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جملة تبيان للدراسات القرآنية

رئيض جموض إدارة اجلٌعية اهعوٌية اهصعودية هوكرآْ اهلريٍ وعووًه

أشتاذاهكرآْوعووًهجباًعةاإلًاَحمٌدبّشعوداإلشالًية

أشتاذ اهكرآْ وعووًه جباًعة اإلًاَ حمٌد بّ شعود اإلشالًية

***

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

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

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

عٌيد كوية اهدراشات اإلشالًية واهعربية -
جاًعة األزٓر – ًصر

أشتاذ اهدراشات اهكرآُية جباًعة املوم شعود
أشتاذ اهكراءات جباًعة اهطائف

عٌيد أكادميية اهدراشات اإلشالًية جباًعة
ًااليا مباهيسيا

أشتاذ اهتفصري وعووَ اهكرآْ جباًعة األًرية ُورة بِت
عبداهرمحّ

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

***

األشتاذبلويةاهرتبية -جاًعة تلريت,اهعراق
املشرفعوىًركسبيِاتهودراشاتاهكرآُيةباملٌولةاألردُية

***

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

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 مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره-
 أن ٓ يزيد طدد الصػحات طـ  54صػحة -كاملً 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- -رفع مؾػ مؾخص البحث بالؾغة العربقة ٓ ،يزيد طـ ( )022كؾؿة ،ويتضؿـ
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العـاصر التالقة( :طـقان البحث ،اسؿ الباحث ورتبتف العؾؿقة ،مقضقع البحث،
وأهدافف ،ومـفجف ،وأهؿ الـتائج ،وأهؿ التقصقات) -مع كؾؿات دالة (الؿػتاحقة)
معربة بدقة طـ مقضقع البحث ،والؼضايا التل تـاولفا ،بحقث ٓ يتجاوز طددها
( )3كؾؿات-
 رفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ الباحث ورتبتف ،والؽؾؿاتالدالة إلك الؾغة اإلكجؾقزية ،ويجب أن يعتؿد الؿؾخص الؿرتجؿ مـ قبؾ مركز
ترجؿة متخصص-
إجراءات التحؽقؿ:
 تـظر هقئة التحرير يف مدى تحؼقؼ البحث لشروط الـشر ،فنن كان مطابؼا لؾشروطحقل لؾتحؽقؿ-
معقار التؼققؿ

الدرجة التامة

ققؿة الؿقضقع العؾؿقة

25

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

25
25
25
444

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 الصـــقا ة ،مطابؼـــة العــــقان
لؾؿضؿقن
مؾحؼــات البحــث :مؾخــص ،مؼدمــة ،خاتؿــة،
تقصــقات ،قائؿــة مراجــع .مــع تــقفر العـاصــر
إساسقة لؽؾ مـفا.
الدراســـات الســـابؼة :وافقـــة ،وضـــقح العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العؾؿقة محدد

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ
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معقار التؼققؿ
الؾغة :الـحق ،اإلملء ،الطباطة
الؿـفجقــة :القضــقح ،الســلمة ،آلتــزام ،دقــة
الخطة ،سلمة التقزيع
إسؾقب :الجزالة ،اإليجاز ،القضقح ،الترابط
الؿضـــــؿقن العؾؿـــــل :الؿطابؼـــــة لؾعــــــقان
وإهــدا  ،الســلمة العؾؿقــة ،الؼــقة ،اإلضــافة
العؾؿقة ضاهرة وققؿة.
اإلضافة العؾؿقة :إصالة ،التجديد ،إهؿقة.
الؿصادر :إصالة ،الحداثة ،التـقع ،الشؿقل
الـتائج :مبـقة طؾك الؿقضقع ،الشؿقل ،الدقة
التقصــقات :مـبثؼــة طـــ الؿقضــقع ،القاقعقــة،
الشؿقل
الـتقجة

الدرجة التامة الدرجة الػعؾقة جقاكب الضعػ
5
44
24
24
45
5
5
5
444

 قرار التحؽقؿ يعتؿد طؾك متقسط درجات الؿحؽؿقـ ويتضؿـ آحتؿآت التالقة: oيف حال اجتقاز البحث درجة  %62يعترب البحث مؼبق ً
ٓ لؾـشر طؾك حالف-
 oيحتاج لتعديؾ يف حال حصقل البحث طؾك درجة ما بقـ -% 56 – % 32
 oمرفقض يف حال حصقل البحث طؾك درجة أقؾ مـ -% 32
 يف حال الحاجة لؾتعديؾ يعاد البحث مع التعديالت الؿطؾقبة لؾباحث ،ويؼقم هقبدوره بالتعديؾ وإن بؼل طؾك رأيف يرد طؾك مالحظة الؿحؽؿ بؿا يقضحف ويؼقيف-
 بعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد البحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائل ،ويتضؿـالحؽؿ أحد احتؿالقـ:
 oمؼبقل لؾـشر يف حال حصقلف طؾك  %62فؿا فقق-
 oمرفقض يف حال حصقلف طؾك  %56فؿا دون-
شروط الـشر:
 فـل حال قبقل البحث لؾـشر تمول كافة حؼقق الـشر لؾؿجؾة ،وٓ يجقز كشره فـلأي مـػذ كشر آخر ورققًا أو إلقؽرتوكقًا ،دون إذن كتابل مـ رئقس هقئة تحرير
الؿجؾة ،ولؾؿجؾة الحؼ يف كشر البحث طؾك مققع الجؿعقة وغقره مـ أوطقة الـشر
اإللؽرتوين-
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 يـشر البحث إلؽرتوكقًا يف مققع الؿجؾة ويف الؿجؾة كػسفا حسب أولقية الـشر،وهذه تعتؿد طؾك تاريخ قبقل البحث ،واطتبارات تحددها هقئة التحرير مثؾ تـقع
إبحاث يف العدد القاحد-
 يف حال قبقل البحث لؾـشر يرسؾ لؾباحث قبقل الـشر ،وطـد رفض البحث لؾـشريرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-
 يؾزم الباحث بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة: oإذا ثبت طدم صدق اإلقرار-
 oإذا أخؾ الباحث بالتعفد-
 oإذا سحب الباحث بحثف بعد التؼققؿ-
 oإذا لؿ يؾتزم بتسؾقؿ البحث بصقغتف الـفائقة وفؼ شروط الـشر الؿعتؿدة يف الؿجؾة-
 يؾتزم الباحث طـد الؿقافؼ طؾك كشره بتؼديؿة بالصقغة الـفائقة الؿشار إلقفا يفالؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-
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 ( )54صػحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك 8سؿ-

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

مسقد)-
الؿصحػ الشريػ بحجؿ  81بؾقن طادي (غقر َّ
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صريؼة 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 قائؿة الؿراجع يف كفاية البحث.
طـقان الؽتاب بخط امؼ متبقطا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ آسؿ
إول والثاين وتاريخ وفاة الؿملػ بقـ ققسقـ متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الـاشر متبقطا
بػاصؾة ،ثؿ مؽان الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ رقؿ الطبعة متبقطا بػاصؾة ،ثؿ تاريخ
الـشر متبقطا بػاصؾة ،ثؿ الجزء والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
الصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ بـ حؿاد (8022هـ) ،تحؼقؼ أحؿد طبدالغػقر ططا،
دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8121 ،هـ8651 ،م-13.0 ،
ثاكقا :إذا ورد الؿرجع مرة ثاكقة
طـقان الؽتاب بخط امؼ متبقطًا بػاصؾة ،اسؿ العائؾة متبقطًا بػاصؾة ،ثؿ الجزء
والصػحة متبقطة بـؼطة-
مثال:
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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جؿقع الؿراسالت وصؾبات آشرتاك باسؿ :رئقس هقئة التحرير
طؾك الـحق التالل :الؿؿؾؽة العربقة السعقدية – الرياض
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة –كؾقة أصقل الديـ – الجؿعقة العؾؿقة
السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف ,مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة
الربيد اإللؽرتوين:
quranmag@gmail.com
الػقس بقكwww.facebook.com/Quranmag :
تقيرتhttps: //twitter.com/quranmag1 :

هاتػ الؿجؾة)+633(880250422 :
هاتػ وفاكس الجؿعقة2213334818 ,)+633(880250362 :
مققع الجؿعقة

www.alquran.org.sa

***
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العـقان

المحتويات

الصػحة
47

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

البحقث
.4

.2
.3

.4

.5
.6

.7

الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ  -تللقػ  :شـفاب الـديـ
أحؿـــد بــــ ســـؾقؿان بــــ طثؿـــان إروادي الخالـــدي الؿتـــق ســــة
4275هـ دراسة وتحؼقؼ
د -أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل
وقق التؿام لإلمام ابـ قتقبة جؿعا ودراسة
د -هقا بـت حؿدان الشؿري
اإلما ِم السجاوك ِْدي (ت564هــ) فِـل ا ْلق ْقـػِ
ِ
ُم َس ِّق َ ُ
َ
ِّ َ َ ِّ
ات الت َّْر ِجقحِ طـْدَ ْ ِ َ
و ِآبتِدَ ِ
اء
َ ْ
أ-د -طبد الحؼ طبد الدائؿ
أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ  -دراسة تطبقؼقة مــ خـلل تػسـقر
البحر الؿحقط ٕبل حقان
د -كايػ بـ يقسػ العتقبل
ِ
ِ
ِ
َاح الزَّ اكِلِ :د َر َاس ٌة ُق ْرآكِ َّق ٌة ف ْؼف َّق ٌة
كؽ ُ
د -طادل بـ طبدالعزيز بـ طؾل الجؾقػل
تـزيؾ أيات طؾك القاقـع طــد الزحقؾـل مــ خـلل تػسـقره الؿـقـر يف
العؼقدة والشريعة والؿـفج .دراسة تطبقؼقة
د -كقػقة طقادة طائد الرشقدي
الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك( :ولسـق يعطقـؽ ربـؽ فترضـك)
لؾشقخ مـصقر بـ أبل الـصر بـ محؿد الطبلوي – دراسة وتحؼقؼ
د-ففد بـ مبارك بـ طبداهلل القهبل
مؾخصات البحقث بالؾغة اإلكجؾقزية.
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

الحؿـــد هلل الـــذي هـــداكا الـــك أقـــقم ســـبقؾ وأرشـــدكا الـــك صـــراط الؿســـتؼقؿ،
والصلة والسلم طؾك كبقـا محؿد الداطل الك الديـ الحؼ بلبؾغ بقان ،وأفصح لسـان،
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أما بعد:
فقســـركا أن كُؼـــدم لؼـــراء الؿجؾـــة الػضـــلء العـــدد ( )44بلبحاثفـــا العؾؿقـــة.
ويؿثؾ أهؿ الركائز التل يؼـقم
والبحث العؾؿل يعد أحد القضائػ الرئقسة لؾجامعات ُ
بفا أساتذة الجامعات مـ أجؾ تطـقير ذواتفـؿ العؾؿقـة وإفـادة الؿجتؿـع بؿـا ُيـشـر يف

تؾؽ إبحاث وهذا – بل ريب  -يتطؾب تحؼقؼ أهدا البحث العؾؿل :لقؽقن كػعف
متعديًا ومستخرجًا لتؾؽ الؽـقز العؾؿقة لعؾؿاء الؿسؾؿقـ السابؼقـ وتعد الدوريات
العؾؿقة وطا ًء لألبحاث العؾؿقة الؿتخصصة التل يعقل طؾقفا يف هذا الصدد.
ومجؾة تبقان تسقر يف أداء رسالتفا وتحؼقؼ أهداففا يف أمتـ طزم وأوثؼ أمؾ ويزيـد
طزمفا متاكة وأمؾفا وثق ًقا تؾؽ إبحاث التل تؼاصرت طؾك الؿجؾة ر ب ًة يف تحؽقؿفـا
ثؿ كشرها ،ومـ فضؾ اهلل طؾك الؿجؾة أكفا تؾؼك قبقًٓ ،بؾ واطتؿاد ًا لدى الؿمسسات
العؾؿقـة مؿــا يجعؾفــا  -بـنذن اهلل  -تعؼــد العــزم طؾــك الؿضـل قــدمًا يف تؾبقــة ر بــات
الباحثقـ يف كشر كؾ ما يخدم كتاب اهلل تعالك مـ قراءات وتػسقر وطؾـقم قـرآن وكـؾ
ما يتعؾؼ بالدراسات الؼرآكقة.
والشـؽر هلل أوًٓ وآخــر ًا ثــؿ لؿجؾـس اإلدارة الؿــققر وأطضــاء هقرـة التحريــر طؾــك
جفقدهؿ وأطؿالفؿ ،وكرجق اهلل التقفقؼ والتليقد.
وأسلل اهلل أن يجعؾ أطؿالـا خالص ًة لقجف ربـا الؽريؿ إطؾك.
واهلل ولل التقفقؼ،،
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تللقػ:
شفاب الديـ أحؿد بـ سؾقؿان بـ طثؿان إروادي الخالدي
الؿتقىف سـة 8042هـ
(دراسة وتحؼقؼ)

أستاذ التػسقر وطؾقم الؼرآن الؿساطد
قسؿ الؼرآن وطؾقمف كؾقة الشريعة جامعة الؿؾؽ خالد
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ملدص البخح
مقضــقع البحــث :دراســة وتحؼقــؼ كتــاب "الحؽــؿ الؿرســقخ يف طؾــؿ الـاســخ
والؿـسقخ" لشفاب الديـ أحؿد بـ سؾقؿان بـ طثؿان إروادي الخالدي-
أهدا البحث :دراسة الؿملػ مـ كاحقـة :اسـؿف ،وكسـبف ،وكسـبتف ،وشـققخف،
وتالمقذه ،ومملػاتف،وطؼقدتف ومذهبف الػؼفل ،ومؽاكتف العؾؿقة ،وثــاء العؾؿـاء طؾقـف،
ودراسة الؽتاب مـ كاحقة :تحؼقؼ طـقاكف وكسبتف إلك الؿملـػ ،ومـقارده ،ومقضـقع
الؽتاب ومـفج الؿملػ فقف ،وققؿتف العؾؿقة ،ووصػ لؾـسخة الؿخطقصة ،وكؿـقذج
مـفا ،وأخقر ًا تحؼقؼ الـص تحؼق ًؼا طؾؿقًا-
مشؽؾة البحث :كقػ أقـقم بدراسـة هـذا الؽتـاب الؿخطـقط ،ودراسـة مم ّلػـف،
وتحؼقؼ الؽتاب تحؼق ًؼا طؾؿقًا مع شـ الؿصـادر التـل تؽؾؿـت طــ الؿملـػ ،وقؾـة
الؿم ّلػات التل ُصبعت لف؟

أهؿ كتائج البحث:
 ,8أن شخصقة الؿملػ قد ضفرت يف كتابف هذا مــ خـالل :ابتؽـاره لؿقاضـقع
طؾك غقر طادة مـ سبؼف مؿـ ألػ يف الـاسخ والؿـسقخ ،ومـ خـالل اختصـاره لفـذا
العؾؿ بتللقػف طؾك الؿقاضقع 7فؾفـذا جـاءت أيـات التـل تـاولفـا قؾقؾـة بالـسـبة لؿــ
ألػ فقفا مؿـ سبؼف-
 ,0أن مصطؾ الـسخ طـد الؿملػ لؿ يؽـ طؾك مـا قـرره الؿتـلخرون مــ رفـع
حؽؿ متؼدم بخطاب متلخر طـف ،بؾ طؾك ما كان طؾقف السابؼقن مـ مطؾؼ الرفع 7لفذا
كثرت طـده إققال الؿرجقحة يف أيات الؿـسقخة-
 ,5أن أيات الؿـسقخة التل تـاولفا الؿملػ ( )881آيـة  ،وبقــت الدراسـة أن
الراج مـفا ( ) 80آية ،وأن الؿرجقح مـفا ( )820آية -
الؽؾؿات الؿػتاحقة :الحؽؿ الؿرسقخ–الـاسخ والؿـسقخ – إروادي – طؾقم
الؼرآن ,الؼرآن الؽريؿ-,

***
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املكدم٘
الحؿد هلل حؿد ًا يؾقؼ بجـالل وجفـف ،وطظـقؿ سـؾطاكف ،ولـف الشـؽر طؾـك جزيـؾ
ططائف وإكعامف ،والصالة والسالم طؾك خقر رسؾف وأكبقائف ،بعثف بالحؼ هاديًا مفـديًا،
فؿـ أصاطف فؼد أصاع اهلل ،ومـ طصاه فؼد طصا اهلل ،وسؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا-
أما بعد :فنن أشرف العؾقم طؾؿ يقصؾ إلك اهلل ،ويقرث الخشقة مــف ،ولـقس إٓ
كتاب اهلل ففق حبؾ اهلل الؿتـقـ ،وكالمـف الؿبـقـ ،وإن مــ تقفقـؼ اهلل لؾعبـد أن يجعؾـف
مؿـ شغؾف بذكره ،وأطظؿ الذكر كالم اهلل ،وإن مـ أهؿ طؾـقم الؽتـاب :طؾـؿ الـاسـخ
والؿـسقخ ،فؼد كثرت فقف الؿصـػات ما بقـ بسـقط ومـقجز ،وشـامؾ ومؼتصـر ،وإن
مـ العؾؿاء الذيـ صــػقا فقـف العالمـة أحؿـد بــ سـؾقؿان إروادي رحؿـف اهلل ،فؼـد
صـػ فقف رسالة مقجزة مختصرة ،اختصرها مـ كتب هذا الػـ ،وضؾت هذه الرسالة
يف طالؿ الؿخطقصات حتك وقع الـظر طؾقفا يف زيارة لل لؾؿؽتبة الؿحؿقدية ،فؼرأهتا
فقجــدهتا جــديرة بشــغؾ الزمــان هبــا  ،وإخراجفــا محؼؼــة تحؼقؼــًا طؾؿقــًا ،فلســلل اهلل
التقفقؼ والسداد ،واإلطاكة والرشاد-

أهؿقة وأسباب اختقار الؿقضقع:
تتجؾك أهؿقة وأسباب اختقار الؽتاب يف الـؼاط التالقة:
 -8أهنا يف مقضق ٍع مـ أهـؿ مقاضـقع طؾـقم الؼـرآن الؽـريؿ ،وهـق طؾـؿ الـاسـخ
والؿـسقخ-
 -0أهنا مخطقصة لؿ تحؼؼ مـ قبؾ ،وهذا فقف إضافة لؿصادر هذا العؾؿ-
 -5أهنا مختصرة ،وفقفا مقاضقع مبتؽرة ،وهذا مؿـا يػقـد صؾبـة العؾـؿ الشـرطل
طؿق ًما ،والتػسقر خصقصًا-
 -1أن فقــف وفــاء ل مــة بحػــظ تراثفــا ،ولعؾؿائفــا بتحؼقــؼ تــراثفؿ لؽــل تســتػقد
إجقال مـف-
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الدراسات السابؼة :بعد البحث الؽثقر يف مصـادر الؿعؾقمـات الؿتاحـة لـؿ أجـد
مـ أخرج هذه الرسالة ،وحؼؼفا تحؼقؼًا طؾؿقًا -

خطة البحث:
تتؽقن مـ مؼدمة ،وفصؾقـ:
الؿؼدمة وتشتؿؾ طؾك :أهؿقة وأسباب اختقار الؿقضقع ،والدراسـات السـابؼة،
خطة البحث ،ومـفج الدراسة والتحؼقؼ-
الػصؾ إول :الدراسة ،وفقف مبحثان:
إول :دراســة الؿملــػ وتحتــف ســبعة مطالــب :إول :اســؿف ،وكســبف ،وكســبتف،
ومقلده ،والثاين :شققخف ،والثالث :تالمقذه ،والرابع :مملػاتـف ،والخـامس :طؼقدتـف،
ومذهبف الػؼفل ،والسادس :مؽاكتف العؾؿقة ،وثـاء العؾؿاء طؾقف ،والسابع :وفاتف-
الثــا  :دراســة الؽتــاب :وتحتــف ســتة مطالــب :إول :تحؼقــؼ طـــقان الؽتــاب،
والثـاين :تقثقــؼ كســبتف إلـك الؿملــػ ،والثالــث :مـقارده ،والرابــع :مقضــقع الؽتــاب،
ومـفج الؿملػ فقف ،والخامس :ققؿـة الؽتـاب العؾؿقـة ،والسـادس :وصـػ الـسـخة
الخطقة ،وكؿاذج مـفا-
الػصؾ الثا  :الـص الؿحؼؼ :ويشؿؾ الؽتـاب كـامالً ،ويؼـع يف ( )88لقحـة ،و
( )82سطر ًا ،ضؿـ مجؿقع يشـؿؾ خؿـس رسـائؾ ،محػقضـة بالؿؽتبـة الؿحؿقديـة
بالؿديـة الؿـقرة-
الػفارس :وهل أيات ،وإحاديث وأثار ،والؿصادر ،والؿقضقطات-
مـــفج الدراســة والتحؼقــؼ :تؼــقم الدراســة طؾــك الؿـــفج آســتؼرائل القصــػل
لؾؿملػ ،والؽتاب ،أما مـفج التحؼقؼ فسقف يؽقن طؾك ما يؾل:
أوًٓ :كسـخ الؿخطقصـة ،وذلـؽ طؾـك حســب الؼقاطـد اإلمالئقـة الحديثـة ،وطالمــات
الرتققؿ الحديثة-
ثاكقًا :طدم التصرف يف الؿتـ إٓ ما ألجلت إلقف الضرورة 7فؿـا كـان مــ سـؼط فلجعؾـف
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بقـ معؽقفتقـ [] مع اإلشارة بذلؽ يف الحاشقة ،وما كان مــ خطـل فـال أتصـرف فقـف وأشـقر
بذلؽ يف الحاشقة-
بالرسؿ العثؿاين ،وطزوهـا بـذكر اسـؿ السـقرة ،ورقـؿ أيـة
ثالثًا :كتاب ُة أيات الؼرآكقة َّ
داخؾ الـص-
رابعًا :تخريج إحاديث ،وأثار مع بقان درجتفا طـد الحاجة لذلؽ-
خامســًا :إن كــان الحــديث يف الصــحقحقـ أو أحــدهؿا فــلكتػل بــالعزو إلقفؿــا دون
اإلشارة إلك غقرهؿا-
سادســا :تقثقــؼ مــا يـؼؾــف طـــ أهــؾ العؾــؿ مـــ كتــبفؿ فــنن تعــذر فؿؿـــ كؼــؾ
ً
طـفؿ ذلؽ-
ساب ًعا :الرتجؿة الؿقجزة ل طالم غقر الؿشفقريـ-
الؿعتؿدة يف ذلؽ-
ثامـًا :بقان الغريب مـ الؽتب
َ
تاس ًعا :التعريػ الؿقجز بإماكـ ،والبؾدان-
طاشر ًا :التعؾقؼ طؾك ما يحتاج إلك تعؾقؼ مـ الؿسائؾ العؾؿقة-

***
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الفصل األّل :الدزاض٘
املبخح األّل :دزاض٘ حٔاٗ املؤلف
املطلب األّل :امسُّ ،ىطبُّ ،ىطبتُّ ،مْلدِ.
أحؿد بـ سؾقؿان بـ طثؿان إروادي ،الخالدي الؿجددي  ،الطرابؾسل،
الـؼشبـدي ،إحؿدي شفاب الديـ ،مـ طؾؿـاء الحـديث ،وإدب ،والتـاريخ،
يف الشام ،وشقخ الطريؼة الـؼشبـدية هبا-
ومـ الؿصادر التل لؿ تشر إلك يقم ،ومؽان وٓدتف-

(ْ )8أر َواد :بالػت ثؿ السؽقن ،وواو ،وألػ ،ودال مفؿؾة :اسـؿ جزيـرة يف البحـر قـرب قسـطـطقـقة ،غزاهـا
الؿسؾؿقن وفتحقها يف سـة  21هـ مع جـادة بـ أبل أمقة يف أيام معاوية بـ أبـل سـػقان -معجـؿ البؾـدان
لؾحؿقي ( -)830.8قؾت :بـؾ هـل قـرب صرسـقس -مسـالؽ إبصـار لؾعؿـري ( ،)160.04وهـل
الققم تابعة لؿحافظة صرصقس بسقريا-
( )0الخالدي الؿجددي :كسبة إلك شقخف خالد الؿجـددي الـؼشـبـدي ،وقـد اشـتفر هـذا آكتسـاب يف تؾـؽ
الػرتة لؽؾ مـ أخذ طـ خالد الـؼشبـدي يـظر :حؾقـة البشـر يف تـاريخ الؼـرن الثالـث طشـر لعبـد الـرزاق
البقطار الؿقداين (ص-)242
( )5صرا ُب ُؾس :بضـؿ البـاء الؿقحـدة والـالم ،والسـقـ مفؿؾـة :مديــة مشـفقرة طؾـك سـاحؾ بحـر الشـام بـقـ
الالذققة ،وطؽا -معجؿ البؾدان لؾحؿقي ( -)083.8وهل الققم محافظة يف شؿال جؿفقرية لبـان-
( )1الـؼشبـدية :صريؼة صقفقة تـسب إلك محؿد هباء الديـ البخاري الؿتقىف سـة (468هـ) ،وهق اسؿ ضفر
بعد ممسسفا ،وتعـل يف الؾغة الرتكقة الؼديؿة :الـؼاش الـذي يـزيـ إقؿشـة ،والؿـاسـبة طؾـك إصالقفـا
طؾك هذه الطريؼة أهنؿ يزطؿقن أهنؿ يـؼشقن محبة اهلل يف قؾقهبؿ بالذكر الؿـلثقر طــ سـاداهتؿ -الطريؼـة
الـؼشبـدية بقـ ماضقفا وحاضرها لػريد الديـ آيدن (ص-)6
( )2إحؿدية :اسؿ يطؾؼ طؾك بعض الػرق الصقفقة ،والؿراد هـا الطريؼة التـل تـسـب إلـك أحؿـد البـدوي
الؿتقىف بطـطا سـة (342هـ) -وقد ذكـر الؿملـػ اكتسـابف لفـا يف آخـر إجازتـف لتؾؿقـذه الحـبش يف العؼـد
الػريد يف طؾق إساكقد (أ-)83.
( )3ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين (  ،)802.8إطــالم لؾزركؾــل ( ،)855.8معجــؿ الؿــملػقـ لعؿــر كحالــة
( ،)053.8إيضاح الؿؽـقن لؾباباين (-)206.1

26

د .أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل

الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

املطلب الجاىٕ :غْٔخُ.
كان لؾؿملػ رحؿف اهلل كثقر مـ الؿشايخ الذيـ تتؾؿـذ طؾـقفؿ ،وأخـذ طــفؿ العؾـؿ ،
ومـ أهؿفؿ :أبق البفاء خالد بـ أحؿد ضقاء الديـ العثؿـاين ،محؿـد أمـقـ بــ طابـديـ
الدمشؼل ،إمام الحـػقة يف طصره ،وطبد الرحؿـ بـ محؿد الؽزبري الشـافعل ،وإبـراهقؿ
ّ

بـــ محؿــد البــاجقري الشــافعل شــقخ الجــامع إزهــر ،ومصــطػك بـــ رمضــان الربُ ُّلســل
البقٓقل الؿالؽل ،وحسقـ بـ سؾقؿ الدَّ َجاين الػؾسطقـل الحـػل مػتل يافـا ،وحامـد بــ
أحؿد الع ّطار الشافعل الدمشؼل ،وغقرهؿ كثقر-

املطلب الجالح :تالمٔرِ.

لؼــد كــان لؾؿملــػ تالمقــذ كثقــرون ومـــ أهؿفــؿ :أحؿــد بـــ مصــطػك طبــد

ال ُؽ ُؿ ْش َخاكقي ،و محؿقد بـ محؿد بـ طبد الدائؿ كشابة الطرابؾسـل ،والشـقخ محـل
الــديـ الحــبش ،والشــقخ أبــل الـصــر الخطقــب ،ومحؿــد ســؾقؿ الؿســق الدمشــؼل،
ومحؿد بـ أمقـ إتاسل ،وغقرهؿ كثقر-

املطلب السابع :مؤلفاتُ.

ّ
إن الؿملػ مـ الؿؽثريـ يف التصـقػ فؼد تجاوزت مصـػاتف الؿائة مصـػ قال

الؽتاين  (( :ولف التصاكقػ التل تجاوزت الؿائة )) -وطؾك مؼدمة كتابـف الؿخطـقط
"العؼد الػريد" كالم ولعؾف مــ أحـد تالمقـذه ،وفقـف يؼـقل(( :ولـف مــ الؿملػـات يف
( )8يـظر :العؼد الػريد يف طؾق إساكقد لؾؿملػ ،حؾقة البشـر لؾبقطـار (ص،254 ،4 ،555 ،8052 ،242
 ،130إطــــــالم لؾزركؾــــــل (،)056.0( ،)055.4( ،)48.8( ،)555.5( ،)10.3( ،)061.0
غرائب آغرتاب لملقسل (-)548
( )0يـظــر :ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين ( ،)156.8إطــالم لؾزركؾــل ( ،)025.8تــراجؿ طؾؿــاء صــرابؾس
وأدبائفا لعبـد اهلل حبقـب كقفـؾ (ص ،)61إجـازة الؿملـػ لـف يف آخـر مخطـقط العؼـد الػريـد (أ،)83.
مؼدمة محؼؼ كتاب مرآة العرفان ولبف لؾؿملػ تحؼقؼ طاصؿ الؽقالل (ص -) 4
( )5ففرس الػفارس (-)802.8
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الػؼــف ،والحــديث ،والتــاريخ ،والتصــقف كحــق مئــة وطشــريـ مملػــًا )) -وقــال
الزركؾل (( :ولف أكثر مـ مئة تصـقػ ))-
وســلحاول جؿــع مــا اســتطعت جؿعــف مـــ أســؿاء كتبــف 7وإٓ ففــق بحاجــة لدراســة
مقسعة لؿملػاتف لؽثرهتا ،وتقزطفا بقـ مؽتبات العالؿ  ،ولؼؾة الؿطبقع مـ كتبف ،مـفا:
أحقال السؾقك وشـروصف (م) ،إقامـة الـدلقؾ طؾـك سـقاء السـبقؾ (م) ،وألػقـة يف
طؾقم أداب(م) ،بؾغة الفداية لحـؾ كظـؿ الـؼايـة(م) ،والتـاريخ الؽبقـر(م) ،والحؽـؿ
الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسـقخ ،وهـق كتابــا هـذا ،وحـؾ بعـض مشـؽالت مــ
الؼرآن الؿجقد أو الؼقل الؿػقد(م) ،وخقاص حزب البحـر(م) ،والـدر العـالل شـرح
بدء إمالل(م) ،الدر الؿسبقك يف اكتفاء غاية السـؾقك(م) ،والرسـالة الـؼشـبـدية(م)،
ورسالة سؾقك الطريؼة وآداهبا(م) ،ورسالة يف الطريؼـة الحاتؿقـة(م) ،ورسـالة كشـػ
الؿضؿر طــ شـرح بقتـقـ لؾشـقخ إكـرب(م) ،ورسـالة كـقر الؿظفـر شـرح الصـؾقات
القسطك لؾشقخ إكرب(م) ،وشرح الحزب إكرب(م) ،وشرح الرسـالة العضـدية(م)،
والعؼــد الػريــد يف طؾــق إســاكقد(ط) ،والػــت الؿبــقـ شــرح بقتــقـ لســقدي محــل
الديـ(م) ،وفصؾ الخطاب يف طؾؿ أداب(م) ،وكػاية الؿحؼؼ يف فــ الؿـطـؼ(ط)،
والؽقاكب الؿضقئة يف أربعقـ حديثًا قدسقًا(م) ،ومرآة العرفان ولبف شرح رسالة مـ
طـــرف كػســـف طـــرف ربـــف(ط) ،ومػرجـــة الؽـــروب بالصـــالة طؾـــك الـبـــل الؿحـــب
الؿحبــقب(م) ،ومـظقمــة يف أســؿاء اهلل الحســـك(م) ،والـػحــات يف طؾــؿ الؿجــاز
( )8غالف مخطقط العؼد الػريد لؾؿملػ-
( )0إطالم (-)855.8
( )5يـظر :ففرس الػفارس لؾؽتاين ( ،)802.8إطالم لؾزركؾل ( ،)855.8خزاكة الـرتاث مركـز الؿؾـؽ
فقصــــــؾ ،مركــــــز جؿعــــــة الؿاجــــــد  ، .http://www.almajidcenter.orgالػفــــــرس العربــــــل
الؿقحد ،www.aruc.org،مققع الباحث العؾؿل  -https://k-tb.com/quran-sciences0وسلشـقر
إلــك الؿخطــقط بحــرف (م) بعــد اســؿ الؽتــاب ،وإلــك حــرف (ط) لؾؿطبــقع ،أمــا الػـــ فقــدل طؾقــف
اسؿ الؽتاب-
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وآستعارات(م) ،والـػحـة الرباكقـة طؾـك الؿؼدمـة الؿقداكقـة(م) ،وكـقر الؽقاكـب يف
معرفة إصقل والػروع والقاجب(م) ،وكقر الؿشؽاة يف طؾؿ التقحقد(م) ،ومـظقمة
يف مسللة تعؾقؼ الزوج صالق زوجتف إن وجـدت أرض لفـا أربـع جفـات غـدت كعبـة
لؾعباد مثؾ الؽعبة الؿشرفة(م)-

املطلب اخلامظ:عكٔدتُّ ،مرٍبُ الفكَٕ.

أما طؼقدتف ففل العؼقدة إشعرية ،والتـل بقـفـا يف رسـالتف كـقر الؿشـؽاة يف طؾـؿ

التقحقد فؼد ذكر فقفا أكف استؿد طؼقدتف هذه مـ ٍ
كتب هل كتب إشعرية

فػل باب

الصػات أثبت ما يجب هلل مـ الصـػات ،وحصـرها يف اثـتـل طشـرة صـػة طؾـك مـا
ذهب إلقف بعضفؿ ،وكذلؽ ذكر يف كتابف "كقر الؽقاكب يف معرفـة إصـقل والػـروع
والقاجب" أن أول أصؾ يجب معرفتف طؾك الؿؽؾػ هق ما يجب هلل ،وما يجقز ،وما
يستحقؾ ، ،وذكر كـذلؽ أن ذلـؽ هـق معــك ٓ إلـف إٓ اهلل  ،وأن هـذا هـق الؿـراد
بتقحقــد البـــاري ،وذكـــر بـــلن الؼضـــاء وجـــقد جؿقـــع إشـــقاء إجؿـــا ً
ٓ يف الؾـــقح
الؿحػــقظ ،وأن الؼــدر هــق تػصــقؾ الؼضــاء الســابؼ بنيجــاده يف الؿــقاد الخارجقــة
مػصالً ،وغقر ذلؽ مؿا فارق فقف إشاطرة مـفج السؾػ الصال يف ذلؽ-
أما التصقف فالؿملػ ,طػا اهلل طـف ,قد كان مـ شققخ الصقفقة يف زمـف ،و كان
لف سـد متصؾ بثالث وطشريـ صريؼة،

ولف فقفا تصاكقػ-

( )8شفل الـغؿ لملقسل (ص-)66
( )0ذكر رسالة السـقسل وهل :أم الرباهقـ ،وشرح الفدهدي طؾقفا ،ورسالة الػضالل وغقرها (.أ-)6.
( )5كقر الؿشؽاة (ب-)82.
( )1كقر الؽقاكب (أ-)8.
( )2الؿصدر السابؼ (-أ-)5.
( )3الؿصدر السابؼ (ب-)5.
( )4الؿصدر السابؼ ( ب-)1.
( )5العؼد الػريد يف طؾق إساكقد (أ-)55.
( )6مثالً :شرح حزب البحر ٕبل الحسـ الشاذلل ،الدر الؿسؾقك يف اكتفاء السؾقك ،شرح الحـزب إكـرب،

=
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أما مذهبف الػؼفل ففق حـػل الؿذهب مـ تالمذة شقخ الحـػقة يف طصره محؿـد
ابـ طابديـ ،ولف سـد متصؾ فقف ذكره كظؿا-

املطلب الطادع :مكاىتُ العلنّٔ٘ ،ثيا ٛالعلنا ٛعلُٔ.
ّ
إن ال ؿملػ رحؿف اهلل لف مؽاكتف العؾؿقة يف زمـف فؼـد قـال طــف الؽتـاين (( :مســد
صـــرابؾس الشـــام)) -وقـــال طــــف الزركؾـــل (( :مـــمرخ ،مــــ رجـــال الحـــديث،
وإدب)) -وقال طـف ألقسل  (( :ذو الػضؾ البـادي الشـقخ :أحؿـد بــ سـؾقؿان
إروادي )) -وقال طـف أيضًا (( :وهذا الشقخ رجـؾ فاضـؾ لـؿ أتشـرف بصـحبتف،
 7-لؽـ سؿعت مـ العالمة إول :السقد طؿـر فقضـل أفــدي  ---أكـف يـػجـر طؾؿـًا،ويـفال كثر ًا وكظؿًا ---ولفذا الشقخ أيضًا مملػات طجقبة ،واسـتـباصات غريبـة ،وقـد
الطبع بعض رسائؾف ،وهق غقض مـ فقض فضائؾف-))---
كشر
ُ

املطلب الطابعّ :فاتُ.

اتػؼــت الؿصــادر التــل ترجؿــت لــف طؾــك أ ّكــف تــقيف رحؿــف اهلل يف ســـة 8042هـــ

بؿديـتف صرابؾس الشام ،ودفـ هبا-

***
=

إكرب ،رسالة كقر الؿظفر شرح الصؾقات القسطك لؾشقخ إكرب -أي :ابـ طربل وغقر ذلؽ---

( )8العؼد الػريد يف طؾق إساكقد ( ب-)55.
( )0ففرس الػفارس لؾؽتاين (-)802.8
( )5إطالم لؾزركؾل (-)855.8
( )1غرائب آغرتاب وكزهة إلباب لملقسل (ص -)548
( )2شفل الـغؿ يف ترجؿة شقخ اإلسالم طارف الحؽؿ لملقسل (ص-)65
( )3ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين(  ،)802.8إطــالم لؾزركؾــل ( ،)855.8معجــؿ الؿــملػقـ لعؿــر كحالــة
( ،)053.8إيضاح الؿؽـقن لؾباباين (-)206.1
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املبخح الجاىٕ :دزاض٘ الكتاب
املطلب األّل :حتكٔل عيْاٌ الكتابّ ،تْثٔل ىطبتُ إىل املؤلف.
ـص طؾقــف
ـارس الؿخطقصــات ،ومــا طؾــك غــالف الؿخطــقط 7بــؾ مــا كـ ّ
تمكــد ففـ ُ
الؿملــػ يف مؼدمــة الؿخطــقط طؾــك ّ
أن طـــقان الؽتــاب :الحؽــؿ الؿرســقخ يف طؾــؿ
الـاسخ والؿـسقخ ،ويمكد ما سبؼ ذكره :كسبة هذا الؽتاب لؾؿملػ-

املطلب الجاىٕ  :مْازدِ.
أجؿؾ الؿم ّلػ مقار َده التل اختصر مـفا هذا الؽتاب ،وذكر بلهنا مــ كتـب هـذا
يػصؾ يف ذلؽ ،ولـؿ يبـ ّقـ هـذه الؿـقارد
الػـ أي :كتب طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ ،ولؿ ّ
ِ
َ
مقارده يف كتابف هذا مـ خالل مؼاركة ما ذكـره مــ
استـباط
إٓ أين حاولت –جفدي,
مقاصـ ،ومسائؾ بؿا تقسر لدي مـ كتب هذا الػـ ،فبعد الؿؼاركـة الطقيؾـة تبـ ّقـ لـل:
ِ
ّ
مقاصـ كتابِف إلك كتابقـ مـ كتب هذا الػـ هؿا:
أن الؿملػ رجع يف كثقر مـ
 -8الـاسخ والؿـسقخ ٕبل الؼاسؿ هبة اهلل بـ سالمة بـ كصر بـ طؾل البغدادي
الؿؼري الؿتقىف سـة (182هـ)-
 -0قالئد الؿرجان يف بقان الـاسخ والؿـسقخ يف الؼـرآن لؿرطـل بــ يقسـػ بــ
أبك بؽر بـ أحؿد الؽرمل الؿؼدسل الحـبؾل الؿتقىف سـة ( 8255هـ)-
وستجد ما يثبت ذلؽ مـ خالل تحؼقؼ كص الؽتاب إن شاء اهلل-

املطلب الجالح  :مْضْع الكتابّ ،ميَج املؤلف فُٔ.
ّ
الؿملػ يف مؼدمتف ،وبؿـا
كص طؾقف
ُ
إن مقضقع الؽتاب واض ٌ مـ طـقاكف ،وبؿا ّ
مقاضقع أكف :يف طؾؿ كاسخ الؼرآن الؽريؿ و مـسقخف-
الؽتاب مـ
حقاه
َ
ُ
()8

الػفــــرس الشــــامؾ ( ،)585.0خزاكــــة الــــرتاث (  ،)805655مققــــع الباحــــث العؾؿــــل https://k-

،tb.com/quran-sciences/AlQuraan036510
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أما مـفج الؿملػ فقف :ففق قد سؾؽ الؿـفج القصػل سـالؽًا صريؼـة آختصـار
وآبتؽار :أما آختصـار فؼـد ذكـره الؿملـػ يف مؼدمتـف أكـف اختصـره مــ كتـب هـذا
الػـّ ،
وأن الغاية مــ تللقػـف هـق :آختصـار 7لؿــ يريـد الفدايـة لفـذا العؾـؿ أي :مــ
مبتدئ ومـتفل ،أما آبتؽار :فؼد أ ّلػ هذا الؽتاب طؾك الؿقاضـقع ٓ طؾـك الرتتقـب
ٍ
مقضقطات جديدة ،فؼد بدأ كتابف هذا
الؿعتاد لؿملػات الـاسخ والؿـسقخ ،وأضاف
بؿؼدمةٍ جرت طؾقفا طاد ُة الؿم َّلػات يف هذا العؾؿ ،فؼد ذكر فقفـا مـا جـاء طــ حذيػـة
وطؾل رضل اهلل طـفؿا مـ الـفل لؿـ أراد أن يؼرأ ،أو يع ّؾؿ شـق ًئا مــ تػسـقر الؽتـاب
ِ
أربعـة أبـقاب:
ثـؿ أطؼـب ذلـؽ بـذكر
الؿجقد ،وهـق ٓ يعؾـؿ الـاسـخ مــ الؿـسـقخّ ،
إول :الـاسخ يرفع حؽؿ الؿـسقخ ،وذكر أقسامف الثالثة :ما كسخ خ ّطف وحؽؿف مــ
أيات ،وأورد فقف آيتقـ :ما جاء طـ أكس ،وابـ مسعقد رضـل اهلل طـفؿـا ،الثـاين :مـا
ُكســخ خ ّطــف وبؼــل حؽؿــف ،وأورد فقــف :آيــة "الشــقخ والشــقخة" ،و"ٓ ترغبــقا طـــ
آبائؽؿ" ،الثالث :ما ُكسخ حؽؿف وبؼل خ ّطف ،وأورد فقـف :مـا كسـختف آيـة السـقػ مــ
أيات فؼد بؾغت أيات التل ذكر أهنا مـسقخ ٌة ِ
بآيـة السـقػ مـا يؼـرب مــ الثؿـاكقـ
آية -الثا وهق :ما وقع فقف التّشديد ثؿ كسخف اهلل ،وأورد فقف اثـتـل طشـرة آيـة-الثالـث
وهق :فقؿا ُكسخ مـ ال ُؼرآن بالسـّة ،وأورد فقف :آيتقـ ،وذكر ما ُكسخ مـ السـة بال ُؼ ْرآن،
وأورد فقف :كسخ استؼبال بقت الؿؼدس الثابت بالسـة الػعؾقـة بآيـة اسـتؼبال الؿسـجد
الحرام ،وما ُكسخ مـ السـة بالسـة ,وهذا ما خرج فقـف طــ مقضـقع الؽتـاب ,فـذكر
فقف كسخ زيارة الؼبقر ،ثؿ ذكر مقضقطًا –أحسبف ,مبتؽر ًا يف جؿعف ٓ يف أفراده وهق:
ما ُكسخ يف حؼ الـبل  فجؿع فقف ما يؼرب مـ اثـتل طشرة آية ُكسـخت يف ح ّؼـف - 
الـبـل  بـإمر مــ
فصـؾف
الرابع وهق مـ الؿقاضقع الؿبتؽرة :ما ُكسخ باإلجؿاع ثؿ ّ
ُّ
والصــقام،
الصــالةّ ،
اهلل تعــالك ،فؾــؿ يؽـــ لؾـبــل  يف تػصــقؾف اجتفــا ٌد ،فــذكر :كســخ ّ

الـبـل
والؼبؾة ،والزكاة بؿا جاء تػصقؾف يف كتب الحديث والػؼف ،ثؿ ذكر كسخ مـا أراد
ُّ
يػصؾف اجتفاد ًا مـف 7لؽـ كسـخف اهلل تعـالك قبـؾ الـتؿؽـ مــ فعؾـف فـذكر :كسـخ
 أن ّ
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الؿممـات مـ طؿقم شرط إرجاع مـ أسـؾؿ وهـاجر مــ الؿشـركقـ إلـك الؿسـؾؿقـ،
َ
الـسخ مـ الؿالحدة ،والؿـافؼقـ ،والقفـقد ،وذ ّيـؾ
ثؿ ختؿ ذلؽ :بالر ّد طؾك مـ أكؽر
ذلؽ بتـبقف يف ترتقب أيات الـاسخة-
قسؿ أيات الـاسخة والؿـسقخة باطتبارات :باطتبار
فقؿؽـ الؼقل بعد ذلؽ أكّف ّ
ّ
الخط والحؽؿ ،وباطتبـار التّشـديد والتّخػقـػ ،و باطتبـار صـػة الـّاسـخ والؿـسـقخ:
قرآن أو ٍ
ٍ
سـة ،فتؾؽ آطتبارات قد شاركف فقفا مـ أ ّلػ قبؾف يف الـاسخ والؿـسقخ-
فصـؾف
أما باطتبار الؿـسقخ لف فلورد مـا
الـبـل  مــ ذلـؽ ،وباطتبـار مـا ّ
ّ
اخـتص بـف ُّ
طؿــ
الـبل  تقققػًا مـ ربف ،أو أراد آجتفاد فقف ،ثؿ كسخ ،فلحسب أكّـف قـد اكػـرد هبـذا ّ
قبؾف مؿـ أ ّلػ يف هذا العؾؿ-
والؿملػ قد جرى يف اصطالح الـسخ طؾـك مـا كـان طؾقـف السـابؼقن مــ مطؾـؼ
الرفع ،فؼد أورد يف كتابف آيات كثقرة لقست مـ قبقؾ الـاسخ والؿـسقخ 7بؾ مـ قبقؾ:
تخصقص العام ،وتؼققد الؿطؾؼ ،وتبققـ الؿجؿؾ ،وهذا إن كان يعـذر فقـف مــ سـبؼ،
فال يعذر فقف مـ استؼرت الؿصطؾحات العؾؿقة يف وقتف -واهلل أطؾؿ

املطلب السابع  :قٔن٘ الكتاب العلنٔ٘.
مؿا سبؼ بقاكف ّ
كتـاب مخطـقط لـؿ يطبـع
فنن لؾؽتاب ققؿ ًة طؾؿق ًة ٓ تخػك ففـق:
ٌ
فنخراجف مح ّؼؼًا بحد ذاتـف ققؿـ ٌة
مـ قبؾ ،ولؿ تصؾف أيدي الباحثقـ –حسب طؾؿل,
ُ
طؾؿقـةٌ ،وكــذلؽ أسـؾقب آختصــار يف الؽتــاب يصـؾ متـــًا طؾؿقـًا مختصــر ًا يتــق
لعؾؿاء التػسقر وطؾقم الؼرآن شرحف لطالب العؾؿ ،وهـذا مؿـا يؼـؾ وجـقده يف طؾـقم
خصقصــا مؼارك ـ ًة بعؾــقم الشــريعة إخــرى،
الؼــرآن طؿق ًمــا ،والـاســخ والؿـســقخ
ً
ٍ
ٍ
مبتؽرة فقف تجديدٌ يف ال ّطرح طـد تــاول هـذا
مقضقطات
وكذلؽ ما حقاه الؽتاب مـ
العؾؿ مؿا ٓ ُّ
يخؾ بؼقاطده وأصقلف-
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املطلب اخلامظ ّ :صف اليطد٘ اخلطّٔ٘ ،منْذج ميَا.
كسخة الؿؽتبة الؿحؿقدية بالؿديـة الؿـقرة :الؿؾحؼة بؿؽتبة الؿؾؽ طبد العزيـز
يف مجؿــقع رقــؿ ( )5 .5031تحــت طـــقان ( :مـــ رســائؾ أصــقل الػؼــف الحـػــل)
مؽتقب تحتفا ( :رسالة الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾـؿ الـاسـخ والؿـسـقخ تـللقػ مقٓكـا
الشقخ أحؿد بـ سؾقؿان إروادي الخالدي ) وطؾقفا ختؿ الؿؽتبة ،وتحتقي الرسالة
طؾــك (  ) 88ورقــة ،وكــؾ ورقــة تحتــقي طؾــك (  ) 82ســطر ًا ،مؽتقبــة بخــط واض ـ
وجؿقؾ ،وهل كسـخة كامؾـة ،وسـؾقؿة مــ السـؼط ،وطؾقفـا تصـحقحات ،وٓ يؿؽــ
الجــزم بـســخ الؿملــػ لفــا ،ولؽـفــا كســخت يف حقــاة الؿملــػ ســـة 8035هـــ ،وقــد
اطتؿدت طؾقفا يف التحؼقؼ ،وقد اكػرد الػفـرس الشـامؾ لؾـرتاث العربـل واإلسـالمل
( )585.0باإلشارة إلك كسخة يف معفد آستشراق بؾقــغـراد ،وأهنـا محػقضـة بـرقؿ
 ،14.8وأهنا طشر أوراق ،وأهنا كسخت طـام 8035هــ  ،وقـد ّ
تعـذر طؾـل الحصـقل
وأضــ أهنـا صـقرة طــ الـسـخة إولـك –إن
طؾقفا ،بعد مراسؾتل لؾؿعفـد الؿـذكقر،
ّ
وجدتٓ 7,تػاقفا يف طدد إوراق ،وتاريخ الـسخ-
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مناذج مً املدطْط٘
ل الؿخطقط:

القرقة إولك
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القرقة إولك:
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القرقة إخقرة:
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الفصل الجاىٕ :اليص احملكل
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

الر ُســقخِ
والصــال ُة
الحؿــدُ هللِ الــذي ط َّؾــؿ
حؽــؿ الـَّاســخِ والؿـْ ُســقخِ َّ ،
َ
َ
أصــحاب ُّ
ِ
ِ
محؿ ٍد الذي ُأ ْك َ
َ
وصـحبف أجؿعـقـ
الؿبـقـ ،وطؾـك آلِـ ِف
الؼـرآن
زل طؾقف
َ
والسال ُم طؾك سقدكا َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
بــ ُسـ َؾ ْق َ
ؿان َ
الخالـدي الؿجـددي الـَّ ْؼ َشـ َبـْدي :هـذه رسـال ٌة يف ط ْؾـ ِؿ
أ َّما بعدُ :
فقؼقل أحؿـدُ ُ
ب هذا ال َػـ لؾؿف ِ
مـ ُك ُت ِ
الؿر ُسـ َ
قخ
تدي،
ُْ
الـَّاسخِ والؿـسقخِ ْاخ َتصر ُتفا ْ
وسـؿ ْق ُتفا :ا ْل ُح ْؽـ َؿ ْ
َّ
وخاتِ ٍ
اسخِ والؿـسقخِ  ،ور َّتب ُتفا طؾك م َؼد ٍ
يف ط ْؾ ِؿ الـَّ ِ
مة ،و َأ ْر َب َع ِة أ ْب ٍ
قابَ ،
ؿة-
ْ َ
ُ

املكدم٘
ِ
ِ
ِ
الؿجقد 7فعؾقف ْ
أن َم ْـ أرا َد ْ
اط َؾ ْؿ َّ
أن يتع َّؾ َؿ الـَّ َ
اسخ
الؽتاب
تػسقر
أن ي ْؼ َر َأ شق ًئا مـ
ْ
َ
والؿـْ ُس َ
الؼرآن
ثؿ بعدَ ذلؽ ُي ِػقدُ قال حذيػ ُة القؿاينُّ َ ٓ (( :ي ُؼص ,أي ي َػس ْر
قخَّ ،
ف الـَّ ِ
ِ
والؿـسـ َ
بقـ ُّ
قخ )) ،
اسـ َخ
رجـ ٌؾ َي ْعـ ِر ُ
قر ،أو ُ
ُ
الشـ ُققخِ  ,إٓ آمـ ٌر.8[ ،أ] أو مـل ُم ٌ
قص ،ولؿ يعر ْف ُفؿـا ،وقـد جـا َء طــ
وجفف  ,يح ُظ ُر طؾك َم ْـ َّ
اهلل َ
وكان طؾل َّ ,
كرم ُ
ٍ
شلء مـ ِط ْؾ ِؿ ال ُؼر ِ
أئؿ ِة الس َؾ ِ
أن َّ
ػ َّ
َ
آن ،ولـؿ َي ْع َؾـ ْؿ الـَّ َ
والؿـسـقخ
اسـخ
مـ تؽ َّؾ َؿ يف
كؾ ْ
ْ
َّ َّ
كان َكاقِصًا-
( )8حذيػة بــ القؿـان العبسـل ،مــ كبـار الصـحابة ،وصـاحب سـر الـبـل ، مـات بالؿـدائـ ســة 53هــ-
اإلصابة ٓبـ حجر (-)163.0
( )0ورد هبذا الؾػـظ يف الـاسـخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بــ سـالمة (ص )86وزاد" :والرابـع متؽ ّؾـػ أحؿـؼ" ،وقـد أورد
الــــدارمل يف ســــــف ( ،)040.8( ، )844( ،)045.8( )845والـحــــاس يف الـاســــخ والؿـســــقخ (ص،)28
والحازمل يف آطتبار (ص ،)1وابـ الجقزي يف كقاسخ الؼرآن ( ،)821.8هذا إثر بؾػظ آخر-
( ٓ )5يختص هذا الدطاء بعؾل رضل اهلل طـف لعدم الدلقؾ طؾقف ،وإولك أن يؼال :رضل اهلل طـف-
( )1يـظر :كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي ( )816.8فؼد أورد صرقًا كثقرة لفذا إثر ،والرجؾ الذي هناه طؾل
 هق :أبق يحقك مصدّ ع إطرج -يـظر :هتذيب التفذيب ٓبـ حجر ( ،)824.82وققؾ :طبد الرحؿـ
بـ دأب -يـظر :الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة (ص-)85
( )2الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة (ص-)85
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ِ
الؿـْ ُسقخِ [/4ب]
باب :الـَّاس ُخ َي ْر َف ُع ُح ْؽ َؿ َ

ِ
س ِ
ثالثة أ ْق َسا ٍمَّ :أو ُل ُف :ما ُكسخ خ ّطف وحؽؿفُ :ر ِوي طــ أكَـ ِ
بــ مالـؽ
وهق طؾك
قل اهللِ  سـقر ًة مـا َأح َػـ ُظ مِـْفـا َغقـر آيـ ٍة و ِ
 قال (( :كـَّـا ك ْؼـر ُأ َط َؾـك َط ْفـ ِد رسـ ِ
احـ ٍدة،
َ َْ َ َ
ْ
ُ َْ
َ ُ
َ
وهل َقق ُلفَ :لق َأ َّن ٓب ِـ آدم و ِ
اد َيق ِـ مِ ْـ َذ َه ٍ
ب َوفِ َّض ٍة ٓ ْب َت َغك َثال ِ ًثا ،و ُل ْق َأ َّن َلـ ُف َثال ِ ًثـا ٓ ْب َت َغـك
ْ ََ َ
ْ
َ ْ
ِ
اب )) -وطـ ِ
ف ِ
ابـ
يؿ ُ َج ْق َ
اهلل ط َؾك َم ْـ َت َ
ابَ ،و َي ُت ُ
ابـ آ َد َم إٓ ال ُّت َر َ
إِ َل ْقف َرابِ ًعا ،وٓ ْ
قب ُ
ٍ
القرق َة بقضا َء،
وراج َع
مسعقد  (( :أ َّكف حػ َظفا فـَسقفا يف ا َّلؾق ِؾ،
الؿصح َ
َ
َ
ػ ،فقجدَ َ
ٍ
أص َب َ َ
مسـعقد ت ْؾـ َؽ أيـة ُرفِ َعـ ْت ال َب ِار َحـة))-
الؿص َطػك  فؼـال :يـا ا ْبـ َـ
سلل ْ
فؾؿا ْ
َّ
وثاكِ ِ
الشــ ْق ُخ َّ
قف َؿــا :مــا ُك ِســ َخ َخطــ ُف و َب ِؼــ َل ُح ْؽ ُؿــ ُف :وهــل قق ُلــفَّ (( :
والشــ ْق َخ ُة إِ َذا َز َك َقــا
ِ
ِ
قه َؿا ا ْل َب َّتة كؽا ً
طــ آ َبـائِ ُؽ ْؿ
َف ْار ُج ُؿ ُ
واهلل طز ْي ٌز َحؽـ ْق ٌؿ)) ،وققلـفَ ٓ (( :ت ْر َغ ُبـقا ْ
ٓ َ
مـ اهلل ُ
( )8أكس بـ مالؽ بـ الـضر الخزرجل إكصاري  ،مات بالبصرة سـة (65هـ) -أسـد الغابـة ٓبــ إثقـر
(-)061.8
( )0الـاسخ والؿـسقخ ٓبــ حـزم (ص ،)6والـاسـخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بــ سـالم (ص )08هؽـذا بـدون
إسـاد ،وإكّؿا جاء طـ أكس  ققلف " :كـت أسؿع رسقل اهلل  يؼـقل ,فـال أدري أشـلء كـزل طؾقـف أم
شلء يؼقلف؟  "---أخرجـف أحؿـد يف الؿســد (  ،)026.86 ( )80005وققلـف طــ أبـل بــ كعـب: 
"كـّا كرى ّ
أن هذا الحديث مـ الؼرآن :لقكان ٓبـ آدم واديقـ مـ مال---حتك كزلـت :ألفـاكؿ التؽـاثر"-
أخرجف الطربي يف تػسقره ( ،)266.01وما أورده الؿملػ إكؿا هق مـ ققل أبل مقسك إشـعري 
أخرجف مسؾؿ يف صحقحف  )0133(،وفقف" :وإكَّا كـَّا َكؼـر ُأ سـقر ًة ُكـَّـا ُكشـبففا يف ال ُّط ِ
ـقل ،والشـدَّ ِة بِ َب َـرا َء َة
َ
َف ُلكْسق ُتفا-"---
( )5طبــد اهلل بـــ مســعقد بـــ غافــؾ الفــذلل  ،مـــ الســابؼقـ إلــك اإلســالم ،مــات بالؿديـــة ســـة (50هـــ)-
اإلصابة ٓبـ حجر (-)545.3
( )1الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة (ص ،)08وكقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي (  )832.8بــدون
إسـاد ،والضؿقر يف إثر يرجع إلك ٍ
ققل ٓبـ مسعقد لـؿ يـذكره الؿملـػ وهـق " :أقـرأين رسـقل اهلل 
آية ،أو سقرة"-
( )2أخرجــف مالــؽ يف الؿقصــل ( ،)5211والـحــاس يف الـاســخ والؿـســقخ (ص ،)38وابـــ الجــقزي يف
كقاسخ الؼرآن ( )838.8طـ طؿر قال أبق جعػر الـحاس" :وإسـاد الحديث صحق  ،إٓ أكـف لـقس
حؽؿف حؽؿ الؼـرآن الـذي كؼؾـف الجؿاطـة طــ الجؿاطـة 7ولؽــف ســة ثابتـة" ،وأخـرج ابــ الجـقزي يف
كقاسخ الؼرآن ( )835.8طـ أبل بــ كعـب  أكّفـا كاكـت مؿـا ُيؼـرأ يف سـقرة إحـزاب ،ولالسـتزادة
يـظر :فت الباري ٓبـ حجر (-)810.80
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َفنِ َّن َذل ِ َؽ ُك ْػر بِ ُؽؿ)) -و َثال ِ ُثفؿا :ما ُك ِس َخ ح ْؽؿف وب ِؼل َخ ُّطف :وقدْ د َخ َؾ فِل هذا ِ
الؼ ْسـ َؿ
َ
ُ
ُ َ َ
ٌ ْ
ُ ُ ُ ََ َ
جؿقع ما ُهق م ْذ ُكقر فِل ال ُؼر ِ
ِ
آنَ :ما ُك ِس َخ ُح ْؽ ُؿ ُف و َب ِؼ َق ْت تِالو ُت ُف ،وأك َث ُر َما َك َس َخ ُف بإَ ْم ِر
َ
ُْ
ْ
ٌ

ال ْ ِ
ِبؼ َتـــ ِ
قـ ب َؼ ْقلِـــف ســـ ْب َحا َك ُف :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [التقبـــة] 2 :
الؿشـــ ِرك َ
ات إمر ب َؼ ْتؾِ ِفؿ وق َتال ِ ِفؿَ ،ف ِؿـ ذل ِ َؽ :ج ِؿقع ما ُذكِر فِل ال ُؼر ِ
وكحقها مـ آي ِ
ِ
آن ا ْل َعظِ ْق ِؿ مِ َـ
َ ُْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
ِْ
ِ
فؿ ،و َت ْر ِك ال َّت َع ُّر ِ
اإل ْط َر ِ
وكحق َذل ِؽ :كؼقل ِف سـبحا َكف:ﮋﯿ ﰀ
ض َل ُف ْؿ،
اض َطـْ ُف ْؿ ،و َت ْرك ْ
ﰁ ﰂ ﮊ[البؼـرة ] 023 :وققل ِـ ِف :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [الـسـاء ، ] 35 :وققل ِـ ِف:
ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [الـســـــاء ، ] 52 :وققلِـــــ ِف :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ
[الـســاء ، ] 58 :وققل ِـ ِف :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الـســاء ، ] 62 :وققل ِـ ِف :ﮋﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ[الـســــــاء ، ] 51 :وققلِــــــ ِف :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ

[الؿائدة ] 0 :إلك ققل ِف :ﮋﯛ ﮊ ،وققل ِف:ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ[الؿائـدة66 :
] ،وققل ِ ِف.0[ :أ] ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [إكعام ، ] 68 :وققلِـ ِف :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [إكعــــام ] 824 :وققلِــــ ِف:ﮋﭿ

ﮀ ﮁﮊ [إكعــام ، ] 880 :وققلِــ ِف :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [إكعــام:
 ، ] 852وققل ِ ِف:ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [إكعام ،]825 :وققلف:ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﮊ [إكعــام ،]826 :وققلــف:ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [التقبــة ]2 :يعـــل:
الؿحرمــة ،وققلــف:ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [إطــراف ،]48 :وققلــف:
َّ
ﮋﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ[يقكس ] 18 :وققلـف:ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ
إلــــك ققلــــف :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [يــــقكس ، ]825 :وققلــــف:ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮊ [يقكس ، ]826 :وققلف:ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [هقد ، ]800 :وققلف :ﮋﯧ
( )8أخرجف البخاري يف صحقحف (  )3552 ( )835.5طـ طؿر  لؾتقسع يـظر :فت الباري ٓبــ حجـر
(-)816.80
( )0قال الؽرمل " :وهذا هق إكثر يف الؿـسقخ" -قالئد الؿرجان (ص-)03
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ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [الرطــــــــد ،]12 :وققلــــــــف:ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﮊ
[الحجر ، ] 5 :وققلف:ﮋﯓ ﯔ ﯕﮊ [الحجر ،] 52 :وﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [الحجـــر ،] 55 :وققلـــف :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﮊ [الحجـــر.0[ ]61 :ب] وققلـــف:ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [الـحـــؾ:
 ، ]50وققلــــف :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [اإلســــراء ،] 21 :وققلــــف :ﮋﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ[مــريؿ ، ]42 :وققلــف :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮊ[م ـريؿ، ]51 :
وققلــــف:ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ [مــــريؿ ، ]56 :وققلــــف:ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [صــــف:
 ،]852وققلف:ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ[صـف ]852 :وققلـف:ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﮊ [الؿممـــقن ، ]21 :وققلــف :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [الؿممـــقن، ]63 :
وققلـــــف:ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ[الــــــقر ،]21 :وققلـــــف :ﮋﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الػرقان ، ]35 :وققلـف:ﮋﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [الـؿـــــؾ ،]60 :وققلـــــف :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮊ [الؼصــــــــص ،]22 :وققلــــــــف :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﮊ

[الـــروم ] 32 :أيـــة ،وققلـــف:ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ[لؼؿـــان ، ]05 :وققلـــف:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [الســجدة ، ]52 :وققلــف :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﮊ [إحــزاب ،] 15 :وققلــف:ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ
[ســبل ،] 02 :وققلــف:ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [فــاصر ] 05 :وققلــف:ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ
[.5أ] ﯤ ﯥ ﮊ [الصـــــــافات ،]842 – 841 :وققلـــــــف:ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮊ [ص ، ]42 :وققلـــف:ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [ص ]55 :وققلـــف:ﮋﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [الزمــر ،]5 :وققلــف:ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [الزمــر:
 ،]82وققلــــف :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ [الرطــــد ، ]55 :وققلــــف:ﮋﭘ ﭙ
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ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الزمـــــــر ،]18 :وققلـــــــف:ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﮊ [إكعـــام ،]85 :وققلـــف:ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﮊ [غــافر ،]44 :وققلــف:ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الؿممـــقن ] 63 :وققلــف:ﮋﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [إكعــــام ،]824 :وققلــــف :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [الشــقرى ،]15 :وققلــف :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [الزخــرف،]55 :
وققلــــف:ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [الزخــــرف ،]56 :وققلــــف :ﮋﯭ ﯮ ﯯﮊ

[الدخان ، ]26 :وققلف :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [الجاثقة]81:
 ،وققلـــف:ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [إحؼـــاف ،]52 :وققلـــف:ﮋﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮊ [محؿد ،]1 :وققلف:ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [صف ،]852 :وققلـف :ﮋﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﮊ [ق ،]12 :وققلـــف:ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [الطـــقر.5[ ]15 :ب] وققلـــف:
ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [الــــجؿ ،]06 :وققلـــف:ﮋﭧ ﭨ ﮊ [الـــذاريات،]21 :
وققلــــــــف :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [الؼؾــــــــؿ،]11 :
وققلـف:ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [الؼؾــؿ ،]15 :وققلــف:ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﮊ
[الؿعــارج ،]2 :وققلــف :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [الؿعــارج ،]10 :وققلــف :ﮋﮑ ﮒ

ﮓ ﮊ [الؿزمؾ ،] 82 :وققلـف:ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الؿزمـؾ ،]88 :وققلـف:
ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [الؿــــــدثر ،]88 :وققلــــــف:ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ
[اإلكســـان ،] 06 :وققلـــف :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [الطـــارق ،]84 :وققلـــف :ﮋﯤ

ﯥ ﯦ ﮊ [الغاشـــــقة ،]00 :وققلـــــف:ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [الؽـــــافرون،]3 :
وققلــف:ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [التــقـ ]5 :ومعـاهــاَ :خ ـؾ َط ــْ ُفؿ ،و َد ْط ُف ـؿ َف ـ َّ
اهلل
نن َ
اها َأ ْي ًضا بؿا ت َؼدَّ َم ،واهلل أطؾؿ-
َي ْح ُؽ ُؿ َب ْقـَ ُفؿُ ،ك ِس َخ َم ْعـَ َ
( )8ذكر الؿم ّلػ بعض ما كسختف آية السقػ مـ آيات العػق والصػ  ،وآيات الصرب ،وآيات اإلطراض طــ

=
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ِ
ِ
ثؿ َك َسخَ ُف اهللُ َت َعا َلك بِالؽِ َت ِ
اب الؿج ْق ِد.
فقؿا َو َق َع ف ْقف ال َّت ْشد ْيدُ َّ
باب َ
فؿــــــ ذلـــــؽ :ققلـــــف :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

وخـا ُفقا ،وقـالقا :لـق سـ َؼ ْطـَا مِــ السـؿ ِ
الصـ َحا َب ُةَ ،
اء إلـك
[البؼرةْ ] 051 :
فاضـ َط َر َب ْت َّ
َ َّ َ
ْ َ
إر ِ
َ
َ
حا َكف ب َؼ ْقلِـف :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ[.1أ] ﯚ
لؽان ذل ِ َؽ َأ ْه َق ُن َط َؾ ْقـَا،
ض7
فـسـخفا سـ ْب َ
ْ
ﯛ ﯜ ﮊ [البؼرة ] 053 :ثؿ َخ َّػ َ ِ
الق ْسـ ِع بؼقلـف :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ػ مـ َـ ُ
َّ
فالؿـس ـ ُ
قخ مِ ـ َـ أيــة َق ْق ُل ـف :ﮋ ﮄ ﮅ ﮊ ٓ
ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البؼــرة،] 852 :
ُ
غقر ،ومِـْف قق ُلف :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [آل طؿران ]820 :فؼـالقا:

يا َر ُس َ
أن ُيـ ْذ َك َر فـال ُيـْ َسـكْ ،
اع َفـال ُي ْع َصـك ،و ْ
قل اهللِ َمـا َحـ ُّؼ ُت َؼا ُتـف؟ فؼـالْ :
وأن
أن ُي َطـ َ
ُي ْش َؽ َر و ٓ ُي ْؽ َػر ،ف َؼا ُلقا :يا َر ُس َ
قل اهللِ َمـ ْـ ُيطِ ْقـ ُؼ َذلِـؽ؟ وا ْك َز َط ُجـقا ل ِـُ ُزول ِفـا ،ثـؿ كَـ َز َل
وهل قق ُلف ل ِ ِعب ِ
َ ِ ِ ْ ِ
ِ
اده :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮊ [الحـج:
َ
َب ْعدَ َها آي ُة ت ْقك ْقد ُحؽؿ َفاَ ،
فؽـادت
اط َؿ ُؾقا هللِ َحـ َّؼ ال َع َؿـ ِؾ،
ْ
َ ]45ف َؽا َك ْت َه ِذه َط َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْط َظ ُؿ مِ َـ إُ ْو َلك ،و َم ْعـَاهاْ :
فؿ َتـ ْذ َه ُؾَ ،فـَ َسـ َخفا بِ َؼ ْقلِـف :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [ التغـابـ - ]83 :وققلـف :
ُط ُؼق ُل ْ
=

الؿشركقـ وكحقها ،وتبع يف ذلؽ هبة اهلل بـ سالمة يف الـاسخ والؿـسقخ (ص )082حقث ذكر كؾقات
لفذه الؿقاضقع كسختفا آية السقػ ،وقد أسرف الؿصـّػقن يف ذكر العدد الذي كسختف آية السقػ فؼقؾ:
 881آية ،وققؾ 801 :آية ،وقـد تتبـع د -إبـراهقؿ الـجـار يف بحثـف" آيـة السـقػ وأثرهـا يف طؾـؿ الـسـخ"
(ص )880طدد أيات التل ا ُّدطل كسخفا ،وحصر ستة كتب فذكر 822 :آيـة ا ُّدطـل أهنـا مـسـقخة بآيـة
السقػ!! ،وقد أفرد الدكتقر مصطػك زيد فصالً كامالً مـ كتابـف " :الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ " ()2.0
لؾــرد طؾــك هــذه الــدّ طاوى بالتػصــقؾ ،وذكــر يف الـتــائج ( )558.0بلكّفــا دطــاوى باصؾــة ،وهــق مــا أراه
راجحًا ،واهلل أطؾؿ-

( )8الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة (ص ،)24والراج أكف ٓ كسخ فقفا لؾتقسع يـظر :كقاسخ الؼـرآن
ٓبــ الجـقزي ( ،)524.8والـاسـخ والؿـسـقخ ٕبـل طبقـد الؼاسـؿ بــ سـالم (ص )041والـسـخ يف
الؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر مصطػك زيد ( -)886.0
( )0الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة (ص ،)30وقالئــد الؿرجــان لؿرطــل الؽرمــل (ص )58فؼــد
أوردوهـا هبـذه الصـقغة مرفقطـة إلـك الـبـل وهـذا مؿـا لـؿ أجـده طــد أحـد قبؾفؿـا ،وتـبعفؿ يف ذلـؽ
الؿملػ ،وقد وردت آية التغابـ كسبب كزول ٔية آل طؿران طـ طبد اهلل بـ مسعقد مقققفـًا طؾقـف طــد

=
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ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [البؼــــــرة:
 ]855فؽاكقا َإ ِذا ُأبِق َلفؿ ِ
الػ ْطر َأ َك ُؾقاَ ،
وجـا َم ُعقا الـ َسـا َء مـا لـؿ َيـَـا ُمقا َق ْبـ َؾ
وشـ ِر ُبقاَ ،
ُ
َْ ُ ْ
الـز ْو َج ْق ِـ َحـ ُر َم َطؾـك َ
أخـ ِر،
َذل ِؽ ،أو ُي َص ُّؾقا ا ْل ِع َشا َء إَ ِخ ْق َر َة ،وإِ َذا َكا َم َأ َحـدُ [.1ب] َّ
قن رج ًال فِل ِخ َال ِ
ِ
الخ َّطـ ِ
ف إَ ْم ِر مِـْ ُفؿُ :ط َؿ ُر ْبـ ُـ َ
اب،
فؾؿ َي َزا ُلق ْا َك َذل َؽ َح َّتك َو َق َع َأ ْر َب ُع َ َ ُ
ْ
ِ
َو َو َق َع َلر ُج ٍؾ مِ َـ إَ ْك َص ِ
وص َؾ الص َقا َمَ ،ف َب َؾ َغ
ار َأ َّكف َق ْب َؾ الػ ْط ِر َكا َم َفا ْم َتـَ َع َط ْـ ال َّط َعا ِم ،و َ
ِ
رب ِسـ َقاه ,ققلــف :ﮋﭑ
الؿ ْصـ َط َػك َ فـدَ َم َع ْت َط ْقـَـاه ،فـ َل ْك َز َل – مـــ ٓ َّ
ُكـ ُّؾ ذلـ َؽ ُ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ إلـــك َق ْقلِـــف :ﮋ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

الشـ ْؿ ِ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮊ [البؼـرة ]854 :أيُ :غـ ُر ْوب َّ
ػ ا ْل َحـ ُّؼ
سَ ،ف َخ َّػـ َ
والض َر ِر بِ َب َر َك ِة َأ ْف َض ِؾ ا ْل َب َش ِر ،و َك َرا َمة َل ُفؿ ،وققلف:
ور َف َع ُح ْؽ َؿ ا ْل َؿ َش َّؼ ِةَّ ،
َت َعا َلك َطـْ ُف ْؿَ ،

ص ل ِ ْؾ ُؿ ْضـ َ
طر بِ َؼ ْقلِـف :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
وققلف :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ ثؿ َر َّخـ َ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البؼـــــرة ،] 845 :وققلـــــف :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ [البؼـــــــرة:
اسـتِ ْثـَائِف َف َؼـ َال :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
.2[ ] 826أ] َك َس َخفا َت َعـالك بِ ْ
=

البقفؼل يف الؼضاء والؼدر (ص )065( ،)052والراج أكّف ٓ كسخ فقفا لؾتقسـع يـظـر :كقاسـخ الؼـرآن
ٓبـ الجقزي ( ،)505.8والـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس (ص ،)058والـاسـخ والؿـسـقخ ٕبـل طبقـد
(ص ،)032الـسخ يف الؼرآن لؿصطػك زيد (-)806,804.0
( )8هق َققس بــ ِص ْـرمة إكصـاري  ،يـظـر :صـحق البخـاري ( ،)05.5 ( ) 8682وإسـؿاء الؿبفؿـة
لؾبغدادي (ص-)131
( )0الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة ( ص ،)18قالئد الؿرجان لؾؽرمل (ص ،)32والـراج أن أيـة
ٓ كسخ فقفا وإكؿا هل محؽؿة ،وأن ماكزل مـ التخػقػ إكؿـا هـق كسـخ لؾســة العؿؾقـة الثابتـة ٓ لميـة،
ولؾتقســع يـظــر :كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي ( ،)052.8والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس (ص،)68
والـسخ لؿصطػك زيد (-)822,822.0
( )5الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة ( ص ،)55وقالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل (ص ،)24وهـذا مــ بـاب
التخصقص بالشرط ٓ مـ باب الـّسخ يـظر :كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي (-)082.8
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الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [البؼرة ،]832 :وققلـف :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

الر ُجـ ُؾ إِ َذا كَـ َ
ﯷ ﮊ [البؼرة ] 086 :أي :ال َباقِل مِ ْـ َأ ْم َقال ِ ِفؿ َطـ ْـ َلـ َق ِازمِ ِفؿ َف َؽـ َ
ان
ان َّ
وإن] َك َ
اط ِة َأ ْم َس َؽ ُق ْق َتف ،و ُق ْق َت ِط َقال ِ ِف ،و َت َصدَّ َق بِ َؿا َب ِؼلْ [ ،
ان مِ ْـ َأ ْهـ ِؾ
مِ ْـ َأ ْه ِؾ الز َر َ
َ
ِ
وإن [ َك َ
الؿال َأ ْم َس َؽ ال ُّث ُؾ َث ،و َت َصدَّ َق بِ َؿا َب ِؼلْ ،
ان] مِ َّؿ ْـ َي ْع َؿـ ُؾ بِ َقـ ِد ِه َأ ْم َسـ َؽ ُقـ ْق َت
ِ
ِ
ِ
حـ ُّؼ َت َعـالك :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
َي ْقمف ،و َت َصدَّ َق بِ َؿا َبؼ َلَ ،ف َش َّؼ َذلـ َؽ َط َؾـ ْق ِفؿ َأكْـ َز َل ا ْل َ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [التقبــة ] 825 :فؼــالقا :يــا َر ُس ـ َ
قل اهللِ َف َؽ ـ ْؿ ت َل ُخ ـذ؟ َف َب ـ َّق َـ طؾقــف
ب ،وإَ ْكعـا ِم ،فصـار ِ
الز َك ِ
بَ ،وا ْل ِػ َّضـ ِة ،والح ُبـ ْق ِ
الـذ َه ِ
اة مِـ َـ َّ
والس َال ُم َأ ْط َق َ
ت
ان َّ
َ
َّ
َ َ
الص َال ُة َّ
أيــ ُة َك ِ
اســ َ
خ ًة ل ِ َؼ ْقلِــف :ﮋ ﯶ ﯷ ﮊ  ،وققلــف :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ
َ
ِ
ات ،ثـــؿ كسـ َ
قر ِة الؿائِـــدَ ة:
ؾت الؽِ َتابِ َقـــ ُ
[البؼـــرة ]008 :فـــدَ َخ ْ
ــخف ذلـــؽ بؼقلـــف يف ُســـ َ
ﮋﯩ [.2ب] ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [الؿائـــــــدة:
ِ
ِ
والـصـراكقات ،ويف الخؾـع ققلـف :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
القفقديـات
 ]2يعـل بـذلؽ:
( )8الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة (ص ،)54وقالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل (ص )24وتعؼبـف بؼقلـف" :
والصــحق أن الؿســتثـك مـــف ٓ يجــقز أن يســؿك مـســقخًا ،وقــال ابـــ الجــقزي يف كقاســخ الؼــرآن
الؼراء الذيـ ّ
قؾ حظفؿ مـ طؾؿ العربقـة والػؼـف ّ
أن هـذه أيـة مـسـقخة
( (( :)081.8قد زطؿ ققم مـ ّ
كصـقب مــ ذلـؽ ،لعؾؿـقا ّ
إخـراج
أن آسـتثـاء لـقس بـسـخٍ  ،وإكؿـا هـق
بآستثـاء بعدها ،و لقكان لفؿ
ُ
ٌ
بعض ما شؿؾف ا ّل ُ
ؾػظ ))-
( )0ساقط مـ الؿخطقط ،والتصحق مـ تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان (-)880.8
( )5ســاقط مـــ الؿخطــقط ،والتصــحق مـــ تػســقر الثعؾبــل ( ،)825.0والـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ
سالمة (ص-)20
( )1الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل (ص )28بدون ســد ،وهـق قـقل الؽؾبـل يـظـر :تػسـقر الثعؾبـل (،)825.0
ومؼاتؾ بـ سؾقؿان يـظر :تػسقره (  ،)880.8والراج أكف ٓ كسخ يف أية ،لؾتقسع يـظر :جامع البقان
لؾطربي ( ،)361.5الـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس (ص-)856
( )2وهق مروي طـ ابـ طباس مـ صريؼ طؾل بـ أبل صؾحة ،ومجاهد ،والحسـ البصري ،والربقع بـ أكس
يـظر :جامع البقان لؾطربي (  ،)530.1وتػسقر ابـ أبل حاتؿ ( ،)564.0وقد طدها مـسـقخة هبـة اهلل
بـــ ســالمة يف كاســخف (ص )20وتبعــف الؿم ّلــػ يف ذلــؽ ،والــراج أهنــا غقــر مـســقخة 7بــؾ مـــ العــام
الؿخصــقص يـظــر :كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي (  ،)046.8الـســخ يف الؼــرآن د -مصــطػك زيــد (
-)883.0
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بآستثـاء بؼقلـف :ﮋ ﮷ ﮸
ػ ذلؽ
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮊ [البؼرة ]006 :ثؿ خ َّػ َ
ْ
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮊ [البؼــــرة ،]006 :وققلــــف :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮊ [البؼـــرة ]055 :ثـــؿ خ َّػـــػ بؼقلِـــف :ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ـــارت هــــذه أيــــ ُة بآتػـ ِ
ـــاق كاســــخ ًة لؾحــــق َلقـ
ﯺ ﯻ ﮊ [البؼــــرة ]055 :فصـ ْ
الؽــــــام َؾقـ -وققلــــــف :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ

ُ
الـز َواجِ بعـدَ ِطـدَّ تِ َفا
مات
[البؼرة ]012 :أية ذلؽ كان إذا َ
الرجؾ ا ْم َتـ َع ْت ا ُم َر َأ ُتف طـ َّ
وج ِف َك ْؾـ ٍ
ٓ 7فنذا ا ْكؼضك َ
َح ْق ً
فتخـرج بـذلؽ مــ طـدَّ تِفا
ب،
ُ
أخذ ْت بعر ًة ،ور َم ْت هبا يف ْ
مال ِ
ػؼ ط َؾ ْقفا مـ ِ
ٌ
ُ
مقراث
يؽقن لفا بعد ذلؽ
زوج َفا مدَّ َة َح ْب ِسفا ،وٓ
غقر أ َّكف ُيـْ ُ
طـدَ هؿ َ
وتػسقر ققل ِف [.3أ] تعالك :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [البؼرة]012 :
مـ مال ِف،
ُ

َ
َ
َ
الحـقل بؼقلــف :ﮋﭖ ﭗ
وكسـخ
بـالر ْب ِع ،والـ ُث ُؿـِ،
فـسـخ
ُّ
الحـؼ تعـالك الـَّػؼـ َة ُّ
ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البؼــــرة -]051 :وققلــــف :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [البؼــــرة:
( )8الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة ( ص ،)21وهق قـقل السـدي ذكـره ابــ الجـقزي طــف يف كقاسـخ
الؼرآن ( )056.8ثؿ قـال (( :وهـذا مــ أرذل إقـقالّ ،
ٕن آسـتثـاء إخـراج بعـض مـا شـؿؾف الؾػـظ7
ولقس بـسخ )) أي :مـ العام الؿخصقص بآستثـاء الؿتصؾ-
( )0وهق ققل قتادة ،والربقع بـ أكس ذكره الثعؾبل طـفؿا يف الؽشػ والبقان ( ،)048.8وكؼؾ آتػاق طؾك
كسخفا بذلؽ أبق طبد اهلل ابـ حزم إكصـاري يف كاسـخف ومـسـقخف (ص ،)06و هبـة اهلل بــ سـالمة يف
كاســـخف (ص ،)22وكؼـــؾ الؿملـــػ طــــف ذلـــؽ ،والصـــقاب أ ّكـــف ٓ كســـخ يف أيـــة ،وأكّفـــا مــــ العـــام
الؿخصقص ،يـظر :كقاسخ الؼرآن (ٓ )062.8بـ الجقزي-
( )5الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة (ص ،)22وأصــؾف يف صــحق البخــاري (،)26.4( )2553
ومسؾؿ ( )020.1( )5528بغقر هذا الؾػظ ،وقـد جـاء ذكـر "الؽؾـب" دون "وجفـف" يف جـامع البقـان
لؾطربي (-)016.1
( )1و هق ققل ابـ طباس ،وقتادة ،والربقع ،والسـدي ،والضـحاك ،وطؽرمـة ،وغقـرهؿ ،يـظـر :جـامع البقـان
لؾطــربي ( ،)122,122.1و الؼــقل بالـســخ هــق الؼــقل الــراج يـظــر :الـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس
(ص ،)012وابــ ططقـة يف الؿحـرر الــقجقز ( ،)503.8وكقاسـخ الؼـرآن ٓبــ الجــقزي (،)065.8
فت الباري ٓبـ حجر( ،)861.5وغقـرهؿ ،وقـد ذهـب د -مصـطػك زيـد يف الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ
( )524.0إلك ترجق طدم الـسخ-
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باإلش ِ
ِ
َ
الؿش َّؼ ُة ْ
فحصؾت َ
الحـؼ تعـالك بؼقلـف :ﮋ ﭜ
فـسـخفا
فاد يف بق ِع السـ َؾ ِع،
]050
ُّ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [البؼــــــــــــرة -]055 :وققلــــــــــــف :ﮋ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [التقبـــة ،] 56 :وققلـــف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ

[التقبــة]18 :كسـ َ
ـخفا بؼقلــف :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [التقبــة،]800 :
وققلـــف :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الـســـاء:
بآيـة الؿق ِ
الحـؼ تعـالك ِ
ِ
َ
اريـث
كسـخفا
كسـخفا ،وقـد
أجؿع الؿػسرون طؾك
 ]5أية
ُّ
َ
َ
بؼقلف:ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ [الـساء-]88 :

ِ
رآن بالسـَّ ِة وما ُك ِس َخ ِم َـ الســَّ ِة بـال ُؼ ْر ِ
مـ ال ُؼ ِ
آن والســَّ ِة ،ومـا
باب :فقؿا ُكس َخ َ
ُكس َخ يف ح ِّؼ ص ِ
احبِ َفا [.] 
َ َ
ْ
فإول :ققلف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ [.3ب]
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
( )8وهق ققل أبل سعقد الخدري  ،والحسـ البصري ،والشعبل وغقرهؿ يـظر :الـاسخ والؿـسقخ ٕبـل
طبقـد (ص ،)811والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس (ص ،)033والـراج أهنــا لقســت مـسـقخة لؾتقســع
يـظر :كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي ( ،)520.8والـسخ يف الؼرآن لؿصطػك زيد (-)022,028.0
( )0وهق ققل ابـ طباس ،والحسـ البصري ،وطؽرمة ،يـظر:جـامع البقـان لؾطـربي ( ،)138.88والـاسـخ
والؿملػ تبع يف ذلؽ هبة اهلل يف كاسـخف (ص ،)822والـراج أكـف ٓ
ُ
والؿـسقخ لؾـحاس (ص،)225
كسخ يف أية لعدم صحتف يـظر :كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي (  ،)136.0والـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ
لؿصطػك زيد ( -)035.0
( )5ففؿ الؼرآن لؾحارث الؿحاسبل (ص ،) 112و قالئد الؿرجان لؾؽرمل (ص ،)55قؾـت :وهـق إجؿـاع
فقف كظر 7فؼد ذهب ابـ طباس ،والشعبل ،ومجاهد ،وابـ جبقر ،إلـك أهنـا محؽؿـة -يـظـر :جـامع البقـان
لؾطربي (-)158.3
( )1وهق ققل سعقد بـ الؿسقب ،وأبل مالؽ الغػاري ،والضحاك ،والحسـ ،وغقرهؿ -يـظر :جـامع البقـان
لؾطــربي ( ،)152.3والـاســخ والؿـســقخ ٕبــل طبقــدة (ص ،)02والــراج أهنــا غقــر مـســقخة يـظــر:
جــامع البقــان لؾطــربي ( ،)155.3والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس (ص ،)520وكقاســخ الؼــرآن ٓبـــ
الجقزي ( ،)510.0والـسخ يف الؼرآن الؽريؿ لؿصطػك زيد (-)083.0
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ت الؿر َأ ُة إ َذا َز َك ْت وهل محصـ ٌة حبِس ْت يف بق ٍ
ﭧﭼ [الـساء ]82 :ف َؽا َك ِ
تَ ،فال
ْ
َ ُ ْ َ ُ َ
َْ

عؿ و ُت ْس َؼك حتَّك
والسالم :قدْ
َ
الؿ ْصطػك طؾقف َّ
الصالة َّ
تؿقت ،فؼال ُ
َت ْخ ُر ُج مـْفُ ،ت ْط ُ
ِ ٍ
ب بال َّث ْق ِ
يب ،وققلف:
ب  ،والبِ ْؽ ُر بالبِ ْؽ ِر جؾدُ م َئة ،و َت ْغ ِر ُ
لفـ َسبِقالً :ال َّث ْق ُ
اهلل َّ
ج َع َؾ ُ

ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ

ِ
بحديث الت ْرمِ ِذيَ ٓ (( :و ِص َّق َة ل ِ َق ِارث )) الحديث-
[البؼرة]852 :
ِ
ِ
الس ــَّ ِة بالؽِ َت ـ ِ
اب ،فؼقلــف ســبحاكف :ﮋ ﮧ
والس ــَّة :أ َّم ـا الؽ َت ـ ُ
اب ُّ
ومــا ُكس ـ َخ مـــ ُّ
س ال َّثابِـ ِ
ِ
ـسخ ِ
الؿ ْؼـ ِد ِ
ت
اسـت َؼ َب َال َب ْقـت َ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ [البؼرةَ ]811 :ف َ ْ

( )8هــذا لػــظ الؿملــػ والحــديث أخرجــف مســؾؿ يف صــحقحف (  )82.2( )1288وغقــره طـــ طبــادة بـــ
ـب بِال َّثق ِ
ـب
ـب َوا ْلبِ ْؽ ُـر بِـا ْلبِ ْؽ ِر :ال َّثق ُ
اهلل َل ُف َّـ َسـبِقالً :ال َّثق ُ
الصامت  بللػاظ مـفاُ (( :خ ُذوا طَـل َف َؼدْ َج َع َؾ ُ
َج ْؾدُ مِائ ٍَة ُث َّؿ َر ْج ٌؿ بِا ْل ِح َج َار ِةَ ،وا ْلبِ ْؽ ُر َج ْؾدُ مِائ ٍَة ُث َّؿ َك ْػل َسـ ٍَة )) ،وٓ يختؾػ العؾؿاء يف كسخ حؽؿ أية،
وإكؿا اختؾػقا يف كاسخف ،وخالففـؿ مبــل طؾـك مسـللة :كسـخ الؼـرآن بالســة فلبقحـقػـة ،و مالـؽ طؾـك
جقازه ،وأحؿد ،والشافعل طؾك مـعف يـظر :كقاسخ الؼرآن ٓبــ الجـقزي (  ،)856.8البحـر الؿحـقط
لؾزركشل (  ،)038.2ومعالؿ أصقل الػؼف طـد أهـؾ الســة والجؿاطـة لؾـدكتقر الجقـزاين (ص،)083
مذكرة يف أصقل الػؼف لؾشـؼقطل (ص-)828
( )0أخرجف الرتمذي يف ســف باب :مـا جـاء ٓ وصـقة لـقارث طــ أبـل أمامـة البـاهؾل ()221.5 ( )0802
وقال(( :حديث حسـ )) ،وأخرجف طـ طؿرو بـ خارجة ( )222.5 ( )0808وقـال(( :هـذا حـديث
حسـ صحق )) ،قال إلباين (( :وخالصة الؼقلّ :
أن الحديث صحق ٓ شؽ فقف 7بـؾ هـق متـقاتر ))-
إرواء الغؾقؾ (-)62.3
( )5الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة ( ص ،)12والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس ( ص ،)55كقاســخ
الؼرآن ٓبــ الجـقزي ( ،)086.8ومــ قـال بلهنـا مـسـقخة كؾفـا بآيـة الؿقاريـث أو القصـقة لؾقالـديـ
وإقــربقـ القرثــة دون غقــرهؿ ،فؽثقــر يـظــر يف أقــقالفؿ :جــامع البقــان لؾطــربي (،)565,554.5
والراج أهنا غقر مـسقخة ،وهل مـ العام الؿخصقص يـظر :الـسخ يف الؼرآن الؽريؿ د -مصطػك زيـد
( ،)824.0ولقست مـ العام الؿراد بـف الخصـقص كؿـا حؼؼتـف يف كتـابل العـام الؿـراد بـف الخصـقص
(ص-)555
( )1مسللة كسـخ الســة بـالؼرآن :أجـازه الجؿفـقر ،ولؾشـافعل فقـف قـقٓن يـظـر :البحـر الؿحـقط لؾزركشـل
( ،) 040.2وأما كسخ السـة بالسـة فجائز بآتػاق ،وحؽك اإلجؿاع يف ذلؽ الجقيـل يف التؾخـقص يف
أصقل الػؼف (-)281.0
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ِ
السـَّ ُةُ ،
كـت َك َف ْق ُت ُؽؿ
الؿص َطػك طؾقف الصالة والسالمُ (( :
فؼقل ْ
بالسـَّة ال َع ْؼؾ َّقة  ،وأ َّما ُّ
ُّ
طـ ِز َي َار ِة ال ُؼ ُب ِ
وها )) رواه مسؾؿ [.4أ] ،والثـا  :ققلـف :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ
ور َ
ْ
قرَ ،ف ُز ُ
ﭾ ﭿ ﮀﮊ [التقبـــــــة ،]15 :وققلـــــــف :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [التقبـــــةُ ]11 :ك ِســـــ َ
خ َتا بؼقلِـــــف :ﮋ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﮊ [الـــــــــــقر ،]30 :وققلــــــــــف :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ت بؼقلــــف :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ
ﭻﮊ [يــــقكسُ ]82 :ك ِســــ َخ ْ
[الػت  ،]0 :وققلـف :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [إكػـال ]8 :أي :ال َغـَـائؿ ﮋ ﭕ ﭖ

يج َعالكِفا ُ
ثـؿ َك َسـخ ذلـؽ ب َؼ ْقلِـف :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭗ ﭘﮊ أيْ :
حقث َي َشـا ُءَّ ،
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [إكػـــــال ]18 :أيـــــة ،وققلـــــف :ﮋ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [إكػــالَ ]55 :ك َسـ َ
خفا بؼقلــف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
( )8كذا يف الؿخطقط ،ولعؾ الصقاب :الػعؾقـة ففـق أضفـر -يـظـر :الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس (ص،)41
شرح القرقات لجالل الديـ الؿحؾل (ص ،)833هتذيب الػروق لؿحؿد بـ طؾل (-)2.8
( )0يف صحقحف ( )2005 ( ،)0522طـ بريدة بـ الحصقب -
( )5وهـق قــقل ابــ طبــاس مــ صريــؼ الضـحاك ،وطؽرمــة ،والحســ ،وقتــادة ،وططـاء يـظــر :جـامع البقــان
لؾطــربي ( ،)158.88والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس (ص ،)222وكقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي
( ،)140.0والراج أهنا محؽؿة ،وحؽاية الـسخ فقفا غؾطّ 7
ٕن آية سقرة الـقر كزلـت ســة أربـع مــ
الفجــرة يف شــلن الؿــممـقـ ،وآيتــا ســقرة التقبــة يف غــزوة تبــقك يف شــلن الؿـــافؼقـ ،فتبايـتــا يف الققــت،
والؿعـك ذكره ابـ ططقة يف الؿحرر القجقز (-)56.5
( )1وهق ُ
ققل أبل حؿزة ال ّثؿالل كؼؾف طـف الثعؾبل يف الؽشػ والبقان ( ،)003.5وأبـل طبـداهلل ابــ حـزم يف
ِ
كاسخف ومـسقخف (ص ،)54وهبـة اهلل ابــ سـالمة يف كاسـخف ومـسـقخف (ص ،)026والصـقاب أكّـف ٓ
كســخ فقفــاّ 7
ٕن إخبــار ٓ تـســخ ،وٕ ّكــف يؿؽـــ الجؿــع فقفــا -يـظــر :كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي
( ،)105.0والـسخ يف الؼرآن د-مصطػك زيد (-)131.8
( )2وهق ققل ابـ طباس ،ومجاهد ،وطؽرمة ،والسدي ،هذا طؾك تػسقر إكػال بالغـقؿة يـظر :جامع البقان
لؾطربي (  ،)08.88والـاسخ والؿـسقخ ٕبل طبقد (ص ،)084والراج أكـف ٓ كسـخ فقفـا لؾتقسـع
يـظر:كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي ( ،)112.0جـامع البقـان لؾطـربي ( ،)00.88والـسـخ يف الؼـرآن
د-مصطػك (-)850.0
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ﭕ ﮊ [إكػــال ]51 :أيــة ،وققلــف :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮊ [إحؼافَ ]6 :ك َس َ
خفا بؼقل ِف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ت ،وققلف.4[ :ب] ﮋ ﭧ ﭨ
ﭞ ﭟ ﮊ [الػت  ] 0 , 8 :أي :لق ُفِ َر َض َأ َّك َؽ َأ ْذ َك ْب َ

كس َ
خفا بؿا يؾقفا ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ
ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الذارياتَ ]22:
[الــذاريات ، ]22 :وققلــف :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [الحــج ، ]20 :وققلــف :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [الؼقامــة:
َ
كســخفا بؼقلــف :ﮋﯕ ﯖ ﯗﮊ [إطؾــك،]3 :
]83

وققلــف :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [الشـــــقرى ]05 :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [ســـــبل:
 - ]14وققلـــــــــــــــــف :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ
()8

()0

()5

()1

()2

وهق ققل ابـ طباس ،والحسـ البصري ،وطؽرمة ،وقد تبع الؿملـػ فقـف هبـة اهلل بــ سـالمة يف الـاسـخ
والؿـسقخ (ص ،)65وهق ققل مرجقحٕ 7ن الـسخ ٓ يدخؾ يف إخبـار-يـظر :جـامع البقـان لؾطـربي
( ،)824,823.88وكقاســـخ الؼـــرآن ٓبــــ الجـــقزي ( ،)815.8والـاســـخ والؿـســـقخ لؾـحـــاس
(ص-)131
وهق ققل ابـ طباس ،وطؽرمة  ،والحسـ يف روايـة ،وقتـادة يـظـر :جـامع البقـان لؾطـربي (،)800.08
وتبع الؿملػ يف ذلؽ هبة اهلل يف كاسـخف (ص )832وزطـؿ إخقـر أكـف لـقس يف كتـاب اهلل آيـة مـسـقخة
صال حؽؿفا كفذه أية ،والراج أكف ٓ كسخ يف أيةٕ 7هنـا خـرب -يـظـر :الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس
( ،)331وكقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي (-)863.8
الـاسخ والؿـسقخ ٓبـ سـالمة (ص ،)835قالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل (ص ،)862وهـذا ٓ كسـخ فقـف7
ٕ ّكــف ٓ تعــارض بــقـ أيتــقـ يـظــر :كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي ( ،)262.0والـســخ يف الؼــرآن د-
مصطػك زيد (-)522.0
الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل ابـــ ســالمة ( ص )800وهــق قــقل ٓ يصـ ّ 7
ٕن مــا يؾؼقــف الشــقطان لــقس
بؼــرآن ،وٕن الؼــقل بالـســخ يف آيــة ســقرة الؼقامــة مؿــا ٓ وجــف لــف -يـظــر :قالئــد الؿرجــان لؾؽرمــل
(ص( ،)815ص-)086
وهق ققل ابـ طباس يف رواية الضـحاك ،وطؽرمـة ،ومؼاتـؾ ،والسـدي ،والؽؾبـل ،وأغـرب هبـة اهلل ابــ
ســالمة يف كاســخف (ص ،)823فــذكر أكــف قــقل الجؿاطــة ،والــراج أن أيــة محؽؿــةٕ ،ن إخبــار ٓ
تـسخ ،وٓ تعارض بقـ أيتقـ -يـظر :الـاسخ والؿـسقخ لؾـحـاس (ص ،)323وكقاسـخ الؼـرآن ٓبــ
الج ـقزي ( ،)232.0والؿحــرر الــقجقز ٓبـــ ططقــة ( ،)51.2والـســخ يف الؼــرآن د -مصــطػك زيــد
(-)161.8
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[الؿجادلةَ ]80 :ك َسخفا بؼقلـف :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [الؿجادلـة:
الؿصـ َطػك طؾقـف
 - ]85وققلف :ﮋﭑ ﭒ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [الؿزمؾ ]0 – 8 :فؼامف
ْ
تطقطـا ،ثـؿ َك َسـ َخ الجؿؾـ َة بؼقلـف :ﮋ ﭙ ﭚ
أصـ َحا ُبف
ً
الصالة والسالم ً
فرضا ،وقا َمـف ْ

ِ
ِ
ثؿ شـدَّ َد بؼقلِـف ،أو ِز ْد طؾقـف
ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [الؿزمؾ ]5 :أي :مـ الـ ْصػ إلك ال ُث ُؾثَّ ،
ِ
ِ
أصـراف [.5أ] أكامؾِـف،
مت قـدَ َماه ،فؽـان يؼـق ُم طؾـك
تقر ْ
أي :طؾك الـ ْصػ فؼا َم ح َّتك َّ
ـػ طؾقــف الحـ ُّـؼ تعــالك برحؿتِـف 7فــلكزل طؾقــف :ﮋﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ
فعطـ َ
َ
كسـخف بؼقلـف :ﮋ ﭒ
فرضا ،وطؾك أصحابِف ســ ًة ،ثـؿ
[صف]0 – 8 :
،فبؼل الؼقا ُم طؾقف ً
َ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ إلـــــــــك ققلـــــــــف :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ

فلكتؿ بالخقار بقـ الؼقا ِم وطدَ مِف-
[الؿزمؾ ]02 :أيَ :غ َػ َر ل ُؽؿ ،وخ َّػ َ
ػ طـ ُؽ ْؿْ ،

ـلمقر بــذلؽ مـــ
ـاب :فقؿــا ُكســخ باإلجؿــاع
َّ
بـ ٌ
وفصــؾف الؿصــطػك [ ] الؿـ ُ
حضرة الحؼ تعالك ذي الجلل ،أو كان بنرادتف ،ثؿ ُك ِسخ بلمرِ ِ
الؿؾ ِؽ الؿ ُت َعال.
ْ

ـال ،فؽاكـ ِ
والؼبؾـ ِـة ،وزكـ ِ
الة ،والص ـق ِمِ ،
فــإول :كالص ـ ِ
ـاة الؿـ ِ
ـت ال َّص ـال ُة ركعتــقـ
ْ
َّ
َّ
خت بالص ِ
ِ
الخ ْؿ ِ
س ،و ُك َ
الة َ
سخ صق ُم ُ
طاشقرا َء بصق ِم
بالغداة وركعتقـ بال َع ِشل 7فـُ ِس ْ
َّ
( )8وهق مؿا اتػؼ طؾقف العؾؿاء ،وٓ أطؾؿ أحد ًا قال بغقر ذلؽ -يـظر :جامع البقان لؾطربي (-)150.00
( )0أخرجف ابـ مردويف طـ ابـ طباس يـظر :لباب الـؼقل لؾسققصل (ص-)813
( )5وه ق قـقل ابــ طبـاس ،وجـابر بــ طبـداهلل ،وطائشـة ،وقتـادة ،والحســ ،وجؿاطـة مــ الؿػسـريـ ،وٓ
خالف يف أهنا مـسقخة ،ثؿ فرض التفجد طؾك الـبل  خاصة بآية اإلسراء ،وبؼـل حؽـؿ التطـقع طؾـك
أمتف ،وقد ذكر طؾؿ الديـ السخاوي أهنا محؽؿة ،وفقف كظر -يـظر :كقاسخ الؼرآن ( ،)381.0والـاسـخ
والؿـسقخ لؾـحاس ( ص ،)42والـسخ يف الؼرآن د -مصـطػك زيـد ( ،)516,512.0و جؿـال الؼـراء
(-)544.0
( )1الؿراد بذلؽ آستدٓل باإلجؿاع طؾـك الـسـخ ٓ 7أن الـسـخ يصـ بعـد وفـاة الـبـل  لؾتقسـع يـظـر:
الػصقل يف إصقل ٕبل بؽر الرازي ( ،)062.0البحر الؿحقط لؾزركشل (-)235 .5
( )2وهــق قــقل مؼاتــؾ بـــ ســؾقؿان ،وقتــادة يـظــر :تػســقر مؼاتــؾ ( ،)13.5( ،)235.8( ،)815.8وفــت
الباري ٓبـ رجب ( ،)521.0وفت الباري ٓبـ حجر (-)132.8
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ِ
والؼب َؾ ُة إلك ِ
ِ
بقت الؿ ْؼ ِ
ُ
َ
إكػـاق البـاقِل
الزكـا ُة
دس بال َؽ ْع َبـ ِة،
رمضان،
بصق ِم
وكاكـت َّ
ْ
خت بال َؽق ِ
ِ
ِ
ِ
ػقـة الؿ ْعؾق َمـ ِة يف ُكتِـب
فؿ ,كؿا تؼدم ذكره  ,فـُ ِسـ ْ
ْ
م ْـ َأ ْمقال ِف ْؿ ْ
طـ َل َق ِازم ْ
ـديثِ ،
الحـ ِ
والػ ْؼ ـ ِف -والثــا َّ :
ْ
ركقـ طــا َم
الؿش ـ َ
الؿص ـ َطػك .5[ ب] صــال َ
أن ْ
يبقة طؾك ِ
الحدَ ِ
يد َسفق ِؾ ِ
ُ
ْ
وكتـب بقـَـف
يدخؾ م َّؽ َة،
يرجع يف العا ِم ،وٓ
وأن
بـ َط ْؿرو
َ
َ
ُ
وبقـَفؿ كتابا بذلؽ ،وطؾك أ َّكف مـ جاءه مـفؿ مسؾؿا رده إلقفؿ ،ومـ جاءهؿ مِـ ِ
طـده
ُ ً َّ ُ
َ ْ َُ
ُ ْ ً
َ
َ
فؾؿا َ
قػؾ راج ًعا لح َؼ ْت ُف امـرأ ٌة مِــ ْ
ركقـ ،فـَاد ْتـف :يـا محؿـدُ
الؿشـ َ
ُم ْرتد ًا ٓ ُير ُّده إلقفَّ ،
ِ
محؿـدُ لـؿ
إكل قد جئ ُتؽ مممـ ًة باهلل ُم َصدق ًة لؿا ج ْئ ُت بف ،فؾح َؼفا ُ
زوجفا فؼـال :يـا َّ
بجربيـؾ قـدْ َ
َ
كـزل بـل ْم ِر
ففـ َّؿ الؿصـ َطػك بردهـا إلقـف ،وإذا
َّ
غـدر َتَ ،
يجػ كتا ُب َؽ حتَّـك ْ
ِ
الجؾقـــــ ِ
ؾ بؼقلـــــف :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ
الؿؾِـــــؽ َ
ِ
بالحؾػ باهللِ ما َخر ْج َـ ُب ْغ ًضا َٕ ْز ِ
واج ِف َّـ ،وٓ رغبـ ًة يف الـدُّ ْكقا،
[الؿؿتحـة ] 82 :أي:
َ

الحـؼ تعـالك ط ْؾـ َؿ
الؿشـركقـ ،ثـؿ بـ َّقـ
حؾػت لـؿ ُتـ َر َّد إلـك
وٓ مقالً إلك خؾق ٍؾ ،وإذا
ُّ
ْ
َ
ِ
ِ
بنيؿاهنـ أيَّ ٕ :كف قؾبل ،وهق العال ِ ُؿ بؿا يف الؼ ُؾـ ِ
قب ٓ
أطؾؿ
َّ
حؼقؼة اإليؿان بؼقلف :اهلل ُ

بظفـقر َأمـ ٍ
غقره ،ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﮊ أي :بعدَ الحؾِ ِ
ارات ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﮊ
ػ
ْ
ِ َ
ُ
( )8أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)11.5( ،)0220ومسؾؿ يف صحقحف (-)813.5( ،)0365
( )0أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)55.8( ،)566ومسؾؿ يف صحقحف (-)33.0( )8025
(( )5ص )00طـد ققلف تعالك( :يسللقكؽ ماذا يـػؼقن )-
( )1لؾتقسع يـظر :فت الباري ٓبـ حجر ( -)045.5
( )2أي :ما كان بنرادتف  ثؿ كسخ بلمر الؿؾؽ الؿتعال إجؿا ًطا-

( )3سفقؾ بـ طؿرو بـ طبد الشـؿس الؼرشـل  خطقـب قـريش ،أسـؾؿ طـام الػـت  ،واستشـفد يف صـاطقن
طؿقاس مرابطًا بالشام سـة 85هـ -اإلصابة ٓبـ حجر (-)286.1
( )4ققؾ :سبقعة بـت الحارث امرأ ٌة مـ قريش ،وققؾ :أم كؾثقم بـت طؼبة ،وهق الؿشفقر ،وققؾ :أمقؿة بـت
بـت بشر -يـظر :اإلصابة ٓبـ حجر (-)126.85
( )5طبد اهلل بـ الـباش زوج سبقعة بـت الحارث يـظر :الـاسخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بــ سـالمة (ص،)844
وققؾ :حسان بـ الدحداحة زوج أمقؿة بـت بشر يـظر :اإلصابة ٓبـ حجر ( ،)838.85أمـا أم كؾثـقم
بـت طؼبة ،فخرج أخقاها يف صؾبفا :طؿارة والقلقد ،ولؿ تؽـ ذات زوج حـقـ هـاجرت يـظـر :اإلصـابة
ٓبـ حجر (-)228.81
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الشر َط يف الـس ِ
اءِ َ 7
فـ ،وأ ْبؼـا ُه يف الر َجـ ِ
َ
ال  ،ثـؿ
[ . 6أ ]
فـسخ ُّ
لضـ ْعػ َّ
َ
الحؼ ت َعالك هذا َّ ْ
بقـ سبحا َكف وجف الؿـْ ِع بؼقلف :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ أيَ ٓ :ت ِ
الؿممـات لؾ ُؽ َّػـ ِ
ار ﮋ ﯡ ﯢ
ح ُّؾ
ُ
َّ
َ
قن لؾؿ ْم ِ
ِ
ِ
إزواج ﮋ ﯧ
مـات ﮋﯦﮊ أي :أط ُطقا
َ
ﯣ ﯤﯥ ﮊ أي :وٓ ال َؽاف ُرون َيح ُّؾ َ ُ
ِ
ِ ِ
كؽـاح ِف َّـ بؼقلـف :ﮋ ﯪ
الؿفـ ِر ،ثـؿ بـ َّقـ سـبحاكف ِحـ َّؾ
ﯨ ﮊ أي :طؾك َّ
وجات مـ َـ ْ
الز َ
ؼض ِ
الحؼ تعـالك العفـقد الق ِ
اء ِ
اقعـ َة
العدَّ ِة ،ثؿ َك ْس َخ ُّ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ أي :بعدَ ا ْك َ
ُُ َ َ
ِ
ِِ
الؿف ِر إلك إزواجِ الؽ َّػ ِ
ار بؼقلـف :ﮋﭑ ﭒ
قـ ،والؽافريـ ،ومـفا :إططا ُء ْ
ب ْقـ الؿممـ َ
العفـدُ ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ إلـك ققلِـف:
ﭓ ﭔﮊ [التقبة 8 :أيُ :يــْ ُ
ؼض ْ
]

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [التقبــة ]85 :أيــة ،وققلــف تعــالك :ﮋ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ [الؿؿتحـــــة ]88 :إلــــك ققلــــف :ﮋﰑ ﰒ ﰓ

ـقؿ [.6ب] بــ ِ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ وذلــؽ :أ َّن أ َّم َحؽـ ٍ
ـت أبــل ُس ـػقان ،فـ َّـرت إلــك
الؿشـركقـ مـــ ِ
ــ طثؿـ َ
فـلمر الحـ ُّـؼ تعــالك
زوجفــا ِط ُ
قـاض بـ ُ
َ
ـان ،ف َع ُظـ َؿ طؾقــف فرا ُقفــا َ
الؼق ِ
ِ
رسقل اهللِ ِ ْ 
ؿة ِ
َ
بؼدر ما سا َقف إلقفـا مِـ ْـ َصـدَ اقِفا ،ثـؿ َ
الحـؼ
كسـخ
ُّ
أن ُي ْعطف مـ ْ
تعالك ذلؽ بلمره لـبقف 
()8

()0

()5
()1
()2

واهلل أطؾؿ-

الـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس (ص ،)483كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي ( ،)321.0والـراج أهنـا غقـر
كاسخة ،وأهنا مخصصة لعؿقم العفد يف هذا الشرط يـظـر :الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ د -مصـطػك زيـد (
-)803.0
الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل (ص ،)846ويف جؿقع الؿصادر :أم الحؽؿ بـت أبل سػقان ،تزوجت ,بعد
بعــد طقـــاض ,طبـــدَ اهلل بــــ طثؿـــان الثؼػـــل  ،أســـؾؿت يـــقم الػـــت  ،يـظـــر :اإلصـــابة ٓبــــ حجـــر
( ،)822.1( ،)550.81أســد الغابــة ٓبـــ إثقــر ( ،)524 .4الطبؼــات الؽبقــر ٓبـــ ســعد (.82
-)005
هؽذا يف الؿخطقط ،والصقاب :بـ َغـْؿ ،وهـق :طقـاض بــ غــؿ بــ زهقـر الػفـري  ،أسـؾؿ قـديؿًا،
وولل الشام بعد أبل طبقدة  ،وتقيف هبا سـة 02هـ -الطبؼات الؽبقر ٓبـ سعد (-)61.2
غقر أم الحؽؿ بـت أبل سػقان  ,مؿـ لحؼت بالؿشركقـ مـ كساء الؿفاجريـ يـظـر:
وقد ذكر العؾؿا ُء َ ,
يـظر :الؽشػ والبقان لؾثعؾبل ( ،)063.6وفت الباري ٓبـ حجر (-)100.6
وهـق قـقل إكثـر مــ العؾؿـاء ،وقـد كـص اإلمـام أحؿـد طؾـك هـذا يـظـر :الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس
(ص ،)410وكقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي ( ،)326.0وقد رج الـدكتقر مصـطػك زيـد يف الـسـخ يف

=
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ِ
ِ
الؿلحدَ ِة،
الر ِّد طؾك
والقفقد ،والؿــافؼقـ يف معارضـتِفؿ يف َك ْسـخِ
خاتؿ ٌة يف َّ

أح َؽا ِم ال ُؼ ِ
ِ
رآن الؿبقـ.
بعض ْ

أن معـــك الـَّسـخِ يف َكـال ِم العـ ِ
اطؾـؿ َّ
فـع ،وجــا َء طؾــك مـا َط َرفــف ال َعـ َر ُب
الر ُ
ـربَّ :
ْ
الشرع والؿعـك :ما َكرفع مـ ح ْؽ ِؿ ٍ
آية ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ [ البؼرة ] 823 :أيَ :ك ْت ُر ُكفـا،
ْ ُ
ُ
ِ
ٍ
لخقر أيُ :كـ َمخ ُر ح ْؽ َؿفـا
وٓ َكـْ َس ُخفا ،ويف قراءة( :أو َكـْ َس ْل َها) مـ الـَّسقئة ،وهـق التَّـ ُ
مـ ِ
أكػعَّ 7
َ
ٕن الـَّ ْسـ َخ ٓ
ثؿ
كـسخفا ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﮊ أيُ :
كسخٍ َ ،ف ُق ْع َؿؾ بف حقـًاَّ ،
غقر ْ
َ
َ
َ
يخؾق مـ وجفقـ :إ َّما ْ
يؽقن
فقؽقن يف العؿ ِؾ فقف ال ُق ْسر ،أو
الح ْؽ ِؿ،
يؽقن
أن
َّ
أخػ يف ُ
الح ْؽـ ِؿ ،فقؽـ َ
إجـ ِر ﮋﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ
ـقن َأ ْوىف يف ْ
أث َؼـ َؾ يف ُ
ـادر ،ومـــف :قدر ُتـف طؾــك الـَّ ْسـخِ  ،ومـــ [.82أ] ذلــؽ ققلــف :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ
أي :قـ ٌ

ـؿ آيـ ٍـة بحؽـ ِ
ـؿ آيـ ٍـة أخــرى ﮋ ﯢ
ﯟ ﯠ ﮊ [الـحــؾ ]828 :أي :بــدَّ لـا حؽـ َ

اخ َت َؾ ْؼ َتف مـ تِ ْؾ َؼ ِ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ أيْ :
اء َك ْػ ِسؽ ،فؼـال سـبحاكف
ِ
ر ًّدا طؾقفؿ :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ َّ
َ
َ
الؼـرآن فقـف َدٓلـ ٌة طؾـك
والؿـسقخ يف
الـاسخ،
أن
ؽ الـدَ ي ِ
وحدَ اكق ِة الؿؾِ ِ
الجفـ ِر ،والسـر :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [إطـراف:
ان قـال
طـالؿ ْ
َ ْ َّ
َّ
ُ

=

الؼرآن ( )552.0أهنا محؽؿة ،مستشفد ًا برتجق ابـ جرير لؿعـك أية يف جامع البقان ( -)265.00

( )8معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس ( )101.2مادة ( كسخ )-
( )0الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة (ص ،)02وهق ما جرى طؾقف اصطالح السؾػ لؽؾؿة الـسخ أكـف:
مطؾؼ الرفع ،وهق أطؿ مؿا تؼرر يف اصطالح الؿتـلخريـ مــ أكـف :رفـع الحؽـؿ الشـرطل بـدلقؾ شـرطل
متلخر يـظر :مجؿقع الػتـاوى ٓبــ تقؿقـة ( ،)06.85والؿقافؼـات لؾشـاصبل ( ،)511.5والـسـخ يف
الؼرآن د -مصطػك زيد ()46.8
( )5وهــل قــراءة ابـــ كثقــر الؿؽــل ،وأبــل طؿــرو البصــري يـظــر :الـشــر يف الؼــراءات العشــر ٓبـــ الجــزري
(-)002.0
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أمره-
فالخؾؼ جؿق ُعفؿ خؾ ُؼف،
 ]21أي:
ُ
وإمر جؿق ُع ُف ْؿ ُ
ُ

تـبقف:
أن لؽؾ مـْسقخٍ بال ُؼ ِ
ُ
اطؾؿ َّ
رآن فـَ ُ
الؿجال إٓ ب ْعـ َض مـا ُك ِسـ َخ
اسخف بعدَ ه و ُلق َص َال
َ ُ
ْ
ِ
بالؼتال ،وققلـف :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
بإ ْم ِر
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [البؼـــرة ]012 :كســـخ ْتفا آيـــ ُة :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

رت طـْفا يف الـُّ ُز ِ
ﭚ ﮊ [البؼرة ]051 :وهل قب َؾفا يف ال َّت ِ
رتقبْ ،
وإن َّ
ول-
تلخ ْ
ِ
الش ْؿ ِ
كظفقر َّ
س بعد [ إفقل ]،
آخر ما جؿ ْع ُتف مؿا جا َء مقض ًحا لفذا الػـ
وهذا ُ
الر ُكق ِع  ،وتؿـا ُم مـا سـ َّط ْر ُتف يف هـذا الؿجؿـق ِع،
اع
آخر ما َر َف َع طـف ال َق َر ُ
رأسف بعد ُّ
َ
و ُ
ِ
اص والعـا ِم ،وطؾـك ِ
الخـ ِ
والسـال ُم طؾـك سـق ِد َ
آلـف،
والحؿدُ هلل طؾـك ال َّت َؿـا ِمَّ ،
والصـال ُة َّ
ِ
ِ
ِ
ْ
بعقن
الؽتاب
تؿ
بالخقر إلك يق ِم
وتابعقفؿ
وصحبِف الؽرا ِم ،وال َّتابعقـ
ُ
الحش ِر ،والؼقامَّ ،
ِ
الق َّه ِ
اب يف  85رجب سـة 8035هـ-
اهلل الؿؾِؽ َ

( )8الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة (ص ،)06ولالســتزادة يـظــر :مجؿــقع الػتــاوى ٓبـــ تقؿقــة (
 ،)855.84والـسخ يف الؼرآن الؽريؿ د -مصطػك زيد (-)520,052.8
( )0وقــد ذكــر ابـــ حجــر أكــف تتبــع مـــ ذلــؽ شــقئًا كثقــر ًا يـظــر :فــت البــاري ( ،)861.5وهــل مســللة
تحتاج لبحث-
( )5جاء يف حاشقة الؿخطقط :أي قؾؿف-
( )1جاء يف حاشقة الؿخطقط :أي كؼشف واكحـائف-
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اخلامت٘
بعد آكتفاء مـ دراسة وتحؼقؼ الؽتاب يؿؽـ استخالص ما يؾل:

الـتائج:
 ,8أن شخصقة الؿملػ قد ضفرت يف كتابف هذا مــ خـالل :ابتؽـاره لؿقاضـقع
طؾك غقر طادة مـ سبؼف مؿـ ألػ يف الـاسخ والؿـسقخ ،ومـ خـالل اختصـاره لفـذا
العؾؿ بتللقػف طؾك الؿقاضقع 7فؾفـذا جـاءت أيـات التـل تـاولفـا قؾقؾـة بالـسـبة لؿــ
ألػ فقفا مؿـ سبؼف-
 ,0أن مصطؾ الـسخ طـد الؿملػ لؿ يؽـ طؾك مـا قـرره الؿتـلخرون مــ رفـع
حؽؿ متؼدم بخطاب متلخر طـف ،بؾ طؾك ما كان طؾقف السابؼقن مـ مطؾؼ الرفع 7لفذا
كثرت طـده إققال الؿرجقحة يف أيات الؿـسقخة-
 ,5أن أيات الؿـسقخة التل تـاولفا الؿملػ ( )881آيـة  ،وبقــت الدراسـة أن
الراج مـفا ( ) 80آية ،وأن الؿرجقح مـفا ( )820آية -

التقصقات:
,8دراسة ترجقحات الؿملػ يف الـاسخ والؿـسقخ مـ خالل كتابف هذا-
,0آهتؿام بتحؼقؼ الرسائؾ الؿختصرة يف مقاضقع طؾقم الؼرآن الؽريؿ طؿقمًا-
,5دراسة مملػات الؿم ّلػ رحؿف اهلل الؿخطقط ،وكشر الؿػقد مـفا لؽـل تـتػـع
بف إجقال-
وأخقر ًا فلسلل اهلل أن يـػع هبذا الؽتاب مملػف ،ومحؼؼف ،وجؿقع الؿسـؾؿقـ وأن
يؽتب لف الؼبقل طـده ،فؿا كان مـ صقاب فؿـ اهلل وحده ،ومـا كـان مــ خطـل فؿــل
والشقطان ،وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-
( )8تؿ آكتفاء بحؿـد اهلل وفضـؾف مــ تحؼقـؼ الؽتـاب يف آخـر سـاطة مــ يـقم الثالثـاء 8118 .6 .80هــ
خالصا لقجفـف الؽـريؿ ،مقج ًبـا لؾػـقز طــده بجــات الـعـقؿ ،وأن يـػـع بـف مملػـف،
واهلل أسلل أن يجعؾف
ً
ومحؼؼف ،وسائر الؿسؾؿقـ-
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املصادز ّاملساجع
-8

إرواء الغؾقــؾ يف تخــريج أحاديــث مـــار الســبقؾ ،لؿحؿــد بـــ كاصــر الــديـ
إلباين (ت8102هـ) ،الؿؽتب اإلسالمل ،ط8122 ،0هـ-

-0

أسد الغابة يف معرفة الصحابةٕ ،بل الحسـ طؾـل بــ أبـل الؽـرم محؿـد بــ
محؿد الجزري ،طز الديـ ابــ إثقـر (ت352هــ) ،تحؼقـؼ :طؾـل معـقض
وآخر ،دار الؽتب العؾؿقة ،ط8182 ،8هـ-

-5

إسؿاء الؿبفؿة يف إكبـاء الؿحؽؿـةٕ ،بـل بؽـر أحؿـد بــ طؾـل بــ ثابـت
الخطقــب البغــدادي (ت135هـــ) ،تحؼقــؼ :طــز الــديـ طؾــل الســقد ،مؽتبــة
الخاكجل الؼاهرة ،ط8184 ،5هـ-

-1

اإلصابة يف تؿققز الصحابةٕ ،بل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ حجـر العسـؼالين
(ت520هـ) ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ طبد الؿحســ الرتكـل بالتعـاون مـع مركـز
البحقث والدراسات العربقة واإلسالمقة بدار هجر ،ط8106 ،8هـ-

-2

آطتبار يف الـاسخ والؿـسـقخ مــ أثـارٕ ،بـل بؽـر محؿـد بــ مقسـك بــ
طثؿان الحازمل الفؿداين (ت 251هـ) ،دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،حقدر آباد
الدكـ ،ط8526 ،0هـ-

-3

إطـــالم ،لخقـــر الــــديـ بــــ محؿــــقد بــــ محؿــــد الزركؾـــل الدمشــــؼل
(ت8563هـ) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،ط0220 ،82م-

-4

إيضاح الؿؽـقن ذيؾ كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتـب والػــقن ،لؿصـطػك
ابــــ طبـــد اهلل الؼســـطـطقـل الرومـــل الحـػـــل (ت 8234هــــ) ،دار الؽتـــب
العؾؿقة ،بقروت8185 ،هـ-

-5

البحر الؿحقط يف أصقل الػؼفٕ ،بل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ
هبــادر الزركشــل (ت461هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد تــامر ،دار الؽتــب العؾؿقــة،
بقروت8108 ،هـ-
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-6

تراجؿ طؾؿاء صرابؾس وأدبائفا ،لعبد اهلل بـ حبقب كقفؾ ،مطبعـة الحضـارة،
صرابؾس8606 ،هـ-

 -82تػسقر الؼرآن العظقؿٕ ،بل محؿد طبد الرحؿـ بـ محؿد أبل حاتؿ الـرازي
التؿقؿل (ت 504هـ) ،تحؼقؼ :أسعد محؿـد الطقـب ،مؽتبـة مصـطػك كـزار
الباز ،مؽة الؿؽرمة ،ط8186 ،5هـ-
 -88تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿانٕ ،بل الحسـ مؼاتؾ بــ سـؾقؿان بــ بشـقر إزدي
(ت822هــــ) ،تحؼقـــؼ :أحؿـــد فريـــد ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة بقـــروت ،ط،8
8101هـ-
 -80التؾخقص يف أصقل الػؼفٕ ،بل الؿعالل طبد الؿؾؽ بــ طبـد اهلل الجـقيـل (
ت145هـ) ،تحؼقؼ :طبد اهلل الـبالل وآخر ،دار البشائر اإلسـالمقة ،بقـروت،
ط8663 ،8م-
 -85هتــذيب التفـــذيبٕ ،بــل الػضـــؾ أحؿــد بــــ طؾــل بــــ حجــر العســـؼالين
(ت520هـ) ،دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،حقدر آباد الدكـ ،ط8503 ،8هـ-
 -81هتذيب الػروق والؼقاطـد الســقة يف إسـرار الػؼفقـة ،لؿحؿـد بــ طؾـل بــ
حسقـ (ت8534هـ) ،مطبقع بحاشقة كتاب الػروق لؾؼرايف ،تحؼقؼ :خؾقؾ
الؿـصقر ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت8185 ،هـ-
 -82جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼـرآنٕ ،بـل جعػـر محؿـد بــ جريـر الطـربي (
ت ،)582تحؼقــؼ :طبــد اهلل الرتكــل وآخــرون ،دار طــالؿ الؽتــب ،الريــاض،
ط8101 ،8هـ-
 -83الجامع الصحق ٕ ،بل الحسـقـ مسـؾؿ بــ الحجـاج الؼشـقري الـقسـابقري
(ت038هـ) ،مـشقرات دار أفاق الجديدة ،بقروت-
 -84الجامع الؽبقرٕ ،بل طقسك محؿد بـ سقرة الرتمذي (ت046هـ) ،تحؼقـؼ:
بشار طقاد معروف ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،ط8665 ،0م-
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 -85الجامع الؿسـد الصحق الؿختصـر مــ أمـقر رسـقل اهلل  وســـف وأيامـف،
ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخـاري الجعػـل (ت023هــ) ،تحؼقـؼ:
محؿد بـ زهقر الـاصر ،دار صقق الـجاة ،ط8100 ،8هـ-
 -86جؿــال الؼــراء وكؿــال اإلقــراءٕ ،بــل الحســـ طؾــؿ الــديـ طؾــل بـــ محؿــد
الســخاوي ( ت315هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد الحــؼ الؼاضــل ،ممسســة الؽتــب
الثؼافقة ،بقروت ،ط8186 ،8هـ-
 -02حؾقـة البشــر يف تــاريخ الؼــرن الثالــث طشــر ،لعبــد الــرزاق بـــ حســـ البقطــار
الدمشؼل( ،ت8552هـ) ،تحؼقؼ :هبجت البقطار ،دار صادر ،بقروت ،ط،0
8185هـ-
 -08ســ الدراملٕ ،بل محؿد طبد اهلل بـ طبد الـرحؿـ الـدارمل (ت022هــ)،
تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسد الداراين ،دار الؿغـل ،ط8108 ،8هـ-
 -00شــرح القرقــات يف أصــقل الػؼــف ،لجــالل الــديـ محؿــد بـــ أحؿــد الؿحؾــل
(ت531هـ) ،تحؼقؼ :حسام الديـ طػاكـة ،جامعـة الؼـدس ،فؾسـطقـ ،ط،8
8102هـ-
 -05شفل الـغؿ يف ترجؿة شقخ اإلسالم طارف الحؽؿ ،لشفاب الديـ أبل الثــاء
محؿــقد شــؽري بـــ طبــداهلل بـــ محؿــد ألقســل (ت8510هـــ) ،تحؼقــؼ:
محؿــد العقــد الخطــراوي ،ممسســة طؾــقم الؼــرآن ،دمشــؼ,بقــروت ،ط،8
8125هـ-
 -01الطبؼات الؽبقر ،لؿحؿد بـ سـعد بــ مـقـع الزهـري (ت052هــ) ،تحؼقـؼ:
طؾل محؿد طؿر ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،ط0228 ،8م-
 -02الطريؼة الـؼشبـدية بقـ ماضقفا وحاضرها ،فريد صالح الفاشؿل ،دار العـرب
لؾطباطة والـشر ،اسطـبقل 0225م-
 -03العام الؿراد بف الخصـقص يف الؼـرآن الؽـريؿ وبقـان أثـره يف التػسـقر جؿعـًا
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ودراسةٕ ،حؿد بـ سعد بـ حامد الحربل الؿالؽل ،كرسل الؼـرآن الؽـريؿ
وطؾقمف بجامعة الؿؾؽ سعقد ،ط8153 ،8هـ-
 -04غرائب آغرتاب وكزهة إلباب ،لشفاب الديـ أبل الثــاء محؿـقد شـؽري
ابـــ طبــداهلل بـــ محؿــد ألقســل (ت8510هـــ) ،مطبعــة الشــابـدر ،بغ ـداد،
8504هـ-
 -05فت الباري بشرح صحق البخاريٕ ،بل الػضؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ حجـر
العســؼالين (ت520هـــ) ،تحؼقــؼ :محــب الــديـ الخطقــب ،دار الؿعرفــة،
بقروت-
الجصـــاص
 -06الػصـــقل يف إصـــقلٕ ،بـــل بؽـــر أحؿـــد بــــ طؾـــل الـــرازي
ّ
(ت542هـ) ،وزارة إوقاف الؽقيتقة ،ط8181 ،0هـ-
 -52الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسـالمل الؿخطـقط ،ممسسـة آل البقـت،
إردن8656 ،م-
الحـ ّـل الؽتــاين (ت8555هـــ)،
 -58ففــرس الػفــارس وإثبــات ،لؿحؿــد َط ْبــد َ
تحؼقؼ :إحسان طباس ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،ط8650 ،0م-

 -50الؼضاء والؼدرٕ ،بل بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼـل (ت125هــ)،
تحؼقـــؼ :محؿـــد بــــ طبـــد اهلل آل طـــامر ،مؽتبـــة العبقؽـــان الريـــاض ،ط،8
8108هـ-
 -55قالئــد الؿرجــان يف بقــان الـاســخ والؿـســقخ يف الؼــرآن الؽــريؿ ،لؿرطــل بـــ
يقسػ بـ أبـك بؽـر الؽرمـل الحـبؾـل (ت8255هــ) ،تحؼقـؼ :سـامل ططـا
حسـ ،دار الؼرآن الؽريؿ ،الؽقيت-
 -51الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآنٕ ،بـل إسـحاق أحؿـد بــ محؿـد الثعؾبـل
(ت104هـــ) ،تحؼقــؼ :أبــل محؿــد بـــ طاشــقر ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل
بقروت ،ط8100 ،8هـ-
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 -52لبـاب الـؼـقل يف أسـباب الــزول ،لجـالل الــديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽــر
الســققصل ( ت688هـــ) ،تحؼقــؼ :أحؿــد طبــد الشــايف ،دار الؽتــب العؾؿقــة،
بقروت ،ط0280 ،8م-
 -53مجؿقع الػتاوىٕ ،بل العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ طبـد السـالم بــ
تقؿقة الحراين (ت405هـ) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ قاسـؿ ،مجؿـع الؿؾـؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة ،ط8183 ،8هـ-
 -54الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيزٕ ،بل محؿد طبـد الحـؼ بــ غالـب
ابـ ططقة إكدلسل (ت ،)210تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف محؿـد ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8100 ،8هـ-
 -55مــذكرة يف أصــقل الػؼــف ،لؿحؿــد إمــقـ بـــ محؿــد الؿختــار الشـــؼقطل
(ت8565هـ) ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،الؿديـة الؿـقرة ،ط0228 ،2م-
 -56مرآة العرفان ولبف شرح رسالة مـ طرف كػسف فؼد طرف ربف ،لشفاب الـديـ
أحؿــد بـــ ســؾقؿان إروادي (ت8042هـــ) ،تحؼقــؼ :طاصــؿ الؽقــالل ،دار
كتاب كاشرون ،بقروت8153 ،هـ-
 -12مسـالؽ إبصـار يف مؿالـؽ إمصـار ،لشـفاب الـديـ أحؿـد بــ يحقـك بـــ
فضؾ اهلل الؼرشـل العؿـري (ت416هــ) ،الؿجؿـع الثؼـايف ،أبـق ضبـل ،ط،8
8105هـ-
 -18مســد اإلمـام أحؿـد بـــ حـبـؾ ،تحؼقـؼ :طبـد اهلل بـــ طبـد الؿحســ الرتكــل
وآخرون ،ممسسة الرسالة ،ط8106 ،0هـ-
 -10معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة ،لؿحؿد بــ حسـقـ الجقـزاين،
دار ابـ الجقزي ،ط8104 ،2هـ-
 -15معجــؿ البؾــدانٕ ،بــل طبــد اهلل يــاققت بـــ طبــد اهلل الرومــل الحؿــقي ،دار
صادر ،بقروت ،ط8662 ،8م-
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 -11معجؿ الؿملػقـ ،لعؿر بـ رضا بـ محؿد كحالـة الدمشـؼل (ت8125هــ)،
دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت-
 -12معجؿ مؼايقس الؾغةٕ ،بل الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا ( ت562هـ)،
تحؼقؼ :طبد السالم هارون ،دار الػؽر8566 ،هـ-
 -13الؿقافؼات ،إلبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الشاصبل (ت462هـ) ،تحؼقؼ :أبل
طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،دار ابـ طػان ،ط8184 ،8هـ-
 -14مقصــل اإلمــام مالــؽ ،لؿالــؽ بـــ أكــس بـــ مالــؽ إصــبحل (ت846هـــ)،
تحؼقؼ :بشار طقاد معروف وآخر ،ممسسة الرسالة8180 ،هـ-
 -15الـاسخ والؿـسقخ يف الؼرآن الؽريؿٕ ،بل محؿد طؾل بــ أحؿـد بــ سـعقد
ابـ حزم إكدلسل (ت123هـ) ،تحؼقؼ :طبد الغػـار البــداري ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،ط8123 ،8هـ -وهق خطل وإكؿا هق ٕبـل طبـد اهلل محؿـد
ابـ حزم إكصاري (ت كحق 502هـ)-
 -16الـاسخ والؿـسقخ ٕبل الؼاسؿ هبة اهلل بـ سالمة بـ كصر البغدادي الؿؼري
(ت182هـ) ،تحؼقؼ :زهقر الشـاويش وآخـر ،الؿؽتـب اإلسـالمل بقـروت،
ط8121 ،8هـ-
 -22الـاســخ والؿـســقخٕ ،بــل جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد بـــ إســؿاطقؾ الـحــاس
(ت555هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد بـــ طبــد الســالم محؿــد ،مؽتبــة الػــالح،
الؽقيت ،ط8125 ،8هـ-
 -28الـسخ يف الؼرآن الؽريؿ دراسة تشـريعقة كؼديـة ،لؿصـطػك زيـد ،دار القسـر،
الؼاهرة ،ط8105 ،0هـ-
 -20الـشــر يف الؼــراءات العشــرٕ ،بــل الخقــر محؿــد بـــ محؿــد بـــ الجــزري
(ت555هـ) ،تحؼقؼ :طؾل بـ محؿد الضباع ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت-
 -25كقاسخ الؼرآن ،لجؿال الديـ أبـل الػـرج طبـد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد
الجــقزي (ت 264هـــ) ،تحؼقــؼ :محؿــد أشــرف طؾــل الؿؾقبــاري ،طؿــادة
البحث العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة ،الؿديـة الؿـقرة ،ط8105 ،0هـ-
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الؿخطقصات:
-8

الــدر الؿســؾقك يف اكتفــاء غايــة الســؾقك ،لشــفاب الــديـ أحؿــد بـــ ســؾقؿان
إروادي (ت8042هـ)-

-0

رسالة مظفر كقر الؿظفر شرح الصؾقات القسطك ،لشفاب الديـ أحؿد بــ
سؾقؿان إروادي (ت8042هـ)-

-5

شـــرح الحـــزب إكـــرب ،لشـــفاب الـــديـ أحؿـــد بــــ ســـؾقؿان إروادي
(ت8042هـ)-

-1

شــــرح حــــزب البحــــر ،لشــــفاب الــــديـ أحؿــــد بـــــ ســــؾقؿان إروادي
(ت8042هـ)-

-2

العؼد الػريد يف طؾق إساكقد ،لشفاب الديـ أحؿد بـ سؾقؿان إروادي-

-3

كقر الؽقاكب يف معرفة إصقل والػروع والقاجـب ،لشـفاب الـديـ أحؿـد
ابـ سؾقؿان إروادي (ت8042هـ)-

-4

كقر الؿشؽاة يف طؾؿ التقحقـد ،لشـفاب الـديـ أحؿـد بــ سـؾقؿان إروادي
(ت8042هـ)-

الؿجلت العؾؿقة:
-8

آية السقػ وأثرها يف طؾؿ الـسخ ،إلبراهقؿ محؿقد إبـراهقؿ الـجـار ،جامعـة
الؿقصؾ ،مجؾة كؾقة العؾقم اإلسالمقة ،العدد الثامـ0282 ،م-

الؿقاقع آلؽتروكقة:
-8

خزاكة الرتاث ،بركامج الؽرتوين قام بنصداره مركـز الؿؾـؽ فقصـؾ لؾبحـقث
والدراسات اإلسالمقة،

https://www.kfcris.com/ar/publication

-0

الػفرس العربل الؿقحد https://www.aruc.org

-5

مركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث بدبل http://www.almajidcenter.org

-1

مققع الباحث العؾؿل https://k-tb.com

***
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(جؿعًا ودراسة)

إطداد

إستاذ الؿساطد يف قسؿ الدراسات الؼرآكقة
جامعة الؿؾؽ سعقد
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ملدص البخح
 ,8الققــػ وآبتــداء فـــ جؾقــؾ 7بــف يعــرف كقػقــة أداء الؼــراءة طؾــك القجــف
الصحق -
 ,0يؼدم هذا البحث وققف اإلمام ابـ قتقبة ،بجؿعفا ،ودراستفا ودٓٓهتا طؾك
معــاين جؾقؾــة طـــد طؾؿــاء الققــػ وآبتــداء ،وبقــان الصــحق والــراج مـفــا ،ومــا
يســتحب أن يؼــػ طؾقــف الؼــارئ بؿــا يتػــؼ مــع وجــقه التػســقر ،واســتؼامة الؿعـــك،
وصحة الؾغة-

***

66

د.هقا بـت حؿدان الشؿري

وقق التؿام لإلمام ابـ قتقبة

املكدم٘
الحؿدهلل رب العالؿقـ ،الرحؿـ الرحقؿ ،مالؽ يقم الديـ ،والصالة والسالم إتؿـان
إكؿالن طؾك خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،وبعد:
فنن ّ
أجؾ ما يتؼرب بف العبـد إلـك ربـف ،ويـداوم طؾقـف مــ الطاطـات :تـالوة كتابـف
الؽــريؿ 7مؿتــثالً بــذلؽ ققلــف تعــالك ( :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ)  [-فاصر :أية -] 06
وقــد أمــر اهلل –طزوجــؾ ,كبقــف الؽــريؿ برتتقــؾ كتابــف فؼــال( :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ) [الؿزمؾ :أية -] 1
تـؿ معــاه 7إذ روي طــ طؾـل بــ أبـل
ومـ أوجف ترتقؾف وتبققــف الققـػ طؾـك مـا ّ
صالب أكف قال" :الرتتقؾ تجقيد الحروف ،ومعرفة القققف" -
و قد اطتـك السؾػ ,رحؿفؿ اهلل تعالك ,هبذا العؾؿ تصــقػًا وتعؾقؿـًا مــذ طفـد
الـبل ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 7,وذلؽ لبالغ أثره يف التػسقر والبقان ،فؼد ورد طـ ابــ
طؿر ,رضل اهلل طـفؿا ,أكف قال" :لؼد طشـا برهة مــ دهركـا ،وأحـدكا يـمتك اإليؿـان
قبؾ أن يـمتك الؼـرآن ،وتــزل السـقرة طؾـك محؿـد ,صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ,فقـتعؾؿ
حاللفا وحرامفا وآمرها وزاجرها ،وما يـبغل أن يؼػ طـده مـفا" -
وكص طؾـك تع ّؾؿـف أئؿـة إداء ،فصـار
كؿا أجؿع العؾؿاء طؾك أهؿقة هذا العؾؿّ ،
طؾؿًا جؾقالً ،ومجا ً
ٓ خصبًا لؾػؽر والـظر ،مع مالف مـ مؽاكة طـد طؾؿاء إثر-
استؿرت طـاية السؾػ الصال مـ الصحابة ومـ بعدهؿ بعؾؿ الققػ وآبتداء،
وضفرت مئات الؿملػات كظؿًا وكثر ًا ،و ُألػ فقف مـذ وقت مبؽر يف بداية الؼرن الثـاين
الفذلل ص (-)544
( )8الققػ وآبتداء ٕبل الؼاسؿ ُ
( )0أخرجــف الحــاكؿ يف الؿســتدرك ( ،)68.8والبقفؼــل يف ســــف ( )842.5قــال الحــاكؿ" :هــذا حــديث
صحق طؾك شرط الشقخقـ-
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الفجري ،فـجد ضرار بـ صرد الؿؼريء (ت806:هـ) لف كتاب (الققـػ وآبتـداء)،
وشقبة بـ كصاح (ت852:هــ) "كتـاب الققـقف" ،ولؽـؾ مــ أبـل طؿـرو بــ العـالء
الؿؼـــريء الـحـــقي (ت821:هــــ ) وحؿـــزة بــــ حبقـــب الزيـــات (ت823:هــــ)
كتاب الققػ وآبتداء وغقرها إٓ أن جؾ هذه الؿصــػات يف هـذه الحؼبـة خاصـة يف
طداد الؿػؼقد-
ويعد كتاب ابـ إكباري (ت505:هـ) (إيضاح الققػ وآبتـداء ) وكتـاب أبـل
جعػر الـحاس (ت555:هـ) (الؼطع وآئتـاف) ،وكذلؽ كتاب الؿؽتػك ٕبل طؿرو
الداين (ت111:هـ) وغقرها مـ أهؿ الؿصـػات يف طؾؿ الققػ وآبتداء فؼد اصؾعـقا
طؾك آراء مـ سبؼفؿ ،ودوكقا لـا بعض آرائفؿ مؿـ اطتـقا بالتؿام مـ القققف-
ولؿا كان "ٓ يؼقم بالتؿام إٓ كحقي طالؿ بالؼراءات طـالؿ بالتػسـقر والؼصـص
وتؾخقص بعضفا مـ بعض ،طالؿ بالؾغة التل كزل هبا الؼرآن" آثرت أن أتـاول أحد
همٓء إطالم بالبحث 7أٓ وهق اإلمام ابـ قتقبة ،فؽان مؿـ لف اختقارات يف الققػ،
يؾؿ ما تػرق مـ أشتاهتا ،ويجؾل اختقاراتف يف
وقد يسر اهلل لل جؿعفا يف بحث مستؼؾ ّ
الققػ التل تـاقؾفا إئؿة طـف مثؾ أبل جعػر الـحاس ،ومؽل بـ أبل صالب الؼقسل،
وأبل طؿرو الداين وغقرهؿ مـ خالل كتبفؿ يف الققػ-
سائؾة الؿقلك  بعقكف وكرمف أن يـػع بف وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ-

أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره:
ارتباصــــف بؽتــــاب اهلل طزوجــــؾ  7وٓشــــؽ أن شــــرف العؾــــقم مــــرتبط
بشرف الؿعؾقم-
الربط بقـ العؾقم الؼرآكقة والعؾقم العربقة لقثقؼ الصؾة بقـفؿا-
الثؿرة يف تطبقؼف يف قراءة الؼرآن الؽريؿ بؿعرفة الققػ التام الصحق مـ غقره-
( )8الؼطع وآئتـاف ٕبل جعػر الـحاس ص -85
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إثــراء مؾؽــة الـؼــد البـَّــاء لــدى البــاحثقـ والؿتخصصــقـ يف العؾــقم الؼرآكقــة،
ودطؿ إبحاث ذات الطابع الـؼدي ٕهؿقتفا يف تطقير العؾقم وتجقيدها-
كقن هذه القققف صادرة مـ إمام معترب يف العربقة والتػسقر-
قؾة إبحاث يف هذا الؿجال مؼاركة بؿجآت طؾؿ الؼراءات إخرى-

الدراسات السابؼة:
مـ خالل آصالع طؾك مـا سـبؼت دراسـتف وقػـت طؾـك رسـالة طؾؿقـة بعــقان :
جفقد اإلمام ابـ قتقبة ومـفجـف يف طؾـقم الؼـرآن طرضـًا ودراسـة ،لؾباحـث سـعد بــ
مبارك الدوسري ،طام 8158هـ8150 ,هـ ،لؽـفا لؿ تتطرق لقققف اإلمام ابـ قتقبة-
ولؿ أقػ طؾك مملػ اطتـك بجؿع وققف اإلمام ابـ قتقبة ودراستفا-

خطة البحث:
اشتؿؾ البحث طؾك مؼدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتؿف ،وففرس لؾؿراجع:
الؿؼدمة وفقفا :أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره-
الؿبحث إول :تعريػ مقجز باإلمام ابـ قتقبة ،ويشتؿؾ طؾك أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :اسؿف وكسبف ومقلده وكشلتف ووفاتف-
الؿطؾب الثاين :شققخف وتالمقذه-
الؿطؾب الثالث :مؽاكتف ومـزلتف-
الؿطؾب الرابع :مملػاتف-
الؿبحث الثا  :الققػ وأكقاطف ،والققػ طؾك رؤوس أي ،وفقف مطؾبان :
الؿطؾب إول :أكقاع الققػ-
الؿطؾب الثاين :الققػ طؾك رؤوس أي-
الؿبحث الثالث :وققف اإلمام ابـ قتقبة ويشتؿؾ طؾك جؿعفا ودراستفا حسـب
ترتقب الؿصحػ-
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الخاتؿة ،وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-
ففرس الؿصادر والؿراجع-

مـفج البحث:
اتبعت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل ،وذلؽ بجؿع وققف اإلمـام
ابـ قتقبة ،ثؿ دراستفا دراسة طؾؿقة كؿا يل :
 -8كتابة البحث وفؼ ققاطد الرسؿ آمالئل الحديث-
 -0تقثقؼ الـؼقل القاردة يف البحث مـ مصادرها إصؾقة-
 -5جؿع وققف اإلمام ابـ قتقبة مـ كتب الققػ آبتداء-
 -1تقجقف كؾ وقػ حسب الؿعـك والتػسقر واإلطراب-
 -2دراسة مقضع الققػ دراسة مقضقطقة ،وتقضق أصؾ الخالف-
 -3بقان الؼقل الصحق حسب الؼرائـ وإدلة ،وٓ يؾزم مـ ذلؽ مقافؼتف-
 -4ترتقب الؿقاضع حسب ترتقبفا يف الؼرآن الؽريؿ-

***
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املبخح األّل :تعسٓف مْجص باإلماو ابً قتٔب٘
املطلب األّل :امسُ ّىطبُ ّمْلدِ ّّفاتُ.

الؿروزي -
هق أبق محؿد طبداهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة  ،الديـ ََقري ،
ّ

ويؼال لف الؼتقبل ،والؼتبل كسبة إلك جـده قتقبـة ،وقتقبـة تصـغقر (قتْـب) ،وجؿعـف
أقتاب ،وإقتاب أكاف التل تقضع طؾك ضفر الراحؾة ،وققؾ :إمعاء -
ولد بالؽقفة سـة (085هـ) ،وققؾ ببغداد  ،وتقيف سـة (043هـ) -

املطلب الجاىٕ  :غْٔخُ ّتالمٔرِ:

تتؾؿذ اإلمام ابـ قتقبة طؾك طدد مـ جفابذة طصره يف بغداد  7فلخذ طــفؿ طؾؿـًا

غزير ًا شؿؾ التػسقر والحديث والؾغة وإدب وإخبار وغقرها ،ومـ أبرز شققخف :
 -8والده مسؾؿ بـ قتقبة -
 -0أبق يعؼقب إسحاق بـ راهقيف (ت055:هـ) -
 -5أبق إسحاق إبراهقؿ بـ سػقان الزيادي (016هـ) -

( )8اكظر  :بغقة القطاة  ،35.0شذرات الذهب  ،02.8كزهة إلباء ص -826
( )0كسبة إلك مديـة الديـقر ،وهل مــ أطؿـال الجبـؾ قـرب قرمقسـقـ ،معجـؿ البؾـدان  ،212.0وتؼـع أن
غربل إيران مـ مديريات محافظة كرمـشاه البؾدان لؾقعؼقبل ص  ،43وكان أبـق محؿـد قـد خـرج إلقفـا
ؾل فقفا الؼضاء ،وأقام فقفا مدة فـسب إلقفا-
ل َق َ

( )5تاريخ بغداد  ،842.82كسبة إلك مقصـ أبقف مسؾؿ بـ قتقبة-
( )1اكظر  :لسان العرب  ،332.8مادة ( قتب)-
( )2كزهة إلباء ص -832
( )3وفقات إطقان  ،10.5تاريخ بغداد -835.82
( )4وقد أشار إلك ذلؽ يف كتابف طققن إخبار ،حقث يؼقل " :حدثـل أبـل طــ أبـل العتاهقـة ،وحـدثـل أبـل
أحسبف طـ الفقثؿ بـ طدي ،وأشار إلقـف كـذلؽ يف "الؿعارفـة" اكظـر  :تلويـؾ مشـؽؾ الؼـرآن ،بتحؼقـؼ :
السقد أحؿد صؼر ،مؼدمة الؿحؼؼ ص-2
( )5هتذيب التفذيب 862.8
( )6بغقة القطاة -35.0
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كؿا تتؾؿذ طؾقف طدد كبقر ،ومـفؿ:
ابـف أبق جعػر أحؿد بـ طبداهلل بـ مسؾؿ (ت500:هـ)- -
رز َبان ( ت 526:هـ) -
الؿ ُ
أبقبؽر محؿد بـ خؾػ َ
أبق الؼاسؿ إبراهقؿ بـ محؿد بـ أيقب بـ بشقر الصائغ (585ه ) -
أبـــق محؿـــد طبقـــداهلل بــــ طبـــدالرحؿـ بــــ محؿـــد بــــ طقســـك الســـؽري
(ت505:هـ)  -وغقرهؿ كثقر-

املطلب الجالح  :مكاىتُ ّميصلتُ :

كان ابــ قتقبـة حســ إخـالق ،حؿقـد السـجايا كـريؿ الخصـال متقاضـعا كبـقالً

فاض ـالً ،صــدوقًا ،ثؼــة يف ديـــف وطؾؿــف ،وكــان مـــ الؿــدافعقـ طـــ الســـة أمــام غؾــق
الؿعتزلة ،وطؾؿاء الؽالم ،الؼائؾقـ بخؾؼ الؼرآن -

املطلب السابع  :أٍه مؤلفاتُ:
"تلويؾ مشؽؾ الؼرآن" -

"الرد طؾك الؼائؾ بخؾؼ الؼرآن" -
"تلويؾ مختؾػ الحديث" -
"دٓئؾ الـبقة " -
"غريب الحديث" -
( )8بغقة القطاة -068 .8
( )0العرب -126.8
 ))5تاريخ بغداد 842 .82
( )1بغقة القطاة 35.0
( )2اكظر  :تاريخ بغداد  ،842 . 82كزهة إلباء 026
( )3اكظر  :الػفرست ٓبـ الـديؿ ص 882
( )4اكظر  :القايف بالقفقات لؾصػدي 503.84
( )5صبع بتحؼقؼ سؾقؿ الفاللل ،دار ابـ طػان ،الؼاهرة 8104ه
( )6اكظر  :ففرسة ابـ خقر آشبقؾل ص 805
( )82وهق مـ أطظؿ ماصـػ ،وقد صبع يف مطبعة العاكب ،بغداد 8564ه ،بتحؼقؼ د -طبداهلل الجبقري-
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املبخح الجاىٕ :الْقف ّأىْاعُّ ،الْقف عل ٙزوّع اآٖ
املطلب األّل  :أىْاع الْقف.
اختؾػ طؾؿاء الؼراءة يف أكقاع الققػ ،واختؾػقا يف طددها وتسؿقتفا ،وإن كاكت
تؼسقؿاهتؿ مختؾػة آصطالح إٓ أهنا متؼاربة الؿؼصقد ،وفقؿا يؾل طرض تؼسقؿات
العؾؿاء يف الققػ وآبتداء طؾك الـحق التالل:
أبق بؽر الؼاسـؿ بــ محؿـد إكبـاري (ت505:هــ) قسـؿ الققـػ إلـك ثالثـة
أقسام  :الققػ التام ،الققػ الحسـ ،الققػ الؼبق

-

أبق جعػر الـحاس (ت555:هـ) قسؿ الققػ إلك أربعة أقسام :الققػ التام،
-

الققػ الحسـ ،الققػ الؽايف ،الققػ الصال

أبق طؿرو الداين (ت111:هـ ) قسؿ الققػ إلك أربعة أقسـام :الققـػ التـام،
الققػ الحسـ ،الققػ الؽايف ،الققػ الؼبق

-

السجاوكدي (ت ) :قسؿ الققػ إلك خؿسة أقسام  :الققػ الـالزم ،الققـػ
الؿطؾؼ ،الققػ الجائز ،الققػ الؿجقز ،الققػ الؿرخص -
ولعؾ مـ أقرب تؾؽ التؼسقؿات ما ذكره اإلمام ابـ الجـزري رحؿـف اهلل وهـق
الذي طؾقف إكثر ،وهاك تؾخقص ما ذكره  :أن الققػ يـؼسؿ إلك قسـؿقـ  :اختقـاري
واضطراري ،فنن تؿ الؽالم كان اختقاريًا ،وإن لؿ يتؿ كان اضطراريًا-

والققػ آختقاري يـؼسؿ إلك:
الققػ التام :هق الذي ٓ يؽـقن مـا بعـده متعؾـؼ بـف مــ حقـث الؾػـظ والؿعــك،
( )8اكظر  :اإليضاح -816.8
( )0اكظر  :الؼطع وآئتـاف
( )5اكظر  :الؿؽتػك ص  ،855وقال قريبا مـ هذا السخاوي يف جؿال الؼراء -235.8
( )1اكظر  :طؾؾ القققف ص -825
( )2اكظر  :الـشر -003.8
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وسؿل تامًا لتؿام الؿعـك بف ،ففذا الـقع يققػ طؾقف ويبتدأ بؿا بعده ،وأكثر مـا يقجـد
طـد رؤوس أي-
الققػ الؽايف  :هق الذي بعده متعؾؼ بف مـ حقث الؿعـك فؼط ٓ الؾػظ ،وسـؿل
كافقًا لالكتػاء بف طؿا بعده ،واستغـاء ما بعده طـف وهـق كالتـام يف جـقاز الققـػ طؾقـف
وآبتداء بؿا بعده-
الققػ الحسـ  :هـق الـذي يؽـقن لـف تعؾـؼ بؿـا بعـده مــ حقـث الؾػـظ و سـؿل
حسـًا ٕكف يف كػسـف حســ مػقـد يجـقز الققـػ طؾقـف دون آبتـداء بؿـا بعـده لؾتعؾـؼ
الؾػظل إٓ أن يؽقن رأس آية فقجقز آبتداء بؿا بعده-
الققػ الؼبقح  :هق الذي ٓ يمدي معــك صـحقحًا لشـدة تعؾؼـف بؿـا بعـده لػظـًا
ومعـــك مــع طــدم الػائــدة ،أو أوهــؿ معـــك فاســد ًا وٓ يجــقز تعؿــد الققــػ طؾقــف إٓ
لضرورة مـ اكؼطاع كػس وكحقه ،ويف حالة الضرورة يـبغـل طؾـك الؼـاريء أن يرجـع
فقصؾ أية بؿا يتبقـ معف الؿعـك-

سبب اختل العؾؿاء يف تؼسقؿ الققػ:
إن تعدد مـاهج العؾؿاء يف تحديد أكقاع الققػ يف الؼرآن الؽـريؿ إكؿـا هـق لتــقع
مـطؾؼــاهتؿ يف ذلــؽ  ،يؼــقل العالمــة الصػاقســل " :وربؿــا يتػؼــقن طؾــك العــدد
ويختؾػقن يف التسؿقة ،فبعضفؿ يسؿل التام كامالً ،وبعضفؿ يسؿقف حسـًا ،وبعضفؿ
كافقًا ،وبعضفؿ مطؾؼًا ،وبعضفؿ مختار ًا ،وبعضـفؿ يسـؿل الؽـايف حســًا والحســ
كافقًا ،وبعضفؿ يسـؿل الؽـايف بالجـائز ،والصـال بـالؿػفقم ،ولـقس هـذا خالفـًا يف
الحؼقؼة  7بؾ لؽ ٍؾ مصطؾ ٌ مشك طؾقف وتؼسقؿ مـسقب إلقف" -
وكــذلؽ قــال اإلمــام إشــؿقين " :والـــاس يف اصــطالح مراتبــف مختؾػــقن ،كــؾ
( )8اكظر  :وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص -08
( )0اكظر  :تـبقف الغافؾقـ ص -858
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واحد لف اصطالح ،وذلؽ شائع ،لؿا اشتفر أكف  ٓ :مشاحة يف آصطالح ،بـؾ يسـقغ
لؽؾ أحد أن يصطؾ طؾك ماشاء" -

املطلب الجاىٕ :الْقف عل ٙزوّع اآٖ .
ثبت يف الحديث طـ الـبل ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ,يف قراءتف لسقرة الػاتحـة أكـف
كان يؼػ رؤوسفا ،فققػ طؾك (العالؿقـ) ومـا بعـده متعؾـؼ بـف لػظقـًا ،وكـذا وقـػ
طؾك ( الرحقؿ ) و (الؿستؼقؿ)  ،ولؿا كاكت هذه قراءة الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
فنكف يؼاس طؾقف غقره مـ الؿقاضع-
ومؿا يدل أيضًا طؾك وققف الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ طؾـك رؤوس أي أن
ابـ مسـعقد لؿـا قـرأ سـقرة الـسـاء ووصـؾ إلـك ققلـف تعـالك ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ أمــره صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ
أن يؼطع الؼراءة طؾك هذا الؿقضع  7فؼال " :حسبؽ" -
فؾق كان تتبع الؿعاين مؿا يحرص طؾقف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أمر
ابـ مسعقد أن يؼطع قبؾ تؿام الؿعـك ٕ 7ن ققلف تعالك بعدها  :ﱡﭐ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ

متعؾؼ هبا ،وهبذه أية يـتفل الؿؼطع ،ويؽقن الققػ تامًا ،كؿا أن ققلف تعالك بعده

( )8مـار الفدى ص -02
( )0أخـرج أبــقداود ( )1228والرتمــذي ( )0604والؾػـظ لــف ،طـــ أم ســؾؿة رضـل اهلل طـفــا قالــت " :كــان
رســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ يؼ ّطــع قراءتــف ،يؼــرأ (الحؿــدهلل رب العــالؿقـ) ثــؿ يؼــػ( ،الــرحؿـ
الرحقؿ) ثؿ يؼػ " -قـال ابــ الجـزري " :حـديث حســ وإســاده صـحق " اكظـر :الـشـر يف الؼـراءات
العشر -003.8
( )5أخرج البخاري ( )1250والؾػظ لف ،ومسؾؿ ( ،)522طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طــف أن الـبـل صـؾك اهلل
طؾل " قؾت آقرأ طؾقؽ وطؾقؽ أكزل؟ قال فنين أحـب أن أسـؿعف مــ غقـري،
طؾقف وسؾؿ قال لف " :اقرأ ّ
فؼرأت طؾقف سقرة الـساء ،حتك بؾغـت ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﱠ غقري قال "أمسؽ " فنذا طقـاه تذرفان-
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ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ كداء لؾؿممـقـ ،والـداء
يدل طؾك اكؼطاع الجؿؾة طؿا قبؾفا ،وآبتداء بلمر جديد-
ومـ هـا كسـتطقع الؼـقل بـلن الققـػ طؾـك رؤوس أي ســة ،وإولـك الققـػ
طؾقفا ولق تعؾؼت بؿا بعدها -

***

( )8اكظر  :وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص -15 – 11
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املبخح الجالحّ :قْف ابً قتٔب٘
( )4قال تعالك ( :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﭐ

ﲓ
ﲒ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ )

[البؼرة :أية ]826

الققػ طؾك كؾؿة (ﲈ) قال الؼتبل ( :تؿام) -وهذا الققػ طؾك أن جؿؾة
(ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ) مستلكػة ،ومـ لؿ يؼػ اطترب أن جؿؾة (حسد ًا مـ طـد
أكػسفؿ) مـ صؾة ما قبؾفا -
وقد ورد الخالف يف ققلف (مـ طــد أكػسـفؿ) هـؾ هـق متعؾـؼ ب(حسـد ًا) أم بــــ
(ود)  7فؿـ قال أهنا متعؾؼة ب(حسد ًا) وقػ طؾك (كػـار ًا) واسـتلكػ (حسـد ًا) طؾـك
تؼــدير :يحســدوكؽؿ حســد ًا ،و الؿعـــك :يــقدون ردكــؿ حســد ًا ،هــذا الحســد مـــ
طـد أكػسفؿ-
أما مـ قال أهنا متعؾؼة بـ(ود) لؿ يؼػ طؾـك (كػـارا) والؿعــك ود كثقـر مــ أهـؾ
الؽتاب مـ طـد اكػسفؿ لق يردوكؽؿ كػار ًا حسد ًا -
والــراج أكــف "مقصــقل ب(ود الــذيـ كػــروا)  ٓ 7بؼقلــف (حســد ًا) ٕن حســد
اإلكسان ٓ يؽقن مـ طـد كػسف"  ،كؿا أن ققلف (مـ بعد ما تبـقـ لفـؿ الحـؼ) تتعؾـؼ
بؼقلف (ود) وفقفا تلكقد ودادهتؿ كػرهؿ ،لؾحسد الؿـبعث مـ طـد أكػسفؿ -
ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-
( )8اكظر  :إطراب الؼرآن لؾـحاس -41.8
( )0اكظر  :تػسقر الطربي ،228.0الؿحرر القجقز -861.8
( )5معاين الؼرآن وإلطرابف لؾزجاج -865.8
( )1اكظر :البحر الؿحقط  226.8بتصرف-
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( )2قال تعالك( :ﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲓﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲔ
ﲐﲑﲒ
ﲧﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲡﲣﲤﲥﲦ ﲨ
ﲢ
ﲟﲠ

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ) [آل طؿران :أية -]4
ﲯﲰﲱ ﲳ
الققػ يف أية طؾك ققلف (إٓ اهلل ) ،والؿقضـع أخـر طؾـك ققلـف( :الراسـخقن
يف العؾؿ )-
واختار ابـ قتقبة الققػ طؾك (الراسخقن يف العؾؿ) -
وقد ذكر العؾؿاء يف الققػ طؾك هذه أية ثالثة أققال :
إول  :أن الققػ طؾك ققلف تعالك{ :إِالَّ اهلل }ﭐوقـػ تـام ،واختـاره جؿاطـة مــ
الصحابة والتابعقـ وجؿاهقر أهؾ العؾؿ -
ووجف هذا الؼقل أن (والراسخقن) يف مقضع مبتدأ ٕ ،كف جاء قبؾفا (أما) وهل
ٓ تــل يف الؼــرآن حتــك تثـّــك أو تث ّؾــث أو اكثــر كؿــا قــال تعــالك (أمــا الســػقـة فؽاكــت
لؿساكقـ) ثؿ أتبعف( ،وأما الغالم ) (وأما الجدار) وقـال هفــا (فلمـا الـذيـ يف قؾـقهبؿ
زيغ فقتبعقن ما تشابف مـف) ثـؿ لـؿ يؼـؾ (وأمـا) فػقـف دلقـؾ طؾـك أن الؿقضـقع مقضـع
مبتدأ مـؼطع مـ الؽالم الذي قبؾف -
وقد خالػ ابـ إكباري هذا التقجقـف ،ورد طؾقـف فؼـال " :وهـذا غؾـط ٕ 7كـف لـق
كـان الؿعــك (وأمـا الراسـخقن يف العؾـؿ فقؼقلــقن) لـؿ يجـز أن تحـذف (أمـا) والػــاء
ٕهنؿا لقستا مؿا يضؿر" -

( )8الؼطع وآئتـاف ص -803
( )0اكظر الؼائؾقـ هبذا الؼقل يف الؼطع وآئتـاف ص -885
( )5اكظر  :الؿؽتػك لؾداين ص -55
( )1اكظر  :إيضاح الققػ وآبتداء ٓبـ إكباري ص -061 – 065
( )2إيضاح الققػ وآبتداء ٓبـ ٕكباري ص -061, 065
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وأجاب العؿاين طؾك ما أورده ابـ إكباري فؼال " :وجقابف أن (أما) لؿا حذفت
ذهب حؽؿفا التل يختص هبا فجرى مجرى آبتداء والخرب" -
الثاين  :أن الققػ طؾك ققلف تعـالك{وَالرَّاسِخُوىََ ِِخا الِلِمِخ ِ }ﭐووجـف هـذا الؼـقل أن
(والراسخقن) مرفقع طؾك الـسؼ طؾك (اهلل) -
ويؼال أيضًا "أكف ٓمعـك لؿدحفؿ بالرسقخ يف العؾؿ إٓ ٕهنؿ يعؾؿقن ما يخػك
طؾك غقرهؿ ،ولق كاكقا يؼقلقن آمـا بف فؼط فنكف يؼقلف غقرهؿ مـ العامة" -
قال ابـ كثقر " :ومـفؿ مـ يؼػ طؾك {وَالرَّاسُِوىََ ِِا الِلِمِ ِ }ﭐقال وتبعفؿ كثقر مـ
الؿػسريـ وأهؾ إصقل ،وقالقا الخطاب بؿا ٓ يػفؿ بعقد" -
الثالث  :التػصقؾ ،فالقصـؾ باطتبـار معــك ،والققـػ باطتبـار معــك آخـر" ،فـنن
أريد بالتلويؾ حؼقؼة ما أخـربوا بـف مــ أمـر الؿعـاد فـالققػ هــإ ،ن حؼـائؼ إمـقر
وكـففا ٓ يعؾؿف طؾك الجؾقة إٓ اهلل طزوجـؾ ،وأمـا إن أريـد بالتلويـؾ الؿعــك أخـر
وهق التػسقر والبقان والتعبقر طـ الشلء  7كؼقلف (كبئـا بتلويؾف) أي بتػسـقره فـنن أريـد
هـــذا الؿعــــك فـــالققػ طؾـــك (والراســـخقن يف العؾـــؿ ) ٕهنـــؿ يعؾؿـــقن ويػفؿـــقن
مــا خقصبــقا بــف هبــذا آطتبــار ،وإن لــؿ يحقطــقا طؾؿــًا بحؼــائؼ إشــقاء طؾــك كـــف
ماهل طؾقف)
ومؿا سبؼ يؿؽـ أن يؼال أن الؼقل الثالث فقف جؿع بقـ الؼـقلقـ إولـقـ ،فؽـؾ
قــقل مخــالػ ٓطتبــار الؼــقل أخــر ،وهــذه آطتبــارات ترجــع إلــك الؿعـــك الؿــراد
( )8الؿرشد لؾعؿاين ص -181
( )0اكظر  :اإليضاح ص  ،065 – 060الؿؽتػك ص -55
( )5اكظر  :التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر  -832.5ولالستزادة اكظر  :روح الؿعاين ل لقسل -54,55.5
( )1تػسقر ابـ كثقر -3.0
( )2تػسقر ابـ كثقر ،وكذلؽ فصؾ يف هذه الؿسللة ابــ ططقـف يف تػسـقره الؿحـرر الـقجقز  -120.8واكظـر :
تػسقر الطربي  ،021.3معاين الؼرآن  ،868.8اإليضاح  ،233.0الؼطع  ،080الؿؽتػك  ،862طؾؾ
القققف -000.8
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بالؿتشابف والتلويؾ يف أية ،وهذا الؼقل قال بف جؿاطة مـ الؿحؼؼقـ مـ أهـؾ العؾـؿ
مـفؿ ابـ تقؿقة ،وابـ أبل العز الحـػل ،وإلقسل ،والشـؼقطل ،وغقرهؿ -
ﱩﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
( )3قــال تعــالك( :ﭐ ﱪ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ) [آل طؿران :أية -]802
الققػ طؾك كؾؿة (بؾك) ،و هق وقػ ابـ قتقبة -
و قد ورد الخالف يف ققلف (بؾك) هؾ هل مـ صؾة ما قبؾفا أم مـ صؾة ما بعدها؟
فؿـ جعؾفا جقابًا لؿا قبؾفا مـ مؼقل الرسقل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ لؾؿـممـقـ وقـػ
طؾقفا ،وأوجب الؽػاية لإلمداد السابؼ ،ومـ ذهب إلك أهنـا ابتـداء لخطـاب هلل تلكقـد ًا طؾـك
ققل كبقف وزيادة كرم وفضؾ مـف باإلمداد إن صربوا واتؼقا 7لؿ يؼػ طؾقفا -
والذي يرتج الققػ طؾك بؾك إذ صؾتفا بؿا قبؾفا أضفر ،وهذا ما طؾقـف جؿفـقر
الؿػسريـ -
ﲎﲐﲑﲒ
ﲏ
( )4قال تعالك( :ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲚﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲛ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ) [الـساء :أية -]858
الققػ طؾك ققلف ( :وإياكؿ أن اتؼقا اهلل) ،قال الؼتقبل  :تؿ الؽالم -
فـــالققػ طؾـــك أن ِ
(أن) يف (أن اتؼـــقا اهلل) تػســـقرية ،ومــــ لـــؿ يؼـــػ اطتربهـــا
مصدرية  ،فؿـ قال بلهنا تػسقرية طؾك معـك  :أي اتؼقا اهلل وقػ طؾـك (وإيـاكؿ) أو
( )8اكظر  :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ،525.84 ،شرح العؼقدة الطحاوية ٓبــ أبـل العـز ص  ،085روح
الؿعاين ل لقسل  54,55.5أضقاء البقان لؾشـؼقطل -501 585.8
( )0ذكره الفؿذاين يف كتابف الفادي ص -854
( )5اكظر  :الؽشاف  ،188.8تػسقر البقضاوي -54.5
( )1اكظر  :الربهان -541.8
( )2الؼطع وآئتـاف ص -853
( )3اكظر :إطراب الؼرآن لؾـحاس -010.8
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لالحـرتاز مـــ دخـقل (وإيــاكؿ ) يف القصــقة طؾـك معـــك  :واحـذروا تؼــقى اهلل ،ومـــ
جعؾفا مصدرية طؾك تؼدير  :بلن اتؼقا اهلل لؿ يؼػ -
والراج طدم الققػ طؾك (وإياكؿ) ٕن العؼقل السؾقؿة تـدرك الؿعـاين العامـة
لؾؼرآن الؽريؿ فال يؿؽــ أن تحؿـؾ (وإيـاكؿ) طؾـك التحـذير  -ومصـحػ الؿديــة
طؾك طدم الققػ-
ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ) [ســـقرة الـســـاء:
ﱟ
( )5قـــال تعـــالك( :ﱜ ﱝ
أية ]848
الققــػ طؾــك ققلــف (وٓ تؼقلــقا ثالثــة) ،قــال الؼتبــل :تؿــام  -وقــال  :وٓ يــتؿ
الؽالم طؾك {انتَهُىاِ}ٕ 7كف لؿ يلمرهؿ بآكتفاء فؼط-
فالققػ طؾك أن جؿؾة (اكتفقا خقرا لؽؿ ) مستلكػة ،ولبقان هناية ققلفؿ  ( :ثالثة)
أي  :آلفتـا ثالثة ،ولالحرتاز مـ دخقل (اكتفـقا ) يف قـقلفؿ ،ثـؿ اسـتلكػ بـالـفل طــ
فعؾفؿ -
كؿا أن الققػ طؾك ثالثة ٕكف آخر كـالم الؽػـار ،ومـا بعـده ابتـداء مــ كـالم اهلل
تعــالك أكــف ٓ إلــف ســقاه وٓ معبــقد إٓ إيــاه ،فؾــق وصــؾ الؼــارئ ٕوهــؿ اكــف مـــ تؿــام
كالمفؿ ،وإذا كان كذلؽ لؿ يؽقكـقا كػـار ًا -وذكـر الـداين أكـف وقـػ كـاف  ،لقجـقد
التعؾــؼ الؿعـــقي فــالؽالم يف هنــل الـصــارى طـــ إشــراكفؿ بــاهلل تعــالك غقــره بــالؾػظ
وآطتؼاد وصؾب الؽػ طـ ذلؽ فقر ًا -
( )8اكظر  :إطراب الؼرآن لؾـحاس  ،010.8البحر الؿحقط - 68.1
( )0اكظر  :الؼطع وآئتـاف ص  ،835مـار الفدى ص -005
( )5اكظــر  :الؿؼــاصع والؿبــاديء  ،010.8الؼطــع وآئتـــاف ص  ،861الؿؽتػــك ص  -24وكؼــؾ الـحــاس
التؿام فقف طـ بعض إئؿة-
( )1اكظر  :تػسقر الطربي  ،105.6معاين الؼرآن لؾزجاج  ،852.0الؿحرر القجقز -856.0
( )2الؿؽتػك ص -24
( )3اكظر  :البحر الؿحقط -815.1
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( )6قال تعالك( :

ﱉﱋ
ﱊ
ﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱓ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ) [الؿائده:
ﱔ
ﱍﱏﱐﱑﱒ
ﱎ
ﱌ
أية -]28
الققػ طؾك كؾؿة { أَوْلِيَاء} ،قال الؼتبل :تؿام -
و الققػ طؾك (أولقاء) طؾك استئـاف جؿؾة (بعضفؿ أولقـاء بعـض) ،و (بعـض)
مبتدأ و (أولقاء بعض) خـرب ،والجؿؾـة تعؾقؾقـة ل مـر السـابؼ ،والققـػ هــا لبقـان أن
الـفل طـ اتخاذهؿ أولقاء طؾك اإلصالق 7فؾق وصؾ لصارت الجؿؾة صـػة ل ولقـاء،
فقؽقن الـفل طــ اتخـاذ أولقـاء صـػتفؿ (بعضـفؿ أولقـاء بعـض) وهـذا غقـر مؼصـقد
يف أية -
قال السجاوكدي" :لق وصؾ صـارت الجؿؾـة صـػة ٕولقـاء ،فقؽـقن الـفـل طــ
اتخاذ أولقاء صػتفؿ أن بعضفؿ أولقاء بعض وهـق محـال وإكؿـا الـفـل طــ اتخـاذهؿ
أولقاء طؾك آصالق" -
كؿا ذكر بعض الؿػسريـ أن جؿؾة (بعضفؿ أولقـاء بعـض) مؼطقطـة مــ الـفـل
وهل تتضؿـ التػرقة بقـفؿ وبقـ الؿممـقـ
ورج د-مساطد الطقار كقن الققـػ كـافٕ 7ن جؿؾـة (بعضـفؿ أولقـاء بعـض)
متعؾؼة بؿـا قبؾفـا يف الؿعــك 7لقجـقد الضـؿقر يف (بعضـفؿ) ،وٕن هـذه الجؿؾـة طؾـة
لؾـفل طـ اتخاذهؿ أولقاء  -ومصحػ الؿديـة طؾك الققػ الالزم-
ﱉ
ﱈ
( )7قال تعالك( :ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
( )8الؼطع وآئتـاف ص -023
( )0اكظر :تػسقر الطربي ،الؽشاف  ،310.8البحر الؿحقط -068.1
( )5طؾؾ القققف -066.0
( )1اكظر  :الؿحرر القجقز -145.1
( )2وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص -524
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ﱐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ)
ﱑ
ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

[الؿائده :أية -]63

الققػ طؾـك كؾؿـة (وصعامـف) ،قـال الؼتبـل" :تـؿ الؽـالم"  -فـالققػ طؾـك أن
جؿؾة (متاطًا لؽؿ) مستلكػة ،وكصب (متاطًا) طؾك أكف مصدر ،أي متعتؿ بف متاطًا-
وقد ورد الخالف يف ققلف (وصعامف ) هؾ هل مستلكػة أم مـ صؾة ما قبؾفا-
فإول :أن (صعامف) مقصقلة بؿا قبؾفا ،ففق معطقف طؾك (صقد البحر) ،والؿعــك مـا
يطعؿ ويلكؾ مـ صقد البحر ،ف(صقده) أن تصقدوا ،و(صعامف) أن تلكؾقا الصقد-
الثا  :أن (صعامف) مستلكػة ،والؿعـك  :ما قذف بف إلك ساحؾف مقتًا ،وهذا الؼقل
أطؿ ٕ 7ن بف يـتظؿ إباحة الصـػقـ ،ما صقد مـف وما لـؿ يصـد  7فقؼـال  :أحـؾ لؽـؿ مـا
صدتؿقه مـ البحر ،ومالؿ تصقدوه مـف -
وطؾــك هــذا فــالراج القصــؾٕ ،ن ققلــف ( :ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱈ) -كالم واحد ،و أن معـك (وصعامف) ما قذفف البحر أو حسـر
ﱉ
ﱆﱇ
طـف فقجد مقتًا طؾك ساحؾف 7وذلؽ أن اهلل تعالك ذكر قبؾـف صـقد البحـر الـذي يصـاد،
والــذي يجــب أن يعطــػ طؾقــف يف الؿػفــقم مــا لــؿ يصــد مـــف ،فقؼــال  :أحــؾ لؽــؿ مــا
صدتؿقه مـ البحر ،ومالؿ تصقدوه مـف -
ﱅﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱆ
( )8قــــــال تعــــــالك( :ﱂ ﱃ ﱄ

ﱌ ﱍ ) [إكعام :أية -]53
الققػ طؾك كؾؿة (يسؿعقن) قال الؼتبل  :تؿام -
( )8الؼطع وآئتـاف -088.8
( )0اكظــر  :تػســقر الطــربي  ،24.88معــاين الؼــرآن لؾزجــاج  ،026.0معــاين الؼــرآن لؾـحــاس ،532.0
الؽشاف  ،352.8تػسقر الؼرصبل  ،585.3مـار الفدى  -801البحر الؿحقط -542.1
( )5اكظر  :تػسقر الطربي  ،24.88وهق ترجق أكثر الؿػسريـ-
( )1الؼطع وآئتـاف ص -000
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والؿعـك طؾك هذا أن الجؿؾـة يف ققلـف تعـالك (إكؿـا يسـتجقب الـذيـ يسـؿعقن )
وهؿ الؿممـقن ،مػصقلة طـ ققلف (والؿقتك يبعثفؿ اهلل)-
فؿـ وقػ فعؾك استئـاف جؿؾة (والؿـقتك) إمـا طؾـك كقهنـا مبتـدأ وخـرب ،أو يف
مقضع كصب بػعؾ محذوف طؾك تؼدير( :ويبعث اهلل الؿقتك) ،والققـػ هــا لؾتـبقـف
طؾك أن آسـتجابة تؼـع لؿــ يسـؿع ،أي  :الؿـممـقـ ،وأن الؿـقتك وهـؿ  :الؽـافرون
يبعــــثفؿ اهلل ويجــــازيفؿ  7فــــالققػ احــــرتاز ًا طـــــ اشــــرتاك (الؿــــقتك) يف فعــــؾ
(يستجقب)" -
ورج د -مساطد الطقار كقن الققـػ حســ 7وذلـؽ لقجـقد الـرابط الؿعــقي،
فجؿؾة (الؿقتك) معطقفة طؾك جؿؾة (يسـتجقب) طؾـك تؼـدير  :ويبعـث اهلل الؿـقتك،
كؿــا أن ابتــداء الؼــارئ بؼقلــف (إكؿــا يســتجقب) ووقػــف طؾــك ققلــف (يبعــثفؿ اهلل ) يبــقـ
اختالف الحؽؿ بقـ الجؿؾتقـ  -ومصحػ الؿديـة طؾك الققػ الالزم-
ﲯﲱﲲ
ﲰ
( )9قال تعالك ( :ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲻﲽﲾﲿﳀ ﳂ
ﳁ
ﲼ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﳔ
ﳓ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ) [إطراف :أية -]822
الققػ طؾك كؾؿة (وإياي) ،قال الؼتبل :تؿ الؽالم -
والققــػ طؾــك (وإيــاي ) طؾــك اســتئـاف آســتػفام يف (أهتؾؽـــا) ،وآســتػفام
هـا لالستعطاف والـػل والـدطاء طؾـك معــك  ٓ :هتؾؽــا  7فؿــ وقـػ أراد آهتؿـام
هبذه الؿعاين -
( )8اكظر  :معاين الؼرآن لؾـحاس  ،108.0الؿحرر القجقز  ،056.0البحر الؿحقط -165.1
( )0اكظر  :وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص -583
( )5اكظر  :الؼطع وآئتـاف ص -035
( )1اكظر :الؿحرر القجقز  ،132.0البحر الؿحقط -856.2
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( )44قال تعالك( :ﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ) [إطراف-]840 :
الققػ طؾك كؾؿة (بؾك) قال الؼتبل  :التؿام (قالقا بؾك)-
فالققػ طؾك جعؾ جؿؾة (شفدكا) مـ صؾة ماقبؾفا -
و قد ورد الخالف يف قائؾ (شفدكا) هؾ هق مــ قـقل الذريـة أم الؿالئؽـة أم مــ
قـقل اهلل ســبحاكف وتعـالك؟ فؿـــ جعؾفـا مـــ قـقل اهلل أوالؿالئؽــة وقـػ طؾــك (بؾــك)
واستلكػ الرد (شـفدكا) ،ومــ جعؾفـا مــ قـقل الذريـة فعؾـك أن الؼـقل واحـد (بؾـك
شفدكا) فقؼػ طؾك (شفدكا) -
والراج الققػ طؾك (بؾك)ٕ 7ن (بؾك) هل جقاب (ألست) ،و(شفدكا) معـاها
يؼتضل الشفادة ولقس اإلقرار القارد يف (بؾك) 7فالؿعـك :أن الذريـة أجـابقا ب(بؾـك)
إقرار ًا فؼال اهلل لؾؿالئؽة :اشفدوا ،فؼالقا :شفدكا -
ﲛﲝ
ﲜ
( )44قال تعـالك ( :ﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ) [الـحؾ :أية -]55
الققػ طؾك كؾؿة (بؾك) ،قال الؼتبل ( :بؾك ) تام  ،والؿعـك  :بؾك يبعثفؿ اهلل-
فالققػ طؾك (بؾك) طؾك أن الجقاب طؾك كػقفؿ (ٓ يبعث اهلل مــ يؿـقت) تـؿ،
وكان متصال بالسمال إلضفار سرطة الرد والتؼريع بف ،ومـ وقػ طؾـك (مــ يؿـقت)
فعؾك أن حديث الؽػار تـؿ ،ثـؿ اسـتلكػ (بؾـك) جـقاب اهلل سـبحاكف طؾـقفؿ ،وجؿؾـة
(وطد ًا طؾقف حؼًا ) ممكدة لؾجقاب -
( )8اكظر  :الؿؽتػك -52.8
( )0اكظر  :تػسقر الطربي  ،000.85معاين الؼرآن لؾزجاج  ،562.0الؿحرر القجقز -142.0
( )5اكظر  :تػسقر الطربي  000.85وقد رج هذا الؼقل-
( )1اكظر  :الؿؽتػك - 884
( )2اكظر  :تػسقر الطربي  ،025.84معـاين الؼـرآن لؾزجـاج ،865.5الؽشـاف  ،323.0تػسـقر الؼرصبـل
- 822.82
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والراج الققػ طؾك (مــ يؿـقت) ٕن جؿؾـة (وطـد ًا طؾقـف حؼـًا ) ممكـدة لؿـا
قبؾفا فال يص الػصؾ بقـفؿا ،وحديث الؽػار تؿ ،فالققػ طـد تؿامف أولك -
( )42قال تعالك( :ﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂ ﳃ
ﲸ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ) [الؽفػ :أية -]0,8
الققػ طؾك كؾؿة ( ق ّقؿا) ،قال الؼتبل  :تؿام -
و قد ورد الخالف يف (ققؿا) هؾ هل مستلكػة أم مـ صؾة ماقبؾفا ؟
فؿـ جعؾفا مستلكػة وقػ طؾك (طقجـًا ) واسـتلكػ (ققؿـا) طؾـك تؼـدير  :أكزلـف
ققؿًا أو جعؾف ققؿًا ،ومـ جعؾفا مـ صـؾة مـا قبؾفـا فعؾـك التؼـديؿ والتـلخقر طؾـك أن
الؿعـك  :الحؿد هلل الذي أكزل طؾك طبده الؽتاب ققؿا ولؿ يجعؾ لف طقجا  7وصؾ -
والراج هق الققػ طؾك (طقجًا) ،حتك ٓ يتقهؿ أن (ققؿًا) صػة لــ (طقجـًا )
إذ العقج ٓيؽقن ققؿًا والؽالم يتؿ طـده (طقجا)-
كؿا أهنا رأس آية باتػاق ،والقققف طؾك رؤوس أي سـة-
( )43قــال تعــالك( :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ) [صف :أيف -]56,55
الققػ طؾك كؾؿة (فـسل ) ،قال الؼتبل :تؿام -
والضؿقر يف (كسل) إما أن يعقد طؾك السامري ٕكف كسـل ديــف وإيؿاكـف ،أو طائـد
طؾك مقسك طؾقف السالم أي فـسل أن يذكر لؽؿ أن هذا إللفؽؿ ،أو فـسل الطريؼ إلك
( )8اكظر  :اإلتؼان  525.8واكظر أيضا  :الؼطع وآئتـاف -533
( )0الؼطع وآئتـاف  :ص  ، 551ولحػص سؽتة خػقػة طـد (طقجًا)-
( )5اكظر  :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،034.5الؿحرر القجقز -162.5
( )1اكظر  :طؾؾ القققف -
( )2الؼطع وآئتـاف -183
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ربف أو فـسل إلفف طـدكؿ وخالػف يف صريؼ آخر -
و الؿعـك تام ،وهق رأس آية ،والقققف طؾك رؤوس أي سـة-
( )44قـــــال تعـــــالك( :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ) [صف :أية -]806
الققػ طؾك كؾؿة (وأجؾ مسؿك) قال الؼتبل  :تؿام -
فالققػ طؾك أن (وأجؾ مسؿك) معطقفة ،والؿعـك  :ولـقٓ أجـؾ مسـؿك لؽـان
العذاب ٓزمًا لفؿ -
وهق صحق وتؿ الؽالم ،كؿا أكف رأس آية والققػ طؾك رؤوس أي سـة-
( )45قال تعالك( :ﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳋﳍﳎﳏﳐ
ﳌ
ﳄﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳅ
ﳃ

ﳗ ﳙ ﳚ ﳛ ) [الحج :أية -]40
ﳘ
ﳑﳓﳔﳕﳖ
ﳒ
الققػ طؾك ققلف (أفلكبئؽؿ بشر مـ ذلؽؿ) ،قال الؼتبل  :تؿام -
فــالققػ طؾــك (ذلؽــؿ) طؾــك أن جؿؾــة (الـــار وطــدها اهلل ) مســتلكػة ،و(الـــار)
مرفقطة طؾك إضـؿار مبتـدأ ،و أيـة يف أمـر اهلل تعـالك لـبقـف أن يؼـقل لفـؿ طؾـك جفـة
ِ
ِ ِ
ـؿ) إلـك
ـؿ) ،واإلشـارة ب (ذل ُؽ ُ
القطقد والتؼريع (أفلكبئؽؿ) أي أخربكؿ (بِ َش ٍّر م ْـ ذل ُؽ ُ
السطق ،ثؿ ابتدأ يـبكء كلن قائالً قال لف  :وما هق ؟ قال :الـ َُّار أي كار جفـؿ -
ﳚﳜﳝ
ﳛ
()46قــــال تعــــالك ( :ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳡ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ) [الـقر :أية -]25
ﳢ
ﳞﳠ
ﳟ
( )8اكظر  :البحر الؿحقط  ،532.4الؿحرر القجقز -26.1
( )0الؼطع وآئتـاف ص - 102
( )5اكظر  :معاين الؼرآن لؾػراء  ،862.0الؿحرر القجقز -36.1
( )1الؼطع وآئتـاف ص - 122
( )2اكظر  :الؿحرر القجقز  ،855.1البحر الؿحقط - 253.4
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الققػ طؾك ققلف( :قؾ ٓ تؼسؿقا ) قال الؼتبل  :تؿام -
فالققػ طؾك استئـاف (صاطـة معروفـة) و (صاطـة) مرفقطـة طؾـك تؼـدير  :صاطـة
معروفة أولك بؽؿ أو لـتؽـ صاطـة ،أو مـصـقبة طؾـك تؼـدير  :الزمـقا أو أصقعـقا صاطـة
معروفة ،والؿعـك  :أمركؿ والذي يطؾب مـؽؿ صاطـة معروفـة معؾقمـة ٓ يشـؽ فقفـا
وٓ يرتاب ،أو صاطتؽؿ صاطة معروفة ،بلهنا بالؼقل دون الػعؾ -أو صاطة معروفة أمثؾ
وأولك بؽؿ مـ هذه إيؿان الؽاذبة-
وأية إخبار طـ أهؾ الـػاق الذيـ كاكقا يحؾػقن لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ
لئـ أمرهؿ بالخروج لؾغزو ،قال لفؿ اهلل ٓتحؾػقا ،قد ُطؾِؿت صاطتؽؿ -
والققػ طؾقفا صحق  ،لؽـ القصؾ أولك لقتؿ الؿعـك-
ﱋ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﭠ) [الشـــعراء:
( )47قـــال تعـــالك ( :ﱊ ﱌ
أية -]30
الققػ طؾك كؾؿة ( كال ) ،قال الؼتبل  :تؿ -
فــالققػ طؾــك (كــال) طؾــك اســتئـاف (إن معــل ربــل) وأيــة يف رد مقســك طؾقــف
السالم طؾك ققمف لؿا تالققا مع فرطقن وققمف فؼالقا  :إكا لؿدركقن ،فؼال  :كـال ،أي
 :ارتدطقا وازدجروا لـ تدركقا ،ثؿ طؾؾ ذلؽ بؼقلف  :إن معل ربل -
( )48قـال تعـالك( :ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ) [الـؿؾ :أية -]05
الققػ طؾك ققلف (ولفـا طـرش طظـقؿ) -أكؽـر الؼتبـل الققـػ طؾـك كؾؿـة (ولفـا
( )8الؼطع وآئتـاف -145
( )0اكظــر  :تػســقر الطــربي  ،023.86الؽشــاف  ،022.5معــاين الؼــرآن لؾزجــاج  ،28 .1معــاين الؼــرآن
لؾـحاس ،216.1
( )5اكظر  :الؼطع وآئتـاف -168
( )1اكظر  :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،60.1الؿحرر القجقز - 058.1
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طرش) قال  " :وقـال مــ ٓ يعـرف الؾغـة الققـػ (ولفـا طـرش) ثـؿ يبتـديء (طظـقؿ
وجدهتا) وقد أخطل ،ولق كان كؿا قال  7لؼال طظقؿ أن وجدهتا" -
قال الـحاس  :وهذا مـ ققل الؼتبل حسـ جؿقؾ -
قال أبق حاتؿ " :و ٓ يققػ طؾك طرش ،وزطؿ بعضفؿ جقازه ،وآبتـداء بؼقلـف
طظقؿ ،قالقا معـاه طظقؿ طـد الـاس ،والؿعـك الذي ذهبقا إلقف ٓ يقجب الققػ طؾقف
ٕكف ٓ يخرج (طظقؿ) طؾك إحقال أن يؽقن كعتًا لؾعرش  7سـقاء قؾـت طظـقؿ طــد
الـاس أو طظقؿ يف كػسف فنكف كعت لؾعرش ٓمحالة"-
كؿا أكؽر هذا الققػ أبق حاتؿ وغقره مـ الؿتؼدمقـ وكسبقا الؼائؾ بف إلك الجفؾ
وققل مـ قال إكف طظقؿ معـاه طبادهتؿ لؾشؿس مـ دون اهلل وهق ققل ركقؽ ٓيعتد بف
ولقس يف الؽالم ما يدل طؾقف -
والققػ الصحق يف أية الققػ طؾك (طظقؿ) وهق رأس آية-
ﱼﱾﱿ
ﱽ
( )49قــال تعــالك( :ﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ) [الؼصص :أية -]6
(قرت طقـ لل ولؽ) ،قال الؼتبل  :تؿ -
الققػ طؾك ققلف ّ
فالققػ طؾقفا طؾك أن ققلف (ٓ تؼتؾقه) جؿؾة مستلكػة ،و ( ُق ّرت طقـ لـل ولـؽ)
خرب لؿبتدأ محذوف تؼديره ( :هق قرة طقـ لل ولؽ)-
وأية يف ذكر أحداث قصة مقسك طؾقف السـالم بعـد أن ُألؼـل خقفـًا مــ الؼتـؾ،
فالتؼطف آل فرطقن ،فؽاكت آسقة زوجة فرطقن تؼـقل ( :قـرت طـقـ لـل ولـؽ) ،ولـؿ
يؽـ قرة طقـ لػرطـقن ٕكـف لـؿ يرغـب بـذلؽ ،ثـؿ لؿـا أراد فرطـقن قتؾـف صؾبتـف آسـقة
( )8الؼطع وآئتـاف ص -166
( )0الؿرجع السابؼ-
( )5اكظر  :الؼطع وآئتـاف-
( )1الؼطع وآئتـاف ص -225
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فؼالت  ٓ( :تؼتؾقه طسك أن يـػعـا أو كتخذه ولد ًا) ،والققػ هـا لبقان الرتتقب الزمـل
بقـ الؼقلقـ -
ﳉﳋﳌﳍﳎ
ﳊ
( )24قـــــــال تعـــــــالك :ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ) [الؼصص :أية-]05
ﳏ ﳑ
الققػ طؾك ققلف ( ذلؽ بقـل وبقـؽ) ،قال الؼتبل  :تام -
فالققػ طؾك (ذلؽ بقـل وبقـؽ) طؾك استئـاف جؿؾـة (أيؿـا إجؾـقـ قضـقت)،
وققلف (ذلؽ بقـل وبقـؽ) جؿؾة مـ مبتدأ وخرب ف(ذلؽ) إشارة إلك آتػـاق الؿـربم
بقـفؿا ،وهق الؿبتدأ ،والظرف (بقـل وبقـؽ) خرب لؾؿبتدأ ،وتؼديره (ذلؽ بقــا) وكرر
(أي) مـ ققلف تعالك (أيؿـا إجؾـقـ) اسـؿ شـرط ،و (مـا) زائـدة ،وهـق يف
لؾتلكقد ،و ّ
محؾ كصب مػعقل مؼدم لـ (قضقت) -
وأيـة يف قصـة مقسـك طؾقـف السـالم لؿـا قـال ( :ذلـؽ بقــل وبقــؽ) طؾـك جفــة
التؼـدير والتقثـؼ يف أن الشـرط إكؿـا وقـع يف ثؿـان حجـج  7وذلـؽ مبتـدأ خـربه (بقـــل
وبقـؽ) إشـارة إلـك مـا طاهـده طؾقـف ،ثـؿ قـال  :أيؿـا إجؾـقـ قضـقت ،أي الثؿـاين أو
العشر ،فال طدوان طؾل ،وطؾقف فالققػ طؾك (بقـل وبقـؽ) تام لتؿام الؿعـك وإن كان
مـ تتؿة كالم مقسك طؾقف السالم -
ﲶﲸ
ﲷ
ﲱﲳﲴﲵ
ﲲ
( )24قــــال تعــــالك( :ﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ) [الؼصص-]35 :
الققػ طؾك ققلف ( ويختار) ،قال ابـ قتقبة  :تؿ الؽالم -
( )8اكظر  :تػسقر الطربي  ،201.86معاين الؼرآن لؾزجاج  ،855.1الؿحرر القجقز -044.1
( )0اكظر  :الؼطع وآئتـاف ص -282
( )5إطراب الؼرآن لؾـحاس ،البحر الؿحقط -522.5
( )1اكظر  :البحر الؿحقط 522.5
( )2الؼطع وآئتـاف -281
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فالققػ طؾك أن جؿؾة (ماكان لفؿ ) مستلكػة-
وقد ورد خالف يف أيـة يف أصـؾ (مـا) هـؾ هـل لؾـػـل أم لؾصـؾة ،فؿــ جعؾفـا
لؾـػل وقػ طؾك (يختار ) واستلكػ (ما كان لفـؿ الخقـرة) والؿعــك  :أن اهلل هـق مــ
يختار ولقس لؾخؾؼ اختقار طؾك اهلل ،ومـ جعؾفا لؾصؾة فعؾك معـك  :الذي ،أي  :اهلل
يختار لفؿ إخقر وإصؾ  7لؿ يؼػ -
والراج طـدم الققـػ طؾـك (ويختـار) ٕ 7كـف ٓ يسـقغ يف العربقـة وٓ يف الػفـؿ
السؾقؿ أن يبتدأ بـػل طؾك أمر لؿ يذكر كلن تبتدأ فتؼقل  :ما كان لػالن الخقرة ،فقػفؿ
أن هـاك معـك ارتبط بف سابؼًا -
والذي ذهب إلقف أكثر الؿػسريـ والؼراء أن ( ما ) كافقة ٕكف هق الؿتبـادر لؾـذهـ
وأســفؾ يف التؼــدير ،وققــؾ (مــا) مصــدرية أي يختــار اختقــارهؿ وطؾــك هــذا أيضــًا
ٓ يققػ طؾك (ويختار) -
ﲬ
ﲫ
( )22قــــال تعــــالك ( :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ) [فاصر :أية -]05
ﲳ
ﲭﲮﲯﲰﲱ
الققػ طؾك كؾؿة (كذلؽ) قال الؼتبل  :تؿام -
فـالققػ طؾــك أن جؿؾــة (إكؿـا يخشــك) مســتلكػة ،والؽـاف يف كــذلؽ يف مقضــع
كصب كعت لؿصدر محذوف تؼديره :اختالفًا مثـؾ ذلـؽ آخـتالف الؿتؼـدم ذكـره،
وأية وما قبؾفا يف ذكر كعؿ اهلل سبحاكف وما فقفـا مــ التــقع وآخـتالف يف الثؿـرات
والجبال ثؿ ذكر أن الـاس والـدواب وإكعـام مختؾػـقن كـذلؽ ،ثـؿ اكتؼـؾ إلـك ذكـر
فضؾ العؾؿاء وأثر العؾـؿ طؾـقفؿ يف خشـقتفؿ مــ اهلل ،فـالققػ هــا لالحـرتاز طــ أن
( )8اكظر  :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،820.1الؽشاف -105.5
( )0اكظر  :تػسقر الطربي -325.86
( )5اكظر  :مـار الفدى -065
( )1الؼطع وآئتـاف ص -240
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تؽقن (كذلؽ) مـ صؾة ما بعدها -
ﲼﲿﳀﳁﳂ
ﲽﲾ
( )23قـــــال تعـــــالك( :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ [يس :أية -]20
الققػ طؾك ققلف (مـ بعثـا مـ مرقدكا) قال الؼتبل :تام -
فالققػ طؾك أن جؿؾة (هذا ما وطد الرحؿـ) مسـتلكػة ،وقـد اختؾـػ يف (هـذا )
هؾ هل مـ صؾة ما قبؾفا أم مـ صؾة ما بعدها؟ فؿـ جعؾفا مـ صؾة مـا بعـدها فعؾـك
كقهنا مبتدأ لؾخرب (ما وطد الرحؿـ) ،وقػ طؾـك (مرقـدكا) واسـتلكػ (هـذا مـا وطـد
الرحؿـ) فؽلكف ققل مـ الؽػار ورد مـ الؿممـقـ أو الؿالئؽة ،ومـ جعؾفا مـ صـؾة
مــا قبؾفــا فعؾــك كقهنــا بــد ً
ٓ أو صــػة لــــ (مرقــدكا) وقــػ طؾقفــا واســتلكػ (مــا وطــد
الرحؿـ) طؾك تؼدير  :بعثؽؿ ما وطد الرحؿـ -
والراج هق الققـػ طؾـك (مرقـدكا) وأن ققلـف (هـذا مـا وطـد الـرحؿـ وصـدق
الؿرسؾقن) مـ ققل الؿممـقـ جقابًا لؼقل الؽافريـ (مـ بعثـا مـ مرقدكا) ٕكف أشـبف
بظاهر التـزيؾٕ ،ن ققل الؽػار (مـ بعثـا مـ مرقـدكا ) دلقـؾ طؾـك أهنـؿ كـاكقا جفـا ً
ٓ
بؿـ بعثفؿ ولذلؽ تثبتقا مـ غقـرهؿ  ،كؿـا أن الققـػ طؾـك (هـذا ) يتطؾـب تؼـدير ًا
ٓتدطقا الحاجة إلقف ،وكثقر مـ الؿػسريـ طؾك الققػ طؾك مرقدكا-
( )24قــــــال تعــــــالك( :ﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ) [يــس :أي ـة  ]58الققــػ طؾــك كؾؿــة
ﲳ
ﲱ
(بؾك) ،قال الؼتبل :تؿ -
( )8اكظر :تػسقر الطربي  ،130.02معاين الؼرآن لؾزجاج  ،036.1الؽشاف -382.5
( )0الؼطع وآئتـاف ص  -258ولحػص سؽتة خػقػة-
( )5اكظر :تػسقر الطربي  ،250.02الؽشاف - 02.1
( )1اكظر :تػسقر الطربي-250.02
( )2اكظر  :الؼطع وآئتـاف -
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فالققػ طؾك أن جؿؾة (وهق الخـالق) مسـتلكػة ،وأن جـقاب آسـتػفام (بؾـك)
فققػ طؾقفا ثؿ استلكػ (وهق الخالق العؾقؿ) ،ومـ جعؾفـا معطقفـة فعؾـك أهنـا مـع
(بؾك) جقاب لالستػفام 7لؿ يؼػ -
والــراج طــدم الققــػ ،ففــل وإن لــؿ تؽـــ جؿؾــة (وهــق الخــالق) جقابــًا
لالستػفام ،فنهنا تلكقد لؾجقاب مرتبط بف ،ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-
ﱮ
ﱭ
( )25قــال تعــالك( :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ) [الصافات :أية -]6 ,5
الققػ طؾك كؾؿة (دحقر ًا ) قال الؼتبل  :تؿ الؽالم -
فالققػ طؾـك أن (دحـقر ًا) صـؾة مـا قبؾفـا ،وأن طامؾفـا (يؼـذفقن) طؾـك تؼـدير:
يؼذفقن مـ كؾ جاكب صرد ًا وإبعاد ًا  -وأن جؿؾة (ولفؿ طذاب واصب) مستلكػة-
والصــحق أن الققــػ طؾــك (جاكــب) أولــك ٕكــف مـــ رؤوس أي ،وإن كــان
مابعدها متعؾؼ هبا-
ﱶ ﱸ ﱹ ﱺ ) [الصافات :أيف -]855
ﱷ
( )26قال تعالك( :
الققػ طؾك كؾؿة (وبالؾقؾ) قال الؼتبل  :تؿام -
فــالققػ طؾــك (وبالؾقــؾ) طؾــك اســتئـاف (أفــال تعؼؾــقن) والؿعـــك  :تؿــرون
مصــبحقـ وتؿــرون بالؾقــؾ ،ثــؿ اســتلكػ اهتؿامــًا بآســتػفام يف (أفــال تعؼؾــقن)،
والققػ هـا لالحرتاز مـ أن يؽقن مػفقم آستػفام (أفال تعؼؾقن) خاص بالؾقؾ -

( )8اكظر  :تػسقر الطربي - 223.02
( )0الؼطع وآئتـاف ص - 253
( )5اكظر  :تػسقر الطربي  83.08لؽشاف - 53.1
( )1الؼطع وآئتـاف ص - 260
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بالؾقؾ -
ﱶﱸﱹ
ﱷ
ﱲﱴﱵ
ﱳ
( )27قال تعالك( :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ) [ص:
أية -]00
الققػ طؾك ققلف (قالقا ٓ تخػ) قال الؼتبل  :تؿ الؽالم -
ف ـالققػ طؾــك (ٓ تخــػ) طؾــك أن جؿؾــة (خصــؿان) مســتلكػة ،بتؼــدير  :كحـــ
خصــؿان ،أمــا مـــ جعؾفــا صــؾة مــا قبؾفــا فعؾــك أهنــا قــقل متصــؾ لــذات الؼائــؾ
فؾؿ يؼػ -
والراج الققػ طؾـك (ٓ تخـػ) ٕن سـقاق الؼصـة يـدل طؾـك فـرتة زمـقـة بـقـ
ققلفؿ (ٓ تخػ) ،وابتداء الشؽقى (خصؿان بغك) -
ﱸﱺﱻﱼ
ﱹ
( )28قال تعالك( :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲍ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲎ
ﲊ ﲋ ﲌ

ﲖ ﲗ ﱠ [الزمر :أية -]48
الققػ طؾك كؾؿة (بؾك) ،قال الؼتبل  :تؿام-
فالققػ طؾك أن جؿؾة (ولؽـ حؼت) مستلكػة ،فػل ذات السـقاق والحـقار بـقـ
يؼر الؽػار بالحجة وإرسال الرسؾ إلـقفؿ
الؿالئؽة والؽػار طؾك أبقاب جفـؿ وحقـ ّ
( )8اكظر  :تػسقر الطربي  ،822 . 08الؽشاف - 38.1
( )0الؼطع وآئتـاف ص - 264
( )5اكظر  :تػسقر الطربي  ،842.08معاين الؼرآن لؾزجاج  ،503.1الؽشاف - 50.1
( )1اكظر  :تػسقر الطربي - 842.08
( )2الؼطع وآئتـاف ص - 385
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يل رد الؿالئؽة (ولؽـ حؼت كؾؿة العذاب) والققػ هـا لـسؼ الحقار -
ﲬ
ﲫ
( )29قـــــال تعـــــالك( :ﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲮ) [فصؾت :أية -]11
ﲯ
ﲭ
الققػ طؾك (لقٓ فصؾت آياتف) قال الؼتبل :تؿام -
فالققػ طؾك استئـاف جؿؾة (ءاطجؿل وطربـل) ،وأيـة يف ذكـر صبقعـة الجـدل
لدى الؿؽذبقـ ،فؾق كان هـذا الؼـرآن أطجؿـل لؼـالقا  :هـالَّ وضـحت آياتـف ؟ وكقـػ
يؽقن أطجؿل وحامؾف طربل؟ ولؿـ قرأ (أأطجؿل) هبؿزتقـ طؾك آستػفام ،معــاه:
أكتاب أطجؿل ورسقل طربل ،طؾك وجف اإلكؽار لذلؽ ،ويجلء الرد طؾقفؿ (قؾ هق
لؾذيـ آمـقا هدى وشػاء) ،فالققػ هـا لؿراطاة كسؼ الحقار -
أما مـ قرأ (أطجؿل ) هبؿزة واحدة طؾك اإلخبارٕ ،كف بدل مــ آياتـف ،فـالؿعـك :لؼـالقا
هال فصؾت آياتف فؽان مـف طربل تعرفف العرب وأطجؿل تعرفف العجؿ  ،فؾؿ يؼػ-
ﱌ
ﱋ
ﱃﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
( )34قال تعالك( :ﱁ ﱂ ﱄ
ﱜ
ﱛ
ﱔﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱕ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱠ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱡ
ﱝ ﱞ ﱟ
ﱱﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱲ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ )[الػت  :أية -]06
الققػ طؾك كؾؿة (ذلؽ مثؾفؿ يف التقراة) قال الؼتبل  :تؿ الؽالم
والققــػ طؾــك أن جؿؾــة (ومــثؾفؿ يف اإلكجقــؾ) مســتلكػة ،طؾــك أهنــا مبتــدأ ،و (زرع)
( )8اكظر  :تػسقر الطربي  ،554.08الؽشاف  ،813.1الؿحرر القجقز - 210.1
( )0الؼطع وآئتـاف 305
( )5اكظر :تػسقر الطربي  ،158.08معاين الؼرآن لؾزجاج  ،556.1الؽشاف -020.1
( )1مـار الفدى -511
( )2الؼطع وآئتـاف ص 340
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خربها ،والؿعـك  :أن مثؾفؿ يف التقراة (سقؿاهؿ يف وجقهفؿ) أما يف اإلكجقؾ فــ (كزرع)-
أمــا مـــ جعؾفــا معطقفــة ففــل بؿعـــك مــثؾفؿ يف التــقراة ويف اإلكجقــؾ واحــد
فؾؿ يؼػ
والراج الققػ طؾك (مثؾفؿ يف التقراة ) ٕكف لق كان مثؾفؿ يف التقراة واإلكجقؾ
واحد لؽـان التـزيـؾ (وكـزرع) ،حتـك يؽـقن معطقفـًا طؾـك (سـقؿاهؿ يف وجـقهفؿ)
وكقهنا بغقر واو دل طؾك أهنا مـ صؾة (ومثؾفؿ يف اإلكجقؾ)

-

( )34ﭐقال تعالك( :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱠﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱡ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ

ﱪ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [الؿؿتحـة:
ﱫ
ﱧﱨﱩ
أية -]8
يف هذه أية مقضعقـ لؾققػ:
الؿقضع إول :الققػ طؾـك (بـالؿقدة) ،قـال الؼتبـل :تـام  -والؿعــك :تؾؼـقن
إلقفؿ الؿقدة-
(وقد كػروا) مستلكػة ،ومـ وصؾ طؾـك أن الـقاو يف (وقـد كػـروا) لؾحـال ،أي:
وحالفؿ أهنؿ كػروا  ،وهق إولك لقتؿ الؿعـك-
الؿقضع الثا  :الققػ طؾك (وإياكؿ) ،قال الؼتبل :تؿ الؽالم -والققػ طؾقف طؾك أن (أن تممـقا ) مستلكػة ،طؾك تؼدير  :كراهة أن تممــقا وهـق
( )8اكظر  :تػسقر الطربي  ،034.00معاين الؼرآن لؾزجاج  ،06.2الؽشاف -515.1
( )0اكظر  :تػسقر الطربي -034.00
( )5الؿؽتػك ص  ،081الؼطع وآئتـاف -458
( )1اكظر  :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،822.2البحر الؿحقط -820.82
( )2الؿؽتػك ص  ،081الؼطع وآئتـاف -458
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وقػ بقان  7حتك ٓ تؽقن (إياكؿ) طامؾة يف الجؿؾة بعدها ،أما طؾك جعؾفا صـؾة لؿـا
قبؾفا فعؾك أهنا مػعقل مـ أجؾف لــ (يخرجقن) أيٕ :ن تممـقا ،فؾؿ يؼػ -
والراج طدم الققػٕ ،ن القاو يف (وإياكؿ) طاصػة فال مربر لالحرتاز مـ ففـؿ
(وإياكؿ) طؾك أهنا تحذير طـ اإليؿان  ،ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-
ﲥ
ﲤ
ﲝﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲞ
( )32قال تعالك( :ﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ) [الطالق :أية -]82
الققػ طؾك ققلف (ذكر ًا ) ،قال الؼتبل :تؿام -
ٓ) مسـتلكػة ،وهـل مـصـقبة بتؼـدير :أرسـؾ رسـق ً
فـالققػ طؾـك أن (رسـق ً
ٓ ،أو
ٓ ،ويجقز أن يـتصب طؾك اإلغراء ،كلكف قال :اتبعقا رسق ً
بعث رسق ً
ٓ-
أما مـ وصؾ أية ولؿ يؼػ فؼد جعؾ (رسـق ً
ٓ) بـدل مــ (ذكـر ًا ) ،و الؿعــك :
ٓ ،فرســق ً
أكــزل اهلل إلــقؽؿ صــاحب ذكــر ،رســق ً
ٓ كعــت لؾــذكر طؾــك تؼــدير حــذف
لؾؿضاف -
وطؾك كؾ فالققػ طؾك رؤوس أي أولك-
ﲍﲏﲐﲑ
ﲎ
( )33قـــال تعـــالك( :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ) [الؿؾؽ :أية -]86
ﲓ
الققػ طؾك كؾؿة (ويؼبضـ) ،قال الؼتبل :تؿام
والققػ طؾك أن جؿؾة (ما يؿسـؽفـ) مسـتلكػة ،وأيـة اسـتدٓل طؾـك وجـقب
تقحقد اهلل سبحاكف ،فقسلل سبحاكف همٓء الؿشركقـ سـما ً
ٓ اسـتـؽاريًا ( :أولـؿ يـروا
( )8اكظر  :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،822.2الؽشاف  ،282 . 1البحر الؿحقط -820.82
( )0اكظر  :إطراب الؼرآن لؾـحاس -058.1
( )5الؼطع وآئتـاف ص -413
( )1اكظر  :تػسقر الطربي - 134.05
( )2الؼطع وآئتـاف ص - 428
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إلك الطقر) إذ أهنـ يؼبضـ أجـحـتفـ ويبسـطـفا فقطـرن بـذلؽ ،فؾؿـا اكتفـك السـمال،
أخرب سبحاكف بؼدرتف فؼال ( :ما يؿسؽفـ إٓ الرحؿـ) إذ هقل لفـ أجقاء الطقران -
( )34قــال تعــالك( :ﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ

ﳰ) [الؼؾؿ :أية -]15
الققػ طـد ققلف (فال يستطقعقن) قال الؼتبل :تؿ -
فالققػ طؾك أن (خاشعةً) مستلكػة ،وهل مـصقبة بػعـؾ مؼـدر ،تؼـديره (تـراهؿ
خاشــعة) -أمــا طؾــك جعؾفــا مـصــقبة حــا ً
ٓ مـــ الضــؿقر يف (يــدطقن ) ،كؼقلــف " :فــال
يستطقعقن السجقد يف حال ما أبصارهؿ خاشعة" فقصؾفا -
وإولك الققػ طؾك رأس أية-
ﱥﱧ
ﱦ
ﱝﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱞ
( )35قال تعالك  :ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱨ ﱩ ﱪ) [الحاقف :أية -]10,18
الققػ طـد كؾؿة (شاطر) ،قال الؼتبل :تؿام  -ويستلكػ (قؾقالً ما تممـقن)-
ويف أية كػك اهلل –طز وجـؾ ,أن يؽـقن الؼـرآن مــ (قـقل شـاطر) كؿـا زطؿـت
قريش ،و(ما) لتقكقد الؽالم ،وكصـب (قؾـقالً) طؾـك أكـف صـػة لؿصـدر محـذوف ،أو
لزمان محذوف ،أي تممـقن إيؿاكًا قؾقالً أو زماكًا قؾقالً -
كؿا أن جؿؾتا (قؾـقالً مـاتممـقن) و (قؾـقالً ماتـذكّرون) معرتضـتان ،أي اكتػـك أن
يؽقن قـقل شـاطر ،واكتػـك أن يؽـقن قـقل كـاهـ  ،وطؾـك هـذا يجـقز الققـػ طؾـك
( )8اكظر  :تػسقر الطربي  ،281.05معاين الؼرآن لؾزجاج  ،022.2الؿحرر القجقز - 518.2
( )0الؼطع وآئتـاف ص - 422
( )5اكظر  :الؿحرر القجقز - 525.2
( )1الؼطع وآئتـاف ص- 425
( )2اكظر  :الؿحرر القجقز ،530.2البحر الؿحقط -031.82
( )3اكظر  :التحرير والتـقير -815 . 06
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(شاطر) لتؿام الؿعـك-
( )36قـــــال تعـــــالك ( :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ) [العؾؼ :أيتان-]81,85 :
الققػ طؾك ققلف (ألؿ يعؾؿ بلن اهلل يرى * كال ) ،قال الؼتبل  :تؿام -
فالققػ طؾك (كال) طؾك استئـاف جؿؾة (لئـ لؿ يـتف لـسػعًا بالـاصقة) ،و(كال)
مقصقلة بؿا قبؾفا-
وأية كزلت يف أبل جفؾ لؿا ّ
كذب بؽتاب اهلل  وأطرض طـف ،فؼـال لـف تعـالك
(كال) ،أي  :كال ٓ يعؾؿ أن اهلل يرى  7وإن كان يعؾؿ 7لؽـ إذا كان ٓ يـتػـع بؿـا يعؾـؿ
فؽلكف ٓ يعؾؿ-
أما الققػ طؾك رأس أيـة (ألـؿ يعؾـؿ بـلن اهلل يـرى) أي فؿـا أطجـب هـذا ! ثـؿ
يؼقل ويؾف ! ألؿ يعؾؿ أبق جفؾ بلن اهلل يرى ،أي يراه ويعؾؿ فعؾف ،و (ألؿ يعؾؿ بـلن اهلل
يرى) خرب ،فقتؿ الؽالم ،ويؽقن (كال) ردع ٕبل جفؾ ومـع لف طـ هنقف طـ طبادة اهلل
تعالك ،أو كال لـ يصؾ أبق جفؾ إلك ما يؼقل إكف يؼتؾ محؿد ًا
وطؾقف فالققػ طؾك رأس أية يتؿ معـاه ،وهق أولك-

***

( )8الؼطع وٓئتـاف ص -588
 ))0اكظر  :تػسقر الطربي  ،201.01الؽشاف - 444.1
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اخلامت٘
الحؿــد هلل الــذي بـعؿتــف تــتؿ الصــالحات ،والصــالة والســالم طؾــك كبقـــا محؿــد
وبعــد :فػــل خاتؿــة هــذا البحــث, ،وبعــد تقفقــؼ اهلل طــز وجــؾ ,ضفــرت لــل الـتــائج
الؿستػادة مـف ،وهل طؾك الـحق التالل:
 -8آرتباط القثقؼ بقـ طؾؿ الـحق وطؾؿ التػسقر وطؾؿ الققػ  7إذ يرتتب طؾقفا
معان مختؾػة تمثر يف مقاصـ الققػ ،و إدراك الؿعـك الؼرآين طؾك حؼقؼتف-
 -0بؾغت الؿسائؾ العؾؿقة الؿدروسة يف هذا البحث ( )53مسللة ،كؾفـا تتعؾـؼ
بالققػ التام طـد ابـ قتقبة-
 -5لؿ تتػؼ الباحثة مع اإلمام ابـ قتقبة يف بعض الؿسـائؾ ،وإن كاكـت تقافؼـف يف
كثقر مـفا-
 -1تب ّقـ مـ خالل جؿع وققف ابـ قتقبة أن مـ أكثر العؾؿاء كؼالً طـف اإلمام أبق
طؿروالداين واإلمام أبق جعػر الـحاس-
 -2جؿقع تؾؽ الؿسائؾ كان ابـ قتقبة يصػ الققػ طؾقفا بالتؿام ،إٓ يف مسـللة
واحدة فنكف خطل الققػ طؾك مقضع معقـ يف أية-
صرح فقفا ابـ قتقبة بالققػ التام ،وبعضفا ُكؼؾ طـف مــ غقـر
 -3بعض الؿسائؾ َّ
تصري غقره مـ الؿتؼدمقـ-
 -4لؿ ُيذكر طـ اإلمام ابـ قتقبة كقع مـ أكقاع الققػ غقر الققػ التام-
 -5اصطالح الققػ طـد اإلمام ابـ قتقبة  :تؿام ،وتام ،و تؿ-
 -6اطتؿاد ابـ قتقبة يف الققػ طـده طؾك تؿام الؿعـك-

التقصقات
يف الختام تقصل الباحثة بضرورة آهتؿام بؿباحث الققػ ،وذلؽ طـ صريؼ ما يؾل:
,8العـاية بلحؽام الققػ طؾك أيات يف صباطة الؿصحػ الشريػ-
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,0العـاية بؿسائؾ الققػ وآبتداء طامة ،وتحرير اإلشؽال فقفا-
,5التـؼقب طـ جفقد العؾؿاء يف باب الققػ وآبتداء ،ودراستفا وإخراجفا-
وأخقر ًا أسلل اهلل السداد والرشاد ،وأن يؾفؿـل اإلخالص يف الؼقل والعؿؾ ،فنن
أصبت فذلؽ الػضؾ مـ اهلل فؾف الحؿد والثـاء ،وإن أخطلت فؿـ كػسـل والشـقطان،
والحؿدهلل رب العالؿقـ-

***
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املصادز ّاملساجع
-8

إطراب الؼرآن ٕبل جعػر الـحاس ،تحؼقؼ :طبدالؿـعؿ إبراهقؿ ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8108 ،ه

-0

إطالم ،خقر الديـ الزركؾل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،الطبعة 0220 ،82م-

-5

أكقار التـزيؾ وأسـرار التلويـؾ ،كاصـر الـديـ أبـق سـعقد البقضـاوي ،تحؼقـؼ،
محؿــد الؿرطشــؾل ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،الطبعــة إولــك،
8185ه -

-1

إيضاح الققػ وآبتداء ،محؿد بـ الؼاسـؿ إكبـاري ،تحؼقـؼ  :طبـدالرحقؿ
الطرهقين ،دار الحديث ،الؼاهرة8108 ،هــ-

-2

البحر الؿحقط يف التػسقرٕ ،بل حقان محؿـد بــ يقسـػ ،تحؼقـؼ  :صـدقل
جؿقؾ ،دار الػؽر بقروت8102 ،هــ-

-3

الربهان يف طؾقم الؼرآنٕ ،بل طبداهلل بدر الديـ الزركشـل ،تحؼقـؼ  :محؿـد
إبــراهقؿ ،دار إحقــاء الؽتــب العربقــة ،طقســك البــابل الحؾبــل وشــركاه الطبعــة
إولك8543 ،هــ-

-4

بغقـــة القطـــاة يف صبؼـــات الؾغـــقيقـ والـحـــاة ،جـــالل الـــديـ طبـــدالرحؿـ
السققصل ،تحؼقؼ  :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الؿؽتبة العصرية ،لبـان-

-5

البؾدان ،أحؿد بـ إسـحاق القعؼـقبل ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،الطبعـة
إولك 8100هــ-

-6

تاريخ بغداد ،أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الخطقب البغدادي ،دار الؽتب العؾؿقـة
بقروت

 -82التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بــ طاشـقر ،الـدار التقكسـقة لؾـشـر ،تـقكس
8651هــ
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 -88التسفقؾ لعؾقم التـزيؾٕ ،بل الؼاسؿ ابـ جزي ،تحؼقؼ  :طبـداهلل الخالـدي،
دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت الطبعة إولك8183 ،هــ-
 -80تػســقر الؼــرآن العظــقؿٕ ،بــل الػــداء إســؿاطقؾ ابـــ كثقــر ،تحؼقــؼ  :ســامل
سالمة ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،الطبعة الثاكقة 8102هــ-
 -85هتذيب التفذيب ،أحؿد بـ طؾل بــ حجـر العسـؼالين ،دار الػؽـر ،بقـروت،
الطبعة إولك8121 ،هــ-
 -81جــامع البقــان يف تلويــؾ الؼــرآن ،محؿــد بـــ جريــر الطــربي ،تحؼقــؼ  :احؿــد
شاكر ،ممسسة الرسالة ،الطبعة إولك 8102هــ-
 -82الجــامع ٕحؽــام الؼــرآنٕ ،بــل طبــداهلل محؿــد الؼرصبــل ،تحؼقــؼ  :احؿــد
الربدوين ،دار الؽتب الؿصرية ،الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة8551 ،هــ-
 -83جؿال الؼراء وكؿال اإلقراءٕ ،بل الحسـ طؾـؿ الـديـ السـخاوي ،تحؼقـؼ :
مروان العطقة ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هــ-
 -84الســــ الؽــربىٕ ،بــل بؽــر أحؿــد بـــ حســقـ البقفؼــل ،تحؼقــؼ  :محؿــد
طبدالؼادر ططا ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثالثة 8101هــ-
 -85شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ،طبدالحل بــ أحؿـد العؽـري ،تحؼقـؼ:
طبدالؼادر إركاؤوط ،دار ابـ كثقر ،دمشؼ ،الطبعة إولك 8123هــ-
 -86العرب يف خرب مـ غرب ،شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الذهبل ،تحؼقؼ :صالح
الديـ الؿـجد ،مطبعة الؽقيت ،الطبعة الثاكقة 8651م-
 -02طؾــؾ الققــقف ،محؿــد بـــ صقػــقر الســجاوكدي ،تحؼقــؼ  :محؿــد العقــدي،
مؽتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثاكقة8104 ،هـــ-
 -08طؾؿ آهتداء يف معرفـة الققـػ وآبتـداء ،طؾـؿ الـديـ السـخاوي ،تحؼقـؼ:
مروان العطقة ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،بقروت الطبعة إولك8185 ،هـ-
 -00الػفرســت ،محؿــد بـــ إســحاق أبــق الػــرج الـــديؿ دار الؿعرفــة ،بقــروت،
8565هــ-
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 -05الؼطع وآئتـافٕ ،بل جعػر الـحاس ،تحؼقؼ :أحؿد الؿزيدي ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8105 ،هــ-
 -01الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾٕ ،بل الؼاسؿ محؿقد الزمخشري ،دار
الؽتاب العربل ،بقروت ،الطبعة الثالثة8124 ،هــ-
 -02الؿحرر القجقز يف تػسـقر الؽتـاب العزيـزٕ ،بـل محؿـد بــ ططقـة ،تحؼقـؼ:
طبدالسالم محؿد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8100 ،هـ-
 -03الؿرشد يف القققف طؾك مذاهب الؼراء السبعةٕ ،بل محؿد الحسـ بـ طؾل
العؿــاين ،تحؼقــؼ  :هـــد العبــدلل ،إشــراف ،طبــدالؼققم الســـدي ،جامعــة أم
الؼرى 8105هــ-
 -04الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـٕ ،بــل طبــداهلل محؿــد بـــ طبــداهلل الحــاكؿ،
تحؼقــؼ :مصــطػك طبــدالؼادر ططــا ،دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،الطبعــة
إولك 8188ه -
 -05معاين الؼرآنٕ ،بل زكريا يحل بـ زياد الػراء ،أحؿد الـجـا وآخـرون ،دار
الؿصرية ،مصر ،الطبعة إولك-
 -06معـاين الؼـرآن ،ل خػــش ،تحؼقـؼ :هــدى قراطـة ،مؽتبــة الخـاكجل ،الؼــاهرة
الطبعة إولك8188 ،هـ
 -52معاين الؼرآنٕ ،بـل جعػـر الـحـاس ،تحؼقـؼ  :محؿـد الصـابقين ،جامعـة أم
الؼرى ،مؽة الؿؽرمة ،الطبعة إولك 8126 ،هـــ-
 -58معاين الؼرآن وإطرابفٕ ،بل إسحاق الزجاج ،طالم الؽتب ،بقـروت ،الطبعـة
إولك8125 ،هـ
 -50معجؿ البؾدانٕ ،بل طبداهلل ياققت الحؿقي ،دار الػؽر ،بقروت-
 -55الؿؽتػــك يف الققــػ وآبتــداءٕ ،بــل طؿــرو الــداين ،تحؼقــؼ :محقــل الــديـ
رمضان ،دار طؿار ،طؿان ،الطبعة الثاكقة8105 ،هــ-
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 -51مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتداء ،أحؿد بـ محؿد إشؿقين ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة الثاكقة8104 ،هــ-
 -52الـشر يف الؼراءات العشر ،محؿد بــ محؿـد الجـزري ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،الطبعة إولك8185 ،هــ-
 -53الفــادي إلــك معرفــة الؿؼــاصع والؿبــاديٕ ،بــل العــالء الحســـ بـــ أحؿــد
الفؿــذاين ،تحؼقــؼ :ســؾقؿان الصــؼري ،جامعــة اإلمــام محؿــد بـــ ســعقد
8188هــ
 -54وفقات إطقان وأكبـاء أبــاء الزمـانٕ ،بـل العبـاس شـؿس الـديـ أحؿـد بــ
محؿد بـ خؾؽان ،تحؼقؼ  :إحسان طباس ،دار الثؼافة ،لبـان-
 -55وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ،مساطد الطقار ،مجؿع الؿؾؽ ففـد لطباطـة
الؿصحػ الشريػ الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 8158هــ-
الفــذلل ،تحؼقــؼ  :طؿــار أمــقـ الــددو ،مجؾــة
 -56الققــػ وآبتــداء ٕبــل قاســؿ ُ
الشريعة والؼاكقن ،العدد الرابع والثالثقن 0225م-

***
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ػ و ِآبتِدَ ِ
ِ
ِ
ِ
َات الت َّْر ِجقحِ ِطـْدَ ْ ِ
اء
ُم َس ِّق ُ
الس َج َاوكْد ِّ
ي (ت564هـ) فل ا ْل َق ْق َ ْ
اإل َما ِم ِّ

د .طبدالحؼ طبدالدايؿ

إستاذ الؿساطد بؼسؿ الؼرآن وطؾقمف
بؽؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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ملدص البخح
ات التَّر ِجق ِ ِطـْـدَ السـجاوك ِْدي فِـل ا ْلق ْق ِ
يتـاول هذا البحث مسق َغ ِ
ـػ َو ِآ ْبتِـدَ ِاء،
َ
َ َ
ْ
ُ َ
مـ خالل كتابف يف الققػ وآبتداء ،وتؽؿـ أهؿقة الؿقضـقع يف كـقن هـذا الؿم َّلـػ
اوك ِْدي ومصطؾحاتف يف كثقر مـ
مـ الؽتب الـػقسة يف هذا الػـ ،واطتؿاد وققف الس َج َ
اوك ِْدي يف
ـج َ
الؿصاحػ الؿطبقطة ،ويفدف البحث إلـك إبـراز ترجقحـات اإلمـام الس َ
الققػ وآبتداء ،والقققف طؾك الؿسقغات العؾؿ َّقة التـل و َّضػفـا يف ترجقحاتـف طــد
تحديد مقاضع الققػ ،وفؼ الؿـفج آستؼرائل والتحؾقؾل القصػل-
ٍ
ٍ
ومـ أبرز كتائج البحثَّ :
طؾؿقـة
أسس
اوك ِْد َّي بـك ترجقحاتف طؾك
أن اإلمام الس َج َ
متقــ ٍـة ،تؿ َّقــزت بآختصــار واإليجــاز ،وكــذلؽ بالتعؾقــؾ ،ويقصــل البحــث بدراســة
اوك ِْدي دراس ًة مستػقضةً ،ومؼاركتفـا بؼقاطـد الرتجـق طــد
ققاطد الرتجق طـد الس َج َ
أئؿة الققػ وآبتداء-
اوك ِْد ُّي ،الققـــػ وآبتـــداء ،مســـقغات طؾؿقـــة،
ــج َ
الؽؾؿـــات الؿػتاحقـــة :السـ َ
ترجقحات-

***
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املكدم٘
ٍ
محؿـد،
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسـالم طؾـك أشـرف خؾـؼ اهلل كبقــا
وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـَّ ،أما بعدُ :
َّ
مفؿـا
فنن طؾؿ الققػ وآبتداء مـ العؾقم الؿتعؾؼة بالؼرآن الؽريؿ ،و ُي َعدُّ جاك ًبـا ًّ
الز ْرك َِشـل (ت461هــ)َ « :و ُه َـق َفــ َجؾِ ٌ
قـؾَ ،وبِ ِـف
يف أداء تالوة الؼرآن ،يؼـقل اإلمـام َّ
ُّ
ِ ِ
ِ
ب َط َؾـك َذل ِ َ
يـر ٌةَ ،وبِ ِـف
ف َك ْق َ
ُي ْع َر ُ
اسـتِـْ َبا َص ٌ
ػ َأ َدا ُء ا ْل ُؼ ْرآنَ ،و َيت ََر َّت ُ
ات َغ ِز َ
قـر ٌةَ ،و ْ
ـؽ َف َقائـدُ كَث َ
ِ
َت َتبقـ معاكِل ْأي ِ
الؿشؽالت» -
اتَ ،و ُي ْم َم ُـ ِآ ْحتِ َر ُاز َط ِـ الققق ِع يف
َ َّ ُ َ َ
َ
ـت
وقد اطتـك العؾؿاء هبذا العؾؿ طـاي ًة كبقرةً ،فؽتب فقـف
ور َب ْ
ٌ
جؿـع مــ العؾؿـاءَ ،
مملػاتف طؾك الؿائة  ،قـال اإلمـام ابــ الجـزري (ت555هــ)َ « :و َصـ َّ َ ،ب ْـؾ َت َـقا َت َر
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الصال ِ ِ » -
الس َؾػ َّ
طـْدَ كَا َت َع ُّؾ ُؿ ُفَ ،وآ ْطتـَا ُء بِف م َـ َّ
اوك ِْد ُّي
ـج َ
ومـ إئؿة إطالم الذيـ أ َّلػقا يف طؾـؿ الققـػ وآبتـداء :اإلمـام الس َ
(ت232هـ) ،و ُي َعدُّ كتابف (الققػ وآبتداء) مـ أبرز الؿصـػات يف هذا الػــ 7حقـث
ٍ
َّ
ووجقه امتاز هبا 7تؿ َّثؾت يف سفقلة أسؾقبف ،ووجازة طبارتـف،
إن لف ققؿ ًة طؾؿ َّق ًة كبقرةً،
تصـاكقػ
َ
(ُ )8م َح َّؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر ،أبق طبـد اهلل الزَّ ْرك َِش ُّـل ،الؿصـريُ ،ولِـد يف ســة (412ه ) ،وأ َّلـػ
كثقر ًة يف طدة فـقن ،ومـفا :الربهان يف طؾقم الؼـرآن -يـظـر :صبؼـات الؿػسـريـ ،الـداووديُ ،م َح َّؿـد بــ
طؾل بـ أحؿد (ت612هـ) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-835،830.0 ،

( )0البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،محؿد بـ طبد اهلل (ت461هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبـراهقؿ،
دار إحقاء الؽتب العربقة ،الؼاهرة ،الطبعة إولك 8543 ،هـ8624،م-510.8 ،
(َّ )5
ً
طاجال طؾك مؼـدمات كتـب الققـػ وآبتـداء الؿحؼؼـة ،أو الـظـر يف مصــػات طؾـقم الؼـرآن
إن اصال ًطا
ٌ
كػقؾ بنغـاء الؼارئ طـ ذكر هذه الؿملػات ،والتقسع يف تعدادها يف هذا البحث-
ِ
وف َبـا ْب ِـ ا ْل َجـزَ ِريَ ،شـ ْق ُخ ْ ِ
اإل ْق َـراء فِـل
(ُ )1م َح َّؿدُ ْب ُـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ طَؾِلَ ،أ ُبـق ا ْل َخ ْق ِـر الد َم ْش ِـؼ ُّل ،ا ْل َؿ ْع ُـر ُ
ػ كِتَاب الـ َّْش ِر فِل ا ْل ِؼراء ِ
ات ا ْل َع ْش ِرَ ،و َك َظ َؿ الطقبةُ -يـْ َظ ُر :اية الـفاية ،ابـ الجزري,014.0 ،
زَ َماك ِ ِفَ ،أ َّل َ
َ
َ َ
-028
( )2الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري ،محؿد بـ محؿد بـ محؿد (ت555هـ ) ،تحؼقؼ :الشـقخ طؾـل
الضباع ،الؿطبعة التجارية الؽربى ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-002.8 ،
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اوك ِْد ُّي يجــاوز مقض ـ ًعا مـــ الققــػ إٓ
ـج َ
وكثــرة ترجقحاتــف وتعؾقؾفــا ،فــال يؽــاد السـ َ
ويحتج لرتجقحف-
ويختار و ُي َرج  ،و ُي َعؾؾ
ُّ

ات ال َّت ْر ِجقحِ ِطـْـدَ
مـ أجؾ ذلؽ ،كان اختقار هذا الؿقضقع الؿقسقم بـُ « :م َس ِّق َ ُ
ػ و ِآبتِدَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
اء»-
الس َج َاوكْد ِّ
ي (ت564هـ) فل ا ْل َق ْق َ ْ
اإل َما ِم ِّ

أهدا البحث:
يفدف هذا البحث إلك تحؼقؼ إمقر أتقة:

اوك ِْدي يف الققـػ
ـج َ
 -8إبراز الؼقؿة العؾؿقة لؿسقغات الرتجق طـد اإلمـام الس َ
وآبتداء-

اوك ِْدي ،وصقغ الرتجق يف كتابف-
 -0بقان مصطؾحات الققػ طـد الس َج َ

اوك ِْد ُّي يف
ــج َ
الؿ َســـقغات العؾؿ َّقـــة التـــل و َّضػفـــا اإلمـــام السـ َ
 -5الؽشـــػ طــــ ُ
ترجقحاتف طـد تحديد مقاضع الققػ-

اوك ِْدي،
ــج َ
 -1الققـــقف طؾـــك كؿـــاذج مــــ مســـقغات ترجقحـــات اإلمـــام السـ َ

ودراستفا ومؼاركتفا-

الدراسات السابؼة:

دراسة مـ الباحثقـ ،إٓ ما كان مـ درا ٍ
ٍ
ٍ
سـة
ببحث أو
يؾؼ هذا الؿقضقع طـاي ًة
لؿ َ
ٍ
اوك ِْدي مــ قبـؾ الـدكتقر .محســ هاشـؿ درويـش ،والـدكتقر
وتحؼقؼ لؽتاب الس َج َ
محؿد بـ طبد اهلل العقدي ،ورسالة طؾؿقـة كاكـت بعــقان« :ترجقحـات اإلمـام الـدَّ اين
اوك ِْدي يف الققــػ وآبتــداء :دراســة مؼاركــة» لؾباحــث :محؿــد بــالل
ـج َ
واإلمــام السـ َ
اوك ِْدي-
لؾؿ َسقغات العؾؿ َّقة لرتجقحات اإلمام الس َج َ
تقتقكجل ،ولؽـَّفا لؿ تتعرض ُ

مـفج البحث:
بعت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل ،والتحؾقؾل القصػل 7وذلؽ باستؼراء
ا َّت ُ
كتـــاب الققـــػ وآبتـــداء لؾســـجاوكدي ،واســـتخالص أبـــرز الؿســـقغات العؾؿقـــة
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لرتجقحاتــف ،وطــرض كؿــاذج مـــ تؾــؽ الؿســقغات يف ترجقحاتــف ،وكــان ذلــؽ وفــؼ
اوك ِْدي ،وبقان الؿسقغ الذي اطتؿد طؾقف يف ترجقحف،
الؿـفج العؾؿل 7بـؼؾ ققل الس َج َ
ومؼاركتف بغقره مـ كتب الققػ وآبتداء-

خطة البحث:

وقــد اقتضــت خطــة هــذا البحــث أن تــل يف مؼدمـ ٍـة ،وتؿفقـ ٍـد ،وأربعــة مباحــث،
ٍ
وخاتؿة ،وكشافات فـقة ،وذلؽ طؾك الـحق أ :
الؿؼدمــة :ســبؼ طــرض مــا تـاولتــف فقفــا مـــ أســباب اختقــار البحــث ،وأهدافــف،
والدراسات السابؼة طؾقف ،ومـفج البحث فقف ،وخطتف-
اوك ِْدي ،وبؽتابف يف الققػ وآبتداء-
تعريػ
التؿفقد:
ٌ
ٌ
مقجز بالعالمة الس َج َ
اوك ِْدي يف كتابف-
الؿبحث إول :مصطؾحات اإلمام الس َج َ
اوك ِْدي-
الؿبحث الثا  :صقغ الرتجق طـد اإلمام الس َج َ
اوك ِْدي يف
الؿبحــث الثالــث :ا ْل ُؿ َســق َغ ُ
ـج َ
ات العؾؿق ـ ُة لؾرتجــق طـــد اإلمــام السـ َ
الققػ وآبتداء-

ِ
اوك ِْدي:
ـج َ
الؿبحث الرابع :كؿاذج مختارة مـ ُم َسق َغات الرتجق طـد اإلمام الس َ

دراسة ومؼاركة-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج ،وأبرز التقصقات-
واهلل تعالك ولل الفداية والتقفقؼ-

***
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التنَٔد
الطجَاَّىِدِِّّٖ ،بكتابُ يف الْقف ّاالبتداٛ
تعسٓفٌ مْج ٌص بالعلَّام٘ ِّ
ِ
ٌ
ي:
أوٓ:
ً
الس َج َاوكْد ِّ
تعريػ مقج ٌز بالعلمة ِّ

هق :محؿد بـ َصق ُػـقر ،أبـق طبـد اهلل السـج ِ
كبقـر ُمحؼـ ٌؼ،
َ َ
ْ
اوكْد ُّي ،ا ْل َغ ْزكَـ ِق ُّي ،إمـا ٌم ٌ
مؼرئ ،كحقيُ ،ل َغ ِقيُ ،م َػس ٌر -
ٌ
وهق مـ أطقان الؼرن السادس ،ومع شفرتف وققؿة كتبـف العؾؿقـة ،إٓ َّ
أن ترجؿتـف
جاءت مختصر ًة يف كتب الرتاجؿ ،ولؿ تذكر رحالتف ،وٓ شققخف ،وٓ تالمقذه ،ولـؿ
ٍ
شلء مـ ذلؽ  -وقد قال اإلمام َّ
الذ َهبِ ُّل (ت415هــ)« :ولـؿ يب ُؾ ْغــل
ُي ِش ْر هق إلك

ِ ِ
ِ
ػ (ت301هـ) ،تحؼقؼ :محؿد أبق
قس َ
( )8تـظر ترجؿتف يف :إكباه الرواة طؾك أكباه الـحاة ،ا ْلؼ ْػط ُّل ،طَؾ ُّل ْب ُـ ُي ُ
الػضؾ إبراهقؿ ،دار الػؽر العربل ،الؼاهرة ،وممسسة الؽتب الثؼافقـة ،بقـروت ،لبــان ،الطبعـة إولـك،
ات ا ْلؿ َش ِ
اهقرِ َو ْإَ ْط َل ِمَّ ،
الذ َهبِ ُّلُ ،م َح َّؿـدُ ْبـ ُـ َأ ْح َؿـدَ
8123هـ=8650م ،825.5 ،تاريخ اإلسلم َو َو َف َق ُ َ
ْب ِـ ُط ْث َؿ َ
طقاد معروف ،دار الغـرب اإلسـالمل( ،د-م) ،الطبعـة إولـك،
ان (ت415هـ) تحؼقؼ :د -بشار ّ
ــد اهللِ
ـــ َطبـ ِ
ِ
ِ
ــال ُح الـــد ِ
يـ َخؾقـ ُ
ــؾ ْبـــ ُـ َأ ْي َبـ َ
الصـــ َػد ُّيَ ،صـ َ
ــؽ ْبـ ِ ْ
0225م ،023.80 ،الـــقايف بالقفقـــاتَّ ،
(ت 431هـ) ،تحؼقؼ :أحؿد إركاؤوط ،وتركل مصطػك ،دار إحقـاء الـرتاث ،بقـروت ،لبــان( ،د-ط)،
ـات ا ْل ُؼــر ِ
8102هــ=0222م ،814.5 ،ايـة الـفايـة فِـل َصب َؼ ِ
اء ،ابــ ا ْل َجـزَ ِريُ ،م َح َّؿـدُ ْبـ ُـ ُم َح َّؿ ِـد ْبـ ِ
ــ
َ
َّ
ِ
بـشـره :برجسرتاسـر ،مؽتبـة ابــ تقؿقـة ،الؼـاهرة( ،د-ط)( ،د-ت)،824.0 ،
ُم َح َّؿ ٍد (ت555هـ)ُ ،طـ ِ َل
صبؼات الؿػسريـ ،السققصل ،طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر (ت688هـ) ،تحؼقؼ :طؾل محؿد طؿر ،مؽتبـة
وهبة ،الؼاهرة ،الطبعة إولـك8563 ،هــ ،ص ،828،820صبؼـات الؿػسـريـ ،الـداوودي،832.0 ،
يـ بـ محؿ ِ
قد ْب ِـ ُم َح َّؿ ٍد (ت8563هـ) ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،لبـان،
إطلم ،الزركؾلَ ،خ ْق ُر الد ِ ْ ُ َ ْ ُ
الطبعة الخامسـة طشـرة8105 ،هــ=0220م ،846.3 ،معجـؿ الؿـملػقـ ،كحالـة ،طؿـر بــ رضـا بــ
محؿــد (ت8125هـــ) ،مؽتبــة الؿثـــك ،بقــروت ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،لبـــان( ،د-ط)،
(د-ت)-880.82 ،
( )0بعــض الؿصــادر تــذكر َّ
مفتؿــا مشــاركًا يف طؾــقم الػؼــف ،والحســاب ،والتػســقر ،والققــػ
أن لــف ابـًــا كــان ًّ
وآبتداء ،وهق محؿـد بــ محؿـد بــ صقػـقر ،سـراج الـديـ ،أبـق صـاهر السـجاوكدي -يـظـر :إطـلم،
الزركؾل-04.4 ،
(ُ )5م َح َّؿــد بـــ َأ ْحؿــد بـــ ُط ْث َؿــان بـــ قايؿــازَ ،أ ُبــق طبــد اهلل الـ َّـذ َهبِ ُّل ،الؿحــدث ،الؿــمرخ ،الـاقــد ،ولــد ســـة
ِ
الصـ َػ ِد ُّي،
(450ه) ،مـــ مصـــػاتف :تــاريخ اإلســالم ،ومعر َفــة ا ْل ُؼـ َّـراء ا ْلؽ َبــار -يـظــر :الــقايف بالقفقــاتَّ ،
-885,881.0
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طؾك َمـ قرأ ،وٓ مـ أخذ طـف» -

آثاره العؾؿقة:

ِ
يبدو َّ
آثـارا
أن اإلمام السجاوكدي كـان ُمؼ ًّـال يف التصــقػ ،ولؽـَّـف مـع ذلـؽ تـرك ً
ٍ
وبخاصة مم َّل ُػف يف الققػ وآبتداء ،ومـ كتبف:
طؾؿ َّق ًة ققؿةً،
اب يف التػسقر ،واسؿف( :طـقـ الؿعـاين يف تػسـقر السـبع الؿثـاين)  ،وقـد
 -8كت ٌ
أثـك طؾقف ِ
الؼ ْػطِ ُّل (ت313هـ) بؼقلف« :ذكر فقف الـحق ،وطؾؾ الؼـراءات ،وإبقـات
ومعاكقفــا ،والؾغــة إلــك غقــر ذلــؽ مـــ معــاين التػســقر يف مجؾــدات ،أطــدادها قؾقؾــة،
َ
إكسـان العـقـ» ،
وسـؿاه:
التػسـقر،
وفقائدها كثقـرة جؾقؾـة ،وقـد اختصـر ولـدُ ه هـذا
َّ
َ
حسـ -
تػسقر
وو ِصػ بلكَّف
ٌ
ُ
ٌ
ؼرا َءات -
 -0كتاب طؾؾ ا ْل َ
وصغقر  ،وكتابف الؽبقر لف طـدة أسـؿاء ،ومــ بـقـ
كبقر
ٌ
 -5كتابان يف الققػ وآبتداء ٌ
ِ
اسـؿ (طؾـؾ الققـقف) ،
إسؿاء الؿذكقرة لف َّ
ترج طـد ُم َحؼؼف الـدكتقر محؿـد العقـدي ُ
( )8تاريخ اإلسلم ،الذهبل -023.80،ويـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-824.0،
(ُ )0حؼؼ أكثره يف كؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد لـقؾ درجة الدكتقراه-
( )5طؾل بـ يقسػ بـ إبراهقؿ ،أبق الحسـ الؼػطل ،أحـد الؽتَّـاب الؿشـفقريـ الؿـربزيـ يف الــظؿ والـثـر،
ولــد ســـة (235ه) ،لــف مـــ التصــاكقػ :كتــاب الضــاد والظــاء ،إكبــاه الــرواة -يـظــر :معجــؿ إدبــاء،
الحؿقي ،ياققت بـ طبد اهلل (303ه) ،تحؼقؼ :إحسان طباس ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،الطبعـة
إولك8181 ،ه =8665م-0253,0200.2 ،
( )1إكباه الرواة ،الؼػطل-825.5 ،
( )2يـظر :القايف بالقفقات ،الصػدي ،814.5،اية الـفايـة ،ابــ الجـزري ،)824.0 ،صبؼـات الؿػسـريـ،
السققصل ،ص ،828صبؼات الؿػسريـ ،الداوودي-832.0 ،
مؿـــ تــرجؿ لــف -يـظــر :إكبــاه الــرواة ،الؼػطــل ،825.5 ،الــقايف بالقفقــات ،الصــػدي،
( )3ذكــره غقــر واحــد َّ

 ،814.5اية الـفاية ،ابـ الجزري-824.0،
( )4يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-824.0،
اوك ِْد ّي محؿــد بـــ صقػــقر (ت232هـــ) ،تحؼقــؼ :د -محؿــد بـــ طبــد اهلل
ـج َ
( )5يـظــر :طؾــؾ الققــق  ،السـ َ
العقدي ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،السعقدية ،الطبعة الثاكقة8104 ،هـ=0223م ،قسؿ الدراسة ،ص-23
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اسؿ (الققػ وآبتداء) -
واطتؿد ُم َحؼ ُؼف أخر الدكتقر محسـ درويش َ

أققال العؾؿاء فقف:

اوك ِْدي ،فقصػقه بالؿؼرئ ،الؿػسر ،الـحـقي ،الؾغـقي،
أثـك العؾؿاء طؾك الس َج َ
وأن كتابف يف الققػ وآبتداء ُّ
وأكَّف مـ كبار الؿحؼؼقـَّ ،
تبح ِره -
يدل طؾك ُّ

وفاتف:

ِ
أن وفــاة الســج ِ
الص ـ َػ ِد ُّي (ت431هـــ) طؾــك َّ
قـ
اوكْدي كاكــت ســـة ســت َ
َ َ
ـص َّ
كـ َّ
وخؿسؿائة  ،وذكر ِ
الؼ ْػطِ ُّل أكَّف كان يف وسط الؿائة السادسة لؾفجرة الـبقية -
َ ْ

ٌ
تعريػ بؽتابف يف الققػ وآبتداء:
ثاك ًقا:

اوك ِْدي مـ الؽتب الـػقسة الؿملػة يف هذا الػـ ،ومؿا ُّ
يـدل طؾـك
ُي َعدُّ كتاب الس َج َ

ققؿتف العؾؿقة َّ
كثقـرا مــ أققالـف يف الققـػ وآبتـداء 7كـابـ
أن طد ًدا مــ العؾؿـاء كؼـؾ ً
والســــــ ُققصِل (ت688هـــــــ) ،وال َؼ ْســــــ َط َّالكِل (ت605هـــــــ)،
الج َ
َ
ــــــز ِري ُّ ،
اوك ِْد ّي محؿد بـ صقػقر (ت232هـ) ،تحؼقـؼ :د -محســ هاشـؿ
( )8يـظر :كتاب الققػ وآبتداء ،الس َج َ
طؿان ،إردن ،الطبعة إولك8100 ،هـ=0228م ،قسؿ الدراسة ،ص-11
درويش ،دار الؿـاهجَّ ،
( )0يـظـــر :إكبـــاه الـــرواة ،الؼػطـــل ،825.5 ،تـــاريخ اإلســـلم ،الـــذهبل ،023.80،ايـــة الـفايـــة ،ابــــ
الجزري-824.0،
ِ
ِ
الص َػدي ،ا ْل َعال َمة ،إديب ،ولد فل سـة (364ه )َ ،وأ َّلػ كت ًبا
(َ )5خؾِقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهللَ ،ص َالح الدَّ يـ َّ
كت ًبا مِـ َْفا :القايف بالقفقات -يـظر :صبؼات الشافعقة ،ابــ قاضـل شـفبة ،أبـق بؽـر بــ أحؿـد (ت528ه)،
تحؼقؼ :الحافظ طبد العؾقؿ خان ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة إولك8124 ،ه-62،56.5 ،
( )1يـظر :القايف بالقفقات ،الصػدي-814.5 ،
( )2يـظر :إكباه الرواة ،الؼػطل-825.5 ،
( )3يـظر :الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-053,050.8 ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
الر ْح َؿـ ْب ُـ أبـل َب ْؽـر ْبــ ُم َح َّؿـدَ ،ج َـال ُل
( )4يـظر :اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل -056,054.8 ،وهقَ :ط ْبدُ َّ
ِ
يـ السققصل ،مِـ مصـػاتف :ب ْغق ُة ا ْلقط ِ
ِ
الد ِ
الل ِم ُـع َِٕ ْه ِ
ـؾ ا ْل َؼ ْـرن التَّاسـ ِع ،السـخاوي ،محؿـد بــ
َاةُ -يـْ َظ ُرَّ :
الض ْق ُء َّ
ُ َ ُ
طبد الرحؿـ (ت620ه) ،مـشقرات دار مؽتبة الحقاة ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-42,32.1 ،
ُـقن ا ْل ِؼـراء ِ
ِ
ات ،ال َؼ ْسـ َط َّالكِلَ ،أ ْح َؿـدُ ْبـ ُـ ُم َح َّؿ ِـد ْب ِ
ــ َأبِـل َب ْؽ ٍـر (ت605هــ)،
( )5يـظر :لطـائػ اإلشـارات ل ُػـ ِ َ َ
ُّ

=
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ِ
اوك ِْدي،
ـج َ
وإَ ْش ُـؿقكل (ت كحــق 8822هـــ) الـذي أكثــر مـــ الـؼـؾ طــ كتــاب السـ َ
وتل َّثر بف يف ٍ
كثقر مـ الؿقاضع-
اوك ِْد ُّي يف مؼدمـة مم َّل ِػـف طــ مـفجـف ومصـادره إساسـقة ،وأكَّـف
ـج َ
وقد أبـان الس َ
حاتؿ الس ِ
ٍ
ج ْستَاكِل (ت022هــ)،
اطتؿد طؾك كتابقـ ،هؿا :الؿؼاصع والؿبادئ ٕبل
والؿرشد لؾ ُع َؿاكِل (ت بعد 222هــ) ،وذكـر الـدافع مــ وراء تللقػـف هـذا الؽتـاب،
وب َّقـ مراتب القققف وأسؿاءها التـل اصـطؾ طؾقفـا ،وهـل خؿسـةٓ :زم ،ومطؾـؼ،
َّ
ومرخص ضرورة ،وساق إمثؾة الدَّ ا َّلة طؾك كؾ مرتبة -
ومجقز لقجف،
وجائز،
َّ
تحـذيرا لؾؼـارئ،
طرج طؾك ذكر بعض إمثؾة طؾك ما ٓ يجقز الققػ طؾقف7
ً
ثؿ َّ
ثؿ ذكر أهؿ قاطدة ،وهل التحرز طـ الققػ طؾك ما يؼب آبتـداء بؿـا بعـده ،ووقـػ
ٍ
خـالف يف هـذا الؿقضـقع 7كـالققػ
طـد بعض الؿسائؾ الؿشؽؾة التل ٓ تخؾـق مــ
خاصـا بؽؾؿـة
طـد (إٓ) ،ومسللة الجؿؾ الؿعرتضة داخؾ سقاق أيـة ،وأفـرد مبح ًثـا ًّ
(كــال) والخــالف فقفــا مـــ حقــث الققــػ وآبتــداء ،معتؿــدً ا طؾــك أقــقال مـــ ســبؼف
مـ العؾؿاء-
=

الش ِـر ِ
َـة ا ْلؿصـح ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػ َّ
يػ ،الؿديــة الؿــقرة،
ـع ا ْل َؿؾِـؽ َف ْفـد لط َباط ُ ْ َ
اسات ا ْل ُؼ ْرآك َّقةُ ،م َج َّؿ ُ
تحؼقؼَ :م ْر َكزُ الد َر َ
ِ
ـــ َأبِــل َب ْؽ ٍ
(د-ط)8151 ،هـــ=0285م -286،285.0 ،وهــقَ :أ ْح َؿــدُ ْبــ ُـ ُم َح َّؿــد ْب ِ
ــرَ ،أ ُبــق ا ْل َع َّب ِ
ــاس
َّػ فِــل ا ْل ِؼــراء ِ
الل ِمـ ُـع ،الســخاوي،
ا ْل َؼ ْسـ َط َّالك ِ ُّل ا ْل ِؿ ْصـ ِـر ُّيَ ،صــ َ
ات َو َغ ْق ِر َهــا مِـ َـ ا ْل ُع ُؾــقمُِ -يـْ َظـ ُـرَّ :
الضـ ْـق ُء َّ
َ َ
-825.0
ِ
( )8يـظـر :مــار الفــدى يف بقـان الققــػ وآبتـدا ،إَ ْشـ ُـؿقك ُّل ،أحؿـد بـــ طبـد الؽــريؿ (ت كحـق 8822هـــ)،
تحؼقــؼ :طبــد الــرحقؿ الطرهــقين ،دار الحــديث ،الؼــاهرة ،مصــر( ،د-ط)0225 ،م،825،68،51.8 ،
 -825،812،852.0وهق :أحؿد بـ محؿد بـ طبد الؽـريؿ إَ ْشـ ُؿقك ِ ُّل ،الشـافعل ،فؼقـ ٌف ،مؼـرئٌ  ،مــ
تصاكقػف :مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتداء -يـظر :معجؿ الؿملػقـ ،كحالة-808.0 ،
( )0سفؾ بـ ُم َح َّؿد بـ طثؿان ،أبق حاتؿ السجستاينُّ ،إمام البصرة يف الـحق ،والؼـراءة ،والؾغـة ،والعـروض،
طرض طؾك يعؼقب ا ْل َح ْض َرمِ ّل ،ولف اختقار يف الؼراءة ،يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-502.8 ،
( )5الحسـ بـ طؾل بـ سعقد ،أبـق محؿـد ال ُع َؿـاك ِ ُّل ،لـف كتـاب الؿرشـد -يـظـر :ايـة الـفايـة ،ابــ الجـزري،
-005.8
( )1يـظر :كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-880,825
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اوك ِْد ُّي يف مــادة كتابــف إساســقة ،حقــث ر َّتــب كتابــف طؾــك ســقر
ـج َ
ثــؿ شــرع السـ َ
ٍ
سقرة الؽؾؿ َة التل طؾقفا وقػ أو ُٓ ،م ْتبِ ًعا إياها بعالمـة الققـػ
الؼرآن ،فذكر مـ كؾ
الؿصطؾ طؾقفا يف الحؽؿ طؾك الؽؾؿة-
ُ
تعؾقـؾ اختقـاره يف الحؽـؿ طؾـك الققـػ الـذي
اوك ِْدي يف كتابـف
ـج َ
ومـ مــفج الس َ
يـذكره ،مسـتعقـًا بــالتعؾقالت الـحقيـة ،ووجــقه التػسـقر ،وغقرهـاُ ،مـَب ًفــا يف كثقـر مـــ
الؿقاضــع طؾــك اخــتالف الؼــراءاتُ ،م َبقـًــا اخــتالف حؽــؿ الققــػ تب ًعــا ٓخــتالف
الؼراءة -

اوك ِْد ُّي مؼـ ًّـال يف الـؼــؾ طـــ الؿتؼــدمقـ ،وقــد تؿ َّقــز كتابــف باإليجــاز
ـج َ
وكــان السـ َ

والشــؿقل ،ففــق ٓ يتقســع كثقـ ًـرا يف بقــان طؾــؾ الققــقف ،بــؾ يــذكرها مختصــرةً ،مــع
وضقح العبارة-

***

ٍ
اوك ِْدي ومـفجـف فقـف ،يـظـر :كتـاب الققـػ وآبتـداء ،السـجاوكدي ،قسـؿ
ـج َ
( )8لؿزيد مـ ققؿـة كتـاب الس َ
الدراسة ،ص-22,13
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الطجَا َّىِدِِّٖ يف كتابُ
املبخح األّل :مصطلخات اإلماو ِّ
مصـطؾحات الققـػ وآبتـداء طــد السـجاوك ِْدي مصـطؾح ٍ
ات مغـاير ًة لؿــ
ُ
ُت َعدُّ
َ َ
أئؿة هذا الػـ ،فؿـفؿ مـ كـان ُي َعـقـ وقـػ التَّؿـام يف مقاضـعف ،ومــفؿ مــ
سبؼف مـ َّ
اوك ِْد ُّي فــل َّلػ يف الققــقف،
ــج َ
قســؿ الققــػ بحســب الؾػــظ والؿعـــك ،ثــؿ أتــك الس َ
َّ
ٍ
ٍ
ـبؼ إلقفـا ،ورمــز لؽـؾ وقـػ برمـ ٍـز ،وذكـره يف مقضـعف مـــ
وذكـر مصـطؾحات لــؿ ُي ْس ْ
وققف الؼرآن -

ِ
ي يف الققػ وآبتداء ستة ،وهل:
الس َج َاوكْد ِّ
ومصطؾحات ِّ
 -8الالزم ،ورمز لف بحرف (م)-
الؿ ْط َؾؼ ،ورمز لف بحرف (ط)-
ُ -0
 -5الجائز ،ورمز لف بحرف (ج)-
الؿ َج َّق ُز ل ِ َق ْج ٍف ،ورمز لف بحرف (ز)-
ُ -1
َّ
ص ضرورةً ،ورمز لف بحرف (ص)-
-2
الؿرخ ُ
 -3ما ٓ وقػ طؾقف ،بحرف (ٓ)-

الجدير بالذكر َّ
اوك ِْدي قـد ُط ِؿ َـؾ هبـا يف بعـض الؿصـاحػ
ـج َ
أن مصـطؾحات الس َ

الؿطبقطة يف الؿشرق 7كالؿصاحػ الؿطبقطة يف مصر ،وتركقـا ،والفــد ،وباكسـتان،
ٍ
بتػاوت يف آستخدام لفذه الؿصطؾحات-
لؽـ
ِ
الؿصطؾحات ،وضرب لفا أمثؾةً ،وبقاهنا كأ :
اوك ِْد ُّي هذه
طرف الس َج َ
وقد َّ
ِ
الؿ َـرا َمَ ،
وشــ ََّع معــك الؽـالم -ومثـال
 -8الققػ اللزم :ما لق ُوص َؾ صرفاه َغ َّق َـر َ
ذلؽ :ققلف تعالك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [البؼرة ]5:إذ لق ُو ِص َؾ بؼقلـف تعـالك﴿ :ﭸ

وتؼرر
ﭹ﴾ [البؼرة ]6:صارت الجؿؾ ُة صػ ًة لؼقلف ﴿ﭶ﴾ فاكتػك
ُ
الخداع طـفؿَّ ،
( )8يـظــر :وقــق الؼــرآن وأثرهــا يف التػســقر ،الطقــار ،مســاطد بـــ ســؾقؿان ،مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة( ،د-ط)8158 ،هـ ،ص-845
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ٍ َ ِ
ُ
كػـل
اإليؿان
ً
خالصا طـ الخداع ،كؿـا تؼـقل :مـا هـق بؿـممـ ُمخـادعٍ ،ومـرا ُد اهلل ُ 
وإثبات الخداع لفؿ -
اإليؿان،
ُ
فالسجاوكدي هـا لؿ يعترب السقاق يف بقـان الؿعــك ،وإكؿـا حؽـؿ بـالؾزوم لتـقهؿ
كػل الخداع طـفؿ ،فؽالمف يدل طؾك أكَّف قطع أية طـ سباقفا ولحاقفا ،فـابـ صقػـقر
كظــر إلــك تغقــر الؿعـــك طـــد القصــؾ ،وواض ـ َّ
أن ســقاق أيــة يــدل طؾــك اكػصــال
ٍ
حقـئذ-
الجؿؾتقـ 7فالـػل واقع طؾك ما سبؼ ،فال لبس

ولذلؽ ح َؽؿ الدَّ اكِل (ت111ه) طؾقف بل َّكف ٍ
كاف َّ 7
متصـال
ً
ٕن الؿعـك ما زال
َ
ُّ
بعضف ببعض-
ُ
الؿ ْط َؾؼ :ما َي ْح ُس ُـ آبتدا ُء بؿا بعده -وذلؽ كآسؿ الؿبتدأ بف ،كحـق
 -0الققػ ُ
ققلف تعالك﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الشقرى ،]81:والػعؾ ا ْلؿس َت ْلك ِ
َػ مـع السـقـ
ُ ْ
كؼقلف تعالك﴿ :ﭒ ﭓ﴾ [البؼرة- ]810:
يـص طؾك حسـ الققـػ7
راطك السجاوكدي يف هذا الققػ حسـ آبتداء ،ولؿ َّ
دائؿا-
ٕن آبتداء بؿا يحسـ ٓ يدل طؾك حسـ الققػ ً
ويف هذيـ الؿثالقـ يحسـ آبتداء هبؿا ،كؿا أكَّف يحسـ الؼطـع طؾـك مـا قبؾفؿـا7
َّ
ٕن الققػ فقفؿا تام ،وآبتداء بعدهؿا بجؿؾة مستؼؾة مستلكػة-
ب الؿـ ِ
ـقج َب ْق ِـ مـــ
 -5الققــػ الجــائز :مــا يجـ ُ
ـقز فقــف القصـ ُـؾ والػصـ ُـؾ َ
لتجــا ُذ ِ ُ
الطرفقـ -مثالف :ققلف تعـالك﴿ :ﭡ ﭢ﴾ [البؼـرةَّ 7]52:
ٕن اكتفـاء آسـتػفام
طؾك ققلف﴿ :ﭡ ﭢ﴾ يؼتضل الػصؾ ،واحتؿال القاو معـك الحـال يف ققلـف:
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-822
ِ
( )0طثؿان بـ سعقد بــ طثؿـان ،أبـق طؿـرو الـدَّ اك ِ ُّل ،أسـتاذ إسـتاذيـ ،وشـقخ مشـايخ الؿؼـرئقـُ ،ولـدَ ســة
(548ه ) ،مـ مملػاتف :التقسقر ،وصبؼات الؼراء -يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-225.8 ،
( )5يـظـر :الؿؽتػــك يف الققــػ وآبتــداء ،الــداين ،طثؿــان بـــ ســعقد (ت111هـــ) :تحؼقــؼ :د -يقســػ طبــد
الرحؿـ الؿرطشؾل ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة الثاكقة8124 ،هـ=8654م ،ص-86
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-824
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﴿ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [البؼرة ]52:يؼتضل القصؾ -
فالسجاوكدي حؽؿ هــا بجـقاز الققـػ طؾـك ﴿ﭢ﴾ٓ 7حتؿـال الـقاو معــك
الحال ،والؿتلمؾ يف ذلؽ فالقاو لؾحال ،والجؿؾـة حالقـة ،وهبـذا فـنن الققـػ يحســ
طؾك ﴿ﭢ﴾ ،وٓ يحسـ آبتداء بؿا بعده 7لتع ُّؾؼف بف مـ جفة الؾػظ والؿعـك-
ولذلؽ لؿ يذكر الدَّ اكِل وق ًػا طؾك ﴿ﭡ ﭢ﴾ ،وإكؿا ذكر َّ
أن الققػ طؾك
ُّ
ِ
ولؽـ إَ ْش ُؿقكل ذكر َّ
حســ7
الققػ طؾـك ﴿ﭡ ﭢ﴾
أن
﴿ﭦﭧ﴾ ،
َ
ٌ
َّ
َّ
ٕ َّكف آخر آستػفام ،و َأ ْح َس ُـ مـف الققػ طؾك ﴿ﭦﭧ﴾ -
 -1الققػ الؿجقزُ لِقج ٍف  :قال السج ِ
والؿ َج َّق ُز ل ِ َق ْج ٍف 7كؼقلف تعـالك:
َ َ
ُ َ َّ َ ْ
اوكْد ُّيُ « :

﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البؼـــــرةَّ 7]53:
ٕن الػـــــاء يف ققلـــــف﴿ :ﮞ
لتعؼقب يتضؿـ معـك الجقاب والجزاء ،وذلؽ ُي ِ
ٍ
َ
القصؾ،
ب
ﮟ﴾ [البؼرة]53:
قج ُ
َّ
إٓ َّ
وجفا» -
كظؿ الػعؾ طؾك آستئـاف ُي ِري لؾػص ِؾ ً
أن َ

جــائز ،طؾــك َّ
أن الػعــؾ بعــده
وضــ إَ ْشــ ُؿقكِ ُّل هــذا بؼقلــف﴿« :ﮜ﴾
ٌ
وقــد َّ

مستلكػ ،وطؾك َّ
أن الػاء لؾسبب ،والجزاء يجب القصؾ» -
ٌ

والققػ هـا طـد السجاوكدي مبـل طؾك احتؿالقـ :القصؾ والققـػ ،وقـد ذكـر
طؾتفؿــا ،والعؾــة التــل تقجــب القصــؾ هــل إرجــ  ،والتــل تقجــب الققــػ هــل
ٍ
لقجـف َّ
دل
الؿجـقز
لؽـ وضعف طالمـة
ّ
إضعػ ،فآحتؿآن مـ مقجبات الجقازَّ ،
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-888
( )0يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين ،ص-08
( )5يـظر :مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إَ ْش ُؿقك ِ ُّل-35.8 ،
( )1وهــق مــا كــان فقــف وجفــان متغــايران يف اإلطــراب ،وأحــدهؿا أرج ـ مـــ أخــر ،والققـػ طؾــك القجــف
الؿرجقح -يـظر :ققاطد التجقيد طؾك رواية حػص طـ طاصؿ بـ أبل الـجقد ،الؼارئ ،طبـد العزيـز بــ
طبد الػتاح ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،لبـان( ،د-ط)( ،د-ت) ،ص-881
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-888
( )3مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إَ ْش ُؿقك ِ ُّل-45.8 ،
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طؾك أن احتؿال آستئـاف طـده أققى مـ احتؿال الجقاب ،ففـق كـالققػ الحســ7
مؿا يحسـ الققػ طؾقف وآبتداء بؿا بعده-
ِ
طؿـا قبؾـف ،لؽـَّـف ُي ّ
ـرخص
الؿ َر َّخ ُص ضرورةً :مـا ٓ َي ْسـ َت ْغـل مـا بعـده َّ
 -2الققػ ُ
الققػ ضرورة اكؼطاع ال َّـ َػس لطقل الؽالم ،وٓ يؾزمف القصـؾ بـال َع ْق ِدَّ 7
ٕن مـا بعـده
جؿؾ ٌة مػفقمـةٌ ،كؼقلـف تعـالك﴿ :ﮭﮮ﴾ [البؼـرةَّ 7]00:
ٕن ققلـف﴿ :ﮯ﴾ ٓ
ِ
سقاق الؽالمَّ ،
فنن فاطؾف ضؿقر يعقد إلك الصري الؿذكقر قبؾف ،غقر أكَّفا
َي ْس َت ْغـِل طـ
ِ
يربز إلك الـطؼ -
جؿؾ ٌة مػفقمةٌ 7ل ِ َؽ ْق ِن
الضؿقر ُم ْس َتؽِـًّا ،وإن كان ٓ ُ
ٕن الققػ طؾقف ُيػفؿ مـف معـًك تـام ،إٓ َّ
وهذا الؿثال مـ الققػ الحسـَّ 7
أن مـا
ـرتبط بــف ارتبا ًصــا لػظ ًّقــا ،وهــق العطــػ يف ﴿ﮯ﴾ ،ومــع هــذا آرتبــاط فـ َّ
بعــده مـ ٌ
ـنن
آبتـداء هبـا مػفـقمَّ 7
ٕن ذلـؽ ُم ْغ َت َػ ٌـر يف البـدء بالجؿـؾ الؿعطقفـة إذا أففؿـت معـاين
مستؼؾة ،بخالف الؿػردات الؿعطقفة-
وقد ذكر ابـ إكباري (ت505ه ) َّ
حسـ ،إٓ أكَّف ذكر
أن الققػ طؾك ﴿ﮮ﴾
ٌ
أن الققػ طؾك ﴿﮷ ﮸﴾ أحسـ مـفَّ ٕ 7كف لؿ ِ
َّ
يلت بعـده مـا يتعؾـؼ بـف يف الؾػـظ ،
ُ
ـاس (ت555هــ)  ،وإَ ْشـ ُـؿقكِ ُّل جــقاز الققــػ طؾــك ﴿ﮮ﴾ ،وطــدَّ ه
وذكــر الـ ََّّحـ ُ
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-880
ِ
( )0محؿد بـ ا ْل َؼ ِ
ِ
اس ِؿ ْب ِـ ُم َح َّؿد بـ َب َّش ِ
ِ
ار ،أبق بؽر إَ ْك َبار ُّي ،الـ َّْحق ُّيُ ،ولد سـة (048ه) ،صـَّػ ُك ُت ًبـا كثقـرةً،
ُ َ َّ
مـفا :كتاب اإليضاح يف الققػ وآبتداء -يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-050,052.0 ،
( )5يـظــر :إيضــاح الققــػ وآبتــداء فِــل كِ َتـ ِ ِ
ـاري ،محؿــدُ ب ــ ا ْل َؼ ِ
ــ َب َّشـ ٍ
ـؿ ْبـ ِ
اسـ ِ
ـار
ـاب اهلل َط ـ َّز َو َجـ َّـؾْ ،إَ ْك َبـ ِ ُّ ُ َ َّ ْ ُ

(ت505هـــ) ،تحؼقــؼ :د -محقــل الــديـ رمضــان ،مطبقطــات مجؿــع الؾغــة العربقــة بدمشــؼ ،ســقريا،

(د-ط)8562:ه=8648م-220.8 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؾغـقي ،إ َمـا ُم ال َع َرب َّقـة ،أخـذ طــ
( )1أحؿد بـ ُم َح َّؿد بـ إسؿاطقؾ ،أبق جعػـر الـ ََّّحـاس ا ْلؿ ْصـر ُّي الـ َّْحـق ّي
ُّ
الزجاج ،مـ مملػاتف :كتاب إطراب الؼرآن ،وكتاب الؿعاين -يـظر :تاريخ اإلسلم ،الذهبل-485.4 ،
َّ

( )2الؼطع وآئتـا  ،الـ ََّّحـاس ،أحؿـد بــ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ (ت555ه) ،تحؼقـؼ :د -طبـد الـرحؿـ بــ
إبراهقؿ الؿطرودي ،دار طالؿ الؽتب ،السعقدية ،الطبعة إولك8185 ،هـ=8660م ،ص-11
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ٍ
ػ طؾك مـا قبؾـف،
إَ ْش ُؿقكِ ُّل حسـًا ،إن ُج ِع َؾ ﴿ﮯ﴾ مستلك ًػا ،ولقس
بققػ ،إن ُططِ َ
وداخال يف صؾة ﴿ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ،فال ُي ْػ َص ُؾ بقـ الصؾة والؿقصقل -
ً

وطدَّ الدَّ اكِ ُّل الققـػ طؾـك ﴿ﮮ﴾ كاف ًقـا  ،وأ َّمـا إكصـاري (ت603ه ) فؼـد

رج طدم الققػ طؾك ﴿ﮮ﴾ ،وقال« :وهق إجقدَّ 7
ٕن ما بعده إلـك ققلـف﴿ :﮷
َّ
﮸﴾ مـ تؿام صؾة ﴿ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ،وٓ ُي ْػ َصؾ بقـ الصؾة والؿقصقل» -
ُ
معــروف يف الؿصــاحػ القــقم بــالققػ
الققــػ طؾقــف :وهــذا
ٌ
 -3مــا ٓ يجــقزُ
ػ طؾقـف فػـل
اوك ِْد ُّي ،وإكَّؿـا قـال« :وأ َّمـا مـا ٓ
يجـقز الققـ ُ
ُ
الؿؿـقع ،ولؿ ُي َعرفف الس َج َ
ِ
وكظائره َك ْث َر ٌة» -
مقاجبِف
ـػ بــقـ الشــرط
ـػ طؾقــف 7كــلن ٓ ُيققـ َ
ـقز الققـ ُ
وذكــر بعــد ذلــؽ أمثؾـ ًة لؿــا ٓ يجـ ُ
الؿبـــدَ ل وبدلـــف ،وٓ بـــقـ الؿبتـــدأ وخـــربه ،وٓ بـــقـ الؿـعـــقت
وجزائـــف ،وٓ بـــقـ ُ
وكعتف ---إلخ-
ٍ
ٍ
الققـػ طؾـك ققلـف تعـالك﴿ :ﯢ
يجقز
مؿا ذكر ،فال
ُ
ُ
و ُي ْؽ َت َػك هـا بؿثال واحد َّ
ﯣ ﯤ﴾ [إكػــــالَّ 7]41:
ٕن ققلــــف﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ﴾ خــــربُ ﴿ﯛ
ﯜ﴾ -
( )8مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إَ ْش ُؿقك ِ ُّل-32.8 ،

( )0يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين ،ص-02
ِ
( )5زَ ك َِر َّيا بـ ُم َح َّؿد بـ َأ ْحؿد بـ زَ ك َِر َّيا ،أبق يحقك ْإك َْص ِ
ار ُّي ،ولد فل سـة (503ه) ،مـ تصـاكقػف :الـدقائؼ
الؿحؽؿــة ،وا ْلغـ َـرر البفقــة فِــل شــرح ا ْل َب ْف َجــة القرديــة ،وغقرهؿــا -يـظــر :الضــقء اللمــع ،الســخاوي،
-055,051.5
( )1الؿؼصــد لتؾخــقص مــا يف الؿرشــد يف الققــػ وآبتــداء ،إكصــاري ،زكريــا بـــ محؿــد بـــ أحؿــد
(ت603هـ) ،دار الؿصحػ( ،د-م)( ،د-ط)8122 ،هـ=8652م ،ص-81
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-885
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-885
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ػ طؾـك ﴿ﯤ﴾َّ 7
ٕن خـرب
أيضا إشؿقين بؼقلف« :فـال ُيق َقـ ُ
وض ذلؽ ً
وقد َّ
﴿ﯢ﴾﴿ :ﯥ﴾ ،فال ُي ْػ َص ُؾ بقـ الؿبتدأ وخربه بالققػ» -
ولذلؽ اتػؼ طؾؿاء الققػ وآبتداء طؾك َّ
أن الققػ هـا هـق طؾـك ﴿ﯨ﴾ ،وإن
اختؾػقا يف تسؿقتف بقـ الؽايف ،والحسـ ،والتام -

***

( )8مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إَ ْش ُؿقك ِ ُّل-066.8 ،
( )0يـظر :إيضاح الققػ وآبتداءْ ،إَ ْك َب ِ
ار ُّي ،355.0 ،الؼطع وآئتـا  ،الـ ََّّحـاس ،ص ،058الؿؽتػـك يف
الققػ وآبتداء ،الداين ،ص ،02مـار الفدى ،إَ ْش ُؿقك ِ ُّل-066.8 ،
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املبخح الجاىٕ :صَِٔ ُؼ الرتجٔح عيد اإلماو الطِّجَا َّىِدِِّٖ
ٍ
ٍ
ِ
ــ
بـارزة ،ولـؿ يؽــ مجـر َد كاقـ ٍؾ
شخصـقة
اوك ِْد ُّي ذا
ٕقـقال َم ْ
ـج َ
كان اإلمـام الس َ
تؼدَّ مـف مــ طؾؿــاء هـذا العؾــؿ ،ومـع أ َّكــف كـان ُم ِؼ ًّـال يف الـؼــؾ ،إٓ أكَّـف كــان ُي َـرج ُ بــقـ
ٍ
ٍ
اوك ِْد ُّي يف ترجقحاتف مسؾؽ ْق ِـ اثـ ْق ِـ:
إققال بعبارة مختصرة -وقد سؾؽ الس َج َ
ترجقحف يف الحؽؿ طؾك الؿققػ الذي يذكره ،وهذا هق الغالب
إول :أكَّف ُي َعؾ ُؾ
َ
يف كتابف ،كحق ققلف﴿« :ﮕ ﮖ,ج﴾ [إطراف ]834:والقصؾ أولك 7لؾجؿع
بقـ الصػتقـ ترهق ًبا وترغق ًبا» -
رجحف 7اكتػا ًء
والثا  :أكَّف ُي َرج دون أن ُي َقجف حؽؿ الققػ طؾك الؿقضع الذي َّ
بؿــا تؼــدَّ م مـــ شــاكؾتف ،واســتغـا ًء بؿــا مـ َّـر مـــ حؽؿــف ،صؾ ًبــا لالختصــار ،كحــق ققلــف:
«﴿ﭔ,ج﴾ [إحـــزابٓ 7]11:حتؿـــال الجؿؾـــة حـ ً
ــآ واســـتئـا ًفا ،والقصـــ ُؾ
َأ ْج َق ُز» -
اوك ِْد ُّي يف تـرجق الققـقف ،فؼـد ذكـر
وتـقطت
ُ
َّ
ـج َ
العبارات التل اسـتخدمفا الس َ
صــق ًغا تـ ُّ
ـدل طؾــك ترجقحاتــف ،والصــقغة الغالبــة هــل (أفعــؾ) التػضــقؾ ،ومـــ خــالل
َ
استؼراء ترجقحاتف ُي َال ُ
الققػ ،وتـار ًة أخـرى
َ
القصؾ ،وتار ًة ُي َرج ُ
حظ أكَّف تار ًة ُي َرج ُ
ُي َرج ُ آبتدا َء-
اوك ِْد ُّي يف الققػ وآبتداء ما يل :
ومـ صقغ الرتجق التل استعؿؾفا الس َج َ
اوك ِْدي ،ومـ
َ -8أ ْج َقزُ  :وهل مـ أكثر الصقغ استخدا ًما لؾرتجق يف كتاب الس َج َ

اوك ِْدي﴿« :ﯮ,ز﴾ [البؼـرة ،]835:قـد يجـقز ،والقصـؾ
أمثؾة ذلؽ :ققل الس َج َ
َأ ْج َق ُز 7لعطػ الجؿؾتقـ الؿتػؼتقـ» -
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-080
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-512
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾-
أيضا :ص-156،524،015،832،821
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -856ويـظر ً
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اوك ِْد ُّي﴿« :ﭴ–ج﴾ [العـؽبـــقت ]12:لعطـــػ
ـــج َ
َ -0أ ْو َجـــ ُف :قـــال الس َ
وتؿفقال لػرصة آطتبار» -
ً
تػصقال ٕكقاع العذاب،
ً
والققػ َأ ْو َج ُف7
الجؿؾ،
ُ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰚ,ز﴾ [إكعام ،]832:لؾتػصقؾ بـقـ
َ -5أ ْو َض ُح :قال الس َج َ
ٍ
ٍ
وتبشقر ،ووج ُف القصؾ بالعطػ َأ ْو َض ُ » -
تحذير
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭱ,ج﴾ [آل طؿــــرانَّ 7]850:
ٕن
ــــج َ
َ -1أ ْو َلــــك :قــــال الس َ

ـػ
﴿ﭳ﴾ يصــؾ ُ صــػ ًة ﴿ﭱ﴾ ،وخــرب محــذوف ،أي :هــؿ الــذيـ ،والققـ ُ
َأ ْو َلكَّ 7
ٕن اهلل تعالك ٓ يظؾؿ العبقد مطؾ ًؼا ٓ ،طبقدً ا مقصقفقـ» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮙ–ج﴾ [البؼــرة ،]052:لؾػصــؾ بــقـ
ـج َ
َ -2أ ْل َقـ ُـؼ :قــال السـ َ
ـقؿ
ـقر حؾـ ٌ
مــقجبل الخــقف والرجــاء ،ولفــذا ُكــررت كؾؿــة ﴿ﮛ﴾ تؼــديره :غػـ ٌ
والققػ َأ ْل َق ُؼٓ 7بتداء إمر بآكؼطاع طؾك اإلصالق» -
فار ُجقه،
ُ
ْ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭞ–ج﴾ [العـؽبــقتٓ ]56:كؼطــاع
ـج َ
َ -3أ ْض َفـ ُـر :قــال السـ َ
ُ
والقصؾ َأ ْض َف ُر لؾػاء» -
الـظؿ بتؼديؿ الؿػعقل مع اتػاق الجؿؾتقـ،
اوك ِْد ُّي﴿« :﮹﴾ [يقســػ ]5:قــد ققــؾ 7لشــبفة
ــج َ
َ -4أ َصــح :قــال الس َ
ُ
والقصؾ َأ َص ُّ َّ 7
القاو لؾحال» -
آبتداء بالـػل،
ٕن َ
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾-
أيضا :ص-551،553،528،064،855
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -552ويـظر ً
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾-
أيضا :ص-560،545،032،851،856
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -028ويـظر ً
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾-
أيضا :ص-130،041،083،832،816
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -833ويـظر ً
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾-
أيضا :ص-104،558،050
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -812ويـظر ً
( )6مـ ققلف تعالك﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾-
أيضا :ص-552،835
( )82كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -506ويـظر ً
( )88مـ ققلف تعالك﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾-
أيضا :ص-151،158،004،012،026
( )80كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -012ويـظر ً
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اوك ِْد ُّي﴿« :ﮗ ﮘ﴾ [الؽفــػ ]00:قـــد ققـــؾ:
ــج َ
ـــ :قـــال السـ َ
َ -5أ ْح َس ُ
َ
والققػ َأ ْح َس ُـَّ 7
الػعؾ بعده مم َّكدٌ بالـقن- »---
ٕن
قص ُؾ لؾعطػ،
ُ
ُي َ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭤ ﭥ–م﴾ [البؼـرةٕ ]024:كَّـف لـق ُو ِص َـؾ
ـج َ
َ -6أ ْب َق ُـ :قـال الس َ

تؿ ققلفؿ طؾك ﴿ﭥ﴾ ،وإن أ ْم َؽ َـ َج ْع ُؾ ﴿ﭧ
صار ما بعده مػعقل ﴿ﭡ﴾ ،وقد َّ

ﭨ﴾ ً
حآ بنضؿار (قد) ،ولؽـ الققػ لؾػصؾ َأ ْب َق ُـ» -
اوك ِْد ُّي َّ
الققـػ طؾـك لػـظ
أن إَ ْص َق َب إَ َح َّؼ
ُ
 -82إَ ْص َق ُب إَ َحؼ :ذكر الس َج َ
الجاللة ﴿﮷﴾ مـ ققل اهلل تعالك﴿ :﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷–م﴾ [آل طؿران- ]4:
اوك ِْد ُّي ﴿« :ﮣ–ج﴾ [الؿائــدة ،]18:أي :ومـــ
ــج َ
ــق ُد :قــال الس َ
َ -88أ ْج َ
سؿاطقن ،وإن شئت ططػت ﴿ﮥ ﮦ ﮧ﴾ طؾك ققلـف ﴿ﮜ
الذيـ هادوا قق ٌم َّ

ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ووقػـت طؾـك ﴿ﮧ﴾ ،واسـتلكػت بؼقلــف ﴿ﮩ﴾ أي:
سؿاطقن ،راج ًعا إلك الػئتقـ ،وإول َأ ْج َق ُدَّ 7
التحريػ محؽل طـفؿ ،وهق
ٕن
َ
إذ هؿ َّ
مختص بالقفقد» -

اوك ِْد ُّي﴿« :﮹﴾ [الـقر ]83:قـد ققـؾ ،والقصـؾ َأ ْل َـز ُم7
َ -80أ ْلزَ ُم :قال الس َج َ

َّ
ٕن ققلـف ﴿﮺﴾ داخـ ٌـؾ تحـت (لــقٓ) الؿحضضـة يف تػســقر الؿؼـقل ،أي :هـ َّـال
قؾتؿ سبحاكؽ هذا» -
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾-
أيضا :ص-560،045،032،010،845
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -033ويـظر ً
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-822
( )2يـظر :كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-825
( )3مـ ققلف تعالك ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-852
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾-
( )6كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-528
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اوك ِْد ُّي﴿« :ﮦ ﮧ–ط﴾ [محؿـــدَّ 7]02:
ٕن فاطـــؾ
ــج َ
َ -85أ ْطـــزَ ُم :قـــال السـ َ
ِ
قص َؾ طؾك
﴿ﮨ﴾ ضؿقر اسؿ اهلل ،فؾق ُوص َؾ طاد الػعؾ إلك الشقطان ،وقد جاز أن ُي َ
ولؽـ الققػ َأ ْط َز ُمَّ 7
جعؾف ً
ٕن الضؿقر مستؽـ» -
حآ ،أي :وقد أمؾك اهلل،
َّ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭠ﴾ [الؿرسالت ]05:قد ققـؾٓ 7ختقـار
َ -81أ ْم َق ُؾ :قال الس َج َ
آبتداء بـ (كِ ْع َؿ) ،ولؽـ دخؾتف الػاء ،فؽان إلك القصؾ َأ ْم َق َؾ» -
ُ
والقصـؾ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭣ﴾ [الػجر ]04:قد ققؾ،
ب :قال الس َج َ
َ -82أ ْو َج ُ
ُ
بٓ 7تصال مؼصقد الـداء» -
والقصؾ َأ ْو َج ُ
ِ
ُ
لظـاهر
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮌ ﮍ–ز﴾ [هـقد،]83:
 -83القج ُف
القصؾ :قال الس َج َ
ٍ
ٕن ﴿ﮈ﴾ ٌ
ُ
أن ﴿ﮈ﴾ حرف طامؾ ،و﴿ﰁ﴾ ٌ
القصـؾَّ 7
َّ
فعـؾ
ماض ،والقج ُف
فعؾ
ٍ
ماض ،مع اتساق الؿعـك لتتؿقؿ الجزاء» -
الققػ :قال السج ِ
ُ
قص ُـؾ
 -84القج ُف
اوكْد ُّي﴿« :ﯮ﴾ [الروم ]15:قد ُي َ
َ َ
الققـػ7
قص ُؾ طؾك معـك :صاروا مستبشريـ ،ولق كاكقا قبؾ ذلؽ مبؾسقـ ،والقج ُف
ُ
ُي َ

لمية- »---

***

( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-123
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-142
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-165
( )3مـ ققلف تعالك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-053
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾-
( )6كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-552
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املبخح الجالح
الطجَاَّىِدِِّٖ يف الْقف ّاالبتداٛ
طِّْغاتُ الرتجٔحِ عيد اإلماو ِّ
مُ َ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
مؽقـة 7إذ إ َّن مقاقع
طؾؿقة
ثؼافة
تحتاج إلك
وآبتداء مـ العؾق ِم التل
الققػ
طؾؿ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
واحدة مـ القضقح -قال الـ ََّّحاسَّ « :
فنن مـ
درجة
الققػ يف الؼرآن لقست كؾفا طؾك
ِ
ٍ
وطؾـؿ بالتلويـ ِؾ،
الققػ ما هق واض ٌ مػفق ٌم معـاه ،ومـف ُم ْشؽِ ٌؾ ٓ ُيدْ َرى إٓ بسـؿا ٍع
ومـف ما يعؾؿف ُ
ػ» -
أهؾ العؾؿ بالعربقة والؾغة ،فقدري أيـ ي ْؼ َط ُع وكقػ َي ْل َتـ ِ ُ
كؿا َّ
أن لعؾـؿ الققـػ وآبتـداء طالقـ ًة وصقـدةً ،وصـؾ ًة وثقؼـ ًة بغقـره مــ العؾـقم،
طالؿ بـالؼراءات،
ولذلؽ قال ابـ مجاهد (ت501ه) ٓ« :يؼقم بال َّتؿا ِم إٓ َك ْح ِقيٌ ،
طـالؿ بالؾغـة التـل كـزل
طالؿ بالؼصص وتؾخـقص بعضـفا مــ بعـض،
ٌ
طالؿ بالتػسقرٌ ،
ٌ
هبا الؼرآن» -

اوك ِْد ُّي 7فؼـد
ـج َ
كبقـر يف هـذه العؾـقم اإلمـام الس َ
ومـ العؾؿاء الذيـ كان لفـؿ ٌ
بـاع ٌ

و َّضػ تؾؽ العؾقم يف تحديد مقاضع الققػ وآبتداء ،وجاءت ترجقحاتف مبـ َّق ًة طؾك
طة ،وهـذا الؿبحـث يتــاول الؿسـق َغ ِ
دة ومتـق ٍ
طؾؿقة متعد ٍ
ٍ
مسق ٍ
ات العؾؿ َّقـ َة التـل
غات
ُ َ
ُ َ
مقاضع الققػ-
اوك ِْد ُّي يف ترجقحف
َ
اطتؿدها الس َج َ
ومـ تؾؽ الؿسق َغ ِ
ات ما يل :
ُ َ

ا ْل ُؿ َس ِّقغ إول :الـ َّْح ُق:

َّ
اوك ِْدي مـ أولـك صـػحاتف يجـد أكَّـف ُم ْشـ َب ٌع بـالتعؾقالت
إن الـاضر يف كتاب الس َج َ

ٍ
إطراب لؾؼرآن ،ويف ضقء آستؼراء الؽامؾ لف ،فؼد
الـحق َّية ،ويؽاد يؽقن كتابف كتاب
( )8الؼطع وآئتـا  ،الـ ََّّحاس ،ص-08
( )0أحؿد بـ مقسك بـ العباس بـ مجاهد ،أبـق بؽـر بــ مجاهـد البغـدادي ،شـقخ الصــعة ،وأول مــ سـ َّبع
السبعة ،ولد سـة (012ه) ،أ َّلػ كتاب السبعة يف الؼراءات -يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري,856.8 ،
-810
( )5الؼطع وآئتـا  ،الـ ََّّحاس ،ص-85
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اوك ِْد ُّي أغؾب القققف وف ًؼـا لؾؼقاطـد الـحقيـة ،وآحتؿـآت اإلطرابقـة،
رج الس َج َ
َّ
ٍ
آخر ،ومـ الـؿاذج طؾك هذا
الققػ تا ًّما طؾك
فؼد يؽقن
ُ
غقر تا ٍّم طؾك َ
إطراب ،ويؽقن َ
الؿسقغ ما يل :
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭯ ,ج﴾ [البؼــرةٓ ]012:كؼطـاع الـــظؿ ومؽــان
ـج َ
أ ,قـال السـ َ
ُ
الحذفَّ 7
والقصـؾ َأ ْج َـق ُزٓ 7تصـال
ٕن التؼدير :فعؾقفؿ َو ِص َّق ٌة ،أو :فؾققصقا َو ِص َّق ًة،
الؿعـكَّ ،
فنن ( َو ِص َّق ٌة) ،أو ( َو ِص َّق ًة) قام مؼام خرب الؿبتدأ» -
اوك ِْد ُّي ﴿« :ﭛ ,ج﴾ [آل طؿـــرانَّ 7]83:
ٕن ﴿ﭝ﴾
ـــج َ
ب ,قـــال الس َ

ً
والققػ َأ ْج َق ُز طؾك جعؾف كص ًبا طؾك الؿدح ،تؼـديره :كؿـا
بدٓ لـ ﴿ﭑ﴾،
يصؾ
ُ
ذكر (أطـل الذيـ) ،بدٓلة تتابع إثـقة» -
ُ
القصؾَّ 7
ٕن
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮏ﴾ [الؽفػ ]85:قد ققؾ ،وإولك
ج ,قال الس َج َ
َّ
ً
حآ لفؿ ،أي :رقدوا وكحـ كؼؾبفؿ» -
ٕن ققلف﴿ :ﮑ﴾ يصؾ
ـج َاوك ِْد ُّي﴿« :ﮚ,ج﴾ [إحــزابٓ ]03:حتؿــال َّ
أن ﴿ﮜ﴾
د ,قــال السـ َ
ُ
أيضا ,طؾك ﴿ﮓ﴾» -
لالستئـاف أو الحال،
والقصؾ َأ ْج َق ُزٓ 7حتؿال العطػ ً ,
ه ,قـــال الســــج ِ
قصـ ُ
ـــؾ طؾــــك َّ
أن
اوكْد ُّي﴿« :ﮙ ,ج﴾ [ص ،]22:وقـــد ُي َ
َ َ

( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-813
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-821
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾-
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-032
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-511
( )6مـ ققلف تعالك﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾-
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﴿ﮛ ﴾ ٌ
ب طؾك حذف العامؾ ،أي :يتـ َّعؿقن متؽئقـ ،أو:
حال لفؿ،
ُ
والققػ َأ ْو َج ُ
يؽقكقنَّ 7
ٕن آتؽاء ٓ يؽقن يف حال فت إبقاب» -
ومـ الؿسق ات الـحقية التل استـد إلقفا يف ترجقحف الققػ:
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮅ ﮆ ﮇ,ز﴾ [الؿزمـــؾ ]02:لطـــقل
ـــج َ
 -8التؽـــرار :قـــال الس َ
ُ
والقصـــــؾ َأ ْو َلـــــك 7لتؽـــــرار ﴿ﮉ﴾»  -وقـــــال﴿« :ﭶ,ج﴾
الؽـــــالم،
[إحــزاب ]01:لميــة ،وٓحتؿــال الحــال ،أي :وقــد ر َّد ،طؾــك َّ
ــ7
أن القق ـ َ
ػ َأ ْح َسـ ُ
لتؽرار اسؿ اهلل» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰏ ﰐ,ج﴾ [الؿائـــدة]24:
ــج َ
 -0صـــقل الؽـــلم :قـــال السـ َ
والققـػ َأ ْو َجـ ُف 7لطـقل الؽـالم ،وابتـداء إمـر
لعطػ الؿتػؼتقـ مع وققع العارض،
ُ
بالتؼقى طؾك التـبقف» -
ُ
قصـؾ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﯙ,ج﴾ [الرطـد ]56:وال
ـج َ
 -5إتؿام الؽـلم :قـال الس َ
َأ ْج َق ُز 7لتؿام مؼصقد الؽالم»  -وقال﴿« :ﭔ,ج﴾

[إكبقـاءٓ ]12:سـتئـاف

ُ
والقصؾ َأ ْج َق ُز طؾك تتؿقؿ الؿؼقل» -
﴿ﭖ ﭗ﴾،
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-534
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-130
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-511
( )3مــــ ققلـــف تعـــالك﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-854
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾-
( )6كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-015
( )82مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾-
( )88كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-052
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وقــــال﴿« :ﯷ﴾ [الؿطػػــــقـ ]06:لميــــة ،والقصـ ُ
ـــق ُز إلتؿــــام
ـــؾ َأ ْجـ َ
الؽالم» -
وقال﴿« :ﯧ,ج﴾ [الؾقؾ ،]80:والقصؾ إلتؿام الؽالم َأ ْج َق ُز» -

ا ْل ُؿ َس ِّقغ الثا  :البل ة:

ِ
ِ
بعـض مقاضـع الققــػ
الؿ َسـقغ ،بـؾ راطـك يف ترجقحاتـف َ
لـؿ ُي ْغػـؾ الس َ
ـج َاوكْد ُّي هـذا ُ

التقجق ـ َف البالغـ َّـل ،فالحــذف والــذكر ،والػصــؾ والقصــؾ ،وآلتػــات ،وخــروج أســؾقب

بارز يف بقان الققػ ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
أثر ٌ
آستػفام إلك الؿعاين الؿجازية ،وغقر ذلؽ ،لف ٌ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﯟ ﯠ ,ط﴾ [إطـــراف ]854:لؾعـــدول مــــ
ــج َ
أ ,قـــال السـ َ
الحؽاية إلك إخبار ،وكذلؽ ﴿ﯩ ﯪ﴾ لعؽسف» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭹ ﭺ ,ط﴾ [إطـــراف ]832:لحـــذف
ــج َ
ب ,قــال السـ َ
جؿؾ ،أي :قؾـا لفؿ :كؾقا وٓ تدَّ ِخروا ،فا َّدخروا فاكؼطع طــفؿ ،ومـا ضؾؿقكـا أي :مـا
كؼصقكا بآدخار» -
ج ,قال السج ِ
قص ُؾ ،وإَ ْو َج ُف َّ
أن
اوكْد ُّي ﴿« :ﭜ ﭝ -ج﴾ [الذاريات ]20:قد ُي َ
َ َ
َّ
أن ققلف﴿ :ﭟ ﭠ﴾ [الذاريات ]25:ابتداء استػفام وتعجقب﴿ -ﭟ ﭠ ,ج﴾7
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-152
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-163
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾-
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-026
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-088
( )6مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾-
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َّ
ٕن ﴿ﭢ﴾ لإلضراب معـًك ،ولؾعطػ لػ ًظا» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﯤ,ط﴾ [هــقدَّ 7]51:
ٕن ﴿ﯦ﴾ بؿعـــك
ــج َ
د ,قــال الس َ
ألػ استػفام تؼريع» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮙ,ج﴾ [الرطــدَّ 7]83:
ٕن ﴿ﮕ﴾ بؿعـــك ألــػ
ـج َ
ه ,قــال السـ َ
والققػ َأ ْج َق ُزَّ 7
آستػفام ،وقد ُي ْج َع ُؾ ً
بدٓ طـ إولك،
ُ
ٕن وجف آستػفام أوضـ ُ
ً
تقبقخا طؾك الشرك» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﯼ ﯽ,ج﴾ [الحجرات ]88:لؾعدول طـ الؿغايبة
و ,قال الس َج َ
الؿغايبة إلك الخطاب» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭭ ﭮ,ط﴾ [الؿجادلـــة ،]00:لؾعـــدول طــــ
ــج َ
ز ,قـــال السـ َ
الؿاضل إلك الؿستؼبؾ» -
ـج َاوك ِْد ُّي﴿« :ﭓﭔﭕ,ج﴾ [الؼــدر ]8:لالبتــداء بــالـػل وآســتػفام،
ح ,قــال السـ َ
بـالؿ َع َّظؿ»  -وقـال﴿« :ﭴﭵ,
ووجف القصؾ َأ ْو َضـ ُ ٓ 7تصـال الؿبالغـة يف التعظـقؿ ُ
ز﴾

بالؿ َع َّظؿ» -
[الفؿزة ،]1:والقصؾ َأ ْج َق ُزٓ 7تصال التعظقؿ ُ

( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-184
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-054
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-014
( )3مـ ققلف تعالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-180
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾-
( )6كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-151
( )82كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-228
( )88مـ ققلف تعالك﴿ :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾-
( )80كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-226
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اوك ِْد ُّي﴿« :ﯩ ﯪ,ج﴾ [إكػـــال ]32:كـــذلؽ ،إٓ َّ
أن
ـــج َ
ط ,قـــال الس َ
أج َق ُز 7لتعظقؿ اسؿ اهلل تعالك» -
الققػ هفـا ْ

ا ْل ُؿ َس ِّقغ الثالث :التػسقر:

ِ
أثر مـ ِ
ِ
بعؾؿ الت ِ
وآبتداء طالق ًة أكقد ًة ِ
َّػسـقر7
آثـار الت
إ َّن لعؾؿ الققػ
َّػسقر ،إذ هق ٌ
ذلؽ َّ
اختار وق ًػا ،فنكَّف اطتؿد الؿعـك َّأو ً
ـػ،
وقػ،
أن َم ِـ
فالقاقػ ُيػس ُرُ ،ث َّؿ ِيؼ ُ
ُ
ُٓ ،ث َّؿ َ
َ
ِ
ففق ِ
الققػ يبق ُـ وجف الؿعـك الذي يراه -
بققػف طؾك مقض ِع
ِ
الس َخ ِ
او ُّي (ت315هــ) ،حقـث قـال:
وقد ب َّقـ هذه العالق َة بقـ الع ْؾ َؿ ْق ِـ اإلما ُم َّ
وتعريػ
قـ معاين الؼرآن العظقؿ،
ُ
دوكف العؾؿاء َت ْبقِ ُ
«فػل معرفة الققػ وآبتداء الذي َّ
ِ
ِ
ِ
وفرائده» -
الغقص طؾك ُد َر ِره
فقائده ،وبف يتف َّق ُل
وإضفار
مؼاصده،
ُ
ُ
ِ
وأكَّد طؾك تؾؽ العالقـة اإلمـام الـَّ ْؽ َـز ِ
الققـػ
بـاب
او ُّي (ت355هــ) بؼقلـفُ « :
ٍ
ُ
ُ
جؾقـؾ َ
اسـتـباط
ٕحـد معرفـ ُة معـاين الؼـرآن ،وٓ
الخ َط ِـرٕ 7كَّـف ٓ يتـل َّتك
طظقؿ ال َؼدْ ِر،
ُ
إدلة الشرطقة مـف إٓ بؿعرفة الػقاصؾ» -
الخاص بالتػسقر ،ويظفر ذلؽ جؾ ًّقا
اوك ِْدي يؾؿس اهتؿا َمف
والؼارئ
ُ
َّ
كتاب الس َج َ
َ
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-086
( )5أكقاع التَّصـقػ الؿتع ِّؾؼة بتَػسقر ال ُؼرآن الؽريؿ ،الطقـار ،مسـاطد بــ سـؾقؿان ،دار ابــ الجـقزي( ،د-م)،
الطبعة الثالثة8151 ،هـ ،ص-855
( )1طؾل بـ محؿد بـ طبد الصؿد ،أبق الحسـ السخاوي ،شقخ مشايخ اإلقراء بدمشؼ ،ولد ســة (225ه)،
(225ه) ،مـ مملػاتف :القسقؾة إلـك شـرح العؼقؾـة ،وفـت القصـقد -يـظـر :ايـة الـفايـة ،ابــ الجـزري،
-248,235.8
( )2جؿال الؼراء وكؿال اإلقراء ،السخاوي ،طؾؿ الديـ طؾل بـ محؿد (ت315هـ) ،تحؼقؼ :مروان العطقة
العطقة ومحسـ خرابة ،دار الؿلمقن ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك8185 ،هـ= 8664م ،ص-345
( )3طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل ،أبق محؿد الـَّ ْؽزَ ِ
طارف ،ولد باإلسـؽـدرية ســة
ٌ
او ُّي ،مؼرئٌ كام ٌؾُ ،م َصدَّ ٌر
سـة (381ه) ،ألػ كتاب الشامؾ يف الؼراءات السبع -يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-120.8 ،

( )4اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-055.8 ،
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ُ
يؽـقن الققـػ تا ًّمـا طؾـك
قع الققـػ بــا ًء طؾـك التػسـقر ،فؼـد
مـ خالل ترجقحاتف مقا َ
ػ َتا ًّما َط َؾـك َت ْػ ِس ٍ
وغقر تا ٍّم طؾك آخر ،قال ابـ الجزريَ « :و َقدْ َي ُؽ ُ
ـقر َأ ْو
قن ا ْل َق ْق ُ
تلويؾٍَ ،

إِ ْط َر ٍ
ابَ ،و َي ُؽ ُ
قن َغ ْق َر َتا ٍّم َط َؾك َ
آخ َر» -
ومـ كؿاذج ذلؽ:

ـج َاوك ِْد ُّي﴿« :ﭙ,ج﴾ [آل طؿـران ،]52:وإَ ْج َـق ُز أن يؼـػ طؾـك
أ ,قـال الس َ
﴿ﭝ﴾ تؼديره :وما طؿؾت مـ ٍ
سقء كذلؽَّ 7
محضـرا كـالخقر ،و﴿ﭞ﴾
قجدُ
ٕن السق َء ُي َ
ً
ٕن صاحب الخقر يق ُّد لق لؿ َيره مــ خجـؾ الحقـاء ،كؿـا َّ
مستلكػَّ 7
أن صـاحب السـقء مــ
ٌ
وجؾ الجزاء ،والضؿقر الؿتَّحدُ طائدٌ إلك ﴿ﭕ﴾ ،أو إلك جـس العؿؾ» -
وقػ ،لقصقر
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭶ ﭷ,ط﴾ [إكعام ،]5:وققؾَ ٓ :
ب ,قال الس َج َ
لقصقر التؼدير :وهق اهلل يعؾؿ سركؿ وجفركؿ يف السـؿاوات ويف إرض ،وفقـف ُب ْعـدٌ ،
الؿستحؼ لؾعبقدية يف أهؾ السؿاوات وأهؾ إرض» -
بؾ الؿعـك :وهق
ُّ
ج ,قال الس َج َاوك ِْد ُّي﴿« :ﮱ,ز﴾ [التقبة ]805:طؾك تلويـؾ﴿ :﮲﮳﮴﴾
وقـػ يف
﮴﴾ أي :شػاطة ما أثؿتؿ ،وٓ يص  ،بؾ الؿعــك :شـديدٌ طؾقـف مـا أثؿـتؿ ،وٓ
َ
أية» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰀ ﰁ,ج﴾ [يـــــقكس ،]50:كـــــذلؽ َّ
(ٕن
ــــج َ
د ,قـــــال السـ َ
( )8الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-004.8 ،
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-822
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-860
( )3مـ ققلف تعالك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-004
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾-
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آسـتػفام مصــدَّ ر ،والػــاء ُت ِ
ـب القصـ َـؾ) ،والقصــؾ هفـــا َأ ْجـ َـق ُزَّ 7
ٕن ققلــف ﴿ﰃ
قجـ ُ
ٌ
ُ
ﰄ﴾ ُيؼرر ما يف ققلف ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ مـ الؿعـك» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮍ ﮎ,ج﴾ [يقكسٓ ]826:حتؿال واو العطػ،
ه ,قال الس َج َ
العطػ ،أو آستئـاف ٓبتداء التؼريع ،والقصؾ َأ ْج َق ُز 7لشدة اتصال الؿعـك» -
و ,قــال الســج ِ
قصـ ُـؾ،
اوكْد ُّي﴿« :ﯲ,ط﴾ [الؽفــػ ،]15:وقــد ققــؾُ :ي َ
َ َ

فقققػ طؾـك ﴿ﯴ﴾ أي ٓ :يـصـره أحـدٌ  ،وٓ يـتصـر بـػسـف يف ذلـؽ الققـت ،ثـؿ
ُ
ُي ْبتَدَ ُأ ﴿ﯵ ﯶ﴾ ولف وج ٌف ،وإَ ْو َج ُف أن ُي ْبتَدَ َأ بـ﴿ﯴ﴾ أي :طــد ذلـؽ يظفـر لؽـؾ
ٍّ
ُ
سؾطان اهلل ،وكػا ُذ أمره» -
شاك
اوك ِْد ُّي ﴿« :ﯯ,ق﴾ [الؽفــػ ]50:قــد ققــؾ طؾــك معـــك:
ـج َ
ز ,قــال السـ َ
ُ
ٕن معـك (أراد َر ُّبؽ)َ :ر ِح َؿَّ 7
والقصؾ َأ ْج َق ُزَّ 7
ٕن رحؿتـف إرادة
(ورحؿفؿا رحؿةً)،
الخقر بالؿرحقم» -
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-058
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-051
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-035
( )3مـ ققلف تعالك﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص -042وهق مـذهب إشـاطرة ،فؼـد قـال أبـق حامـد الغزالـل:
اضة ا ْل َخ ْقر طؾك الؿحتاجقـ ،وإرادتف َل ُفؿ 7طـاي ًة هبؿ -»---يـظر :الؿؼصد إسـك
الر ْح َؿة التَّا َّمة إ َف َ
« َوإِك ََّؿا َّ
يف شرح معا أسؿاء اهلل الحسـك ،الغزالل ،أبق حامد محؿد بـ محؿد (ت222هـ) ،تحؼقؼ :بسام طبد

مخـالػ لؿـذهب
ٌ
القهاب الجابل ،الجػان والجابل ،قـربص ،ط8124 ،8ه8654 ،م ،ص -30وهـذا
ِ
ِ
ِ
ْ
السؾػ يف إثبات صػة الرحؿة هلل  كؿا يؾقؼ بجاللف وطظؿتف ،ف َق ِص ُػ َ
ػ بف َكػ َسـ ُفَ ،وب َؿـا
اهلل بِ َؿا َو َص َ
قن َ
يػ و َٓ َتعطِق ٍؾ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
وص َػف بِ ِف رسق ُلف  ،مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػ َو َٓ َت ْؿثِق ٍؾ -يـظر :مجؿقع الػتـاوى،
َ ْ ْ
َ ْ
ْ ْ ْ
َ َ ُ َ ُ ُ
ابـ تقؿقة ،أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ (ت405هـ) ،تحؼقؼ :طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ قاسـؿ،

مجؿع الؿؾؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ ،الؿديــة الـبقيـة ،السـعقدية ،ط8183 ،8ه8662 ،م،
-282.3 ،03،862.2
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ُ
والقصؾ َأ ْو َجـ ُف7
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮤ﴾ [العـؽبقت ]32:قد ققؾ،
ح ,قال الس َج َ
ٕن مؼصقد الؽالم أكَّف تعالك ُ
َّ
رازق الؽؾ ،فال يـتظؿ الؿعـك مـع الققـػ ،بـؾ الجؿؾـة
ٍ
وصػ آخر لـ﴿ﮡ﴾ ،تؼديره :مـ ٍ
دابة ِ
حامؾة لرزقفا مرزوقة» -
غقر
ٌ ُ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮏ﴾ [الزخـرف ]58:قــد ققـؾ ،طؾــك جعــؾ ﴿ﮌ﴾
ـج َ
ط ,قـال السـ َ
ُ
القصؾ ،و﴿ﮌ﴾ لؾشرط معـاه :إن زطؿتؿ
وإحسـ
كافقة ،أي :ما كان لؾرحؿـ ولدٌ ،
ُ
َّ
أن لؾرحؿـ ولدً ا ،فلكا َّأو ُل َم ْـ َط َبدَ ه طؾك أكَّف ٓ ولدَ لف»  -والؿالحظ أ َّن ترجقحـف يف
ُ
اتصال الؿعـك -
الؿسقغ هق
أكثر وققفف لفذا ُ

ا ْل ُؿ َس ِّقغ الرابع :الؼراءات:

ٍ
َّ
قـراءة بحسـبفا ،ويف
إن مـ تؿام العؾؿ بـالؼراءات معرفـ َة الققـػ وآبتـداء لؽـؾ
ِ
ـقل م َـذ ِ
ــ م ْع ِر َف ِـة ُأ ُص ِ
اه ِ
ب ْإَئِ َّؿ ِـة ا ْل ُؼـ َّر ِاء فِـل
َ
ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الجزريُ َٓ « :بـدَّ م ْ َ
ا ْلق ْق ِ
ػ َو ِآ ْبتِدَ ِاء 7ل ِ ُق ْعت ََؿدَ فِل قِ َرا َء ِة ُك ٍّؾ َم ْذ َه ُب ُف» -
َ
ِ
ِ
ُ
الؿقضع وق ًػا
يؽقن
الؼراءة 7فؼد
بحسب
الققػ فقفا
يختؾػ
فالؼراءات الؼرآكقة
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
قراءة أخرى -قـال ابــ الجـزريَ « :و َقـدْ َي ُؽ ُ
ـػ
بققػ طؾك
قراءة ،ولقس
طؾك
ـقن ا ْل َق ْق ُ
َتا ًّما َط َؾك قِ َرا َء ٍةَ ،و َغ ْق َر َتا ٍّم َط َؾك ُأ ْخ َرى» -
ويؼقل الدكتقر طبد الؽريؿ صال َّ « :
أثـرا طؾـك الققـقف
إن ٓختالف الؼـراءات ً
الؿتؾقة ،فنذا ما قـرأ قـارئ الؼـرآن الؽـريؿ آيـ ًة
تابع لؾؼراءة
مـ كاحقة الؿعـك،
ُ
َّ
فالققػ ٌ
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-558
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-560
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،يـظر ً
مثال :ص-530،066،006،026
( )3الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-055.8 ،
( )4الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-004.8 ،
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فقفا وجف مـ وجقه الؼراءات ،فعؾقــف أن ير ِ
مـقاصـ الققـػ فقفـا ،تب ًعـا
اطـ َل يف قراءتـف
َ
ٌ
َُ

لذلؽ القجف مـ الؼراءاتٕ 7كَّـف بــالؼطع أوآئتـــاف يؽشـػ طــ معــك لميـة التـل

مغايرا لؾؿعـك الـاتج طـ مراطاتف لؾؼـراءة إخـرى» -
يتؾقها،
ً
ِ
ي ما يلتل:
الس َج َاوكْد ِّ
ومـ الـؿاذج الؽثقرة التل جاءت يف كتاب ِّ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭢ,ط﴾ [يـــقكس ،]08:وإن قـــرأ ﴿ﭨ﴾
ــج َ
أ ,قـــال السـ َ
ِ
فالققػ َأ ْو َج ُفَّ 7
ٕن الجؿؾة ٓ تؽقن مـ الؿؼقل» -
بالقاء
ُ
اوك ِْد ُّي ﴿« :ﭝ,ج﴾ [صـفَّ 7]44:
ٕن ققلـف ﴿ﭞ ﭟ﴾ يصـؾ
ب ,قال الس َج َ

صػ ًة لؾطريؼ مع حذف الضؿقر العائد ،أي ٓ :تخاف فقف ،ويصؾ مستلك ًػا ،ومـ قـرأ
َ
ػ) فقق ُػف َأ ْج َق ُز 7لعدم العاصػ ،ووققع الحائؾ مع تع ُّؼب الـفل إمر» -
(ٓ َت َخ ْ
إمر» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮃ,ج﴾ [إحزاب 7]6:لمية طؾك تؽـرار طامـؾ
ج ,قال الس َج َ
الظــرف ،أي :واذكــروا إذ جــاؤوكؿ ،مــع جــقاز تع ُّؾــؼ الظــرف بـــ﴿ﮂ﴾ ،ووجــف
ِ
بالتاء َأ ْو َض ُ » -
القصؾ طؾك قراءة ﴿ﮂ﴾
( )8الققػ وآبتداء وصؾتفؿا بالؿعـك يف الؼرآن الؽريؿ ،صال  ،طبد الؽريؿ إبـراهقؿ طـقض ،دار السـالم،
الؼاهرة ،مصر ،الطبعة إولك8104 ،هـ=0223م ،ص-512
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾-
( )5وهل قراءة َر ْوح ،وقرأ الباققن بالخطاب -يـظر :الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-050.0 ،
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-006
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾-
( )3وهل قراءة حؿزة بالجزم ،والباققن بالرفع -يـظر :الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-508.0 ،
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-058
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾-
( )6وهل قراءة جؿفـقر الؼـراء ،وقـرأ أبـق طؿـرو بالغقـب -يـظـر :الـشـر يف الؼـراءات العشـر ،ابــ الجـزري،
-514.0
( )82كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-515،510
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وقــػ لؿـــ قــرأ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭺ ﭻ﴾ [لؼؿــان ]3:قــد ققــؾ:
ٌ
ــج َ
د ,قــال الس َ
ِ
ــ القصـ ُـؾَّ ٕ 7كــف
(و َيتَّخـ ُـذ َها) بــالرفع َّ ٕ 7كــف غقــر معطــقف طؾــك ﴿ﭶ﴾ ،وإحسـ ُ
َ
معطقف طؾك ﴿ﭳ﴾» -
ٌ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰅ,ط﴾ [الزخرفَّ 7]56:
ٕن كؾؿة التفديد لقست
ه ,قال الس َج َ
لقست مـ مؼقل (قؾ) ،ومـ قرأ ﴿ﰈ﴾ بالتـاء فقق ُػـف ٓز ٌم 7لـئال تـدخؾ جؿؾـة
التفديد يف جؿؾة إمر بؼقلف( :قؾ)» -
اوك ِْد ُّي ﴿« :ﮁ,ج﴾ [الؿرســـالت ،]06:لميـــة ،مـــع َّ
أن
ــج َ
و ,قـــال السـ َ
﴿ﮃ﴾ الثاكقــة تؽــرار إولــك ،ووج ـ ُف الققــػ لؿـــ قــرأ (ا ْك َط َؾ ُؼــقا) بػــت الــالم

َأ ْو َض ُ » -

ا ْل ُؿ َس ِّقغ الخامس :العؼقدة:
أثر يف تؼرير الؿسـائؾ العؼديـة ،ويتج َّؾـك هـذا
لؾققػ وآبتداء يف الؼرآن الؽريؿ ٌ
ِ
وصـال 7مــ أجـؾ
ً
الطقائـػ فقفـا وق ًػـا أو
بعـض
ـت ُ
إثر يف معرفة أيات التـل ا ْل َت َز َم ْ
ِ
ِ
ٍ
تقكقد ُشبفة يعتؼدوهنا ،ومـ كؿاذج ذلؽ:
دٓلة ،أو
إكشاء
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾-
( )0وهل قراءة كافع ،وابـ كثقر ،وأبل طؿرو ،وابـ طـامر ،وشـعبة ،وأبـل جعػـر ،والبـاققن بالـصـب -يـظـر:
الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-513.0 ،
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-554
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾-
( )2وهل قراءة كافع ،وأبل جعػر ،وابـ طامر ،وقرأ البـاققن بالغقـب -يـظـر :الـشـر يف الؼـراءات العشـر ،ابــ
الجزري-542.0 ،
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-565
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾-
( )5وهل قراءة ُر َو ْي ٍ
س ،وقرأ الباققن بؽسرها -يـظر :الـشر يف الؼراءات العشر ،ابـ الجزري-564.0 ،
( )6كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-142
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أ ,إلزام الققػ طؾك لػظ الجاللة يف ققلف تعـالك﴿ :﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ [آل
طؿران -]4:قال السج ِ
السـَّة والجؿاطةٕ 7كَّف لق
َ َ
اوكْد ُّي﴿« :﮶ ﮷,م﴾ يف مذهب أهؾ ُّ
ُو ِص َؾ ُف ِف َؿ َّ
أن الراسخقـ يعؾؿقن تلويؾ الؿتشابف كؿا يعؾؿف اهلل ،وهذا لقس بصحق ٍ ،
بـــؾ الؿـــذهب َّ
أن شـــرط اإليؿـــان بـــالؼرآن العؿـــؾ بؿحؽؿـــف ،والتســـؾقؿ لؿتشـــاهبف،
﴿﮹﴾ مبتد ٌأ ،ثـا ٌء مـ اهلل طؾقفؿ باإليؿان طؾك التسؾقؿ َّ
بـلن ال ُؽ َّـؾ مــ طــد اهلل،
ومـــ جعــؾ الؿتشــابف غقــر صــػات اهلل تعــالك ذا ًتــا وفعـ ًـال مـــ إحؽــام التــل يــدخؾفا
الؼقاس ،والتلويؾ بالرأي ،وجعؾ الؿحؽؿات إصقل الؿـصـقص الؿجؿـع طؾقفـا،
فعطػ ققلف﴿ :﮹﴾ طؾك اسؿ اهلل ،وجعؾ ﴿ﯝ﴾ ً
حآ لفـؿ ،سـاغ لـف أن ٓ
الققػَّ 7
ٕن التقكقد بـالـػل يف آبتـداء،
لؽـ إَ ْص َق َب إَ َح َّؼ
ُ
يؼػ طؾك ﴿﮶ ﮷﴾َّ ،
وتخصقص اسؿ اهلل بآستثـاء يؼتضـل َّ
مؿـا ٓ يشـاركف يف طؾؿـف سـقاه ،فـال يجـقز
أن َّ
العطػ طؾك ققلف﴿ :﮶ ﮷﴾ ،كؿا طؾك ٓ إلف إٓ اهلل» -
ورجـــ الققـــػ الؿطؾـــؼ طؾـــك ﴿ﮯ﴾ ،يف ققلـــف تعـــالك﴿ :ﮪ ﮫ
ب,
َّ

اوك ِْد ُّي﴿« :ﮭ ﮮ
ـــج َ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [إبــــراهقؿ -]00:قــــال السـ َ

ﮯ,ط﴾ لحؼ َّ
(إن) ،ومـ قال :آبتداء بؼقلف﴿ :ﮱ ﯓ﴾ قبق ٌ  ،كؼـقل:
َّ
واجب كاإليؿان» -
إن الؽػر باإلشراك
ٌ
رج ـ الققــػ الؿطؾــؼ طؾــك لػــظ ﴿ﯢ﴾ مـــ ققلــف
ج ,ويف مقضــع آخــر َّ
تعــــــــــــــــــالك﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

َ
وصؾ طؾـك
اوك ِْد ُّي﴿« :ﯢ,ط﴾ ،و َم ْـ
ﯭ﴾ [الؼصص -]35:قال الس َج َ
تؼريـرا
معـك :ويختار ما كان لفؿ فقف الخقرة ،فؼد َأ ْب َعدَ  ،بؾ ﴿ﯤ﴾ لـػل اختقار الخؾـؼ
ً

( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-825،820
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-022
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ٓختقار الحؼ تعالك» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮛ﴾
التحرز طـ آبتـداء بؿـا ٓ يؼقلـف
د,
ـج َ
مسـؾؿ :قـال الس َ
ٌ
ُّ

َ
مسؾؿ»  -وذكـر َّ
أن
ب 7لئال ُي ْبتَدَ َأ بؿا ٓ يؼقلف
ولؽـ
[يس ]14:قد ققؾ،
القصؾ َأ ْو َج ُ
َّ
ٌ
الققػ طؾك ققلـف تعـالك﴿ :ﮫ ﮬ﴾ [الصـافاتَ ]82:أ ْج َـق ُزٓ 7بتـداء آسـتػفام
مسـؾؿ»  -وقـال
التحرز طـ آبتداء بؿا ٓ يؼقلـف
لغةً ،وقال« :ووص ُؾف َأ ْو َلك 7لؿعـك
ٌ
ُّ
ــر ًزا طــــ قـــقل مـــا ٓ يؼقلـــف
يف ققلـــف تعـــالك﴿ :ﮔ ﮕ[ ﴾ٓ,فصـــؾت« :]22:تحـ ُّ
مسؾؿ» -
ٌ

ا ْل ُؿ َس ِّقغ السادس :الػؼف:

ِ
ِ
ِ
وآبتداء طالق ٌة قائؿ ٌة مع ِ
اخـتالف إحؽـا ِم طــد
يــتج طـفـا
لؾققػ
ُ
طؾـؿ الػؼـف ُ
الػؼفـ ِ
مقضـ ِ
ـتالف يف كــق ِع الققـ ِ
ـاء ،بـــاء طؾــك آخـ ِ
ـػ أو ِ
ـعف ،ومصــداق ذلــؽ مــا كؼؾــف
ً
الـ ََّّحــاس يف كتابــف« :يحتــاج صــاحب طؾــؿ التؿــام إلــك الؿعرفــة بلشــقاء مـــ اخــتالف
الػؼفاء يف أحؽام الؼرآن» -
اوك ِْد ُّي كتابـف بعـض الؿسـائؾ إصـقلقة والػؼفقـة طــد الؽـالم
ـج َ
ضؿـ الس َ
وقد َّ
طؾك الققػ يف بعض أيات ،ومـ ذلؽ:

( )8كتاب الققػ وآبتـداء ،السـجاوكدي ،ص -502قـال إشـؿقين« :والققـػ طؾـك ﴿ﯢ﴾ ،وهـق
مذهب أهؾ السـة ،وترك الققػ طؾقف مذهب الؿعتزلة» -مـار الفدى ،إشؿقين-805.0 ،
( )0مـ ققلف تعالك﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-525
( )1مـ ققلف تعالك﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾-
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-532
( )3مـ ققلف تعالك﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾-
( )4كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-550
( )5الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص-85
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اوك ِْد ُّي﴿« :ﯸ﴾ [البؼرة ]863:وقػ ٌة لحؼ الحـذف ،وٓبتـداء
أ ,قال الس َج َ
ٍ
ٍ
آخر ،وهق الت ََّؿت ُُّع» -
شرط يف
حؽؿ َ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰅ,ط﴾ [البؼرةَّ 7]052:
ٕن صـالق الـزوج الثـاين
ب ,قال الس َج َ
خارجا مـ مؼتضك الجؿؾة إولك» -
طؾك خطر القجقد ٓ ،مـت َظر معفقد ،فؽان
ً
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰆ ﰇ﴾ [الـسـاء ]828:قـد ققـؾ ،طؾـك َّ
أن ققلـف:
ج ,قال الس َج َ
ٍ
ُ
تغؾقـب يف
شـرط
﴿ﰈ ﰉ﴾ شرط صـالة الخـقف الؿـذكقرة فقؿـا بعـد ،وإصـ ُّ أكَّـف
حال الؿسافر» -
ٕن ما بعده ٌ
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮁ[ ﴾ٓ,فصؾتَّ 7]12:
دلقؾ أكَّف أمـر
د ,قال الس َج َ
هتديد ،ولق ُف ِصؾ طـ الدلقؾ صار مطؾ ًؼـا ،ومطؾـؼ إمـر لؾقجـقبُّ ،
فلقـؾ حؽؿـف أن
ُي ِ
ب اإلباح َة» -
قج َ

وس ِ
أي:
ا ْل ُؿ َس ِّقغ السابعُ :رؤُ ُ

اوك ِْد ُّي بلحؽـام الققـػ طؾـك رؤوس أي طـايـ ًة كبقـرةً ،فؼـد
اطتـك اإلمام الس َج َ
أشار يف ٍ
كثقر مـ الؿقاضع يف كتابف إلك َّ
أن رأس أيـة ُم َسـق ٌغ مــ ُم َسـق َغات الققـػ،
ورج طد ًدا مـ مقاضع الققػ طؾك أساسف ،مع َّ
اوك ِْد َّي ٓ يرى ُسـ َّقة الققػ
أن الس َج َ
َّ
طؾك رؤوس أي  ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-810
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-811
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾-
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-843،842
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-550
( )6السجاوكدي يراطل الؿعـك وٓ يؼػ طؾك رأس أيـة إذا تعؾؼـت بؿـا بعـدها ،وهــاك طـدد مــ الققـقف

=
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أ ,قال السـجاوك ِْدي﴿« :ﭦ,ز﴾ [الؼصـصٕ 7]05:كَّـف رأس ٍ
آيـة طــد
ُ
َ َ ُّ
إكثريـ ،مع ططػ الؿتػؼتقـ» -
ب ,قال السجاوك ِْدي﴿« :ﭣ,ج﴾ [مـريؿٕ 7]03:كَّـف رأس ٍ
آيـة ،ولؾعطـػ
ُ
َ َ ُّ
بالػاء» -
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰙ,ج﴾ [مــريؿَّ 7]31:
ٕن ققلــف ﴿ﭑ﴾ خــرب
ــج َ
ج ,قــال الس َ
والققػ َأ ْج َق ُز 7لمية» -
مبتدأ محذوف ،أي :هق رب ،أو بدل ﴿ﰘ﴾
ُ
د ,قــال الســج ِ
قصـ ُـؾ طؾــك معـــك:
اوكْد ُّي﴿« :ﯮ﴾ [الــروم ]15:قــد ُي َ
َ َ
ِ
لمية طؾك أن يجعؾ
قػ7
صاروا مستبشريـ ،ولق كاكقا قبؾ ذلؽ مبؾسقـ ،والقج ُف الق ُ
(إن) بؿعـك (قد)- »---

***

=

طؾــك رؤوس أي اصــطؾ طؾــك تســؿقتفا بـــ (ٓ) -يـظــر :كتــاب الققــػ وآبتــداء ،الســجاوكدي،
ص-886،45،55

( )8مـ ققلف تعالك﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾-
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-500
( )5مـ ققلف تعالك﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾-
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-045
( )2مـ ققلف تعالك﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾-
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-043
( )4مـ ققلف تعالك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾-
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-052
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املبخح السابع
مناذج خمتازٗ مً ُمطَِّْغَاتِ الرتجٔح
الطجَا َّىِدِِّٖ :دزاض٘ ّمكازى٘
عيد اإلماو ِّ
مؿــا يـبغــل ذكــره هاهـــا َّ
اوك ِْدي لؿقاضــع الققــػ يف كتابــف،
ـج َ
أن ترجقحــات السـ َ
َّ
والؿســقغات التــل اطتؿــد طؾقفــا يف ذلــؽ بؾغــت يف الؽثــرة مبؾ ًغــا ،بحقــث ٓ يؿؽـــ
استقعاهبا كؾفا يف هذا البحث ،ولؽـ يؿؽـ اكتؼاء كؿاذج مـفـا ،ودراسـتفا ،ومؼاركتفـا
بغقرها مـ ترجقحات أئؿة الققػ وآبتداء ،ومـ ترجقحاتف ما يل :

إكؿقذج إول:
ققلف تعـالك﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [البؼرة-]826:
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮘ,ج﴾َّ 7
محــــذوف ،أي:
مصــــدر
ٕن ﴿ﮙ﴾
ٌ
ــــج َ
قــــال الس َ
ٌ
ُ
ٌ
يحسدون حسدً ا ،أو ٌ
والقصؾ َأ ْج َق ُز» -
مػعقل لف ،وهق َأ ْو َج ُف،
حال ،أو
اوك ِْد ُّي طؾك َّ
جـائز ،واسـتـد فقـف إلـك
أن الققػ طؾك ققلـف ﴿ﮘ﴾
ٌ
حؽؿ الس َج َ

كـافع (ت836هــ)،
الؿسقغ الـحقي ،واختار الققػ طؾك هـذا الؿقضـع ً ,
أيضـاٌ ,
ــــــراء  ،وابــــــــ مجاهـــــــد ،ومحؿـــــــد بــــــــ طقســـــــك (ت025هــــــــ)،
والػـ َّ
( )8كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-851
طرضـا طــ جؿاطـة مــ تـابعل
الر ْح َؿـ بـ أبل كعقؿ ،أبق رويؿ ا ْل َؿدَك ِ ُّل ،أحد الؼراء السبعة ،أخذ الؼراءة ً
( )0كافع بـ َط ْبد َّ
تابعل أهؾ الؿديـة ،اكتفت إلقف رياسة الؼراءة بالؿديـة -يـظر :اية الـفاية ،ابـ الجزري-551,552.0 ،
( )5يـظر :معا الؼـرآن ،ا ْل َػـراء ،يحقـك بــ ِزي ٍ
ـاد (ت024هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـد طؾـل الـجـار ،وآخـريـ ،دار
َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة ،مصر ،الطبعة الثالثة8125 ،هـ=8655م -45.8 ،وهق :يحقك بـ زياد بـ
طبد اهلل ،أبق زكريا إَ ْسـ َؾ ِؿ ُّل الـ َّْح ِـق ُّي ا ْل ُؽـقفِ ُّل ،الؿعـروف بـال َػ َّراء -يـظـر :ايـة الـفايـة ،ابــ الجـزري،
-548.0
أول وثـانٍ،
( )1محؿد بـ طقسك بـ إبراهقؿ ،أبق طبد اهلل إصبفاين ،إمام يف الؼـراءات ،لـف اختقـار يف الؼـراءة ٌ
ـاب يف الرســؿ -يـظــر :ايــة الـفايــة ،ابـــ الجــزري،
مـــ مصـــػاتف :كتــاب الجــامع يف الؼــراءات ،وكتـ ٌ
-001،005.0
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والدَّ ْيـَ َق ِر ُّي (ت043هـ)-
ٍ
وذكــر الــدَّ اكِل ،وا ْل ُع َؿــاكِل َّ
كــاف  ،ووافؼــف
وقــػ
الققــػ طـــد أبــل حــاتؿ
أن
ٌ
َ
ُّ
ُّ
ِ
ِ
غقـر تـا ٍّم  ،و ُكؼ َـؾ طــ
إكصاري  ،وإَ ْش ُؿقك ُّل  ،وذكـر ابــ إكبـاري أكَّـف
ٌ
ُّ
حســ ُ

إخػش (ت082هـ) ،وا ْل ُؼ َتبِـل أكَّـف تؿـا ٌم  ،طؾـك َّ
أن ققلـف﴿ :ﮙ﴾ يـتصـب
ٍ
ٍ
تـؿ
مضؿر ،تؼـديره :يحسـدوكؽؿ حسـدً ا ،ففـق
بػع ٍؾ
مصـدر لػعـ ٍؾ محـذوف ،ولفـذا َّ
ٌ
الؽالم طؾك ققلف﴿ :ﮘ﴾-
وقـػ ٍ
ٍ
كـاف ،أبـان طــ حؽؿـف طؾـك هـذا
حاتؿ أكَّف
وبعد أن كؼؾ ال ُع َؿاكِ ُّل طـ أبل
ٌ
الققػ ،بلكَّف ٓ يرى الققػ طؾك﴿ﮘ﴾ جقدً ا طؾـك الـقجفقـ (اكتصـاب﴿ﮙ﴾
ِ
ب ﴿ﮙ﴾ بالعامـؾ قبؾـفَّ 7
ٕن الققـػ
طؾك الؿصدر ،أو طؾك الؿػعقل لف) ،إن ُكص َ
طؾــك ققلــف ﴿ﮘ﴾ يؽــقن فصـ ًـال بــقـ العامــؾ والؿعؿــقل ،والػصــؾ بقـفؿــا لــقس
فعال آخر غقر الظاهر يف الؽالم ،فقـتصب بف ٓ هبـذا الظـاهر،
بحسـ ،إٓ أن يضؿر لف ً
( )8يـظـر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الـداين ،ص -02والـديـَ َق ِر ُّي هـق :طبـد اهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـة ،أبـق
محؿــد الؽاتــب الــديـَ َق ِر ُّي الـحــق ُّي الؾغــق ُّي ،مـــ تصــاكقػف :غريــب الؼــرآن ،ومشــؽؾ الؼــرآن ،وأدب
الؽاتب -يـظر :إكباه الرواة ،الؼػطل-814,815.0 ،
( )0يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتـداء ،الـداين ،ص ،02الؿرشـد يف الققـق طؾـك مـذاهب الؼـراء السـبعة
و قرهؿ مـ بـاقل إئؿـة الؼـراء والؿػسـريـ وتبقـقـ الؿختـار مـفـا طؾـك مـذاهب السـبعة الؿتػـؼ طؾـك
قراءتفؿ رضل اهلل طــفؿ أجؿعـقـ ،العؿـاين ،أبـق محؿـد الحســ بــ طؾـل ،تحؼقـؼ :هــد بــت مـصـقر
العبدلل ،رسالة (ماجستقر) ،كؾقة الدطقة وأصقل الديـ ،جامعة أم الؼرى8105 ،هـ ،الرسـالة إولـك،
ص-005
( )5يـظر :الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتداء ،إكصاري ،ص-83
( )1يـظر :مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-55.8 ،
َاب اهلل ِ َط َّز َو َج َّؾْ ،إَ ْك َب ِ
( )2يـظر :إيضاح الققػ وآبتداء فِل كِت ِ
ار ُّي-205.8 ،
( )3أبق الحسـ سعقد بـ مسعدة الؿجاشع ُّل ،الؿعروف بإخػش ،أخذ الـحق طـ سقبقيف ،ولـف مــ الؽتـب الؿصــػة:
الؿصـػة :كتاب إوسط يف الـحق ،وكتاب تػسقر معاين الؼرآن -يـظر :إكباه الرواة ،الؼػطل-15,53.0 ،

( )4هق أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة ،اإلمام الؿشفقر ،وقد سبؼت ترجؿتف-
( )5يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين ،ص ،02الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص-41
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ٍ
أيضــا ،إٓ طؾــك القجــف الــذي ذكــره مـــ
ففــق طـــده لــقس بالتؿــام ،ولــقس
بؽــاف ً
اإلضؿار -

أن السج ِ
َ
ومع َّ
القصـؾ  ،وهـق
رجـ
اوكْد َّي حؽؿ طؾك الققػ بالجقاز ،إٓ أكَّـف َّ
َ َ

ٌ
مػعقل لف ،والعامؾ فقف ﴿ﮎ﴾  ،واهلل أطؾؿ-
إضفرٓ 7كتصاب ﴿ﮙ﴾ طؾك أ َّكف
أطؾؿ-

إكؿقذج الثا :
ققلف تعالك ﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾ [إكعام-]832:
ٍ
ٍ
وتبشـقر ،ووجـف القصـؾ
تحـذير
اوك ِْد ُّي﴿« :ﰚ,ز﴾ لؾتػصقؾ بقـ
قال الس َج َ
بالعطػ َأ ْو َض ُ » -
ٍ
حؽؿ السج ِ
لقجـف ،وط َّؾـؾ لـذلؽ بالػصـؾ بـقـ
بالؿ َج َّقز
َ َ
اوكْد ُّي طؾك الققػ هـا ُ
التحذير والتبشقر  ،ووافؼـف ْإَ ْش ُـؿقكِ ُّل وحؽـؿ طؾقـف بـالققػ الجـائز  ،وذكـر ابــ
إَ ْك َبـ ِ
ٕن ققلـــف﴿ :ﰛ ﰜ ﰝ﴾ مؼـ ٌ
ــال ذلـــؽ بؼقلـــفَّ « :
ــرون
ــاري بل َّكـــف قبـــق ٌ ُ ،معؾـ ً
بإول» -
( )8يـظر :الؿرشد ،العؿاين ،الرسالة إولك ،ص-005
()0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-851
ِ
ِ
( )5يـظــر :التبقــان يف إطــراب الؼــرآن ،ا ْل ُع ْؽ َبـ ِـر ُّيَ ،ط ْبــدُ اهلل ْب ـ ُـ ا ْل ُح َسـ ْقـ (ت383هـــ) ،تحؼقــؼ :طؾــل محؿــد
الح َؾبِ ّـل وشـركاه ،مصـر( ،د-ط)8563 ،هــ=8643م ،821.8 ،البحـر
البجاوي ،مطبعة طقسك البابل َ
ػ ْب ِـ َح َّق َ
الؿحقطَ ،أ ُبق َح َّق َ
ان (ت412هـ) ،تحؼقؼ :صدقل محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر،
قس َ
انُ ،م َح َّؿدُ ْب ُـ ُي ُ
ِ
ِ
ـاب ا ْل َؿ ْؽـُـ ِ
بقــروت ،لبـــان( ،د-ط)8102 ،هـــ=0222م ،225.8 ،الــدر الؿصــقن ف ـل ُط ُؾــق ِم ا ْلؽ َتـ ِ
ـقن،
ِ
ػ ْب ِـ َط ْب ِد الـدَّ ائِ ِؿ (ت423هــ) ،تحؼقـؼ :د -أحؿـد محؿـد الخـراط ،دار الؼؾـؿ،
قس َ
السؿ ْق ُـَ ،أ ْح َؿدُ ْب ُـ ُي ُ
َّ
دمشؼ ،سقريا( ،د-ط)( ،د-ت)-34.0 ،
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-028
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-028
( )3مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-026.8 ،
( )4إيضاح الققػ وآبتداء ،إكباري-315.0 ،
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وذكر الـَّحاس أكَّف لقس بؼط ٍع ٍ
كافَّ 7
معطقف طؾـك ﴿ﰗ﴾ إولـك،
ٕن ﴿ﰛ﴾
ٌ
َّ ُ
ٍ
ببعض -
وبعض الؽالم متعؾ ٌؼ
ُ
ِ
ِ
أقـػ طؾـك
يحؽؿ ا ْل ُع َؿاكِ ُّل هـا طؾك
ولؿ
الققػ ،ولؽـَّف قال« :قال أبـق حـاتؿُ ٓ :

ققلــف﴿ :ﰙ ﰚ﴾ [إكعــام ]832:حتــك أقــقل ﴿ﰜ ﰝ﴾ [إكعــام،]832:
وكذلؽ يف إطراف ٓ يؼػ طؾـك ﴿ﮕ ﮖﮗ﴾ [إطـرافَّ 7]834:
ٕن الؽـال َم
ــرون بـــف ،والـ ُ
مؼـ ٌ
ــدلقؾ طؾـــك ذلـــؽ ﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ﴾
ٕن أخــر محؿـ ٌ
[الحجــر ،]22،16:ولــؿ يؼــؾ :وأكــلَّ 7
ـقل طؾــك إول ،وهــذا هــق
اختقاري ،وباهلل التقفقؼ» -

آخــر الســقرة طـــد ِ
ابـــ إكبــاري ،والـ ََّّحــاس ،والــدَّ اكِل ،وا ْل ُع َؿـــاكِل،
والت ََّؿــا ُم ُ
ِ
َ
القصؾ ،وهق إَ ْض َف ُر 7لؾع َّؾ ِة التل ذكرهـا أبـق
اوك ِْد ُّي
رج الس َج َ
و ْإَ ْش ُؿقكل ،ولذلؽ َّ
ِ
ِ
ِ
وابـ إَ ْك َب ِ
ٍ
وآرتباط الؿعـقي-
العطػ بقـ الجؿؾتقـ،
ولقجقد
اري،
حاتؿُ ،

إكؿقذج الثالث:
ققلف تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [يقكس-]824:
ٍ
قـال السـج ِ
آخـر مـع واو العطـػ ،ووجـ ُف
َ َ
اوكْد ُّي ﴿« :ﭘ ﭙ,ج﴾ٓ ،بتـداء شــرط َ
ِ
الققػ َأ ْو َض ُ  7لؾػص ِؾ بقـ الحا َل ْق ِـ الؿتضا َّد ْي ِـ» -
ٍ
حؽـــؿ الســـج ِ
ــر ،
َ َ
اوكْد ُّي طؾـــك الققـــػ هفــــا بالجـــائز 7لالبتـــداء بشـــرط آخـ َ

( )8الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص-012
( )0الؿرشد يف الققػ وآبتداء ،العؿاين ،أبق محؿد الحسـ بـ طؾل ،تحؼقؼ :محؿد بــ حؿـقد إزوري،
رسالة (ماجستقر) ،كؾقة الدطقة وأصقل الديـ ،جامعة أم الؼرى8105 ،هـ ،الرسـالة الثاكقـة ،ص-852
أيضا :الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتداء ،إكصاري ،ص-52
ويـظر ً
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-051
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-051
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ٍ
ابــ إَ ْك َب ِ
وحؽؿ طؾقف الدَّ اينُّ ،وال ُع َؿاكِل ،وإَك َْص ِ
ـاري وق ًػـا
ار ُّي بلكَّـف كـاف  ،وجعؾـف ُ
ُّ
ِ
ـــاس أكَّـــف تـــام طؾـــك مـــا ُرو َي طــــ كـــاف ٍع  ،وكـــذلؽ هـــق
حســــًا  ،وذكـــر الـ ََّّح ُ

طـد إَ ْش ُؿقكِل -

ومع اختالف العؾؿاء يف تحديد كـقع الققـػ بـقـ الجـقاز ،والؽػايـة ،والحســ،
والتــام ،إٓ َّ
أن طؾــة الجــقاز واضــح ٌة هـــا ،وهــل بالػص ـ ِؾ بــقـ الحــا َل ْق ِـ الؿتضــا َّد ْيـ،
الققػ طؾقف ،والحؽؿ بالؽػايـة أقـرب ،ولـق كـان العطـػ
اوك ِْد ُّي
َ
رج الس َج َ
ولذلؽ َّ
ٍ
َػر بالبدء بـالؿعطقف يف العطـػ بـقـ الجؿـؾ إذا كاكـت ُّ
واحـدة
كـؾ
مقجق ًدإ 7كَّف ُي ْغت ُ
ُيػفؿ مـفا معـًك مستؼؾ-

إكؿقذج الرابع:
ققلف تعالك﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﯁ ﯂  ﴾ [الحج-]45:
ُ
والقصؾ َأ ْج َق ُز» -
اوك ِْد ُّي﴿« : ,ج﴾ 7لؾعطػ مع الػاء،
قال الس َج َ
وابـ إَ ْك َب ِ
ٍ
ـاري،
جائز  ،وحؽؿ طؾقف أبق
اوك ِْد ُّي إلك أكَّف ٌ
وقػ ٌ
حاتؿُ ،
ذهب الس َج َ
وقـػ ٍ
كـاف طــد ال ُع َؿـاكِل ،وإَك َْص ِ
إَ ْك َب ِ
ـاري  ،وقـال
اري ،والدَّ اكِ ُّل بلكَّف تام  ،وهـق
ٌ
( )8الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين( ،ص ،)64الؿرشد ،العؿـاين ،الرسـالة الثاكقـة ،ص ،006الؿؼصـد
لتؾخقص ما يف الؿرشد ،إكصاري ،ص-11
( )0إيضاح الققػ وآبتداء ،إكباري-426.0 ،
( )5الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص-580
( )1مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-556.8 ،
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-065
( )3كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-065
( )4يـظر :الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص ،120إيضاح الققػ وآبتداء ،إكبـاري ،455.0 ،الؿؽتػـك يف
الققػ وآبتداء ،الداين ،ص-812
( )5يـظر :الؿرشد ،العؿاين ،الرسالة الثاكقة ،ص ،104الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد ،إكصاري ،ص-26
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إَ ْشؿقكِلٍ « :
كاف ،وققؾ :تام» -
ُ ُّ
وبــالـظر إلــك أقــقال العؾؿــاء يف ُم َسـ َّـؿك الققــػ طؾــك ﴿﴾ ،فـ َّ
ـنن العؾـ َة طـــد
رجحـف ،ويبـدو
اوك ِْدي
ُ
العطػ ،وهذه العؾة هل مقجب جقاز القصؾ ،ولـذلؽ َّ
الس َج َ
َّ
والعطـػ قـد ُي ْغ َت َػ ُـر
أن مقجـب الققـػ صـحة اسـتؼالل كـؾ واحـدة مـفؿـا بؿعـاهـا،
ُ
بقـ الجؿؾ-
أ َّما الحؽؿ بالؽػاية فقاض ٌ َّ 7
ٕن جؿؾة ﴿ﯧ ﯨ﴾ مرتبطـ ٌة بؿـا قبؾفـا مــ
كظر 7ذلؽ َّ
ٕن إمر يف ققلـف تعـالك﴿ :ﯧ
جفة الؿعـك ،وأ َّما الحؽؿ بالتؿام فػقف ٌ
ﯨ﴾ متػر ٌع طـ ققلف﴿ :﯁ ﯂  ﴾ ولفـذا َّ
فـنن الؿعــك يف الجؿؾتـقـ
فقف مـ التعؾؼ ببعضف ما يؿـع الؼقل بالتؿام-
أن الحؽؿ طؾقف بالققػ الجائزَّ ،
والظاهر َّ
اوك ِْد ُّي هـق
ـج َ
رجحف اإلمـام الس َ
وأن ما َّ
إقرب إلك الصقاب ،واهلل أطؾؿ-

إكؿقذج الخامس:
ققلف تعالك﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [يس-]15:
اوك ِْد ُّي﴿« :ﭩ ،﴾ٓ,لالستثـاء ،وققؾ :أي :لؽـ رحؿـاهؿ رحؿةً،
قال الس َج َ
ومع ذلؽ ال ُ
قصؾ َأ ْح َس ُـ» -
وصـرح الـ ََّّحـاس
اوك ِْد ُّي بعالمة الققـػ الؿؿــقع ،
طؾك ﴿ﭩ﴾ ط َّؾؿ الس َج َ
َّ
وقػ ،وٓ ُأ ِح ُّبف» -
أكَّف لقس بتؿا ٍم  ،وقال ال ُع َؿاكِ ُّل« :زطؿ بعضفؿ أكَّف ٌ
( )8مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-26.0 ،
( )0كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-524
( )5كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-524
( )1الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص-252
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ٍ
بققـػ  ،وط َّؾـة ذلـؽ طــد هـمٓء إئؿـةَّ :
ٕن بعـده
وذكر إَ ْش ُؿقكِ ُّل أكَّـف لـقس

حرف آستثـاء-

وقػ ٍ
بقد َّ
كافٕ 7كَّف ذكر بعد تحديد مصطؾ الققػ
أن الققػ هفـا طـد الدَّ اكِل ٌ
يف ﴿ﮇ﴾ [يـــسَّ ]50:
أن رؤوس أي بعـــدها كافقـــة إلـــك ققلـــف﴿ :ﯬ ﯭ﴾
[يس- ]20:
أن هذا مقصـ يصؾ الققػ طؾقف 7لؽػايتـف ،وٕكَّـف رأس ٍ
والظاهر َّ
والققـػ
آيـة،
ُ
ُ
ٌ
ِ
رؤوس ِ
ُ
اوك ِْد ُّي-
أي ُسـَّةٌ ،وإن كان
طؾك
رج ذلؽ الس َج َ
القصؾ َأ ْح َس َـ ،كؿا َّ

إكؿقذج السادس:
ققلف تعالك﴿ :ﮃ ﮄ﴾ [الؿدثر-]06:
اوك ِْد ُّي﴿« :ﮄ ,ج﴾ ،والقصؾ َأ ْج َق ُز 7لتؿام الؿؼصقد» -
قال الس َج َ
جائز  ،وهق كذلؽ طــد ال ُع َؿـاكِل ،وإكصـاري ،
اوك ِْد ُّي بلكَّف ٌ
حؽؿ طؾقف الس َج َ
وهق ٍ
كاف طـد الـ ََّّحاس ،وإَ ْش ُؿقكِل  ،ولؿ يذكر ابـ إكبـاري ،والـدَّ اكِ ُّل وق ًػـا هــا،
ــ طـــد ابـــ
ـطؾحا لــف ،وإكَّؿــا ذكــرا الققـ َ
ـػ طؾــك مــا قبؾفــا 7ففــق َح َسـ ٌ
ولــؿ يحــددا مصـ ً
ٍ
إَ ْك َب ِ
وكاف طـد الدَّ اكِل ،ثؿ آبتداء بـ﴿ ﮃ ﮄ﴾ -
اري،

=

( )8الؿرشد ،العؿاين ،الرسالة الثاكقة ،ص-261
( )0مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-856.0 ،
( )5الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين ،ص-841
( )1كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-135
( )2كتاب الققػ وآبتداء ،السجاوكدي ،ص-135
( )3الؿرشد ،العؿاين ،الرسالة الثاكقة ،ص ،502الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد ،إكصاري ،ص-54
( )4الؼطع وآئتـا  ،الـحاس ،ص ،442مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إشؿقين-542.0 ،
( )5يـظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء ،الداين،ص ،002إيضاح الققػ وآبتداء ،إكباري-622.0 ،
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ويف ضقء حؽؿ طؾؿاء أئؿة الققػ وآبتداء طؾك هذا الققػَّ ،
فنن هذا الؿقضع
صــــال لؾققــــػ طؾقــــفَّ ٕ 7كــــف رأس آيـ ٍ
ـــة ،وٓحتؿــــال َّ
أن جؿؾــــة ﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾
ُ
ٌ
[الؿدثر ]52:جؿؾ ٌة مستلكػةٌ-
ـرب ،وإن كــان القصـ ُـؾ َأ ْجـ َـق َز 7لتؿــام الؿؼصــقد ،كؿــا ذكــر
ففــق إلــك الؽػايــة أقـ ُ
اوك ِْد ُّي-
الس َج َ

***
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اخلامت٘

تقصؾ إلقفا الباحث ،وتـتظؿ يف الـؼاط أتقة:
وفقفا أبرز الـتائج التل َّ
أكقاع الققػ ،فؾؿ يـذكرها طؾـك الؿصـطؾحات
اوك ِْدي يف تسؿقتِف
َ
تػر ُد الس َج َ
ُّ -8
ِ
ِ
وط ِؿ َؾ بؿصطؾحاتِف يف بعض الؿصاحػ
الققػ
التل استعؿؾفا طؾؿاء
وآبتداء قبؾفُ ،
الؿطبقطة يف الؿشرق-

الققػ ،وتـار ًة
اوك ِْدي متـقطةً 7فتار ًة مـ حقث
 -0كاكت ت
ُ
ُ
رجقحات اإلما ِم الس َج َ

ُ
القصؾ ،وتار ًة مـ حقث آبتدا ُء-
مـ حقث
 -5استعؿؾ السج ِ
أكثرها طؾك صقغة ( َأ ْف َع َؾ)
َ َ
اوكْد ُّي يف ترجقحاتف صق ًغا متعددةًُ ،
التػضقؾ-
ٍ
طؾؿقة ٍ
ٍ
ٍ
محؽؿة-
أسس
اوك ِْد ُّي ترجقحاتف طؾك
متقـة ،وققاطدَ
 -1بـك اإلمام الس َج َ
اوك ِْدي ،وأضفـر
 -2كان لؾؿسقغ الـحـقي
ـج َ
الـصـقب إكـربُ يف ترجقحـات الس َ
ُ
مفار ًة فائؼ ًة يف ذلؽ ،وهذا ٌ
دلقؾ طؾك براطتف يف الؾغة ،وتؿ ُّؽـف مـفا-
اوك ِْدي 7إذ إكَّـف
ـج َ
أثر يف بقان كقع الققـػ وحؽؿـف طــد الس َ
 -3لؾؼراءات الؼرآكقة ٌ
رج طد ًدا مـ القققف بـا ًء طؾك هذا الؿسقغ-
َّ
 -4اطتـك السج ِ
مقاضع مـ القققف
ورج
َ
اوكْد ُّي يف كتابف بالؿسقغ التػسقريَّ ،
َ َ
وف ًؼا لذلؽ-
اوك ِْد ُّي يف ترجقحاتــف الؿســقغ البالغـ َّـل ،وال َع َؼـ ِـد َّي ،والػؼفـ َّـل،
ـج َ
 -5راطــك السـ َ
وغقر ذلؽ-
 -6تؿ َّقزت ُم َسقغات الرتجق طـد الس َجا َوك ِْدي بآختصار واإليجاز-
ُ
اوك ِْدي مــ خـالل كتابـف
ويقصل
ـج َ
البحث بدراسة ُم َسقغات الرتجـق طــد الس َ
دراس ًة مستػقضةً ،ومؼاركتفـا بؿسـقغات الرتجـق طــد أئؿـة الققـػ وآبتـداء 7إذ ٓ
يتسع الؿجال لتػصقؾ الحديث طـفا ،ولذلؽ اكتػقت باإلشارة إلك أبرزهـا ،ودراسـة
كؿاذج مـفا-

***
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املصادز ّاملساجع

-8

ِ
ــ َأبِـل َب ْؽ ٍـرَ ،ج َـال ُل الـد ِ
يـ
الر ْح َؿ ِـ ْب ُ
الس ُققص ُّلَ ،ط ْبدُ َّ
اإلتؼان يف طؾقم الؼرآنُّ ،

(ت688هـ) ،تحؼقـؼ :محؿـد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ ،الفقئـة الؿصـرية العامـة
-0
-5

لؾؽتاب ،الؼاهرة( ،د-ط)8561 ،هـ=8641م-
يـ بـــ محؿـ ِ
ِ
ـقد ْبـ ِ
ــ ُم َح َّؿـ ٍـد (ت8563هـــ) ،دار
ْإَ ْطـ َـل ُم ،الز ِركْؾـ ُّـلَ ،خ ْقـ ُـر الــد ِ ْ ُ َ ْ ُ
العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،لبـان ،الطبعة الخامسة طشرة8105 ،هـ=0220م-
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ػ (ت301هـ) ،تحؼقؼ:
قس َ
إِ ْك َبا ُه الر َواة َط َؾك َأ ْك َباه الـ َحاة ،ا ْلؼ ْػط ُّلَ ،طؾ ُّل ْب ُـ ُي ُ
محؿد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ ،دار الػؽـر العربـل ،الؼـاهرة ،وممسسـة الؽتـب

-1
-2

-3

الثؼافقة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك8123 ،هـ=8650م-
أكقاع التَّصـقػ الؿتع ِّؾؼة بتَػسقر ال ُؼرآن الؽريؿ ،الطقار ،مساطد بــ سـؾقؿان،
دار ابـ الجقزي( ،د-م) ،الطبعة الثالثة8151 ،هـ-
ػ و ِآبتِدَ ِ
ِ
اب اهلل ِ َطزَّ َو َج َّؾْ ،إَ ْك َب ِ
اء فِل كِ َت ِ
ار ُّيَ ،أ ُبق َب ْؽ ٍر ُم َح َّؿدُ ْب ُـ
إِ َ
يض ُ
اح ا ْل َق ْق َ ْ
ا ْل َؼ ِ
اس ِؿ ْب ِـ َب َّش ٍ
ار (ت505هـ) ،تحؼقؼ :د -محقل الـديـ رمضـان ،مطبقطـات
مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ ،سقريا( ،د-ط)8562،هـ=8648م-
ػ ْب ِـ َح َّق َ
البحر الؿحقطَ ،أ ُبق َح َّق َ
ان (ت412هـ) ،تحؼقـؼ:
قس َ
انُ ،م َح َّؿدُ ْب ُـ ُي ُ
صــــــدقل محؿــــــد جؿقــــــؾ ،دار الػؽــــــر ،بقــــــروت ،لبـــــــان( ،د-ط)،

8102هـ=0222م-
-4

البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،محؿد بـ طبد اهلل (ت461هـ) ،تحؼقـؼ:
محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ ،دار إحقــاء الؽتــب العربقــة ،الؼــاهرة ،الطبعــة

-5

-6

إولك 8543 ،هـ8624،م-
ات ا ْلؿ َش ِ
ت ِ
ــ َأ ْح َؿـدَ ْب ِ
اهقرِ َو ْإَ ْط َـل ِمَّ ،
ــ
َار ُ
الـذ َهبِ ُّلُ ،م َح َّؿـدُ ْب ُ
يخ ْاإل ْس َل ِم َو َو َف َق ُ َ
ُط ْث َؿ َ
طـقاد معـروف ،دار الغـرب اإلسـالمل،
ان (ت415هـ) ،تحؼقـؼ :بشـار ّ

(د-م) ،الطبعة إولك0225 ،م-
ِ
ِ
ال ِّتبق ُ ِ
ــر ِ
آن ،ا ْل ُع ْؽ َب ِ
ــر ِ
ـــ ا ْل ُح َســ ْق ِـ
ــر ُّيَ ،أ ُبــق ا ْل َب َؼــاء َط ْبــدُ اهلل ْب ُ
اب ا ْل ُؼ ْ
ــان فــل إِ ْط َ
َْ
الح َؾبِ ّـل
(ت383هـ) ،تحؼقؼ :طؾل محؿـد البجـاوي ،مطبعـة طقسـك البـابل َ
وشركاه ،مصر( ،د-ط)8563 ،هـ=8643م-
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 -82جؿــال الؼــراء وكؿــال اإلقــراء ،الســخاوي ،طؾــؿ الــديـ طؾــل بـــ محؿــد
(ت315هـ) ،تحؼقؼ :مروان العطقة ومحسـ خرابة ،دار الؿلمقن ،بقـروت،
لبـان ،الطبعة إولك8185 ،هـ= 8664م-
ِ
َـاب ا ْل َؿ ْؽـ ِ
ـقن فِـل ُط ُؾـق ِم ا ْلؽِت ِ
السـؿ ْقـ ا ْل َح َؾبِـلَ ،أ ُبـق ا ْل َع َّب ِ
ـاس
،
ُـقن
 -88الدر ا ْل َؿ ُص ُ
َّ
ّ
ـػ ْبـ ِ
ــ َط ْبـ ِـد الــدَّ ائِ ِؿ (ت423هـــ) ،تحؼقــؼ :د -أحؿــد محؿــد
قسـ َ
َأ ْح َؿــدُ ْبـ ُ
ــ ُي ُ
الخراط ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،سقريا( ،د-ط)( ،د-ت)-
 -80صبؼات الشافعقة ،ابـ قاضل شفبة ،أبق بؽـر بــ أحؿـد (ت528ه) ،تحؼقـؼ:
الحافظ طبد العؾقؿ خان ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة إولك8124 ،ه-
 -85صبؼــات الؿػســريـ ،الســققصل ،طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر ،جــالل الــديـ
(ت688هـــ) ،تحؼقــؼ :طؾــل محؿــد طؿــر ،مؽتبــة وهبــة ،الؼــاهرة ،الطبعــة
إولك8563 ،هـ-
 -81صبؼــات الؿػســريـ ،الــداوودي ،محؿــد بـــ طؾــل بـــ أحؿــد ،شــؿس الــديـ
(ت612هـ) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان( ،د-ط)( ،د-ت)-
اوك ِْد ّي ،أبـق طبــد اهلل محؿــد بــ صقػــقر (ت232هـــ)،
ـج َ
 -82طؾـؾ الققــق  ،السـ َ
تحؼقؼ :د -محؿد بـ طبـد اهلل العقـدي ،مؽتبـة الرشـد ،الريـاض ،السـعقدية،
الطبعة الثاكقة8104 ،هـ=0223م-
ِ
ِ
ِ ِ
ــ محؿـدٍ
ِ
َ َ -83اي ُة الـ َِّف َاية فل َص َب َؼات ا ْل ُؼ َّـراء ،ابــ ا ْل َج َـز ِريُ ،م َح َّؿـدُ ْب ُ
ــ ُم َح َّؿـد ْب ِ ُ َ َّ
(ت555هـ)ُ ،طـِل ِ
بـشره :برجسرتاسر ،مؽتبـة ابــ تقؿقـة ،الؼـاهرة( ،د-ط)،
َ
(د-ت)-

 -84الؼطــع وآئتـــا  ،الـ ََّّحــاس ،أبــق جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد بـــ إســؿاطقؾ،
تحؼقـــؼ :د -طبـــد الـــرحؿـ بــــ إبـــراهقؿ الؿطـــرودي ،دار طـــالؿ الؽتـــب،
السعقدية ،الطبعة إولك8185 ،هـ =8660م-
 -85ققاطد التجقيد طؾك رواية حػص طـ طاصؿ بـ أبـل الـجـقد ،الؼـارئ ،طبـد
العزيز بـ طبد الػتاح ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،لبـان( ،د-ط)( ،د-ت)-
اوك ِْد ّي ،أبــق طبــد اهلل محؿــد بـــ صقػــقر
ــج َ
 -86كتــاب الققــػ وآبتــداء ،الس َ
طؿــان،
(ت232هـــ) ،تحؼقــؼ :د -محســـ هاشــؿ درويــش ،دار الؿـــاهجَّ ،
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ػ و ِآبتِدَ ِ
ِ
ِ
ِ
َات الت َّْر ِجقحِ ِطـْدَ ْ ِ
اء
ُم َس ِّق ُ
الس َج َاوكْد ِّ
ي (ت564هـ) فل ا ْل َق ْق َ ْ
اإل َما ِم ِّ

د .طبدالحؼ طبدالدايؿ

إردن ،الطبعة إولك8100 ،هـ=0228م-
ُقن ا ْل ِؼراء ِ
ِ ِ
ػ ِْ
ات ،ال َؼ ْس َط َّالكِلَ ،أ ُبق ا ْل َع َّب ِ
َ -02ل َطائِ ُ
اس َأ ْح َؿدُ ْب ُـ ُم َح َّؿ ِد
اإل َش َارات ل ُػـ ِ َ َ
ُّ
ات ا ْل ُؼرآكِق ِة ،مجؿـع ا ْلؿؾِ ِ
اب ِـ َأبِل ب ْؽ ٍر (ت605هـ) ،تحؼقؼ :مرك َُز الدراس ِ
ـؽ
َ
ْ
ْ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الشـ ِ
ـــــحػ َّ
ـــــريػ ،الؿديـــــــة الؿـــــــقرة( ،د-ط)،
َف ْفــــــد لط َب َ
اطــــــة ا ْل ُؿ ْصـ َ
8151هـ=0285م-

 -08مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة ،أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ (ت405هــ)،
تحؼقــؼ :طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد بـــ قاســؿ ،مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية ،السعقدية ،ط8183 ،8ه8662 ،م-
 -00الؿرشد يف الققػ وآبتداء ،العؿاين ،أبق محؿد الحســ بــ طؾـل ،تحؼقـؼ:
محؿد بـ حؿقد إزوري ،رسالة (ماجستقر) ،كؾقة الدطقة وأصقل الـديـ،
جامعة أم الؼرى8105 ،هـ-
 -05الؿرشـد يف الققـق طؾـك مـذاهب الؼـراء السـبعة و قـرهؿ مــ بـاقل إئؿــة
الؼراء والؿػسريـ وتبقـقـ الؿختـار مـفـا طؾـك مـذاهب السـبعة الؿتػـؼ طؾـك
قراءتفؿ أجؿعقـ ،العؿاين ،أبق محؿد الحسـ بـ طؾل ،تحؼقؼ :هـد بــت
مـصقر العبدلل ،رسالة (ماجستقر) ،كؾقة الدطقة وأصقل الـديـ ،جامعـة أم
الؼرى8105 ،هـ-
ٍ
 -01معا الؼرآن ،ا ْل َػ َّرا ُءَ ،أ ُبق َزك َِر َّيا َي ْح َقك ْب ُـ ِز َياد (ت024هــ) ،تحؼقـؼ :محؿـد
طؾل الـجار وآخريـ ،دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة ،مصر ،الطبعة الثالثة،
8125هـ=8655م-
 -02معجــؿ إدبــاء ،الحؿــقي ،يــاققت بـــ طبــد اهلل (303ه ) ،تحؼقــؼ :إحســان
طباس ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،الطبعة إولك8181 ،ه =8665م-
ِ
َحا َلـة ،طؿـر بــ رضـا بــ محؿـد (ت8125هــ) ،مؽتبـة
قـ ،ك َّ
ُ -03م ْع َج ُؿ ا ْل ُؿ َـم ِّلػ َ
الؿثـك ،بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،لبـان( ،د-ط)( ،د-ت)-

 -04الؿؼصــد إســـك يف شــرح معــا أســؿاء اهلل الحســـك ،الغزالــل ،أبــق حام ـد
محؿد بـ محؿد (ت222هـ) ،تحؼقؼ :بسام طبد القهـاب الجـابل ،الجػـان
والجابل ،قربص ،ط8124 ،8ه 8654 ،م-
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 -05الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتـداء ،إكصـاري ،زكريـا بــ
محؿــد بـــ أحؿــد بـــ زكريــا (ت603هـــ) ،دار الؿصــحػ( ،د-م)( ،د-ط)،
8122هـ=8652م-
 -06الؿؽتػك يف الققػ وآبتدا ،الداين ،أبق طؿرو طثؿان بـ سعقد (ت111هـ):
تحؼقــؼ :د -يقســػ طبــد الــرحؿـ الؿرطشــؾل ،ممسســة الرســالة ،بقــروت،
لبـان ،الطبعة الثاكقة8124 ،هـ=8654م-
ِ
 -52مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا ،إَ ْش ُؿقك ُّل ،أحؿـد بــ طبـد الؽـريؿ (ت
كحــق 8822هـــ) ،تحؼقــؼ :طبــد الــرحقؿ الطرهــقين ،دار الحــديث ،الؼــاهرة،
مصر( ،د-ط)0225 ،م-
 -58الـشـر يف الؼـراءات العشــر ،ابــ الجــزري ،أبـق الخقــر محؿـد بـــ محؿـد بـــ
محؿــد (ت555هـــ ) ،تحؼقــؼ :الشــقخ طؾــل الضــباع ،الؿطبعــة التجاريــة
الؽربى ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-
ــد اهللِ
ـــ َطب ِ
ــال ُح الــد ِ
يـ َخؾِ ُ
ـــ َأ ْي َب َ
الصــ َػ ِد ُّيَ ،ص َ
ــؽ ْب ِ ْ
قــؾ ْب ُ
 -50الــقايف بالقفقــاتَّ ،
(ت431هـــ) ،تحؼقـــؼ :أحؿـــد إركــاؤوط ،وتركـــل مصـــطػك ،دار إحقـــاء
الرتاث ،بقروت ،لبـان( ،د-ط)8102 ،هـ=0222م-
 -55الققػ وآبتداء وصؾتفؿا بالؿعـك يف الؼـرآن الؽـريؿ ،صـال  ،طبـد الؽـريؿ
إبـــــراهقؿ طـــــقض ،دار الســـــالم ،الؼـــــاهرة ،مصـــــر ،الطبعـــــة إولـــــك،
8104هـ=0223م-
 -51وقق الؼرآن وأثرها يف التػسقر ،الطقار ،مساطد بـ سؾقؿان ،مجؿـع الؿؾـؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة( ،د-ط)8158 ،هـ-

***
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ملدص البخح
تـــاول هــذا البحــث مقضــقطًا بالغقــا يتعؾــؼ ببقــان أســؾقب التغؾقــب يف الؼــرآن
الؽريؿ ودراستف دراسة تطبقؼقة مـ خالل تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقـان ،وقـد تـؿ
تؼســقؿ هــذا البحــث طؾــك بعــض أكــقاع التغؾقــب 7فجــاء يف الؿبحــث إول :تغؾقــب
الؿخاصب طؾك الغائب ،ويف الؿبحث الثاين :تغؾقب مـ يعؼؾ طؾك مـ ٓ يعؼـؾ ،ويف
الؿبحث الثالث :تغؾقب الؿذكر طؾك الؿمكث ،ويف الؿبحث الرابع :أكقاع أخرى مــ
مؼسؿ ًة طؾك مطالب ،ثؿ ختؿ
التغؾقب ،وتؿ دراسة طدد مـ أيات تحت كؾ مبحث َّ
البحــث بــلهؿ الـتــائج 7ومـفــا :اهتؿــام أبــل حقــان رحؿــف اهلل بــذكر هــذا إســؾقب
واإلشـــارة إلـــك الؿقاضـــع التـــل ضفـــر فقفـــا ،وأهـــؿ التقصـــقات 7ومـفـــا :العـايـــة
بالؿقضقطات التل تربز بالغة الؼرآن الؽريؿ مـ خالل الدراسات التطبقؼقة-
كؾؿـات مػتاحقــة :أســؾقب – تغؾقــب – الؼـرآن – دراســة – تطبقؼقــة – تػســقر –
البحر – الؿحقط – أبق حقان-

***
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املكدم٘
الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا وسقئات
أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل
وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد َّ
أن محؿد ًا طبده ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف
وصحبف وسؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا-
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [آل طؿران.]820 :
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الـساء-]8 :
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [إحزاب-]48 – 42 :
أما بعد:
فـ َّ
ـاب اهلل الــذي ٓ
ـنن أفضـ َـؾ مــا طؿــرت بــف إوقــات وقضــقت فقــف الســـقات كتـ ُ
كتاب أكزلـف اهلل هدايـة لؾــاس ورحؿـة ،مــ
تـؼضل طجائبف وٓ تـؼطع درره وفقائدهٌ ،
اطتصؿ بف هدي إلك صراط مستؼقؿ-
ِ
َّ
والققـقف طؾـك وجـقه
الـظر يف فـقن بالغتـف
وآشتغال بف
وإن مـ تع ُّؾ ِؿ الؼرآن
َ
َ
فصاحتف 7فؼد بؾغ يف البالغة والػصاحة أطؾـك الؿراتـب والؿؼامـات ،شـفد لـف بـذلؽ
إن لؼقلـف الـذي يؼـقل لحـالوةَّ ،
أطداؤه قبؾ أولقائف ،قال القلقد بـ الؿغقـرة :واهلل َّ
وإن
طؾقف لطالوة ،وإكَّف لؿثؿر أطاله مغدق أسػؾف ،وإكَّف لـقحطؿ مـا تحتـف ،وإكَّـف لقعؾـق ومـا
ُيعؾك -
( )8أخرج طبدالرزاق يف تػسقره ( ،)530.5وابـ جرير يف جامع البقان ( )106.05طــ طؽرمـة َّ
أن القلقـد
بـ الؿغقرة جاء إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 7فؼرأ طؾقف الؼـرآن 7فؽلكَّـف َّ
رق لـف 7فبؾـغ ذلـؽ أبـا جفـؾ7
ِ
فلتاه فؼال لف :أي طؿَّ ،
ـؿ؟ قـال :لقعطقكـف 7فنكَّـؽ أتقـت
إن ققمؽ يريدون أن يجؿعقا لؽ مـآ قـال :ول َ
محؿدا لت ِ
َعر َض لؿا قِ َب َؾف ،قال :قد طؾؿت قريش أ َّكل أكثرها مآ قـال :فؼـؾ فقـف قـقٓ يعؾـؿ ققمـؽ أكَّـؽ

=
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ومؿا يظفر بالغة الؼرآن الؽريؿ احتقاؤه طؾك أسالقب بؾقغة وفـقن بديعـة 7قـال
الزركشــل رحؿــف اهلل :اطؾــؿ َّ
أن هــذا طؾــؿ شــريػ الؿحــؾ ،طظــقؿ الؿؽــان ،قؾقــؾ
الطالب ،ضعقػ إصحاب ،لقسـت لـف طشـقرة تحؿقـف ،وٓ ذوو بصـقرة تستؼصـقف،
وهق أرق مـ الشعر ،وأهقل مـ البحر ،وأطجـب مــ السـحر ،كقـػ ٓ يؽـقن! وهـق
الـؿطؾِع طؾك أسرار الؼرآن العظقؿ ،الؽافؾ بنبراز إطجـاز الـظـام الؿبـقـ مـا أودع مــ
ُ
حسـ التللقػ ،وبراطة الرتكقب ،وما تضـؿـف يف الحـالوة ،وجؾؾـف يف روكـؼ الطـالوة،
مع سفقلة كَؾِؿف وجزالتفا ،وطذوبتفا وسالستفا -
ومـ تؾؽؿ إسالقب التل احتقى طؾقفا الؼرآن الؽريؿ أسـؾقب التغؾقـب ،وهـق
أسؾقب طربل معروف يف كالم العرب ولغتفؿ ،قال ابـ فارس :وهـل ســَّ ٌة مــ ســـ
العرب 7أطـل باب التغؾقـب " ،ومــ فقائـده اإليجـاز يف العبـارة ،مـع فقائـد بالغقـة
ُتالحظ يف مختؾػ إمثؾة" -
وقال الؼرصبل :ومـ العـرب مــ يجـري الؿختؾػـقـ مجـرى الؿتػؼـقـ 7ف ُقغؾـب
=

تـؽر لؿا قال ،وأ َّكؽ كاره لف 7قال :وماذا أققل فقف؟ فقاهلل ما مـؽؿ رجؾ أطؾؿ بإشعار مــل ،وٓ أطؾـؿ
برجزه وٓ بؼصقده ،وٓ بلشعار الجـ مـل ،فقاهلل ما يشبف الذي يؼقل شقئا مـ هذا ،واهلل إن لؼقلف الـذي
يؼقل لحالوةَّ ،
وإن طؾقف لطالوة ،وإكَّف لؿثؿر أطاله مغدق أسػؾف ،وإكف لقحطؿ ما تحتف ،وإكـف لقعؾـق ومـا
يعؾك ،فؼال :قد واهلل ٓ يرضك طـؽ ققمؽ حتك تؼقل فقف ،قال :فدطـل حتك أفؽر فقف 7قال :فؾؿـا ف َّؽـر
قال :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الؿدثر ]01 :أي :يل ُثره طـ غقره 7فـزلـت فقـف :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [الؿدثر ]80 – 88 :وهق مرسؾ طـ طؽرمة-

( )8يريد أسالقب الؼرآن وفـقكف البديعة-
( )0البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،محؿد بـ طبداهلل (461ه) ،دار الحضارة لؾـشر والتقزيع ،الرياض،
تحؼقؼ :زكل محؿد أبق سريع ،الطبعة إولك8104 ،ه 0223 ،م-)141.0( ،
( )5الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العـرب يف كلمفـا ،الـرازي ،أحؿـد بــ فـارس (562ه)،
الـاشر محؿد طؾل بقضقن( ،د-م) ،الطبعة إولك8185 ،ه 8664 ،م-)85( ،
( )1البل ــة العربقــة ،الؿقــداين ،طبــدالرحؿـ بـــ حبـؽــة (8102ه) ،دار الؼؾــؿ ،دمشــؼ ،الطبعــة إولــك،
8183ه 8663 ،م-)282.8( ،
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أحدهؿا طؾك أخر لخػتف أو شفرتف 7جاء ذلؽ مسؿقطًا يف أسؿاء صالحة 7كؼقلفؿ
ل ب وإم :أبقان ،ولؾشؿس والؼؿـر :الؼؿـران ،ولؾقـؾ والـَّفـار :الؿؾـقان ،وكـذلؽ
العؿران ٕبل بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿا ،غ َّؾبقا الؼؿر طؾك الشؿس لخػة التذكقر -
وقد ُطـل بعض الؿػسريـ بنبراز هذا إسؾقب وبقان كقكف مــ إسـالقب التـل
تضؿـفا الؼرآن الؽريؿ 7مـ ذلؽؿ الؿػسر اإلمام أبق حقان رحؿف اهلل يف تػسقره البحـر
الؿحقط 7فؼـد ضفـر يف تػسـقره اهتؿامـف ببقـان هـذا إسـؾقب مــ خـالل وققفـف طــد
الؿقاضع التل فقفا تغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ وبقان أكقاطـف وأمثؾتـف ،وقـد وقػـت طؾـك
ٍ
ستة وستقـ مقضعًا تؼريبًا أشار فقفا إلك التغؾقب-
فلحببت مـ خالل هذا البحث أن أققم بدراسة تطبقؼقة حقل هـذا إسـؾقب يف
الؼرآن الؽريؿ مـطؾؼًا يف ذلؽ مـ تػسقر البحر الؿحقط ،ووسؿتف :أسـؾقب التغؾقـب
يف الؼرآن الؽريؿ ,دراسة تطبقؼقة مـ خالل تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقـان 7سـائالً
اهلل سبحاكف وتعالك التقفقؼ والسداد-

حدود البحث:
دراســة تطبقؼقــة ٕســؾقب التغؾقــب يف الؼــرآن الؽــريؿ مـــ خــالل دراســة بعــض
الؿقاضع التل أشار فقفا أبق حقان إلك التغؾقب يف تػسقره البحر الؿحقط-

أهؿقة الؿقضقع:
َّ .8
أن هذا الؿقضقع يربز بالغة الؼرآن الؽريؿ-
 .0أكَّف يبقـ إسالقب البالغقة التل احتقى طؾقفا الؼرآن الؽريؿ مـ خـالل بقـان
هذا إسؾقب وضفقره يف الؼرآن الؽريؿ-
 .5أكَّـــف يقضـــ أســـؾقب التغؾقـــب ،وكقكـــف أســـؾقبًا بالغقـــًا مــــ أســـالقب
الؼرآن الؽريؿ-
( )8الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل (-)885.3
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 .1أكَّف يربز اهتؿام الؿػسريـ ببقان بالغة الؼرآن الؽريؿ وأسالقبف البديعة-
 .2أكف يبقـ مؽاكة تػسقر البحر الؿحقط يف طؾقم الؾغة ومـفا البالغة-

أسباب اختقار الؿقضقع:
 .8إهؿقة السابؼة لؾؿقضقع-
 .0اإلسفام يف خدمة الؿؽتبة الؼرآكقة-
 .5قؾة الدراسات حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ-
 .1الرغبة يف آستػادة مـ تػسقر البحر الؿحقط يف طؾؿ الؾغة-
 .2طدم القققف طؾك دراسة حقل أسؾقب التغؾقب يف تػسقر البحر الؿحقط-

الدراسات السابؼة:
هـاك بعض الدراسات حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ 7مـفا:
 . 8كظرات أسؾقبقة لؾتغؾقب يف الخطاب الؼرآين ،أ-م-د -طؼقـد خالـد الغـزاوي،
أ-م-د -طدكان جاسؿ الجؿقؾل-
 .0التغؾقب يف الؾغة العربقة وأثره يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،دراسة أصؾقة تطبقؼقة ،أمـقـ
سؾقؿان سعد الؿتـبل ،رسالة دكتقراه ،جامعة أم درمان اإلسالمقة8105 ،هـ-
 . 5ضاهرة التغؾقب يف الؾسان العربـل ومقاقعفـا يف الؼـرآن الؽـريؿ ،السـقد رزق
الطقيؾ ،مجؾة البحث العؾؿل والرتاث اإلسالمل ،العدد السادس-
 .1التغؾقـــب يف الؼـــرآن الؽـــريؿ ،د -طبـــدالقهاب حســــ حؿـــد ،ممسســـة دار
الصادق الثؼافقة-
وهذه دراسات طامة حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ ،ولؿ أقـػ طؾـك دراسـة
خاصة تـاولت أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ مـ خالل تػسقر البحر الؿحقط-
َّ
ولعؾ يف هذا البحث الذي كحـ بصدده إضاف ًة طؾؿق ًة حقـث إكـف دراسـة تطبقؼقـة
لفذا إسؾقب يف أحد كتب التػسقر-
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مـفج البحث:
سل َّتبِع يف هذا البحث الؿـفج القصػل 7وذلؽ مــ خـالل دراسـة بعـض أيـات
الؼرآكقة التل جاء فقفا أسؾقب التغؾقب وبقان ذلؽ مـ خالل ما ذكـره أبـق حقـان طــد
تؾؽ الؿقاضع يف تػسقره-

إجراءات البحث:
 .8بقان معـك أية التل جاء فقفا أسؾقب التغؾقب وتػسقرها تػسقر ًا إجؿالقًا-
 .0بقان مقضع التغؾقب يف أية-
 .5ذكر ققل أبل حقان الذي كص فقف طؾك مقضع التغؾقب يف أية-
 .1ذكر مـ وافؼ وخالػ أبا حقان مـ الؿػسريـ طؾك مجلء أسـؾقب التغؾقـب
يف أية-
 .2اإلشارة إلك القجف البالغل مـ التغؾقب إن ضفر دون تؽ ُّؾػ-
 .2كتابة أيات بالرسؿ العثؿاين ،مع العزو إلك اسؿ السقرة ورقؿ أية مباشرة-
 .3إن طـرض لــل حــديث أثـــاء البحــث 7إن كــان يف الصــحقحقـ أو يف أحــدهؿا
اكتػقــت بتخريجــف مـفؿــا ،وإن كــان يف غقرهؿــا أخرجتــف مــع ذكــر حؽــؿ العؾؿــاء
الؿختصقـ طؾقف-
 .4طزو إققال إلك قائؾقفا-
الــص الؿـؼـقل باسـؿ قائؾـف اكتػقـت بـذلؽ طــ وضـع طالمتـل
رت
 .5إذا صدَّ ُ
َّ
التـصقص ،وإذا لؿ أصدره باسؿ قائؾف جعؾتف بقـفؿا-

خطة البحث:
تتؽقن خطة البحث مـ مؼدمة وتؿفقد وأربعة مباحث وخاتؿة-
الؿؼدمة :وتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع وأسـباب اختقـاره والدراسـات السـابؼة
ومـفج البحث وإجراءاتف-
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التؿفقد :ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
الؿطؾب إول :التعريػ بلسؾقب التغؾقب-
الؿطؾب الثاين :تعريػ مقجز بلبل حقان وتػسقره البحر الؿحقط-
الؿبحث إول :تغؾقب الؿخاصب طؾك الغائب .وفقف أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ-
الؿطؾب الثاين :التغؾقب يف ققلـف تعـالك :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﭼ-
الؿطؾب الثالـث :التغؾقـب يف ققلـف تعـالك :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ-
الؿطؾب الرابع :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ-
الؿبحث الثا  :تغؾقب مـ يعؼؾ طؾك مـ ٓ يعؼؾ .وفقف أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ-
الؿطؾب الثاين :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﭼ-
الؿطؾــب الثالــث :التغؾقــب يف ققلــف تعــالك :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭼ-
الؿطؾب الرابع :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ-
الؿبحث الثالث :تغؾقب الؿذكر طؾك الؿمكث .وفقف أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ-
الؿطؾب الثاين :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ.
الؿطؾب الثالث :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ-
الؿطؾب الرابع :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ-
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الؿبحث الرابع :أكقاع أخرى .وفقف أربعة مطالب:
الؿطؾب إول :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ-
الؿطؾب الثاين :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﭼ-
الؿطؾب الثالث :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ-
الؿطؾب الرابع :التغؾقب يف ققلف تعالك :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-
الؿصادر والؿراجع-

***
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التنَٔد
املطلب األّل :التعسٓف بأضلْب التػلٔب:
وغ ْؾبـًاَ ،
أوًٓ :التغؾقب لغـة :يؼـالَ :غ َؾ َبـ ُف َغ َؾ َبـ ًة َ
والغـالب :الؽثقـر
َّ
وغ َؾبـًا أيضـًا،
الغؾبة ،والؿغ َّؾب :الؿغؾقب مرار ًاِ ،
والغالب :الـزاع -
قال ابـ فارس :الغقـ والالم والباء أصؾ صحق يدل طؾك ققة وقفر وشدة -
وغالب الؿعاجؿ تدور حقل هذه الؿعاين 7أي :طؾك الغؾبة والؼقة والشدة-
ثاكقًا :التغؾقب اصلحًا:
يقجد طدة تعريػات لؾتغؾقب مـفا:
 .8جعؾ لف ابـ السؽقت بابًا يف إصالح الؿـطؼ كسـتطقع أن كلخـذ مــف تعريػـًا7
حقث قال :باب آسؿقـ ُيغ َّؾب أحدهؿا طؾك صاحبف 7لشفرتف أو لخػتف -
 .0قال ابـ مالؽ :هق :أن يعؿ كال الصـػقـ بؾػظ أحدهؿا -
 .5قــال الطقبــل :هــق تــرجق أحــد الؿعؾــقمقـ طؾــك أخــر وإصــالق لػظــف
طؾقفؿا -
( )8يـظــر العــقـ ،الػراهقــدي ،الخؾقــؾ بـــ أحؿــد (842ه) ،دار الشــمون الثؼافقــة ،بغــداد ،تحؼقــؼ :مفــدي
الؿخزومل ،إبراهقؿ السامرائل ،الطبعة الثاكقة8653 ،م ،)102.1( ،والصحاح ،الجقهري ،إسؿاطقؾ
ابـ حؿاد (565ه ) ،دار العؾؿ لؾؿاليـقـ ،تحؼقـؼ :أحؿـد طبـدالغػقر ططـا ،الطبعـة الرابعـة8124 ،ه ،
8654م-)862.8( ،
( )0مؼايقس الؾغة ،الرازي ،أحؿد بـ فارس (562ه) ،دار الػؽر ،تحؼقؼ :طبدالسالم محؿـد هـارون ،د-ط،
8566ه8646 ،م-)555.1( ،
( )5إصلح الؿـطؼ ،ابـ السؽقت ،يعؼقب بـ إسحاق (011ه) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،تحؼقـؼ :محؿـد
مرطب ،الطبعة إولك8105 ،ه 0220 ،م-)058( ،
( )1شرح الؽافقة الشافقة ،ابـ مالـؽ ،محؿـد بــ طبـداهلل (340ه) ،جامعـة أم الؼـرى مركـز البحـث العؾؿـل
وإحقــاء الــرتاث اإلســالمل ،تحؼقــؼ :طبــدالؿـعؿ أحؿــد هريــدي ،الطبعــة إولــك8120 ،ه 8650 ،م،
(-)8368.5
( )2التبقـان يف البقــان ،الطقبـل ،الحســقـ بــ طبــداهلل (415ه) ،جامعـة إزهــر ،كؾقـة الؾغــة العربقـة ،تحؼقــؼ:

=
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وحؽــاه الزركشــل يف الربهــان دون أن يـســبف 7حقــث قــال :وققــؾ :تــرجق أحــد
الؿغؾقبقـ طؾك أخر أو إصـالق لػظـة طؾقفؿـا ،ثـؿ قـال :إجـرا ًء لؾؿختؾػـقـ مجـرى
الؿتػؼقـ -
 .1قال ابـ هشام يف مغـل الؾبقب :الؼاطدة الرابعة :أهنؿ ُيغؾبقن طؾك الشـلء مـا

ٍ
لتـاسب بقـفؿا أو اختالط -
لغقره7

 .2قال الزركشل رحؿف اهلل :حؼقؼتف :إططاء الشلء حؽؿ غقره -
وكؼؾف طـف السققصل يف اإلتؼان دون كسبة-
ولعؾـــا كؾحــظ مـــ خــالل التلمــؾ يف التعريػــات الســابؼة َّ
أن التغؾقــب شــقئان أو
صـػان اس ُت ِ
عؿؾ لػظ أحدهؿا ُ
وغؾب طؾك أخر ،وقد ذكر بعضفؿ لذلؽ طؾ ًة كشفرة
أحد الؾػظقـ أو خػتف أو التـاسب بقـ الؾػظقـ أو آختالط بقـفؿا 7وقد تظفر حؽؿة
التغؾقب يف كؾ مقض ٍع بحسبف 7بقد َّ
أن مـ أهؿ ِح َؽؿ التغؾقب اإليجاز يف العبارة-

املطلب الجاىٕ :تعسٓف مْجص بأبٕ حٔاٌ ّتفطريِ البخس احملٔط:
ٓ غرو يف شفرة أبل حقان وتػسقره فؼد ذاع صـقتفؿا وبؾغـت شـفرهتؿا أفـاق،
وٓ يخػك ما لتػسقر البحر الؿحـقط مــ الؿؽاكـة العؾؿقـة العالقـة بـقـ كتـب التػسـقر،
أن البحث يعتؿد طؾك هذا التػسقرَ 7
وبؿا َّ
ففاك تعريػًا مقجز ًا لؾؿملػ والؽتاب-
=

طبدالستار حسقـ مربوك زمقط ،رسالة دكتقراه( ،د-ط)8564 ،ه8644 ،م-)831( ،

( )8البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)562.5( ،
( )0مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب ،ابــ هشـام ،طبـداهلل بــ يقسـػ (438ه) ،الؿجؾـس الـقصـل لؾثؼافـة
والػـقن وإدب ،الؽقيت ،تحؼقؼ :طبدالؾطقػ محؿد الخطقب ،الطبعـة إولـك8105 ،ه0220 ،م،
(-)344.3
( )5البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)562.5( ،
( )1يـظر اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل ،طبدالرحؿـ بـ أبل بؽر (688ه) ،مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة
الؿصـــحػ الشـــريػ ،الؿديــــة الؿــــقرة ،تحؼقـــؼ :مركـــز الدراســـات الؼرآكقـــة( ،د-ط)8103 ،ه،
(-)8201.1
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أوًٓ :أبق حقان:
هــق محؿــد بـــ يقســػ بـــ طؾــل بـــ يقســػ بـــ ح َّقــان الغركــاصل ،أثقــر الــديـ
الج َّقاين الـَّػزي ،وكـقتف أبق ح َّقان ،ولد يف طام أرب ٍع وخؿسـقـ وسـتؿائة مــ
إكدلسل َ
الفجرة يف مديــة غركاصـة ،وقـد كاكـت كشـلتف يف هـذه الؿديــة أطــل :غركاصـة الؿؾقئـة
بحؾؼ العؾؿ ومجالس العؾؿاء يف شـتك الػــقن والعؾـقم 7فسـاطده هـذا الجـق العؾؿـل
طؾك تؽقيـ شخصقتف العؾؿقة ،حقث درس طؾـك شـققخ طصـره وتؾ َّؼـك طــفؿ طؾقمـا
متعــددة وفـقكــًا متـقطــة مـفــا طؾــقم الؼــرآن والتػســقر والبالغــة والـحــق وإصــقل
وغقرها ،ثؿ رحؾ إلك بؾدان أفريؼقا والحجاز مصر واستػاد مـ مشـايخفا وطؾؿائفـا،
واستؼر أخقر ًا بؿصر ،واشتغؾ بالتعؾقؿ والتللقػ ،وقد أثـك طؾقف كثقر مـ العؾؿاء-
وبعــد حقــاة صقيؾــة قضــاها يف العؾ ـؿ والتعؾــقؿ والتــللقػ تــقيف يف طــام خؿـ ٍ
ـس
وأربعقـ وسبعؿائة يف الؼاهرة رحؿف اهلل رحؿة واسعة -

ثاكقًا :تػسقر البحر الؿحقط:
ُيعدُّ تػسقر البحر الؿحقط مـ أكرب وأوسع كتب التػسـقر وأغزرهـا مـاد ًة طؾؿقـةً7
ولعؾل أبقـ ذلؽ فقؿا يؾل:
 .8آطتؿــاد طؾــك إحاديــث الـبقيــة الصــحقحة ،ور ُّد كثقــر مـــ إحاديــث
الضعقػة-
 .0التػسقر مؾل ٌء بـلققال العؾؿـاء مــ الؿػسـريـ ,الؿتؼـدمقـ والؿتـلخريـ ,و
الؾغقيقـ وإصقلققـ والػؼفاء وغقرهؿ-
( )8يـظر صبؼات الشافعقة الؽبرى ،السبؽل ،طبـدالقهاب بــ تؼـل الـديـ ( ،)448هجـر لؾطباطـة ،الؼـاهرة،
تحؼقـــؼ :محؿـــقد محؿـــد الطــــاحل ،طبـــدالػتاح محؿـــد الحؾـــق ،الطبعـــة الثاكقـــة8185 ،ه8660،م،
( ،)524,043.6وصبؼــات الؿػســريـ ،الــداوودي ،محؿــد بـــ طؾــل (612ه) ،دار الؽتــب العؾؿقــة،
بقــروت ،الطبعــة إولــك8125 ،ه8655،م ،)054.0( ،والبــدر الطــالع ،الشــقكاين ،محؿــد بـــ طؾــل
(8022ه) ،دار الؿعرفة ،بقروت( ،د-ط)0221 ،م-)055.0( ،
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َّ .5
أثـر يف صـبغة
أن تػسقر البحر الؿحقط مـ أواخر ما أ َّلػف أبـق حقـان ،ولـذلؽ ٌ
الؽتاب العؾؿقة-
 .1أكَّف ُيعدُّ مقسقط ًة يف طؾؿ الؼراءات الؿتقاترة والشاذة وتقجقففا-
 . 2يظفر يف الؽتاب آهتؿام بالؿسائؾ الـحقية والصرفقة والبالغقة ،وذكر آراء
الـحقيقـ واختالفاهتؿ يف مسائؾ الـحق والؾغة-
 .3كثـرة ووفــرة الشــقاهد الشـعرية يف هــذا التػســقر 7حتـك ٓ يؽــاد الؼــارئ يؿــر
بشاهد شعري يف كتب الؾغة إٓ وجده يف البحر الؿحقط-
 .4بروز الـؼد وآستدراك طؾك إققال يف هذا التػسـقر ،وطـدم آطتؿـاد طؾـك
مجرد الجؿع والـؼؾ -
وإذا كـان هـذا التػسـقر هبـذه الؿثابـة وهبــذا الؿؼـام العؾؿـل الرفقـع فـال غرابــة أن
يرجع إلقف العؾؿاء لإلفادة مـف والـفـؾ مؿـا ُأودع فقـف مــ العؾـقم الؽثقـرة ،وأن يعتؿـد
طؾقف الباحثقن يف شتك تخصصاهتؿ-
وقبؾ أن أختؿ الؽالم طـ هذا التػسقر يجدر بل اإلشارة أكف ٓ يخؾق تػسـقر مــ
مآخذ 7ومـ أطظؿ الؿآخذ طؾقـف اتخـاذ مملػـف الؿـذهب إشـعري مـفجـًا يف مسـائؾ
آطتؼاد 7وهق مـفج مخالػ لؿـفج أهؾ السـة والجؿاطة -
( )8يـظر أبق حقان الـحقي ،الحديثل ،خديجة ،مؽتبـة الـفضـة ،بغـداد ،الطبعـة إولـك8552 ،ه8633،م،
( ،)038,856وتػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾك أية ( )25مـ سـقرة
البؼرة إلك كفاية كلمف طؾك أية ( )94مـ السقرة كػسفا دراسة وتحؼقؼًا ،الؼرشـل ،حـاتؿ بــ طبـداهلل،
رسالة دكتقراه ،الجامعة اإلسالمقة8158 ،هــ ،)35,24( ،وأبـق حقـان إكدلسـل ومـفجـف يف تػسـقره
البحــر الؿحــقط ويف إيــراد الؼــراءات فقــف ،شــؽري ،أحؿــد خالــد ،دار طؿــارَ ،ط َّؿــان ،الطبعــة إولــك،

8105ه0224 ،م-)022,804( ،
( )0يـظر الؿخالػات العؼدية لؿـفج أهؾ السـة طـد أبل حقـان إكدلسـل مــ خـلل تػسـقره البحـر الؿحـقط
طرض وكؼد ،العامر ،طبداهلل بـ محؿد ،رسالة دكتقراه ،الجامعة اإلسالمقة8106,8105 ،ه ،وتػسقر
البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾك أية ( )25مـ سـقرة البؼـرة إلـك كفايـة كلمـف
طؾك أية ( )94مـ السقرة كػسفا دراسة وتحؼقؼًا ،الؼرشل-)35,24.8( ،
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املبخح األّل :تػلٔب املداطب عل ٙالػاٜب:
املطلب األّل :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ-
هذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [البؼرة ]815 :وهذه أية يف بقان فضؾ هذه
إمة حقث جعؾفا اهلل أمة وسطًا 7أي :طدو ً
ٓ خقار ًا ،ومـ فضؾفا أكَّفا تشفد طؾك
إمؿ يقم الؼقامة ،وأفادت أية َّ
أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؽقن شفقد ًا طؾقـا يقم
الؼقامة بالعدالة ،أو بلكَّف ب َّؾغ البالغ الؿبقـ ،وجاء يف أية َّ
أن استؼبال بقت الؿؼدس يف
بداية إمر بالصالة كان ٕجؾ آمتحان وآختبار 7مـ كان صادقًا يف اتباطف لؾـبل
صؾك طؾقف وسؾؿ ومـ كان غقر ذلؽ ،وفقفا بقان فضؾ اهلل سبحاكف وتعالك بلكَّف ٓ
يضقع طؿؾ طامؾ -
ُ
حقـث
ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف تعـالك :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ
( )8يـظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،إسـؿاطقؾ بــ طؿـر (441ه) ،دار ابــ الجـقزي ،الـدمام ،تحؼقـؼ:
حؽؿت بـ بشـقر ياسـقـ ،الطبعـة إولـك8158 ،ه ،)88,5.0( ،وتقسـقر الؽـريؿ الـرحؿـ يف تػسـقر
كلم الؿـان ،السـعدي ،طبـدالرحؿـ بــ كاصـر ،دار ابــ الجـقزي ،الـدمام ،الطبعـة الخامسـة8150 ،ه
( ،)34,33وتػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ســقرة البؼــرة ،العثقؿــقـ ،محؿــد بـــ صــال (8108ه) ،دار ابـــ
الجقزي ،الدمام ،الطبعة إولك8105 ،ه-)800,826( ،
( )0ورد يف ســبب كـــزول ققلـــف تعـــالك :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ مــا أخرجـــف البخـــاري يف صـــحقحف
( ،)8358.1كتاب التػسقر ،سقرة البؼرة ،طـ الرباء رضل اهلل طـف َّ
أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف و سـؾؿ
صؾك إلك بقت الؿؼدس ستة طشر شفر ًا أو سبعة طشر شفر ًا ،وكـان يعجبـف أن تؽـقن قبؾتـف قبـؾ البقـت،
وأ َّكف صؾك أو صالها صالة العصر وصؾك معف ققم 7فخرج رجؾ مؿـ كان صـؾك معـف 7فؿـر طؾـك أهـؾ
الؿسجد وهؿ راكعقن 7قال أشفد باهلل لؼد صؾقت مع الـبل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ قبؾ مؽة 7فداروا كؿـا
هؿ قبؾ البقت ،وكان الذي مات طؾك الؼبؾة قبؾ أن تحقل قِ َبؾ البقت رجال قتؾقا لؿ كدر ما كؼقل فـقفؿ7
فلكزل اهلل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ-

168

أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ – دراسة تطبقؼقة

د .كايػ بـ يقسػ العتقبل

َّ
إن الخطاب هـا لؾحاضريـ مؿـ كان مقجقد ًا طـد كزول هذه أية ،ولؾغـائبقـ الـذيـ
ما تقا قبؾ كزولفا 7ولؽـَّف غ َّؾب يف الؾػظ الحاضريـ-
طؿـ مـات طؾـك
قال أبق حقان رحؿف اهلل :وأتك بؾػظ الخطاب وإن كان السمال َّ
سبقؾ التغؾقبَّ 7
ٕن الؿصؾقـ إلك بقت الؿؼدس لؿ يؽقكقا كؾفؿ ماتقا -
فقجــف
وقــد أشــار إلــك هــذا التغؾقــب ابـــ جريــر يف جــامع البقــان 7حقــث قــالّ :
الخطاب هبا إلك إحقاء ودخؾ فقفؿ الؿقتك مـفؿَّ 7
ٕن مـ شلن العرب إذا اجتؿع يف
والغائب أن ُيغؾبقا الؿخاصب 7فقدخؾ الغائب يف الخطاب -
الؿخاصب
الخرب
ُ
ُ
وقد أشار إلقف أيضًا ابـ ططقة يف تػسقره  ،والرازي يف تػسقره  ،والؼاسؿل يف
تػسقره -
وقد يظفر لؾؼارئ مع فائدة اإليجاز يف العبارة فائدة أخرى لطقػة 7وهل اإلشارة
إلك إخقة اإليؿاكقـة حقـث جؿـع إيؿـاهنؿ يف لػـظ واحـد 7فؼـال :ﭽ ﮔ ﭼ ،ولـؿ
يؼؾ :إيؿاكؽؿ وإيؿاهنؿ 7واهلل أطؾؿ-
املطلب الجاىٕ :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﭼ-

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان ،محؿد بـ يقسـػ (412ه) ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،تحؼقـؼ :طبـدالرزاق
الؿفدي ،الطبعة إولك8105 ،ه0220 ،م-)382,326.8( ،
( )0جامع البقـان طــ تلويـؾ آي الؼـرآن ،الطـربي ،محؿـد بــ جريـر (582ه) ،دار هجـر ،الؼـاهرة ،تحؼقـؼ:
طبداهلل بـ طبدالؿحسـ الرتكل ،الطبعة إولك8100 ،ه0228،م (-)325.0
( )5يـظر الؿحـرر الـقجقز يف تػسـقر الؽتـاب العزيـز ،ابــ ططقـة ،طبـدالحؼ بــ ططقـة ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،تحؼقؼ :طبدالسالم طبدالشايف محؿد ،الطبعة إولك8100 ،ه-)008,002.8( ،
( )1يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي ،محؿد بـ طؿر( ،)323دار إحقاء الرتاث العربل ،بقـروت ،الطبعـة الثالثـة،
8102ه-)65.1( ،
( )2يـظر محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل ،محؿد جؿال الديـ بـ محؿـد سـعقد (8550ه) ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،الطبعة إولك8185 ،ه-)101.8( ،
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هــذه الجؿؾــة مـــ أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الؿائـــــــدة:
- ]822
أن طؾك الؿممـ َ
تدل هذه أية طؾك َّ
بذل جفده يف إصالح كػسف وهـدايتفا 7فنكَّـف
إذا فعؾ ذلؽ ٓ يضره ضالل مـ َّ
ضؾ وٓ فساد مـ فسد ،وأخـرب اهلل يف هـذه أيـة َّ
أن
مآل الجؿقع إلقف يف يقم الؼقامة 7فقـبئفؿ بلطؿالفؿ سقا ٌء كاكت خقر ًا أو شر ًا

-

ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف تعالك :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ حقث غ َّؾب جاكب
الؿخــاصبقـ وهــؿ الؿفتــدون طؾــك الغــائبقـ وهــؿ مـــ ضــؾ طـــ الفدايــة 7فؼــال:
ﭽﭺﭼ ،ولؿ يؼؾ :مرجعؽؿ ومرجعفؿ-
قــال أبــق حقــان رحؿــف اهلل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ 7
أي :مرجع الؿفتديـ والضالقـ ،وغ َّؾب الخطاب طؾك الغقبة -
كص طؾك التغؾقب يف هذه أية غقر أبل حقان 7وإن كان أشار
ولؿ أقػ طؾك مـ َّ
إلقف الرازي يف تػسقره دون أن يـص طؾك التغؾقب 7حقـث قـال :ثـؿ قـال تعـالك :ﭽ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ يريد مصقركؿ ومصقر مـ خالػؽؿ -
( )8يـظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،)161.5( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي (-)038
( )0لقس يف أية ما يدل طؾك ترك إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر 7بؾ َّ
إن مـ تؿام الفداية ققام العبد بؿا
يجب طؾقف مـ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر -يـظر تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي (-)038
وقد ورد طـ أبل بؽر رضـل اهلل أكَّـف قـال :يـا أيفـا الــاس إكؽـؿ تؼـرؤون هـذه أيـة :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ إلــك آخــر أيــة ،وإ َّكؽــؿ تضــعقهنا طؾــك غقــر مقضــعفا،
وإكل سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقلَّ ( :
إن الــاس إذا رأوا الؿـؽـر وٓ يغقـروه أوشـؽ اهلل
وصح إسـاده محؼؼقه-
أن يعؿفؿ بعؼابف) -أخرجف أحؿد يف مسـده ( ،)864.8حديث رقؿ (-)83
َّ
وكذلؽ صح إسـاده الشقخ أحؿد شاكر طؾك تحؼقؼف طؾك مسـد اإلمام أحؿد (-)842.8
( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان-)20.1( ،
( )1التػسقر الؽبقر ،الرازي-)122.80( ،
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ابـــ طاشـــقر يف ذلــؽ فؼــال :وأ َّكـــد ضــؿقر الؿخــاصبقـ بؼقلـــف:
وقــد خــالػ ُ
ﭽﭻﭼ لؾتـصقص طؾك العؿقم ،وأن لقس الؽالم طؾك التغؾقب -
والــذي يظفــر ,واهلل أطؾــؿ ,وجــقد أســؾقب التغؾقــب مـــ جفــة تغؾقــب ضــؿقر
الؿخــاصبقـ طؾــك ضــؿقر الغــائبقـ ،وٓ يؿـــع مـــ ذلــؽ وجــقد التلكقــد يف ققلـــف:
ﭽﭻﭼٕ 7كَّف قال :ﭽ ﭺ ﭼ ،ولؿ يؼؾ :مرجعؽؿ ومرجعفؿ-
املطلب الجالح :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ:
هذه أية فقفا ر ٌد مـ اهلل طز وجؾ طؾك إبؾقس طـدما قال :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [اإلســـــــــراء]30 :
ٕسـتقلقـ طؾـقفؿ وٕضـؾـَّفؿ وٕغـقيـَّفؿ7
أي :لئـ أخرت إهالكل إلك يقم الؼقامـة7
َّ
فؼـــال اهلل لـــف :ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [اإلســـراء]35 :
أي :اذهب فؿـ تبعؽ مـ ذرية آدم واختار صاطتؽ طؾك صاطتل 7ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

مؽؿالً جزاء أطؿالؽؿ -
ﮫ ﮬ ﭼ أي :مدَّ خر ًا مق َّفر َا َّ
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ حقــث غ َّؾــب ضــؿقر
الخطاب طؾك ضؿقر الغقبة فؼال :ﭽ ﮪ ﭼ ولؿ يؼـؾ :جـزاؤك وجـزاؤهؿ 7مـع أكَّـف
تؼدم ضؿقر الغقبة يف ققلف :ﭽ ﮧ ﭼ-
غائب وضؿقر خطاب غ َّؾب الخطاب -
اسؿ
ٌ
ولـؿـا تؼدَّ م ٌ
قال أبق حقانَّ :
قؾت :أما كـان
وقد ذكر التغؾقب يف أية الزمخشري يف تػسقره 7حقث قال :فنن َ
( )8التحريــر والتـــقير ،ابـــ طاشــقر ،محؿــد الطــاهر بـــ محؿــد (8565ه) ،الــدار التقكســقة لؾـشــر ،تــقكس،
8651م-)562.5( ،
( )0يـظر جامع البقان ،الطربي ،)321.81( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)258( ،
( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان-)40.3( ،
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قؾـت:
مـ حؼ الضؿقر يف الجزاء أن يؽقن طؾك لػـظ الغقبـة لقرجـع إلـك مــ تبعـؽ؟ ُ
بؾك 7ولؽـ التؼديرّ :
ثؿ ُغؾب الؿخاصـب طؾـك الغائـب
فنن جفـَّؿ جزاؤهؿ وجزاؤكَّ ،
فؼقؾ :ﭽ ﮪ ﭼ -
ومؿــــ ذكـــره الـــرازي يف تػســـقره  ،والـســـػل يف تػســـقره  ،وابــــ جـــزي يف
تػســـقره  ،والـقســـابقري يف تػســـقره  ،واإليجـــل يف تػســـقره  ،وأبـــق الســـعقد يف
تػسقره -

وإن كــان مـــ لطقػـ ٍـة ُتؾــتؿس مـــ التغؾقــب يف أيــة َّ
أن إبؾــقس هــق إصــؾ يف

تبع لف فقفا -
الؿعاصل ،وغقره ٌ
قال ابـ الؼقؿ :أطاد الضؿقر بؾػظ الخطاب وإن كان (مـ تبعؽ) يؼتضل الغقبة7
وج ِعؾ الغائب تبعًا لف كؿا كان تبعا لف
ٕ َّكف اجتؿع مخاصب وغائب ُفغؾب الؿخاصب ُ
يف الؿعصقة والعؼقبة 7فحسـ أن ُيجعـؾ تبعـًا لـف يف الؾػـظ 7وهـذا مــ حســ ارتبـاط

( )8الؽشا  ،الزمخشري ،محؿقد بـ طؿرو (255ه) ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،تحؼقـؼ :يقسـػ طؾـل
بديقي ،الطبعة الثالثة8124 ،ه-)344.0( ،
( )0يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي-)534.08( ،
( )5يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل ،طبداهلل بــ أحؿـد (482ه) ،دار الؽؾـؿ الطقـب ،بقـروت،
تحؼقؼ :يقسػ طؾل بديقي ،الطبعة إولك8186 ،ه8665 ،م-)034.0( ،
( )1يـظر التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي ،محؿد بـ أحؿـد (418ه) ،شـركة دار إرقـؿ بــ أبـل إرقـؿ،
بقروت ،تحؼقؼ :طبداهلل الخالدي ،الطبعة إولك8183 ،ه-)122.8( ،
( )2يـظر رائب الؼـرآن ور ائـب الػرقـان ،الـقسـابقي ،الحســ بــ محؿـد (522ه) ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت ،تحؼقؼ :زكريا طؿقرات ،الطبعة إولك8183 ،ه-)532.1( ،
( )3يـظــر جــامع البقــان يف تػســقر الؼــرآن ،اإليجــل ،محؿــد بـــ طبــدالرحؿـ (622ه) ،دار الؽتــب العؾؿقــة،
بقروت ،الطبعة إولك8101 ،ه0221،م-)122.0( ،
( )4يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد ،محؿد بــ محؿـد (658ه) ،دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-)855.2( ،
( )5يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقي ،)532.1( ،و إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايـا الؽتـاب
الؽريؿ ،أبق السعقد-)122.0( ،
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الؾػظ بالؿعـك واتصالف بف -
ومثؾ هذا التقجقف البالغل ذكر الزركشل يف الربهان -
ويجقز أن تؽقن أية جاءت طؾك أسؾقب آلتػات مـ الغقبة إلك الخطاب،
الخطاب ،وتقضق ذلؽ َّ
أن أية جاءت بضـؿقر الغقبـة يف ققلـف :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ
ثؿ اكتؼؾت إلك الخطاب يف ققلف :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ -
املطلب السابع :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ -
لبقان هذه أية ٓ بد مـ بقان ما قبؾفا وما بعدها 7قال تعالك :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [الصــــــافات ]835 – 838 :يخاصــــــب اهلل
سبحاكف وتعالك يف هذه أيات الؿشركقـ أكَّفؿ وآلفتفؿ مـ إصـام لـ يسـتطقعقا أن
يصدُّ وا أحد ًا طـ ديــ اهلل مفؿـا حـاولقا وقـامقا بـف مــ اإلضـالل
يضؾقا أحد ًا وٓ أن ُ
واإلفســاد إٓ مـــ ســبؼ يف طؾــؿ اهلل أ َّكــف مـــ أهــؾ الـــار ,كســلل اهلل بػضــؾف الســالمة
والعافقة- ,
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ حقــث غ َّؾــب ضــؿقر
( )8بــدائع الػقائــد ،ابـــ الؼــقؿ ،محؿــد بـــ أبــل بؽــر (428ه) ،دار طــالؿ الػقائــد ،تحؼقــؼ :طؾــل بـــ محؿــد
العؿران ،الطبعة إولك8102 ،ه-)8352.1( ،
( )0يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)565.5( ،
( )5وهق أحد أسالقب الؼرآن الؽريؿ -يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)142.0( ،
( )1يـظر الؽشا  ،الزمخشري ،)344.0( ،والتػسقر الؽبقر ،الـرازي ،)534.08( ،والبحر الؿحـقط ،أبـق
حقان-)40.3( ،
( )2يـظر جامع البقان ،الطربي ،)805.08( ،ومعالؿ التـزيؾ ،البغـقي ،الحسـقـ بــ مسـعقد (283ه) ،دار
صقبة ،الرياض ،تحؼقؼ :محؿد طبداهلل الـؿر ،طثؿان جؿعـة ضـؿقرية ،سـؾقؿان مسـ َّؾؿ الحـرش ،الطبعـة
الثاكقة8104 ،ه0223 ،م ،)358.5( ،وأضـقاء البقـان يف إيضـاح الؼـرآن بـالؼرآن ،الشــؼقطل ،محؿـد
إمــقـ بـــ محؿــد الؿختــار (8565ه) ،دار طــالؿ الػقائــد ،مؽــة الؿؽرمــة ،الطبعــة إولــك8103 ،ه،
(-)421.4
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الخطاب يف ققلف :ﭽﭿ ﭼ طؾك ضؿقر الغائب الؿسترت (هؿ) العائد طؾك الؿعبقدات7
َّ
ٕن التؼدير :فنكَّؽؿ وما تعبدون مـ إصـام ما أكتؿ وهؿ طؾقف بػاتـقـ-
قال أبق حقان :والؿعـك :قؾ لفـؿ يـا محؿـد :ومـا تعبـدون مــ إصــام مـا أكـتؿ
وهؿ 7وغ َّؾب الخطاب -
ومؿـ أشار إلك التغؾقـب يف أيـة البقضـاوي يف تػسـقره 7حقـث قـال :و ﭽ ﭿ ﭼ

ضؿقر لفؿ ؤلفتفؿ ُغؾب فقف الؿخاصب طؾك الغائب -
ٌ
وكـــذلؽ البؼـــاطل يف كظـــؿ الـــدرر  ،واإليجـــل يف تػســـقره  ،وأبـــق الســـعقد
يف تػسقره -
ولعؾ لطقػة هذا التغؾقب التـبقف طؾك َّ
أن معبقدات الؽػار طدَ ٌم ٓ ذكر لفؿ 7وقـد
أشار إلك ذلؽ البؼاطل يف كظؿ الدرر -

***

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان-)220.4( ،
( )0أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي ،طبداهلل بـ طؿر (352ه) ،دار إحقاء الـرتاث العربـل ،بقـروت،
تحؼقؼ :محؿد طبدالرحؿـ الؿرطشؾل ،الطبعة إولك8185 ،ه-)02.2( ،
( )5يـظر كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،إبراهقؿ بـ طؿر (552ه) ،دار الؽتـاب اإلسـالمل،
الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة8185 ،ه8665 ،م-)122.8( ،
( )1يـظر جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل-)130.5( ،
( )2يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)026.4( ،
( )3يـظر كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل-)122.8( ،
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املبخح الجاىٕ :تػلٔب مً ٓعكل عل ٙما ال ٓعكل
املطلب األّل :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ:
هذه الجؿؾة ضؿـ ققلف تعالك :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ [البؼــــــــرة:
-]00
َّـاس يف أيـة التـل قبؾفـا بعبادتـف يف ققلـف :ﭽ ﮜ
بعد أن أمر سبحاكف وتعالك الـ َ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [البؼرة ]08 :بـ َّقـ مـا يـدل
طؾك أكَّف الؿستحؼ لؾعبادة بؿا أسداه إلك طبـاده مــ الــعؿ العظقؿـة وأٓء الجسـقؿة
بلن جعؾ إرض مؿفدة كالػراش صالح ًة لطبقعة البشر ومـا يحتاجقكـف مــ مصـال
ومـافع ،وكـذلؽ مــ كعؿـف أن جعـؾ السـؿاء كالسـؼػ وفقفـا مــ الؿــافع كالشـؿس
والؼؿر ،وكذلؽ مـ كعؿـف العظقؿـة إكـزال الؿـاء مــ السـؿاء فقؽـقن سـببًا يف إخـراج
الزروع والحبقب والثؿار والػقاكف ،ثؿ هنـك طــ اإلشـراك بـف سـبحاكف فؼـال :ﭽ ﮺

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ أي :كظراء وأمثا ً
ٓ وأكـتؿ تعؾؿـقن أكـف الـرب الـرزاق
الذي ٓ يـػع وٓ يضر إٓ هق سبحاكف وتعالك -
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف تعــالك :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ أي:
جعؾ إ رض فراشًا لؿـ يعؼؾ مـ بـل آدم ولؿـ ٓ يعؼؾ كالحققاكات 7فدخؾ مـا ٓ
يعؼؾ مع مـ يعؼؾ يف خطاب آمتـان تغؾقبًا-
قــال أبــق حقــان :فالقهــد مســتؼر بـــل آدم وغقــرهؿ مـــ الحققاكــات ،والجبــال
والخزون مستؼر لـبعض أدمقـقـ بققتـًا أو حصـقكًا ومــازل ،أو لـبعض الحققاكـات
وحشًا وصقر ًا يػرتشقن مـفا أوكار ًا ،ويؽقن آمتـان طؾك هذا مشتؿالً طؾـك كـؾ مــ
( )8يـظر جامع البقان ،الطربي ،)562,554.8( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي (-)51

175

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

جعؾ إرض لف قرار ًا ،وغ َّؾب خطاب مـ يعؼؾ طؾك مـ ٓ يعؼؾ -
ولؿ أقػ طؾك مـ أشار إلك التغؾقـب يف هـذه أيـة ،والـذي يظفـر أكَّـف ٓ يقجـد
تغؾقــبَّ 7
ٕن الخطــاب لؾـــاس يف ققلــف :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ وســقاق أيــات
يدل لذلؽ أيضًا 7فإمر بالعبادة والـفل طـ اتخاذ إكداد خاص هبـؿ ،وكـذلؽ َّ
فـنن
الحققاكــات مـــ جؿؾــة مــا امــتـ اهلل بــف طؾــك طبــاده 7إذ كثقـ ٌـر مـفــا معــدٌ لؿصــالحفؿ
ومـافعفؿ 7ولذلؽ ذكر أبق حقـان احتؿـا ً
آخـر غقـر التغؾقـب 7حقـث قـال :أو يؽـقن
ٓ َ
خطاب آمتـان وقع طؾك مـ يعؼـؾَّ 7
ٕن مـا طـداهؿ مــ الحققاكـات معـدٌ لؿــافعفؿ
ومصالحفؿ 7فخؾؼفا مـ جؿؾة الؿـة طؾك مـ يعؼؾ -
املطلب الجاىٕ :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ:
هذه أية ضؿـ ققلف تعالك :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﭼ [البؼرة ]832 :بعد أن ب َّقـ اهلل يف أية التل قبؾفا دٓئؾ طظؿتف وقدرتف وأكَّف
وحده الؿستحؼ لؾعبادة 7حقث قال سبحاكف :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [البؼرة ]831 :أخرب بعد هذا البقان الؼاصع أ َّن مـ الـاس مـ يتخذ
مـ دوكف أكداد ًا 7أي :كظراء وأمثا ً
ٓ يعظؿقهنؿ ويساووهنؿ يف طبادة اهلل محب ًة وتعظقؿًا
وصاطةً ،وبقـ َّ
أن الؿممـقـ أشدُّ حبًا هللٕ 7كَّفؿ أخؾصقا محبتفؿ هلل ولؿ يشركقا فقفا ،ثؿ
بقـ سبحاكف َّ
أن الؿشركقـ إذا رأوا العذاب يقم الؼقامة وطايـقه حؼقؼ ًة طؾؿقا طؾؿًا جازمًا

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان-)810.8( ،
( )0البحر الؿحقط ،أبق حقان-)810.8( ،
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ققة اهلل وشدَّ ة طذابف 7ويف هذا وطقدٌ شديدٌ لفؿ -
ومقضـــع التغؾقـــب يف أيـــة يف ققلـــف :ﭽ ﮅ ﭼ حقـــث لـــؿ يؼـــؾ :يحبـــقهنؿ
ويحبقهنا ،طؾك الؼقل َّ
بلن الؿراد بإكـداد يشـؿؾ إصــام التـل يعبـدوهنا ،والرؤسـاء
أن ققلـف :ﭽ ﮅ ﭼ يـراد بـف الرؤسـاء َّ
الذيـ يتبعـقهنؿ يف غقـر صاطـة اهلل 7وبقاكـفَّ :
ٕن
الضؿقر لؾعؼالء ،ويدخؾ معفؿ يف الؾػظ إصـام تغؾقبًا 7وهذا طؾـك رأي أبـل حقـان
كؿا سقل -
قال أبق حقان :وجاء الضؿقر يف ﭽ ﮅ ﭼ ضؿقر مــ يعؼـؾ ،وقـد تؼـدَّ م لــا أن
إَولك أن تؽقن إكداد الؿجؿقع مـ إوثان والرؤساء  7وتؽقن أية طامةً ،وجاء
( )8يـظــر تقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ ،الســعدي ،)43( ،وتػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ســقرة البؼــرة ،العثقؿــقـ،
(-)008.8
ويـبغل هـا بقان أكَّف اختؾػ يف ققلف :ﭽ ﮄ ﭼ طؾك ققلقـ:
إول :آلفتفؿ وأصـامفؿ التل يعبدوهنا مـ دون اهلل-
الثاين :سادهتؿ الذيـ كاكقا يطقعقهنؿ يف معصقة اهلل-
يـظر جامع البقـان ،الطـربي ،)85,83.5( ،والؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر الؼـرآن ،الثعؾبـل ،أحؿـد بــ
إبراهقؿ (104ه) ،دار التػسقر ،جـدة ،تحؼقـؼ طـدد مــ البـاحثقـ ،الطبعـة إولـك8153 ،ه0282 ،م،
( ،)036.1والؿحرر القجقز ،ابـ ططقـة )051.8( ،ومـدارج السـالؽقـ بـقـ مــازل إيـاك كعبـد وإيـاك
كستعقـ ،ابـ الؼقؿ ،محؿد بــ أبـل بؽـر ،دار الؽتـاب العربـل ،بقـروت ،تحؼقـؼ :محؿـد الؿعتصـؿ بـاهلل
البغدادي ،الطبعة الثالثة8183 ،ه8663 ،م-)08.5( ،
وكذلؽ اختؾػ يف ققلف :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ طؾك ققلقـ:
إول :الؿعـك :يحبقهنؿ كحب الؿممـقـ هلل-
الثاين :الؿعـك :يحبقهنؿ كؿحبتفؿ هلل-
يـظــر الؽشــػ والبقــان ،الثعؾبــل ،)042,036.1( ،والؿحــرر الــقجقز ،ابـــ ططقــة ،)051.8( ،وزاد
الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،ابـ الجـقزي ،طبـدالرحؿـ بــ طؾـل (264ه) ،الؿؽتـب اإلسـالمل ،بقـروت،
الطبعة الرابعة8124 ،ه8654 ،م )842.8( ،ومدارج السالؽقـ ،ابـ الؼقؿ-)08.5( ،
ورج ابـ تقؿقة الؼقل الثاين -يـظر مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبـدالحؾقؿ (405ه) ،مجؿـع
الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة ،تحؼقـؼ :طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ قاسـؿ ،الطبعـة
الثالثة8103 ،ه0222 ،م-)525.5( ،
( )0تؼدم ذلؽ يف تػسقر أية كػسفا 7حقث قال :وإحســ حؿؾـف طؾـك الطـائػتقـ مــ أهـؾ الؽتـاب وطبـدة

=

177

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

التغؾقب يف أية لؿـ يعؼؾ يف الضؿقر يف ﭽ ﮅ ﭼ -
ولؿ أقػ طؾك مـ ذهب إلك التغؾقب مـ الؿػسريـ كؿا ذهـب إلقـف أبـق حقـان7
ولعؾل ألخص ما وقػت طؾقف مـ مقاقػ الؿػسريـ فقؿا يؾل:
وجف ققل مـ يؼقلَّ :
إن الؿراد بإكداد :إصـام 7بــا ًء أكَّفـا لؿـا
إول :مـفؿ مـ َّ
ُطبــدت كزلــت مـزلــة مـــ يعؼــؾ ،ولــؿ يــرج أحــد الؼــقلقـ 7كؿــا فعــؾ ابـــ ططقــة
يف تػسقره -
وجف الؼقلقـ 7فؼالَّ :
إن الضؿقر جاء طؾك إصؾ طؾك ققل مــ
الثاين :مـفؿ مـ َّ
إن الؿراد بإكداد :الرؤساء ،وجاء طؾك غقر إصـؾ طؾـك قـقل مــ يؼـقلَّ :
يؼقلَّ :
إن
الؿراد بإكداد :إصـام ،ولؿ يرج أحد الؼقلقـ ،كؿا صـع الؼرصبل يف تػسقره -
الثالــث :مـــفؿ مـــ رأى َّ
أن الؿــراد بإكــداد :إصـــام ٓ غقــر ،وجــاء الضــؿقر يف
لــؿا اطتؼــدوا ألقهقتفـا ُكزلــت مـزلـة العؼــالءَ 7ف ُعبـر طـفــا
ﭽﮅ ﭼ لؾعؼـالءٕ 7كَّفــؿ َّ
وقريب مـف ما ذهب إلقف
بضؿقر العؼالء 7وهذا ما ذهب إلقف ابـ طاشقر يف تػسقره ،
ٌ
ابـ طثقؿقـ يف تػسقره 7حقث قال :وجاء الضؿقر جؿعـًا لؾعاقـؾ دون أن يـل بضـؿقر
الؿمكث  ,مع أن إكثر مــ هـذه إكـداد أهنـا ٓ تعؼـؾ 7وغقـر العاقـؾ يؽـقن ضـؿقره
ممكثًا  ,باطتبار طؼقدة طابديفاَّ ٕ 7كفؿ يعتؼدون أهنا تـػع وتضر -
=

إوثان 7فإكداد باطتبار أهؾ الؽتاب هؿ رؤساؤهؿ وأحبارهؿ 7اتبعقا ما رتبقه لفؿ مـ أمر وهنل ،وإن
خالػ أمر اهلل وهنقف 7قال تعالك :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [التقبة:
 ]58وإكداد باطتبار طبدة إوثان هل إصـام 7اتخذوها آلفة وطبدوها مـ دون اهلل -البحـر الؿحـقط،
أبق حقان (-)333.8

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)334.8
( )0يـظر الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة (-)051.0
( )5يـظر الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل (-)2.5
( )1يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر (-)62.0
( )2يـظر تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة البؼرة ،العثقؿقـ-)000.8( ،
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املطلب الجالح :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭼ-
يؿــتـ اهلل يف هــذه أيــة وهــل ققلــف تعــالك :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ُّ

يسر لفؿ مـ أسباب العقش والؿؽاسب ،وبؿا
ﭺ ﭼ [الحجر ]02 :طؾك طباده بؿا َّ
سخر لفؿ مـ أسباب آكتػـاع مــ الـدَّ واب وإكعـام التـل يـتػعـقن بركقهبـا وأكؾفـا،
والعبقــد واإلمــاء التــل يســتخدمقهنا يف مصــالحفؿ ،ومــع ذلــؽ فـ َّ
ـنن رزقفــؿ طؾــك اهلل
سبحاكف وتعالك 7وهذا مـ تؿام الؿـَّة -
ومقضع التغؾقب يف أية يف ( َم ْـ) يف ققلـف :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ إذ إصـؾ يف
( َم ْـ) أكَّفا لؾعؼال ،فالؿراد بـ( َم ْـ) العبقد واإلماء طؾك إصؾ ،ويدخؾ معفؿ الدواب
وإكعام تغؾقبًا-
قال أبق حقان :والظاهر َّ
أن ( َم ْـ) لؿـ يعؼؾ ويراد بف العقال والؿؿالقؽ والخـدم
الذيـ يحسبقن أكَّفؿ يرزققهنؿ ويخطِئقنَّ 7
فنن اهلل هق الرزاق يـرزقؽؿ وإيـاهؿ ،وقـال
معـاه الػراء  ،ويدخؾ معفؿ ما ٓ يعؼؾ بحؽؿ التغؾقب كإكعام والدَّ واب -
( )8يـظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ( ،)310.1وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي (-)168
وقد اختؾػ يف الؿراد بؼقلف :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ طؾك ثالثة أققال:
إول :الدواب وإكعام-
الثاين :القحش خاصة-
الثالث :العبقد واإلماء-
يـظر جامع البقان ،الطربي ،)55,54.81( ،والـؽت والعققن ،الؿاوردي ،طؾل بـ محؿد ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،تحؼقؼ :السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ( ،د-ط)( ،د-ت)-)821.5( ،
والذي يظفر واهلل أطؾؿ َّ
أن أية تشؿؾ الدواب وإكعام والعبقد واإلماء 7إذ ٓ يقجـد مـا يؿــع مــ إرادة
العؿقم 7وهذا ما ذهب إلقف ابـ جرير يف جامع البقان (-)55.81
وبـا ًء طؾك ذلؽ يظفر وجف التغؾقب يف أية-

( )0يـظر معا الؼرآن ،الػراء-)53.0( ،

( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)252.2
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ومؿـ أشار إلك التغؾقب يف أية الـقسابقري يف تػسقره 7حقـث قـال :وأراد هبـؿ
العقال والؿؿالقؽ والخـدم الـذيـ رازقفـؿ يف الحؼقؼـة هـق اهلل تعـالك وحـده ٓ أبـاء
والســادات والؿخــاديؿ ،ويــدخؾ فقــف بحؽــؿ التغؾقــب غقــر ذوي العؼــقل يف إكعــام
والدواب والقحش والطقر -
وكذلؽ أشار إلقف السؿعاين يف تػسقره  ،والؼرصبل يف تػسقره  ،وأبق السـعقد
يف تػسقره  ،وابـ طاشقر يف تػسقره  ،واستحسـف مؽل يف تػسقره -
املطلبببب الساببببع :التػلٔبببب يف قْلبببُ تعببباىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﭼ -
هذه الجؿؾة مـ أية ضـؿـ ققلـف تعـالك :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [الصافات ]88 :يؼقل اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ :فاسـلل
همٓء الؿشركقـ الؿـؽريـ لؾبعث والـشقر :أخؾؼفؿ أشدُّ أم خؾؼ مـ ذكركـا وطـدَ َدكا
مـــــ الؿخؾققــــات العظقؿــــة مـــــ الؿالئؽــــة والشــــقاصقـ والســــؿاوات وإرض
الــؿخاصبقـُ ,خؾؼـقا مــ شـلء ضـعقػ 7فؼـال:
والؽقاكب  7 ،ثؿ ب َّقـ أكَّفـؿ ,أيُ :
( )8رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري (-)083.1
( )0يـظر تػسـقر الؼـرآن ،السـؿعاين ،مـصـقر بــ محؿـد (156ه) ،دار الـقصـ ،الريـاض ،تحؼقـؼ :ياسـر بــ
إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ ،الطبعة إولك8185 ،ه8664 ،م-)851.5( ،
( )5يـظر الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل (-)860.80
( )1يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)48.2( ،
( )2يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر (-)52.81
( )3يـظــر الفدايــة إلــك بؾــقغ الـفايــة ،الؼقســل ،مؽــل بـــ أبــل صالــب (154ه) ،جامعــة الشــارقة ،الشــارقة،
مجؿقطـــة رســـائؾ طؾؿقـــة بنشـــراف أ-د -الشـــاهد البقشـــقخل ،الطبعـــة إولـــك8106 ،ه0225 ،م،
(-)5542.3
( )4وقــد طــدَّ بعضــفؿ مــا لــؿ يــذكر يف أيــات الســابؼة كــإمؿ الســالػة -يـظــر الؽشــػ والبقــان ،الثعؾبــل
( )503.00الـؽت والعققن ،الؿاوردي ( ،)12.2والجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل-)83.85( ،
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ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ أي :صقـ مختؾط يؾتزق بعضف ببعض-
أقروا بذلؽ يؾزمفؿ اإلقرار بؿـ أوجد هـذه الؿخؾققـات العظقؿـة وهـق اهلل
فنذا ُّ
سبحاكف وتعالك -
ــ) يف ققلــف :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ حقــث َّ
إن الؿــراد
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ( َمـ ْ
بـ( َم ْـ) الؿـذكقريـ مــ العؼـالء يف أيـات السـابؼة كالؿالئؽـة والشـقاصقـ ،ويـدخؾ
معفؿ غقر العؼالء كالسؿاوات وإرض والؽقاكب تغؾقبًا-
قال أبق حقانُ :
وغؾب العاقؾ طؾك غقره يف ققلف :ﭽ ﮐ ﮑ ﭼ -
ومؿـ أشار إلك التغؾقب يف أيـة البقضـاوي يف تػسـقره ،حقـث قـال :ﭽ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ يعـل ما ذكر مـ الؿالئؽة والسؿاء وإرض وما بقـفؿـا والؿشـارق
والؽقاكب والشفب الثقاقب ،و( َم ْـ) لتغؾقب العؼـالء ،ويـدل طؾقـف إصالقـف ومجقئـف
بعد ذلؽ ،وقراءة مـ قرأ (أم َّم ْـ طدَ َدكا)

-

وقال الشـؼقطل يف تػسقره :وقد طؾؿت َّ
أن وجف العبارة بـ( َم ْـ) التل هـل لؾعـالِؿ

يف ققلف تعالك :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ طـ السؿاوات وإرض والؽقاكب هق تغؾقب ما ذكر
طربل معروف -
أسؾقب
معفا مـ العالِؿ كالؿالئؽة طؾك غقر العالِؿ ،وذلؽ
ٌ
ٌ
( )8يـظر جامع البقان ،الطربي ،)285,226.86( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)503,502( ،
( )0البحر الؿحقط ،أبق حقان-)148,142.4( ،
( )5قــراءة ابـــ مســعقد وإطؿــش 7وهــل قــراءة شــاذة -يـظــر جــامع البقــان ،الطــربي ( )226.86والؿحــرر
القجقز ،ابـ ططقـة ( ،)134.1والؿغــل يف الؼـراءات ،الــقزاوازي ،محؿـد بــ أبـل كصـر (مــ طؾؿـاء
الؼرن السادس الفجري) ،جؿعقة تبقان ،الرياض ،تحؼقؼ :محؿقد بـ كابر الشـؼقطل ،الطبعـة إولـك،
8156ه0285 ،م-)8225.1( ،
( )1أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-)4,3.2( ،
( )2يـظر أضقاء البقان ،الشـؼقطل-)418.3( ،
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وكذلؽ أشار إلقف الـسػل يف تػسقره  ،وأبق السعقد يف تػسقره  ،وابـ طاشقر
يف تػسقره  ،وابـ طثقؿقـ يف تػسقره -

***

( )8يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)886,885.5( ،
( )0يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)853.4( ،
( )5يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)62.05( ،
( )1يـظر تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الصـافات ،العثقؿـقـ ،محؿـد بــ صـال (8108ه) ،دار الثريـا لؾـشـر،
الرياض ،الطبعة إولك8101 ،ه0225 ،م-)53( ،
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املبخح الجالح :تػلٔب املركس عل ٙاملؤىح
املطلب األّل :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ-
هــذه أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ
[آل طؿران ]15 :وقد جاءت هذه أية بعد ققلف تعالك :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [آل طؿـــــران ]10 :وفقفـــــا تـقيـــــف
بػضــقؾة مــريؿ وطؾــق قــدرها واصــطػاء اهلل لفــا وتطفقــره لفــا مـــ أفــات وإخــالق
الرذيؾة ،وبقـ تعالك مـ فضؾفا أيضًا أكَّف اصطػاها واختارها طؾـك كسـاء العـالؿقـ ،
ثؿ أخرب تعالك َّ
أن الؿالئؽـة أمرهتـا بـالؼـقت لرهبـا وأن تؽثـر مــ السـجقد والركـقع7
خصفا بف -
وهذا مـ تؿام شؽرها لرهبا بؿا أكعؿ طؾقفا بف وبؿا َّ
ومقضــع التغؾقـب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﮴ ﮵ ﭼ حقــث َّ
إن (مــريؿ) امــرأة7
ولؿ يؼؾ( :مع الراكعات) ،وإكؿا قال :ﭽ ﮴ ﮵ ﭼ  7فقدل لػظ (الراكعقـ) طؾك
الرجال ،ويشؿؾ الـساء تغؾقبًا-
قال أبق حقان :وجاء ﭽ ﮴ ﮵ ﭼ دون الراكعـاتَّ 7
ٕن هـذا الجؿـع أطـؿ إذ
يشؿؾ الرجال والـساء طؾك سبقؾ التغؾقب -
ومؿـ أشار إلك التغؾقب يف أية الؽرمـاين يف تػسـقره 7حقـث قـال :ققلـف :ﭽ ﮴

﮵ ﭼ أي :يف الجؿاطةَ ،
وغ َّؾب الرجال طؾك الـساء -
( )8يف تػسقر ققلف تعالك :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ققٓن:
إول :طؾك جؿقع كساء العالؿقـ-
الثاين :طؾك طالؿل زماهنا-
يـظر الفداية إلك بؾقغ الـفاية ،الؼقسل ،)8282.0( ،والؿحرر القجقز ،ابـ ططقة-)155.8( ،
( )0يـظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،)511.0( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)858( ،
( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان-)450.0( ،
( )1رائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،الؽرماين ،محؿقد بـ حؿزة (222ه) ،دار الؼبؾـة لؾثؼافـة اإلسـالمقة،
جدة ،تحؼقؼ :شؿران سركال العجؾل ،الطبعة إولك8125 ،ه8655 ،م-)022.8( ،

183

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

وكذلؽ أشار إلقف الـقسابقري يف تػسقره -
ٌ
سمال هـا 7وهق كقػ أمرت مريؿ بصالة الجؿاطة وهـل امـرأة 7والجـقاب
ويرد
طـف بؿا يل :
أوًٓ :أن يؼالَّ :
إن معـك ققلف :ﭽ ﮴ ﮵ ﭼ أي :افعؾل كػعؾفؿ -
ثاكقــًا :أن يؼــالَّ :
إن آقتــداء بالرجــال حــال آختػــاء مـــفؿ أفضــؾ مـــ آقتــداء
بالـساء -
ثالثــًا :ذكــر بعضــفؿ َّ
أن يف هــذا خصقصــقة لفــا مـــ بــقـ كســاء إســرائقؾ وإضفــار ًا
لؿـزلتفا مـ بقـفـ -

املطلب الجاىٕ :التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﭼ:
هذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂               ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [الـساء-]88 :
هذه أية مـ آيات الؿقاريث التل بقـ اهلل فقفا أحؽام أهؾ الػرائض -
( )8يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري (-)832.0
( )0يـظر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،القاحدي ،طؾل بــ أحؿـد (135ه) ،دار الؼؾـؿ ،دمشـؼ ،تحؼقـؼ:
صــػقان طــدكان داوودي ،الطبعــة إولــك8182 ،ه ،)082( ،والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ،الؼرصبــل،
(-)806.2
( )5يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي-)086.5( ،
( )1يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)011.5( ،
( )2بقان مسائؾ الػرائض وأدلتفا ،وذكر أققال العؾؿاء يف ذلؽ مح ُّؾف كتب الػؼف وإحؽام-
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ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﮭ ﭼ والؿــراد هبؿــا إب وإم7
فغ َّؾب لػظ الؿذكر وهق إب طؾك لػظ الؿمكَّث وهق إم-
ب ُ
قال أبق حقانُ :
الؼؿـر7
لػـظ إب يف التثـقـة ،كؿـا ققـؾ :الؼؿـران 7ف ُغؾـب
وغؾ َ
ُ
لتذكقره طؾك الشؿس ،وهل تثـقة ٓ تؼاس -
ومؿـــ أشــار إلــك هــذا التغؾقــب ابـــ طثقؿــقـ يف تػســقره 7حقــث قــال :وققلــف:
ﭽﮭ ﭼ يعـل إب وإم مـ باب التغؾقب -
وكذلؽ أشار إلقف الـسػل يف تػسقره  ،والؼاسؿل يف تػسقره -
رأي آخر وهق أن ٓ تغؾقب يف إبـقيـَّ 7
ٕن إصـؾ يف إم أن يؼـال
ويظفر لل ٌ
لفاَ :أ َب ٍة 7ولذلؽ قال الزجاج :وإصؾ يف ( ُأم) أن يؼـالَ ( :أ َبـة) 7ولؽــ اسـ ُت ْغـ ِ َل طـفـا
بٍ ،
بلم ،و َأبقان تثـقة َأ ٍ
وأبة -
وقال الرازي :السمال الثالث :ما الؿراد بإبقيـ؟ والجقاب :هؿا إب وإم،
أب ٍ
وإصؾ يف إم أن يؼال لفا :أبة ،فلبقان تثـقة ٍ
وأبة -
أب ٍ
وقال سقبقيف :فؽل َّكفؿ إ َّكؿا قالقا :أبقانَّ ٕ 7كفؿ جؿعقا بقـ ٍ
وأبة -

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)022.5
( )0تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الـساء ،العثقؿقـ ،محؿـد بــ صـال (8108ه) ،دار ابــ الجـقزي ،الـدمام،
الطبعة إولك8152 ،ه-)34.8( ،
( )5يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)552.8( ،
( )1يـظر محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-)12.5( ،
( )2يـظر معا الؼرآن ،الزجاج ،إبراهقؿ بــ السـري (588ه) ،طـالؿ الؽتـب ،بقـروت ،تحؼقـؼ :طبـدالجؾقؾ
طبده شؾبل ،الطبعة إولك8125 ،ه8655 ،م-)05.0( ،
( )3التػسقر الؽبقر ،الرازي-)283,282.6( ،
( )4يـظر الؽتاب ،سقبقيف ،طؿرو بـ طثؿان (852ه) ،مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة ،تحؼقؼ :طبدالسـالم محؿـد
محؿد هارون ،الطبعة الثالثة8125 ،ه8655 ،م-)080.0( ،
ولالستزادة يـظر إطراب الؼرآن ،الـحاس ،أحؿـد بــ محؿـد ( ،)555طـالؿ الؽتـب ،بقـروت ،تحؼقـؼ:
زهقر غازي زاهد( ،د-ط)8126 ،ه8655 ،م ،)808.0( ،والتػسقر الؽبقر ،القاحدي ،طؾل بـ أحؿـد
(135ه)  ،جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،طؿادة البحث العؾؿل ،الريـاض ،الطبعـة إولـك،
8152ه ،)525.3( ،والؿحرر القجقز ،ابـ ططقة (-)562.0
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املطلب الجالح :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ:
هــذه الجؿؾــة مـــ أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الرطد- ]05 :
يذكر اهلل سبحاكف وتعالك يف هذه أية كعقؿ أولل إلباب الذيـ تؼدمت صػاهتؿ
يف أيات السابؼة َّ 7
وأن اهلل أطدَّ لفؿ جـَّات طدن 7أي :إقامة ٓ يزولقن طـفـا ،ومــ
تؿام كعقؿفؿ أكَّف يرافؼفؿ فقفا مـ صؾ مـ أحباهبؿ مــ آبـائفؿ مــ الـذكقر واإلكـاث
وأزواجفؿ وذرياهتؿ وأهؾقفؿ ،ومـ كعقؿفؿ َّ
أن الؿالئؽة تدخؾ طؾـقفؿ مــ كـؾ بـاب
يســؾؿقن طؾــقفؿ ويفـئــقهنؿ بــدخقل الجـــة دار الســالم  ،كســلل اهلل بػضــؾف ومـــف أن
يجعؾـا مـفؿ-
ومقضع التغؾقـب يف أيـة يف ققلـف :ﭽ ﮓ ﭼ حقـث إكَّـف يشـؿؾ الـذكقر وهـؿ
أباء ،ويشؿؾ اإلكاث وهؿ إمفات تغؾقبًا-
قال أبـق حقـان :ويشـؿؾ ققلـف :ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ أبـقي كـؾ واحـد والـده ووالدتـف،
وغ َّؾب الذكقر طؾك اإلكاث 7فؽلكَّف ققؾ :ومـ صؾ مـ آبائفؿ وأمفاهتؿ -
ابــ طاشـقر يف تػسـقره حقـث قـال :وأبـاء يشـؿؾ
وقد أشار إلك هـذا التغؾقـب ُ
إمفات طؾك صريؼة التغؾقب كؿا قالقا :إبقيـ -
وقـــد أشـــار إلقـــف دون تصـــري بؾػـــظ التغؾقـــب الزمخشـــري يف تػســـقره ،
والـقسابقري يف تػسقره  ،وأبق السعقد يف تػسقره -
وقد سبؼ بقان الرأي أخر يف التغؾقب يف لػظ إبقيـ يف الؿبحث السابؼ-
( )8وهل ققلف تعالك :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [الرطد-]00 – 02 :
( )0يـظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر ،)245,242.1( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)145( ،
( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان-)164.2( ،
( )1التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)850.85( ،
( )2يـظر الؽشا  ،الزمخشري-)204.0( ،
( )3يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري-)821.1( ،
( )4يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)85.2( ،
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املطلب السابع :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ:
هــذه الجؿؾــة مـــ أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [التحريؿ]80 :
وفقفــا ذكـ ٌـر لػضــؾ مــريؿ حقــث ضــرهبا اهلل مــثالً لؾــذيـ آمـــقا يف طػاففــا وصــقاكتفا
لػرجفا وإيؿاهنا وتصديؼفا بؽؾؿات رهبا وكتبف وقـقهتا وصاطتفا لرهبا -
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ ومــريؿ أكثــك ،ولــؿ يؼــؾ يف
أية( :مـ الؼاكتات) 7وإكؿا قال :ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ تغؾقبًا لؾذكقر طؾك اإلكاث-
قــال أبــق حقــان :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ غ َّؾــب الذكقريــة طؾــك التلكقــث ،والؼــاكتقـ
شامؾ لؾذكقر واإلكاث ،و(مِ ْـ) لؾتبعقض -
وقد أشار إلك التغؾقب يف أية الؽرماين يف تػسقره 7حقث قال :و ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ

غ َّؾب الذكقر طؾك اإلكاث ٓجتؿاطفؿا يف القصػقـ -
وكـذلؽ أشــار إلقـف الزمخشــري يف تػسـقره  ،والــرازي يف تػسـقره  ،والبقضــاوي يف
( )8ورد يف السـة ما يدل طؾك فضؾ مريؿ 7فؼد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( :كؿؾ مـ الرجال كثقر ،ولـؿ
يؽؿؾ مـ الـساء إٓ آسقة امرأة فرطقن ومريؿ بـت طؿرانَّ ،
وإن فضؾ طائشة طؾك الـساء كػضـؾ الثريـد
طؾك سـائر الطعـام) -أخرجـف البخـاري يف صـحقحف ( )8020.5كتـاب إكبقـاء ،بـاب قـقل اهلل تعـالك:
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ إلك ققلف :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [التحريؿ– 88 :
 ،]80حــديث رقــؿ ،)5052( :ومســؾؿ يف صــحقحف ( )8553.1كتــاب فضــائؾ الصــحابة رضــل اهلل
طـفؿ ،باب فضائؾ خديجة أم الؿممـقـ رضل اهلل طـفا ،حديث رقؿ-)0158( :
( )0يـظــر تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،ابـــ كثقــر ،)504.4( ،وتقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ ،الســعدي,8254( ،
-)8255
( )5البحر الؿحقط ،أبق حقان-)183.5( ،
( )1رائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،الؽرماين-)8004.0( ،
( )2يـظر الؽشا  ،الزمخشري-)245.1( ،
( )3يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي-)243.52( ،
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تػســقره  ،والـســػل يف تػســقره  ،وابـــ جــزي يف تػســقره  ،والـقســابقري يف تػســقره ،
واإليجل يف تػسقره  ،وأبق السعقد يف تػسقره  ،والؼاسؿل يف تػسقره  ،وابــ طاشـقر يف
يف تػسقره  ،والزركشل يف الربهان  ،والسققصل يف اإلتؼان -
وكؽتة هذا التغؾقب اإلشارة إلك طؾق مـزلتفا ورفعة درجتفا وقرهبا مـ اهلل حقث
إكَّفا ذكرت يف طداد طباد اهلل الصالحقـ -
وهـاك احتؿآن ذكرهؿا الؿػسرون يف ققلف :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ:
إولَّ :
أن التؼدير :وكاكت مـ ققم قاكتقـ -
الثاينَّ :
أن (مِ ْـ) ٓبتداء الغاية 7فقؽقن الؿعـك أ َّكفا ولدت مـ الؼاكتقـَّ ٕ 7كفـا مــ
أطؼاب هارون أخل مقسك صؾقات اهلل طؾقفؿا -
وطؾك هذيـ آحتؿالقـ ٓ يظفر التغؾقب-

***
( )8يـظر أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-)003.2( ،
( )0يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل (-)226.5
( )5يـظر التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي-)565.0( ،
( )1يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري-)500.3( ،
( )2يـظر جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل-)555.1( ،
( )3يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)042.5( ،
( )4يـظر محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-)046.6( ،
( )5يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)546.05( ،
( )6يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)568.5( ،
( )82يـظر اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-)8201.1( ،
( )88يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،)568.5( ،والتحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)546.05( ،
( )80يـظر تػسقر الؼرآن ،السؿعاين ،)152.2( ،ومعالؿ التـزيـؾ ،البغـقي ،)150.1( ،والؿحـرر الـقجقز،
ابـ ططقة ،)553.2( ،والتػسـقر الؽبقـر ،الـرازي ،)243.52( ،والجـامع ٕحؽـام الؼـرآن ،الؼرصبـل،
(-)824.08
( )85يـظر الؽشا  ،الزمخشري-)245.1( ،
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املبخح السابع :أىْاع أخسٚ
املطلب األّل :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ-
هذه الجؿؾـة مــ أيـة ضـؿـ ققلـف تعـالك :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭼ [آل طؿـــران ]850 :هـــذه أيـــة والتـــل قبؾفـــا كزلـــت يف بعـــض
القفقد  7فبعد أن ذكر اهلل تعالك بعـض أقـقالفؿ الؼبقحـة وأفعـالفؿ الشــقعة ذكـر أكَّـف
الــؿ ِ
حرق
يؼال لفؿ يقم الؼقامة :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [آل طؿـران 7]858 :أيُ :
وأن ذلؽ ٌ
جزاء ما فعؾقه وقالقهَّ ،
طدل ولـقس ضؾؿـًا 7ففـق سـبحاكف مــزه طــ الظؾـؿ،
( )8وهــــل ققلــــف تعــــالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [آل طؿران-]858 :
( )0ورد يف سبب كزولفا ما أخرجف ابـ جرير يف جـامع البقـان ( )045.3طــ ابــ طبـاس رضـل اهلل طــف أكـف
ِ
كثقـرا قـد اجتؿعـقا إلـك
كاسـا ً
قال :دخؾ أبق بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف بقت الؿدْ راس ،فقجد مـ يفـق َد ً
رجؾ مـفؿ يؼال لف فِـحاص كان مـ طؾؿائفؿ وأحبارهؿ ،ومعف حربٌ يؼال لف أشقع 7فؼال أبق بؽـر رضـل
اهلل طـف لػـحاص :ويحؽ يا فِـحاص ،اتؼ اهلل وأسؾِؿ فقاهلل إ َّكؽ لتعؾؿ َّ
أن محؿدً ا رسقل اهلل قـد جـاءكؿ

بالحؼ مـ طـد اهلل تجدوكف مؽتق ًبا طـدكؿ يف التقراة واإلكجقؾ ،قال فـحاص :واهلل يا أبا بؽر مـا بــا إلـك
اهلل مـ فؼر ،وإكف إلقـا لػؼقر ،وما كتضرع إلقف كؿا يتضرع إلقـا ،وإكَّـا طــف ٕغـقـاء ،ولـق كـان طــا غـقـًا مـا
استؼرض مـا كؿا يزطؿ صاحبؽؿ يـفاكؿ طـ الربا ويعطقـاه ،ولق كان طـَّا غـقًا ما أططاكا الربـا 7فغضـب
أبق بؽر فضرب وجف فـحاص ضربة شديدة ،وقـال :والـذي كػسـل بقـده لـقٓ العفـد الـذي بقـــا وبقــؽ
ِ
فلكـذبقكا مـا اسـتطعتؿ إن كــتؿ صـادققـ 7فـذهب فـحـاص إلـك رسـقل اهلل
لضربت ُطـؼؽ يا طـدو اهلل7
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال :يا محؿد ،اكظر ما صـع بل صاحبؽ 7فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
طظقؿـا ،زطـؿ َّ
ٕبل بؽر( :ما حؿؾؽ طؾك ما صـعت؟) فؼال :يا رسقل اهلل َّ
أن اهلل
إن طـدو اهلل قـال قـقٓ
ً
فضربت وجفف 7فجحد ذلؽ فـحاص وقال:
فؾؿا قال ذلؽ غضبت هلل مِـ َّؿا قال7
ُ
فؼقر وأ َّكفؿ طـف أغـقاءَّ 7
ما قؾت ذلؽ 7فلكزل اهلل تبارك وتعالك فقؿا قال فـحاص ر ًّدا طؾقـف وتصـدي ًؼا ٕبـل بؽـر :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ ،ويف ققل أبل بؽر وما بؾغف يف ذلؽ مـ الغضب :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [آل
وحسـ إسـاده ابـ حجر يف فت الباري (-)85.82
طؿران-]853 :
َّ
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حؼ وطدل -
وأفعالف ٌ
ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ فـ َّ
ـنن إطؿــال الســقئة
تؽــقن بإيــدي وإرجــؾ وإلســـ وغقــر ذلــؽ ،وط َّبــر بإيــدي تغؾقبــًاَّ 7
ٕن غالــب
أطؿال اإلكسان تؽقن هبا-
قال أبق حقان :وكسب ما قدَّ مقه مـ الؿعاصل الؼقلقة والػعؾقة وآطتؼاديـة إلـك
إيدي طؾك سبقؾ التغؾقب -
وقد جعؾ الزركشل أحد أكقاع التغؾقب :تغؾقب ما وقع بقجـف مخصـقص طؾـك
ما وقع بغقر هذا القجف ،ثـؿ م َّثـؾ هبـذه أيـة ،وقـال :ذكـر إيـدي َّ
ٕن أكثـر إطؿـال
تزاول هبا ،فحصؾ الجؿع القاقع بإيدي تغؾقبًا -
وقد أشار إلك هذا التغؾقب الـسػل يف تػسقره -
وقد ذكر بعض الؿػسريـ حؽؿ ًة أخرى مـ التعبقر بإيدي 7وهق الدٓلـة طؾـك
وخص إيدي بالذكر َّ
لقـدل طؾـك تـقلل الػعـؾ
تقلل الػعؾ ومباشرتف 7قال الؼرصبل:
َّ
ومباشــرتف 7إذ قــد يضــاف الػعــؾ إلــك اإلكســان بؿعـــك أ َّكــف أمــر بــف 7كؼقلــف :ﭽ ﯚ

ﯛﭼ [الؼصص- ]1 :
املطلب الجاىٕ :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ :
هذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ [الؿائدة -]1 :أي :يسللؽ الصحابة يا محؿد
( )8يـظر جامع البقان ،الطربي ،)051,044.3( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)824( ،
( )0البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)858.5
( )5البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)120.5( ،
( )1يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)584.8( ،
( )2يـظر الجامع ٕحؽام الؼرآن ،الؼرصبل (-)111.2
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طـ الذي أحؾ اهلل لفؿ مـ الؿطاطؿ والؿآكؾ؟ فؼؾ لفؿ إجاب ًة لفؿ طؾك سمالفؿ:
كػع ولذة مـ غقر ضرر طؾك البدن والعؼؾ،
أحؾ لؽؿ الطقبات 7وهل الحالل وما فقف ٌ
وكذلؽ َّ
أحؾ لؽؿ صقد ما طؾؿتؿ مـ الجقارح مـ السباع والطقر ،ثؿ بقـ اهلل يف
هذه أية بعض شروط ِحؾ صقد هذه الجقارح  ،ثؿ ختؿ اهلل أية بؼقلف :ﭽﮱ
﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ أي :اتؼقا اهلل باتباع ما أمركؿ بف وآبتعاد طـ ما هناكؿ طـف
ويف ضؿـ ذلؽ التحذير مـ القققع يف إكؾ مؿا حرم اهلل أو مؿا لؿ تتقفر فقف
شروط حؾ إكؾ ،ثؿ خقففؿ سبحاكف وتعالك بعد ذلؽ بلكَّف ﭽ﮶ ﮷ ﭼ فقجزي
الؿحسـ طؾك صاطتف والؿسلء طؾك معصقتف -
ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف :ﭽ ﮢ ﭼ و هذه الؽؾؿة مشتؼ ٌة مـ الؽ ْؾب،
وققلف :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ طؾك الؼقل الراج يشؿؾ جؿقع مـا ُيصـاد بـف
مـ الجقارح 7فجاء ققلف :ﭽ ﮢ ﭼ طؾك الغالبَّ 7
ٕن أغؾب ما ُيصاد بف الؽالب-
( )8اختؾػ العؾؿاء يف الؿراد بالجقارح طؾك ققلقـ:
إول :يشؿؾ كؾ ما ُطؾِؿ الصقد مـ السباع والطقر-
الثاين :الؽالب دون غقرها-
يـظر جامع البقان ،الطربي )822,828.5( ،الؿحـرر الـقجقز ،ابــ ططقـة ( )823.0الجـامع ٕحؽـام
الؼرآن ،الؼرصبل-)528.4( ،
وقد رج الؼقل إول الطربي يف جامع البقان ( ،)822.5وقال طـف ابـ كثقر يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ
( :)502.5مذهب الجؿفقر مـ الصحابة والتابعقـ وإئؿة-
( )0وتتعؾؼ هبذه أية الؽريؿة مسائؾ كثقرة تتعؾؼ بلحؽام الصقد ذكرها كثقر مـ الؿػسريـ طــد تػسـقر هـذه
أيــة -يـظــر يف ذلــؽ جــامع البقــان ،الطــربي ،)806,66.5( ،والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن ،الؼرصبــل،
( ،)581,065.4وتػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-)505,502.5( ،
ولالستزادة يـظر ما ذكره الػؼفاء يف أحؽام الصقد وإصعؿة-
( )5وقد ُذكرت الؿحرمات يف أية السابؼة يف ققلف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ
[الؿائدة-]5 :
( )1يـظر جامع البقان ،الطربي ،)051,044.3( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)052( ،
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قــال أبــق حقــان :واشــتؼت هــذه الحــال مـــ الؽ ْؾــب 7وإن كاكــت جــاءت غايـ ًة يف
الجقارح طؾك سبقؾ التغؾقبَّ 7
ٕن التلديب أكثر مـا يؽـقن يف الؽـالب 7فاشـتؼت مــ
لػظف 7لؽثرة ذلؽ يف جـسف -
وقد أشار إلك هذا التغؾقب ابـ طاشقر يف تػسقره 7فؼـال :فـــ ﭽ ﮢ ﭼ وصـػ
مشــتؼ مـــ آســؿ الجامــد 7اشــتؼ مـــ اســؿ الؽ ْؾــب 7جريــًا طؾــك الغالــب يف صــقد
الجقارح -
وقــد أشــار إلقــف دون الـــص طؾــك لػــظ التغؾقــب الزمخشــري يف تػســقره ،
والبقضـــاوي يف تػســـقره  ،والـســـػل يف تػســـقره  ،والـقســـابقري يف تػســـقره ،
وأبقالسعقد يف تػسقره -
وهـاك ثالثة أوجف أخرى يف تػسقر ﭽ ﮢ ﭼ:
إولُ :معؾؿقـ -
الثاين :محرشقـ و ُمغريـ -
أن ُك َّؾ سبع يسؿك كؾبًا  7ومـف حديث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ َّ
الثالثَّ :
أن
( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان-)322,266.5( ،
( )0التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)881.3( ،
( )5يـظر الؽشا  ،الزمخشري-)323.8( ،
( )1يـظر أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-)882.0( ،
( )2يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)105.8( ،
( )3يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري (-)222.0
( )4يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)5.5( ،
( )5يـظر الفداية إلك بؾقغ الـفاية ،الؼقسل ( ،)8266.5والـؽت والعققن ،الؿـاوردي ،)82.0( ،والـقجقز
يف تػســـقر الؽتـــاب العزيـــز ،القاحـــدي ،)526( ،و رائـــب التػســـقر وطجائـــب التلويـــؾ ،الؽرمـــاين،
(-)585.8
( )6يـظر الـؽت والعقـقن ،الؿـاوردي ،)82.0( ،وتػسـقر الؼـرآن ،السـؿعاين ،)85.0( ،و رائـب التػسـقر
وطجائب التلويؾ ،الؽرماين-)585.8( ،
( )82يـظــر الؽشــا  ،الزمخشــري ،)323.8( ،وأكــقار التـزيــؾ وأســرار التلويــؾ ،البقضــاوي،)882.0( ،
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الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 7فؼـال الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف
لفب ابـ أبل لفب كان ُّ
يسب َّ

وسؾؿ( :الؾفؿ س َّؾط طؾقف كؾبؽ) فخرج يف قافؾة يريد الشـام فــزل مــز ً
ٓ 7فؼـال :إكـل
كـال 7فح ُّطـقا متـاطفؿ حقلـف وقعـدوا
أخاف دطـقة محؿـد صـؾك اهلل طؾقـف ،قـالقا لـفَّ :
يحرسقكف 7فجاء إسد فاكتزطف فذهب بف -
وطؾك هذه إوجف الثالثة ٓ تغؾقب يف ققلف :ﭽ ﮢ ﭼ واهلل أطؾؿ-

املطلب الجالح :التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ:
هذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﭼ [الزخرف]55 :

وقد جاءت هذه أية بعد ققلف تعالك:

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [الزخرف ]54 – 53 :يخرب تعالك يف هذه أيات طـ مصقر
يتحسر ويتربَّم يقم الؼقامة مـ قريـف الذي أض َّؾف يف الدكقا
الذي تغافؾ طـ ذكر اهلل ،وأكَّف
َّ
وصدَّه طـ سبقؾ اهلل ،ويؼقل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ أي :بعد ما بقـ
الؼريـ كـت لل يف الدكقا -
الؿشرق والؿغرب 7ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ أي :فبئس
ُ
=

ومدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل ،)105.8( ،و رائب الؼرآن ور ائب الػرقـان ،الـقسـابقري
( ،)222.0وإرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)5.5( ،

وحسـف ابـ حجر يف فتح الباري (-)824.2
( )8أخرجف الحاكؿ يف مستدركف ( )255.0وصححف،
َّ

( )0قرأ كافع وأبق جعػـر وابــ كثقـر وابــ طـامر وأبـق بؽـر طــ طاصـؿ( :جاءاكـا) طؾـك التثـقـة 7أي :العاشـل
وقريـــف ،وقــرأ أبــق طؿــرو وحػــص طـــ طاصــؿ وحؿــزة والؽســائل ويعؼــقب وخؾــػ( :جاءكــا) طؾــك
التقحقد 7أي العاشل -يـظر الـشر يف الؼراءات العشر ،محؿد بـ محؿد الدمشؼل الشفقر بـابـ الجـزري
(555ه) ،دار الؽتـــب العؾؿقـــة ،بقـــروت( ،د-ط)( ،د-ت) ،)536.0( ،وإتحـــا فضـــلء البشـــر يف
الؼراءات إربعة طشر ،أحؿد بـ محؿد الـدمقاصل (8884ه) ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،تحؼقـؼ:
أكس مفرة ،الطبعة الثالثة8104 ،ه0223 ،م-)163( ،
( )5يـظر جامع البقان ،الطربي ،)266,264.02( ،وتػسقر الؼرآن العظقؿ ،ابـ كثقر-)241.3( ،
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ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف :ﭽ ﮁ ﮂ ﭼ والؿــراد :بعــد مــا بــقـ
الؿشرق والؿغرب 7ولؽـ غ َّؾب لػظ الؿشرق وثـَّاهؿا-
قال أبق حقان :أو ُبعد الؿشرق أو الؿغرب غ َّؾب الؿشرق فثـَّاهؿا -
وقد ذكر هـذا التغؾقـب ابــ جريـر يف تػسـقره 7حقـث قـال :وققلـف :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ يؼقل تعالك ذكـره :قـال أحـد هـذيـ الؼـريـقـ لصـاحبف أخـر:
وددت َّ
أن بقـل وبقـؽ بعد الؿشرققـ 7أي :بعد ما بقـ الؿشرق والؿغرب 7فغ َّؾب اسؿ
أحدهؿا طؾك أخر ،كؿا ققؾ :شبف الؼؿريـ -
وقـــد ذكــــره أيضــــًا الزجــــاج يف معـــاين الؼــــرآن  ،والثعؾبــــل يف تػســــقره ،
والزمخشـري يف تػسـقره  ،وابــ الجـقزي يف تػسـقره  ،والبقضـاوي يف تػســقره ،
والـســـػل يف تػســـقره  ،وابــــ جـــزي يف تػســـقره  ،والـقســـابقري يف تػســـقره ،
والبؼــاطل يف كظــؿ الــدرر

 ،واإليجــل يف تػســقره

 ،وأبــق الســعقد يف تػســقره ،

( )8البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)02.5
( )0جامع البقان ،الطربي-)265.02( ،
( )5يـظر معا الؼرآن ،الزجاج-)180.1( ،
( )1يـظر الؽشػ والبقان ،الثعؾبل-)118.05( ،
( )2يـظر الؽشا  ،الزمخشري-)020.1( ،
( )3يـظر زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،ابـ الجقزي-)583.4( ،
( )4يـظر أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-)68.2( ،
( )5يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)045.5( ،
( )6يـظر التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابـ جزي-)026.0( ،
( )82يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري-)60.3( ،
( )88يـظر كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل-)152.84( ،
( )80يـظر جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل-)52.1( ،
( )85يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)14.5( ،
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والؼاسؿل يف تػسقره  ،وابـ طاشقر يف تػسقره  ،وابـ طثقؿقـ يف تػسقره  ،وأشار
وسؿك هذا الـقع تغؾقب
وأشار إلقف ابـ الشجري يف أمالقف  ،والزركشل يف الربهانَّ 7
تغؾقب إشفر -
قال الػـراء :ويؼـال :إكَّـف أراد الؿشـرق والؿغـرب 7فؼـال الؿشـرققـ 7وهـق أشـبف
القجفقـ بالصقابَّ 7
ٕن العرب قد تجؿع آسؿقـ طؾك تسؿقة أشفرهؿا -
وذكر الرازي أكَّف ققل إكثريـ -
وقــد أشــار ابـــ طاشــقر إلــك بالغــة التغؾقــب يف هــذه أيــة 7فؼــال :غ َّؾــب اســؿ
الؿشــرق ٕ َّكــف أكثــر حضــقر ًا بإذهــان 7لتشـ ُّـقف الـػــقس إلــك إشــراق الشــؿس بعــد
اإلضالم  ،وقال أيضًا :وهق إيجاز بديع حصؾ مــ صـقغة التغؾقـب ومــ اإلضـافة،
ومساواتف أن يؼالُ :بعد الؿشرق مـ الؿغرب ،والؿغرب مــ الؿشـرق 7فـابـت كؾؿـة
الؿشرققـ طـ ست كؾؿات -
وهـاك وجفان آخران يف تػسقر ﭽ ﮂ ﭼ :
إول :مشرق الشتاء ومشرق الصقػ -
( )8يـظر محاسـ التلويؾ ،الؼاسؿل-)568.5( ،
( )0يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)085.02( ،
( )5تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الزخر  ،العثقؿقـ ،محؿد بـ صال (8108ه) ،ممسسة الشقخ محؿد بــ
بـ صال العثقؿقـ الخقرية ،طـقزة ،الطبعة إولك8153 ،ه-)820( ،
( )1أمــالل ابـــ الشــجري ،ابـــ الشــجري ،هبــة اهلل بـــ طؾــل (210ه) ،مؽتبــة الخــاكجل ،الؼــاهرة ،تحؼقــؼ:
محؿقد محؿد الطـاحل ،الطبعة إولك8185 ،ه8668 ،م-)86.8( ،
( )2يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)125.5( ،
( )3يـظر معا الؼرآن ،الػراء ،يحقـك بــ زيـاد (024ه) ،دار الؿصـرية لؾتـللقػ والرتجؿـة ،مصـر ،تحؼقـؼ:
أحؿد يقسػ الـجا  ،محؿد طؾل الـجار ،طبدالجؾقؾ طبده شؾبل ،الطبعة إولك( ،د-ت)-)55.5( ،
( )4يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي-)355,350.04( ،
( )5التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)085.02( ،
( )6التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)085.02( ،
( )82يـظـر الفدايــة إلــك بؾـقغ الـفايـة ،الؼقســل ( ،)3332.82والـؽــت والعقــقن ،الؿــاوردي،)003.2( ،
وتػسقر الؼرآن ،السؿعاين،)825.2( ،
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قال الرازي :وهذا بعقد طـدي  ،وقـال الـقسـابقري :وفقـف ضـعػ ٕكـف ٓ يػقـد
مبالغة -
الثاينُ :بعد الؿشرققـ مـ الؿغربقـ 7واكتػك بـذكر الؿشـرققـ وحـذف الؿغـربقـ
لدٓلة الؿشرققـ طؾقف  -قال أبق حقان :وكلكَّـف يف هـذا الؼـقل يريـد مشـرقل الشـؿس
والؼؿر ومغربقفؿا -
و ُيمخذ طؾك هذا الؼقل َّ
أن فقف تؼدير محذوف 7والؼقل بعدم الحذف أولك -
املطلب السابع :التػلٔب يف قْلُ تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ:
هذه الجؿؾـة مــ أيـة ضـؿـ ققلـف تعـالك :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [إحؼاف ]86 :وجـاءت هـذه أيـة بعـد أن ذكـر اهلل يف أيـات التـل
قبؾفا فريؼقـ :فريؼ اإليؿان باهلل والققم أخر والـرب بالقالـديـ ،وفريـؼ الؽػـر بـاهلل
والقــقم أخــر وطؼــقق القالــديـ 7فب ـ َّقـ اهلل يف هــذه أيــة َّ
أن لؽــؾ فريــؼ مـــ هــمٓء
( )8التػسقر الؽبقر ،الرازي-)355.04( ،
( )0رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري (-)60.3
( )5يـظر الؿحرر القجقز ،ابـ ططقة ( ،)22.2والتسفقؾ لعؾقم التـزيؾ-)026.0( ،
( )1البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)02.5
( )2يـظر البرهان يف طؾـقم الؼـرآن ،الزركشـل ،)852.5( ،وققاطـد التـرجقح طــد الؿػسـريـ دراسـة كظريـة
تطبقؼقة ،الحربـل ،حسـقـ بــ طؾـل ،دار الؼاسـؿ ،جـدة ،الطبعـة الثاكقـة8106 ،هــ0225،م,48.0( ،
-)44
( )3وهل ققلف تعالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﭼ [إحؼاف-]85 – 82 :
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ﭽﯩ ﭼ مراتــب ومـــازل يف أخــرة طؾــك قــدر أطؿــالفؿ ،وبــقـ اهلل أكَّــف يــقفقفؿ
أطؿالفؿ يقم الؼقامة مـ غقر ضؾؿ طؾك أحد مـفؿ سبحاكف 7فؼال :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﭼ فال يزاد يف سقئاهتؿ ،وٓ يـؼص مـ حسـاهتؿ -
ـــات
ومقضــــع التغؾقــــب يف أيــــة يف ققلــــف :ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ إذ الجـــــة درجـ ٌ
لؾؿحسـقـ ,جعؾـا اهلل مـفؿ ,والـار دركات لؾؿسقئقـ 7فغ َّؾب لػظ (درجات)-
قال أبق حقان :ولؽؾٍ 7أي :مـ الؿحسـ والؿسلء درجات 7غ َّؾـب درجـات 7إذ
الجـَّة درجات والـار دركات -
قؾـت :كقـػ
وقد أشار إلك هذا التغؾقب الزمخشري يف تػسقره 7حقث قال :فنن َ
قؾـت :يجـقز أن يؼـال ذلـؽ
ققؾ :درجات ،وقد جاء :الجـة درجات والـار دركـات؟ ُ
طؾك وجف التغؾقبٓ ،شتؿال ( ُكؾ) طؾك الػريؼقـ -
وكذلؽ أشار إلقف أيضًا الؿاوردي يف تػسقره  ،والرازي يف تػسقره ،
والبقضاوي يف تػسقره  ،والـسػل يف تػسقره  ،والـقسابقري يف تػسقره ،
واإليجل يف تػسقره  ،وأبق السعقد يف تػسقره  ،وابـ طاشقر يف تػسقره ،
( )8يـظر جامع البقان ،الطربي ،)813.08( ،وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي-)606( ،
( )0البحر الؿحقط ،أبق حقان (-)54.5
( )5الؽشا  ،الزمخشري-)521.1( ،
( )1يـظر الـؽت والعققن ،الؿاوردي )840.0( ،طــد تػسـقره ققلـف تعـالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [إكعام-]850 :
( )2يـظر التػسقر الؽبقر ،الرازي-)05.05( ،
( )3يـظر أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،البقضاوي-)881.2( ،
( )4يـظر مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،الـسػل-)581.5( ،
( )5يـظر رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقري-)808.3( ،
( )6يـظر جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل-)805.1( ،
( )82يـظر إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد-)51.5( ،
( )88يـظر التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر-)18.03( ،
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وسؿك هذا الـقع :تغؾقب اإلسالم  ،والسققصل يف اإلتؼان،
والزركشل يف الربهانَّ ،
وأشار إلك لطقػة هذا التغؾقب بلكَّف تغؾقب ل شرف -

***

( )8يـظر البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل-)120.5( ،
( )0يـظر اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،السققصل-)8203.1( ،
لعؾف يريد أشرف الجفتقـ 7أيَّ :
إن درجات أهؾ الجـة أفضؾ وأشرف مـ دركـات أهـؾ الــار 7فؾـذلؽ
ُغؾب لػظ درجات-
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اخلامت٘
يف ختام هذا البحـث أحؿـد ربـل وأشـؽره أن وفؼــل لؾؽتابـة يف هـذا الؿقضـقع
الذي يربز كقطًا مـ أكقاع لغة الؼرآن ،وجاكبـًا مــ جقاكـب بالغتـف ،وقـد ضفـرت لـل
بعض الـتائج لعؾل أختؿ هبا هذا البحث ،وأوصل ببعض التقصقات-

أوًٓ :الـتائج:
َّ .8
أن الؼرآن كزل بالؾغة العربقة 7ومـ ســ العرب يف لغـتفؿ التغؾقـب يف بعـض
كالمفؿ لحؽؿ يريدوهنا 7ولذلؽ جاء يف الؼرآن هذا إسؾقب-
 .0اهتؿام أبل حقان رحؿف اهلل بذكر هذا إسـؾقب واإلشـارة إلقـف يف الؿقاضـع
التل ضفر فقفا-
 . 5بعض مقاضع التغؾقب التل ذكرها أبـق حقـان يف تػسـقره ٓ يظفـر فقفـا وجـف
التغؾقب-
 ٓ . 1يؾزم أن يؽقن التغؾقب بقـ صـػقـ أو شقئقـ 7بؾ قـد يؽـقن بـقـ أكثـر مــ
ذلؽ 7ومـ إمثؾة طؾك ما سبؼ ذكره طـد تػسـقر ققلـف تعـالك :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﭼ [الؿائدة-]1:

ثاكقًا :التقصقات:
 .8العـاية بالؿقضقطات التل تربز بالغة الؼرآن الؽـريؿ مــ خـالل الدراسـات
التطبقؼقة-
 .0هذه الدراسة دراسة تطبقؼقة 7ولذلؽ تقجد مقاضع أخرى يف البحر الؿحقط
أشار فقفا أبق حقان إلك أسؾقب التغؾقب يؿؽـ جؿعفا ودراستفا-
 .5دراسة أسؾقب التغؾقب مـ خالل كتب الؿػسريـ الذيـ ُطـقا هبذا الجاكب-
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-
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املصادز ّاملساجع
-8

أبق حقان إكدلسل ومـفجف يف تػسقره البحر الؿحقط ويف إيراد الؼراءات فقف،
شؽري ،أحؿد خالد ،دار طؿارَ ،ط َّؿان ،الطبعة إولك8105 ،ه 0224 ،م-

-0

أبق حقان الـحقي ،الحديثل ،خديجة ،مؽتبة الـفضة ،بغداد ،الطبعة إولك،
8552ه 8633،م-

-5

إتحا فضلء البشر يف الؼراءات إربعة طشر ،الدمقاصل ،أحؿد بـ محؿـد
(8884ه ) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،تحؼقؼ :أكس مفرة ،الطبعة الثالثة،
8104ه 0223 ،م-

-1

اإلتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن ،الســققصل ،طبــدالرحؿـ بـــ أبــل بؽــر (688ه )،
مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ ،الؿديــة الؿــقرة ،تحؼقـؼ:
مركز الدراسات الؼرآكقة( ،د-ط)8103 ،ه -

-2

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد ،محؿد بـ محؿد
(658ه ) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-

-3

إصـلح الؿـطــؼ ،ابـــ الســؽقت ،يعؼـقب بـــ إســحاق (011ه ) ،دار إحقــاء
الرتاث العربل ،تحؼقؼ :محؿد مرطب ،الطبعة إولك8105 ،ه 0220 ،م-

-4

أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،الشـؼقطل ،محؿد إمقـ بــ محؿـد
الؿختــار (8565ه ) ،دار طــالؿ الػقائــد ،مؽــة الؿؽرمــة ،الطبعــة إولــك،
8103ه -

-5

إطراب الؼرآن ،الـحاس ،أحؿد بــ محؿـد ( ،)555طـالؿ الؽتـب ،بقـروت،
تحؼقؼ :زهقر غازي زاهد( ،د-ط)8126 ،ه 8655 ،م-

-6

أمــالل ابـــ الشــجري ،ابـــ الشــجري ،هبــة اهلل بـــ طؾــل (210ه ) ،مؽتبــة
الخــاكجل ،الؼــاهرة ،تحؼقــؼ :محؿــقد محؿــد الطـــاحل ،الطبعــة إولــك،
8185هـ8668 ،م-
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 -82أكقار التـزيـؾ وأسـرار التلويـؾ ،البقضـاوي ،طبـداهلل بــ طؿـر (352ه ) ،دار
إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،تحؼقــؼ :محؿــد طبــدالرحؿـ الؿرطشــؾل،
الطبعة إولك8185 ،ه -
 -88البحر الؿحـقط ،أبـق حقـان ،محؿـد بــ يقسـػ (412ه) ،دار إحقـاء الـرتاث
العربل ،تحؼقؼ :طبدالرزاق الؿفدي ،الطبعة إولك8105 ،ه 0220 ،م-
 -80بدائع الػقائد ،ابـ الؼقؿ ،محؿـد بــ أبـل بؽـر (428ه ) ،دار طـالؿ الػقائـد،
تحؼقؼ :طؾل بـ محؿد العؿران ،الطبعة إولك8102 ،ه -
 -85البدر الطالع ،الشقكاين ،محؿد بـ طؾـل (8022ه ) ،دار الؿعرفـة ،بقـروت،
(د-ط)0221 ،م-
 -81البرهان يف طؾقم الؼرآن ،الزركشل ،محؿد بـ طبداهلل (461ه) ،دار الحضارة
لؾـشر والتقزيع ،الرياض ،تحؼقؼ :زكل محؿـد أبـق سـريع ،الطبعـة إولـك،
8104ه 0223 ،م-
 -82البل ــة العربقــة ،الؿقــداين ،طبــدالرحؿـ بـــ حبـؽــة (8102ه ) ،دار الؼؾــؿ،
دمشؼ ،الطبعة إولك8183 ،ه 8663 ،م-
 -83التبقان يف البقان ،الطقبل ،الحسقـ بـ طبداهلل (415ه) ،جامعـة إزهـر ،كؾقـة
الؾغـة العربقــة ،تحؼقــؼ :طبدالسـتار حســقـ مــربوك زمـقط ،رســالة دكتــقراه،
(د-ط)8564 ،ه 8644 ،م-
 -84التحرير والتـقير ،ابـ طاشقر ،محؿد الطـاهر بــ محؿـد (8565ه ) ،الـدار
التقكسقة لؾـشر ،تقكس8651 ،م-
 -85التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،ابــ جـزي ،محؿـد بــ أحؿـد (418ه ) ،شـركة دار
إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت ،تحؼقـؼ :طبـداهلل الخالـدي ،الطبعـة إولـك،
8183ه -
 -86تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾـك أيـة ()25
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مـ سقرة البؼرة إلك كفاية كلمف طؾك أية ( )94مــ السـقرة كػسـفا دراسـة
وتحؼقؼًا ،الؼرشل ،حاتؿ بـ طبداهلل ،رسـالة دكتـقراه ،الجامعـة اإلسـالمقة،
8158هـ-
 -02تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ،الؼرشــل ،إســؿاطقؾ بـــ طؿــر (441ه ) ،دار ابـــ
الجــقزي ،الــدمام ،تحؼقــؼ :حؽؿــت بـــ بشــقر ياســقـ ،الطبعــة إولــك،
8158ه-
 -08تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة البؼرة ،العثقؿقـ ،محؿد بــ صـال (8108ه )،
دار ابـ الجقزي ،الدمام ،الطبعة إولك8105 ،ه -
 -00تػســـقر الؼـــرآن الؽـــريؿ ســـقرة الصـــافات ،العثقؿـــقـ ،محؿـــد بــــ صـــال
(8108ه) ،دار الثريا لؾـشر ،الرياض ،الطبعة إولك8101 ،ه 0225 ،م-
 -05تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الـساء ،العثقؿقـ ،محؿد بـ صـال (8108ه )،
دار ابـ الجقزي ،الدمام ،الطبعة إولك8152 ،ه -
 -01تػسقر الؼرآن ،السؿعاين ،مـصقر بـ محؿد (156ه ) ،دار القصـ ،الرياض،
تحؼقــؼ :ياســر بـــ إبــراهقؿ وغـــقؿ بـــ طبــاس بـــ غـــقؿ ،الطبعــة إولــك،
8185ه8664 ،م-
 -02التػسقر الؽبقر ،الرازي ،محؿد بـ طؿر ،دار إحقاء الرتاث العربـل ،بقـروت،
الطبعة الثالثة8102 ،ه -
 -03التػسقر الؽبقر ،القاحدي ،طؾل بـ أحؿد (135ه ) ،جامعة اإلمام محؿد بـ
ســـعقد اإلســـالمقة ،طؿـــادة البحـــث العؾؿـــل ،الريـــاض ،الطبعـــة إولـــك،
8152ه-
 -04تػسقر طبدالرزاق ،الصـعاين ،طبدالرزاق بـ هؿـام (ت088ه ) ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت ،تحؼقؼ :محؿقد محؿد طبده ،الطبعة إولك8186 ،ه -
 -05تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،السعدي ،طبدالرحؿـ بـ كاصـر ،دار ابــ الجـقزي،
الدمام ،الطبعة الخامسة8150 ،ه -
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 -06جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،الطربي ،محؿد بـ جرير (ت582ه) ،دار
هجر ،الؼـاهرة ،تحؼقـؼ :طبـداهلل بــ طبدالؿحســ الرتكـل ،الطبعـة إولـك،
100هـ0228،م-
 -52جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،اإليجل ،محؿد بـ طبدالرحؿـ (622ه ) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8101 ،ه 0221،م-
 -58زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،ابـ الجـقزي ،طبـدالرحؿـ بــ طؾـل (264ه )،
الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،الطبعة الرابعة8124 ،ه 8654 ،م-
 -50شــرح الؽافقــة الشــافقة ،ابـــ مالــؽ ،محؿــد بـــ طبــداهلل (340ه) ،جامعــة أم
الؼرى مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسـالمل ،تحؼقـؼ :طبـدالؿـعؿ
أحؿد هريدي ،الطبعة إولك8120 ،ه 8650 ،م-)8368.5( ،
 -55الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسـائؾفا وســـ العـرب يف كلمفـا ،الـرازي،
أحؿد بـ فارس (562ه )( ،د-م) ،الطبعة إولك8185 ،ه 8664 ،م-
 -51الصحاح ،الجقهري ،إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد (565ه ) ،دار العؾـؿ لؾؿاليـقـ،
تحؼقؼ :أحؿد طبدالغػقر ططا ،الطبعة الرابعة8124 ،ه 8654 ،م-
 -52صــحقح البخــاري ،البخــاري ،محؿــد بـــ إســؿاطقؾ ( ،)023دار ابـــ كثقــر،
دمشؼ ،ضبط :مصطػك ال ُبغا ،الطبعة الخامسة8181 ،ه 8665 ،م-
 -53صحقح مسؾؿ ،الؼشقري ،مسـؾؿ بــ الحجـاج (038ه ) ،دار إحقـاء الـرتاث
العربل ،بقروت ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبدالباقل( ،د-ط)( ،د-ت)-
 -54صبؼات الشافعقة الؽبرى ،السبؽل ،طبدالقهاب بـ تؼل الديـ ( ،)448هجر
لؾطباطــة ،الؼــاهرة ،تحؼقــؼ :محؿــقد محؿــد الطـــاحل ،طبــدالػتاح محؿــد
الحؾق ،الطبعة الثاكقة8185 ،ه 8660،م-
 -55صبؼــات الؿػســريـ ،الــداوودي ،محؿــد بـــ طؾــل (612ه ) ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8125 ،هـ8655،م-

213

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

 -56العقـ ،الػراهقدي ،الخؾقؾ بـ أحؿد (842ه ) ،دار الشمون الثؼافقة ،بغداد،
تحؼقؼ :مفدي الؿخزومل ،إبراهقؿ السامرائل ،الطبعة الثاكقة8653 ،م-
-12

رائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،الؽرمـاين ،محؿـقد بــ حؿـزة (222ه )،
دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة ،جدة ،تحؼقؼ :شؿران سركال العجؾل ،الطبعـة
إولك8125 ،هـ8655 ،م-

-18

رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،الـقسابقي ،الحسـ بـ محؿد (522ه) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،تحؼقؼ :زكريا طؿقرات ،الطبعة إولك8183 ،ه -

 -10فتح الباري بشرح صحقح البخاري ،ابــ حجـر ،أحؿـد بــ طؾـل (520ه )،
دار صقبة ،الرياض ،الطبعة إولك8103 ،ه 0222 ،م-
 -15ققاطد الترجقح طـد الؿػسـريـ دراسـة كظريـة تطبقؼقـة ،الحربـل ،حسـقـ بــ
طؾل ،دار الؼاسؿ ،جدة ،الطبعة الثاكقة8106 ،هـ0225 ،م-
 -11الؽتــاب ،ســقبقيف ،طؿــرو بـــ طثؿــان (852ه ) ،مؽتبــة الخــاكجل ،الؼــاهرة،
تحؼقؼ :طبدالسالم محؿد هارون ،الطبعة الثالثة8125 ،ه 8655 ،م-
 -12الؽشا  ،الزمخشـري ،محؿـقد بــ طؿـرو (255ه ) ،دار الؽتـاب العربـل،
بقروت ،الطبعة الثالثة8124 ،ه -
 -13الؽشػ البقان طـ تػسقر الؼـرآن ،الثعؾبـل ،أحؿـد بــ إبـراهقؿ (104ه) ،دار
التػســقر ،جـــدة ،تحؼقــؼ طـــدد مـــ البـــاحثقـ ،الطبعــة إولـــك8153 ،ه ،
0282م-
 -14مجؿقع الػتاوى ،ابـ تقؿقة ،أحؿد بـ طبدالحؾقؿ (405ه ) ،مجؿع الؿؾـؽ
ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة ،تحؼقؼ :طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد
ابـ قاسؿ ،الطبعة الثالثة8103 ،ه 0222 ،م-
 -15محاســــ التلويـــؾ ،الؼاســـؿل ،محؿـــد جؿـــال الـــديـ بــــ محؿـــد ســـعقد
(8550ه) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك8185 ،ه -
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 -16الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،ابـ ططقة ،طبدالحؼ بـ ططقـة ،دار
الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت ،تحؼقــؼ :طبدالســالم طبدالشــايف محؿــد ،الطبعــة
إولك8100 ،هـ-
 -22الؿخالػات العؼدية لؿـفج أهؾ الســة طــد أبـل حقـان إكدلسـل مــ خـلل
تػســقره البحــر الؿحــقط طــرض وكؼــد ،العــامر ،طبــداهلل بـــ محؿــد ،رســالة
دكتقراه ،الجامعة اإلسالمقة8106,8105 ،ه -
 -28مدارج السالؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ ،ابــ الؼـقؿ ،محؿـد بــ
أبــل بؽــر ،دار الؽتــاب العربــل ،بقــروت ،تحؼقــؼ :محؿــد الؿعتصــؿ بــاهلل
البغدادي ،الطبعة الثالثة8183 ،ه 8663 ،م-
 -20مدارك التـزيؾ وحؼـائؼ التلويـؾ ،الـسـػل ،طبـداهلل بــ أحؿـد (482ه ) ،دار
الؽؾــؿ الطقــب ،بقــروت ،تحؼقــؼ :يقســػ طؾــل بــديقي ،الطبعــة إولــك،
8186ه 8665 ،م-
 -25الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـ ،الحــاكؿ ،محؿــد بـــ طبــداهلل (122ه) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،تحؼقؼ :مصطػك طبـدالؼادر ططـا ،الطبعـة إولـك،
8188ه 8662 ،م-
 -21مســـد اإلمــام أحؿــد ،الشــقباين ،أحؿــد بـــ حـبــؾ ،دار الحــديث ،الؼــاهرة،
تحؼقؼ :أحؿد محؿد شاكر ،الطبعة إولك8183،هـ8662 ،م-
 -22مسـد اإلمام أحؿد ،الشـقباين ،أحؿـد بــ حـبـؾ ،ممسسـة الرسـالة ،بقـروت،
أشرف طؾك تحؼقؼف :شعقب إركموط ،الطبعة الثاكقة8106،هـ0225 ،م-
 -23معالؿ التـزيؾ ،البغقي ،الحسقـ بـ مسـعقد (283ه ) ،دار صقبـة ،الريـاض،
تحؼقــؼ :محؿــد طبــداهلل الـؿــر ،طثؿــان جؿعــة ضــؿقرية ،ســؾقؿان مســ َّؾؿ
الحرش ،الطبعة الثاكقة8104 ،ه 0223 ،م-
 -24معا الؼرآن ،الزجاج ،أبراهقؿ بـ السري (588ه ) ،طالؿ الؽتب ،بقـروت،
تحؼقؼ :طبدالجؾقؾ طبده شؾبل ،الطبعة إولك8125 ،ه 8655 ،م-
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 -25معــا الؼــرآن ،الػــراء ،يحقــك بـــ زيــاد (024ه ) ،دار الؿصــرية لؾتــللقػ
والرتجؿــة ،مصــر ،تحؼقــؼ :أحؿــد يقســػ الـجــا  ،محؿــد طؾــل الـجــار،
طبدالجؾقؾ طبده شؾبل ،الطبعة إولك( ،د-ت)-
 -26مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب ،ابـ هشـام ،طبـداهلل بــ يقسـػ (438ه)،
الؿجؾس القصـل لؾثؼافة والػــقن وإدب ،الؽقيـت ،تحؼقـؼ :طبـدالؾطقػ
محؿد الخطقب ،الطبعة إولك8105 ،ه 0220 ،م-
 -32الؿغـل يف الؼـراءات ،الــقزاوازي ،محؿـد بــ أبـل كصـر (مــ طؾؿـاء الؼـرن
السادس الفجري) ،تبقـان ،الريـاض ،تحؼقـؼ :محؿـقد بــ كـابر الشــؼقطل،
الطبعة إولك8156 ،ه 0285 ،م-
 -38مؼــايقس الؾغــة ،الــرازي ،أحؿــد بـــ فــارس (562ه ) ،دار الػؽــر ،تحؼقــؼ:
طبدالسالم محؿد هارون ،د-ط8566 ،ه 8646 ،م-
 -30الـشــر يف الؼــراءات العشــر ،ابـــ الجــزري ،محؿــد بـــ محؿــد (555ه) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت( ،د-ط)( ،د-ت)-
 -35كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ،البؼاطل ،إبراهقؿ بــ طؿـر (552ه )،
دار الؽتاب اإلسالمل ،الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة8185 ،ه 8665 ،م-
 -31الـؽت والعققن ،الؿاوردي ،طؾل بــ محؿـد ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت،
تحؼقؼ :السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ( ،د-ط)( ،د-ت)-
 -32الفداية إلك بؾـقغ الـفايـة ،الؼقسـل ،مؽـل بــ أبـل صالـب (154ه ) ،جامعـة
الشارقة ،الشارقة ،مجؿقطة رسائؾ طؾؿقة بنشراف أ-د -الشاهد البقشـقخل،
الطبعة إولك8106 ،ه 0225 ،م-
 -33القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيـز ،القاحـدي ،طؾـل بــ أحؿـد (135ه ) ،دار
الؼؾؿ ،دمشؼ ،تحؼقؼ :صػقان طدكان داوودي ،الطبعة إولك8182 ،ه -
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ملدص البخح
ِ
ُ
القاردة يف الؼرآن الؽريؿ،
الباحث دراس َة أحؽا ِم كؽاحِ الزاين والزاكقة،
تـاول
مقضـع ُو ُرود هـذه إحؽـام يف آيـات
ومذاهب فؼفاء الؿسؾؿقـ يف ذلؽ ،حقـث بـ ّقـ
َ
الؼــرآن الؽــريؿ ،كؿــا َج َؿــع أقـ َ
ـقال الؿػســريـ والػؼفــاء يف بقــان معـاهــا ،وإحؽــا ِم
ِ
الؿلخقذة مـفا ،مبقـًا حج َة كؾ ٍ
قـقل وأدلتـف ،ثـؿ كـاقش إقـقال ،مرجحـًا أن الؿـراد
بؽقن الزاين ٓ يـؽ إٓ زاكق ًة أو مشركةً ،والزاكق ُة كذلؽ ٓ يـؽحفا إٓ ٍ
ٌ
مشرك،
زان أو
جقاز كؽاح الزاين لؾزاكقة التل زكا هبـا أو
هق القطء والجؿاع ،ولقس العؼد ،ومرجحًا
َ
ِ
غقرِهـا بعــد التقبـة وآســترباء ،وطــد َم وجـقب مػارقـ ِـة أحــد الـزوجقـ لمخــر إن زكــا
ٍ
لعػقـػ بعـد التقبـةُ -م ْـق ِرد ًا يف كـؾ ذلـؽ أدلـ َة
وجقاز كؽاح َم ْـ ُحدَّ يف الزكـا
أحدُ هؿا،
َ
الرتجق  ،وط ّؾتف ،وفؼ ققاطد الرتجق الؿعتربة طـد طؾؿاء التػسقر وإصقل ،ومربز ًا
أهؿقة التػسقر الؾغقي يف ذلؽ-
الؽؾؿـــات الؿػتاحقـــة :الـؽـــاح ،الزكـــا ،العؼـــد ،الـــقطء ،كؽـــاح الـــزاين ،ال ُػ ْر َقـــة
بسبب الزكا-

***
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املكدم٘
إن الحؿد هلل كحؿده وكسـتعقـف وكسـتغػره ،وكعـقذ بـاهلل مــ شـرور أكػســا ،ومــ
سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلـف
إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿد ًا طبده ورسقلف ،صـؾك اهلل وسـؾؿ وبـارك
طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،أما بعد:
إوقات :تع ُّؾ ُؿ كتاب اهلل تعـالك وحػظـف وتـدبره ،والعؿـؾ
فنن خقر ما ُب ِذلت فقف
ُ
بؿا فقف 7ففق أشرف كالم ٓ ،تػـك طجائبف ،وٓ تـؼضل غرائبف ِ
وح َؽ ُؿف-
ُ
ُ
طؾـؿ غريـب الؼـرآن 7الـذي
وإن مـ بقـ أهؿ العؾقم الؿتعؾؼة بؽتـاب اهلل تعـالكَ :
ففؿفا-
يعسر طؾك بعض الـاس ُ
ُيعـَك ببقان إلػاظ التل ُ

ِ
الػؼفقـة التـل ٓ غــك
طؾـؿ أحؽـا ِم الؼـرآن الؽـريؿ ،الـذي ُيعـَـك بإحؽـام
وكذا ُ

لؾؿسؾؿ طـ معرفتفا والعؿؾ هبا-

سـؾػ هـذه إمـة الؿباركـة هبـذيـ ِ
الؽبقـر ْيـِ :ط ْؾ ِ
ـؿ ال َغريـب
الع ْؾؿـقـ
ولؼد طــل
ُ
َ

الؽتب ،وس َّطروهؿا يف ثـايا تػاسقرهؿ-
وإحؽام يف الؼرآن الؽريؿ ،وأفردوا لفؿا
َ
ِ
غرابة بعض إلػاظ :كقكَفا مـ الؿشرتك الؾػظل :الـذي ُيطؾـؼ
سبب
وقد يؽقن ُ
معـك يف الؾغة العربقة -
طؾك أكثر مـ
ً
ـان حؽـ ِ
ولؼــد اســتققػتـل آي ـ ٌة مـــ كتــاب اهلل تعــالكَ ،و َر َد فقفــا بقـ ُ
ـؿ كؽــاح الــزاين
والزاكقـــة ،وهـــل ققلـــف تعـــالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ففؿفؿــا طؾــك بعــض طؾؿــاء
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ  ،فقجــدهتا قــد أشــؽؾ ُ
التػسقر والػؼف مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ 7لؽقن لػـظ (الـؽـاح) فقفـا مــ الؿشـرتك
( )8اكظر :كتاب إضدادٕ ،بل حاتؿ السجستاين ،ص ،46وكتاب إضداد يف كـالم العـربٕ ،بـل الطقـب
طبدالقاحد الحؾبل ،ص-55
( )0الـقر-5 :
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الؾػظل ،فؼالقا يف معـاها وإحؽام الؿلخقذة مـفا أققا ً
بعضفا يضا ُّد أخر-
ٓ طدةُ ،
حتــك قــال فقفــا الؼاضــل أبــق بؽــر بـــ العربــل « :هــذه أي ـ ُة مِــ ْـ ُم ْشــؽِالت
ِ
ــ َأ ْصـ َعب
الؼرآن»  ،وقال الشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل « :هذه أي ُة الؽريؿـ ُة م ْ
أيات تحؼقؼًا ---وٓ َأ ْط َؾ ُؿ َم ْخ َرجًا واضحًا مـ اإلشؽال يف هذه أية إٓ مع بعض
َت َع ُّسػ» -

فرأيت أن ُأ ْف ِر َدها بالبحث والت َّْؿحقص ،و َأ ْج َؿ َع أققال الؿػسريـ والػؼفـاء فقفـا،

ـدي يف معـاهــا ،وإحؽــام
وأدرســفا دراس ـ ًة مػصــؾ ًة مســتقفاةً ،ثــؿ أبــقـ مــا تــرج لـ َّ
الؿلخقذة مـفا ،وأدلة ذلؽ الرتجق وط ّؾتف-
سائالً اهلل تعالك التقفقؼ والسداد-

مشؽؾة البحث:
معـــك (الـؽــاح) يف ققلــف تعــالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ  ،وإحؽام الؿبـ َّقة طؾك ذلؽ ،مــ خـالل جؿـع
( )8هق :أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ العربل الؿعافري إكدلسل ،مػسر ،فؼقف ،ومـ أهؾ التػــ يف العؾـقم،
رحؾ إلك الؿشرق ،ثـؿ طـاد إلـك إكـدلس بعؾـؿ كثقـر ،وتـقلك الؼضـاء -لـف« :أحؽـام الؼـرآن» ،و«أكـقار
الػجر يف تػسقر الؼرآن» ،و«الؼبس» طؾك مقصل مالؽ ،وغقرها ،ت 215 :هـ( -اكظر :صبؼات الؿػسـريـ
لؾســققصل ،ص  ،823 – 822رقــؿ  ،825وصبؼــات الؿػســريـ ،لؾــداودي ،ص  ،181 – 188رقــؿ
--)288
( )0أحؽام الؼرآن -8502.5
الج َؽــل الشــؼقطل ،مــ أبـرز طؾؿـاء التػسـقر يف زماكـف،
( )5هق :العالمة محؿد إمقـ بــ محؿـد الؿختـار َ
سافر لؾحج سـة 8536هـ ،فاستؼر بالؿديـة الـبقية ،واشتغؾ بالتدريس يف الؿسـجد الـبـقي ،والجامعـة
اإلسالمقة ،وطؿؾ طضق ًا يف هقئة كبار العؾؿاء ،لف تآلقػ مـفا« :أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن»،
و«دفع إيفام آضطراب طــ آيـات الؽتـاب» ،ت8565 :هــ( -اكظـر :إطـالم لؾزركؾـل  ،12. 3وكثـر
الجقاهر والدرر يف طؾؿاء الؼرن الرابع طشر ،لققسـػ الؿرطشـؾل  ،8240. 0وترجؿـة أطـدها تؾؿقـذه
«ططقة محؿد سالؿ» يف آخر أضقاء البقان ،ج ،82ط :طالؿ الؽتب)--
( )1أضقاء البقان -68.3
( )2الـقر-5 :
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أقــقال الؿػســريـ والػؼفــاء فقفــا ،وأدلــتفؿ ،ودراســتفا ،وبقــان الــراج مـفــا ،وأدل ـة
الرتجق وط ّؾتف-

أهؿقة البحث:
تؽؿـ أهؿقة الؿقضقع يف ٍ
أمقر أهؿفا:
 ,8اختالف الؿػسريـ والػؼفاء سؾػًا وخؾػًا يف معــك (الـؽـاح) الـقارد يف آيـة
ٍ
أققال كثقرة ،بقـ بعضفا تضاد 7لؽقن الؽؾؿـة مشـرتكًا لػظقـًا ،مؿـا
سقرة الـقر طؾك
يجعؾفا حر َّي ًة بلن ُت ْػ َر َد بالدَّ ْرس والتحؾقؾ-
 ,0اختالف الؿػسريـ والػؼفاء يف حؽؿ كؽاح الزاين ،وما يتػرع طـف مـ أحؽام
ال ُػ ْرقة والتقبة وآسترباء واإلحصان ،مؿا يجعؾفا حر َّي ًة بلن ُت ْػ َر َد بالدَّ ْرس والتحؾقؾ-
 ,5ارتباط حؽؿ كؽاح الزاين بباب الـؽاح وباب الحدود يف الشريعة اإلسالمقة،
ٍ
أهؿقة-
مؿا يضػل طؾك دراستف مزيدَ
 ,1ورود الـفـــل الصـــري لؾؿـــممـقـ يف الؼـــرآن الؽـــريؿ طــــ كؽـــاح الزاكقـــة
والؿشركة ،وإكؽاح الزاين والؿشرك ،مؿا يستؾزم معرفة الؿراد هبذا الـؽاح ،والراج
يف ذلؽ 7لؾعؿؾ بف-
 ,2أهؿقة الرجقع إلـك لغـة العـرب طــد بقـان معـاين الؽؾؿـات الؼرآكقـةٕ 7جـؾ
قرائـ السقاق مـفا-
الرتجق بقـ إققال ،واستبعاد ما ٓ تميده
ُ
 ,3جؿع مقضقع (حؽؿ كؽاح الزاين) ِ
لع ْؾ َؿ ْل التػسقر والػؼف معًا-
َ ْ ُ
 ,4أهؿق ُة ققام الؿختص يف طؾؿ التػسـقر بدراسـة أقـقال الؿػسـريـ والػؼفـاء يف
الؿسائؾ الخالفقة ،وأدلة كؾ ققل وحجتف وجقابف طـ أدلة مخالػقف ،وذلؽ لؾقصقل
لؾراج مـفا ،سقاء بالجؿع بقـفا إن أمؽـ ،أو بتؼديؿ بعضفا طؾك بعض ،وفؼ ققاطد
الرتجق الؿعتربة طـد طؾؿاء التػسقر وإصقل -فذلؽ يـؿل مفارة الـؼد والتؿحقص
لديف ،ويقسع مداركف واصالطف-
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أهدا البحث:
حؽؿ كؽاح الزاين-
 ,8جؿع أيات الؼرآكقة التل ورد هبا
ُ
 ,0جؿع أققال الؿػسريـ والػؼفاء يف بقان معـك (الـؽاح) القارد يف سـقاق هنـل
الؿــممـقـ طـــ كؽــاح الزاكقــة والؿشــركة ،وإكؽــاح الــزاين والؿشــرك ،وأدلــة كــؾ قــقل
وحجتف-
 ,5جؿع أققال الؿػسريـ والػؼفاء وأدلـتفؿ يف حؽـؿ كؽـاح الـزاين ،ومـا يتػـرع
طـف مـ أحؽام ال ُػ ْرقة والتقبة وآسترباء واإلحصان-
 ,1دراسة تؾؽ إققال دراس ًة مؼاركةً-
 ,2بقان الراج بدلقؾف ،والجقاب طؿا خالػف-
 ,3إبراز مـدى أثـر الؿشـرتك الؾػظـل يف تػسـقر كؾؿـات الؼـرآن الؽـريؿ وآياتـف،
واستـباط إحؽام مـفا-
 ,4التلكقد طؾك أهؿقة الرتجق بؼرائـ السقاق بقـ أققال الؿػسريـ يف الؿشرتك
الؾػظل-

مـفج البحث :
مـفجل يف هذا البحث ,بنذن اهلل ,قائؿ طؾك آستؼراء ،والجؿـع ،وآسـتـباط،
ثؿ الدراسة ،والتحؾقؾ ،والؿـاقشة 7لؾقصقل إلك الـتائج-
الؿؼــارن» :الــذي يجؿــع إقــقال ،ويدرســفا ،ثــؿ
ففــق مـــ مـــفج «التػســقر
َ
يرج بقـفا-

الدراسات السابؼة:
ُ
تعـرض لـف الؿػسـرون يف سـقاق تػسـقر آيـات سـقرة
بقان الؿراد مـ كؽاح الزاين َّ
الـقر ،وكذا مـ أ َّلػ يف غريب الؼرآن ،و ُم ْشؽِؾِف ،وأيضًا :كتب معاجؿ الؾغة-
كؿا أسفب الػؼفا ُء يف كتبفؿ طـ ذلؽ ،وبقان إحؽام الؿتػرطة طـف :مـ أحؽام
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ال ُػ ْرقة والتقبة وآسترباء واإلحصان-
إٓ أن أيًا مـفؿ لؿ يستقطب إققال القاردة يف بقان معـك كؽاح الـزاين الـقارد يف
ــ بعــدهؿ ،وأدلــتفؿ مـــ
ــ قــال هبــا مـــ الصــحابة والتــابعقـ و َمـ ْ
آيــة ســقرة الـــقر ،و َمـ ْ
الؿـؼقل والؿعؼقل ،وتحرير محؾ و َمـَاط الخالف فقفا وأصـؾف ،ومـا يتػـرع طــ ٍّ
كـؾ
مـفا مـ أحؽام،
ويخرجفا ،ويـاقشفا ،ويرج بقـفا :مدلالً ،ومعؾالً ،و ُم ْع ِؿالً ققاطـدَ
ّ
الؿ ْػ َرد طـ هذه الؿسللة-
الرتجق  -كؿا يف هذا البحث ُ
كؿا أكـل بعد البحث وآصالع طؾك ففارس مؽتبات الجامعات ومراكز البحث
بدراسة م ْػر ٍ
ٍ
دة طـ هذه الؿسللة جامعًا فقفا بقـ الدراسة
العؾؿل لؿ أقػ طؾك َم ْـ قام
ُ َ
الؼرآكقة والػؼفقة-
وإكؿا الدراسات الؿم َّلػة يف ذلؽ جاءت يف السقاق الػؼفل فؼط دون التػسقري،
رغؿ أكف هق إصؾ يف هذه الؿسللة ،ومـ أهؿ هذه الدراسات:
 ,8أحؽــام الـؽــاح طـــد اإلمــام ابـــ العربــل الؿــالؽل يف ضــقء كتابــف :أحؽــام
الؼرآن ,دراسة مؼاركة ،إلسؿاطقؾ ططك صف سؽربي ،ط5223.8 :م ،ديقان الققػ
السـل ،مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة-
 ,0طؼقبة الزكك وشروط تـػقذها ،لصال بـ إبراهقؿ الخزيؿ ،ط8100.8 :هـ،
دار ابـ الجقزي-
َ ,5حدُّ الزكك يف الشـريعة اإلسـالمقة ،بحـث مؼـارن ،لؿحؿـد رشـقد قبـاين ،مــ
مـشقرات رابطة العالؿ اإلسالمل-
 ,1الزكك وحؽؿ إديان فقف ،لؿجؿقطة باحثقـ8181 ،هـ-
ولقس يف شلء مـفا التعرض ٕققال الؿػسريـ يف بقان معــك كؽـاح الـزاين ،ومـا
ضاهر مــ طـاويـفـا ,مـصـ َّب ٌة
يتػرع طـفا مـ مسائؾ فؼفقة ،وإكؿا هل – كؿا هق أيضًا
ٌ
طؾك الجاكب الػؼفل فحسب-
وطؾقف ،فنين أرجق أن يؽقن هذا البحث إضاف ًة جديد ًة لؾؿؽتبة الؼرآكقة والػؼفقة-
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إجراءات البحث:
يؿؽـ حصر أهؿ إجراءات البحث فقؿا يؾل:
 –8جؿع إققال يف الؿسللة وأدلتفا-
 ,0طزو إققال ٕصحاهبا مـ الصحابة والتابعقـ وغقرهؿ-
 ,5إيراد أدلـة إقـقال وحجتفـا ،مـع وضـعفا – مـا أمؽــ  ,طؾـك هقئـة فؼـرات
مرقؿة ،لقسفؾ استقعاهبا ،ومـ ثؿ مـاقشتفا-
ٍ
بدراسة مؼار ٍكة ل ققال ،ومـاقشتفا ،وبقان الـراج  ،ووجـف الرتجـق ،
 –1الؼقام
حسب ققاطد الرتجق الؿعتربة-
ِ
ــ قــال بؽــؾ قـ ٍ
ـقل مـــ أصــحاب كتــب التػســقر ،والؾغــة ،والغريــب،
 ,2ذ ْكـ ُـر َمـ ْ
والؿ ْشؽِؾ ،والػؼف 7يف الفامش ،ولقس يف صؾب الؿتـ 7تػاديًا لإلثؼال ،إٓ مـ دطت
ُ
الحاجة لذكر اسؿف يف الؿتـ-
 –3طزو الؿذاهب الػؼفقة ٕصحاهبا مـ أهؿ ُك ُتب كؾ مذهب-
 ,4إيراد الؿذاهب الػؼفقة تحت ما تـدرج فقف مـ أققال الؿػسريـ يف بقان معـك
كؽاح الـزاين ،وطـد ُم إفرادهـا بالـذكر يف مباحـث خاصـة هبـا 7وذلـؽ مراطـا ًة لتسؾسـؾ
الؿسائؾ العؾؿقة وترابطفا-
 –5طزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها-
 –6تخريج إحاديث وأثار مـ مصادر التخريج الؿعتؿدة دون إسفاب-
 –82الحؽؿ طؾك إحاديث وأثار إن دطت لذلؽ حاجة البحث فؼط-
 –88الرتجؿة ل طالم بنيجاز سقى الصحابة والتابعقـ وإئؿة 7لشفرهتؿ-
اسـؿ الؿملـػ طــد أول
 –80طـد اإلحالة إلـك َم ْصـدَ ٍر يف الفـقامش ،فـنين أذكـر َ
ـؿ الؿملــػ إٓ إذا ُخشــل
مقض ـ ٍع لــذكر الؿصــدر ،بعــد اســؿ الؿصــدر ،وٓ أكــرر اسـ َ
آلتباس والتشابف ،وٓ أذكر يف الفقامش بقاكات الطبعـات ،وإكؿـا جعؾ ُتفـا يف ففـرس
ُ
ٍ
لؿصدر ما جؿؾـ َة (مرجـع
الؿصادر والؿراجع ،كؿا أين ٓ أذكر يف اإلحآت الالحؼة
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سابؼ)ُّ 7
وكؾ ذلؽ تػاديًا لتضخؿ الفقامش بشؽؾ غقر مؼبقل 7كظر ًا لؽثـرة الؿصـادر
الؿحال إلقفا-
ُ

خطة البحث:
يتؽـقن هــذا البحـث مـــ مؼدمــة ،وتؿفقـد ،ومبحثــقـ ،وخاتؿـة ،وففــرس ،طؾــك
الـحق التالل:
الؿؼدمة :وتتضؿـ الحديث طـ :مشؽؾة البحث ،وأهؿقتف ،وأهدافـف ،ومـفجـف،
والدراسات السابؼة ،وإجراءاتف ،وخطتف-
التؿفقد :وتحتف مطؾبان:
الؿطؾـــب إول :تعريـــػ الـؽـــاح لغـــ ًة واصـــطالحًا ،وتعريـــػ الزكـــا لغـــ ًة
واصطالحًا-
الؿطؾب الثاين :أيات التل ورد فقفا ُ
بقان ُح ْؽؿ كؽاح الزاين والزاكقة-
الؿبحــث إول :أقــقال الؿػســريـ والػؼفــاء يف الؿــراد بـؽــاح ال ـزاين والزاكقــة،
وإحؽام الؿتػرطة طـف ،وأدلتفؿ-
الؿبحث الثا  :مـاقشة إققال ،والرتجق -
الخاتؿة :وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث-
ففرس الؿصادر والؿراجع.
واهلل تعالك أسلل أن يـػع هبذا العؿؾ ،وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ-
َ
والحؿـــد هلل الـــذي بـعؿتـــف تـــتؿ الصـــالحات ،وصـــؾك اهلل طؾـــك محؿـــد وآلـــف
وصحبف وسؾؿ-

***
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التنَٔد
املطلب األّل :تعسٓف اليكاح لػ ً٘ ّاصطالحاًّ ،تعسٓف الصىا لػً٘
ّاصطالحاً:
أوًٓ :تعريػ الـؽاح لغ ًة واصطلحًا:
الـؽاح لغةً:
ِ
ِ
ِ
ـؿ وال َّتـ ُ
ـداخؾُ ،يؼــال:
َم ـ ْلخق ٌذ مـ ْ
ــَ :ك َؽ ـ َ َي ــْؽ ُ َك ْؽ َحــًا وك َؽاحــًا ،والـؽــاح :الضـ ُّ
بعضفا إلك بعض-
إشجار :إذا
َحت
اكضؿ ُ
َتـَاك َ
َّ
ُ

ٌ
تزوجفا ب َل ْن َط َؼدَ طؾقفا-
فالن امرأ ًة إذا َّ
و ُيط َؾ ُؼ و ُيراد بفَ :ط ْؼدُ الزواج ،يؼالَ :ك َؽ َ
ِ
اع  ،ففق ُم ْشت ََر ٌك َل ْػظـل :أيٌ :
لػـظ ُيط َؾ ُـؼ طؾـك
الق ْط ُء
والج َؿ ُ
كؿا أكف ُيط َؾ ُؼ و ُيراد بفَ :
معـ َق ْقـ فلكثر-
مقضع العؼد مـ الـقطء :فـنذا قـالقا :كؽـ
ف بف
وف َّرقت
العرب فرقًا لطقػًا ُي ْع َر ُ
ُ
ُ
ٍ
بـت ٍ
وط َؼـد طؾقفـا -وإذا قـالقا :كؽـ
تزوجفـا َ
فالن ،أو َ
فالكةً ،أو َ
أخت فـالن ،أرادواَّ :
الؿ َجا َم َعةٕ 7ن ِذك َْـر امرأتِ ِـف أو زوجتِ ِـف ُي ْسـتَغـَك بـف طــ
امرأ َت ُف أو زوج َت ُف لؿ يريدوا إٓ ُ
احــة تجعؾــف
لؾؿ َب َ
العؼــد ،فنضــا َف ُت ُف إلــك إجـبقــة تجعؾــف بؿعـــك :العؼــد ،وإضــا َف ُت ُف ُ
بؿعـك القطء -
العرب العؼدَ كؽاحـًا7
وس َّؿك
و
ُ
الق ْط ُء والبِ َض ُ
الـؽاح يف الؾغة هقَ :
ُ
والؿ َجا َمع ُةَ ،
اع ُ
( )8اكظر :العقـ لؾخؾقؾ الػراهقدي( ،كؽ ) ،ص ،652ومعجؿ مؼايقس الؾغـة ٕحؿـد بــ فـارس( ،كؽـ )،
ص  ،8226وهتــذيب الؾغــة ل زهــري( ،كؽـ )  ،5326.1والصــحاح لؾجــقهري( ،كؽ ـ ) ،535.8
والؿػردات يف غريب الؼرآن ،لؾراغـب إصـػفاين( ،كؽـ ) ،ص ،205والؿجؿـقع الؿغقـث يف غريبـل
الؼرآن والحديث لؿحؿد بـ أبل بؽر إصػفاين( ،كؽ )  ،522.5وتػسقر غريـب الؼـرآن لؿحؿـد بــ
أبــل بؽــر الــرازي ،ص ،824والؿغـــل ٓبـــ قدامــة  ،556.6والرتجؿــان طـــ غريــب الؼــرآن ٕبــل
الؿحاسـ طبدالباقل بـ طبدالؿجقد ،ص ،42ولسان العرب ٓبـ مـظقر( ،كؽ ) -522.81
( )0اكظر :الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ٓبـ طثقؿقـ -2.80
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سبب القطء -
ٕكف ُ
واصطلحًا:
ِ
الزوج َّق ِة ،وإن لؿ يحصؾ ُد ُخ ٌ
قل وٓ َخ ْؾق ٌة» -
« َط ْؼدٌ طؾك ِحؾ
العالقة َّ
ِْ
ُْ
خـل ُد ْوكَفؿـا ِسـتْر ًا ،أو
والخؾق ُة :أن َيخؾ َق بزوجتف :بلن ُيغؾ َـؼ طؾقفؿـا بابـًا ،أو ُي ْر َ
ٍ
أحدٌ مـ الـاس -والدخقل :القط ُء-
َيـْ َػر َد هبا يف مؽان ٓ يراهؿا فقف َ
الـؽاح» يف الؼرآن الؽريؿ َأتَك بؿعـَ َق ْقـ« :العؼد» ،و«القطء» -ومـ أمثؾة مجلء
و«
ُ
الـؽاح طؾك معـك« :العؼد» :قق ُلـف تعـالك :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ  ،وققلـف :ﮋﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ

-

ِ
ـب العؼـد :قق ُلـف تعـالك :ﮋﯻ
ومـ أمثؾة مجقئف طؾك معــك «الـقطء» القاقـع َطؼ َ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﮊ

.

وقد اختؾػ الؿػسرون يف معـك «الـؽاح» الـقارد يف ققلـف تعـالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ  ،فؼقـــــؾ :هـــــق
( )8اكظر :معجؿ مؼايقس الؾغـة( ،كؽـ ) ،ص  ،8226وهتـذيب الؾغـة( ،كؽـ )  ،5326.1ولسـان العـرب،
(كؽ )  ،528.81وأضقاء البقان لؾشـؼقطل -52,51.3
( )0اكظر :الؿغـل  ،855.4والروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع لؿـصقر البفق  ،ص-225
( )5الـقر-50 :
( )1إحزاب-16 :
( )2اكظر :معاين الؼرآن لؾزجاج  ،06.1والؽشاف لؾزمخشري -088.5
( )3البؼرة-052 :
( )4اكظر :جامع البقان لؾطربي  ،841,836.1والؿحـرر الـقجقز ٓبــ ططقـة ،ص ،8511والؿػـردات يف
غريــب الؼــرآن( ،كؽــ ) ،ص ،205ووضــ الربهــان يف مشــؽالت الؼــرآن لبقــان الحــؼ الـقســابقري
 ،825.0وتـذكرة إريـب يف تػسـقر الغريـب ٓبـــ الجـقزي  ،08.0وتػسـقر غريـب الؼـرآن لؾــرازي،
ص ،824والؿغـل  ،556.6والبحـر الؿحـقط ٕبـل حقـان  ،562.3والرتجؿـان طــ غريـب الؼـرآن،
ص ، 42وفت الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼرآنٕ ،بل يحقـك إكصـاري ،ص ،110وأضـقاء البقـان
 ،52,51.3ومشؽؾ الؼرآن الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر ،ص-088,082
( )5الـقر-5 :
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بؿعـك «العؼد» ،وققؾ :هق بؿعـك «القطء» -وهذا هق محؾ البحث هـا-
فسبب آختالف بقـفؿ و َمـَاصف إذن طائدٌ إلك كقن «الـؽاح» يـل يف لغـة العـرب
ويف كالم اهلل تعالك طؾك الؿعـَ َق ْقـ كؾقفؿا-

ثاكقًا :تعريػ الزكا لغ ًة واصطلحًا:
الزكا لغةً:

ملخق ٌذ مـَ :زكَاَ ،ي ْزكِلِ ،زك ًَك ِ
وزاكَـا ِزكـا ًء و ُمزاكـا ًة
الزائقـ ,إذا َف َج َـرَ ،
وزكَا ًء –بؽسر َّ

بؿعـاه -

وزكَا :إذا أتك الؿرأ َة مـ غقر َط ْؼ ٍد شرطل أو م ْؾ ِ
ؽ ٍ
يؿقـ ،و َأ ْزكا ُهَ :ح َؿ َؾ ُف طؾك الزكا،
َ
ُ

الؽثقر الزكا -
والز َّكا ُء:
أو ك ََس َب ُف إلقفَّ -
ُ

وزكَاءُ :تب ِ
اغل -
الؿ َباغا ُة ،والؿرأ ُة ُت َزاين ُم َزاكا ًة ِ ً َ
والؿ َزاكا ُةُ :
ُ

والزكا ُي َؿدُّ « :الزكا» بللػ مؿـدودة ،و ُي ْؼ َصـر« :الزكـك» بـللػ مؼصـقرة ،وال َؼ ْص ُـر
ٕهؾ الحجاز ،وبال َؼص ِر َك َط َؼ الؼرآن الؽريؿ ِ
ـؿ بـف :ﮋﮊ ﮋ ﮌﮍﮊ  ،والؿـدُّ
ْ
ورس َ
ُ
ٕهؾ كجد -والـسب ُة إلك الؿؼصقرَ :زك َِقي ،وإلك الؿؿدودِ :زكَائِل -
ولذا ُج ِع َؾ ُ
والؿ ْؿدُ ود» مـ ِص َقغ ال َؼ ْذف -
الؿ ْؼ ُصقر َ
ققل« :يا ا ْبـ َ
وآحتِ َؼ ُ
ان وال ُّؾجق ُء ٕ 7ن الزاين ض َّق َؼ طؾـك كػسـف ،حقـث
و َأ ْص ُؾ الزكا :الض ْق ُؼ
ْ
َصـقر
ب إلقف ،وٕكـف ضـ َّقؼ طؾـك كػسـف يف الػعـؾ 7إذ ٓ ُيت ُّ
ـس ُ
أخرج كطػتَف إخراجًا ٓ ُي َ
( )8العقـ( ،زين) ،ص ،565والؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي (زكك) ،ص-8066
( )0الؿعجؿ القسقط إلبراهقؿ مصطػك وآخريـ( ،زكك) ،ص-125
( )5الصحاح( ،زكك)  ،8401.0ولسان العرب( ،زكا) -34.4
( )1اإلسراء-50 :
( )2معجؿ مؼايقس الؾغة( ،زكك) ،ص ،112والصحاح( ،زكـك)  ،8401,8405.0ولسـان العـرب( ،زكـا)
-34.4
( )3حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر -528.3
( )4هتذيب الؾغة( ،زكك)  ،8232.0ولسان العرب( ،زكا) -35.4
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وققع الزكا يف كؾ مقضع ،فالبد مـ التؿاس َخ ْؾ ٍ
قة وتح ُّػظ طــ أطـقـ الــاس ،وضـ َّقؼ
ُ
طؾك كػسف بؿا اكتسبف مـ إثؿ تؾؽ ِ
الػ ْعؾة الدكقئة -
ُ
واصطلحًا:
اختؾػ الػؼفا ُء يف التعريػ الشرطل لؾزكا ،إٓ أهنؿ اتػؼقا طؾك أكف:
ٍ
«إيالج م َؽ َّؾ ٍ
آدمقة طؿد ًا بال ُش ْب َف ٍة»-
ػ َح َش َػ ًة أو َقدْ َرها يف ُق ُبؾ
ُ
ففذا التعريػ جامع لؿا قالقه ،وما زاد طـ حده ففق محؾ اختالف ،كـالقطء يف
الدُّ ُبر ،وغقر ذلؽ -

املطلببب الجبباىٕ :اآٓببات البب
ّالصاىٔ٘:

ح الصاىببٕ
حكلبب ِه ىكببا ِ
َّ َز َد فَٔببا بٔببا ٌُ ُ

الـص طؾك بقان حؽؿ كؽـاح الـزاين والزاكقـة إٓ يف ققلـف
لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ ُّ
تعـــــــــــــالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮊ

 ،وطؾقف ،فنن هذا البحث مـصب طؾك هذه أية-

ـات ُأ َخـ َـر متعؾؼ ـ ٌة بحؽــؿ الـؽــاح وشــروصف طؿقمــًاًً ،ولقســت يف الــزاين
وثؿــة آيـ ٌ

والزاكقة ،وقد َأ ْو َر ْد ُتفا يف ثـايا هذا البحث لالستدٓل هبا يف بعض الؿسـائؾ وإقـقال
الؿتػرطة طـ آية سقرة الـقر-

***
( )8طؼقبة الزكا وشروط تـػقذها لؾدكتقر صال الخزيؿ ،ص-20
( )0اكظر :الؿغـل  ،512.80والشرح الؽبقـر لعبـدالرحؿـ بــ قدامـة  ،068.02وحاشـقة الدسـققل طؾـك
الشرح الؽبقر  ،528.3وطؼقبة الزكا وشروط تـػقذها ،ص-21,25
( )5الـقر-5 :
( )1اكظر :الؿعجؿ الؿػفـرس ٕلػـاظ الؼـرآن الؽـريؿ ،لؿحؿـد فـماد طبـدالباقل ،ص ،485 ،550والؿـقرد
الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ ،لروحل البعؾبؽل ،ص-366
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املبخح األّل
أقْال املفطسًٓ ّالفكَا ٛيف املساد بيكاح الصاىٕ ّالصاىٔ٘،
ّاألحكاو املتفسِّع٘ عيُّ ،أدلتَه ،يف ضْ ٛقْلُ تعاىل:
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ :
قـال الؼاضـل ابــ العربـل« :هـذه أيـ ُة مِـ ْـ ُم ْشـؽِالت الؼـرآن»  ،وقـال الشــقخ
محؿد إمقـ الشـؼقطل« :هذه أي ُة الؽريؿ ُة مِ ْـ َأ ْص َعب أيات تحؼقؼًا ---وٓ َأ ْط َؾ ُؿ
َم ْخ َرجًا واضحًا مـ اإلشؽال يف هذه أية إٓ مع بعض َت َع ُّسػ» -
وقد اختؾػ الؿػسرون والػؼفا ُء يف تلويـؾ أيـة ،وبقـان الحؽـؿ الؿـلخقذ مـفـا،
ِ
والؿراد بالـؽاح فقفا طؾك أققال ،إجؿا ُلفا ثؿاكقة ،كؿا يؾل:
الؼقل إول:

ٍ
ٍ
ٍ
ُ
مؼقؿـة طؾـك الزكـا،
زاكقـة
امـرأة
العػقـػ طؾـك
الرجـؾ
تحريؿ أن يعؼد
أن الؿراد:
ُ
ُ
وتحريؿ أن َت ْؼبؾ الؿرأ ُة العػقػ ُة برجؾ يعؼد طؾقفا ،وهق ٍ
مؼـقؿ طؾـك الزكـا -أمـا إن
زان
َ
ٌ
ُ
ٍ
ُ
زاكقـة يعؾـؿ أهنـا مؼقؿـ ٌة
الرجـؾ طؾـك
تاب الزاين وتابت الزاكقة جاز ذلؽٕ 7كف ٓ يعؼد
ب مـف إٓ إن كان زاك ًقا مثؾفا يعجبف ُ
فعؾ الزكا ،أو مشركًا ٓ يـممـ بـاهلل
طؾك الزكا لؿ َت ُت ْ
تعالك ،وٓ بتحريؿ الزكا ،سقا ٌء كاكت تؾؽ الزاكقة هل التل زكك هبا أو غقرها ،وٓ َت ْؼبؾ
مؼـقؿ طؾـك الزكـا إٓ إذا كاكـت هـل زاكقـ ًة مثؾـف
الؿرأ ُة برجؾ يعؼد طؾقفا وهل تعؾؿ أكف
ٌ
تحب الزكا ،أو مشرك ًة ،سقاء كان ذلؽ الزاين هق الذي زكك هبا أو غقره-
محرم-
فؿ ْـ َأ ْقدَ م طؾك طؼد التزويج قبؾ التقبة مـ الزكا ،فـؽاحف باصؾ ،وهق زكًا َّ
َ
فالـؽاح هـا بؿعـك «العؼد» ولقس «القطء»-
وطؾقف ،فقجقز أن يتـزوج الـزاين بالزاكقـة ،لؽــ إذا تابـا جؿقعـًا طــ الزكـا ،سـقا ٌء
( )8الـقر-5 :
( )0أحؽام الؼرآن -8502.5
( )5أضقاء البقان -68.3
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كاكت هل تؾؽ التل زكك هبا ،أو زاكقة غقرها-
بعض الؿػسريـ -
واختار هذا الؿعـك يف تػسقر أية ُ
وسقل الجقاب طـ هذا الؼقل طـد ذكر حجة الؼقل الثـامـ ،إٓ أن مـا ذهبـقا إلقـف هــا
مـ إباحة كؽاح الزاكققـ لبعضفؿا بعد التقبة هق الراج  7لؿا سقل -
وقد ُر ِو َيت إباح ُة تزويج الـزاكققـ مــ بعضـفؿا إذا تابـا طــ :أبـل بؽـر الصـديؼ،
وطؿر بـ الخطـاب ،وطبـداهلل بــ طؿـر ،وطبـداهلل بــ طبـاس ،وجـابر بــ طبـداهلل ،
وسعقد بـ الؿس َّقب ،وطؾؼؿة بـ ققس ،وطـامر الشـعبل ،وسـعقد بــ جبقـر ،وطؽرمـة
مقلك ابـ طباس ،وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر ،ومجاهد بـ جرب ،وططاء بـ أبـل ربـاح،
وطؿر بـ طبدالعزيز ،وجابر بـ زيدِ ،
ُ
الرجـؾ بـالؿرأة
وص َؾة بـ َأ ْشـ َقؿ :قـالقا :إذا زكـك
فنهنا ُّ
تحؾ لف بالـؽاح إذا تابا طـ الزكا -
كؿا روي ذلؽ طـ طبداهلل بـ مسعقد 

أيضًا-

( )8اكظر :تػسقر الؼرآن العزيز ٓبـ أبـل زمــقـ  ،882.5وأحؽـام الؼـرآن ٓبــ العربـل 8558,8552.5
إٓ أكف جعؾ لمية احتؿا ً
ٓ لؾؼقل الثامـ أ  ،ومػاتق الغقب لؾرازي  ،818.05ومجؿقع فتاوى ابـ
تقؿقــة  ،585.82وغرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان لؾـقســابقري  ،24.85وزاد الؿعــاد ٓبـــ الؼــقؿ
 ،822,821.2وإطـــالم الؿـــققعقـ ،لـــف  ،110,118.3وإغاثـــة الؾفػـــان ،لـــف  ،58,52.8وفـــت
الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼـرآن ،ص ،110والػـرات الـؿقـر لؾؿطفـر الضـؿدي  ،512.0وتػسـقر
أحؿد الؿراغل  ،48,42.85وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ لؾسعدي ،ص ،238والتػسقر الحديث لؿحؿد
دروزة  ،535,534.5وتػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ٓبـــ طثقؿــقـ – ســقرة الـــقر ،ص ،05,00ومشــؽؾ
الؼرآن الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر ،ص-085,080
( )0أخرج هذه أثار طـفؿ :ابــ أبـل شـقبة يف الؿصــػ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب مــ رخـص يف الرجـؾ يػجـر
بــالؿرأة ثــؿ يتزوجفــا  ،003,005.6والؼاضــل إســؿاطقؾ بـــ إســحاق يف أحؽــام الؼــرآن ،ص,835
-842
َ
َ
لؽـ يؾحظ يف بعض هذه أثار تؼققدُ ذلؽ بالتقبة طـ الزكا ،وبعضفا أصؾؼ ولؿ يؼقد ،لؽـف ُيحؿـؾ طؾـك
التقبة وإن لؿ يـص طؾقف 7لؿا سقل بعد قؾقؾ يف بقان أدلة ترجق اشرتاط التقبة لصحة كؽاح الزاكققـ-
وقد حؿؾ اإلما ُم أحؿد هذه أثار العامة طؾك أن فقفا اشرتاط التقبةٕ 7كف أمر مس ّؾؿ بف( -اكظر :الؿغــل
 ،235.6وأحؽام الؼرآن لؾجصاص -)565.5

( )5اختؾػت الروايات طـ ابـ مسعقد  يف حؽؿ تـزويج الـزاكققـ مــ بعضـفؿا :فـروي طــف الؿــع :حقـث

=
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 ،وققل جؿفقر الػؼفـاء

الج ْف َضؿل
وهق ققل الؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق َ
ٍ
اختالف بقـفؿ يف اشرتاط التقبة مـ طدمفا ،فاشرتط أحؿد وابــ حـزم التقبـ َة،
,طؾك
ولؿ يشرتصفا أبقحـقػة ومالؽ والشافعل- ,
=

ُ
الرجـؾ
قال ٓ :يزآ زاك َققـ -أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،بـاب مــ كـره أن يتـزوج
الؿرأ َة إذا فجر هبا  ،004.6ح ،84232والؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسـحاق يف أحؽـام الؼـرآن ،ص,832
 ،834ح-038,022
وروي طـف خالف هذا ،فؼد روي أكف ُسئؾ طـ الرجؾ يػجر بالؿرأة ثؿ يتزوجفا ،فؼـرأ :ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [الشقرى -]02 :أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصــػ ،كتـاب الـؽـاح،
بــاب مـــ رخــص يف الرجــؾ يػجــر بــالؿرأة ثــؿ يتزوجفــا  ،005.6ح 84215والؼاضــل إســؿاطقؾ يف
إحؽام ،ص ،848,842ح ،048,042فلباح ابـ مسعقد كؽاحفؿا بعد التقبة-
وقد أخـرج طبـدالرزاق يف الؿصــػ ،كتـاب الطـالق ،بـاب الرجـؾ يـزين بـامرأة ثـؿ يتزوجفـا ،022.4
ح 80465طـ ابـ مسـعقد  أكـف سـئؾ طــ الرجـؾ يـزين بـالؿرأة ثـؿ يتزوجفـا ،فؼـال :هؿـا زاكقـان مـا
اجتؿعا ،فؼقؾ :أرأيت إن تابا؟ قال :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ فؾؿ يزل يرددهـا
بلسا-
حتك ضــا أكف ٓ يرى بف ً

ففذه الرواية تجؿع الؼقلقـ طـ ابـ مسعقد  ،فقؽقن َمـْ ُع ُف لـؽاحفؿا قبؾ التقبة ،وأما بعدها فجائز-
بعض أهؾ العؾؿ َمـ َْع ابـ مسعقد لـؽاحفؿا بلكف «يـظر ُّ
كؾ واحد مـفؿا إلك صاحبف
ومـ أجؾ ذلؽ َّأول ُ

ٌ
محؿقل طؾك ما إذا تزوجـا قبـؾ التقبـة ،فتبؼـك
بعقـ الزكا 7لؿعرفتف بحالف قبؾ الـؽاح وأهنؿا تزاكقا ،وهق
الريبة» -اكظر :أحؽام الؼرآن لؾؼشقري  -186.0وقال ابــ حـزم يف الؿحؾـك  51.88طــ روايت َْـل ابــ
مسعقد « :الؼقٓن مـف متػؼانٕ 7كف إكؿا أباح كؽاحفا بعد التقبة»-
( )8هق :الؼاضل أبـق إسـحاق ،إسـؿاطقؾ بــ إسـحاق بــ إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد بــ زيـد الجفضـؿل إزدي
البصري ،مؼرئ فؼقف ،وهـق ممسـس الؿدرسـة الؿالؽقـة بـالعراق ،صــَّػ فـلكثر ،لـف« :أحؽـام الؼـرآن»،
و«مســـد حــديث مالــؽ بـــ أكــس» ،وغقرهؿــا -ت050 :هـــ( -اكظــر :تــاريخ بغــداد لؾخطقــب البغــدادي
 ،053,058.3وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي ،ص ،44,43رقؿ ،65وإسؿاطقؾ بــ إسـحاق :حقاتـف
وفؼفف ،لؾدكتقر جؿال طزون ،ص-)62,03
( )0اكظر :إسؿاطقؾ بـ إسحاق :حقاتف وفؼفف ،ص ،124أما يف كتابـف أحؽـام الؼـرآن ،ص ،848,833فؼـد
ذكر بعض إققال يف أية ،وباقل تػسقرها مػؼقد-
( )5اكظـــر :الؿدوكـــة الؽـــربى لإلمـــام مالـــؽ  ،66.0وإم لؾشـــافعل  ،002,086.2وأحؽـــام الؼـــرآن
لؾجصاص  ،560.5وآستذكار ٓبـ طبدالرب  ،88.4والؿحؾك ٓبــ حـزم  ،53 ،55.88والفدايـة
لؾؿرغقــــاين  ،855,854.8والـــذخقرة لؾؼـــرايف  ،026.1والؿغــــل ٓبــــ قدامـــة ،235,230.6
والشرح الؽبقر لعبـدالرحؿـ بــ قدامـة  ،512,552.02واإلكصـاف لؾؿـرداوي  ،66.5والؿجؿـقع

=
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ومؿـ اشرتط التقب َة لصحة كؽاح الزاكققـُ :
شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ،وابــ قـقؿ
الجقز َّيــة  ،ومـــ الؿعاصــريـ :الشــقخ محؿــد بـــ إبــراهقؿ آل الشــقخ

 ،والشــقخ

محؿد بـ طثقؿقـ  ،والؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية -
واستدل مـ لؿ ير اشتراط التقبة ٍ
بلدلة ،أهؿفا:
ََ
 ,8طؿـــــقم ققلـــــف تعـــــالك :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ ،
وققلف :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ  ،ففق شامؾ يف طؿقمف لؾزاكقة والعػقػة -
=

شرح الؿفذب لؾـقوي  ،552 ،555.84وإسؿاطقؾ بـ إسحاق :حقاتف وفؼفف ،ص-124
( )8اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -812 ،882,826.50 ،586,583.82
( )0اكظر :زاد الؿعاد  ،822,821.2وإطالم الؿققعقـ  ،110,118.3وإغاثة الؾفػان -58,52.8
( )5هــق :الشــقخ محؿــد بـــ إبــراهقؿ بـــ طبــدالؾطقػ آل الشــقخ ،مـــ ذريــة الشــقخ الؿجــدد :محؿــد بـــ
طبدالقهاب ،ولد سـة 8588هـ ،وصؾب العؾؿ وكبغ مـذ صغره ،وتقلك مـاصب طدة مـفا :مػتـل الـديار
السعقدية ،ورئقس الؼضاة ،ورئقس هقئة كبار العؾؿاء ،كؿـا جؾـس لؾتـدريس كثقـر ًا ،وتخـرج طؾـك يديـف
جؿع غػقر مـ الطؾبة ،تقيف سـة 8556هـ ،وقد ُجؿعت فتاواه يف  85مجؾد ًا( -اكظر :إطـالم ،523.2
وكثر الجقاهر والدرر يف طؾؿاء الؼـرن الرابـع طشـر  ،8286. 0وترجؿـ ًة مػصـؾ ًة أطـدها تؾؿقـذه الشـقخ
«محؿد بــ طبـدالرحؿـ بــ قاسـؿ» يف مؼدمـة فتـاوى الشـقخ محؿـد بــ إبـراهقؿ  ،05,6.8وكتـاب:
«الجامع لسقرة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ» ،لعبدالرحؿـ الؼرطاوي)-
( )1اكظر :فتاوى الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ  ،852.82فتقى رقؿ -0424
( )2هق :الشقخ محؿد بـ صال بـ طثقؿقـ ،ولد بعـقزة ســة 8514هــ ،وصؾـب العؾـؿ مــذ صـغره ،وكبـغ يف
طؾــق ٍم شــتك ،وكــان مـــ أبــرز تالمقــذ الشــقخقـ :طبــدالرحؿـ بـــ ســعدي ،وطبــدالعزيز بـــ بــاز ،تــقلك
التدريس بػرع جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة بالؼصـقؿ ،وكـان طضـق ًا يف هقئـة كبـار العؾؿـاء،
وتخرج طؾك يديف جؿع غػقر مـ صؾبة العؾؿ ،وقد ُصبعت معظؿ فتاواه ودروسف فبؾغت مجؾدات كثقرة،
كتـب طـدة ،مـفـا 81« :طامـًا مـع الشـقخ محؿـد بــ طثقؿـقـ»،
تقيف سـة 8108هـ ،و ُألػـت يف ترجؿتـف ٌ
لعبدالؽريؿ الؿؼرن ،و«ابـ طثقؿقـ :اإلمام الزاهد» ،لـاصر الزهراين-
( )3اكظــر :تػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ٓبـــ طثقؿــقـ – ســقرة الـــقر ،ص ،05,00وفتــاوى الؿــرأة الؿســؾؿة لــف
-365.0
()4اكظر :فتاوى الؾجـة الدائؿة ،برئاسة الشقخ طبدالعزيز بـ باز  ،555.85فتقى رقؿ -84443
( )5الـقر-50 :
( )6الـساء-01 :
( )82أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،562.5والؿغـل  ،231.6والؿجؿقع شرح الؿفـذب ،552 ،555.84
وأضقاء البقان -58.3
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وأجقب طـ ذلؽ بؿا يؾل:
ـالح فـقفؿ ،والزاكقـ ُة
الص َ
أ .أن اهلل تعالك اشرتط يف كػس أيـة التـل اسـتدلقا هبـاَّ :
والــــزاين لقســــا مـــــ أهــــؾ الصــــالح ،فؼــــال :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﮊ

-

ومستثـك مـ العؿقم الؿذكقر يف أيتقـ ،كؿـا
ب .أن كؽاح الزاين لؾزاكقة محر ٌم طؾقـا،
ً
سـائر مـا َح َّـرم طؾقــا مــ الـسـاء ،كـؽـاح الخامسـة،
اهلل تعالك مـ العؿقم يف أيتـقـ َ
استثـك ُ
والؿعتدة ،والؿشركة غقر الؽتابقـة ،والجؿـع بـقـ الؿـرأة وأختفـا أو طؿتفـا أو خالتفـا ،وغقـر
ذلؽ مؿا ثبت يف إدلة إخرى -
ٍ
بـامرأة فـلراد أن
 ,0طـ طائشة رضل اهلل طـفا قالتُ :سئِؾ رسقل اهلل  طـ رجـ ٍؾ زكـا
َ
يحـرم مـا كـان بـؽـاح»  ،ففـذا
يحر ُم الحرا ُم
الحـلل ،إكؿـا ِّ
يتزوجفا أو ابـَتَفا ،فؼال ِّ ٓ« :
الـؽاح الحالل ،فالحرام ٓ يحرم الحالل-
الحديث دلقؾ طؾك أن الزكا الحرام ٓ يحرم
َ
وأجقب طـف:
أ .أن الحديث ضعقػ ٓ يثبت-
ب .لق ُسؾؿ بصحتف فنكف محؿقل طؾـك جـقاز كؽاحفؿـا بعـد التقبـة 7لقتػـؼ مـع إدلـة
الصحقحة إخرى ،فنذا تابا جاز لفؿا أن يتـاكحا ،أما قبؾ التقبة فال -
ُ
ضعػ هذا الؼقل بعدم اشتراط التقبة لجقاز كؽاح الزاكققـ.
وبفذا ضفر
( )8الـقر-50 :
( )0أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،562.5والؿغـل  ،231.6ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -585.82
( )5اكظر :الؿحؾك -52.88
( )1أخرجــف الــدارقطـل يف ســــف ،كتــاب الـؽــاح ،بــاب الؿفــر  ،128.1ح -5352قــال الفقثؿــل يف مجؿــع
الزوائد ومـبع الػقائد ( :035.1فقف طثؿان بــ طبـدالرحؿـ الزهـري ،وهـق مـرتوك) ،وضـعػف شـعقب
إركاؤوط يف تحؼقؼف لســ الدارقطـل-
( )2اكظر :الؿغـل -235.6
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والراجح :اشرتاط التقبة لجقاز كؽاح الزاكققـٕ 7ن الزاكقة الؿؼقؿة طؾـك الزكـا ٓ
ح َؼ بزوجفا ولدً ا مـ غقره ،وتقرثف ما َلف بال حؼ ،و ُت ِ
يممـ أن ُت ْؾ ِ
ػسـد فراشـف ،فتخـتؾط
ُ َ
إكساب ،وتؿقت ال َغقرة ،لذلؽ حرم كؽاحفا حتك تتقب ،فالتحريؿ ممقـت لسـبب،
كحال الؿعتدة-
مصر ًة طؾك الزكا وهق يعؾؿ بـذلؽ ففـق َد ُّيـقث 7واهلل تعـالك
و َم ْـ كؽ امرأة زاكق ًة َّ
الـــاس طؾــك اســتؼباح ذلــؽ
حــرم طؾــك طبــده أن يؽــقن َد ُّيقثــًا ،وقــد فطــر تعــالك
َ
َّ
واستفجاكف ،إٓ مـ اكحرف بػطرتف ،ففق إذن مقجب ِ
الػطـرة وصـري ُ العؼـؾ ،ولفـذا
ُ
ُ
إذا بالغ الـاس يف سب رج ٍؾ قالقا :هق زوج َقح ٍ
بة -
ْ
ُ
وكذلؽ هق حال الزاين الؿؼقؿ طؾك الزكا ،فـال يتزوجفـا وهـق ٍ
بـاق طؾـك كبقرتـف7
فراشف هبذا ،وي ِ
ٕكف ُيػسد َ
ـػ زوجتَـف لؽثـرة
ؾحؼ بـسبف ولدً ا مـ حرام -كؿا أكـف لــ ُي ِع َّ
ُ
اشتغالف بغقرها -ولـذلؽ ورد يف بعـض أثـار السـابؼة الؿرويـة طــ السـؾػ يف إباحـة
تزويج الزاكققـ مـ بعضفؿا ققلفؿ ٓ« :بلس أن يتزوجفاَ ،أو ُلف حرامِ ،
وآخ ُره حالل»-
َّ ُ
ويف بعضفا« :أن أصاب الحالل»-
ٍ
حقـئذ وهق ٓ يزال يزين بغقرها مـ الـساء؟-
فؽقػ يؽقن أصاب الحالل
وتـػقر مـ أهؾف
شقع ٕمر الزكا،
كؿا أن
تحريؿ كؽاح الزاكققـ حتك يتقبا إكؿا هق تب ٌ
ٌ
َ
والؿتعاصقـ لف 7لئال َي ْست َْؿ ِر َئ ُف جفؾ ُة الـاس ،ويجعؾقكف سبقالً لؾـؽاح مـ غقر تقبة-
ٌ
الرجـؾ
وإذا َر ِض َقت الؿرأ ُة أن َتـْؽ زاكقًا فؼد َر ِض َق ْت طؿؾف ،وكـذلؽ إذا رضـل
أن يـؽ زاكق ًة فؼد رضل طؿ َؾفا ،و َم ْـ رضل بالزكا كان بؿـزلة الزاين -
واهلل تعالك إكؿا أباح كؽاح الؿحصـات العػقػات مـ الؿممـات والؽتابقات
ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
( )8اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  ،812.50وإطالم الؿققعقـ  ،110,118.3وإغاثة الؾفػان -58.8
( )0اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -812.50 ،584.82
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﮊ ّ ،
فدل ذلؽ طؾك أن غقر العػقػة ٓ يباح
ٍ
شرط
والحؽؿ الؿع َّؾؼ طؾك
كؽاحفإ 7ن اإلباحة قد ُطؾؼت طؾك شرط اإلحصان،
ُ
ُ
ُ
اإلحصان اكتػت اإلباح ُة الؿشروص ُة بف -
يـبغل طد ُم اكتػائف ،فنذا اكتػك
الزواج هبـ
الؿممـ
العػاف يف اإلماء الؿممـات إذا أراد
كؿا اشرتط تعالك
َ
َ
ُ
ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮊ  ،وال َ
خ َد ُن :الصديؼ
سرا ،ويطؾؼ طؾك الرجؾ والؿرأة م ًعا ،كؿا يف ققلف تعالك :ﮋﯹ
الذي تزين بف الؿرأ ُة ً

ﯺ ﯻﯼﮊ ،وققلف :ﮋﮤ ﮥ ﮦﮧﮊ ،فدل طؾك أن ال َ
خدَن لؾرجؾ
والؿسافِ َح ُة :هل الزاكقة ،والسػاح :هق الزكا ،فنذا كاكت َم ْـ هذه حالفا مـ
والؿرأة ُ -
ففـ َأولك -
اإلماء –مسافح ًة غقر محصـة– مـف ّقًا طـ كؽاحفا ،فؽقػ بالحرائر؟ َّ
ِ
محصــقـ غقـر مسـافحقـ:
واشرتط تعالك أيضًا يف الرجال أن يؽقكقا يف الـؽاح
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﮊ  ،ففـــذا الؿعــــك
كصف وب َّقـف بقاكًا مػروضًا -
وإمر مؿا ٓ يـبغل إغػا ُلف ،فنن الؼرآن قد َّ
( )8الؿائدة-2 :
( )0اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -812,811.50
( )5اكظر :أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،562.5وأضقاء البقان -53.3
( )1الـساء-02 :
( )2اكظر :جامع البقان  ،816,815.5 ،325,320.3والؽشـاف  ،625.8ومجؿـقع فتـاوى ابــ تقؿقـة
 ،811.50وفت الؼدير لؾشقكاين  ،82.0وتػسقر الؼرآن ٓبـ طثقؿقـ  ,الؿائدة -35.8
( )3اكظــر :الؿحــرر الــقجقز ،ص ،284ومجؿـقع فتــاوى ابـــ تقؿقــة  ،811.50وإطــالم الؿــققعقـ ،88.1
وأضقاء البقان -53.3
( )4الـساء-01 :
( )5اكظــر :مجؿــقع فتــاوى ابـــ تقؿقــة  ،812,811 .50 ،584.82وإطــالم الؿــققعقـ  ،88.1وتقســقر
الؽريؿ الرحؿـ ،ص-238
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ومؿــا يمكــد ذلــؽ أيضــًا ققلــف تعــالك :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﮊ  ،فنذا كاكت الؿرأة خبقث ًة كان قريـُفا خبقثـًا ،وقـد
محصـ ًة طػقػةً ،ولؿ ُيـ َب
ُأبق لؾؿسؾؿ أن يتزوج كافرةً :يفقدي ًة أو كصراكقةً ،إذا كاكت
َ
ٍ
مصر ٍة طؾك الزكا ،وإن كاكت مسؾؿةًٕ 7ن ضـرر ذلـؽ يتعـدى إلقـف ،أمـا
لف ُّ
تزوج زاكقة َّ
فضرر ديـِفا ٓ يتعدّ ى إلقف -
الؽافرة
ُ
وأيضًا :لعؿقم ققلف تعالك :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ ،
الصالح فقفؿ ،والزاكقة والزاين لقسا مـ أهؾ الصالح -
فؼد اشرتط تعالك َّ
وطؿقم ققلف تعالك :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ  ،فالتقبةُ مـ الزكا
ِ
ب أ َث َر ُه -
ُت ْذه ُ
التائب مـ الذك ِ
ْب لف» -
ْب ك ََؿ ْـ ٓ َذك َ
وكذا طؿق ُم ققلف ُ « :
كؿــا أن طؿــق َم ققلــف تعــالك :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ دلقـ ٌـؾ طؾــك شــؿقلف لؾزاكقــة
كؽاحفؿا ،لؽـ بعد التقبة 7إطؿا ً
ٓ ل دلة السابؼة -
ُ
والعػقػة فقص ُّ
( )8الـقر-03 :
( )0اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  ،813 – 812.50وغرائب الؼرآن ورغائـب الػرقـان  ،24.85وإغاثـة
الؾفػان -50.8
( )5الـقر-50 :
( )1أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،562.5والؿغـل -231.6
( )2الػرقان-48,35 :
( )3أضقاء البقان -65.3
( )4أخرجف ابـ ماجة يف الســ ،كتـاب الزهـد ،بـاب ذكـر التقبـة ،ص ،421ح -1022مــ حـديث طبـداهلل بــ مسـعقد
 -قال الحافظ ابـ حجر« :سـده حسـ» (فت الباري  ،)148.85وحسـف إلباين (هبامش الســ)-
( )5أضقاء البقان -58.3
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* واشترط بعض الػؼفاء شرصًا آخر مع التقبة لصحة كؽاح الـزاكققـ ،وهـق :آسـترباء
بحقضـ ٍـة لؾحائــؾ غقــر الحامــؾ ،ووضــع الحؿــؾ لؾحامــؾ ،وهــق مــذهب اإلمــام أحؿــد ،
واختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ،وابـ الؼـقؿ  ،ومــ الؿعاصـريـ :الشـقخ محؿـد بــ
إبراهقؿ آل الشقخ  ،والؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية -
فقؿا ذهب مالؽ إلك اشرتاط آسترباء لفا :حامالً أو حائالً ،مـ غقر اشـرتاط التقبـة ,
كؿا سبؼ ِذك ُْره- ,
جقاز وصح َة العؼد طؾك الزاكقة قبؾ آسـترباء إن كاكـت حـامالً7
أما أبقحـقػة فنكف يرى َ
الؿ َح َّؾالت يف الـصقص ،طؾك أٓ يطلها إٓ بعد وضـع الحؿـؾ 7لـئال َي ْس ِـؼل بؿائـف
ٕهنا مـ ُ
زرع غقره -و َي ْشرتط آستربا َء يف الحائؾ غقر الحامؾ فؼط ،ووافؼف طؾقف :محؿد بــ الحســ
َ
الشـــقباين ،فقؿـــا خالػفؿـــا أبـــق يقســـػ الؼاضـــل ،فاشـــرتط آســـترباء لؾحائـــؾ والحامـــؾ
جؿقعًا -
وذهب الشافعل إلـك جـقاز العؼـد طؾـك الزاكقـة ووصئفـا قبـؾ آسـترباء مطؾؼـًا ،سـقا ٌء
ؼـاس طؾـك مـاء الـقطء
لؾحائؾ أو الحامـؾٕ 7ن مـاء الـزاين غقـر ُم ْحت ََـرم ،فـال يعتـدّ بـف ،وٓ ُي ُ
الحــالل ،فــال تصــقر بــف الؿــرأ ُة فراشــًا ،وٓ تثبــت بــف َم ْح َرم َّق ـ ُة الـؽــاح والؿصــاهرة ،ف َل ْش ـ َب َف
ٍ
شفقة ،ووط َء الصغقر -
الؿباشر َة بغقر
( )8اكظر :الؿغـل  ،231,238.6والشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة -512,552.02
( )0اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -882.50
( )5اكظر :زاد الؿعاد -810.2
( )1اكظر :فتاوى الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ  ،852.82فتقى رقؿ -0424
()2اكظر :فتاوى الؾجـة الدائؿة ،برئاسة الشقخ طبدالعزيز بـ باز  ،555.85فتقى رقؿ -84443
( )3اكظر :آستذكار ٓبـ طبدالرب -88.4
( )4اكظر :الفداية لؾؿرغقـاين  ،862.8ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -882.50
( )5اكظر :إم  ،058,006.2والؿجؿقع شرح الؿفذب  ،553,555.84والشرح الؽبقـر لعبـدالرحؿـ
لعبدالرحؿـ بـ قدامة  ،502 ،054.02ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -882.50
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وأجقب طـف بؿا يؾل:
 .8أكف اجتفا ٌد مؼابؾ الـص فال ُيؼ َبؾ-
ُ
 .0أن ما َء الزاين يحصؾ بف
ب إلك إم ،فال يؼال إكـف غقـر معتـدٍّ
الحؿؾ والقٓد ُة والـ ََّس ُ
بف مطؾؼًا مـ كؾ ٍ
وجف -
 .5أن وطء الحائؾ قبؾ آسترباء ُي ْػضل إلك اشتباه إكسابٕ 7هنا قد تؽـقن حـامالً،
فقحتؿؾ أن يؽقن ولدها مـ إول ،ويحتؿؾ أن يؽقن مـ الثاين -
والــراجح :هــق الؼــقل إول ،باشــرتاط اســترباء الزاكقــة الحائــؾ بحقضــة ،والحامــؾ
بالقضع 7لقرود ذلؽ يف الـصقص الصحقحة ،ومـفا:
 ,8ققلف تعالك :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﮊ فقجب استصـحاب هـذا
هذا العؿقم يف هذه أية ،وٓ يخرج مـف إٓ ما أخرجف ٌ
دلقؾ صحق ُ يجب الرجقع إلقف -
حامؾ حتك ت ََضع ،وٓ قر ِ
ذات َح ْؿ ٍ
 ,0ققلف  يف َس َبايا َأ ْوصاس  ٓ« :ت ُْق َصل ٌ
ـؾ حتـك
َ
ُ
َ
تحقض َح ْق َض ًة» -
حتك

ِ
ٍ
زَر ِع
 ,5ققلف  يقم حـقـ ٓ« :يحـؾ
ٓمـرئ يـممـ بـاهلل والقـقم أخـر أن َي ْسـؼ َل مـا َء ْ
الح َبالك ،-وٓ يحـؾ ٓ ٍ
مـرئ يـممـ بـاهلل والقـقم أخـر أن يؼـع طؾـك
قرِه –أي :إتقان الـساء ُ

( )8اكظر :مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -882.50
( )0اكظر :الشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة -554.02
( )5الطالق-1 :
( )1أضقاء البقان -65.3
(َ )2أو َصاسٍ :
بعـض َمــ اهنـزم
واد بقـ حـقـ والطائػ ،وسري ُة أوصاس قادها أبق طامر إشعري  متعؼبـًا َ
ْ
ٍ
ثؿان مـ الفجرة ،فاكتصر طؾقفؿ وغـؿ مـفؿ الؿـالَ
إلك القادي مـ هقازن وثؼقػ بعد غزوة حـقـ ،سـة
(السبايا)( -اكظر :سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٕ ،بل محؿد طبدالؿؾؽ بـ هشام -)51.1
والـسا َء َّ
( )3أخرجــف أبــق داود ،كتــاب الـؽــاح ،بــاب يف وطء الســبايا ،ص ،541ح 0824مـــ حــديث أبــل ســعقد
الخدري  -وصححف إلباين (هبامش الســ) -وأخرجف ابــ أبـل شـقبة يف الؿصــػ ،كتـاب الـؽـاح،
باب ما قالقا يف الرجؾ يشرتي الجارية وهل حامؾ ،أو يسبقفا ،ما قـالقا يف ذلـؽ؟  ،101.6ح84428
مـ حديث طؾل بـ أبل صالب -
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ٍ
الس ْبل حتك َي ْستَبرئفا» -
امرأة مـ َّ

 ,1وقال « :لقس مـا َم ْـ َوصِ َئ ُح ْبؾك» -
حامؾ حتك تضـع ،أو ٌ
فـفك  يقم َأ ْوصاس هنقًا صريحًا أن تق َصل ٌ
حائـؾ حتـك ُت ْسـ َت ْب َر َأ،
أو َتس َتب ِر َئ ،وذلؽ بلن تحقض حقض ًة َتس َتب ِر ُئ هبا ِ
رح َؿفا مـ الحؿؾ -
ْ ْ
ْ ْ
ٍ
ُ
بحقضة والحامؾ بالقضع مروي طـ :طؿـر ،وطؾـل،
واشرتاط استرباء الجارية الحائؾ
ور َويػـع بــ
وطبداهلل بـ مسعقد ،وطبداهلل بـ طؿر ،وطبداهلل بــ طبـاس ،وأكـس بــ مالـؽُ ،

ثابت إكصاري ،وأبل الدرداء ، ،وأبل ُأمامة إكصاري ،,,وسعقد بــ الؿسـ َّقب ،وأبـل

الج ْرمــل ،وططــاء بـــ أبــل ربــاح ،وقتــادة ،والحســـ البصــري ،وصــاوس بـــ َك ْقســان،
قالبــة َ
وطامر الشعبل  7وكؾ ذلؽ مـعـًا ٓخـتالط إكسـاب ،فؿثؾـف الزاكقـة ٓ يعؼـد طؾقفـا حتـك
يستربئفا 7لئال تختؾط إكساب-
الؼقل الثا يف تػسقر أية:
أن الـؽاح يف أية بؿعـك «العؼد» ،والؿراد :أن الزاين ٓ ُّ
يحؾ لف أن يتـزوج التـل
زكا هبا ،وهل ٓ ُّ
يحؾ لفا أن تؼبؾ بف-
فؿعـــك أيــة :أن الــزاين إذا تــزوج التــل زك ـا هبــا َف َس ـ َق ْب َؼ َقان زاك َق ـ ْقـ مــا بؼقــا طؾــك
( )8أخرجف أبق داود ،كتاب الـؽاح ،باب يف وطء السبايا ،ص ،541ح 0825مــ حـديث ُر َويػـع بــ ثابـت
إكصاري  -وحسـف إلباين (هبامش الســ)-

( )0أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب ما قالقا يف الرجؾ يشرتي الجارية وهل حامؾ ،أو
يسبقفا ،ما قالقا يف ذلؽ؟  ،186.6ح 84415مـ حديث طبداهلل بـ طباس  -وإسـاده صحق -
( )5أخرجف طبدالرزاق يف الؿصــػ ،كتـاب الطـالق ،بـاب طـدة إمـة ُتبـاع  002.4ح ،80621وابــ أبـل
شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب ما قـالقا يف الرجـؾ يشـرتي الجاريـة وهـل حامـؾ ،أو يسـبقفا ،مـا
قالقا يف ذلؽ؟  ،185.6ح 84413طــ الشـعبل مرسـالً -ويشـفد لـف حـديث أبـل سـعقد الخـدري 
الؿتؼدم-
( )1أخرجفــا طبــدالرزاق يف الؿصـــػ ،كتــاب الطــالق ،بــاب طــدة إمــة ُتبــاع  004,005.4ح,80558
 ،80622وابـ أبل شقبة يف الؿصــػ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب مـا قـالقا يف الرجـؾ يشـرتي الجاريـة وهـل
حامؾ ،أو يسبقفا ،ما قالقا يف ذلؽ؟  ،103,185.6ح-84424,84412
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كؽـاح ُ
كؽاحـا بـاصالً لـؿ
كؽاحفؿا ذلؽٕ 7كف
باصـؾ ٓ يصـ  ،حتـك وإن تابـا ،ومـا دام ً
ٌ
يص ففق وطء يف فرج محرم ،وهذا هق الزكا-
أو أن يؽقن الزاين الؿسؾؿ يعؼد طؾك مشركة زكا هبا ،وهل ٓ تعتؼد تحريؿ الزكا،
ُ
الؿشرك الذي زكا هبا ،وهق ٓ يعتؼد تحريؿ الزكا-
وكذلؽ الزاكقة الؿسؾؿة يعؼد طؾقفا
وكذا لق طؼد الزاين الؿسؾؿ طؾك ٍ
زاكقة غقر التل زكا هبا :مسؾؿ ًة أو مشـركةً ،وكـذا
ُ
ٍ
غقر الـذي زكـا هبـا :مسـؾؿًا كـان أو مشـركًا ،فؽـؾ
الزاكق ُة الؿسؾؿ ُة إذا طؼد طؾقفا زان ُ
ذلؽ كؽاح باصؾ 7لؼقلف :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ-
وهذا ققل ابـ مسعقد ,يف رواية ،وتؼدمت ،,وطؾل ،وطائشة ،والرباء بـ طازب
 ،,,وجابر بـ زيد ،قالقا ٓ :يزآ زاك َق ْقـ ما اصطحبا  -وكـؾ واحـد مـفؿـا يبؼـك
يـظر لصاحبف بعقـ الزكا -
جقاز تزويج الزاكققـ ببعضفؿا إذا تابا يف الؼقل إول مـ
وسبؼ بقان أن الراج
ُ
جقاب آخر طـ هذا الؼقل طـد ذكر حجة الؼقل الثامـ-
تػسقر أية -وسقل
ٌ
الؼقل الثالث:
أن الـؽــاح يف أيــة بؿعـــك «العؼــد» ،ومعـــك أيــة :مـــ كاكــت لــف زوجــة فزكــت
فؾقػارقفا ،وإٓ فنكف يؽقن زاك ًقا إن أبؼاها تحتفٕ 7هنـا لـؿ تعـد حـال ً
ٓ لـف ،أو أن يؽـقن
زوج الؿسؾؿة فـال يجـقز
مشركًا ٓ يممـ بشرع اهلل وٓ بتحريؿ الزكا -وكذلؽ لق زكك ُ
أن تبؼك معف ،بؾ تػارقف ،وإٓ فنهنا زاكق ٌة مث ُؾف إن بؼقت تحتفٕ 7هنا لـؿ تعـد حـال ً
ٓ لـف،
أو أن تؽقن مشرك ًة ٓ تممـ بشرع اهلل وٓ بتحريؿ الزكا-
روي هـــــذا طــــــ طؾـــــل  ،وابــــــ طؿـــــر  ،,,ومحؿـــــد بــــــ ســـــقريـ،
( )8أخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،بـاب مــ كـره أن يتزوجفـا  ،004.6وإسـؿاطقؾ بــ
إسحاق يف أحؽام الؼرآن ،ص-835,834
( )0أحؽام الؼرآن لبؽر الؼشقري -101.0
يدي مـ مصادر-,
( )5أورده بؽر الؼشقري يف أحؽام الؼرآن  ،102.0ولؿ أقػ طؾك إسـاده –فقؿا بقـ َّ
( )1أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب يف الرجؾ يرى امرأتف تػجر أو يبؾغف ذلؽ ،أيطمها

=
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والحسـ البصري -
واستدلقا طؾك ذلؽ بؿا يؾل:
ابــ طبـاس  أن رجـالً أتـك الـبـل  فؼـال :إن امـرأ ٓ َت ْؿـَـ ُع َيـدَ
 ,8ما رواه ُ
ٓمِ ٍ
س ،فؼال« :ص ِّؾؼفا» ،فؼال :إين ُأ ِح ُّبفا ،فؼالَ « :أ ْم ِسؽفا» فر َّد ذلؽ ثال ًثا -
َـت مــف 7لتحؼقؼـف الزكـا طؾقفـا ،فـدل طؾـك أن
 ,0أن الزوج لق َق َذففا
وٓطـَفـا باك ْ
َ
الزكا ُيبِ ْقـُفا -
وقد ُأجقب طـ هذا الؼقل بلمقر:

 ,8أن الحديث الؿذكقر ضعقػٕ 7كف مرسؾ-

بعض أهؾ العؾؿ قق َلف فقفَ ٓ« :ت ْؿـَ ُع َيدَ ٓمِ ٍ
س»
فسر ُ
 ,0طؾك فرض صحتف ،فؼد َّ
خق ٌة ٓ تؿـع سـائالً  ،ففـل س ِ
ِ
ـخ َّق ٌة ُت ْعطـل ،ولـق أكـف
غقر الزكا ،وإكؿا الؿراد :أهنا َس َّ
َ
أكف ُ
ـػ امرأ َتــف بـ َ
ـالخ َرف
أراد الزكــا لؼــال ٓ :تــر ُّد يــدَ ُم ْؾـت َِؿس -وققــؾ :إن الرجـ َـؾ إكؿــا َو َصـ َ
ٍ
ٍ
سـارق  -وققـؾ:
صالـب وٓ تح َػ ُظـف مــ
وضعػ الرأي وتضققع مالف ،فال تؿـعف مـ
=

أم ٓ؟  ،800.6ح-83325

( )8أخرجف طبدالرزاق يف الؿصـػ ،كتاب الطالق ،باب الرجـؾ يجـد مـع امرأتـف رجـالً  ،64.4ح80535
أيضا يف باب الرجؾ يطل جاريـ ًة بغ ًقـا  ،026.4ح 80582طــ الحســ
طـ محؿد بـ سقريـ ،وأخرجف ً
البصري-
( )0أخرجف طبدالرزاق يف الؿصـػ ،كتاب الطالق ،باب الرجؾ يجـد مـع امرأتـف رجـالً  ،65.4ح 80532
طـ هارون بـ رئاب ،طـ طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر مرسالً-
وأخر جف الـسائل ،كتاب الطالق ،باب ما جاء يف الخؾع ،ص ،254ح 5132طـ هارون بـ رئاب ،طـ
طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر ،طـ ابـ طباس  مقصق ً
ٓ -قال الـسائل« :هذا خطل ،والصقاب مرسؾ»-
وقال طـف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ« :مـؽر» (تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر  -)836.82وقال ابـ الؼـقؿ:
«ضعبػ ٓ يثبت» (إطالم الؿققعقـ  -)125.3وقال ابـ كثقر« :الؿرسؾ أولك» (تػسقر الؼـرآن العظـقؿ
-)836.82
( )5أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،565.5والؿغـل -232.6
( )1كؼؾف ابـ كثقر يف تػسقر الؼرآن العظقؿ  836.82طـ ابـ قتقبة-
( )2قالف القاحدي يف تػسقره :القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد -521.5
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الؿراد :أن َسج َّقتَفا أهنا لقس مـفا مؿاكع ٌة وٓ مخا َلػ ٌة لؿـ أرادها لق خال هبا أحدٌ ٕ 7ن
العرب ُتؽـل بؿثؾ هذه العبارة طـ طدم التؿـُّع طـ الزكا ،وٓ يؾزم أهنـا تعطـل سـائ َؾفا
الػاحش َة الؽربى ،لؽـ ٓ يم َم ُـ طؾقفا إجاب ُتفا لداطل الػاحشة ،فؾؿا كاكت هؽذا َأ َم َره
الـبل  بؿػارقتفا ،فؾؿا َذكَر أكف يحبفا ،أباح لف البؼـا َء معفـإ 7ن مح َّبتـف لفـا مح َّؼؼـة،
ووققع الػاحشة مـفا ُمت ََق َّهؿ ،فال ُيصار إلك الضرر العاجؾ 7لِت ََق ُّهؿ أجـؾ ،كؿـا أهنـا
ُ
ــ هـذه صـػتفا،
لق كاكت تػعؾ الػاحشة يؼقـًا لؿا َأ ِذ َن لف
رسـقل اهلل  يف مصـاحبة َم ْ
فنن زوجفا والحالة هذه يؽقن د ُّيقثـًا ٓ َغقـرة فقـف -وققـؾ :إكـف أبـاح لـف البؼـا َء معفـا
لحبف لفا ،وطدم صربه طـفا ،فصارت مصـؾح ُة إمسـاكفا أرجـ مــ
خشقة أن َي ْزين هبا ُ
ُمػارقتفا -
ُ ,5روي طـ طؿر بــ الخطـاب ،وأبـل بــ كعـب ،,,وسـعقد بــ الؿسـ َّقب،
ومجاهـد بـــ جـرب ،وططــاء بــ أبــل ربــاح ،وصـاوس بـــ َك ْقسـان ،وإبــراهقؿ الـ ََّخعــل،
الؿ ْحدُ ود
وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر ،وطبدالؿؾؽ بـ جريج :أكف ٓ بلس أن يـؽ
غقر َ
ُ
الؿ ْحدُ ودةَ ،و ُي ِبؼك طؾقفا إن كاكت زوج ًة لف ٓ ،يطؾؼفا -
َ
( )8اكظر :إطالم الؿققعقـ  ،125.3وتػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر  ،842.82وأضقاء البقان -50.3
( )0اكظر :الذخقرة لؾؼرايف  ،026.1وإطالم الؿققعقـ -125.3
( )5أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب ٓ يتـزوج محـدو ٌد إٓ محـدودةً ،ومــ رخـص يف
ذلؽ  ،035.6ح 84082طـ طؿر -وأخرجف طبدالرزاق يف الؿصـػ ،كتاب الطالق ،باب الرجؾ يطل
جاري ًة بغ ًقا  ،025.4ح 80585طــ سـعقد بــ الؿسـقب -وأخرجـف طبـدالرزاق ،كتـاب الطـالق ،بـاب
الؿرأة الزاكقة هؾ يحؾ كؽاحفا  ،024.4ح 80524طـ صـاوس بــ كقسـان ،وطبـدالؿؾؽ بــ جـريج-
أيضا يف كتاب الطالق ،باب الرجؾ يجد مع امرأتف رجالً  ،64.4ح ،80530,80538وابـ
وأخرجف ً
أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،بـاب يف الرجـؾ يـرى امرأتـف تػجـر أو يبؾغـف ذلـؽ ،أيطمهـا أم ٓ؟
 ،808.6ح83265 ،83264طـــ مجاهــد ،وططــاء -وأخرجــف ابـــ أبــل شــقبة ،الؿقضــع الســابؼ،
ح 83264طـ إبراهقؿ الـخعل -وأخرجف أيضا يف الؿقضـع السـابؼ ،ح 83266طــ سـالؿ بــ طبـداهلل
ا بـ طؿر-
وأورده بؽر الؼشقري يف أحؽام الؼرآن  100.0طـ أبل بـ كعـب  ،ولـؿ أقـػ ,فقؿـا بـقـ يـدي مــ
ٍ
إسـاد لف-
مصادر ,طؾك
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 ,1روي أن ابـ طباس َ وصِ َئ جاري ًة لف بعدما َف َجرت -
الثابت مـ سـة رسقل اهلل  هق طد ُم تػريؼف بقـ الـزوجقـ إذا زكـا أحـدُ هؿا،
,2
ُ
ومـ ذلؽ:
أ .حــديث مــاطز بـــ مالــؽ  حــقـ جــاء إلــك الـبــل  وأقـ َّـر طـــده بالزكــا أربــع
ٍ
يجتـب زوج ًة لف إن كاكت ،وٓ َأ َم َر زوجتف أن تجتـبف -
مرات ،فؾؿ يلمره  أن
َ
ُ
وزوجفـا حاضـر،
َـت
ب.
حديث ُأ َك ْقس بـ الضـحاك إسـؾؿل  :أن امـرأ ًة َزك ْ
ُ
ِ
امـرأة هـذا الرجـؾ
زوجفا باجتـاهبا ،وإكؿا قال« :وا ْ دُ يا ُأكَـ ْقس إلـك
فؾؿ يلمر الـبل َ 
تَ ،فل َم َر برجؿفا»  ،فسؿاها امرأ ًة لؾرجؾ،
فار ِج ْؿفاَ ،فغَدا طؾقفا فاطتر َف ْ
فنن اطتر َف ْ
ت ْ
مؿا ُي ْثبِت بؼا َء الزوجقة بقـفؿا -

جـ .طـ طؿرو بـ إحقص  أن الـبل  قال« :أٓ و ْاس َتقصقا بالـساء خقـر ًا،
ٍ
ِ
بػاحشـة
قـ
ان طـدكؿ ،لـقس تؿؾؽـقن
فنكؿا ُه َّـ َط َق ٌ
قـر ذلـؽ ،إٓ َأ ْن َي ْـلت َ
َّ
مــفـ شـقرًا َ
ٍ
واضربقهـ ضربًا َقر ُم َب ِّرح ،فنن َأ َص ْعـؽؿ
فاه ُجروهـ يف الؿضاجع،
َّ
ُم َب ِّقـة ،فنن َف َع ْؾ َـ ْ
طؾقفـ سبقلً» -
فل َت ْبغُقا
َّ
( )8أخرجـف طبــدالرزاق يف الؿصــػ ،كتــاب الطـالق ،بــاب الرجـؾ يطــل جاريـ ًة بغ ًقــا  ،025.4ح,80582
 ،80580ويف بعض الروايات أهنا أم ُس َؾقط-
( )0أخرجف البخاري ،كتـاب الطـالق ،بـاب الطـالق يف اإلغـالق والؽـره والسـؽران والؿجــقن ،ص،610
ح ،2040,2042ومسؾؿ ،كتاب الحدود ،ص ،425,422ح ،1150,1102مــ حـديث جـابر بــ
طبداهلل ،وأبل هريرة ،وجابر بـ سؿرة ،وابـ طباس ،وأبل سعقد الخدري ،وبريدة بــ الحصـقب رضـل
اهلل طـفؿ-
( )5أخرجف البخاري ،كتاب الحدود ،باب آطرتاف بالزكا ،ص ،8843ح ،3505 ،3504ومسـؾؿ ،كتـاب
الحدود ،ص ،421,425ح ،1153 ،1152مـ حديث أبل هريرة وزيد بــ خالـد الجفــل رضـل اهلل
طـفؿا-
( )1اكظر :إم  ،051,005.2وتػسقر الشافعل -8885.5
( )2أخرجف الرتمذي ،كتاب الـؽاح ،باب مـا جـاء يف حـؼ الؿـرأة طؾـك زوجفـا ،ص ،043ح ،8835وقـال:
حسـ صحق  -وحسـف إلباين (هبامش الســ)-
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الؿ َبقـة هل الزكا ،وما ُدوكَف مـ إذى و َب َـذا َءة الؾسـان  ،ولـؿ
والؿراد بالػاحشة ُ
وض ْـرهبا ضـربًا
يلمر الـبل  يف الحديث بتطؾقؼ الزوجـة الزاكقـة ،وإكؿـا أمـر هب َْجرهـا َ
غقر مربح-
فحـديث طؿـرو بـــ إحـقص  مـــ أطظـؿ إدلــة الدالـة طؾــك جـقاز إمســاك
ٍ
ٍ
ِ
ـاه ُجروهـ يف
ــ فـ ْ
الزوجــة الزاكقــة 7لؼقلــف فقــف« :إٓ أن َيـ ْـلتقـ بػاحشــة ُم َب ِّقـَــة ،فــنن َف َع ْؾـ َ
الؿضاجعْ ،
ربقهـ ضربًا َقر ُم َب ِّرح» -
واض
َّ

ـاح يـػســخ بــف
 ,3أن دطــقى الــزوج الزكــا طؾــك زوجتــف ٓ ُيبِ ْقـُفــا ،ولــق كــان الـؽـ ُ

ُ
َ
الػسخ بدون الزكـا ،بـدلقؾ أهنـا لـق
والؾعان يؼتضل
ٓكػسخ بؿجرد دطقاه ،كالرضاع،
ٓطـَتْف فؼد قا َب َؾ ْت ُف ،فؾؿ يث ُب ْت زكاها ،ومع ذلؽ يـػسخ الـؽاح -
َ
وقد ذهب أبقحـقػة ،ومالؽ ،والشافعل ،وأحؿـد ،وطامـة أهـؾ العؾـؿ إلـك طـدم
التػريؼ بقـ الزوجقـ إذا زكك أحدهؿا  -وهق الراج  7ل دلة السابؼة -لؽــ إن رأى
الزوج مػار َقتَفا حػظًا لػراشف وصقاك ًة ِ
لع ْر ِض ِف فال بلس ،لؽـ مـ غقر وجقب -و ُيؼـام
ُ
طؾك الزاين مـفؿا الحدُّ بعد تقا ُفر شروصِف ،كؿا يف حديث ماطز بـ مالؽ ،و ُأكَـ ْقس بــ
الضحاك إسؾؿل  ،وٓ ُي َػ َّرق بقـفؿا بؿجرد الزكا-
وسقل مزيدٌ مـ الجقاب طـ هذا الؼقل أيضًا يف الؼقل الثامـ-
الؼقل الرابع:
أن الـؽاح بؿعـك «العؼد» ،والؿعـك :أن الزاين الؿجؾقد يف الزكا ٓ َي ْعؼد إٓ طؾك
ـاهرة طػقػـ ٍـة مسـ ٍ
ـركة كتابقـ ٍـة ،وٓ يعؼــد طؾــك صـ ٍ
ـقدة مثؾــف ،أو طؾــك مشـ ٍ
زاكقـ ٍـة مجؾـ ٍ
ـؾؿة-

وكذلؽ الزاكق ُة الؿجؾقدة ٓ يعؼد طؾقفا إٓ ٍ
ٌ
مشـرك كتـابل ،وٓ
زان مجؾـق ٌد مث ُؾفـا ،أو
( )8جامع البقان -252.3
( )0كقؾ إوصار لؾشقكاين -028.3
( )5أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،565.5والؿغـل -232.6

( )1اكظر :إم  ،051,005.2وتػسقر الشافعل  ،8885.5وأحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،568.5والؿغـل
 ،232.6والشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة  ،518.02والؿجؿقع شرح الؿفذب -553.84
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طػقػ-
صاهر
مسؾؿ
يحؾ أن يعؼد طؾقفا
ٌ
ٌ
ٌ
روي طـــ أبــل هريــرة  ، وطبــداهلل بـــ طؿــرو بـــ العــاص  ، والحســـ
البصري ،ومؽحقل -
َّ
واستدل أصحاب هذا الؼقل بؿا يؾل:

 ,8طـ أبل هريرة  ،طـ الـبل  أكف قالَ ٓ« :يـْؽِ ُح الؿجؾق ُد إٓ مث َؾف» -
ٍ
فػرق بقـفؿا -
ُ ,0روي أن طؾ ًقا ُ أ بؿحدود َّ
تزوج امرأ ًة غقر محدودةَّ ،
ٍ
بـحق مـ ذلؽ -
 ,5وطـ ابـ طباس  أكف َأ َمر

( )8أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽـاح ،بـاب مــ قـال ٓ :يتـزوج محـدو ٌد إٓ محـدودةً ،ومــ
َّ
رخص يف ذلؽ  ،035.6ح-84026
( )0أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ،كتاب الـؽاح  ،8220.5ح ،0451والبقفؼـل يف الســـ الؽـربى ،كتـاب
الطالق ،باب كؽاح الؿحدثقـ  -823 .4قال الحاكؿ :صحق اإلسـاد -وصححف الذهبل-
( )5أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب ٓ يتـزوج محـدو ٌد إٓ محـدودةً ،ومــ رخـص يف
ذلؽ  ،035.6ح ،84024والحـاكؿ يف الؿسـتدرك ،كتـاب الـؽـاح  ،8220.5ح 0451طــ الحســ
البصـري -وأخرجـف طبــدالرزاق يف الؿصــػ ،كتــاب الطــالق ،بـاب الؿــرأة الزاكقــة هـؾ يحــؾ كؽاحفــا؟
 ،024.4ح 80526طـ مؽحقل-
( )1أخرجــف أبــقداود يف ســــف ،كتــاب الـؽــاح ،بــاب يف ققلــف تعــالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ،ص،523
ح ،0220وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره  ،0201.5ح  ،81855والبقفؼل يف الؽربى ،كتاب الـؽاح ،بـاب
ما يستدل بف طؾك قصر أية ،822.4 ---وصححف إلباين (هبامش ســ أبل داود) -ورجالف ثؼات-
( )2أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب ٓ يتـزوج محـدو ٌد إٓ محـدودةً ،ومــ رخـص يف
ذلؽ  ،035.6ح ،84025مـ صريؼ لقث بـ أبل ُسؾقؿ ،طـ طبدالرحؿـ بـ سابط ،طـ طؾل -
وهق ضعقػ 7لضعػ لقث ،قال ابـ حجر« :صدوق اختؾط جـدً ا ،ولـؿ يؿقـز حديثـف فـرتك» (التؼريـب،
ص ،584رقؿ -)2408
وابـ سابِط هق :طبدالرحؿـ بـ سـابِط ،ويؼـال طبـدالرحؿـ بــ طبـداهلل بــ سـابط الؿؽـل« ،ثؼـة ،كثقـر
اإلرسال»( -التؼريب ،ص ،246رقؿ -)5560
( )3أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽاح ،باب يف الرجؾ يرى امرأتف تػجر أو يبؾغف ذلؽ ،أيطمها
أيطمها أم ٓ؟  ،800.6ح -83320وروي طـ ابـ طباس  خالف ذلؽ ،كؿا سبؼ يف الؼقل الثالث:
أكف وطء جارية لف بعدما فجرت-
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واطتُرض طؾك هذا الؼقل بؿا يؾل:
كؽاح
 ,8أن هذا الؿعـك ٓ يص
كظرا ،كؿا لؿ يثبت كؼالً ،وهؾ يص أن ُي ْق َق َ
ػ ُ
ً
َم ْـ ُحدَّ مـ الرجال طؾك كؽاح مـ ُحدَّ مـ الـساء ،و ُيؿـَع مؿا سـقى ذلـؽ؟ فبـلي أثـر
يؽقن ذلؽ؟ وطؾك أي أص ٍؾ ُي َؼاس مـ الشريعة؟
العػقـػ ،وٓ يؿؽــ أن
ثؿ إكـا ٓ زلـا كرى الزاين يـؽ العػقػ َة ،والزاكق َة يـؽحفا
ُ
يقجـــد شـــلء خـــالف مـــا أخـــرب اهلل تعـــالك طــــف ,إن قؾــــا :إن أيـــة بصـــقغة الخـــرب
ولقس إمر- ,

رجؾ ٍ
وإذا تاب ٌ
صاهرا فؾِ َؿ كؿـعف مـ كؽاح صاهرة لؿ تتؾقث بالزكـا؟
زان وأصب
ً

فؾؿ كؿـعفا مـ أن يـؽحفـا
وكذلؽ الؿرأ ُة إذا زكت ثؿ تابت وأصبحت صاهر ًة طػقػةًَ ،
ٌ
صاهر لؿ يتؾقث بالزكا؟
رجؾ
ٌ
ْ ,0
إن طؿؾ همٓء بظاهر أية ،فقؾزمفؿ طؾك ذلـؽ أن يجـقزوا لؾـزاين الؿسـؾؿ
ٍ
مشرك:
كػسفا مـ
ُّ
التزو َج بالؿشركة غقر الؽتابقة ،ويجقزوا لؾزاكقة الؿسؾؿة أن ُتزوج َ
أمـر يف غايـة البعـد ،بـؾ هـق خـروج طــ اإلسـالم بالؽؾقـة7
كتابل أو غقر كتابل -وهذا ٌ
لؿخالػتف لحدود اهلل -
 ,5تــلوي ُؾفؿ لؾؿشــركة بالؽتابقــة ٓ دلقــؾ طؾقــف ،ولــق ُســؾؿ بــف فــال حقؾــة لفــؿ يف
كؽاح ُف لؾؿممـة :كتاب ًقا أو ٓ -
الؿشركٕ 7كف حرا ٌم ُ
 ,1حــديثَ ٓ« :ي ــْؽِ ُح الؿجؾــق ُد إٓ مث َؾــف» محؿـ ٌ
ـقل طؾــك أن ذلــؽ طـــد طــدم
تقبة الزاين-
ُ ,2روي طـ طؿر بــ الخطـاب ،وأبـل بــ كعـب ،,,وسـعقد بــ الؿسـ َّقب،
( )8الؽػايــة يف التػســقر ٕبــل طبــدالرحؿـ الحقــري  ،083.2وأحؽــام الؼــرآن ٓبـــ العربــل ,8506.5
 ،8552ومػاتق الغقب -818.05
( )0الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل -885.82
( )5الؿحرر القجقز ،ص-8512
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ومجاهـد بـــ جـرب ،وططــاء بــ أبــل ربــاح ،وصـاوس بـــ َك ْقسـان ،وإبــراهقؿ الـ ََّخعــل،
الؿ ْحدُ ود
وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر ،وطبدالؿؾؽ بـ جريج :أكف ٓ بلس أن يـؽ
غقر َ
ُ
الؿ ْحدُ ودةَ ،كؿا سبؼ تخريجف يف الؼقل الثالث-
َ
خالف هذا الؼقل ،كؿـا سـبؼ يف الؼـقل الثالـث :أكـف
ُ ,3روي طـ ابـ طباس 
ُ

وصِئ جاريتَف بعدما َف َجرت-

َ ,4أ َث ُر طؾل  ضعقػ ٓ يثبت-
ولفذا «فؾقس طؾك هذا الؼقل أحدٌ مـ فؼفاء إمصار» -
الؼقل الخامس:
العػقػ الؿسؾؿ ٓ يتزوج زاكق ًة مشـرك ًة لـؿ
أن الـؽاح بؿعـك «العؼد» ،والؿعـك:
ُ
َت ُتب مـ الزكا ولؿ ُتسـؾؿ ،وإكؿـا الـذي يـؽحفـا ٍ
ٌ
مشـرك مث ُؾفـا ٓ يـممـ
مسـؾؿ ،أو
زان
ٌ
ْ
بشرع اهلل-

ٍ
والعػقػة الؿسؾؿة ٓ تؼبؾ ٍ
مشرك لؿ َي ُتب ولؿ ُي ْسؾؿ ،وإكؿا التل تؼبؾ بف هل
بزان

الزاكق ُة الؿسؾؿ ُة أو الؿشـرك ُة مث ُؾـف التـل ٓ تـممـ بشـرع اهلل -ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ

فؾؿ يجز لؾصحابة أن يـؽحقا الـساء البغايا الؿشركات-
أو معـك آخر :الزاين مـ الؿممـقـ هق الذي يتزوج الزاكق َة الؿسؾؿ َة أو الؿشـرك َة7
ٕن الؿرأ َة مـ أولئـؽ البغايـا كاكـت كـذلؽ :زاكقـ ًة مشـرك ًة م ًعـا -والزاكقـ ُة مــ أولئـؽ
زان مممـ ،أو ٍ
البغايا ٓ يتزوجفا إٓ ٍ
ٌ
ٌ
مشرك وإن لؿ يؽـ زاك ًقا -
مشرك ،أو
زان
ٌ
ٍ
سبب خاص يف شلن ُأكاس بلطقـاهنؿ ،وجـاء كزو ُلفـا
فأية طـد همٓء كزلت طؾك
يف طؼد الـؽاح ولقس يف القطء ،وصقر ُة سبب الـزول قطعق ُة الدخقل يف أية -
روي هذا طـ :ابـ طباس  ،ومجاهـد ،وسـعقد بــ الؿسـ َّقب ،وططـاء بــ أبـل
( )8قالف مؽل يف الفداية -2250.5
( )0جامع البقان  ،822,816.84والفداية -2206.5
( )5أضقاء البقان -68 ،53.3
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رباح ،والشعبل ،وطروة بـ الزبقر -
ٍ
ُ
روايات يف سبب كزول هذه أية:
ثلث
وقد وردت
إولك :قصة مرثد بـ أبل مرثد ال َغـَقي  ،حقـ أراد أن يتـزوج َطـَا ًقـا ،وكاكـت
صدي َؼ َتف يف الجاهؾقة ،وكاكت بغ ًقا مشرك ًة ،فؾؿا أسؾؿ أراد أن يتزوجفا ،وسلل رسـقل
اهلل  ،فـزلت أية -
الثاكقة :أهنا كزلت يف رج ٍؾ مـ الؿسؾؿقـ أراد أن يـؽ امرأ ًة يؼال لفا :أم َم ْف ُزول،
ِ
َ
الرجؾ يف الجاهؾقة وتشرتط أن ُتـْ ِػ َؼ طؾقـف ،فاسـتلذن الـبـل
كاكت بغقًا مشرك ًة ُت َساف ُ
 أن يـؽحفا ،فـزلت أية -

الثالثة :قصة فؼراء الؿسؾؿقـ حقـ أرادوا كؽاح ٍ
رايـات
كساء بغايا مشركات لفــ
ٌ
َ
ِ
ٌ
فؼراء الؿسؾؿقـ أن يتزوجـقهـ ،ل ُقــْ ِػ ْؼ َـ
رجال مـ
ُي ْع َر ْف َـ هبا ،فؾؿا جاء اإلسالم أراد
طؾقفؿ مؿا َأ َص ْب َـ مـ ٍ
مال ،فحرم اهلل ذلؽ ،وكزلت أية -

( )8أخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب يف ققلـف :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ,038.6
رايـات مثـؾ رايـات ال َب ْق َطـار
 ،030والطربي  ،824,828.84قالقا :إهنـ كساء بغايا يف الجاهؾقة ،لفـ
ٌ
وسـ َّـؿقا مـــفـ تسـ ًعا ،وكــان يؿـ ُّـر هبـ َّـ الؿسـافرون فقطــموهـ ،وكـ َّـ إمــا ًء ،وكاكــت العــرب
ُي ْعــرفـ هبــاَ ،
َت ْســ َتـْجب مـــفـ العبقــدَ بــذلؽ الزكــا -وقــد أورد الثعؾبــل يف الؽشــػ والبقــان  513.1أســؿا َء تؾــؽ

البغايا التسع-

( )0أخرجــــف أبــــقداود ،كتــــاب الـؽــــاح ،بــــاب يف ققلــــف ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ،ص ،523ح،0228
والرتمــذي ،كتــاب التػســقر ،بــاب ومـــ ســقرة الـــقر ،ص ،482ح ،5844والطــربي  -828.84قــال
الرتمــذي« :حســـ غريــب» ،وقــال إلبــاين« :حســـ صــحق » ،وحســـف مملػــا :آســتقعاب يف بقــان
إسباب :محؿد آل كصر ،وسؾقؿ الفاللل -210.0
( )5أخرجف الطـربي  ،822.84وابــ أبـل حـاتؿ يف تػسـقره  ،0202.5ح 81812مــ حـديث طبـداهلل بــ
طؿرو بـ العاص  -وحسـف مملػا آستقعاب يف بقان إسباب -212.0
( )1روي ذلؽ طـ :طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  ،وابـ طباس  ،ومجاهد ،وقتادة ،والزهري ،والؼاسؿ
ا بـ أبل بزة ،وسعقد بـ جبقر -أخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتاب الـؽـاح ،بـاب يف ققلـف :ﮋﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ  ،035,038.6والطربي  -824,828.84وأساكقدها صحاح-
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جؿع مـ الؿػسريـ وأهؾ الؾغة -
واختار هذا الؼقل
ٌ
و َف ْــر ُق معـــك هــذا الؼــقل طـــ الؼــقل إول :أن إول يشــؿؾ كؽــاح الــزاكققـ
لبعضــفؿا ،أمــا هــذا الؼــقل ففــق يف كؽــاح العػقــػ الؿســؾؿ لزاكقـ ٍـة مشـ ٍ
ـركة ،أو الــزاين

ٍ
ٍ
مسؾؿة-
لعػقػة
الؿسؾؿ والؿشرك

وكؽـاح
كؽـاح الـزاين الؿسـؾؿ لؾؿشـركة غقـر الؽتابقـة،
وي ْشؽؾ طؾك هذا الؼـقل:
ُ
ُ
ُ
الؿشرك –كتابقًا أو غقر كتابل– لؾزاكقـة الؿسـؾؿة ،فـنن ذلـؽ حـرام ،وسـقل بقاكـف يف
ذكر بعضف والر ُّد طؾقف يف الؼقل الرابع-
حجة الؼقل الثامـ -كؿا أكف قد سبؼ ُ
الؼقل السادس:
أن أية مـسقخة ،فؼد كان الحؽؿ َ
أول إمر :أن الزاين ٓ يــؽ إٓ زاكقـ ًة مث َؾـف،
يحـؾ لـف أن يــؽ مــ سـائر الؿسـؾؿات ،والزاكقـ ُة ٓ يـؽحفـا إٓ ٍ
أو مشرك ًة ،وٓ ُّ
زان
ٌ
مشرك ،وٓ يحؾ أن يـؽحفـا أحـدٌ مــ سـائر الؿسـؾؿقـ ،فـُسـخ ذلـؽ بؼقلـف
مث ُؾفا أو
ـــــ مــــــ أيـــــامك
ففـ َّ
تعـــــالك :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﮊ ُ ،
ٍ
ٍ
الؿسؾؿقـ ،فصار حال ً
مسؾؿة لؾزاين-
وكؽاح كؾ
مسؾؿ لفذه الزاكقة،
كؽاح كؾ
ُ
ٓ ُ
فالـؽاح هـا بؿعـك «العؼد»َ -
والخ َب ُر يف أية إكؿا هق بؿعـك الـفل -
روي هذا طـ سعقد بـ الؿس َّقب  -واختـاره بعـض الؿػسـريـ  -وهـق اختقـار
( )8اكظر :تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان  ،855,850.5ومعاين الؼرآن لؾػراء  ،012.0ومعاين الؼـرآن لؾزجـاج
 ،06.1وهتذيب الؾغـة ل زهـري( ،كؽـ )  ،5326.1والؽشـاف  ،080,088.5وزاد الؿسـقر ٓبــ
الجــقزي ،ص ،625وأكــقار التـزيــؾ لؾبقضــاوي , 485.0إٓ أكــف جعــؾ أيــة محتؿؾــة أيضــًا لؾؼــقل
الســادس أ  ،,وروح الؿعــاين ل لقســل  ،055,050.6وفــت الؼــدير  ،2.1والتحريــر والتـــقير
لؾطاهر بـ طاشقر -822,821.85
( )0الـقر-50 :
( )5التؿفقــد ٓبـــ طبــدالرب ( 82.4ضــؿـ مقســقطة شــروح الؿقصــل) ،وغرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان
-25.85
( )1أخرجف ابـ أبـل شـقبة يف الؿصــػ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب يف ققلـف :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ،032.6
ح 84865والطربي -832,826.84
( )2اكظر :معاين الؼـرآن لؾـحـاس  ،462.0وتػسـقر الؼـرآن لؾسـؿعاين  ،228.5وأكـقار التـزيـؾ لؾبقضـاوي

=
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الشــافعل ،حقــث قــال« :الؼــقل فقفــا كؿــا قــال ســعقد بـــ الؿســقب إن شــاء اهلل :أهنــا
مـسقخة» -
لؽـ اط ُترض طؾقف باطتراضات:
 ,8أن ادطاء الـسـخ يف أيـة ٓ يصـ ٕ 7كـف ٓ دلقـؾ طؾقـف مسـ ّؾؿ بـف ،وإكؿـا هـق
ٌ
تؿ ٍؾ -
تخصقص طا ٍّم،
ُ
وبقان ل ُؿ ْح َ
 ,0أن ِذ ْكر الشرك يف هذه أية ُي ْض ِعػ هذه الؿــاحل ٕ 7ن الـزاين الؿسـؾؿ ٓ
ٍ
ٌ
مشـرك :كتـابل
مشركة غقر كتابقة ،والزاكق ُة الؿسؾؿة ٓ يحؾ أن يـؽحفا
كؽاح
يحؾ لف ُ
أو غقر كتابل-
فنن قالقا :إن تحريؿ كؽاح الزاين لؾزاكقة مـسقخ ،قؾـا :ماذا إذن طـ كؽـاح الـزاين
الؿسؾؿ لؾؿشركة ،والؿشرك لؾزاكقة الؿسؾؿة؟ هؾ قام ٌ
دلقؾ طؾك أكف ُشرع ثـؿ ُكسـخ؟
دلقؾ ،بؾ هق ٌ
لؿ يؼؿ ٌ
ضاهر السؼقطٕ 7ن سـقرة الــقر مدكقـة ،وٓ دلقـؾ طؾـك أن
ققل
ُ
ذلؽ ُأ ِح َّؾ بالؿديـة ثؿ ُكسخ ،والـسخ ٓبد لف مـ دلقؾ قاصع يجب الرجقع إلقف -
ُ
كسـخ الخـاص
 ,5أن الؿؼرر يف أصـقل مالـؽ والشـافعل وأحؿـد :أكـف ٓ يصـ
ومعؾقم
الخاص يؼضل طؾك العام مطؾؼًا ،سقا ٌء تؼدم كزو ُلف طـف أو تلخر،
بالعام ،وأن
َّ
ٌ
أطؿ مطؾؼًا مــ آيـة:
أن آية :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﮊ أيةُّ ،
ـقع طؾــك الؿؼــرر يف أصــقل
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ أيــة ،فــالؼقل بـســخفا لفــا مؿــ ٌ
إئؿة الثالثة الؿذكقريـ  ،وهذه حجة طؾك الشافعل-
=

, 485.0إٓ أكف جعؾ أية محتؿؾة أيضًا لؾؼقل الخامس السابؼ-,
( )8اكظر :إم  ،002,086.2وأحؽام الؼرآن لؾشافعل ،ص ،861وتػسقر الشافعل -8882.5
( )0أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل -8558.5
( )5الؿحرر القجقز ،ص ،8512والجامع ٕحؽام الؼرآن -886.82
( )1أضقاء البقان -58,52.3
( )2أضقاء البقان -62.3
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َ ٓ ,1ت َع ُار َض بقـ أيتقـ حتك ُي َؼال بالـسخ 7فـاهلل تعـالك َأ َم َـر بنكؽـاح إيـامك،
والؿ ْح ِرمــة ،وذوات الؿحــارم ،فــليـ
الؿ ْعتــدَّ ة ُ
وحـ َّـرم كؽــاح الزاكقــة ،كؿــا حـ َّـرم كؽــاح ُ
الـاسخ والؿـسقخ يف هذا؟ -
ـالح فـقفؿ،
الص َ
 ,2أن اهلل تعالك اشرتط يف كػس أية التل زطؿقا أهنا الـاسـخةَّ :
والزاكق ـ ُة والــزاين لقســا مـــ أهــؾ الصــالح ،فؼــال :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﮊ

-

الؼقل السابع:
إخبار طـ شـريعة الؽػـار قبـؾ أمـة محؿـد ،
أن الـؽاح بؿعـك «العؼد» ،وأية
ٌ
والؿعـك :الزاين مـ أهؾ الؽتاب ٓ يتزوج إٓ زاكق ًة مـ أهؾ الؽتاب مث َؾـف ،أو مشـرك ًة
مــــ مشـــركل العـــرب ،والزاكقـــ ُة مــــ أهـــؾ الؽتـــاب ٓ يتزوجفـــا إٓ ٍ
زان مــــ أهـــؾ
الؽتــاب مث ُؾفــا ،أو مشـ ٌ
ـرك مـــ مشــركل العــرب ،ثــؿ حـ َّـرم اهلل تعــالك ذلــؽ طؾــك أمــة
محؿد  وأبطؾف-
روي ذلؽ طـ ابـ طباس  ، لؽـ لؿ يص طـف ولؿ يث ُبت-
( )8زاد الؿعاد  ،821.2وإغاثة الؾفػان  ،58.8ومشؽؾ الؼرآن الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر ،ص-085
( )0الـقر-50 :
( )5أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،562.5والؿغـل  ،231.6ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة -585.82
( )1أورده الػقروزأبادي يف «تـقير الؿؼباس مـ تػسقر ابـ طباس» ،ص -534وهق ساقط ٓ يص  7إذ تػسـقر
«تـقير الؿؼباس» مسؾسؾ بسؾسؾة الؽذب :محؿد بـ مروان السدي ،طــ محؿـد بــ السـائب الؽؾبـل،
طـ أبل صال باذام مقلك أم هاكئ ،ولؽقكف سـاقطًا لـؿ يـقرده جؿفـقر الؿػسـريـ ،ووأرده الحقـري يف
الؽػاية يف التػسقر -084 ،081.2
وتػسقر «تـقير الؿؼباس» قد جؿعـف الػقـروز أبـادي مــ التػاسـقر التـل أدخـؾ أصـحا ُبفا هـذا الطريـؼ يف

كتبفؿ ،كالثعؾبل ،والقاحدي ،وقد اتػؼ جؿفقر إئؿة طؾك تضعقػ هذا الطريؼ ،ومـ ثؿ ض َّعػقا هـذا
التػسقر الؿـسقب ٓبـ طباس (اكظر :التػسقر والؿػسرون ،لؿحؿد حسقـ الذهبل  ،30.8وتػسقر ابـ
طباس ،جؿع :د .طبد العزيز الحؿقدي  -)04.8وقد حؾػ أبق صال بـاذام أكـف لـؿ يؼـرأ طؾـك الؽؾبـل
كؾ ما حدَّ ث ُت َؽ ك ِ
َـذب» ،كؿـا قـال الؽؾبـل لسـػقان الثـقري ُّ « :
مـ التػسقر شقئًا ،وقال لؾؽؾبل ُّ « :
كـؾ مـا
ثت طـ أبل صال  ،طـ ابـ طباس ففق كذب فال تـرووه» ،وقـال ابــ طـدي طــ تػسـقر أبـل صـال
حدَّ ُ

=
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الؼقل الثامـ:
أن الـؽاح يف أية بؿعـك «القطء» ولقس «العؼد» ،والؿعــك ٓ :يضـاجع ويـزين
ٍ
ٍ
ٍ
ُّ
بؿشـركة تسـتح ُّؾف وٓ تـممـ
تسـتحؾ الزكـا ،أو
مسؾؿة مثؾف ٓ
بزاكقة
الؿسؾؿ إٓ
الزاين
ُ
بشرع اهلل-

والزاكق ُة الؿسؾؿة ٓ يضاجعفا ويزين هبا إٓ ٍ
مسؾؿ مث ُؾفا ٓ يسـتحؾ الزكـا ،أو
زان
ُ
ٌ

مشـ ٌ
ـرك يســتحؾف  ،ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ أي :الــذيـ امتثؾــقا إوامــر ،واجتـبــقا
الـقاهل -

ِ
فػل أية تؼبق ُ الزكا وشد ُة التـػقر مـفٕ 7ن الزاين ٓ ُي ِ
ــ الـسـاء
طاو ُطـ ُف يف زكـا ُه م َ
إٓ التل هـل يف غايـة ِ
الخ َّس ِـة والـدكاءة 7لؽقهنـا مشـرك ًة ٓ تـرى ُحرمـة الزكـا ،أو زاكقـ ًة
مسؾؿ ًة خبقث ًة -
روي ذلؽ طـ :ابـ طباس  ،وسعقد بـ جبقر ،ومجاهد ،وطؽرمة ،والضحاك

بـ ُمزاحؿ ،وإبراهقؿ الـخعل ،ويزيد بـ هارون  ،وطبدالرحؿـ بــ زيـد بــ أسـؾؿ،
قالقا :إن الـؽاح هـا هق :الجؿاع ولقس طؼد الـؽاح ،أي ٓ :يزين الزاين حقـ يزين إٓ
=

هذا« :يف ذلؽ التػسقر مالؿ يتابعـف طؾقـف ُ
أهـؾ التػسـقر ،ولـؿ أطؾـؿ أحـد ًا مــ الؿتؼـدمقـ َر ِضـ َق ُف» ،وقـال
إزدي طـف« :كـذاب» (اكظـر :هتـذيب التفـذيب ٓبــ حجـر  -)242,236.5 ،088.8وقـال اإلمـام
مسؾؿ طـ أبل صال هذا ٓ« :يثبت لف سؿاع مـ ابـ طباس» ،وقال ابـ حبان« :يحدّ ث طـ ابـ طباس،

ولــؿ يســؿع مـــف» (اكظــر :فــت البــاري يف شــرح صــحق البخــاريٓ ،بـــ رجــب  ،125.0وكتــاب
الؿجــروحقـ ٓبـــ حبــان  ،082.8رقــؿ ،805واكظــر أيضــًا :جــامع التحصــقؾ يف أحؽــام الؿراســقؾ،
لؾعالئل ،ص ،815رقؿ -)22وقال السققصل طـ تػسقر ابــ طبـاس « :وأوهـك ُص ُرقـف :صريـؼ الؽؾبـل،
طـ أبل صال  ،طـ ابـ طباس ،فنن اكضـؿ إلـك ذلـؽ :روايـة محؿـد بــ مـروان السـدي الصـغقر ،ففـل

سؾسؾة الؽذب» (اإلتؼان -)026.1
( )8جامع البقان -824.84
( )0طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود ،لؾؿباركػقري  ،823.1شرح حديث -0228
( )5أضقاء البقان -50.3
( )1هــق :يزيــد بـــ هــارون الســؾؿل مــقٓهؿ ،أبــق خالــد القاســطل ،ثؼــة مــتؼـ طابــد ،ت023 :هـــ( -تؼريــب
التفذيب ،ص ،8251رقؿ-)4510
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مشركة ،والزاكق ُة الؿسؾؿ ُة ٓ يزين هبـا إٓ ٍ
ٍ
مسؾؿة مثؾف أو ٍ
ٍ
ٍ
مسـؾؿ،
زان مث ُؾفـا
زاكقة
بزاكقة
ٌ
أو ٍ
زان مشــر ٌك -أمــا الؿســؾؿ الطــاهر والؿســؾؿة الطــاهرة فــال يزكــقن وٓ يطقعــقن
إلك الزكا -
جؿع مـ الؿػسريـ -
واختاره
ٌ
ومؿا احتجقا بف:
ولقج الشلء يف الشلء ،كؿا أن
 ,8أن حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هق «القطء» ،وهق
ُ
الؿ ْبتَغك مـ «طؼد الـؽاح» حؼقؼـ ًة هـق «الـقطء» ،فقجـب أن يؽـقن محؿـق ً
ٓ طؾقـف يف
ُ
ٍ
بدٓلة ُي َس َّؾؿ لفإ 7ن معـك «العؼد» فقـف
هذه أية ،وٓ يصرف إلك معـك «العؼد» إٓ
وإصؾ ُ
ُ
حؿؾ الؽالم طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز إٓ بـدلق ٍؾ ،وٓ دلقـؾ هــا ،
مجاز،
سبب الـؽـاح ،أي« :الـقطء» ٓ ،أكـف
والعرب إكؿا َس َّؿقا «طؼد التزويج» كؽاحًإ 7كف ُ
ُ
الؿ َس َّب ِ
ُ
معروف يف الؼرآن ويف كـالم العـرب ،وهـق مـا
ب وإراد ُة سببف
حؼقؼ ُتف،
ٌ
وإصالق ُ
الؿ ْر َسؾ -
يسؿقكف بالؿجاز ُ
( )8أخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب يف ققلـف :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ ,038.6
 ،030والطربي  -826,824.84وأخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ،كتاب الـؽاح  ،8225.5ح0453
طـ ابـ طباس  أيضًا قال :أما إكف لقس بالـؽاح ،ولؽـف الجؿاع ٓ ،يزين هبـا إٓ ٍ
زان أو مشـرك -وقـال
الحــاكؿ :صــحق اإلســـاد ،وصــححف الــذهبل -وروايــة يزيــد بـــ هــارون أخرجفــا الثعؾبــل يف الؽشــػ
والبقان -513.1
( )0اكظـــر :جـــامع البقـــان  ،838,832.84وأحؽـــام الؼـــرآن لؾجصـــاص  ،568.5والؿحـــرر الـــقجقز،
ص ،8512,8511وأحؽام الؼـرآن ٓبــ العربـل ( 8558,8552.5لؽــ ضـؿ إلقـف الؼـقل إول)،
ووضـــ الربهـــان يف مشـــؽالت الؼـــرآن لبقـــان الحـــؼ الـقســـابقري  ،825.0وتـــذكرة إريـــب يف
تػسـقر الغريــب ٓبـــ الجـقزي  ،08.0وتػســقر الؼــرآن العظــقؿ ٓبــ كثقــر  ،832.82وأضــقاء البقــان
-58,52.3
( )5أحؽام الؼرآن لؾجصاص  ،565,560.5و الذخقرة -026.1
( )1هتــذيب الؾغــة( ،كؽ ـ )  ،5326.1ولســان العــرب( ،كؽ ـ )  ،528.81وأضــقاء البقــان ،52,51.3
وأورد الشـؼقطل شقاهد مـ الشعر طؾك ذلؽ-
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لؽـ اط ُترض طؾك هذا بؿا يؾل:
أ ,أن لػظ الـؽاح لؿ يرد يف الؼرآن إٓ وأريد بف معـك «العؼـد» ولـقس «الـقطء»،
كؿــا يف ققلــف :ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ وققلــف :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮊ

-

و ُأجقب طـ هذا آطرتاض :بلكف ورد ُ
لػظ الـؽاح يف الؼرآن بؿعـك «القطء» لؿـا
قامــت الؼريـــة طؾــك ذلــؽ يف ققلــف :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﮊ ،
وب ّقـ  أكف «الـقطء» -فؽـذلؽ هــا قامـت قريــة السـقاق بالدٓلـة طؾـك أن الؿـراد بـف
«القطء» -

ب ,أن أصؾ الـؽاح لؾعؼد ،ثؿ اسـ ُت ِعقر لؾـقطء والجؿـاع ،و ُم ٌ
حـال أن يؽـقن يف

كـايـاتٓ 7سـتؼباحفؿ
إصؾ لؾجؿاع ،ثؿ اسـ ُتعقر لؾعؼـدٕ 7ن أسـؿا َء الجؿـاع كؾفـا
ٌ
ذكره كاستِ ْؼباح تعاصقف ،و ُم ٌ
اسؿ ما َي ْس َت ْػظِ ُعقكف لؿا
حال أن َي
ستعقر َم ْـ ٓ َيؼصد ُف ْحشًا َ
َ
َ
يستحسـقكف -
ج ,ققلــف :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ دل طؾــك أن التــزويج هــق «العؼــد» ولــقس
«الــقطء»ٕ 7ن الزكــا لــقس محر ًمــا طؾــك الؿــممـقـ خاصــة ،بــؾ حتــك طؾــك الؽػــار
والؿشركقـ -

ٍ
ِ
ٍ
بصبِ َّق ٍة ،أو ٌ
د ,إذا زكك ٌ
اسـ َت ْؽ َر َه الـزاين
بالغ َ
طاقؾ بؿجـقكة ،أو ُم ْس َتقؼ ٌظ بـائؿـة ،أو ْ
طػقػةً ،فنن ذلؽ مـ جفة الرجؾ زكًا ،وٓ يؽقن كذلؽ مـ جفة الؿرأة ،ففذا ٍ
زان يطل
( )8الـقر-50 :
( )0إحزاب-16 :
( )5معاين الؼرآن لؾزجاج  ،06.1وهتذيب الؾغة( ،كؽ )  ،5326.1والؽشاف -088.5
( )1البؼرة-052 :
( )2الؿحرر القجقز ،ص ،8511والبحر الؿحقط  ،562.3وأضقاء البقان -51.3
( )3الؿػردات يف غريب الؼرآن( ،كؽ ) ،ص-205
( )4معاين الؼرآن لؾـحاس -462.0

245

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

غقر زاكقة ،فقخرج الؿرا ُد طـ بابف الذي ذكروه مـ أن الزاين ٓ يطل إٓ زاكق ًة -
طػقػ ًة َ

و ُأجقب طـ هذا آطرتاض :بلن هذا هق زكًا مـ كؾ جفة ،إٓ أن أحـدهؿا سـؼط

فقف الحد ،وأخر ثبت فقف الحد -
 ,0ققام الحجة والدلقؾ طؾك أن الزاكق َة الؿسؾؿ َة حرا ٌم طؾك كؾ مشرك أن
يـؽحفا :كتابقًا أو غقر كتابل ،وأن الزاين الؿسؾؿ حرا ٌم طؾقف أن يـؽ مشرك ًة غقر
كتابقة 7لؼقلف تعالك :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮊ ،
وققلف :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ  ،وققلف :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ  ،وٓ
خالف يف ذلؽ بقـ أهؾ العؾؿ ،ف ُعؾؿ بذلؽ أكف لؿ َي ْع ِـ بالـؽاح« :العؼد» ،وإكؿا
«القطء» -
وهــذا ٌ
دلقــؾ قــقي ،وهــق رد طؾــك أصــحاب الؼــقل إول ،والثــاين ،والثالــث،
والرابع ،والخامس ،فؽؾفا ٓ تصؿد أمام هذا الدلقؾٕ 7هنا كؾفا َج َع َؾ ْت حال ً
ٓ لؾزاين
ٍ
ٍ
ـاح زاكقـ ٍـة
ـاح مشــركة غقـ ِـر كتابقــة ،ولؾؿشــرك –كتابقــًا أو غقــر كتــابل– كؽـ َ
الؿســؾؿ كؽـ َ
ٍ
مسؾؿة ،ولؿ يلتقا بجقاب طـ ذلؽ يخرجقن بف مـ هذا الالزم الذي ٓ يجقز-
َ
بعـض العؾؿـاء يف أيـة قـق ً
ٓ،
ومـ أكقاع بقان الؼـرآن الؽـريؿ لؾؼـرآن :أن
يؼـقل ُ
ويؽقن يف كػس أية قريـ ٌة دال ٌة طؾك طدم صحة ذلؽ الؼقل ،ومـ ذلؽ هـذه أيـة يف
( )8الؿحؾـك  ،52.88وأحؽــام الؼــرآن ٓبــ العربــل  ،8558,8552.5والؾبــاب يف طؾـقم الؽتــاب ٓبـــ
طادل الحـبؾل -056.81
( )0أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل -8558,8552.5
( )5البؼرة-002 :
( )1الؿؿتحـة-82 :
( )2الؿؿتحـة-82 :
( )3إم  ،002,086.2وجامع البقـان  ،838,832.84وأحؽـام الؼـرآن لؾجصـاص  ،560.5وأضـقاء
البقان -52.3
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سقرة الـقر ،فالؼريـ ُة الدال ُة طؾك طدم صحة الؼقل بلن الـؽاح فقفا هق «العؼـد»ِ :ذك ُْـر
كؽـاح مشـركة ،والزاكقـة
الؿشرك والؿشركة يف أيـةٕ 7ن الـزاين الؿسـؾؿ ٓ يحـؾ لـف
ُ
كؽاح مشرك ،فؾؿ يبؼ إٓ الؼـقل بـلن الـؽـاح هــا هـق «الـقطء»،
الؿسؾؿة ٓ يحؾ لفا ُ
ويؿتـع حؿؾف طؾك «العؼد» -
 ,5لق كان الؿراد «العؼد» ،فنكف يؼتضل طد َم وجقد ال ُػرقة بقـ الزوج أو الزوجة
ٍ
أيضـا إباحـ َة كؽـاح
إذا زكقا 7إذ كاكا جؿق ًعا
حقـئذ مقصق َف ْقـ بلهنؿا زاكقان ،كؿا يؼتضـل ً
ــاح
الـــزاين لؾزاكقـــة مطؾؼـــًا 7إذ كاكـــا جؿق ًعـــا مقصـــقفقـ بالزكـــا ،وأيـــة أباحـــت كؽـ َ
الزاين لؾزاكقة-
كؽاح الزاين لؾزاكقـة ،وطؾـك الؼـقل الثالـث
ويف هذا رد طؾك الؼقل الثاين الؿحرم َ
التػريؼ بقـ الزوجقـ الزاكققـ أو الزاين أحدهؿا -وهذا الـرد طؾـقفؿ هـق مــ
الؿقجب
َ
ٓزم ققلفؿ بلن الـؽاح هق «العؼد» ،فقؼعقن يف تـاقض ،أو أن يؼقلقا :إن الـؽـاح هــا
هق «القطء» -
وجـقب إقامـة حـد الزكـا طؾـك العػقـػ
 ,1لق كان الؿراد «العؼد» ،فنكف يؼتضـل
َ
ٍ
بزاكقةٕ 7كف يؽقن زاكقًا ،والزاين يجب حدُّ ُه ،وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن مــ
الؿتزوج
تــزوج زاكق ـ ًة ٓ يحــدُّ حــدَّ الزكــا -فــدل هــذا طؾــك أن الؿــراد يف أيــة «الــقطء» ولــقس
«العؼد» -

***

( )8أضقاء البقان -68 ،52.3
( )0أحؽام الؼرآن لؾجصاص -560.5
( )5أضقاء البقان -52.3
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املبخح الجاىٕ :مياقػ٘ األقْال ّالرتجٔح
بعـــد اســــتعراض إقـــقال وأدلتفــــا ،وآطرتاضـــات وأجقبتفــــا ،يظفـــر لــــل
,واهلل أطؾــؿ ,أن الــراج هــق الؼــقل الثــامـ ،الــذي جعــؾ الـؽــاح بؿعـــك «الــقطء»7
وذلؽ ٕمقر:
 ,8قــقة أدلــتفؿ وســالمتفا مـــ آطــرتاض ،وتــؿ الجــقاب طؿـــ اطــرتض طؾــك
بعضفا ،بقـؿا لؿ َت ْخ ُؾ بؼق ُة إققال مـ آطرتاض-
 ,0أكف ققل جؿ ٍع ٍ
غػقر مـ الؿػسريـ ،وطؾك رأسفؿ ُ
شقخ الؿػسريـ :أبق جعػر
الطربي -

 ,5يجاب طؾك مـ قال :إن أصؾ الـؽاح لؾعؼـد ،ثـؿ اسـ ُت ِعقر لؾـقطء والجؿـاع،

و ُم ٌ
يـات7
حال أن يؽقن يف إصؾ لؾجؿاع ،ثؿ اس ُتعقر لؾعؼدٕ 7ن أسـؿا َء الجؿـاع كـا ٌ
ذكره كاستِ ْؼباح تعاصقف :بجقابقـ:
ٓستؼباحفؿ َ
أ .ما سبؼ ذكره يف الدلقؾ إول لؾؼقل الثامـ :مـ أن حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هـق
والعرب إكؿا َس َّؿقا
الؿ ْبتَغك مـ «طؼد الـؽاح» حؼقؼ ًة هق «القطء»،
ُ
«القطء» ،كؿا أن ُ
سبب الـؽاح ،أي« :القطء» ٓ ،أكـف حؼقؼ ُتـف ،فقجـب أن
«طؼد التزويج» كؽاحًإ 7كف ُ
ٍ
يؽقن محؿق ً
بدٓلة ُي َس َّؾؿ لفا7
ٓ طؾقف يف هذه أية ،وٓ يصرف إلك معـك «العؼد» إٓ
ُ
ُ
حؿـؾ الؽـالم طؾـك الحؼقؼـة دون الؿجـاز إٓ
وإصـؾ
ٕن معـك «العؼد» فقف مجاز،
بدلق ٍؾ ،وٓ دلقؾ هـا-
ب .أن لػظ «الـؽاح» غقر ُم ْسـ َت ْؼ َب  ،ولـذا فنكـف ي َؽـَّـك بـف طــ الجؿـاع والـقطء،
( )8هق :اإلمام أبق جعػر ،محؿد بـ جرير الطربيَ ،ر ْأ ُْس الؿػسريـ ،جؿع مـ العؾقم ما لؿ يشاركف فقف أحد
مـــ أهــؾ طصــره ،وصـــػ فــلكثر ،لــف التػســقر «جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن» ،و«الجــامع يف
الؼراءات» ،و«تلريخ إمؿ والؿؾقك» ،وغقرها -تقيف ببغداد سـة 582هـ( -اكظر :تاريخ بغداد لؾخطقـب
البغدادي  ،832–826.0رقؿ  ،256وغاية الـفاية يف صبؼات الؼراءٓ ،بــ الجـزري ،825– 823.0
رقؿ -)0553
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ويدخؾ فقف «العؼد» تبعًإ 7كف صريؼ «القطء»-
محرم طؾك الؿشـركقـ كؿـا هـق محـرم
طؿـ اطرتض طؾقفؿ بلن الزكا َّ
 ,1يجاب َّ
طؾك الؿسؾؿقـ :بـلن الؿشـرك الـذي يجحـد ربقبقـة اهلل تعـالك أو ألقهقتـف ،وٓ يـممـ
بشرطف وٓ رسؾف ،كقػ يعؿؾ بحؽؿ اهلل يف تحريؿ الزكا ،وهق قد ارتؽب ما هق أطظؿ
ُجر ًما مـف ،وهـق الؽػـر؟ ولـقس بعـد الؽػـر ذكـب أطظـؿ مــف ،فالؿشـركقن العـرب يف
الجاهؾقة كـاكقا يسـتحؾقن الزكـا وٓ يـؽروكـف ،إٓ مــ َر َد َطتْـ ُف فطرتـف وطؼؾـف طــف ،أمـا
الفقى فؼد كان يسققفؿ إلقـف ،ولـذا لـؿ يؽقكـقا يعقبـقن الزكـاة وٓ الـزواين ،بـؾ كـاكقا
ـان ومؽـ ٍ
يســتقلدون مـــفـ العبقــد واإلمــاء -وهــذا دأب الؿشــركقـ يف كــؾ زمـ ٍ
ـان أهنــؿ
يستحؾقن الزكا وٓ يحرمقكف -لذلؽ ردع اهلل الؿممـقـ طـفَّ ،
وهذب شفقاهتؿ الغريزية
الػطرية ،فشرع إشباطفا بالحالل الطاهر-
والزكا محر ٌم يف كـؾ الشـرائع السـؿاوية ،لؽــ مــ ٓ يـممـ هبـا ٓ يعتؼـد تحـريؿ
الزكا ،وإكؿا إلفف هقاه وشفقتف-
وطؾقف ،فاإلشـارة يف ققلـف تعـالك :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ طائـد ٌة إلـك «الـقطء»
يف الزكا -
 ,2هذا الؼقل هق الؿتػـؼ مـع تحـريؿ إكؽـاح الزاكقـة الؿسـؾؿة لؿشـرك ،وكؽـاح
ٍ
لؿشركة غقر كتابقة ،أما بؼقة إققال فـال تتػـؼ مـع هـذا إصـؾ ،وإكؿـا
الزاين الؿسؾؿ
تؽقن أي ُة طـدهؿ مبقح ًة لذلؽ ،وهذا غقر جائز-
 ٓ ,3يتعارض هذا الؼقل مع سـبب الــزول لميـة ،يف قصـة مرثـد أو غقـره مؿـا
حرمــت طؾــقفؿ وط َء تؾــؽ البغايــا ،و«الــقطء» هــق الؿؼصــد
روي يف كزولفــا ،فأيــة َّ
والؿ ْب َتغك مـ طؼقد الـؽاح ،لذا صار هق الؿؼصقد هـا يف خطاب اهلل ٕولئـؽ
والغاية ُ
صريؼ «القطء»
حرم اهلل طؾقفؿ وط َء البغايا الؿشركات ُطؾؿ أن
َ
الصحابة  ،,,فؾؿا َّ
( )8أضقاء البقان -50.3
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أيضا ،فلصـب «العؼـدُ » تب ًعـا يف الخطـاب هــا
الؿ ْػ ِضل إلقف وهق «العؼد» حرا ٌم ً
وس َب َبف ُ
لؾقطء ،مع أكف يسـبؼف طــد الػعـؾ -وطؾقـف جؿعــا بـقـ الروايـات الصـحقحة يف سـبب
الـزول ،وبقـ الؿعـك الصـحق الخـالل مــ آطـرتاض -وصـقر ُة سـبب الــزول وإن
كاكت قطعق َة الدخقل يف أية ،إٓ أن العرب َة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب  ،لذا
تشريع طام ل مة ،ولقست خاص ًة بالصحابة الذيـ كزلت فقفؿ -
فنن أية
ٌ
وهبــذا فــال حجــة لؿـــ قــال :إن َح ْؿــؾ أيــة طؾــك «الــقطء» ٓ ُيالئــؿ إحاديـ َ
ـث
القاردة يف سبب كزولفا التل ُت َعقـ أن الؿراد بالـؽاح يف أية هق «العؼد» وحده -
 ,4هذا الؼقل َأ ْج َؿ ُع مـ بؼقة إققال إخرى ،بؾ هل تدخؾ فقـف تبعـًا 7وذلـؽ
الؿ ْػ ِضل إلقف هق «العؼد» ،فنذا َح َؿ ْؾـا أيـة طؾـك «الـقطء»
ٕن
َ
صريؼ «القطء» وس َب َبف ُ
أصب «العؼدُ » تاب ًعا لف يف الخطاب ،وإن كان يسبؼف طـد الػعؾ-
التقفقؼ بقـ اخـتالف الروايـات طــ ابــ طبـاس وغقـره يف
 ,5هبذا الؼقل يؿؽــا
ُ
بقــان معـــك الـؽــاح يف أيــة ،حقــث ذهــب مــر ًة إلــك أكــف «العؼــد» ،وأخــرى إلــك أكــف
«القطء» ،فنذا حؿؾـاه طؾك «القطء» دخؾ «العؼد» فقف تبعًا-
 ,6إذا كان هذا التلويؾ الراج َسـؾِ َؿ مــ معارضـة تحـريؿ طؼـد الـزاين الؿسـؾؿ
طؾك الؿشركة غقر الؽتابقة ،والؿشرك –كتابقًا أو غقر كتابل– طؾـك الزاكقـة الؿسـؾؿة،
ٍ
ٍ
ٍ
لؿسؾؿة ٓ يؿؽـ أن
كتابقة ،أو الؿشرك
لؿشركة غقر
فنكف َأ ْو َض َ أن مضاجعة الؿسؾؿ
يؽقن إٓ يف الزكا الؿحرم ،أما يف طؼد الـؽاح الصحق فال يؿؽـ-
ـض ُزكــاة الؿسـؾؿقـ ضــاجعقا مشــركات ،وبعــض
والحـال القاقــع يشــفد بـلن بعـ َ
وققع ٍ
أمر
ضاج َع ُفـ مشركقن -وطؾقف فأية لؿ تتضؿـ خربًا يـػل
الزواين الؿسؾؿات
َ
َ
( )8ققاطــد التػســقر لخالــد الســبت  ،323 ،320.0وققاطــد الرتجــق طـــد الؿػســريـ لحســقـ الحربــل
-212.0
( )0زاد الؿعاد  ،822,821.2وإغاثة الؾفػان -52.8
( )5أضقاء البقان -68.3
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ما ،ثؿ هق يؼع ،ففذا محال طؾك كال ِم اهلل تعالك وخربِ ِه يف الؼـرآن الؽـريؿ ،وإكؿـا هـل
ـارا طـــ أمـ ٍـر واقــع ح ًؼــإ 7ن الؿســؾؿ أو الؿســؾؿة إذا اتبعــا شــفقاهتؿا
تضــؿـت إخبـ ً
او َط ُفؿـا
وارتؽبا ما حرم اهلل طؾقفؿا مـ الزكا ،لـؿ يردطفؿـا زكاهؿـا أن يضـاجعا مــ َص َ
مسؾؿا أو مشركًا-
ووافؼفؿا طؾقف:
ً
 ,82ســبؼ الجــقاب طؿـــ َّأول الؿشــرك والؿشــركة :بلهــؾ الؽتـاب ،وأن ذلــؽ
مخالػ لؾػظ (الشرك) الذي يطؾؼ طؾك غقـرهؿ ،وإن تـل َّتك يف الؿشـركة فـال ُيؼبـؾ يف
الؽتابل حرا ٌم طؾقف أن يـؽ مسؾؿ ًة-
الؿشركٕ 7ن
َّ
وبـا ًء طؾك ما تؼدم تبقـ صح ُة هذا الؼقل وسلم ُتف.
كؿا تبقـ مؿا سبؼ أن الـراجح هـق :جـقازُ تـزويج الـزاكققـ ببعضـفؿا بعـد التقبـة
وآستبراء ،ولقس قبؾفؿا ،لؽـ ٓ ُت ْح َؿؾ طؾقـف أيـ ُة ،وثبقتُـف إكؿـا هـق بلدلـة أخـرى.
ومث ُؾف :طد ُم وجقب التػريؼ بقـ الزوجقـ إذا زكا أحدُ هؿا .واهلل أطؾؿ.

***
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اخلامت٘
الحؿد هلل وحده ،والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده ،وبعد:
فؼد تـاولت يف هذا البحث (كؽاح الزا  ،دراسـة قرآكقـة فؼفقـة) ،وتقصـؾت إلـك
كتائج أهؿفا ما يؾل:
 ,8أن «الـؽاح» يف لغة العرب مـ الؿشرتَك الؾػظل ،ف ُقطؾؼ ويراد بـف« :العؼـد»،
كؿا ُيطؾؼ ويراد بف« :القطء»-
 ,0ورد «الـؽاح» يف الؼرآن الؽريؿ طؾك الؿعـققـ كؾقفؿا« :العؼد» ،و«الـقطء»،
ومـ هـا وقع آختالف بقـ الؿػسريـ يف آية سقرة الــقر ،فؿــفؿ مــ جعـؾ الـؽـاح
فقفا بؿعـك «العؼد» ،ومـفؿ مـ جعؾف بؿعـك «القطء»-
 ,5الزكا ُي َؿدُّ « :الزكا» بللػ مؿدودة ،و ُي ْؼ َصر« :الزكك» بللػ مؼصقرة ،وال َؼ ْص ُـر
ٕهؾ الحجاز ،وبف َك َط َؼ الؼرآن الؽريؿ ،والؿدُّ ٕهؾ كجد-
ٍ
 ,1الزكا يف اصطالح الػؼفاء هق« :إيالج م َؽ َّؾ ٍ
آدمقـة
ػ َح َشـ َػ ًة أو َقـدْ َرها يف ُق ُبـؾ
ُ
طؿد ًا بال ُش ٍ
بفة» -وما زاد طـ هذا الحد يف التعريـػ مختؾـػ فقـف ،كـالقطء يف الـدُّ ُبر،
وغقر ذلؽ-
الـص طؾـك بقـان حؽـؿ كؽـاح الـزاين والزاكقـة إٓ يف
 ,2لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ ُّ
ققلــف تعــالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮊ-
 ,3اختؾػ الؿػسرون والػؼفـا ُء يف تلويـؾ أيـة ،وبقـان الحؽـؿ الؿـلخقذ مـفـا،
ِ
والؿراد بالـؽاح فقفا طؾك ثؿاكقـة أقـقال ،سـبع ٌة مـفـا قالـت :إن الـؽـاح هـق «العؼـد»،
وواحد قال :إكف «القطء»-
 ,4روي كـ ُّـؾ قـ ٍ
ـقل مـــ هــذه إقــقال طـــ طــدد مـــ الصــحابة والتــابعقـ ،وقــد
ُ
اختؾػت الروايـة طــ بعضـفؿ ،كـابـ طبـاس ،ومجاهـد ،وسـعقد بــ جبقـر ،وطؽرمـة
مقلك ابـ طبـاس ،فـروي طــفؿ مـرةً :أن الـؽـاح يف أيـة هـق «العؼـد» ،وروي طــفؿ
أخرى أكف «القطء» ،ويرجع ذلؽ لؽقن «الـؽاح» مشرتكًا لػظقًا يف الؾغة-
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ترج لدى الباحث :أن الؿـراد بالـؽـاح يف أيـة هـق «الـقطء» ولـقس
 ,5الذي َّ
ٍ
ٍ
مسؾؿة مثؾف ٓ
بزاكقة
الؿسؾؿ إٓ
«العؼد» ،ويؽقن معـك أية ٓ :يضاجع ويزين الزاين
ُ
ٍ
ُّ
بؿشركة تستح ُّؾف وٓ تممـ بشرع اهلل ،والزاكق ُة الؿسؾؿة ٓ يضاج ُعفا
تستحؾ الزكا ،أو
ويزين هبا إٓ ٍ
ٌ
وحـرم ذلـؽ طؾـك
مسؾؿ مث ُؾفا ٓ يستحؾ الزكا ،أو
زان
مشـرك يسـتحؾفُ -
ٌ
الؿممـقـ الذيـ امتثؾقا إوامر ،واجتـبقا الـقاهل-
 ,6هذا الؼقل الراج هق الـذي سـؾؿ مــ الؿعارضـة ،وأدلتـف أقـقى مــ غقـره،
وبؼقة إققال لؿ َت ْخ ُؾ مـ استشـؽال ومعارضـة ،خصقصـًا :أهنـا ُي َـر ُّد طؾقفـا بتحـريؿ
ٍ
لؿشـركة غقـر كتابقـة ،وتحـريؿ كؽـاح الؿسـؾؿة الزاكقـة لؿشـرك:
كؽاح الؿسؾؿ الـزاين
كتابل أو غقر كتابل ،فؽؾفا ٓ تصؿد أمام هذا الدلقؾٕ 7هنا كؾفا َج َع َؾ ْت حال ً
ٓ لؾزاين
ٍ
ٍ
ـاح زاكقـ ٍـة
ـاح مشــركة غقـ ِـر كتابقــة ،ولؾؿشــرك –كتابقــًا أو غقــر كتــابل– كؽـ َ
الؿســؾؿ كؽـ َ
ٍ
مسؾؿة ،ولؿ يلتقا بجقاب طـ ذلؽ يخرجقن بف مـ هذا الالزم الذي ٓ يجقز-
ولقج الشلء يف الشـلء ،كؿـا أن
 ,82حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هق «القطء» ،وهق
ُ
الؿ ْبتَغك مـ «طؼد الـؽاح» حؼقؼـ ًة هـق «الـقطء» ،فقجـب أن يؽـقن محؿـق ً
ٓ طؾقـف يف
ُ
ٍ
بدٓلة ُي َس َّؾؿ لفإ 7ن معـك «العؼد» فقـف
هذه أية ،وٓ يصرف إلك معـك «العؼد» إٓ
وإصؾ ح ُ
ُ
ؿؾ الؽالم طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز إٓ بدلق ٍؾ ،وٓ دلقؾ هـا-
مجاز،
حرمـت
 ٓ ,88يتعارض هذا الؼقل الراج مع سبب الــزول لميـةٕ 7ن أيـة َّ
طؾك الصحابة  وط َء تؾؽ البغايا ،و«القطء» هق الغاية مـ طؼقد الـؽـاح ،لـذا صـار
صريـؼ
حرم اهلل طؾقفؿ وط َء البغايـا ُطؾـؿ أن
َ
هق الؿؼصقد هـا يف خطاب اهلل لفؿ ،فؾؿا َّ
أيضا-
«القطء» وهق «العؼد» حرا ٌم ً
التقفقؼ بقـ اخـتالف الروايـات طــ ابــ طبـاس
 ,80هبذا الؼقل الراج يؿؽــا
ُ
وغقـره يف تػســقر أيــة 7إذ إكــف مــر ًة قــال :هـق «العؼــد» ،وأخــرى قــال« :الــقطء» ،فــنذا
حؿؾـاه طؾك «القطء» دخؾ «العؼد» فقف تبعًا-
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
لؿسـؾؿة ٓ يؿؽــ أن
الؿشـرك
كتابقـة ،أو
لؿشـركة غقـر
 ,85مضاجع ُة الؿسـؾؿ
يؽقن إٓ يف الزكا الؿحرم ،أما يف طؼد الـؽاح الصحق فال يؿؽـ 7لتحريؿف-
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 ,81الراج  :جقاز كؽاح الزاين لؾزاكقة بعد التقبـة ٓ قبؾفـا ،وهـق الؿـروي طــ
جؿفقر الصحابة  ،وبف قال أحؿد وابـ حزم -لؽـ ٓ ُتحؿؾ طؾقف أية ،وثبق ُتف إكؿا
هق بلدلة أخرى-
 ,82الراج هق :اشرتاط استرباء الزاكقة الحائؾ بحقضة ،والحامؾ بالقضـع 7لـقرود
ذلـــؽ يف الـصـــقص الصـــحقحة -وهـــق الؿـــروي طــــ جؿفـــقر الصـــحابة  ،وبـــف قـــال
أحؿد ومالؽ-
 ,83الـذي يظفـر هـق :طـد ُم التػريـؼ بــقـ الـزوجقـ إذا زكـا أحـدُ هؿا ،وهـذا هــق
الثابت مـ سـة رسقل اهلل  ،كؿا أكف الؿـروي طــ جؿفـقر الصـحابة  والتـابعقـ-
ُ
الـزوج
وبف قال إئؿة إربعة :أبقحـقػة ،ومالؽ ،والشافعل ،وأحؿـد -لؽــ إن رأى
ُ
مػار َقتَفا حػظًا لػراشف فال بلس -وٓ ُتحؿؾ أية طؾـك هـذا الحؽـؿٕ 7ن ثبق َتـف إكؿـا
هق بلدلة أخرى-
 ,84إذا زكك أحدُ الزوجقـ ف ُقؼام طؾقف الحدُّ حقـ تتقافر شرو ُصف ،وٓ ُي َػ َّرق بـقـ
الزوجقـ بؿجرد الزكا ،وهذا الثابت مـ فعؾف  كؿا يف حديث ماطز بـ مالؽ ،و ُأ َك ْقس
ابـ الضحاك إسؾؿل -
الؿ ْحـدُ ود َة فقــف إذا
الؿ ْحـدُ ود يف الزكــا َ
 ,85الــراج  :أكــف ٓ بــلس أن يـــؽ غقـ ُـر َ
ٍ
ـدودة يف الزكــا-
ـب غقـ َـر محـ
تابــت ،وكــذا العؽــس ٓ :بــلس أن يـــؽ الؿحــدو ُد التائـ ُ
وهــق قــقل جؿفــقر الصــحابة  ،وبــف قــال إئؿــة إربعــة :أبقحـقػــة ،ومالــؽ،
والشافعل ،وأحؿد-
 ,86الراج أن ققلف تعـالك :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ـؿ غقــر مـســقخ ،والؼــقل بققــقع الـســخ فق ـف ٓ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ محؽـ ٌ
يص ٕ 7كف ٓ دلقؾ طؾقف مس ّؾؿ بف-

والحؿـــد هلل الـــذي بـعؿتـــف تـــتؿ الصـــالحات .وصـــؾك اهلل طؾـــك محؿـــد وآلـــف
وصحبف وسؾؿ.
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املصادز ّاملساجع
-8

ابــــ طثقؿـــقـ ،اإلمـــام الزاهـــد ،لؾـــدكتقر :كاصـــر بــــ مســـػر الزهـــراين ،ط:
8100.8هـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-

-0

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،لجالل الديـ طبد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل،
ت :محؿد أبق الػضـؾ إبـراهقؿ ،ط8101 :هــ ،الؿؽتبـة العصـرية ،بقـروت:
لبـان-

-5

أحؽام الؼرآنٓ ،بـ العربل :أبل بؽـر محؿـد بــ طبـد اهلل ،ت :طؾـل محؿـد
البجاوي ،ط ،8 :دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان-

-1

أحؽام الؼرآن ،لؾجصاص ،أبل بؽر أحؿـد الـرازي ،راجعـف :صـدقل محؿـد
جؿقؾ ،ط8108 .8 :هـ ،دار الػؽر ،بقروت ،لبـان-

-2

أحؽــام الؼــرآن ،لؾؼاضــل أبــل إســحاق إســؿاطقؾ بـــ إســحاق الجفضــؿل
الؿالؽل ,الؼطعة الؿقجقدة مـ الؽتاب ،,ت :طامر حسـ صربي ،ط.8 :
8103هـ ،دار ابـ حزم ،بقروت :لبـان-

-3

أحؽــام الؼــرآن ،لؾؼاضــل أبــل الػضــؾ بؽــر بـــ محؿــد بـــ العــالء الؼشــقري
البصري الؿالؽل ،تحؼقؼ :د .كاصر بـ محؿد بـ كاصر الدوسري (مـ أول
الؽتاب ،إلك آخر سـقرة إطـراف)  ,رسـالة دكتـقراة مؼدمـة لؽؾقـة أصـقل
الديـ  ,جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،طام 8103 , 8102هـ-

-4

أحؽــام الؼــرآن ،لؾؼاضــل أبــل الػضــؾ بؽــر بـــ محؿــد بـــ العــالء الؼشــقري
البصري الؿالؽل ،تحؼقؼ :د .كاصر بـ محؿد بـ طبد اهلل الؿاجد (مــ أول
ســقرة إكػــال ،إلــك آخــر الؽتــاب)  ,رســالة دكتــقراة مؼدمــة لؽؾقــة أصــقل
الديـ  ,جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،طام 8103 , 8102هـ-

-5

أحؽام الؼرآن ،لؿحؿد بـ إدريس الشافعل ،جع :أبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ
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البقفؼل ،تؼديؿ :محؿد زاهد الؽقثري ،تحؼقـؼ :قاسـؿ الشـؿاطل الرفـاطل،
ط ،8 :دار الؼؾؿ ،بقروت :لبـان-
-6

أحؽام الـؽاح طـد اإلمام ابـ العربل الؿالؽل يف ضقء كتابف :أحؽام الؼرآن-
دراسة مؼاركة ،إلسؿاطقؾ ططك صف سؽربي ،ط5223.8 :م ،ديقان الققػ
السـل ،مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة-

 -82أربعة طشر طامًا مع سؿاحة العلمـة الشـقخ محؿـد بــ صـالح بــ طثقؿـقـ،
لعبدالؽريؿ بـ صال الؿؼرن ،ط8100.8 :هـ ،دار صقيؼ لؾـشر والتقزيع،
الرياض-
 -88إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؼرآن الؽريؿ ،لإلمام أبل السـعقد محؿـد بــ
محؿد العؿادي ،ط8655 .8 :م ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت :لبـان-
 -80آستذكار الجـامع لؿـذاهب فؼفـاء إمصـار وطؾؿـاء إقطـار فقؿـا تضـؿـف
الؿقصل مـ معا الرأي وأثـارٕ ،بـل طؿـر يقسـػ بــ طبـداهلل بــ طبـدالرب
الـؿري ،ت :طبدالرزاق الؿفدي ،ط8108.8هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل،
بقروت :لبـان-
 -85آستقعاب يف بقان إسباب ،لسؾقؿ طبقد الفاللل ومحؿـد مقسـك آل كصـر،
ط 8102.8هـ ،دار ابـ الجقزي :الدمام-
 -81إســؿاطقؾ بـــ إســحاق الؼاضــل :حقاتــف وفؼفــف ،رســالة دكتــقراة لؾباحــث.
جؿــال طـ ُّـزون ،إشــراف :أ-د .فقحــان بـــ شــالل الؿطقــري -كؾقــة الشــريعة،
الجامعة اإلسالمقة8105 ،هـ-
 -82أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن ،لإلمـام محؿـد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار
الجؽـل الشـؼقطل ،إشراف :بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد ،ط8103 .8 :هــ ،دار طـالؿ
الػقائد :مؽة الؿؽرمة ،-وإلقفا اإلحالة طـد اإلصالق -أخرى :ط :طالؿ الؽتب
«أحؾ ـت إلقفــا يف ترجؿــة الؿملــػ ،وفقفــا تتؿــة الشــقخ ططقــة محؿــد ســالؿ
ل ضقاء»-
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 -83إطلم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـٕ ،بل طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽـر بــ قـقؿ
الجقزيــة ،ت :مشــفقر بـــ حســـ آل ســؾؿان ،ط8105 .8 :هـــ ،دار ابـــ
الجقزي ،الدمام :السعقدية-
 -84إطلم ،لخقر الديـ الزركؾل ،ط 8652 .2م ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت-
 -85إ اثة الؾفػان مـ مصائد الشقطانٕ ،بل طبداهلل محؿد بـ أبل بؽـر الزرطـل،
الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية ،ط ،8:دار الـقر اإلسالمقة ،بقروت :لبـان-
 -86إم ،لإلمام الشافعل ،أبل طبد اهلل محؿد إدريس ،خرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف:
محؿــقد مؿطرجــل ،ط8185 .8 :هـــ ،ط :دار الؽتــب العؾؿقــة ،بقــروت:
لبـان ،تقزيع :طباس أحؿد الباز ،مؽة الؿؽرمة-
 -02اإلكصـا يف معرفـة الـراجح مــ الخـل ٕ ،بـل الحســ طؾـل بــ سـؾقؿان
أيضـا :الؿؼــع ٕبـل
الؿرداوي ،ت :د -طبداهلل الرتكـل (ضـؿـ مجؿـقع فقـف ً
محؿد طباهلل بـ قدامة ،والشرح الؽبقر طؾك مختصر الخرقـل ،لعبـدالرحؿـ
ابـ قدامة الؿؼدسل) ،ط8103.0هـ ،دار طالؿ الؽتب ،الرياض-
 -08أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ( ،تػسقر البقضاوي) أبل سعقد طبد اهلل بـ طؿـر
الشقرازي ،ط0228 . 8 :م ،دار صادر ،بقروت :لبـان-
 -00بحر العؾقمٕ ،بل الؾقث كصر بــ محؿـد بــ أحؿـد السـؿرقـدي ،ت :طؾـك
محؿد معقض ،وطادل أحؿد طبد الؿقجقد ،وزكريا طبد الؿجقد الــق  ،ط
8185 . 8هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -05البحر الؿحقطٕ ،بل حقان :محؿد بـ يقسـػ إكدلسـل ،ت :طـادل أحؿـد
طبد الؿقجقد وطؾك محؿد معقض وآخـريـ ،ط 8100 .8هــ ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -01بدائع التػسقر ،الجامع لتػسقر اإلمام ابـ ققؿ الجقزية ،جؿعف وحؼؼف :يسري
السقد محؿد ،ط 8181 .8هـ ،دار ابـ الجقزي :الدمام-
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 -02تاريخ بغداد أو مديـة السلم ،لؾخطقب البغدادي ،أبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ
ثابت ،ت :مصطػك طبد الؼادر ططا ،ط8102 .0 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقـة،
بقروت :لبـان-
 -03تلويؾ مشؽؾ الؼرآنٕ ،بل محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبـة الؿـروزي ،ت:
أحؿد صؼر ،ط8565 . 0 :هـ ،مؽتبة دار الرتاث ،الؼاهرة :مصر-
 -04التبقان يف تػسـقر ريـب الؼـرآنٕ ،بـل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد بــ الفـائؿ
الؿصــري ،ت :د -طبدالحؿقــد هـــداوي( ،ضــؿـ مجؿــقع :جــامع البقــان يف
مػردات الؼرآن) ،ط8105 .8 :هـ ،مؽتبة الرشد ،السعقدية :الرياض-
 -05التحرير والتـقير ،لؿحؿد الطاهر بـ طاشقر ،ط :دار سحـقن :تقكس-
 -06تحػة إحقذي بشرح جامع الترمذيٕ ،بـل العـال محؿـد طبـد الـرحؿـ بــ
طبــد الــرحقؿ الؿبــاركػقري ،خــرج أحاديثــف :طصــام الصــبابطل ،ط. 8 :
8108هـ ،دار الحديث ،الؼاهرة :مصر-
 -52تحػــة إريــب بؿــا يف الؼــرآن مـــ الغريــبٕ ،بــل حقــان محؿــد بـــ يقســػ
إكدلســــل ،ت :ســــؿقر صــــف الؿجــــذوب ،ط8125 .0 :هـــــ ،الؿؽتــــب
اإلسالمل :بقروت :لبـان-
 -58تــذكرة إريــب يف تػســقر الغريــبٕ ،بــل الػــرج طبــدالرحؿـ بـــ طؾــل بـــ
الجقزي ،ت :د -طؾل حسـقـ البـقاب ،ط8124.8 :هــ ،مؽتبـة الؿعـارف،
السعقدية :الرياض-
 -50الترجؿــان طـــ ريــب الؼ ـرآنٕ ،بــل الؿحاســـ طبــدالباقل بـــ طبدالؿجقــد
القؿــاين ،ت :مقســك ســؾقؿان آل إبــراهقؿ ،ط8186.8 :هـــ ،مؽتبــة البقــان،
الطائػ-
 -55تػسقر ابـ طباس ،ومروياتف يف التػسقر مـ كتب السـة ،تللقػ :د -طبد العزيز
بـ طبد اهلل الحؿقدي :ط :جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
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 -51تػسقر اإلمـام الشـافعل :أبـل طبـد اهلل محؿـد بــ إدريـس الؿطؾبـل الؼرشـل،
جؿـــع وتحؼقـــؼ :د .أحؿـــد بــــ مصـــطػك الػـــران ،ط8104 .8 :هــــ ،دار
التدمرية :الرياض-
 -52التػسقر الحديث ،ترتقب السقر حسب الـزول ،لؿحؿد طزة دروزة ،ط.0 :
8108هـ ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت :لبـان-
 -53تػسقر الحسـ البصري ،جؿع وتقثقؼ ودراسة :د .محؿد طبـد الـرحقؿ ،ط:
دار الحديث ،الؼاهرة-
 -54تػســقر الضــحاك بـــ مــزاحؿ الفللــل ،جؿــع ودراســة وتحؼقــؼ د  .محؿــد
شؽري أحؿد الزاويتل ،ط8186 . 8 :هـ ،دار السالم ،الؼاهرة :مصر-
 -55تػسقر الؼرآن العزيزٓ ،بـ أبل زمـقـ ،أبـل طبـد اهلل محؿـد بــ طبـد اهلل ،ت:
حســقـ طؽاشــة ،ومحؿ ـد الؽـــز ،ط8103 .0 :هـــ،دار الػــاروق الحديثــة
لؾطباطة والـشر ،الؼاهرة :مصر-
 -56تػسقر الؼرآن العظقؿ مسـدً ا طـ رسقل اهلل  والصحابة والتابعقـٓ ،بـ أبل
حاتؿ أبل محؿد طبدالرحؿـ بـ محؿد الرازي ،ت :أسـعد محؿـد الطقـب،
ط8101 .5 :هـ ،مؽتبة كزار مصطػك الباز :مؽة الؿؽرمة-
 -12تػسقر الؼرآن العظقؿٕ ،بل الػداء طؿاد الديـ إسؿاطقؾ بـ كثقـر الدمشـؼل،
ت :مصطػك السقد وآخريـ ،ط8102 .8 :هـ ،دار طالؿ الؽتب :الرياض-
 -18تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،لؾشقخ محؿد بـ صال بـ طثقؿقـ ،سـقر مػرقـة ،ط:
8153,8105 .8هـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-
 -10تػسقر الؼرآنٕ ،بل الؿظػر السؿعاين :مـصقر بـ محؿـد التؿقؿـل الؿـروزي ،ت:
ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس ،ط8185 .8 :هـ ،دار القصـ :الرياض-
 -15التػسقر الؽبقر ،لشقخ اإلسالم أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بــ تقؿقـة ،ت :د .طبـد
الرحؿـ طؿقرة ،ط8125 .8 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
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 -11تػسقر الؿرا ل ،لؾشـقخ :أحؿـد مصـطػك الؿراغـل ،ط8561 . 5 :هــ ،دار
الػؽر ،بقروت :لبـان-
 -12تػسقر الؿشؽؾ مـ ريب الؼرآن ،لؿؽل بـ أبل صالب ،ت :د -طؾل حسـقـ
البقاب ،ط8123.8هـ ،مؽتبة الؿعارف :الرياض-
 -13تػسقر ريب الؼرآن العظقؿٕ ،بل طبداهلل محؿد بـ أبـل بؽـر بــ طبـدالؼادر
الــرازي ،ت :د -حســقـ ألؿــالل ،ط8664.8 :م ،مديريــة الـشــر والطباطــة،
أكؼرة :تركقا-
 -14تػسقر ريب الؼرآنٕ ،بل محؿـد طبـداهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـة ،ت :إبـراهقؿ
محؿد رمضان ،ط8188.8هـ ،مؽتبة الفالل ،بقروت :لبـان-
 -15تػســـقر مؼاتـــؾ بــــ ســـؾقؿان البؾخـــل ،ت :طبـــد اهلل محؿـــقد شـــحاتف ،ط:
8105.8هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت :لبـان-
 -16التػسقر والؿػسرون ،لؾـدكتقر .محؿـد الـذهـل ،ط8101 . 5 :هــ ،مؽتبـة
وهبة ،الؼاهرة :مصر-
 -22تؼريب التفذيبٓ ،بـ حجر أبل الػضؾ أحؿد بـ طؾك العسؼالين ،ت :أبـل
إشبال صغقر أحؿد الباكستاين ،ط8105 .0 :هـ ،دار العاصؿة :الرياض-
 -28تؾخــقص الؿســتدرك ،لؾــذهبل :محؿــد بـــ أحؿــد بـــ طثؿــان  ,هبــامش
الؿستدرك لؾحاكؿ ،ط :مؽتبة كزار مصطػك الباز-
 -20تــقير الؿؼبـاس مــ تػسـقر ابــ طبــاس ،جؿـع :محؿـد بــ يعؼـقب الػقــروز
أبادي ،ط8108 .8 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -25تفذيب التفذيبٓ ،بـ حجر العسؼالين أبل الػضؾ أحؿـد بــ طؾـل ،ت :إبـراهقؿ
الزيبؼ ،وطادل مرشد ،ط 8102 .8هـ ،ممسسة الرسالة ،بقروت :لبـان-
 -21تفذيب الؾغة (معجؿ تفـذيب الؾغـة)ٕ ،بـل مـصـقر محؿـد بــ أحؿـد إزهـري،
ت :رياض زكل قاسؿ ،ط 8100 . 8هـ ،دار الؿعرفة ،بقروت :لبـان-
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 -22تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كلم الؿـان ،لؾشقخ طبد الـرحؿـ بــ كاصـر
ابـ سعدي ،ت :طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ ،ط8102 .8 :هـ ،ممسسة
الرسالة بقروت :لبـان-
 -23جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآنٕ ،بل جعػر محؿد بـ جرير الطـربي ،ت:
طبد اهلل بـ طبدالؿحسـ الرتكل ،ط8101 .8 :هـ ،طالؿ الؽتب :الرياض-
 -24جامع التحصـقؾ يف أحؽـام الؿراسـقؾ ،لصـالح الـديـ أبـل سـعقد خؾقـؾ بــ
َك ْق َؽ ْؾــدي العالئــل ،ت :حؿــدي الســؾػل ،ط8103 .5 :هـــ ،طــالؿ الؽتــب،
بقروت :لبـان-
 -25الجامع ٕحؽام الؼرآن ،والؿبـقـ لؿـا تضـؿـف مــ الســة وآي الػرقـانٕ ،بـل
طبداهلل محؿد بـ أحؿد الؼرصبـل ،ت :د -طبـداهلل بــ طبدالؿحســ الرتكـل،
ط8104.8هـ ،ممسسة الرسالة ،بقروت :لبـان-
 -26الجـــامع لســـقرة اإلمـــام الؿػتـــل الشـــقخ محؿـــد بــــ إبـــراهقؿ آل الشـــقخ،
لعبـدالرحؿـ بـــ يقسـػ الؼرطــاوي ،ط8106.8 :هــ ،دار الؼؾــؿ ،دمشــؼ:
سقريا-
 -32حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ،لؿحؿد بــ أحؿـد بــ طرفـة الدسـققل
الؿالؽل ،ت :محؿد طبداهلل شاهقـ ،ط8101.0 :هـ ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت :لبـان-
َ -38حد الزكـك يف الشـريعة اإلسـلمقة ،بحـث مؼـارن ،لؿحؿـد رشـقد قبـاين ،مــ
مـشقرات رابطة العالؿ اإلسالمل-
 -30الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،لجالل الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر،
السققصل ،ت :كجدت كجقب ،ط8108 .8 :هـ ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل
بقروت لبـان-
 -35الذخقرة ،لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريـس الؼـرايف الؿـالؽل ،ت :محؿـد بــ
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خبزة ،وآخريـ ،ط8661.8م ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت :لبـان-
 -31روح الؿعــا يف تػســقر الؼــرآن العظــقؿ والســبع الؿثــا  ،لؿحؿــقد إلقســل
البغــدادي ،ضــبط :طؾــل طبــد البــاري ططقــة ،ط8100 .8 :هـــ ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -32الروض الؿربع شـرح زاد الؿسـتؼـع ،لؿـصـقر بــ يـقكس البفـق الحـبؾـل،
تعؾقؼ :الشقخ محؿد بـ صال العثقؿقـ ،تخريج :طبدالؼدوس محؿد كذير،
ط8103.5 :هـ ،ممسسة الرسالة ،بقروت :لبـان-
 -33زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقرٕ ،بل الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل بــ محؿـد بــ
الجقزي ،ط8105 . 8 :هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت :لبـان-
 -34زاد الؿعاد يف هدي خقر العبادٓ ،بـ الؼقؿ :أبل طبـد اهلل محؿـد بــ أبـل بؽـر
الزرطل ،الدمشؼل ،ت :شعقب وطبد الؼادر إركاؤوط ،ط8185 .5 :هــ،
ممسسة الرسالة ،بقروت :لبـان-
 -35الزكك وحؽؿ إديان فقف ،لؿجؿقطة باحثقـ8181 ،هـ-
 -36ســ ابـ ماجة :أبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويــل ،تعؾقـؼ :محؿـد كاصـر
الديـ إلباين ،ط8104 .8 :هـ ،مؽتبة الؿعارف :الرياض-
 -42ســ أبل داود :سؾقؿان بـ إشعث السجستاين ،تعؾقؼ :محؿد كاصر الـديـ
إلباين ،ط8104 .0 :هـ ،مؽتبة الؿعارف :الرياض-
 -48ســ الترمذي :أبل طقسك محؿد بـ طقسك بـ سـقرة ،تعؾقـؼ :محؿـد كاصـر
الديـ إلباين ،ط8104 .8 :هـ ،مؽتبة الؿعارف :الرياض-
 -40ســــ الــدارقطـل ،أبــل الحســـ طؾــل بـــ طؿــر ،ت :د .طبــد اهلل بـــ طبــد
الؿحســـ الرتكــل وآخــريـ ،ط8101 . 8 :هـــ ،ممسســة الرســالة ،بقــروت:
لبـان-
 -45الســ الؽبرىٕ ،بل بؽر أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل ،ط ،8 :مطبعـة مجؾـس
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دائــرة الؿعــارف العثؿاكقــة بحقــدر أبــاد الــدكـ :الفـــد ،مـــ طــام , 8513
8524هـ ،تصحق وطـاية :طبد الرحؿـ الؿعؾؿل القؿاين وآخريـ ،تصقير:
دار الؿعرفة ،بقروت :لبـان-
 -41ســ الـسائل :أبـل طبـد الـرحؿـ أحؿـد بــ شـعقب ،تعؾقـؼ :محؿـد كاصـر الـديـ
إلباين ،ط8104 .8 :هـ ،مؽتبة الؿعارف :الرياض-
 -42سقر أطلم الـبلء ،لؾذهبل :شؿس الديـ محؿد بــ أحؿـد بــ طثؿـان ،ت:
شعقب إركاؤوط وآخـريـ ،ط8123 .1 :هــ ،ممسسـة الرسـالة ،بقـروت:
لبـان-
 -43سقرة الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿٕ ،بـل محؿـد طبـدالؿؾؽ بــ هشـام ،ت:
محؿد محقل الديـ طبدالحؿقد ،ط8523 .8 :هـ ،تصـقير وتقزيـع :رئاسـة
إدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد بالرياض-
 -44الشرح الؽبقر (طؾك مختصر الخرقل)ٕ ،بل الػـرج طبـدالرحؿـ بــ محؿـد
ابـ أحؿد بـ قدامـة الؿؼدسـل ،ت :د -طبـداهلل الرتكـل (ضـؿـ مجؿـقع فقـف
أيضــا :الؿؼـــع ٕبــل محؿــد طبــاهلل بـــ قدامــة ،واإلكصــاف لؾؿــرداوي)،
ً
ط8103.0هـ ،دار طالؿ الؽتب ،الرياض-
 -45الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ،لؾشقخ محؿد بـ صـال بــ طثقؿـقـ ،ط:
8104.8هـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-
 -46الصــحاح (تــاج الؾغــة وصــحاح العربقــة)ٕ ،بــل كصــر إســؿاطقؾ بـــ حؿــاد
الجــقهري ،ت :شــفاب الــديـ أبــق طؿــرو ،ط8185 .8 :هـــ ،دار الػؽــر،
بقروت :لبـان-
 -52صحقح البخاري :أبل طبد اهلل محؿـد بــ إسـؿاطقؾ ،ط8186 .0 :هــ ،دار
السالم :الرياض-
 -58صــحقح مســؾؿ بـــ الحجــاج الؼشــقري الـقســابقري ،أبــل الحســقـ ،ط :دار
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السالم :الرياض ،ط8186 .8 :هـ-
 -50صبؼات الؿػسريـ ،لؾداودي :محؿد بـ طؾل ،ت :طبد السالم طبد الؿعـقـ،
ط8100.8 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -55صبؼات الؿػسريـ ،لؾسققصل ،طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر ،ت :طؾـل محؿـد
طؿــر :تصــقير طـــ الطبعــة إولــك 8563هـــ ،مطبعــة الحضــارة العربقــة،
الػجالة :مصر-
 -51طؼقبــة الزكــك وشــروط تـػقــذها ،لؾــدكتقر .صــال بـــ كاصــر الخــزيؿ ،ط:
8100.8هـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-
 -52العقـٕ ،بل طبدالرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقـدي ،ط8103.0هــ ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت :لبـان-
-53

اية الـفاية يف صبؼات الؼراءٓ ،بـ الجزري ،أبـل الخقـر محؿـد بــ محؿـد،
ت :ج -برجسرتاسر ،ط8120 .5 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-

-54

رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ،لـظام الديـ الحسـ بـ محؿد بــ الحسـقـ
الؼؿــل الـقســابقري ،ت :إبــراهقؿ ططــقة طــقض ،ط8558 .8 :هـــ ،مطبعــة
مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده ،الؼاهرة :مصر-

-55

ريب الؼرآنٕ ،بل بؽـر بــ محؿـد بــ طبـدالعزيز السجسـتاين ،ت :أحؿـد
طبـــدالؼادر صـــالحبة ،ط8665.8م ،دار صـــالس لؾدراســـات والرتجؿـــة
والـشر ،سقريا :دمشؼ-

-56

ريب الؼرآن ،لؾؼاضل طقاض بـ مقسك القحصبل البستل ،جؿع وترتقـب:
طؿان.-
محؿد مجؾل ربابعة ،ط0282.8م ،دار ورد إردكقةّ :

 -62فتــاوى الشــقخ محؿــد بـــ إبــراهقؿ آل الشــقخ ،جؿــع وترتقــب :محؿــد بـــ
طبدالرحؿـ بــ قاسـؿ ،ط8566.8 :هــ ،مطبعـة الحؽقمـة بؿؽـة الؿؽرمـة
(مصقرة)-
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 -68فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقـة السـعقدية،
جؿــع وترتقــب :أحؿــد بـــ طبــدالرزاق الــدويش ،ط8105.1 :هـــ ،صبــع:
ممسسة إمقرة العـقد بـت طبدالعزيز بـ جؾقي-
 -60فتاوى الؿرأة الؿسؾؿة ،لؾشقخ محؿد بـ صال بـ طثقؿقـ-
 -65فتح الباري بشرح صحقح البخاريٓ ،بـ حجر :أبل الػضؾ أحؿد بـ طؾـل
العسؼالين ،تصحق وتعؾقؼ الشقخ طبد العزيـز بــ طبـد اهلل بــ بـاز ،تـرققؿ:
محؿد فماد طبد الباقل ،ط :الدار السؾػقة ،الؼاهرة ،تصـقير :مؽتبـة الريـاض
الحديثة-
 -61فتح الباري يف شرح صحقح البخاريٕ ،بل الػرج طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ
رجب الحـبؾل البغدادي ،ثؿ الدمشؼل ،ت :صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد،
ط8102 . 5 :هـ ،دار ابـ الجقزي :الدمام-
 -62فتح الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼرآنٕ ،بل يحقك زكريـا إكصـاري ،ت:
طبدالسؿقع محؿد حسـقـ ،ط8121.8 :هـ ،مؽتبة الرياض الحديثة-
 -63فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسـقر ،لإلمـام محؿـد
بـ طؾل الشقكاين ،ط :دار الؿعرفة ،بقروت :لبـان ،تصقير :دار طام الؽتب:
الريــاض 8101هـــ ،تقزيــع :وزارة الشــمون اإلســالمقة وإوقــاف والــدطقة
واإلرشاد بالسعقدية-
 -64الػرات الـؿقر يف تػسقر الؽتاب الؿـقـر ،لؾؿط َّفـر بــ طؾـل الضـؿدي ،ت :د-
محؿد بـ رزيؼ الرحقؾل وآخريـ ،ط8156.8 :هـ ،مـ مـشقرات الجؿعقة
العؾؿقة السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف ،الرياض-
 -65الؼامقس الؿحقط ،لؿحؿد بـ يعؼقب ،الػقـروز أبـادي ،تعؾقـؼ :أبـل القفـاء
كصر الفقريـل ،ط8102 .8 :هـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -66ققاطد الترجقح طـد الؿػسريـ ،دارسـة كظريـة تطبقؼقـة ،لؾـدكتقر حسـقـ بــ
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طؾل الحربل ،ط8184 .8 :هـ ،دار الؼاسؿ ،السعقدية :الرياض-
 -822ققاطد التػسقر ،جؿعًا ودراسة ،لؾدكتقر :خالد بــ طثؿـان السـبت ،ط.8 :
8103هـ ،دار ابـ طػان ،الؼاهرة :مصر-
 -828كتاب إضداد يف كلم العربٕ ،بل الطقـب طبدالقاحـد بــ طؾـل الحؾبـل،
ت :د -طزة حسـ ،ط8663 .0 :م ،دار صالس ،دمشؼ :سقريا-
 -820كتاب إضدادٕ ،بل حاتؿ سفؾ بـ محؿد السجستاين ،ت :د -محؿد طقدة
سالمة أبق جري ،ط8661 :م ،مؽتبة الثؼافة الديـقة ،الؼاهرة :مصر-
 -825كتاب إضدادٕ ،بل يقسػ يعؼـقب بــ إسـحاق السـؽقت ،ت :د -محؿـد
طقدة سالمة أبق جري ،ط ،8 :مؽتبة الثؼافة الديـقة ،الؼاهرة :مصر-
 -821الؽشـا طــ حؼـائؼ ـقامض التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ،
لؿحؿــقد بـــ طؿــر الزمخشــري ،ضــبط :مصــطػك حســقـ أحؿــد ،ط :دار
الؽتاب العربل :بقروت :لبـان-
 -822الؽشػ والبقان يف تػسقر الؼرآنٕ ،بل إسحاق أحؿد بـ محؿـد بــ إبـراهقؿ
الثعؾبل ،ت :سقد كسـروي حســ ،ط8102 .8 :هــ ،دار الؽتـب العؾؿقـة،
بقروت :لبـان-

 -823الؽػاية يف التػسقرٕ ،بل طبدالرحؿـ إسؿاطقؾ بـ أحؿـد ِ
الح ْق ِـري الضـرير،
ت :د -طؾــل التــقيجري وآخــريـ ،ط8112.8 :هـــ ،مـــ مطبقطــات مركــز
تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة ،الرياض-
 -824الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــابٕ ،بــل حػــص طؿــر بـــ طؾــل بـــ طــادل الدمشــؼل
الحـبؾل ،ت :طادل أحؿد طبـد الؿقجـقد ،وآخـريـ ،ط8186 .8 :هــ ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -825لســـان العـــربٕ ،بـــل الػضـــؾ محؿـــد بــــ مؽـــرم بــــ مـظـــقر الؿصـــري،
ط0221.5م ،دار صادر ،بقروت :لبـان-
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 -826مجاز الؼرآنٕ ،بل طبقدة معؿر بـ الؿثـك التقؿل ،ت :محؿد فـماد سـزكقـ،
ط :مؽتبة الخاكجل ،الؼاهرة :مصر-
 -882الؿجروحقـ (كتـاب الؿجـروحقـ مــ الؿحـدثقـ)ٕ ،بـل حـاتؿ محؿـد بــ
حبـــان البســـتل السجســـتاين ،ت :حؿـــدي طبـــد الؿجقـــد الســـؾػل ،ط. 8 :
8102هـ ،مؽتبة الصؿقعل :الرياض-
 -888مجؿــع الزوائــد ومـبــع الػقائــد ،لـــقر الــديـ طؾــل بـــ أبــل بؽــر الفقثؿــل
الؿصــري ،ت :محؿــد طبــد الؼــادر ططــا ،ط8100 . 8 :هـــ ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -880الؿجؿقع الؿغقث يف ريبل الؼرآن والحديثٕ ،بل مقسـك محؿـد بــ أبـل
بؽــر الؿــديـل إصــػفاين ،ت :طبــدالؽريؿ العزبــاوي ،ط8125.8 :هـــ،
جامعة أم الؼرى ،مؽة الؿؽرمة-
 -885الؿجؿقع شرح الؿفذب ،لؿحقل الديـ أبـل زكريـا بــ شـرف الــقوي ،مـع
إكؿالـــف لؾـــدكتقر محؿـــد مطرجـــل وآخـــريـ ،ت :د -محؿـــقد مطرجـــل،
ط8108.8هـ ،دار الػؽر ،بقروت :لبـان-
 -881مجؿقع فتاوى شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة ،جؿع وترتقب الشقخ .طبد الرحؿـ
بـ قاسؿ وابـف محؿد ،ط8565 .8 :هـ( ،مصقرة)-
 -882الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيزٓ ،بـ ططقة :أبل محؿـد طبـد الحـؼ
ابـ غالب ،ط8105 .8 :هـ ،دار ابـ حزم ،بقروت :لبـان-
 -883الؿحؾك شـرح الؿجؾـلٕ ،بـل محؿـد طؾـل بــ أحؿـد بــ سـعقد بــ حـزم،
ت :أحؿــد محؿــد شــاكر ،ط8100 .0 :هـــ ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل،
بقروت :لبـان-
 -884الؿدوكة الؽبرى ،لإلمام مالؽ بـ أكس إصبحل ،رواية سـحـقن بــ سـعقد
التـــقخل طـــ طبــدالرحؿـ بـــ الؼاســؿ ،ط8101.8هـــ ،دار طــالؿ الؽتــب،
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الرياض (مصقرة) ،تقزيع وزارة الشمون اإلسالمقة وإوقاف بالسعقدية-
 -885الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـٕ ،بــل طبــد اهلل محؿــد بـــ طبــد اهلل الحــاكؿ
الـقسابقري ،ت :حؿدي الدمرداش محؿـد ،ط8102 .8 :هــ ،مؽتبـة كـزار
مصطػك الباز ،مؽة الؿؽرمة-
 -886مشؽؾ الؼرآن الؽريؿ ،لعبداهلل بـ حؿد الؿـصقر ،ط8103.8 :هـ ،دار ابـ
الجقزي ،الدمام-
 -802الؿصـػٕ ،بل بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل شقبة ،ت :محؿـد طقامـة ،ط:
8104.8هـ ،دار الؼبؾة :جدة ،وممسسة طؾقم الؼرآن :دمشؼ-
 -808الؿصـػٕ ،بل بؽر ،طبد الـرازق بــ هؿـام الصــعاين ،ت :حبقـب الـرحؿـ
إطظؿل ،ط8125 .0 :هـ ،الؿجؾس العؾؿل ،تقزيع :الؿؽتب اإلسالمل،
بقروت :لبـان-
السـري الزجـاج ،ت :طبـد
 -800معا الؼرآن وإطرابفٕ ،بـل إسـحاق إبـراهقؿ بــ َّ
الجؾقؾ طبده شؾبل ،ط8125 .8 :هـ ،طالؿ الؽتب ،بقروت :لبـان-
 -805معا الؼرآنٕ ،بل جعػر أحؿد الـحاس ،ت :يحقك مـراد ،ط8102 ،8هــ،
دار الحديث ،الؼاهرة :مصر-
 -801معا الؼـرآنٕ ،بـل زكريـا يحقـك بــ زيـاد الػـراء ،ت :محؿـد طؾـل الـجـار
وأحؿد يقسػ كجا  ،ط8125 .5 :هـ ،طالؿ الؽتب ،بقروت :لبـان-
 -802الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ ،لؿحؿـد فـماد طبـدالباقل ،ط.8 :
8531هـ ،دار الؽتب الؿصرية ،الؼاهرة :مصر-
 -803الؿعجؿ القسقط ،إلبراهقؿ مصـطػك ،وآخـريـ ،ط8560.0 :هــ ،إصـدار:
مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة ،تصقير :الؿؽتبة اإلسالمقة ،إستاكبقل :تركقا-
 -804معجـــؿ مؼـــايقس الؾغـــةٕ ،بـــل الحســـقـ أحؿـــد بــــ فـــارس بــــ زكريـــا،
ط8100.8هـ ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت :لبـان-
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 -805معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ،لؾذهبل :شؿس الديـ محؿـد
ابـــ أحؿـــد بــــ طثؿــان ،ت :د .صقـــار آلتـــل قــقٓج ،ط :مركـــز البحـــقث
اإلسالمقة التابع لققػ الدياكة الرتكل :إستاكبقل ،تصقير :دار طالؿ الؽتـب،
الرياض8101 ،هـ-
 -806الؿغـل (شرح مختصر الخرقل) ،لؿقفؼ الديـ أبل محؿد طبداهلل بـ أحؿـد
ابـــ قدامــة الؿؼدســل الحـبؾــل ،ت :د -طبــداهلل بـــ طبدالؿحســـ الرتكــل
وآخريـ ،ط8184.5هـ ،دار طالؿ الؽتب :الرياض ،تقزيع :وزارة الشمون
اإلسالمقة وإوقاف-
 -852مػاتقح الغقب = (التػسقر الؽبقر) ،لػخر الديـ محؿد بـ طؿـر الـرازي ،ت:
طؿاد زكل البارودي ،ط ،0225 :الؿؽتبة التقفقؼقة ،الؼاهرة :مصر-
 -858الؿػــردات يف ريــب الؼــرآنٕ ،بــل الؼاســؿ الحســقـ بـــ محؿــد (الراغــب
إصــػفاين) ،ضــبط :هقــثؿ صعؿــل ،ط8105 .8 :هـــ ،دار إحقــاء الــرتاث
العربل ،بقروت :لبـان-
 -850الؿــقرد الؿػفــرس ٕلػــاظ الؼــرآن الؽــريؿ ،لؾــدكتقر روحــل البعؾبؽــل ،ط:
8666.8م ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت :لبـان-
 -855مقسقطة شروح الؿقصل (التؿفقد وآسـتذكار ٓبــ طبـدالبر ،والؼـبس ٓبــ
العربــل) ،ت :د -طبــداهلل الرتكــل وآخــريـ ،ط8103.8هـــ ،مركــز هجــر
لؾبحقث والدراسات ،الؼاهرة :مصر-
 -851الؿق ّصل ،لإلمام مالؽ بــ أكـس إصـبحل ،روايـة :يحقـك الؾقثـل ،ت :بشـار
طقاد معروف ،ط8183.8هـ ،دار الغرب ،بقروت :لبـان-
 -852كثــر الجــقاهر والــدرر يف طؾؿــاء الؼــرن الرابــع طشــر ،لؾــدكتقر .يقســػ
الؿرطشؾل ،ط8104 . 8 :هـ ،دار الؿعرفة ،بقروت :لبـان-
 -853كقــؾ إوصــار مـــ أســرار مـتؼــك إخبــار ،لؿحؿــد بـــ طؾــل الشــقكاين ،ت:
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محؿد صبحل حالق ،ط8104.8 :هـ ،دار ابـ الجقزي ،الدمام-
 -854الفداية إلك بؾقغ الـفايةٕ ،بل محؿد مؽل بـ أبـل صالـب الؼقسـل ،حؼـؼ يف
مجؿقطة رسائؾ جامعقة ،مراجعة :مجؿقطة بحـقث الؽتـاب والســة ،كؾقـة
الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمقة  ,جامعـــة الشـــارقة ،ط8106 .8 :هــــ،
الشارقة ،اإلمارات العربقة الؿتحدة-
 -855الفداية يف شـرح بدايـة الؿبتـديٕ ،بـل الحســ طؾـل بــ أبـل بؽـر الرشـداين
الؿرغقــاين الحـػـل ،ت :صـالل يقسـػ ،ط ،8 :دار إحقـاء الـرتاث العربـل،
بقروت :لبـان-
 -856القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقـدٕ ،بـل الحســ طؾـل بــ أحؿـد القاحـدي،
ت :ط ـادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد ،وآخــريـ ،ط8182 .8 :هـــ ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،بقروت :لبـان-
 -812وضــح البرهــان يف مشــؽلت الؼــرآن ،لبقــان الحــؼ محؿــقد بـــ أبــل الحســـ
الـقســابقري الغزكــقي ،ت :صــػقان طــدكان داوودي ،ط8182.8 :هـــ ،دار
الؼؾؿ ،دمشؼ :سقريا-
 -818ياققتة الصـراط يف تػسـقر ريـب الؼـرآنٕ ،بـل طؿـر محؿـد بــ طبدالقاحـد
البغدادي ،الؿعروف بغالم ثعؾب ،ت :محؿـد يعؼـقب الرتكسـتاين ،ط.8 :
8105هـ ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،السعقدية :الؿديـة الؿـقرة-

***
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ملدص البخح
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ ،كبقــا
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،تـاول هذا البحث بقان صالح هذا الؼرآن الؽـريؿ
لؽـؾ زمــان وكؽــان  7لؿــا شــرع فقــف مــ إحؽــام ووضـ فقــف مـــ الؼضــايا السقاســقة
وآقتصادية وآجتؿاطقة كاكت الحاجة ماسة لؿـ يسـتـبط آياتـف ويـزلفـا طؾـك واقـع
كؾ طصر بؿا يجؾل غقامضف ويحؾ معضالت كقازلف ،ومـ أجؾ ذلؽ كشل طؾؿ تـزيؾ
أيات طؾك القاقع ،وهق مقضقع هذا البحث ،واخـرتت أن يؽـقن ذلـؽ مــ خـالل
كتــاب "التػســقر الؿـقــر يف العؼقــدة والشــريعة والؿـــفج" لػضــقؾة الــدكتقر وهبــة بـــ
مصطػك الزحقؾل رحؿف اهلل وطـقكتف بــــــ " تـزيؾ أيات طؾـك القاقـع طــد الزحقؾـل
مـ خالل تػسـقره الؿـقـر يف العؼقـدة والشـريعة والؿــفج" دراسـة تطبقؼقـة -وتؿثؾـت
أهداف البحث بجؿع ودراسة أيات التـل كزلفـا الزحقؾـل,رحؿـف اهلل,طؾـك القاقـع
مـ خالل تػسقره ،وتـؿقة طالقة الؿسؾؿ بـصقص الؼرآن الؽريؿ وربطف هبا يف جؿقـع
أحقالف ،إحقاء مـفج السؾػ الصـال بتـدبر كتـاب اهلل واسـتجالء معاكقـف ،بقـان مــفج
الــدكتقر الزحقؾــل –رحؿــف اهلل ,يف تـزيؾــف ٔيــات الؼــرآن طؾــك القاقــع الؿعاصــر يف
جقاكب متعددة ،واتبعت يف هذا البحـث الؿــفج آسـتؼرائل 7حقـث تتبعـت أيـات
التل كزلفـا الـدكتقر الزحقؾـل,رحؿـف اهلل,طؾـك القاقـع ،وتؽـقن البحـث مــ مؼدمـة
وتؿفقد وفصؾقـ ،أما الػصؾ إول فتـاول التعريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾـل,رحؿـف
اهلل,ومـفجف يف التػسقر ،أما الػصـؾ الثـاين فتــاول الجاكـب التطبقؼـل لتـزيـؾ أيـات
طؾك القاقـع طــد الـدكتقر وهبـة الزحقؾـل ،وجـاء يف سـبعة مباحـث ،وذيؾـت البحـث
بخاتؿة ،ومـ أهؿ الـتائج التل تقصؾ لفا البحث:
 ,8رغؿ طـاية العؾؿاء بتـزيؾ أيات طؾك القاقع إٓ أن الؿملػـات التـل أفـردت
لؾحديث طـف قؾقؾة جدً ا بالـظر إلك أهؿقة وقِدَ ِم كشقئف-
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 ,0ارتباط تـزيؾ أيات طؾك القاقـع بؿختؾـػ العؾـقم إخـرى ٓ سـقؿا طؾـؿ الػؼـف7
لؿا يستجد مـ كقازل ومسائؾ فؼفقة لؿ تؽـ مقجقدة يف وقت كزول الؼرآن الؽريؿ-
 ,5أن الـــدكتقر وهبـــة الزحقؾـــل,رحؿـــف اهلل,اهـــتؿ هبـــذا الجاكـــب يف تػســـقره
الؿقسقم بالتػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشرطقة والؿـفج-
 ,1تـــقع الجقاكــب الؿعاصــرة التــل كـ َّـزل الزحقؾــل,رحؿــف اهلل,أيــات طؾقفــا،
وكــان مـفــا جقاكــب العؼقــدة ،والعبــادات ،وآقتصــاد ،وقضــايا إســرة والؿــرأة،
وآجتؿاطقة ،والسقاسقة ،اإلطجاز العؾؿل-

***
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املكدم٘
الحؿد هلل مــزل الؼـرآن ،هـدى لؾــاس وبقــات مــ الفـدى والػرقـان ،والصـالة
والسالم طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان ،أ َّما بعد:
فالؼرآن كالم اهلل الؿبقـ ،وحبؾف الؿتقـ ،ومعجزتف الخالدة إلك يقم الديـ ،وهـق
أفضــؾ مــا ُتشــغؾ بــف إوقــات ،وأكــرم بــف مـــ شــغؾ ،وقــد اطتـــك بــف طؾؿــاء إمــة
فاستظفروا حػظف ،وجفدوا يف شرح معاكقف ،وتجؾقة أحؽامف ِ
وح َؽ ِؿف-
ٍ
ٍ
ومؽـان 7لؿـا شـرع فقـف مــ إحؽـام
زمان
صالحا لؽؾ
ولؿا كان الؼرآن الؽريؿ
ً

ووض فقف مـ الؼضايا السقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة كاكت الحاجة ماسـة إلـك
مـ يستـطؼ آياتف ويـزلفا طؾك واقع كؾ طصر بؿا ُيجؾل غقامضـف ،ويحـؾ معضـالت
كقازلف ومـ أجؾ ذلؽ كشل طؾؿ تـزيؾ أيات طؾك القاقع ،وهق مقضقع هذا البحث،
واخــرتت أن يؽــقن ذلــؽ مـــ خــالل كتــاب "التػســقر الؿـقــر يف العؼقــدة والشــريعة
والؿــفج" لػضــقؾة الـدكتقر وهبــة بـــ مصـطػك الزحقؾــل,رحؿـف اهلل ،,وطـقكتــف بـــ:
"تـزيـؾ أيــات طؾــك القاقــع الزحقؾــل يف كتابــف التػســقر الؿـقــر يف العؼقــدة والشــريعة
والؿـفج" دراسة تطبقؼقة-

أهؿقة الؿقضقع:
 ,8ارتباصف القثقؼ بؽتاب اهلل تعالك ،وأكرم بف ارتباط-
 ,0التلكقد طؾك شؿقلقة الؼـرآن الؽـريؿ وصـالحف لؽـؾ زمـان ومؽـان ،وقدرتـف
طؾك معالجة جؿقع إحداث الؿستجدة ،والـقازل الطارئة-
َّ ,5
أن هـذا الــقع مـــ الدراسـات ُيســفؿ يف بقـان آيـات الؼــرآن الؽـريؿ وتؼريــب
معاكقفا لعؼقل الـاس-
مقضـعفا،
 ,1تجرؤ كثقر مـ دطاة العؾؿ طؾك تـزيؾ أيات طؾك القاقـع يف غقـر
ً
اتباطا لفقاهؿ-
ً
جفال مـفؿ ،أو تعص ًبا لؿذهبفؿ ،أو ً
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 ,2خػاء ضقابط وشروط تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع الؿعاصـر طــد كثقـر مــ
الؿختصقـ هبذا العؾؿ-

أسباب اختقار الؿقضقع:
مـ أهؿ إسباب الداطقة إلك اختقار هذا الؿقضقع إسباب الـقاردة يف أهؿقتـف
إضافة إلك ما يل :
 ,8حاجة الـاس إلك هذا الـقع مـ التػسقر ٓسقؿا يف هذا العصـر الـذي كثـرت
يف الؿستجدات-
 ,0قؾــة الؿملػــات يف هــذا الجاكــب مـــ العؾــقم الؿتعؾؼــة بؽتــاب اهلل الؽــريؿ,
بحسب طؾؿل -,
 ,5طدم وققيف طؾك دراسة طؾؿقة تحت هذا العـقان بحسب طؾؿل-
 ,1رغبة الباحثة يف إثراء مؽتبة التػسقر ببحث مختصر يتعرض لؾـقازل-

أهدا البحث:
يسعك هذا البحث لتحؼقؼ إهداف التالقة:
 ,8تـؿقة طالقة الؿسؾؿ بـصقص الؼرآن الؽريؿ وربطف هبا يف جؿقع أحقالف-
 ,0إحقــاء مـــفج الســؾػ الصــال بتــدبر كتــاب اهلل تعــالك واســتجالء معاكقــف،
والرجقع إلقف والقققف طـد حدوده ،والتخؾؼ بلخالقف ،والتلدب بآدابف-
 ,5بقان مـفج الدكتقر وهبة الزحقؾل,رحؿف اهلل,يف تـزيؾف ٔيـات الؼـرآن طؾـك
القاقع الؿعاصر يف جقاكب متعددة-
كثقرا مـ الؿشـؽالت الؿعاصـرة رغـؿ كزولـف
 ,1بقان كقػ طالج الؼرآن الؽريؿ ً
قبؾ ألػ وخؿسؿائة طام-

حدود البحث:
اقتصر هـذا البحـث طؾـك مـا ورد يف كتـاب التػسـقر الؿـقـر يف العؼقـدة والشـريعة
والؿـفج" لػضقؾة الدكتقر وهبة بـ مصطػك الزحقؾل,رحؿف اهلل.
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الدراسات السابؼة:
بعد البحث الؿضـل يف الشبؽة العالؿقـة وسـمال بعـض الؿتخصصـقـ لـؿ أقـػ
طؾك بحث هبـذا العــقان ،إ َّ
ٓ أكـل وقػـت طؾـك بعـض البحـقث التـل تتــاول الؼضـقة
كػســفا ،وإن اختؾــػ جاكــب تـاولفــا لفــا ،ومـــ أوثؼفــا ارتبا ًصــا بؿقضــقع البحــث
الدراسات التالقة:
َّأوًٓ :تـزيؾ أيات طـد الؿػسريـ ،دراسة تطبقؼقة:
إطداد الدكتقر طبد العزيز بــ طبـد الـرحؿـ الضـامر ،كشـر :جـائزة دبـل الدولقـة
لؾؼرآن الؽريؿ ،الطبعة إولك8105 ،هـ0224,م-
ثاك ًقا :تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد ابـ الؼقؿ:
إطــداد :الــدكتقر يحقــك بـــ محؿــد زمزمــل ،بحــث مـشــقر يف مجؾــة البحــقث
والدراسات الؼرآكقة ،العدد الرابع ،السـة الثاكقة-
ثال ًثا :تـزيؾ أيات طؾك القاقع الؿعاصر طـد الشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل:
إطداد :أحؿد بـ محؿد الربيدي ،بحـث مـشـقر طؾـك مققـع مـداد طؾـك الشـبؽة
اإللؽرتوكقة-
راب ًعا :تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمـام الشــؼقطل يف كتابـف (أضـقاء البقـان)
قضايا الؿرأة أكؿقذجا:
وهق بحث ٓستؽؿال متطؾبات الحصـقل طؾـك درجـة الؿاجسـتقر يف تخصـص
الؼرآن وطؾقمف ،إطداد :سـارة مـداوي طؾـل آل جـابر ،مؼـدم لؽؾقـة الشـريعة وأصـقل
الــديـ ،قســؿ الؼــرآن الؽــريؿ وطؾقمــف ،جامعــة الؿؾــؽ خالــد بلهبــا ،العــام الجــامعل
8154هـ-
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تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الزحقؾل مـ خلل تػسقره

د .كقػقة بـت طقادة الرشقدي

خطة البحث
الؿؼدمة :وتشتؿؾ طؾك:أهؿقة الؿقضقع -
أسباب اختقاره-
أهداف البحث-
حدود البحث-
الدراسات السابؼة-
مـفج البحث وضقابطف-
خطة البحث-
التؿفقد:
الؿبحث إول :التعريػ بؿػفقم تـزيؾ أيات طؾك القاقع وكشلتف-
الؿطؾب إول :التعريػ بؿػفقم تـزيؾ أيات طؾك القاقع-
الؿطؾب الثاين :كشلة تـزيؾ أيات طؾك القاقع وأهؿقتف-
الػصؾ إول :التعريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾل-رحؿف اهلل-ومـفجف يف التػسقر.
وفقف مبحثان:
الؿبحث إول :التعريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾل-
الؿبحث الثاين :مــفج الزحقؾـل يف تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع مــ خـالل كتابـف
التػسقر الؿـقر-
الػصؾ الثا  :الدراسة التطبقؼقة.
وفقف سبعة مباحث:
الؿبحث إول :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب العؼقدة-
الؿبحث الثاين :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب العبادات-
الؿبحث الثالث :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب آقتصاد-
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الؿبحث الرابع :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب قضايا إسرة والؿرأة-
الؿبحث الخامس :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف الجقاكب آجتؿاطقة-
الؿبحث السادس :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب السقاسة-
الؿبحث السابع :تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب اإلطجاز العؾؿل-
الخاتؿة :وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-
الؿصادر والؿراجع-

مـفج البحث وضقابطف:
اتبعــت يف هــذا البحــث الؿـــفج آســتؼرائل ،حقــث تتبعــت أيــات التــل َّكزلفــا
الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,طؾك القاقـع مــ خـالل التػسـقر الؿعتؿـد يف الدراسـة-
وفؼ الضقابط التالقة:
 ,8إيراد ققل الزحقؾل,رحؿف اهلل تعالك,الؿـزل طؾك القاقع مـع تؿققـز مـا يـدل
طؾك القاقع الؿعاصر مـ كالمف بؾقن غامؼ-
 ,0أطؾؼ بؿا يـاسب الؿؼام مع آستشفاد لـذلؽ بأيـات وإحاديـث وأقـقال
العؾؿاء وأهؾ آختصاص مع محاولة آختصار قدر الؿستطاع-
 ,5الرتجــق إذا اقتضــك الؿؼــام ذلــؽ ،وبقــان مــا أغػــؾ الؿصـــػ,رحؿــف اهلل
تعالك,أو وقع فقف مـ خطل مـ وجفة كظر الباحث-
 ,1كتابة أيات الؼرآكقة وفؼ الرسؿ العثؿاين مع طزوها لؾسقرة ورقؿ أية بـقـ
[ ] يف صؾب البحث تجبـًا إلثؼال الحقاشل-
 ,2تخــريج إحاديــث الشــريػة والحؽــؿ طؾقفــا مــا لــؿ تؽـــ يف الصــحقحقـ أو
أحدهؿا فلكتػل بؿا فقفؿا-
 ,3تقثقؼ الـصقص وأققال العؾؿاء والشقاهد الشـعرية مــ مصـادرها إصـقؾة
ما أمؽـ-
 ,4شرح الؿصطؾحات وإلػاظ الغريبة وضبط ما يحتاج إلك ضبط-
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 ,5كتابة البحث وفؼ ققاطد الؾغة العربقة ،مع العـاية بعالمات الرتققؿ الحديثة-
 ,6سلكتػل بذكر بقاكات الؿصادر يف الػفرس فؼط ،وطــد الحالـة يف الحقاشـل
أذكر الؿصدر واسؿ الؿملػ باختصار-
 ,82لـ أترجؿ ل طالم والػرق والطقائػ وإمؿ صؾبا لالختصـار وحتـك ٓ
أثؼؾ البحث بالحقاشل-
 ,88تذيقؾ البحث بالػفارس العؾؿقة التل تسفؾ الحصقل طؾك الؿعؾقمة-

***
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التنَٔد
املطلب األّل :التعسٓف مبفَْو تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع
أوٓ :التعريػ الؾغقي:
"تـزيـؾ أيــات طؾــك الققــاع" تعريــػ مركـب ولتعريػــف لغــة ٓ بــد مـــ تعريــػ
مػرداتف ،فالتـزيؾ مصدر مـ الػعؾ الرباطل ك ََّز َل ،ويدل معـاه طؾـك الفبـقط والققـقع
مـ ُط ُؾ ٍّق ،قال ابـ فارس" :والتـزيؾ :ترتقب الشلء ووض ُعف ِ
مـزلف" -
إٓ أن بعض العؾؿاء الؿعاصريـ استخدمقه يف مصـػاهتؿ بؿعـك التطبقؼ ،ومـفؿ
محؿد رشقد رضا ،وطبد الحؿقد بـ باديس ،والشقخ محؿد شؾتقت -
أما تعريػ أية لغة :فتطؾـؼ يف الؾغـة طؾـك معـان طـدة مـفـا :العالمـةِ ،
والعـربة،
وإمر العجقب ،والربهان أو الدلقؾ -
ـع ،ويــدل طؾـك ســؼقط
أمـا القاقــع يف الؾغـة :ففــق أسـؿ فاطــؾ لؾػعـؾ الثالثــل َو َق َ
الشــلء ،وطرفــف مـــ الؿعاصــريـ أحؿــد طؿــر مختــار بلكــف :الحاصــؾ حؼقؼــة طؽــس
الخقال -
وترى الباحثة أن التعريػ الؾغـقي الؿركـب يف لتزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع هـق:
تطبقؼ أيات طؾك إحداث الطائرة يف طصر الؿصـػ-

( )8ابـ فارس ،أحؿد8566( ،ه)  ،معجؿ مؼايقس الؾغة ،تحؼقـؼ :طبـد السـالم محؿـد هـارون ،دار الػؽـر،
(د-ط) ،)184.2( ،مادة( :كزل)-
( )0الضامر ،طبد العزيز8105( ،ه) ،تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الؿػسريـ ،جائزة دبـل العالؿقـة لؾؼـرآن
الؽريؿ ،الطبعة إولك( ،ص-)05 :
( )5اكظر :ابـ فارس ،معجؿ مؼايقس الؾغة ،مرجع سابؼ ،)835.8( ،مادة( :أيل)-
( )1اكظر :ابـ فارس ،معجؿ مؼايقس الؾغـة ،مرجـع سـابؼ ،)852.3( ،وطؿـر ،أحؿـد8106( ،ه) ،معجـؿ
الؾغة العربقة الؿعاصرة ،طالؿ الؽتب ،الطبعة إولك ،)0150.5( ،مادة( :وقع)-
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ثاكقًا :التعريػ آصطلحل:
لفذا الؾػظ الؿركب طدة تعريػات مـفا:
طرفــف طبــد العزيــز الضــامر" :تطبقــؼ أيــات الؼرآكقــة طؾــك الحــقادث والققــائع
الؿعاصرة" -
أيضا,بلكف" :مؼابؾة إحداث الؿعاصرة لؾؿػسر بؿا يشـاهبفا
كؿا ُطرفف,الضامر ً
يف كتاب اهلل تعالك ،سقاء كاكت الؿؼابؾة تام ًة أو جزئق ًة أو مخالػ ًة لؿا طؾقف أية" -
تعريػ يحقك الزمزمل" :مؼابؾة إحداث الؿعاصـرة يف زمــ الؿػسـر وإدخالـف
فقؿا يـاسبفا مـ أيات الؼرآكقة" -

التعريػ اإلجرائل:
مـ خالل دراسة التعريػات السابؼة ترى الباحثة أن التعريػ إكسب هق:
تطبقؼ أيات الؼرآكقة طؾك الحقادث والققائع الؿعاصـرة بؿـا يشـاهبفا يف كتـاب
اهلل تعالك ،سقاء كاكت الؿؼابؾة تام ًة أو جزئق ًة أو مخالػ ًة لؿا طؾقف أية-

املطلب الجاىٕ :ىػأٗ تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع ّأٍنٔتُ
أوٓ :كشلة تـزيؾ أيات طؾك القاقع :

ُيؿؽـ اطتبار تـزيؾ أيات طؾك القاقع مـ أقدم العؾقم كشلة يف اإلسالم 7إذ ُط ِؿؾ

بــف يف زمـــ الـبــل  مـــ خــالل آستشــفاد بأيــات طؾــك واقــع لــؿ يـــزل بــف الؼــرآن
الؽريؿ ،ومـ أمثؾة ذلؽ ما ورد يف قصة طؾل وفاصؿة,رضل اهلل طـفؿا,فعـ طؾل 
( )8الضامر ،تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الؿػسريـ ،مرجع سابؼ( ،ص-)05 :
( )0الؿرجع السابؼ( ،ص-)55
( )5الزمزمل ،يحقك( ،د-ت) تـزيؾ أيات طؾك القاقـع طــد اإلمـام ابــ اقـقؿ,رحؿـف اهلل ،,مجؾـة البحـقث
والدراسات الؼرآكقة ،مجؿع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ ،الؿديــة الـبقيـة ،العـدد الرابـع،
السـة الثاكقة( ،ص-)4
( )1اكظر :الضامر ،تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الؿػسريـ ،مرجع سابؼ( ،ص )25وما بعدها-
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ٓ ُتصؾق ِ
ِ
َأ َّن َر ُس َ
ان؟)) َف ُؼ ْؾ ُتَ :يا
قل اهلل َ ص َر َق ُف َو َفاص َؿ َة بِـ َْت الـَّبِل َ ل ْق َؾةًَ ،ف َؼ َالَ (( :أ َ َ َ
قل اهللَ ،أ ْك ُػسـَا بِق ِد اهللَ ،فنِ َذا َشاء َأ ْن يبع َثـَا بع َثـَاَ ،فاكْصر َ ِ
َر ُس َ
قـ ُق ْؾـَا َذل ِ َؽ َو َل ْؿ َي ْر ِج ْع
فح َ
َ ََْ ََ
ُ َ
َ َ
إِ َلل َشق ًئاُ ،ثؿ س ِؿع ُتف و ُهـق مـق ٍّل ي ْض ِـرب َف ِ
خ َـذ ُهَ ،و ُه َـق َي ُؼ ُ
ـقل(( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ُ
ْ
َّ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ
َّ

أيضا ما أروي طـف الـبـل  أكَّـف كـان يخطـب
ﭟ[الؽفػ ، ))]21 :ومـ إمثؾة ً
فلقبــؾ الحســـ والحســقـ,رضــل اهلل طـفؿــا,وطؾقفؿــا قؿقصــان أحؿــرانَ ،يع ُثــران
ِ
اهلل :ﮝ ﮞ
ويؼقمان ،فـزل فلخذهؿا وصـعد هبؿـا الؿــرب ثـؿ قـال َ :
((صـدَ َق ُ
ﮟ ﮠﮡ[التغابـَ ]82:ر َأ ْي ُت َه َذ ْي ِـ َف َؾ ْؿ َأ ْصبِ ْر)) ،ثؿ أخذ يف الخطبة -
ٍ
بصـقرة
أما يف طفد الخؾػاء الراشديـ  فؼد اتض تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع

ٍ
جؾقة يف طفد طثؿـان بــ طػـان  7فحـقـ ُقتـ ِؾ طثؿـان  قـال ابــ طؿـر,رضـل اهلل

طـفؿــــــا ,طـــــــ قــــــقل اهلل ى  :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ِ
ِ ِ
ـقر َها َحتَّـك
ﰌ[الزمر" :]58,52:ك ََز َل ْت َط َؾ ْقـَا َهذه أ َية ،و َما كَـدْ ِري َمـا َت ْػس ُ

( )8أخرجف البخاري ،محؿد8100( ،ه) ،الجامع الؿسـد الصحق الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  وســف
وأيامف=صــحق البخــاري ،الؿحؼــؼ :محؿــد زهقــر بـــ كاصــر الـاصــر ،دار صــقق الـجــاة مصــقرة طـــ
السؾ طاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل ،الطبعة :إولك ،كتاب الجفاد ،باب تحريض الـبـل 
طؾك ققام الؾقؾ والـقافؾ مـ غقر إيجاب ،)22.0( ،رقؿ-)8804( :
( )0أخرجف أبق داود ،سؾقؿان( ،د-ت) ،ســ أبل داود ،سؾقؿان ،الؿحؼؼ :محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد،
الؿؽتبة العصرية ،صـقدا,بقـروت( ،د-ط) ،كتـاب الصـالة ،بـاب اإلمـام يؼطـع الخطبـة ل مـر يحـدث،
( ،)062.8رقؿ ،)8826( :والرتمذي ،محؿد8562( ،هـ8642,م) ،ســ الرتمذي ،تحؼقؼ وتعؾقؼ:
أحؿد محؿد شاكر ،ومحؿد فماد طبد الباقل ،وإبـراهقؿ ططـقة ،شـركة مؽتبـة ومطبعـة مصـطػك البـابل
الحؾبـل ،مصــر ،الطبعــة :الثاكقـة ،أبــقاب الؿـاقــب ،)325.2( ،رقـؿ ،)5441( :والـســائل ،أحؿــد بـــ
شعقب8123( ،هـ8653,م) ،ســ الـسائل=الؿجتبك مـ الســ ،تحؼقؼ :طبد الػتاح أبق غدة ،مؽتب
الؿطبقطات اإلسالمقة ،حؾب ،الطبعة :الثاكقة ،كتاب الجؿعة ،باب كزول اإلمام مـ الجؿعة قبؾ فراغـف
مـ الخطبة ،وقطعف كالمف ورجقطف إلقف يقم الجؿعة ،)825.5( ،رقؿ ،)8185( :وابـ ماجة ،محؿد،
ســ ابـ ماجة( ،د-ت) ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،دار إحقاء الؽتب العربقة,فقصؾ طقسك البابل
الحؾبــل( ،د-ط) ،كتــاب الؾبــاس ،بــاب لــقس إحؿــر لؾرجــال ،)8862.0( ،رقــؿ ،)5322( :وقــال
الرتمذي" :وهذا حديث حســ غريـب" ،وصـححف إلبـاين اكظـر :إلبـاين ،محؿـد( ،د-ت) ،صـحق
الجامع الصغقر وزياداتف ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت( ،د-ط)-)420.0( ،
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الذي و َطدَ كَا ربـَا َأ ْن ك َّْخت َِصؿ فِ ِ
الػ ْتـَ ُة َف ُؼ ْؾـَاَ :هذا ِ
ت ِ
و َقع ِ
قف" -
َ
َ َ
َ ُّ
َ
ومـ أمثؾة التـزيؾ طؾك القاقع يف طفد التـابعقـ تــزيؾفؿ بعـض أيـات يف فػرقـة
الخقارج ،كؼقلف قتادة,رحؿف اهلل :,يف ققلف تعـالك  :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸[آل طؿــــــران" :]4:إن لــــــؿ يؽقكــــــقا
الحرورية والسبئقة فال أدري مـ هؿ" -
وتطقر هذا العؾؿ طصر الدولة العباسقة فلخذ يتقسـع بشـؽؾ أكـرب إٓ أكَّـف لـؿ يبؾـغ حـدَّ
الظاهرة الؿؾؿقسة بؾ كان طبارة طـ إشارات متـاثرة يف كتب التػسقر ،وتتػـاوت مــ مػسـر
ٔخر ،ومـ أشؿؾفا ما ورد يف تػسقر الـؽت والعققن لؾؿاوردي,رحؿف اهلل-,
أ َّما يف العصقر التل تؾت العصر العباسل فتؽاد تخؾق مـ هذا الػـ إٓ ما كان مـ
صـقع ابـ قـقؿ الجقزيـة,رحؿـف اهلل ،,واسـتؿر القضـع طؾـك كػـس الــؿط يف العصـر
الحديث وإن برز بعض العؾؿـاء الـذيـ أسـفؿقا يف بعـض هـذا العؾـؿ ،ولـق بنشـارات
مبعثرة يف كتبفؿ ،كؿا فعؾ كؾ مـ محؿد إمقـ الشـؼقطل ،والشقخ محؿد صال بـ
طثقؿقـ,رحؿفؿا اهلل -,

ثاكقًا :أهؿقة تـزيؾ أيات طؾك القاقع:
ُيعد فؼف الـقازل يف التشريع اإلسالمل مــ العؾـقم الؿتجـددة الؿتسـؿة بالؿروكـة
والتطقر 7وكقن الؼرآن الؽريؿ هق الؿصدر إساسل لؾتشـريع اإلسـالمل كـان لزا ًمـا
طؾــك فؼفــاء إمــة وطؾؿائفــا ربــط إحؽــام الؿتعؾؼــة بــالـقازل بآياتــف وتـزيؾفــا طؾــك
القاقعٓ 7ستـباط إحؽام الصحقحة الؿقافؼة لؿا جاء بف كتاب اهلل الؽريؿ ،ومـ هـا
( )8أخرجف الطرباين ،سؾقؿان( ،د-ت) ،الؿعجؿ الؽبقر ،تحؼقؼ :فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف وطـاية :د-سـعد
ابـ طبد اهلل الحؿقد ،ود-خالد بـ طبد الرحؿـ الجريسل ،دار الصحابة( ،د-ط) ،مسـد طبد اهلل بـ طؿـر
ابـ الخطاب ،)61.85( ،رقؿ-)85452( :
( )0الطربي ،محؿد8102( ،هـ0222,م) ،جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن=تػسـقر الطـربي ،الؿحؼـؼ :أحؿـد
محؿد شاكر ،ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك -)024.2( ،
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تربز أهؿقـة تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع ،وقـد لخـص الـدكتقر يحقـك الزمزمـل ،هـذه
إهؿقة يف الـاقط التالقة:
 -8زيادة تقضق معاين أيات وتؼريبفا ل ففام والعؼقل ،فاكطباق معــك أيـة
طؾك واقع يراه الـاس طقاكًا يزيد يف إدراكفؿ لفا وففؿ معـاها ورسقخف يف أذهاهنؿ -
 -0تـؿقة طالقة الؿسؾؿ بـصقص القحل الؿـزل ،وربطف بؽتاب اهلل يف جؿقع أحقالف
 -5وتؼؾباتف -
 -1أن ربط أيات بالقاقع مؿا يسفؾ القققف طؾك معاين الؼرآن ،ويػفؿ السامع
الؿؼصد الشرطل الؿراد مـفا-
 -2اإلسفام يف إطادة صبغ الحقاة العامة بالصبغة الؼرآكقة لقؽقن مـفج حقاة إمة -
 -3لػت الـظر إلك ضرورة آحتؽام لؽتاب اهلل تعالك والحذر مـ مخالػة أمره -
 -4تربقة إجقال طؾك العقش يف جق الؼرآن والعـاية بتقجقفاتف وهداياتف -
 -5إحقاء مـفج السؾػ بدء ًا بالـبل  وأصـحابف الؽـرام يف الرجـقع إلـك الؼـرآن
الؽريؿ والتخؾؼ بلخالقف والقققف طـد آياتف -
 -6التلكقد طؾك شؿقل كتاب اهلل تعالك لجؿقع أحداث الحقاة  ،وأكف ما مـ كازلة
تـزل إ َّ
ٓ ويجد الؿسؾؿ يف الؼرآن هداية لـف فقفـا ،كؿـا قـال تعـالك  :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ[ إكعام- ]55:

***

( )8اكظر :الزمزمل ،تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمام ابـ الؼقؿ ،مرجع سابؼ-)5,4( ،
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الفصل األّل
التعسٓف بالدكتْز ٍّب٘ الصحٔلٕ ّ ميَجُ يف التفطري
املبخح األّل :التعسٓف بالدكتْز ٍّب٘ الصحٔلٕ
هق وهبة بــ مصـطػك الزحقؾـل ،ولـد يف بؾـدة ديـر ططقـة مــ ريـػ دمشـؼ طـام
بالصــالح والتَّؼــقى ،فقالــده الحــاج
8528هـــ8650,م ٕبــقيـ كــريؿقـ مقصــقفقـ َّ
بالسـة الـَّبقية ،وكان
مصطػك ُّ
الزحقؾل كان حافظًا لؽتاب اهلل تعالك ،شديد التَّؿسؽ ُّ
لــف إثــر إكــرب يف تقجقــف أوٓده لؿتابعــة التَّحصــقؾ العؾؿــل ،ويف إصــار الدراســات
بخاصة ،كؿا كاكت والد ُتف سقد ٌة فاضـؾة ،شـديدة الـقرع ،متؿسـؽ ٌة َّ
َّ
بالشـريعة
الشرطقة
َّ
طامؾ ٌة هبا-
وقد ا َّتجف يف بداياتف إولك إلك تع ُّؾـؿ الؼـرآن الؽـريؿ ،فلتؼــف حػ ًظـا وتجقيـدً ا يف
أحــد كتاتقــب البؾــدة طـــد امـ ٍ
ـرأة حافظـ ٍـة صــالحة ،و ُأدخــؾ بعــدها الؿدرســة آبتدائقــة
أيضا-
الرسؿقة وأ َت َّؿفا يف بؾدتف ً
َّ
وبعـد أن أهنـك دراســتف آبتدائقـة ســافر إلـك مديــة دمشــؼ لؾدراسـة يف معاهــدها
سؿك كؾقة َّ
والتحؼ بالثاكقية َّ
ست سـقات
الشريعة ،وأمضك فقفا َّ
الشرطقة التل كاكت ُت َّ
َ
وكال شفادة الثاكقية َّ
إول طؾك جؿقع الؿتؼدمقـ-
الشرطقة وكان ترتقبف
بعدد مـ الؽؾقات يف ٍ
ٍ
آن واحد ،فؼد درس يف الجامعة
تقجف إلك مصر فالتحؼ
ثؿ َّ
إزهرية يف كؾقتل َّ
الشريعة وال ُّؾغة العربقة ،كؿـا درس يف كؾقـة الحؼـقق بجامعـة طـقـ
الشريعة اإلسالمقة مــ كؾقـة َّ
الشفادة العالقة يف َّ
شؿس وكال َّ
الشـريعة بـإزهر بتؼـدير
مؿتــاز ،وإجــازة التَّخصــص بال َّتــدريس مـــ كؾقــة ال ُّؾغــة العربقــة بــإزهر ،وإجــازة يف
( )8اطتؿدت يف ُجؾ هذا الؿبحث طؾك كتاب :الؾحام ،بديع السقد ،وهبـة الزحقؾـل ،العـالؿ الػؼقـف الؿػسـر،
دار الؼؾــؿ ،دمشــؼ ،الطبعــة إولــك8100 ،هـــ0228,م ،والؿققــع الرســؿل ل ســتاذ الــدكتقر وهبــة
الزحقؾل طؾك شبؽة اإلكرتكت-
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الحؼقق مـ جامعة طقـ شؿس بتؼدير جقد ،وتابع دراستف يف كؾقة الحؼقق يف جامعـة
الشــريعة ،وكــال درجــة الؿاجســتقر يف َّ
الؼــاهرة بؼســؿ َّ
الشــريعة اإلســالمقة ،ثــؿ درجــة
الدكتقراه يف الؽؾقة كػسفا مع مرتبة َّ
الشرف إولك-

أساتذتف وشققخف:
الـرزاق
مـ أشفر شققخف :الشقخ محؿد هاشؿ الخطقب الرفاطل ،والشـقخ طبـد َّ
الحؿصل ،والشقخ حسـ حبـَّؽة الؿقداين ،والشقخ محؿد أبق زهرة ،والشقخ محؿقد
شؾتقت ،والشقخ محؿد طؾل الخػقػ-
ومـ أشفر تالمقذه :محؿد الزحقؾل شؼقؼف ،محؿد فاروق حؿادة ،محؿـد كعـقؿ
ياسقـ ،طبد الستار أبق غدة ،طبد الؾطقػ فرفقر-

أطؿالف ومـاصبف:
ُطقـ مدرسًا يف كؾقة َّ
الشريعة بجامعة دمشـؼ طـام 8635م ،ثـؿ رقـل إلـك درجـة
أســتاذ مســاطد ســـة 8636م ،وأســتاذ ًا طــام 8642م ،وتـ َّؼــؾ بعــدها بــقـ طـ ٍ
ـدد مـــ

ٍ
ـدرس يف كؾقــة َّ
الشــريعة والؼــاكقن بجامعــة
الجامعــات العربقــة بصــػة أســتاذ زائــر ،فـ َّ
بـغازي ،ويف قسؿ َّ
بالسقدان ،والؿركـز العربـل لؾدراسـات
الشريعة بجامعة الخرصقم ُّ
إمـقة بالرياض ،وجامعة اإلمارات العربقة يف العقـ-
الزحقؾــل,رحؿــف اهلل,طــدد ًا مـــ الؿـاصــب اإلداريــة يف
كؿــا شــغؾ الــدكتقر َّ

درس هبا 7ف ُعقـ وكقالً لؽؾقة الشريعة بجامعة دمشؼ طام 8634م ،ثؿ
الجامعات التل َّ
طؿقد ًا لؾؽ َّؾقة بالـَّقابة بقـ طامل 8634م – 8636م ،كؿا ُطقـ رئقسـًا لؼسـؿ َّ
الشـريعة
يف كؾقــة َّ
ـؿ طؿقــد ًا لؾؽؾقــة
الشــريعة والؼــاكقن يف جامعــة اإلمــارات العربقــة الؿتحــدة ،ثـ َّ
بالـقابـة حتـك هنايــة مـدة إطارتـف ســـة 8656م ،كؿـا شـغؾ مـصــب رئـقس قسـؿ الػؼــف
اإلسالمل ومذاهبف بجامعة دمشؼ-

وشغؾ,رحؿف اهلل,طضقية يف ٍ
طدد مــ الؿجـامع العؾؿقـة والبحثقـة اإلسـالمقة،
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ورأس بعــض الفقئـــات َّ
الشـــرطقة اإلســالمقة ،ومـفـــا :طضـــق هقئــة اإلفتـــاء إطؾـــك
خبقر يف ٍّ
كؾ مـ مجؿع الػؼـف اإلسـالمل بجـدة،
بالجؿفقرية العربقة السقرية ،و ٌ
طضق ٌ
والؿجؿع الػؼفل بؿؽة الؿؽرمة ،ومجؿع الػؼف اإلسالمل بالفـد والسقدان وأمريؽا-
كؿا كاكـت لـف,رحؿـف اهلل,مشـاركات فاطؾـة يف الؿـمتؿرات والـَّـدوات الدَّ ولقـة
اإلسالمقة التل ُط ِؼدت يف مختؾػ العقاصؿ والؿدن العربقة واإلسالمقة الؿتعددة-

أهؿ مم َّلػاتف:
الزحقؾـل,رحؿـف اهلل,مــ أغـزر العؾؿـاء الؿعاصـريـ تللق ًػـا ،ومــ أكثـرهؿ
ُيعدُّ ُّ
إكتاجًا فؽر ًيا ،وقد بؾغت كتبف وبحقثف ومؼآتف كحق ًا مـ خؿسؿائة ،كؿا كان لف مققع
أهـؿ
طؾك الشبؽة اإللؽرتوكقة يجقب فقف طـ مختؾػ إسئؾة مـ بؾدان العـالؿ ،ومــ ُّ
مملػاتف وآثاره:
أوًٓ :مملػاتف يف التػسقر وطؾقم الؼرآن:
 ,8التَّػسقر الؿـقـر يف العؼقـدة َّ
والشـريعة والؿــفج (وهـق مقضـقع هـذا البحـث
سقل مزيد مـ الحديث حقلف إن شاء اهلل تعالك)-
 ,0التَّػسقر القجقز-
 ,5التَّػسقر القسقط-
ثاكقًا :يف الحديث وطؾقم السـة:
 ,1تخريج وتحؼقؼ أحاديث (تحػة الػؼفاء) لعالء الديـ السؿرقـدي
 ,2تخــريج وتحؼقــؼ أحاديــث وآثــار (جــامع العؾــقم والحؽــؿ ٓبـــ رجــب
الحـبؾل) مع التَّعؾقؼ طؾقفا-
 ,3تخريج وتحؼقؼ واختصار (مختصر إكقار يف شؿائؾ الـبل الؿختار) لؾبغقي-
ثال ًثا :يف الػؼف:
 ,4آثار الحرب يف الػؼف اإلسالمل-
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 ,5الػؼف اإلسالمل وأدلتف-
الضرورة َّ
الشرطقة 7دراسة مؼاركة-
 ,6كظرية َّ
 ,82الػؼف اإلسالمل يف أسؾقبف الجديد-
 ,88القجقز يف أصقل الػؼف-
الضقابط َّ
الشرطقة ل خذ بليسر الؿذاهب-
َّ ,80
الرخص َّ
الشرطقة 7أحؽامفا وضقابطفا-
ُّ ,85
 ,81الػؼف الحـبؾل الؿقسر (بلدلتف وتطبقؼاتف الؿعاصرة)-
راب ًعا يف الؼضاء والسقاسة الشرطقة:
 ,82العالقات الدولقة يف اإلسالم مؼاركة بالؼاكقن الدولل الحديث-
الضؿان ،أو (حؽؿ الؿسمولقة الؿدكقة والجـائقة) يف الػؼف اإلسالمل-
 ,83كظرية َّ
الؿسؿاة يف قاكقن الؿعامالت الؿدكقة اإلمارا والؼاكقن الؿدين إردين-
 ,84العؼقد
َّ
 ,85كظــام اإلســالم  ,ثالثــة أقســام (كظــام العؼقــدة ،كظــام الحؽــؿ والعالقــات
الدولقة ،مشؽالت العالؿ اإلسالمل الؿعاصر)-
خامسا :مملػات متـقطة:
ً
 ,86سؾسؾة أطالم الؿسؾؿقـ-
 ,02إصقل العامة لقحدة الدَّ يـ الحؼ-
 ,08شرطة حؼقق اإلكسان يف اإلسالم ،بالؿشاركة-
 ,00التَّؿثقؾ السقاسل يف اإلسالم-
 ,05الدَّ طقة اإلسالمقة,القسقؾة,الؿـفج,الفدف-
 ,01العؾؿ واإليؿان وقضايا الشباب-
 ,02تبصقر الؿسؾؿقـ لغقرهؿ باإلسالم ,أحؽامف وضقابطف وآدابف-
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تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الزحقؾل مـ خلل تػسقره

د .كقػقة بـت طقادة الرشقدي

سادسا :أهؿ البحقث التل تؼدم بفا إلـك الؿـمتؿرات الدولقـة والــدوات العؾؿقـة
ً
والػؽرية:
 ,03أثر الباطث والـقة يف العؼقد والػسقخ والرتوك-
 ,04إقؾقؿقة الشريعة والؼضاء يف ديار اإلسالم-
 ,05أهؿقة الحػاظ طؾك الحؽقمة اإلسالمقة-
 ,06زكاة إسفؿ يف الشركات-
السقق الؿالقة-
ُّ ,52
وفاتف :بعد رحؾة حافؾة بطؾب والعؾؿ وكشره تقيف ,رحؿـف اهلل,يـقم السـبت 01
شقال 8153هـ يف دمشؼ بسقريا ،ودفـ هبا ،فرحؿف اهلل تعالك رحؿة إبـرار ،وجـزاه
طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ خقر الجزاء-

***
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املبخح الجاىٕ
ميَج الصحٔلٕ يف تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع مً خالل كتابُ
التفطري امليري
تـقع مـفج الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,يف تـزيؾف لميات طؾك القاقع ،ويؿؽــ
إيضاح مـفجف يف الـؼاط أتقة:
الـؼطة إولك :التصريح:
ذكر الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,صراحة مـ ّكزل طؾقف أيات يف طـدة مقاضـع مـفـا:
ققلف ,رحؿف اهلل" :,وقد رأيـا يف طصركا كقػ تتخؾك أمريؽا مثال طـ رئقس دولـة مـا طـاش
كؾ طفده حؾقػا لفا"  ،فصرح,رحؿف اهلل,هـا بلمريؽا وتخؾقفا طـ حؾػائفا-
الـؼطة الثاكقة :التؾؿقح:
"وصؾــب إبــراهقؿ وجقــف ،وبخاصــة يف طصــركا ،حقــث كثــرت الشــؽقك ،وســخر
بعــض الـــاس مـــ احتؿــال بعــث إجســاد وإرواح التــل مــات أصــحاهبا يف ال ـربّ
والجق ،طؾك مدى مرور آٓف السـقـ ،وكثرة ماليقـ البشـر مــ بـدء الخؾقؼـة
والبحر
ّ
إلك يقم الؼقامة"  ،وذكره بعض الـاس هـا هق إيؿاء إلك الؿؾحديـ الؿـؽريـ لؾبعث
والـشقر ،والرد طؾك الػرق الضالة.
الـؼطة الثالثة :اختقار الرأي الؿـاسب لفذا العصر:
لؿ يؽتػ الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,بالرتجق يف الؿسائؾ الخالفقة بؾ يؼقل
رأيف الخاص الذي يرى مـاسبتف لؾعصر ،ومـ أمثؾة ذلؽ ما صـع طـد تػسقر ققلـف اهلل
( )8الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)003.3( ،
( )0ومـ أشفرهؿ الشققطققن ،ومــ طؼائـدهؿ كػـل وجـقد اإللـف وأن الحقـاة مـادة -اكظـر :طـقاجل ،غالـب،
(8104هـ0223,م) ،الؿـذاهب الػؽريـة الؿعاصـرة ودورهـا يف الؿجتؿعـات ومققـػ الؿسـؾؿ مـفـا،
الؿؽتبة العصرية الذهبقة ،جدة ،الطبعة إولك-)8235.5( ،
( )5الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)56.5( ،
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 :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ[الـــــقر ،]58:بعــــد أن أورد أقــــقال
العؾؿاء" ،وأجاز جؿاطة آخرون مـ العؾؿاء كظـر الـسـاء إلـك الرجـال إجاكـب بغقـر
شفقة فقؿا طدا ما بقـ السرة والركبة ،بدلقؾ ما ثبت يف صحقحل البخاري ومسـؾؿ أن
رسقل اهلل  جعؾ يـظر إلك الحبشة ،وهؿ يؾعبـقن بحـراهبؿ يـقم العقـد يف الؿسـجد،
وطائشة أم الؿممـقـ تـظر إلقفؿ مـ ورائف ،وهق يسرتها مـفؿ حتك مؾت ورجعت ،
وهذا الرأي أيسر يف طصركا" -
الـؼطة الرابعة :كؼد ما يعارض الؼرآن:
تعرض الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,لمراء الؿعارضة لؾؼرآن الؽريؿ وأحؽامف
بالـؼد ،وأورد ما يػـد تؾؽ أراء مـ واقع الؼائؾقـ هبـا ،كحـق ققلـف,رحؿـف اهلل ,طــد
تػســقر ققلــف الحــؼ  :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ[إبــراهقؿ 7]5:حقــث قــال,
بعد تػسقره وذكر ما ورد فقفا مــ أحؽـام,مشــعًا طؾـك الؿـتؼـديـ لتطبقـؼ إحؽـام
القاردة يف الؼرآن الؽريؿ" :ومـ أمثؾة ذلؽ يف العصر الحديث آكصراف طـ تطبقـؼ
الحــدود الشــرطقة ،والؼصــاص ،بحجــة قســقتفا ،وطــدم ملءمتفــا لــروح العصــر،
ومـافاتفــــــــــــــــا لإلكســــــــــــــــاكقة ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ[الؽفػ ،]2:وقد أدى هذا آتجاه إلك كثرة الجرائؿ :حتك إكف يف كؾ ثاكقة يؼع
يف بريطاكقا مثل خؿس طشرة ألػ جريؿة ،وأما يف أمريؽا فلكثر مـ ذلؽ" -
قل اهللِ َ ي ُؼق ُم َط َؾك َب ِ
((واهللِ َل َؼدْ َر َأ ْي ُت َر ُس َ
اب ُح ْج َرتِـلَ ،وا ْل َح َب َشـ ُة
( )8وكص حديث طائشة رضل اهلل طـفاَ :
قن بِ ِحرابِ ِفؿ ،فِل مس ِج ِد رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـؿ َي ُؼـق ُم مـ ْـ َأ ْجؾـل،
قل اهلل َ ،ي ْس ُت ُركل بِ ِر َدائف ،ل َؽ ْل َأ ْك ُظ َر إ َلك َلعـبِ ِف ْؿُ ،ث َّ
َ ُ
َ ْ
َي ْؾ َع ُب َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َحتَّك َأ ُك َ
الؾفق)) ،رواه البخاري،
قن َأكَا ا َّلتل أك َْصر ُ
يص ًة َط َؾك ْ
فَ ،فا ْقد ُروا َقدْ َر ا ْل َجار َية ا ْل َحدي َثة السـَ ،حر َ
صحق البخاري ،مرجع سـابؼ ،كتـاب الـؽـاح ،بـاب حســ الؿعاشـرة مـع إهـؾ ،)05.4( ،حـديث
رقؿ ،)2862( :الؼشـقري ،مسـؾؿ( ،د-ت) ،الؿســد الصـحق الؿختصـر بـؼـؾ العـدل طــ العـدل إلـك
رسقل اهلل =صـحق مسـؾؿ ،تحؼقـؼ :محؿـد فـماد طبـد البـاقل ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل ،بقـروت،
(د-ط) ،كتاب صالة العقديـ ،باب الرخصة يف الؾعـب الـذي ٓ معصـقة فقـف يف أيـام العقـد،)026.0( ،
حديث رقؿ-)560( :
( )0الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)083.85( ،
( )5الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)025.85( ،
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الـؼطة الخامسة :اإليجاز يف مقضعف:
ومؿا تؿقز بف الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل ,اإليجاز طـد اقتضاء السقاق لف ،ومـ
أمثؾة ذلؽ ققلف,رحؿف اهلل,يف حؽؿ طتؼ الرقبة" :الرقبة أوجبفا اهلل يف كػارة الظفار،
الرقبة ٓ داطل لذكرها يف طصركا أن" -
وهـاك اختالفات يف شلن إطتاق ّ
الـؼطة السادسة :اإلصـاب يف مقضعف:
وهق طؽس الـؼطة السابؼة ،ولجل إلقف ,رحؿف اهلل,طـد اقتضاء السقاق لـف ،ومــ
أمثؾتف ققلـف طــد تػسـقر قـقل الحـؼ  :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ[إطراف" :]834:وقد تحؼـؼ مـدلقل أيـة ،فؽـان مقسـك
 أول مــــ فـــرض الخـــراج طؾـــقفؿ ،وألــــزمفؿ بـــف ،ثـــؿ قفـــرهؿ الققكــــاكققن،
والؽشداكققن ،والؽؾـداكققن ،والبـابؾققن ،ثـؿ الـروم الـصـارى ،أخـذوا مــفؿ الجزيـة
والخراج ،ثؿ الؿسؾؿقن الذيـ أخذوا مـفؿ الجزية والخراج ،ثؿ إلؿان بؼقادة هتؾـر
يف العصر الحديث ،الذي قتؾفؿ وشردهؿ يف الـبالد ---وهـذا تـصـقص طؾـك أن ذلـؽ
العــذاب مســتؿر إلــك يــقم الؼقامــة ،وهــق يؼتضــل أن العــذاب إكؿــا يحصــؾ يف الــدكقا7
ولؾعذاب ألقان ومظاهر ،ففق إما أخذ الجزية ،وإمـا آسـتخػاف واإلهاكـة واإلذٓل
لؼقلف تعالك :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ[ آل طؿران ،]880:وإمـا اإلخـراج
بختـصر ،إلك
أمؿ كثقر ٌة يف الؿاضل مـ طفد
واإلبعاد مـ القصـ ،وقد أذاقفؿ
ّ
َ
العذاب ٌ
العفد اإلسالمل ،وإلك العصر الحديث -وأما دولة إسرائقؾ فـال يحسـد مققػفـا ففـل
تبــع ٕمريؽــا والغــرب ،وتعــقش يف قؾــؼ واضــطراب ومخــاوف ،فــال تـــعؿ بــإمـ
وآســتؼرار ،وٓ هتــدأ ســاحتفا ٓ ،يف الــداخؾ وٓ يف الخــارج ،وزوالفــا محؼــؼ مــع
الزمـ ،كؿا يثبت أهؾ العؾؿ ،فنن مرور الزمان لقس يف صالحفؿ إصالقا" -

***
()8الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج  ،مرجع سابؼ-)026,025,2(،
( )0الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)825,816.6( ،
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الفصل الجاىٕ :الدزاض٘ التطبٔكٔ٘
املبخح األّل :تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب العكٔدٗ
أولك الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,جاكب العؼقـدة طـايـة كبقـرة يف تػسـقره مـدار
البحث ،ومـ جقاكب طـايتف بف تـزيؾ أيات الؿؼررة لؾعؼقدة طؾك القاقـع الؿعاصـر،
وقد وقػت طؾك خؿسة مقاضع تتعؾؼ هبذا الؿقضقع وسلكتػل بالتطبقؼ بنيراد ثالثـة
مـفا ،هل:
الؿقضع إول :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ[ البؼرة:]032:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,ولؼـد ذهبـت كؾؿـة إبـراهقؿ مـثال بـقـ الــاس طــد
التصديؼ بالشلء ،وصؾب التلكّد مـ حصـقل الػعـؾ ،فقطؾـب الشـخص مــ غقـره مـا
يمكــد القطـــد ،أو الؼـــقل ،أو الػعـــؾ قــائال  :ﱐ ﱑ ﱒﱓ مـــع تـــقافر الثؼـــة
وآئتؿان-
وصؾب إبراهقؿ وجقف ،وبخاصة يف طصركا ،حقث كثرت الشؽقك ،وسخر بعض
والجق،
البر والبحر
ّ
الـاس مـ احتؿال بعث إجساد وإرواح التل مات أصحابفا يف ّ
طؾك مدى مرور آٓف السـقـ ،وكثرة ماليقـ البشر مـ بدء الخؾقؼة إلك يـقم الؼقامـة،
فؽان هـذا الطؾـب يف محؾـف لقخـرس إلســة ،ويطؿـئـ إفئـدة ،ويزيـؾ الشـؽقك يف
الؿعتؼدات ،وهق أيضا مثال ثالث لقٓيـة اهلل تعـالك لؾؿـممـقـ ،وإخراجـف إيـاهؿ مــ
الظؾؿات إلك الـقر ،وهق كالذي قبؾف مـ آيات البعث-
محاجـة مــ آتـاه اهلل الؿؾـؽ إلبـراهقؿ ،لؾدّ ٓلـة طؾـك
وكان الؿثـال إول :وهـق
ّ
وجقد اهلل-
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والؿثال الثاين :إماتة العزير مائة طام ،والؿثال الثالـث :إماتـة أربعـة مــ الطقـقر-
الربقب ّقـة ومثـالقـ يف إثبـات البعـث أن مـؽـري
والحؽؿة يف ذكر مثال واحد يف إثبـات ّ
البعث أكثر مـ مـؽري إلقه ّقة" -
تحدث الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هـذا الؿقضـع طــ مـؽـري البحـث بعـد
الؿقت يف طصركا الحاضر ،مـ خالل ققاسف طؾك صؾـب إبـراهقؿ  مــ ربـف  يف
رؤية كقػقة إحقاء الؿقتك-
واإليؿان بالبعث والـشقر يدخؾ يف اإليؿان بالققم أخر الـذي هـق أحـد أركـان
ـالَ :فـ َل ْخبِ ْركِل َط ِ
اإليؿان السـتة الـقاردة يف حـديث جربيـؾ  الطقيـؾ ،وفقـفَ (( :ق َ
ــ
اإليؿ ِ
ِ
انَ ،ق َالَ :أ ْن ُت ْممِ َـ بِاهللَِ ،و َم َالئِ َؽتِ ِفَ ،و ُك ُتبِ ِفَ ،و ُر ُسؾِ ِفَ ،وا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِرَ ،و ُت ْممِ َـ بِا ْل َؼـدَ ِر
ْ َ
َخ ْق ِر ِه َو َشر ِه)) -
شرطا هق" :إحقاء الؿـقتك حـقـ يــػخ يف الصـقر الـػخـة الثاكقـة ،فقؼـقم
والبعث ً
غرٓ غقر ْ
الـاس لرب العالؿقـ ،حػاة غقر مـتعؾقـ ،طراة غقر مسترتيـً ،
مخ َتتِـ ِقـ" -
قــال الؼاضــل طقــاض,رحؿــف اهلل تعــالك" :,وكــذلؽ كؼطــع طؾــك كػــر مـــ قــال
بتـاسخ إرواح واكتؼالفا أبد أباد يف إشخاص ،وتعذيبفا أو تـعقؿفا فقفا ،بحسـب
ذكائفا وخبثفا -وكذلؽ مـ أكؽر البعث أو الحساب---ففق كافر بنجؿا ٍع لؾـص طؾقف،
وإجؿاع إمة طؾك صحة كؼؾف متقاتر ًا" -
وقد دل الؽتاب الؽريؿ والسـة الؿطفرة طؾك البعث والـشقر 7فؿـ أدلة الؼـرآن
( )8الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)56.5( ،
( )0البخاري ،صحق البخاري ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب اإليؿـان ،بـاب سـمال جربيـؾ الـبـل  طــ اإليؿـان واإلسـالم
واإلحســان وطؾــؿ الســاطة ،)86.8( ،حــديث رقــؿ ،)22( :الؼشــقري ،صــحق مســؾؿ ،مرجــع ســابؼ ،كتــاب
اإليؿان ،باب معرفة اإليؿان واإلسالم والؼدر وطالمة الساطة ،)56.8( ،حديث رقؿ-)5( :
( )5ابـ طثقؿقـ ،محؿد8101( ،ه) ،شرح ثالثة إصقل ،دار الثريا لؾـشر ،الطبعة الرابعة( ،ص-)822
( )1إصبحل ،طقاض8126( ،هـ8655,م) ،الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك،
لؾطباطة والـشر والتقزيع-)052,051.0( ،
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الؽــــــــريؿ ققلــــــــف تعــــــــالك :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ[إكعام ،]53:وققلـف تعـالك :ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ[الـحــــؾ ،]55:وققلــــف
تعــــالك :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ[مــــريؿ ،]82:وققلــــف
تعــالك :ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ[الحــج ،]4:وققلــف
تعالك :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ[التغــابـ ،]4:ومـــ أدلــة الســـة الـبقيــة ققلــف َ (( :مــا َبــ ْق َـ الـَّ ْػ َختَــ ْق ِـ
ـقن َش ْـف ًرا؟ َق َ
قن َي ْق ًمـا؟ َق َ
ـتَ ،قـا ُلقاَ :أ ْر َب ُع َ
قن)) َقا ُلقاَ :يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َأ ْر َب ُع َ
َأ ْر َب ُع َ
ـال:
ـالَ :أ َب ْق ُ
ـتُ (( ،ثـؿ يـ ِْـز ُل اهلل مِــ السـؿ ِ
اء َمـا ًء َف َقـْ ُب ُت َ
َأ َب ْق ُتَ ،قا ُلقاَ :أ ْر َب ُع َ
ـقن ،ك ََؿـا
قن َسـَةً؟ َق َالَ :أ َب ْق ُ
َّ ُ
ُ َ َّ َ
َيـْ ُب ُت ا ْل َب ْؼ ُؾ )) -
الؿقضــع الثــا  :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﲬﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ[إطراف:]883:
قـال الؿصـــػ,رحؿـف اهلل" :,الســحر كؿـا دلــت أيـة مجــرد خقـال وتؿقيــف ٓ
حؼقؼة فقف  7لذا يسؿك ّ
بالشعقذة والدجؾ ،وهـق إمـا أن يعتؿـد طؾـك بعـض خـقاص
الؿــادة 7كتؿــدد الزئبــؼ الــذي وضــعف ســحرة فرطــقن يف حبــالفؿ وطصــقفؿ ،وإمــا أن
( )8ال َب ْؼؾ :العشب -اكظر :ابـ دريد ،محؿد8654( ،م) ،جؿفرة الؾغـة ،تحؼقـؼ :رمـزي مـقـر البعؾبؽـل ،دار
العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة إولك( ،)548.8( ،بؼؾ)-
( )0البخــاري ،صــحق البخــاري ،مرجــع ســابؼ ،كتــاب تػســقر الؼــرآن ،بــاب ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ،)832.3( ،حــديث رقــؿ ،)1652( :الؼشــقري ،صــحق مســؾؿ ،مرجــع ســابؼ ،كتــاب الػــتـ

وأشراط الساطة ،باب ما بقـ الـػختقـ ،)0042.1( ،حديث رقؿ-)0622( :
( )5اختؾػ طبارات العؾؿاء يف تعريػ السحر شر ًطا ،ومــ أشـؿؾفا أكـف" :هـق الؿخادطـة أو التـلثقر يف طـالؿ
بؿعقـ مـ الجـ أو بلدويةَ 7أ َث َر استعدادات لدى الساحر" ،الحؿد،
العـاصر بؿؼتضك الؼدرة الؿحدودة ُ
أحؿــد8102( ،ه) ،الســحر بــقـ الحؼقؼــة والخقــال ،مؽتبــة الــرتاث ،مؽــة الؿؽرمــة ،الطبعــة الثاكقــة،

(ص-)84
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يستعان فقف بخػة القد يف إخػاء بعض إشقاء وإضفار بعضـفا ،وإمـا أن يؾجـل فقـف إلـك
تلثقر الـػس الؼقية يف إرادة الـػس الضـعقػة ،وقـد يسـتعان حقـئـذ بـلرواح الشـقاصقـ،
ومـف ما يسؿك يف طصركا بالتـقيؿ الؿغـاصقسل " -
التعؾقؼ:
قاس الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,التـقيؿ الؿغـاصقسل طؾك السحر الذي هق مـ
الؿقبؼات السبع القاردة يف ققلف (( :جتَـِبقا السبع ا ْلؿقبِ َؼ ِ
ات)) قِ َقؾَ :يا َر ُس َ
ـقل اهللِ،
ْ ُ
َّ ْ َ ُ
وما ُهـ؟ َق َال(( :الشر ُك بِاهللِ ،والسحر ،و َقت ُْؾ الـَّ ْػ ِ ِ
اهلل إِ َّٓ بِـا ْل َحؼَ ،و َأك ُْـؾ
ُْ َ
َ
َ َ َّ
ْ
س ا َّلتل َح َّـر َم ُ
َات ا ْل َغــافِ َال ِ
ف ا ْلؿح ِصـــ ِ
الزح ِ
م ِ
ــال ا ْل َقتِ ِ
ــقؿ َو َأك ُ
ــػَ ،و َق ْ
ت
ــذ ُ ُ ْ
ــق َم َّ ْ
َّــقلل َي ْ
ْــؾ الر َبــاَ ،والت َ
َ
ا ْلؿ ْممِـ ِ
َات)) -
ُ
واتػؼ الػؼفاء طؾك تؽػقر مـ اطتؼد إباحة السحر ،واختؾػقا يف تؽػقر مـ تعؾؿـف
أو طؿؾف ،فذهب الحـػقة والشافعقة والحـابؾة إلـك أكـف ٓ يؽػـر بؿجـرد تعؾـؿ السـحر
مؽػر ،وذهب الؿالؽقة إلك تؽػقره مطؾ ًؼا،
وطؿؾف ما لؿ يؽـ فقف اطتؼا ٌد أو طؿؾ ما هق
ٌ
وذهــب الحـػقــة إلــك وجــقب قتؾــف ،وٓ يســتتاب لعؿــؾ الســحر 7لســعقف بالػســاد يف
إرض ٓ ،بؿجرد طؾؿف إذا لؿ يؽـ يف اطتؼـاده مـا يقجـب كػـره 7ولؼقلـف َ (( :حـدُّ
اح ِر َضرب ٌة بِالسق ِ
الس ِ
فسؿاه َ :حدًّ ا ،والحدُّ بعد ثبقتف ٓ يسؼط بالتَّقبة -
ػ))
َّ ْ
َْ
َّ
َّ
( )8التعريػ العؾؿل لؾتـقيؿ الؿغـاصقسل" :حالة يؽقن طؾقفـا الػـرد مرتخقـا كتقجـة لؾتؾؼـقـ ،ويركـز اكتباهـف
ويطقــع الؿؾؼـــ -ويف بعــض إحقــان ٓ يشــعر بــإلؿ ويــرفض ذلــؽ الشــعقر" ،الســؼاطقد ،محؿــد،
(0282م) ،التــــــقيؿ الؿغـاصقســـــل بـــــقـ الحؼقؼـــــة والخقـــــال ،شـــــبؽة إلقكـــــة ،طؾـــــك الـــــرابط
( ،)https://www.alukah.net/cultureاسرتجع بتاريخ 8112.0.05هـ-
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)15.6( ،
( )5البخاري ،صحق البخـاري ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب القصـايا ،بـاب ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ،
( ،)82.1حديث رقؿ ،)0433( :الؼشقري ،صحق مسؾؿ ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب اإليؿـان ،بـاب بقـان
الؽبائر وأكربها ،)60.8( ،حديث رقؿ-)56( :
( )1الرتمذي ،ســ الرتمذي ،مرجع سابؼ ،أبقاب الحدود ،باب ما جاء يف حـد السـاحر ،)32.1( ،حـديث
ِ
ِ
ِ
ِ
رقؿ ،)8132( :وقالَ " :ه َذا َح ِد ٌ
الؿؽ ُّـل
يث َٓ َك ْع ِر ُف ُف َم ْر ُفق ًطا إِ َّٓ م ْـ َه َـذا َ
الق ْجـف َوإِ ْس َـؿاط ُقؾ ْبـ ُـ ُم ْسـؾ ٍؿ َ

=
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أما ما يعرف بالتـقيؿ الؿغـاصقسل فؼد أجابت هقئـة كبـار العؾؿـاء بالؿؿؾؽـة طــف
مـ خالل الػتقى التالقة" :ما حؽؿ اإلسالم يف التـقيؿ الؿغـاصقسل وبـف تؼـقى قـدرة
الؿـقم,الذي يؼقم بالعالج,طؾـك اإليحـاء بـالؿـقم,الـذي يتؾؼـك العـالج,وبالتـالل
السقطرة طؾقف وجعؾف يرتك محر ًما ،أو يشػك مـ مرض طصبل ،أو يؼقم بالعؿؾ الذي
يطؾب مـف؟
الجقاب :التـقيؿ الؿغـاصقسل ضرب مـ ضروب الؽفاكة باستخدام جــل حتـك
الؿـقم,الذي يتؾؼـك العـالج,فقـتؽؾؿ بؾسـاكف ويؽسـبف
يسؾطف الؿـقم,الؿعالج,طؾك
َّ
ققة طؾك بعض إطؿال بالسقطرة طؾقف إن صدق مع الؿـقم وكان صقطًا لف مؼابـؾ مـا
الؿـقم صقع إرادة الؿـقم بؿا يطؾبف مـف مــ
يتؼرب بف الؿـدم إلقف ويجعؾ ذلؽ الجـل
َّ
إطؿال أو إخبار بؿساطدة الجـل لف إن صدق ذلؽ الجـل مـع الؿــقم,الؿعـالج,
طؾك ذلؽ يؽقن استغالل التـقيؿ الؿغـاصقسل واتخاذه صري ًؼا أو وسقؾة لؾدٓلة طؾـك
مؽاكة حدوث السرقة ،أو البحث طــ ضـالة ،أو طـالج مـريض ،أو الؼقـام بـلي طؿـؾ
الؿـقم,الذي يتؾؼك العالج,غقر جائز بـؾ هـق شـرك 7لؿـا تؼـدم 7وٕكـف
آخر بقاسطة
َّ
التجــاء إلــك غقــر اهلل فقؿــا هــق مـــ وراء إســباب العاديــة التــل جعؾفــا ســبحاكف إلــك
الؿخؾققات وأباحفا لفؿ ،وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ" -
الؿقضــع الثالــث :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
[اإلسراء:]82:
=

ِ
يث مِـ قِب ِؾ ِح ْػظِ ِف وإِسؿ ِ
ػ فِل الح ِد ِ
اط ُقؾ ْب ُـ ُم ْسؾِ ٍؿ ال َع ْب ِد ُّي ال َب ْص ِـر ُّي َق َ
قـع ُه َـق ثِ َؼـ ٌة َو َي ْـر ِوي
ُي َض َّع ُ
ـالَ :وك ٌ
ْ َ
َ
َ ْ َ
ِ
الصحق ُ َط ْـ ُجـْدَ ٍ
ب َم ْق ُقق ًفا"-
َط ِـ ا ْل َح َس ِـ َأ ْي ًضاَ ،و َّ

( )8البخاري ،صحق البخـاري ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب القصـايا ،بـاب ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ،
( ،)82.1حديث رقؿ ،)0433( :الؼشقري ،صحق مسؾؿ ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب اإليؿـان ،بـاب بقـان
الؽبائر وأكربها ،)60.8( ،حديث رقؿ-)56( :
( )0فتاوى هقئة كبار العؾؿـاء يف الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية 8180( ،ه) ،فتـقى رقـؿ )8441( :يف الؿجؾـد
إول «العؼقدة» ،الطبعة الثاكقة( ،ص-)566
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قال,رحؿـف اهلل" :,تـدل آيـة :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ طؾـك أن أهـؾ
الػرتة,فرتة اكؼطاع الرسؾ,الذيـ لؿ تصؾفؿ رسالة ،وماتقا ولؿ تبؾغفؿ الدطقة ،وهؿ
أهؾ الجاهؾقة ،وأمثـالفؿ يف الجـزر الـائقـة الـذيـ لـؿ يسـؿعقا باإلسـلم يف زماكــا هـؿ
كاجقن ،مـ أهؾ الجـة" -
التعؾقؼ:
قاس الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,أهؾ الجـزر الـائقـة الـذيـ لـؿ تـبؾغفؿ الرسـالة
طؾك أهؾ الػرتة ،ومـ لؿ تبؾغف الدطقة وبؼل طؾك غػؾتـف حتـك مـات محـؾ كـزاع بـقـ
العؾؿاء طؾك ثالثة أققال:
الؼقل إول :أن مـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة مات كاج ًقا-
الؼقل الثاين :أن مـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة ففق يف الـار-
الؼقل الثالث :أن مـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة فنكف يؿتحـ بـار يف طرصات يقم الؼقامة-
وهذا إخقر ققل جؿفقر العؾؿاء واختاره شقخ ِ
اإلسالم ابـ تقؿقـة ،وابــ الؼـقؿ
وابـــ كثقــر وابـــ حجــر العســؼالين ،وأبــق الحســـ إشــعري ،وابـــ حــزم ،والشــقخ
الشـؼقطل,رحؿفؿ اهلل جؿقعا,وغقرهؿ -
والــذي يــرتج طـــدي قــقل الجؿفــقر ،والؿصـــػ,رحؿــف اهلل,خالػــف واختــار
الرأي إول-

***
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)56.82( ،
( )0اكظر :إشـعري ،طؾـل8564( ،ه) ،اإلباكـة طــ أصـقل الدياكـة ،تحؼقـؼ :د-فقققـة حسـقـ محؿـقد ،دار
إكصار ،الؼاهرة ،الطبعة إولـك( ،ص )55وابــ الؼـقؿ ،محؿـد8185( ،هــ8664,م) ،أحؽـام أهـؾ
الذمة ،تحؼقؼ :يقسػ بـ أحؿد البؽري ،وشاكر بـ تقفقؼ العـاروري ،رمـادي لؾـشـر ،الـدمام ،الطبعـة
إولك ،)316.0( ،والشـؼقطل ،محؿد إمقـ8182( ،هـ8662,م) ،أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن
بالؼرآن ،دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك-)158,106.5( ،
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املبخح الجاىٕ :تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب التػسٓع
مـ الجقاكب التل اهتؿ الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,بتـزيؾ أيات طؾك القاقع
فقفا جاكب التشريع ،وقد وقػت طؾـك سـتة مقاضـع تـاولـت هـذا الجاكـب وسـلكتػل
بنيراد ثالثة مـفا ،وهل:
الؿقضع إول :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ[البؼرة,845:
-]846
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,كاكت طؼقبة الؼاتؾ قبؾ اإلسـالم متعـددة إكـقاع7
فعـد القفقد الؼصاص ،وطـد الـصارى الدية ،وطـد طرب الجاهؾقة تشقع طادة إخذ
بالثـلر ،فقؼتـؾ غقــر الؼاتـؾ ،وقـد يؼتؾــقن رئـقس الؼبقؾــة ،أو أكثـر مــ واحــد مــ قبقؾــة
الؼاتؾ ،وربؿا صؾبقا بالقاحد طشرة ،وبإكثك ذكرا وبالعبـد حـرا ،ثـؿ قـرر اإلسـالم,
ً
أخذا بالعدل والؿساواة,طؼقبة الؼصـاصٕ 7هنـا تزجـر الــاس طــ ارتؽـاب جريؿـة
الؼتؾ ،وما تزال هذه العؼقبة هل الزاجرة يف طصـركا الحاضـر :إذ إن السـجـ ٓ يزجـر
كثقرا مـ الؿجرمقـ سػاحل الـدماء ،وتشـريع اهلل هـق إطـدل ،وإحؽـؿ ،وإسـدُّ ،
ٕن اهلل أطؾؿ بؿا يصؾ الـاس ،وبؿا يربل إمؿ والشعقب ،وأباح الشرع أخـذ الديـة
بدٓ طـ الؼصاص" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذا الؿقضـع إلـك طؼقبـة الؼصـاص التـل
يـادي كثقر مـ مدطل حؼقق اإلكسان بنكؽارهـا ،وآستعاضـة طـفـا بعؼقبـة السـجـ،
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)822.0( ،
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ممكدً ا أهؿقة تطبقؼفا ،وما قـرر الؿصــػ,رحؿـف اهلل,يشـفد لـف القاقـع فؼـد امـت ت
سجقن الغرب الذي ٓ يطبؼ فقـف الؼصـاص بالؿـداكقـ بالؼتـؾ 7وذلـؽ وف ًؼـا لؾتؼـارير
إمـقة الصادرة مـ تؾـؽ الـدول ،كؿـا َّ
أن أكـرب معـدٓت يف الؿــاصؼ التـل تقجـد هبـا
حــروب هــل الــدول التــل ٓ تطبــؼ فقفــا أحؽــام الؼصــاص ،مثــؾ القٓيــات الؿتحــدة
إمريؽقة التل تحدث فقفا أكثر مـ ( )84ألػ جريؿة قتؾ ســقيا وفـؼ تؼريـر وكالـة
إمـ الؼقمل إمريؽل لسـة 0283م ،أما يف كـدا فؼد سجؾت ( )332واقعة قتؾ يف
طام ( 0284م) ،أم يف بريطاكقا فؼد بؾغ طدد جرائؿ الؼتؾ يف مديـة لـدن وحدها ()32
جريؿة يف إشفر الثؿاكقة إولـك مــ طـام (0285م) ،أمـا يف السـقيد فؼـد بؾـغ طـدد
جرائؿ الؼتؾ ( )8232جريؿة قتؾ طام (0284م) ،وهذا غقض مـ فقض إحصائقات
جرائؿ الؼتؾ يف الدول التل ُتصـػ يف قؿة التطـقر يف شـتك مجـآت الحقـاة بؿـا فقفـا
التشريع القضعل ،أما إذا تتبعـا إحصائقات الدول الـامقة ودول العالؿ الثالث فسـجد
القضع أشد سق ًءا -
الؿقضع الثا  :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ 
[إبراهقؿ:]5:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل ,بعد تػسقر أية" :ومـ أمثؾة ذلؽ يف العصر الحديث
آكصراف طـ تطبقؼ الحدود الشرطقة والؼصاص ،بحجـة قسـقهتا ،وطـدم مالءمتفـا
لـروح العصــر ،ومـافاهتـا لإلكســاكقة ،ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
( )8اكظر :سامر ،محؿد ،ارتػاع جرائؿ الؼتؾ يف أمريؽا ،هقئة اإلذاطة الربيطاكقة ،تؼرير صـحػل مـشـقر طؾـك
) ،اسرتجع بتاريخ (8112.5.05ه) ،ووكالة رويـرتز ل كبـاء،
الؿققع اإللؽرتوين (
ارتػــــــاع معــــــدل جــــــرائؿ الؼتــــــؾ يف كـــــــدا ،تؼريــــــر مـشــــــقر طؾــــــك الــــــرابط اإللؽــــــرتوين
 ،).اسرتجع بتـاريخ (8112.5.05ه) ،وهقئـة

(

اإلذاطة الربيطاكقة ،ارتػاع جرائؿ الؼتؾ يف لـدن إلك  32حالة قتؾ ،خرب مـشقر طؾك الؿققـع اإللؽـرتوين
(

) ،اسرتجع بتاريخ (8112.5.05ه)-

311
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ﱒ [ الؽفػ ،]2:وقد أدى هذا آتجاه إلك كثرة الجرائؿ ،حتـك إكـف يف كـؾ ثاكقـة
يؼع يف بريطاكقا مثال خؿس طشرة ألػ جريؿة  ،وأما يف أمريؽا فلكثر مـ ذلؽ" -
التعؾقؼ:
هذه الؿقضع مشـابف لؾؿقضـع إول إٓ أن الؿصــػ,رحؿـف اهلل تعـالك,أكزلـف
ـحا أثــار الســقئة
طؾــك تطبقــؼ الحــدود الشــرطقة الؿؼــررة يف الؽتــاب والســـة ،مقضـ ً
الؿرتتبة طؾك تعطؾقفـا ٓ ،سـقؿا اكتشـار الجريؿـة ،ضـاربا لـذلؽ مـثال بعـدد الجـرائؿ
أمر مشاهد ٓ مرية فقف-
الؿرتؽبة يف كؾ مـ بريطاكقا وأمريؽا ،وهذا ٌ
الؿقضع الثالث :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ [البؼرة:]055:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,ثؿ ك ّبف الؼرآن إلك قضقة مفؿة ،فشت بقـ الــاس يف
طصركا ،بؾ ويف الؿاضـل كؼقضـفا ،وهـل اإلدٓء بالشـفادة ،فلوصـك تعـالك الشـفقد،
وهناهؿ طـ اإلباء طـ الشفادة ،أو التؼاطس يف أدائفا وتحؿؾفا" -
التعؾقؼ:
تطــرق الؿصـــػ,رحؿــف اهلل تعــالك,يف هــذا الؿقضــع إلــك تعطقــؾ الشــفادة
أمـر مشـاهد مؾؿـقس يف القاقـع،
والتؼاطس يف أدائفا ،وتؿحؾ إماكة يف ذلـؽ ،وهـق ٌ
كثقرا مـ الـاس يؿتـع طـ أداء الشفادة ،معؾال ذلؽ بلطذار واهقة 7كالخقف مـ
فتجد ً
أن تسقء العالقة مع فالن ،أو الخقف مــ أن يرتصـد لـل إلـك غقـر ذلـؽ ،كؿـا يؿتــع
البعض طـ الشفادة يف الؼضايا التل دون الحدود 7بحجة أن الحدود تدرأ بالشبفات،
وأن هذه أولك بالدرء ،وأهنؿ يبغتقن بذلؽ السرت طؾك الؿسؾؿقـ-
( )8اكظـــر :تحؼقـــؼ صـــحػل مـشـــقر طؾـــك مققـــع (،)https://www.independentarabia.com/node
اسرتجع بتاريخ (8118.80.86ه)-
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)025.85( ،
( )5الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)888.85( ،
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ٍ
كػاية ،فقجب أداؤهـا يف حؼـقق
تحؿؾ الشفادة وأداؤها يف حؼقق العباد فرض
و ُّ
العبـاد بالطؾــب إن لــؿ يقجــد غقــره ،إذا طؾـؿ الشــاهد َب َؼ ُبـقل شــفادتف ،وكــان الؼاضــل
طـاد ً
ٓ ،ويؽـقن الؿؽــان قري ًبـا ،وٓ يعؾـؿ بطــالن الشـفقد بـف ،وٓ يعؾــؿ أن الؿؼـر أقــر
خق ًفا ،فنذا وجدت هذه الشروط يجب طؾك الشاهد أن يشفد ،فقحرم طؾقف السؽقت7
ٕن يف سؽقتف تضقق ًعا لؾحؼ وهق محر ٌم-
أمــا يف حؼــقق اهلل تعــالك ،كــالطالق والعتــؼ والققــػ والرضــاع فقجــب إداء
ٍ
صؾـب ،إٓ أهنـؿ قـالقا :يخقـر يف الحـدود ،وسـرتها يف بعـض الحـدود أبـر،
حسب ًة بـال
ٍ
لؿتفتؽ ومـ اشتفر بالػسؼ والؿعاصل -
فإولك فقفا الؽتؿان إٓ

***

( )8اكظر :ابـ حزم ،طؾل( ،د-ت) ،الؿحؾك بأثار ،دار الػؽر( ،د-ط)-)11.80( ،
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املبخح الجالح :تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب االقتصاد
آقتصاد شريان رئقس مـ شـرايقـ الحقـاة ،وكؾؿـا قـقي اقتصـاد أمـة مــ إمـؿ
وازدهرت اكعؽس ذلؽ بصقرة إيجابقة طؾقفا أفرا ًدا وجؿاطات ،وقد راطت الشـريعة
اإلســالمقة الجاكــب آقتصــادي يف حقــاة الؿســؾؿ ،بــدلقؾ َّ
أن أصــقل آيــة يف كتــاب اهلل
تعالك تـاول مختؾػ جقاكـب البقـع والشـراء ومـا يتعؾـؼ هبؿـا مــ كقػقـة التعامـؾ مـع
الديـ ،والشفادة ،وقد تـاول الدكتقر الزحقؾل,رحؿف اهلل,تـزيؾ أية طؾك القاقع يف
جاكب آقتصاد يف ثالثة مقاضع هل:
الؿقضــع إول :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ [ آل
طؿران:]852:
قــال الؿصـــػ,رحؿــف اهلل" :,أمــا ضــرر البخــؾ يف الــدكقا فتعــريض مــال الغـــل
لؾضقاع ،والـفب ،والسرقة ،وإحؼاد ،ويف طصركا و قـره ضفـقر الحؿـلت الشــقعة
طؾــك إ ـقــاء الؿتــرفقـ ،واكتشــار إفؽــار والـظريــات الؿســؿاة بآشــرتاكقة التــل
( )8آشرتاكقةَ :م ْذ َهب سقاسل واقتصادي يؼقم طؾك سـقطرة الدولـة طؾـك َو َسـائِؾ اإلكتـاج وطدالـة الت َّْق ِزيـع
والتخطقط َّ
الشامِؾ ،ومـ خصائصف إشراك الػؼراء إغـقاء يف ثرواهتؿ -أو طؾك إصـ إشـراك العؿـال
بػقائد رأس الؿال -اكظـر :رضـا ،أحؿـد8545( ،هــ8626,م) ،معجـؿ مـتـ الؾغـة ،دار مؽتبـة الحقـاة،
بقروت( ،د-ط)( ،)580.5( ،شرك)-
وتؿ بؿقجب هذا الـظـام مصـادرة أمـقال إغـقـاء وكبـار اإلقطـاطققـ ،بحجـة تسـاوي الجؿقـع يف مـقارد الدولـة،
ووقــد تـ َّـؿ تطبقــؼ الػؽــر آشــرتاكل مـــ خــالل تبـــل ال َّثــقرة البؾشــػ َّقة يف العــام 8684م لالشــرتاك َّقة الؿاركسـ َّقة أو
آشـرتاكل يف
السـقفققتل ،وقـد ازدهـر الػؽـر
العؾؿ َّقة ،وإقامة َّأول دولـة اشـرتاك َّقة ماركسـ َّقة يف جؿفقر َّيـة آتحـاد ُّ
ُّ
ٍ
السـبعقـات مــ الؼـرن الؿاضـل،
العديد مـ دول العالؿ َّ
يتعـرض لفـزَّ ات طـقػـة مــذ َّ
خاصة الـَّامقة مـفا ،غقر أكَّف بدأ َّ
السقفققتل طؾـك أثـر الحـرب التـل خاضـفا يف أفغاكسـتان لؿـدَّة زادت
ولؿ تـتف حؼبة ال َّثؿاكقـ َّقات حتَّك اهنار آتحاد ُّ
طـ سبع سـقات ،واهنارت معف آشرتاك َّقة العؾؿ َّقة ،وقد أ َّدى ذلؽ إلـك ارتـداد الػؽـر آشـرتاكل ،وتخؾـل غالبقـة
دول العالؿ طـ تبـل هذا الػؽر ،كؿػفقم اقتصـادي ،وبؼـل الؿػفـقم السقاسـل مطبؼـا يف دول قؾقؾـة مـفـا :الصـقـ،
وكقريا الشؿالقة -اكظر :طبده ،طقسك8641,8561( ،م) ،آقتصاد اإلسـالمل مـدخؾ ومـفـاج( ،د-ن) ،الطبعـة
إولك( ،ص-)14,13
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ضفرت لتؼقيض أركان الرأسؿالقة " -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصــػ,رحؿـف اهلل تعـالك,يف هـذا الؿقضـع إلـك مـآل البخقـؾ ٓسـقؿا
بخالء هذا العصر مـ إغـقاء والؿرتفقـ الذيـ صقدرت أمقالفؿ بطرق متعددةَّ ،
وأن
مــآل الؿــال إكــؾ أو التؾــػ يف حقــاة صــاحبف ،أو إلــك القرثــة بعــد مؿاتــف ،فقـبغــل أن
يتػطـ الؿرؤ إلك هذه إمر ،ويسؾط مالف طؾك هؾؽتف بـالحؼ يف حقاتـف وٓ يبخـؾ بـف،
ومــا أورد الؿصـــػ,رحؿــف اهلل تعــالك,مـــ مثــال تســؾط إكظؿــة الشــققطقة طؾــك
أصحاب رؤوس إمقال ومصادرهتا كان كتقجة فشق تؽدس الؿال يف أيـدي قؾـة مــ
رجال إطؿال ،وضـفؿ هبا طؾك شعقهبؿ ،بؾ اسـتعبادهؿ بإطؿـال الؿرهؼـة مؼابـؾ
مبالغ زهقدة ،فاكؼسؿت الؿجتؿعات الغربقة إلك صبؼتقـ ،صبؼـة فاحشـة الثـراء ،وهـل
قؾقؾة جدً ا ،وصبؼـة فؼقـرة كادحـة وهـل الشـريحة الؽبقـرة مــ الؿجتؿـع ،فؾؿـا بـرزت
الـظرية الشققطقة رأت أن هذا مـ الظؾـؿ آجتؿـاطل ،وأن لبخـؾ أصـحاب إمـقال
الدور إبرز يف فؼر الؿجتؿع ،فربط الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,بقـ البخؾ القارد يف
أية بقاقع تؾؽ الؿجتؿعات-
والبخؾ مـ إخالق الؿذمقمة التل جاء التحذير مـفـا يف كتـاب اهلل تعـالك ســة
رسقل  ،وكان الـبل  يستعقذ باهلل مـف 7فػل الحـديث الشـريػَ (( :أ ُطـق ُذ بِ َ ِ
ــ
ـؽ م َ
ِ ِ ِ
اب ال َؼبـ ِ ِ ِ
ال ُب ْخـــ ِؾ َوال َؽ َســـؾَِ ،و َأ ْر َذ ِل ال ُع ُؿـ ِ
ــرَ ،و َطـ َ
الؿ ْح َقـــا
ــذ ِ ْ
ــرَ ،وف ْتـَـــة الـــدَّ َّجالَ ،وف ْتـَـــة َ
والؿؿ ِ
ات)) -
َ َ َ
الحـر لتحؼقـؼ
( )8الرأسؿالقة :هق كظام اقتصادي يؼقم طؾك الؿؾؽقة ا ْل َخ َّ
أهؿ خصائصف التَّــا ُف ُس ّ
اصة لؿقارد الثروة ،مـ ّ
أكرب رب مؿؽـ اكظر :الزيات وآخرون ،الؿعجؿ القسقط ،مرجع سابؼ( ،)586.8( ،رأس)-

( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)852.1( ،
( )5البخاري ،صحق البخاري ،مرجع سابؼ ،كتاب تػسقر الؼرآن ،بـاب ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ،

( ،)50.3حــديث رقــؿ ،)1424( :والؼشــقري ،صــحق مســؾؿ ،مرجــع ســابؼ ،كتــاب الــذكر والــدطاء
والتقبة وآستغػار ،باب التعقذ مـ العجز والؽسؾ وغقره ،)0252.12( ،حديث رقؿ-)0423( :
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الؿقضع الثا  :طـد تػسقر ققلـف تعـالك :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ [إطراف:]82:
قال,رحؿف اهلل" :,التذكقر بـعؿ اهلل تعـالك مقجـب لؾطاطـة وآكؼقـاد طــد أهـؾ
قؾ الشاكرون ،وكثر الجاحدون ،ومــ ّ
اإليؿان ،لذا ّ
أجـؾ الــعؿ تؿؽـقـ اإلكسـان مــ
آستؼرار يف إرض والتصرف بؿا فقفا مـ خقرات ،وآكتػاع بؿـافعفا الؽثقرة ،وقد
أثبتــت رحــلت الطقــران والػضــاء ،وصــعقد اإلكســان إلــك الؼؿــر وبعــض الؽقاكــب
إخرى يف العصر العؾؿل الحديث مدى تعؾؼ اإلكسـان بـإرض وح ّبـف لفـا ،وحـقــف
إلقفا طـد بعده طـفا" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذا الؿقضـع إلـك الــعؿ معـد ًدا يف كالمـف
أكقطـا مــ الــعؿ التـل تتعؾـؼ بؿعـاش اإلكسـان ،ومــ ضـؿـ مـا َذك ََـر
طؾك هـذه أيـة ً
أكقاطــا حديثــة مـــ أٓت التــل اخرتطــت يف العصــر
الؿصـــػ,رحؿــف اهلل تعــالكً ,
الحديث مـفا :الطائرات ،والؼطارات ،والػضاء ،وصعقد اإلكسان إلك الؼؿر ،وبعض
الؽقاكب إخرى  ،وٓ شؽ أن هذه كعؿ طظقؿ أدت بالحضارة إلـك أن تؼػـز قػـزات
كبقرة ،وتطقرت بشؽؾ متسارع حتك أصـب العـالؿ القـقم كؼريـة واحـدة إذا لـؿ يؽــ
غرفة واحدة ،وتطقرت اقتصاديات الدول-
الؿقضع الثالث :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ 
[اإلسراء:]42:
إطـدل،
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,فضؾـا ،بـل آدم بحسـ الصقرة والؿـزاج ْ
واطتدال الؼامة ،والتؿققز بالعؼؾ والعؾؿ ،واإلففام بـالـطؼ واإلشـارة ،وآهتـداء إلـك
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)822.5( ،
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أسباب الؿعـاش والؿعـاد ،والتسـؾط طؾـك مـا يف إرض ،والـتؿؽـ مــ الصــاطات،
والطفارة بعد الؿقت ،أي أن التؽريؿ بـالخؾؼ يف أحســ تؼـقيؿ ،وبالعؼـؾ أداة العؾـؿ
والؿعرفة والتؼدم والتؿدن  ،ﲂ ﲃ ﲄ أركبـاهؿ يف الؿاضل والحاضـر طؾـك
الدواب ،ويف الحاضـر طؾـك السـقارات ،والطـائرات وكحقهـا ،والبحـر طؾـك السـػـ،
والطقبـات الؿســتؾذات---ومـ تؿــام كعؿــة اهلل ،وفضــؾف ،ورحؿتــف تؽــريؿ اإلكســان يف
ــال7
ققلـــف  :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  ---أي :جعؾــــا لفـــؿ كر ًمـــا ،أي :شـــر ًفا وفضـ ً
بخؾؼفــؿ طؾــك أحســـ صــقرة وهقئــة ،ومـحـــاهؿ الســؿع ،والبصــر ،والػــماد لؾػؼــف
وجؿؾـاهؿ ومقزكاهؿ بالعؼؾ الذي يدركقن بف حؼـائؼ إشـقاء ،ويفتـدون بـف
والػفؿّ ،
إلك الصــاطات ،والزراطـات ،والتجـارات ،ومعرفـة الؾغـات ،ويػؽـرون يف اكتشـاف
خقرات إرض ،واإلفادة مـ الطاقات ،وتسخقر ما يف العـالؿ العؾـقي والسـػؾل ،ومـا
يف الؽقن مـ وسائؾ الـؼؾ وأسباب الحقاة والؿعقشة ،والتؿققز بقـ إشقاء وخقاصفا
ومضارها يف إمقر الديـقة والدكققية-
وحؿؾـــاهؿ يف الــرب طؾــك الــدواب مـــ إكعــام والخقــؾ والبغــال ،ويف الققــت
الحاضر طؾك الؼطـارات والطـائرات وغقرهـا ،ويف البحـر أيضـا طؾـك السـػـ الؽبقـرة
والصغقرة ،وهق حؿـؾ ٓ يصـ لغقـر بــل آدم بنرادتـف وقصـده وتـدبقره ،و ﲆ

ﲇ ﲈ ،أي :مـــ زروع ،وثؿــار ،ولحــقم ،وألبــان مـــ ســائر أكــقاع الطعــقم
وإلقان الؿشتفاة ،والؿـاضر الحسـة ،والؿالبـس الرفقعـة ،والخالصـة :أن الطقبـات
هل لذيذ الؿطاطؿ والؿشارب ،وتشؿؾ تبعا سائر أكقاع الزيـة الؿستطابة" -
التعؾقؼ:
هذا الؿقضع هق استؽؿال لتعداد كعؿ اهلل تعالك التل ذكر الؿصـػ,رحؿف اهلل,
يف الؿقضع السابؼ-
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)802,801.82( ،
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املبخح السابع :تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب قضآا املسأٗ
طـقت الشريعة اإلسالمقة بالؿرأة طـاية ٓ مزيد طؾقفا ،وأططـت مــ الحؼـقق مـا
يؽػؾ لفا أن تحقا هاكئة ،محػقضة الؽرامة ،بعـد أن كاكـت مسـؾقبة الحؼـقق يف إمـؿ
السابؼة لإلسالم ،وقد أولك الؿصـػ,رحؿف اهلل,جاكب قضايا الؿرأة طـايتـف بتـزيـؾ
أيات فقفا طؾك القاقع ،ووقػت طؾك مقضعقـ هؿا:
الؿقضع إول :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍﲎ [ البؼرة:]050:

قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,وذكر اهلل تعـالك السـبب يف جعـؾ شـفادة الؿـرأتقـ
بشفادة رجؾ ،أي اطتبار العدد يف شفادة الـساء ،وهق التذكقر 7صق ًكا لحؽؿ الشـفادة7
لعدم ضبط الؿرأة ،وقؾة طـايتفا وكسقاهنا ،فتذكر كؾ مـفؿا إخرى ،وبؿا أن العؾة يف
الحؼقؼة هل التذكقر ،وكان الشلن يف الـساء الـسقانّ ،كزل الـسقان مـزلة العؾة ،أي َّكزل
ِ
الؿسبب ،فؼد جرت العادة أن الؿرأة ٓ هتتؿ كث ًقـرا بالؿعـامالت الؿالقـة
السبب مـزلة
َ
كحقهــا مـــ الؿعاوضــات ،فتؽــقن معؾقماهتــا محــدودة ،وخربهتــا قؾقؾــة ،واهتؿامفــا
بالققائع الؿالقة ضعقػا ،وأما اشتغال الـساء يف هذا العصر بالؿسائؾ الؿالقـة فـل يغقـر
الحؽــؿٕ 7ن إحؽــام إكؿــا ل طــؿ إغؾــب ،وبــالرغؿ مـــ إســـاد القضــائػ الؿالق ـة
لؾؿرأة ،فنهنا ٓ تلبف بغقر العؿؾ الذي وكّؾت بف وفقض إلقفا ،فـال تؾتػـت لؿـا يجـري
بقـ أخريـ مـ مـازطـات طؾـك قضـايا مالقـة ،ويظـؾ اهتؿامفـا بـالـقاحل الؿالقـة أو
محصقرا بشـمون مـزلفـا 7أثا ًثـا ،وترفق ًفـا ،وكظافـ ًة ،وتـقفقر
العامة بالرغؿ مـ تقضػفا
ً
مـــقاد تؿقيـقـــة ،وإطـــداد صعـــام وشـــراب ٕســـرهتا ،وتربقـــة أوٓد ،فؽـــان تـــذكرها
لؾؿعامالت,فقؿا طدا مشرتياهتا الخاصـة ,قؾـقالً ،والخالصـة :أن الحؽـؿ ل غؾـب،
وٓ طربة بالـادر ،والشرع يـظر لؾؿجؿقع" -
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)888.5( ،
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التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذا الؿقضـع ٓكشـغال الؿـرأة الؿعاصـرة
وصرففا اهتؿاها لؾؿادية ،مبقــا أن إصـؾ يف طؿـؾ الؿـرأة أن يؽـقن متعؾؼـا بشـمون
بقتفا ،والؼقام طؾك ما يصؾحف ورطاية أبـائفا-
والؿتابع لؿسقرة الؿـرأة الؿعاصـرة يـرى َّ
أن مـا ذكـر الؿصــػ,رحؿـف اهلل تعـالك,هـق
إغؾب إطؿ ،فـجد أن أطؾب الـساء العامالت يـصـرف اهتؿـامفـ إلـك العـايـة بالؿظـاهر
سقاء الؿظفر الخاص مـ متابعة طروض دور إزياء العالؿقة ،أو ما يعرف بالؿقضـك ،كؿـا
اكتشــرت العؿؾقــات التجؿقؾقــة يف مجتؿــع الـســاء ،حتــك أن كثقــرا مـــ الـســاء تغقــر شــؽؾفـ
بدرجة كبقرة ،وهذه العؿؾقات ُتجري بلمقال صائؾة ٓ حصر لفا -
الؿقضــع الثــا  :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ [ الـقر:]55:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,وأما اإلكراه طؾك الزكك أو اإلجارة طؾك الزكك ففق
حرام قطعا ،سقاء أرادت الػتاة ذلؽ أو امتـعت طـف ،فـال فـرق يف حرمـة هـذا اإلكـراه
بقـ حال إرادة التحصـ (التعػػ) أو حال طدم إرادتف ،كؿا ٓ فرق بقـ قصد الؽسب
الدكققي وإوٓد أو طدم قصده ،وبالرغؿ مـ حرمة فعؾ الؿسـتؽرهة فـنن اهلل غػـقر
لؾؿؽرهات رحقؿ هبـ فـنن اإلكـراه أزال العؼقبـة الدكققيـة ،وهـق طـذر لؾؿؽرهـة ،أمـا
الؿؽره فال طذر لف فقؿا فعؾ -وما أشبف إمس بالققم فنن الؿـرأة أصـبحت يف طصـركا
أداة لؾسقاحة واستؼطاب الزبائـ والدطاية" -

( )8الؼحطاين ،وآخرون8155( ،هـ0280,م) ،مقسقطة اإلجؿاع يف الػؼـف اإلسـالمل ،دار الػضـقؾة لؾـشـر
والتقزيـــع ،الريـــاض ،الطبعـــة إولـــك( ،ص ،)846والؿغربـــل ،مصـــطػك8155( ،هــــ 0280,م)،
العؾؿاكققن العرب ومققػفؿ مـ اإلسالم ،الؿؽتبة اإلسالمقة لؾـشر والتقزيع ،الؼاهرة,جؿفقرية مصـر
العربقة ،الطبعة إولك( ،ص-)056 ،035 ،024
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)018.85( ،
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التعؾقؼ:
يتعرض الؿصـػ,رحؿف اهلل,يف هذا إلك مقضقع تسخقر الؿرأة وهق إصؾ يف
الـظام العالؿل الجديد ،فؿ تسخقر الـساء يف التسقيؼ لجؾـب الزبـائـ ،صؾبـًا لتحؼقـؼ
أكرب الؿؽاسب الؿادية ،فؼؾ أن تقجد سؾعة تجارية ،أو قضـقة اقتصـادية ،إٓ وكاكـت
الـساء واجفة لفا ،إما طـ صريؼ الؿشاركة الػعؾقة ،أو طـ صريؼ اكتشار صـقر الـسـاء
لؾرتويج لفا ،وأمثؾة ذلؽ كثقـرة مشـاهدة يف كـؾ مؽـان وزمـان ،وهـذا كؾـف مــ كتـائج
دطقى تحرير الؿرأة ومساواهتا بالرجؾ-

***
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املبخح اخلامظ
تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف اجلاىب االجتناعٕ ّاألخالقٕ
اهتؿ الؿصـػ,رحؿف اهلل,بتـزيؾ أيات طؾك القاقع يف هذا الجاكـب ،ووقػـت
لف طؾك ثالثة مقاضع ،هل:
إول :طـد تػسقر ققلـف تعـالك :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
الؿقضع َّ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ

ﱖ ﱗﱘ [ الـساء:]60:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,فؿـ لؿ يؿؾؽ الرقبة وٓ ،ثؿـفـا أو لـؿ يجـد رقق ًؼـا
كؿـــا يف طصـــركا وهـــذا مــــ أهـــداف اإلســـالم فعؾقـــف صـــقام شـــفريـ متتـــابعقـ
الرقبة ٓ
قؿريقـ---الرقبة أوجبفا اهلل يف كػارة الظفار ،وهـاك اختلفات يف شلن إطتاق ّ
داطل لذكرها يف طصركا أن" -
التعؾقؼ:
أورد الؿصـــػ,رحؿــف اهلل تعــالك,يف هــذا الؿقضــع لؿســللة الــرق ،وأطــرض
صػحا طـ اإلصـاب يف الحديث طـفا ،ولؿ تظفر لل الحؽؿة مــ ذلـؽ ،وهـق صــقع
ً
أرى أكــف ,رحؿــف اهلل تعــالك ,قــد جاكبــف فقــف الصــقاب 7إذ هــل مســللة فؼفقــة وكازلــة
معاصرة ٓسقؿا ،وقد أجؿعت إمؿ الققم طؾك تحريؿ الرق ،بؾ إكف أصب مجر ًما يف
طؿــقم دول العؾــؿ ،كؿــا أهنــا مســللة اتخــذها أطــداء اإلســالم وبعــض الؿخــدوطقـ
بلفؽارهؿ ذريعة لؾطعـ يف اإلسـالم ،وهـل شـبفة لـؿ يػتـل خصـقم اإلسـالم يرددوهنـا
ويؾؼقن التفؿ جزا ًفا بلن اإلسالم يشجع آتجار بالبشـر ،والــاضر الؿـصـػ ٕحؽـام
ٍ
فـاش يف البشـرية ،فجعـؾ
اإلسالم يتض لف أهنا هتؿة باصؾة 7فؼد جاء اإلسالم والـرق
مـ مؼاصـد اإلسـالم تحريـر اإلكسـان مــ ِرب َؼ ِـة العبقديـة لؿثقؾـف يف ِ
الخؾؼـة ،وصـرف
ْ
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)026.2( ،
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طبقديتف هلل وحده ،فؽان يـبغل لؾؿصـػ,رحؿف اهلل تعـالك,أن يبـقـ الحؽـؿ الػؼفـل
وهق يدور بـقـ التصـدق بثؿـفـا طؾـك الخـالف يف ذلـؽ بـقـ الػؼفـاء الؿعاصـريـٓ,
يتسع مجال البحث لتػصقؾفا ،أو الـذهاب إلـك صـقام شـفريـ متتـابعقـ ،كؿـا كصـت
طؾك ذلؽ فتاوى كثقر مـ العؾؿاء الؿعاصريـ -
الؿقضــع الثــا  :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ [ إطراف:]58:
قــال الؿصـــػ,رحؿــف اهلل " :,ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ  أي إكؽــؿ ٓ تــلتقن
الػاحشة ثؿ تـدمقن طؾك فعؾفا ،بؾ إكؽؿ ققم طادتؽؿ اإلسـراف وتجـاوز الحـدود يف
كؾ شلء ،فؿـ ثؿ أسـرفقا يف حـال قضـاء الشـفقة ،حتـك تجـاوزوا الؿعتـاد إلـك غقـر
الؿعتاد ،وكحقه ققلف تعالك :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ[ الشـعراء ،]833:أي يف جؿعؽـؿ
إلك الشرك هـذه الػاحشـة ،ووصـػفؿ بصـػة أخـرى يف سـقرة الـؿـؾ  :ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ- ]22[ 
ويف هــذا دلقــؾ طؾــك إســراففؿ يف الؾــذات ،وتجــاوزهؿ حــدود العؼــؾ والػطــرة،
وجفالتفؿ طقاقب إمقر 7إذ إهنؿ ٓ يؼدرون ضرر ذلؽ طؾك الصحة ،وما يحدثف مـ
مرض ثبت يف العصر الحديث أكف مؿقت" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,لـازلة خطقرة وضاهرة مـ أشـع الظقاهر التل
فش ـت يف طصــركا الحاضــر ،أٓ وهــل ضــاهرة الشــذوذ الجـســل التــل هــل مـــ أشـــع
خروج طؾك الػطرة التل فطر اهلل
أفات التل تحط مـ قدر اإلكسان وآدمقتف ،كؿا أهنا
ٌ
تعــالك الـــاس طؾقفــا ،واكتشــار الزكــا والؾــقاط وســائر العالقــات الجـســقة الشــاذة
( )8اكظر :السؽاكر ،طبد اهلل8154( ،ه) ،الؽػارة بثؿـ الرقبـة طــد تعـذرها ،مجؾـة جامعـة الؼصـقؿ العؾؿقـة
لؾعؾقم الشرطقة ،الؿجؾد ( ،)6العدد (( ،)0ص )265وما بعدها-
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)055.5( ،
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والؿحرمــة خطــر ســلء أثــار ومـفــا إمــراض الجـســقة التــل تعــد تػتــؽ باإلكســان
الؿعاصر 7حقث تشقر آخر التؼارير لؿـظؿة الصحة العالؿقة أن إمراض الجـسقة هل
أكثر إمراض اكتشارا يف العالؿ ،وأهنا أهؿ وأخطـر الؿشـاكؾ الصـحقة العاجؾـة التـل
تقاجــف دول الغــرب الؿـحؾــة أخالققــا ،فعــدد اإلصــابات بــلمراض اإليــدز والفــربس
والزهري يف ارتػاع مستؿر يف كؾ إطؿار خصقصا يف مرحؾة الشـباب 7إذ يصـاب يف
كــؾ ثاكقــة أربعــة أشــخاص بــإمراض الجـســقة يف العــالؿ ،هــذا وفــؼ اإلحصــائقات
الؿسجؾة والؿعؾـ طـفا رسؿقا ٓ تتعدى ربع أو طشر العدد الحؼقؼل -
وقد حذر اإلسالم مـ هذه إخالققة وهذا آكحراف السؾقكل الشاذ ،وبـقـ أن
اكتشار الػاحشة والؿجاهرة هبا سبب اكتشار إوبئة وتػشـقفا بـقـ البشـر ،قـال رسـقل
ِ
اهلل َ (( :يا م ْع َشر ا ْلؿ َف ِ
ـؿ
ــَ ،و َأ ُطـق ُذ بِـاهلل َأ ْن ُتـدْ ِر ُك ُ
يـ َخ ْؿ ٌس إِ َذا ا ْب ُتؾِق ُت ْؿ بِ ِف َّ
اج ِر َ
قه َّـَ :ل ْ
َ َ ُ
َت ْظف ِر ا ْل َػ ِ
اح َش ُة فِل َق ْق ٍم َق ُّطَ ،حتَّك ُي ْعؾِـُقا بِ َفا ،إِ َّٓ َف َشا فِ ِ
ـاط ُ
ـاع ا َّلتِـل
ـقف ُؿ ال َّط ُ
قنَ ،و ْإَ ْو َج ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يـ َم َض ْقا- ))---
َل ْؿ َت ُؽ ْـ َم َض ْت فل َأ ْس َالف ِف ُؿ ا َّلذ َ
وهذه إمراض تـتشر اكتشـار الــار يف الفشـقؿ ،ويؿؽــ لشـخص واحـد يحؿـؾ
مرضا مـفا أن يحدث وبـاء يف بقئتـف وهـذا مـا أكدتـف الدراسـات التـل أجريـت يف هـذا
ً
شخصـا
الصدد 7حقث أشارت إلك تسبب مصاب واحد بـؼؾ العدوى إلـك ()8356
ً
آخــريـ فؿــا الــذي س ـ ُتحدثف إطــداد الفائؾــة مـــ الؿصــابقـ هبــذه إمــراض وهــؿ
بالؿاليقـ مـ أوبئة كاسحة يف تؾؽ الؿجتؿعات -
( )8اكظــر :الطقيــؾ ،كبقــؾ8653( ،م) ،إمــراض الجـســقة ،ممسســة الرســالة ،بقــروت ،الطبعــة الثامـــة،
(ص،)821
( )0ابـ ماجـف ،ســـ ابــ ماجـف ،مرجـع سـابؼ ،كتـاب الػـتـ ،بـاب العؼقبـات ،)8550.0( ،حـديث رقـؿ:
( ،)1286والحاكؿ ،محؿد ،)8662,8188( ،الؿستدرك طؾك الصـحقحقـ ،تحؼقـؼ :مصـطػك طبـد
الؼادر ططا ،دار الؽتب العؾؿقة,بقروت ،الطبعة إولك ،كتاب الػـتـ والؿالحـؿ ،)250.1( ،حـديث
رقــؿ ،)5305( :وقــال" :هــذا حــديث صــحق اإلســـاد ،ولــؿ يخرجــاه" ،وصــحقحف إلبــاين -اكظــر:
إلباين ،صحق الجامع الصغقر وزياداتف-)8508.0( ،
( )5اكظر :البار ،محؿد8123( ،هـ8653,م) ،إمراض الجـسقة ،دار الؿـارة ،الطبعة الثاكقة( ،ص-)821
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الؿقضـــع الثالـــث :طــــد تػســـقر ققلـــف تعـــالك :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
[الؿممـقن:]5:
رأسـا كــؾ مــا كــان حرا ًمـا ،أو
قــال الؿصـــػ,رحؿــف اهلل" :,أي الــذيـ يرتكــقن ً
مباحا ٓ خقـر فقـف ،وٓ يعــل اإلكسـان وٓ حاجـة لـف فقـف ،وذلـؽ يشـؿؾ
ً
مؽروها ،أو ً
الؽذب ،والفزل ،والسب ،وجؿقع الؿعاصل ،وما ٓ فائدة فقف مـ إققال وإفعال،
كؿا قال تعالك :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ[الػرقان ،]40:ومع إسػ الشـديد
اســتبد الؾفــق يف طصــركا يف أفعــال وأقــقال كثقــر مـــ الـــاس برؤيــة التؾػــاز ،وقــراءة
الؿجلت قر الـافعـة والؾعـب بـإوراق ،والؾفـق ،والبعـث ،وضـقاع الققـت فقؿـا ٓ
يجدي ،مع أن الققت مـ ذهب ،لذا وصػت أمتـا بالتخؾػ إلهدار ققؿة الققـت بـقـ
أفراد شعبفا" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصــػ,رحؿـف اهلل تعـالك,يف هـذا الؿقضـع ٕهؿقـة الققـت ،وضـاهرة
هدره وإضاطتف فقؿا ٓ صائـؾ مــف 7إذ الققـت هـق ُطؿـر اإلكسـان ،ورأس مالِـف يف هـذه

أن َّ
الحقاة 7ذلؽ َّ
كؾ يقم يؿضل طؾك اإلكسان يلخذ مـ ُطؿره و ُي َؼربف إلك َأ َجؾِف ،فؽـان
َّ
يستغؾ ويؿضل هذا الققت الذي َمـ ََح ُف اهلل إياه فقؿا يرضل ربف ،وأن
حري بالعاقؾ أن
ِ
هـتؿ اإلسـالم بالققـت وبـ َّقـ أهؿقتـف،
يحؼؼ لـػسف السـعادة يف الـدُّ كقا وأخـرة ،وقـد ا ّ

وذلؽ مـ خالل آيات مـ الؼرآن وأحاديث مـ السـة ،كؿا جاءت كثقر مـ العبـادات
لتـظقؿ وقت الؿسؾؿ 7إذ ارتبطت أركان اإلسـالم بالققـت ،وهـل الصـالة ،والصـقام،
ـت محــد ٌد يجــب أن تــمدى فقــف ،وقبقلفــا معؾـ ٌـؼ بــف،
والحــج ،والزكــاة ،فؽؾفــا لفــا وقـ ٌ
فالصؾقات الخؿس ٓ يجزئ أداؤها قبؾ دخقل وقتفـا ،وكـذا صـقم رمضـان ،وحـج
البقت ،وأداء الزكاة -
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)80.85( ،
( )0اكظر :الؼاسؿ ،طبد الؿؾؽ( ،د-ت) ،الققت أكػاس ٓ تعقد ،دار الؼاسؿ( ،د-ط)( ،ص-)88
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ويـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص طؾـك آسـتػادة مــ وقتـف ،وتـظقؿـف والتخطـقط لـف،
وإكجـاز
وتحديد إولقيات ،ومحاسبة الـّػس طؾك التؼصقر ،واغتـام ْأوقات ال َػ َـراغَ ،
وضع خ ّطة ل طؿال الصالحة الالزمة ،وإشغال الــػس بلطؿـال كافعـة
إطؿال فقفاْ ،
يف ّ
كـؾ وقــت ،كالتػ ّؼـف يف الــدّ يـ ،وتــالوة الؼـرآن ،والســعل يف َق َضـاء حــقائج الـّــاس،
وإدراك أهؿقة الققت ،وض ْبط الؿقاطقد ،والتخ ّؾص مـ مض ّقعات الققت ،كالتسقيػ
والتلجقؾ-

***
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املبخح الطادع :تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب الطٔاض٘
تحدث الؼرآن الؽريؿ طـ السقاسة والحؽقمـة يف كثقـر مــ آياتـف ،تحـت طــقان
اإلمامـة والخالفــة والقٓيــة والحؽـؿ فجعؾفــا أماكــة بقـد الحــاكؿ ،وضــرورة طؼائديــة
لفداية اإلكسان ،وإصالح الحقاة البشرية 7لتحؼقؼ العـدل ،وتطبقـؼ الؼـاكقن والـظـام،
الؾذيـ يحػظان إرادة الحؼ والعدل والخقر يف هذا القجقد ،قال تعـالك مخاصبـا داود
 :ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘﳙ [ص ،]03:وقــال تعــالك :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ [يقكس ،]81:إلـك غقـر ذلـؽ مــ أيـات ،وقـد أولـك الـدكتقر
الزحقؾل,رحؿف اهلل,هذا الجاكب طـايتف مـ تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف تسـعة أذكـر
مـفا ثالثة مقاضع هل:
الؿقضع إول :طـد تػسـقر ققلـف تعـالك :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ [ الـساء:]40,48:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,ترشد أيات ثالثا إلك أن يف إمة يف كؾ زمان فئـة
الؿثبطقـ أو الؿبطئقـ وهؿ الؿـافؼقن ،والتبطئة ،واإلبطـاء :التـلخر ،وديـدهنؿ الؼعـقد
طـ الؼتال ويؼعـدون غقـرهؿ معفـؿ ،ففـؿ مــ جــس إمـة ودخالئفـا ،ومؿــ يظفـر
اإليؿــان لؾجؿاطــة ،ويتظــاهر بــاإلخالص يف رســالتفا -وهــؿ جؿاطــة اكتفــازيقن :إن
حؼؼت الجؿاطة فتحا وكصرا وأحرزت غـقؿة ،يؼقل الؿـافؼ القاحد مــفؿ :يـا لقتــل
كـت معفؿ فلفقز فقزا طظقؿا ،كلكـف مؼطـقع الصـؾة والؿـقدة بإمـة ولـؿ يعاقـد طؾـك
الجفاد ،وإن أصقبت إمة بؿصقبة مـ قتؾ وهزيؿة ،فرح وقال :قـد أكعـؿ اهلل طؾـل إذ
لؿ أكـ معفؿ شفقدا أي حاضرا ،ففمٓء الؿـافؼقن يجب الحـذر مــفؿ أشـدّ الحـذر،
وهؿ مروجق اإلشاطات الؿغرضة ،إشاطة الضعػ ،والفزيؿة ،وطدم تؽافم الؼـقى يف
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طصركا الحاضر" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعـالك,يف هـذا الؿقضـع إلـك شـلن هـام مــ شـمون
السقاسة وهق تثبقط الؿسؾؿقـ والؿثبطقن الذيـ ٓ يؿؾؽقن طزيؿة مقجقدون يف كـؾ
طصر وكؾ جؿاطة ،فػل كؾ جؿاطة الؼقي يف كػسف وديـف ،ومــفؿ الضـعقػ يف كػسـف
وهؿتف وديـف ،فـال بـد مــ أخـذ الؿـاطـة ضـد مــ يعـقق زحـػ الؿــفج قبـؾ أن تبـدأ
الؿعركة ،حتك إذا وقعت الؿعركة كؽقن قد طرفـا ققتـا وأطـددكا أكػســا طؾـك أسـاس
الؿؼاتؾقـ إشداء ٓ -طؾك مـ يتباصلون ويتثاقؾقن ،ففـاك مـ يػرح ببؼائف حقا-
الؿقضع الثا  :طـد تػسقر ققلف تعـالك :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ [الؿائدة:]28:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,وسبب مقآة هـمٓء الؿــافؼقـ ٕطـداء اإلسـالم:
أهنؿ يتلولقن يف مقدهتؿ أهنؿ يخشقن اكتصار الؽافريـ طؾـك الؿسـؾؿقـ ،فتؽـقن لفـؿ
أياد طـد القفقد والـصارى ،فقـػعفؿ ذلؽ ،وهذا شلن الؿـافؼقـ الؿستضعػقـ يف كـؾ
زمان ومؽان ،يتخذون صداقات ومقدات طـد زطؿاء الؽػر 7لتليقدهؿ ودطؿفؿ أثــاء
إزمات ،وقد أثبت القاقع تخؾقفؿ طـفؿ وقت الؿحـة الشديدة وبقع صداقتفؿ بـثؿـ
بخس ،وقد رأيـا يف طصركا كقػ تتخؾك أمريؽـا مـثل طــ رئـقس دولـة مـا طـاش كـؾ
طفــده حؾقػــا لفــا ،ومـػــذا لؿسربفــا ،وســائرا يف مخططاتفــا ،ففــل التــل تســتخدمف
وتستفؾؽف ،ثؿ تتخؾك طــف وقـت الؿحــة وإزمـة ،فخـاب كـؾ مــ اسـتعان بغقـر اهلل
وبغقر أهؾ ديـف" -

( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)824,823.2( ،
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)003.3( ،
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التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذا الؿقضع إلك خقاكة إوصـان والتعؾـؼ
بلطدائفؿ ،ومآل مـ يؼقم بذلؽ ،ضار ًبا لـذلؽ أمثؾـة معاصـرة ،وهـذا إمـر معتـاد يف
السقاسة ،ومـ أمثؾة ذلؽ تخؾل أمريؽا طـ حاكؿ بـؿا الذي خدم سقاستفا مدة ثؿاين
سـقات ثؿ أصاحت بف ،وحاكؿتف بتفؿة آتجار بالؿخدرات إلك غقر ذلؽ مـ إمثؾة
الؿاثؾة لؾعقان -
الؿقضع الثالث :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ[ الحشر:]81:
قال الؿصـػ,رحؿـف اهلل" :,أي إن القفـقد والؿــافؼقـ مــ جبــفؿ وهؾعفـؿ ٓ
يقاجفقن جقش اإلسالم بالؿبارزة والؿؼابؾة ،وٓ يؼاتؾقهنؿ مجتؿعقـ ،بؾ يؼـاتؾقهنؿ
إمــا وراء الحصــقن والــدروب والخـــادق ،أو مـــ خؾــػ إســقار والحقطــان التــل
يسترتون هبا ،لجبـفؿ ورهبتفؿ ،فقؼاتؾقن لؾـدفاع طــفؿ ضـرورة ،وقـد لؿـس العـرب
هذا إسؾقب يف حروب القفقد يف فؾسطقـ يف طصركا ،ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ[ الحشر:]81:
أي إن طــداوهتؿ وحـرهبؿ فقؿــا بقـــفؿ شــديدة ،وقاســقة ،تظـــفؿ متقحــديـ وهــؿ
متػرققن ،فاجتؿاطفؿ إكؿـا هـق يف الظـاهر ،مـع اخـتالف كقايـاهؿ وأهـقائفؿ وآرائفـؿ
وشفاداهتؿ يف القاقع ،لؿا بقـفؿ مـ أحؼاد وطـداوات 7وٕهنـؿ قـقم ٓ يعؼؾـقن الحـؼ
وأمر اهلل ،وٓ يدركقن سر الـجاح يف الحقاة وهـق القحـدة ،ولـق طؼؾـقا لعرفـقا الحـؼ
واتبعقه ،فتقحدوا ولؿ يختؾػقا-
وهذا دلقؾ طؾـك أن ضـعػفؿ كاشـئ مــ التػرقـة والخـالف ،فجـدير بالؿسـؾؿقـ
الذيـ يؼاتؾقكفؿ يف هذا العصر أن يؽقكقا متقحديـ صػا واحدً ا كالبـقان الؿرصقص،
( )8اكظر :الؿرسال ،قصة ماكقيؾ كقريقغا ،طؾـك الـرابط (
بتاريخ-)8112.5.05( :
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وأن يعتؿدوا طؾك أكػسفؿ دون التؿاس حؾقل واهـة ضعقػة مـ شرق أو غرب" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿـف اهلل تعـالك,يف هـذا الؿقضـع إلـك القسـائؾ التـل يتخـذها
القفــقد لالكتصــار طؾــك أطــدائفؿ أثـــاء الؼتــال ،ويشــفد التــاريخ الحــديث لؿــا ذكــر
الؿصـــػ,رحؿــف اهلل تعــالك,مؿــا ورد يف هــذه أيــة الؽريؿــة  7فػــل 8615م أطؾـــت
الحؽقمــة الربيطاكقــة اكتفــاء اكتــداهبا طؾــل أرض فؾســطقـ واكســحاهبا مـفــا ،إٓ أهنــا لــؿ
تـسحب طؿؾقا إٓ مـ الؿـاصؼ التـل سـؾؿتفا لؾقفـقد ،وجؿقـع الؿعسـؽرات الربيطاكقـة
بؽامؾ معداهتا ،وأسؾحتفا وققاطدها آسرتاتقجقة ،وكؾ أجفزة الدولة ،باإلضـافة إلـك
الؿســتعؿرات الؿحصـــة تحصــقـًا رهق ًب ـا بإســقار ،والجــدر ،والخـــادق ،وإســالك
الشــائؽة ،وحؼــقل إلغــام ،فــلطؾـ الصــفايـة ققــام دولــة لفــؿ طؾــك أرض فؾســطقـ،
وتسابؼت الدول الؽربى طؾك آطرتاف هبا ويف مؼدمتفا القٓيات الؿتحـدة إمريؽقـة
وآتحاد السقفقتل ويف صباح الخامس مـ يقكقق 8634م قـام سـالح الجـق الصـفققين
هبجقم مباغـت طؾـل جؿقـع الؿطـارات العسـؽرية والؿدكقـة يف كـؾ مــ مصـر وسـقريا
وإردن ،ووسط هقل الؿػاجلة تؿ احتالل كؾ فؾسـطقـ وشـبف جزيـرة سـقـاء بلكؿؾفـا،
والؿرتػعات السقرية ،ومساحات مـ إردن وطؾك الرغؿ مـ هـذا آكتصـار السـاحؼ
ووققف أغؾب دول العالؿ مـ وراء هذه الؿظـالؿ ،ووجـقد قــاة السـقيس كؿـاكع مـائل
يصعب طبقره إٓ أن صبقعة الجبان الخائػ مـ الؿـقت دفعـتفؿ إلـك إقامـة جـدار خـط
بارلقػ طؾك صقل الضػة الشرققة لؼـاة السقيس كؿاكع حصقـ لقس لف مثقؾ يف العـالؿ،
يف قؾب ساتر ترابل كـاتج مــ حػـر الؼــاة وتطفقرهـا ،وقـام الصـفايـة بنقامـة طـدة كؼـاط
حصقـة يف جقف هـذا السـاتر الرتابـل الضـخؿ يبؾـغ طـددها ( )00مقق ًعـا حصـقـًا تضـؿ
( )58كؼطة ققية تبؾغ مساحة كؾ مـفا أكثر مـ أربعـة آٓف مـرت مربـع طؾـل هقئـة مـشـلة
هـدسقة معؼـدة تتؽـقن مــ طـدة صقابـؼ خرسـاكقة مسـؾحة بؼضـبان السـؽؽ الحديديـة
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)65.05( ،
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وألقاح الصؾب وغائرة يف إرض ،لرتتػع حتـل تصـؾ إلـك قؿـة السـاتر الرتابـل ،وكـؾ
صــابؼ مػصــقل طـــ الــذي يؾقــف بطبؼــة مـــ الؼضــبان الحديديــة ،والخرســاكة الؿســؾحة،
وإتربة وإحجار ،وشؽائر الرمـال ،وسـبعة صـػقف مــ البالصـات الخرسـاكقة فـقق
بعضــفا الــبعض ،ثــؿ صبؼــة أخقــرة مـــ الــردم الســؿقؽ ،وســقر مـــ إســالك الشــائؽة
وصـــاديؼ معبــلة بالحجــارة ،ويصــػ ثالثــة مـــ قــادة حــرب رمضــان 8641م ،وص ـ ًػا
مقجزا ٕحد هذه الحصقن :يؾػ الحصـ مــ الشـؿال والجــقب خؿسـة طشـر كطاقـا
ً
مـ إسالك الشائؽة التل تػصؾ بقـفا حؼقل ألغام كثقػة ،أما مـ الغرب فتقجـد ثؿاكقـة
كطؼ مـ تؾؽ إسـالك الشـائؽة الؿػصـقلة بحؼـقل إلغـام ،والحصــ مـزود بـلجفزة
اإلكذار ،والشراك الخداطقة ،ويرتػع الساتر الرتابل أمام الحصــ 85م ،ويحـقط بـف مــ
جؿقــع آتجاهــات ،ويؼــع بــداخؾ الحصـــ كثقــر مـــ الؿالجــئ وإســؾحة الصــغقرة،
والرشاشــات الؿتقســطة والثؼقؾــة الؿبـقــة يف جســؿ الســاتر الرتابــل طؾــل صــقل محــقط
الحصـــ ،ويبؾــغ طــدد مالجــئ إفــراد والؿعــدات الثؼقؾــة ( ،)01والرشاشــات (،)03
وإســؾحة الؿضــادة لؾطــائرات ( ،)1باإلضــافة إلــك طــدد مـــ مصــاصب الــدبابات،
ول سؾحة الؿضـادة لؾـدبابات ،-ومالجـئ إفـراد مصـؿؿة لؿؼاومـة جؿقـع إسـؾحة
دون الذرية مـفـا ،وهبـا كـؾ وسـائؾ التفقيـة والتدفئـة واإلضـاءة ،وآتصـال التؾقػـقين،
والتطبقــب والتؿــريض واإلســعافات الالزمــة واإلطاشــة ،والرتفقــف ،والتخزيـــات التــل
تؽػل الؿدافعقـ طـفا ٕشفر صقيؾـة مــ الحصـار إذا حقصـرت ،ويـرتبط جؿقـع ذلـؽ
بخــادق طؿقؼـة -،وهـذه الؿالجـئ مجفـزة لؾققايـة مــ إسـؾحة الؽقؿاويـة ،وغــازات
الحرب ،ويخرج مـ الحصـ مقاسقر ضخؿة تتصؾ بخزاكات وققد خاصـة يف الخؾـػ
وتخرتق الساتر الرتابل لتالمس صػحة الؿاء يف قـاة السقيس لتحقيؾفا إلك كتؾة مـ كار
تصؾ درجة حرارهتا 422م -
( )8اكظر :الؿجدوب ،صـف8665( ،م) ،حـرب اكتـقبر ،صريـؼ السـالم ،الفقئـة العامـة لالسـتعالمات ،وزارة
اإلطالم ،جؿفقرية مصر العربقة ،الطبعة إولك( ،ص-)16,14
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ويف طــام 0220م قــام القفــقد بنكشــاء جــدار أمـــل طؾـك أرض فؾســطقـ الؿحتؾــة
طازل بقـفؿ وبقـ الػؾسـطقـققـ ،وصـؿؿ بتحصـقـات بالغـة التعؼقـد لتؿتـد طؾـك صـقل
الخط إخضر الؼريب-
وهذا الجدار إسؿـتل مزود بآٓت تصقير لؾؿراقبة ،وأحاصقا الجـدار بؿـطؼـة
طازلــة يــرتاوح طرضــفا بــقـ 22م و32م تضــؿ يف الجاكــب الػؾســطقـل حــاجزا مـــ
إسالك الشائؽة ،وخـدقا يصؾ طؿؼف إلك أربعة أمتار ،ثؿ صريؼا غقر معبد لـدوريات
الجقش الؿحتؾ -،ويشرف طؾل هذا الطريؼ سقاج مـ إسالك الشائؽة بارتػاع ثالثة
أمتار وكصػ الؿرت مزود بلجفزة رادار كاشػة; وطؾك الجاكب أخر مـ الجدار أققؿ
حاجز مـ إسالك الشائؽة الؿـزودة كـذلؽ بـآٓت تصـقير لؾؿراقبـة ،ويصـؾ صـقل
الجدار بتعرجاتف الؿختؾػـة إلـك ألـػ كقؾـقمرت ،وهـذا كؾـف مصـداقًا لؿـا ورد يف هـذه
أية الؽريؿة -

***

( )8اكظر :مؾقحس ،غاكقة0225( ،م) ،جدار الػصـؾ العـصـري اإلسـرائقؾل ،مجؾـة الدراسـات الػؾسـطقـقة،
مجؾد ( ،)81العدد (( ،)22ص-)82,8
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املبخح الطابع
تيصٓل اآٓات عل ٙالْاقع يف جاىب اإلعجاش العلنٕ
الؼــرآن الؽــريؿ هــق معجــزة الـبــل  الؽــربى ،أكزلــف اهلل  لفدايــة الـــاس ،وتـظــقؿ
حقاهتؿ ،وبقان مـا جفؾـقا ،مــ خصـائص الؼـرآن الؽـريؿ ومـا فقـف مــ إطجـاز متــقع ،ومــف
ٍ
طجـاز طؾؿـ ّـل ،وقــد اهـتؿ الؿصـــػ,رحؿــف اهلل,هبــذا الجاكـب ،وهــل خؿســة مقاضــع،
اإل
فصؾ فقفا الؿصـػ,رحؿف اهلل,بؿا يغـل طـ الؽالم فقفا ،وفقؿا يؾل أورد ثالثة مـفا هل:
الؿقضع إول :طـد تػسقر ققلـف تعـالك :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ [ إكبقاء:]11:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل ,بعد تػسقره لمية" :ويرى بعض طؾؿـاء العصـر أن يف
أية دٓلة واضحة طؾك كؼص أصراف الؽرة إرضقة يف الشؿال والجـقب ،وأهنا غقر
كامؾة التؽقير وآسـتدارة ،وذات تػؾطـ  ،وهـق مـا يعـرب طــف بـالخط اإلهؾقؾجـل يف
الؼطب الشؿالل والجـقبل ،مؿا يدل طؾك قدرة اهلل تعـالك ،وقـقة سـؾطاكف ،وتحؽؿـف
يف إرض أثـاء دوراهنا" -
التعؾقؼ:
تعرض الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذه الؿقضع لؽروية إرض التل أثبتفا
العؾؿ الحديث ،وهق مقافؼ ٕققال بعض الؿػسريـ كابـ قتقبة وأبل طقسجة -
الؿقضــع الثــا  :طـــد تػســقر ققلــف تعــالك :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ [ الـؿؾ]83:
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,قال سؾقؿان متحدثا بـعؿة اهلل طؾقـف :أن ربـف ط ّؾؿـف
صقت ،فلستطقع التؿققز بقـ مؼاصده مـ كقع تصقيتف ،وربؿـا
لغة الطقر والحققان إذا ّ
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)31.84( ،
( )0اكظــر :ابـــ قتقبــة ،طبــد اهلل8565( ،هـــ8645,م) ،غريــب الؼــرآن ،تحؼقــؼ :أحؿــد صــؼر ،دار الؽتــب
العؾؿقة ،الطبعة إولك( ،ص-)550
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ففــؿ بعــض الـــاس الــذيـ يؼــدمقن خــدمات لؾحقــقان بعــض أصــقات الحققاكــات،
كالخققل والبغال والحؿقر وإبؼـار واإلبـؾ والؼطـط ،فقـدركقن رغبتفـا يف إكـؾ أو
الشرب ،ويػفؿقن تللؿفا طـد الؿرض أو الضرب ،وأدرك أكاس يف العصـر الحـديث
كثقرا مــ لغـات الطقـقر حـال الحـزن ،أو الػـرح ،أو الحاجـة إلـك الطعـام والشـراب،
وآستغاثة ،و قر ذلؽ ،بالتجربة والؿلحظة ،وتشابف الـغؿات يف حـال واحـدة ،كؿـا
حاولقا معرفة لغات الحشرات كالـؿؾ والـحؾ" -
التعؾقؼ:
تطرق الؿصـػ,رحؿف اهلل تعالك,يف هذا الؿقضع لؿا أثبتف العؾؿ الحـديث مــ
أن جـؾ الؿخؾققـات لفـا لغـات تتخاصـب هبـا ،والؿالحـظ َّ
أن غالب َّقـة الحققاكـات لفــا
قاسؿا مشرتكًا بقـفا جؿق ًعا ،وتختؾـػ درجـة هـذا الصـقت يف
صقت ففق يؽاد يؽقن
ً
ِ
ورخاوة,تب ًعا لحالتـف ،وقـد ثبـت طؾؿقـا أن لؾطقـقر لغـة
ققة َ
الحققانً ,
وضع ًػا ،وشدَّ ة َ
تتػاهؿ هبا فؿا كسؿعف مـ زقزقة العصافقر ،وكعقؼ الغربان ،وهديؾ الحؿائؿ ،وغقرهـا
مـ إصقات التل ُتحدثفا بعض الطققرُّ ،
لؿجرد الؾغق،
كؾ هذه إصقات ٓ تصدر
َّ
بؾ لؾتجاوب مـ قبؾ الطققر بعضفا مع بعـض ،و ُيحـدث الطقـر هـذه إصـقات طــ
ويتؽـقن الجفـاز الصـق
تػرع الؼصبة الفقائ َّقـة،
َّ
صريؼ إجفزة الصقتقة القاقعة طـد ُّ
وو ْضـع الحـجـرة أسـػؾ
طـد الطائر مــ حـجـرة طظؿقـة صـغقرة ،تسـؿك :الؿصـػارَ ،
الؼصبة الفقائقة ُيبعدها طـ مدخؾ الفقاء ،أ َّما جفاز آستؼبال لدى الطققر أو إُذن،
الحساسة التـل تتـل َّثر،
فتتؽقن مـ ُوسطك ،وأخرى داخؾقة ،فقفا طدد كبقر مـ الخاليا
َّ
َّ
ولؾطقر وسقؾة أخرى لؾتعبقر طدا الصقت ،وهل اإلشارة لغرض الغزل والتزاوج-
أمــا إســؿاك فتتقاصــؾ فقؿــا بقـف ـا بلكؿــاط مختؾػــة مـــ القســائطَّ ،
إن يف جســؿ
أكقاسا هقائقة لؾعقم ُتشبف البالقكات ،وتؽقن تحت العؿقد الػؼري
السؿؽة مثاكات أو
ً
( )8الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)045.86( ،
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مباشرة ،وطـدما َتـؼبض طضالت خاصـة يف جـدار كـقس العـقم,وتؽـقن العضـالت
ُمتَّصؾة بالؽقسَ ,يتذبذب الؽقس ،و َيصدر طـف صقت ذو صبؼـة ُمـخػضـةُ ،يشـبف إلـك
حدٍّ ما صقت َق ْرع الطبؾ ،طؾك َّ
أن هـاك أسؿاكًا ُتحدث إصقات ب ُطرق تختؾػ طـ
ُّ
تحـؽ بعضـفا بـبعض ،ولـقس ل سـؿاك آذان
هذه تؿا ًما 7فؿـفا :مـا تصـر أســاهنا ،أو
ضاهرة طؾك سطقح رؤوسفا ،ومع ذلؽ ففل تستطقع سؿاع هذه إصقات ،ووضقػـة
هذه الؿسؿقطات تتعدَّ د بقـ الجؿع ل فراد ،أو إبؼاء أسؿاك أخـرى غريبـة طؾـك ب ٍ
عـد
ُ
و َمـْعفا مـ آقرتاب مـ مـطؼة الـػقذ الخاصـة ،أو اإلكـذار بقجـقد إطـداء ،غقـر َّ
أن
كثقرا مـ هذه القضائػ ٓ يزال بحاجة إلك مزيد دراسة إلثباتف-
ً
أما آتصآت بقـ الحشرات وهق طا َلؿ َر ْحب واسع مـ كاحقـة ،ومتــقع زاخـر
استطاع العؾؿاء,طـ صريـؼ التجربـة والؿالحظـة,
بالعديد مـ هذه الؿخؾققات وقد
َ
تقصـؾ بعضـفؿ إلـك
َ
تحؼقؼ تؼدُّ م يف معرفة ُكـف الؾغة الشائعة بقـ بعض إكقاع ،وقـد َّ
ردحا مـ الزمـ ُتحقر العؼقل وإلبـاب7
كتائج باهرة ،أما َصت الؾثام طـ حؼائؼ ض َّؾت ً
تضـؿ الشـ َّغآت والؿؾؽـات ،والـذكقر
كؿا هق الحال يف لغة الـحؾ فنن خؾقة الـحؾ
ُّ
والجـقد ،تتؼاسؿ العؿؾ فقؿـا بقـفـا لؾحصـقل طؾـك مصـدر الغـذاء ،فالشـ َّغالة تخـرج
هتتـزٓ,
وجدتـف تعـقد إلـك بؼ َّقـة الــحالت يف الخؾقـة ،وهـل ُّ
لؾبحث طـ الغذاء ،فـنذا َ
إراد ًّيا,بعدَّ ة رقصات فقستطقع الباققن َف ْف َؿ معـك كؾ رقصة طـد رؤيتفا تم َّدى أمامفا،
وهـــاك كقطــان مـــ الــرقص تمديفؿــا الـحؾــة الشـ َّغالة ،هؿــا :الــدائري ،وآهتــزازي،
والـــقع إول يــم َّدى طـــدما تؽــقن الؿســافة بــقـ الخؾقــة ومصــدر الغــذاء ٓ يتعــدَّ ى
أيضـا ،أ َّمـا إذا زا َدت
الـرقص ٓ إراد ًّيـا ً
خؿسقـ مرتًا ،و ُتشارك بؼ َّقة الــحالت الشـ َّغالة َّ
الؿسافة طـ ذلـؽ ،فتتغ َّقـر الرقصـة إلـك أخـرى اهتزاز َّيـةَ ،تطقـر فقفـا الشـ َّغالة يف خـط
مسـ ٍ
ـتؼقؿ لؿســافة قصــقرة ،ثــؿ يف حركــة كصــػ دائر َّيــة ،يتحـ َّـرك معفــا الجــزء الســػؾل
لؾجسؿ ،فتدور كصػ دائـرة إلـك القسـار ،ومثؾفـا إلـك القؿـقـ ،مـع هـز َبطـفـا يف كؾتـا
تؽـررت
الحركتقـ ،وهذه الرقصات ُتـبئ طـ ُبعـد الخؾقـة طــ مصـدر الرحقـؼ ،فـنذا َّ
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الرقصة بحسب صقل الؿسافة فؽؾؿا بعدت الؿسافةَ ،ب ُطم الرقصَّ ،
وقؾ الحؿاس -
الؿقضع الثالث :طـد تػسقر ققلف تعالك :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ [ إحؼاف,01:
:]02
قال الؿصـػ,رحؿف اهلل" :,إن أطاصقر الري بالسرطة الفائؾة دمرت كؾ شلء
مرت طؾقف مـ رجال طاد وأمقالفا ،بنذن رهبا ،فؾؿ يبؼ إٓ آثار مسـاكـفؿ ،ومثـؾ هـذه
العؼقبــة يعاقــب هبــا الؿشــركقن والؽػــار يف كــؾ زمــان ومؽــان ،ومــا أكثــر مــا يســؿك
بالحقادث الطبقعقة يف هذا العصر مـ البراكقـ والزٓزل وإطاصقر الؿدمرة" -
التعؾقؼ:
يـظر كثقر مـ البشر الققم لؾؽقارث وإمراض طؾك أهنا مجرد اختالل بطبؼـات
إرض ،ومجرد تغقرات مـاخقة ،واكػجارات بركاكقة ،وفقروسات مرضقة ،تظفر هـا
وهـاك فتسبب خسائر مادية وبشرية بػعؾ الطبقعة ،وهذه هـل كظـرة قاصـرةٕ 7ن مــ
يممـ باهلل يعؾـؿ أن هـذا الؽـقن بؿـا حـقى هـق خؾـؼ مــ خؾـؼ اهلل ،لـف ســـ تحؽؿـف
وققاكقـ تضبطف ،فال يحدث شـلء فقـف بشـؽؾ طشـقائل ،وٓ دون طؾـؿ اهلل ،وٓ دون
إذن  ،وٓ دون أمر اهلل-
إمراض الػتاكة سببفا الػقروسات وكذلؽ الزٓزل والرباكقـ وإطاصقر
وغقرها مـ الؽقاثر لفا أسباهبا الظاهرة ،ولؽـ اهلل تعالك هق الذي خؾؼفا ،وركب
فقفا خصائصفا الػتاكة والؿدمرة ،والؽقارث الؿدمرة وإمراض الػتاكة قد تؽقن
ابتالءات وقد تؽقن طؼقبات ،ابتالءات لؾطائعقـ ،وطؼقبات لؾظالؿقـ 7ولذلؽ
( )8اكظر :أمقـ ،طقسك0281( ،م) ،الؾغة يف طالؿ الحققان ،شبؽة إلقكة ،طؾك الـرابط اإللؽـرتوين التـالل:
( ،)www.alukah.net/culture/0/65719.اسرتجع بتاريخ (8118.80.85ه)-
( )0الزحقؾل ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،مرجع سابؼ-)24.03( ،
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دطاكا اهلل إلك أخذ العربة والحقطة مؿا حؾ بإمؿ السابؼة بسبب ضؾؿفا وإجرامفا
العؼقبات الرباكقة بالؽقارث وإمراض 7فؼال تعال :ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ [الـؿؾ ،]36:وبقـ  أكقاع العؼقبات بؼقلف :
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ [العـؽبقت-]12:

والؼرآن الؽريؿ يـص طؾك أن الذكقب سبب هالك إمؿ والدول والؿدن الؼرى
وإحقاء والجؿاطات وإسر وإفراد ،فقحؾ اهلل هبؿ يف الدكقا شتك أكـقاع الؽـقارث
والحـــقادث ومختؾـــػ أصــــاف إمـــراض والــــؼؿ 7قـــال تعـــالك  :ﱐ ﱑ
ﱒ ،وقال  :ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞﱟ [ آل طؿران-]88 :

***
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اخلامت٘
أوًٓ :كتائج البحث:
مـ أهؿ الـتائج التل تقصؾ لفا البحث:
 ,8أن تـزيؾ أيات طؾك القاقع مـ أهؿ العؾقم الؿرتبطة بالؼرآن الؽريؿ والتـل
حظقت بعـاية طؾؿاء اإلسالم مـذ بزوغ كقره-
 ,0رغؿ طـاية العؾؿاء بتـزيؾ أيات طؾك القاقع إٓ أن الؿملػـات التـل أفـردت
لؾحديث طـف قؾقؾة جدً ا بالـظر إلك أهؿقة وقِدَ ِم كشقئف-
 ,5ارتباط تـزيؾ أيات طؾك القاقـع بؿختؾـػ العؾـقم إخـرى ٓ سـقؿا طؾـؿ الػؼـف7
لؿا يستجد مـ كقازل ومسائؾ فؼفقة لؿ تؽـ مقجقدة يف وقت كزول الؼرآن الؽريؿ-
 ,1إحقــاء مـــفج الســؾػ الصــال بتــدبر كتــاب اهلل تعــالك واســتجالء معاكقــف،
والرجقع إلقف والقققف طـد حدوده ،والتخؾؼ بلخالقف ،والتلدب بآدابف-
 ,2أن الـــدكتقر وهبـــة الزحقؾـــل,رحؿـــف اهلل,اهـــتؿ هبـــذا الجاكـــب يف تػســـقره
الؿقسقم بالتػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشرطقة والؿـفج-
 ,3تـــقع الجقاكــب الؿعاصــرة التــل كـ َّـزل الزحقؾــل,رحؿــف اهلل,أيــات طؾقفــا،
وكــان مـفــا جقاكــب العؼقــدة ،والعبــادات ،وآقتصــاد ،وقضــايا إســرة والؿــرأة،
وآجتؿاطقة ،والسقاسقة ،اإلطجاز العؾؿل-

ثاك ًقا :أهؿ التقصقات:
 ,8طؾك الباحثقـ وصؾبة العؾؿ إيالء جاكـب تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقعـة أهؿقـة
كبقرة ففق ٓيزال مجـآ خصـ ًبا لؾبحـث والتـللقػ ،سـقؿا أن طصـركا الحاضـر يشـفد
سرطة فائؼة يف الؿسـتجدات والــقازل التـل يبغـل اسـتـباط الحؽـؿ الشـرطل لفـا مــ
خالل الؼرآن الؽريؿ مصدر التشريع إول-
 ,0دراســة مملػــات الــدكتقر وهبــة الزحقؾــل,رحؿــف اهلل,ففــل متـقطــة ومتشــعبة يف
مختؾػ العؾقم ،ومادهتا غزيرة 7إلبراز مؽاكة هذا العالؿ وتسؾقط الضقء طؾك جفقده الؽبقرة-
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املصادز ّاملساجع
الؼرآن الؽريؿ-

أوًٓ :الؽتب الؿطبقطة:
 -8إشــعري ،طؾــل8564( ،هـــ) ،اإلباكــة طـــ أصــقل الدياكــة ،تحؼقــؼ :د-فقققــة
حسقـ محؿقد ،دار إكصار ،الؼاهرة ،الطبعة إولك-
 -0إصػفاين ،الحسـقـ8180( ،هــ) ،الؿػـردات يف غريـب الؼـرآن ،الؿحؼـؼ :صـػقان
طدكان الداودي ،دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة,دمشؼ بقروت ،الطبعة :إولك-
 -5آل الشقخ ،صال 8101( ،هـ 0225 ,م) ،التؿفقد لشـرح كتـاب التقحقـد ،دار
التقحقد ،الرياض ،الطبعة إولك-
 -1آل الشقخ ،سؾقؿان8105( ،هـ0220,م) ،تقسقر العزيز الحؿقد يف شرح كتاب
التقحقــد الــذى هــق حــؼ اهلل طؾــك العبقــد ،تحؼقــؼ :زهقــر الشــاويش ،الؿؽتــب
آسالمل ،بقروت ،دمشؼ ،الطبعة :إولك-
 -2إلبـــاين ،محؿـــد( ،د-ت) ،صـــحق الجـــامع الصـــغقر وزياداتـــف ،الؿؽتـــب
اإلسالمل ،بقروت( ،د-ط)-
 -3البار ،محؿد8123( ،هـ8653,م) ،إمراض الجـسقة ،دار الؿـارة ، ،الطبعة الثاكقة-
 -4البخاري ،محؿد8100( ،هـ) ،الجـامع الؿســد الصـحق الؿختصـر مــ أمـقر
رسقل اهلل  وســف وأيامف=صحق البخاري ،الؿحؼؼ :محؿد زهقـر بــ كاصـر
الـاصر ،دار صقق الـجاة مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة تـرققؿ محؿـد فـماد طبـد
الباقل ،الطبعة :إولك-
 -5البســام ،طبــد اهلل8105( ،هـــ0225,م) ،تقضــق إحؽــام مـــ بؾــقغ الؿــرام،
مؽتبة إسدي ،مؽة الؿؽرمة ،الطبعة الخامسة-
 -6البـتـل ،محؿد8184( ،هـ) ،مراح لبقد لؽشػ معـك الؼـرآن الؿجقـد ،تحؼقـؼ:
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محؿد أمقـ الصـاوي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك-
 -82البــقصل ،محؿــد0226( ،م) ،قضــايا فؼفقــة معاصــرة ،دار الػــارابل لؾؿعــارف،
دمشؼ ،الطبعة إولك-
 -88الرتمذي ،محؿد8562( ،هـ8642,م) ،ســ الرتمذي ،تحؼقؼ وتعؾقؼ :أحؿد
محؿد شاكر ،ومحؿد فماد طبد الباقل ،وإبراهقؿ ططـقة ،شـركة مؽتبـة ومطبعـة
مصطػك البابل الحؾبل ،مصر ،الطبعة :الثاكقة-
 -80التفاكقي ،محؿـد8663( ،م) ،كشـاف اصـطالحات الػــقن والعؾـقم ،إشـراف
ومراجعة :د-رفقؼ العجؿ ،تحؼقؼ :د -طؾل دحـروج ،كؼؾـف إلـك العربقـة :د -طبـد
اهلل الخالدي ،الرتجؿة إجـبقة :د -جقرج زيـاين ،مؽتبة لبـان كاشرون ،بقروت،
الطبعة :إولك-
 -85التــقيجري ،محؿــد8152( ،هـــ0226,م) ،مقســقطة الػؼــف اإلســالمل ،بقــت
إفؽار الدولقة ،الطبعة إولك-
 -81الجفـل ،حؿاد8102( ،هـ) ،الؿقسقطة الؿقسـرة يف إديـان والؿـذاهب وإحـزاب
الؿعاصرة ،دار الـدوة العالؿقة لؾطباطة والـشر والتقزيع ،الطبعة الرابعة-
 -82الحــاكؿ ،محؿــد ،)8662,8188( ،الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـ ،تحؼقــؼ:
مصطػك طبد الؼادر ططا ،دار الؽتب العؾؿقة,بقروت ،الطبعة إولك-
 -83ابـ حجر ،أحؿد8546( ،هـ) ،فت الباري شـرح صـحق البخـاري ،رقـؿ كتبـف
وأبقابف وأحاديثف :محؿد فماد طبد الباقل ،دار الؿعرفة ،بقروت( ،د-ط)-
 -84ابـــــ حــــزم ،طؾــــل( ،د-ت) ،مراتــــب اإلجؿــــاع يف العبــــادات والؿعــــامالت
وآطتؼادات ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت( ،د-ط)-
 -85الحؿد ،أحؿد8102( ،هـ) ،السحر بقـ الحؼقؼة والخقال ،مؽتبة الـرتاث ،مؽـة
الؿؽرمة ،الطبعة الثاكقة-
 -86أبق داود ،سؾقؿان( ،د-ت) ،ســـ أبـل داود ،سـؾقؿان ،الؿحؼـؼ :محؿـد محقـل
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الديـ طبد الحؿقد ،الؿؽتبة العصرية ،صقدا,بقروت( ،د-ط)-
 -02ابـ دريد ،محؿد8654( ،م) ،جؿفرة الؾغة ،تحؼقؼ :رمزي مـقر البعؾبؽل ،دار
العؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروت ،الطبعة إولك-
 -08الرازي ،محؿد8102( ،هــ8666,م) ،مختـار الصـحاح ،الؿحؼـؼ :يقسـػ الشـقخ
محؿد ،الؿؽتبة العصرية,الدار الـؿقذجقة ،بقروت,صقدا ،الطبعة :الخامسة-
 -00رضــا ،أحؿــد8545( ،هـــ8626,م) ،معجــؿ مــتـ الؾغــة ،دار مؽتبــة الحقــاة،
بقروت( ،د-ط)-
 -05الزحقؾل ،وهبة8185( ،هـ) ،التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿــفج ،دار
الػؽر الؿعاصر ،دمشؼ ،الطبعة الثاكقة-
 -01الزركشل ،محؿد8543( ،هــ8624,م) ،الربهـان يف طؾـقم الؼـرآن ،الؿحؼـؼ:
محؿد أبق الػضـؾ إبـراهقؿ ،الطبعـة :إولـك ،دار إحقـاء الؽتـب العربقـة طقسـك
البابل الحؾبل وشركائف( ،د-ط)-
 -02الشــؼقؼل ،كــدى0288( ،م) ،الفقلقكقســت ،حؼقؼتفــا وآســتغالل الصــفققين
لفا ،باحث لؾدراسات ،بقروت ،الطبعة إولك-
 -03الشـــؼقطل ،محؿــد إمــقـ8182( ،هـــ8662,م) ،أضــقاء البقــان يف إيضــاح الؼــرآن
بالؼرآن ،دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك-
 -04الشفرستاين ،محؿد بـ طبد الؽريؿ(،د-ت) ،الؿؾؾ والـحؾ ،ممسسـة الحؾبـل،
(د-ط)-
 -05الضامر ،طبد العزيز8105( ،هـ) ،تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع طــد الؿػسـريـ،
جائزة دبل العالؿقة لؾؼرآن الؽريؿ ،الطبعة إولك-
 -06الطرباين ،سؾقؿان( ،د-ت) ،الؿعجؿ الؽبقر ،تحؼقؼ :فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف
وطـاية :د-سعد بـ طبد اهلل الحؿقد ،ود-خالـد بــ طبـد الـرحؿـ الجريسـل ،دار
الصحابة( ،د-ط)-
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 -52الطـــربي ،محؿدــــ ،)8554( ،تـــاريخ الرســـؾ والؿؾقك=تـــاريخ الطـــربي ،دار
الرتاث ،بقروت ،الطبعة الثاكقة-
 -58الطربي ،محؿد8102( ،هــ0222,م) ،جـامع البقـان يف تلويـؾ الؼرآن=تػسـقر
الطربي ،الؿحؼؼ :أحؿد محؿد شاكر ،ممسسة الرسالة ،الطبعة :إولك-
 -50الطقيــؾ ،كبقــؾ8653( ،م) ،إمــراض الجـســقة ،ممسســة الرســالة ،بقــروت،
الطبعة الثامـة-
 -55طبده ،طقسك8641,8561( ،م) ،آقتصاد اإلسالمل مدخؾ ومـفاج( ،د-ن)،
الطبعة إولك-
 -51ابـ العربي ،غريغقريقس8660( ،م) ،تاريخ مختصر الـدول ،تحؼقـؼ :أكطـقن
صالحاين القسقطل ،دار الشرق ،بقروت ،الطبعة الثالثة-
 -52ابـــ طثقؿــقـ ،محؿــد8101( ،هـــ) ،شــرح ثالثــة إصــقل ،دار الثريــا لؾـشــر،
الطبعة الرابعة-
 -53طؾقان ،طبد اهلل0221( ،م) ،كظام الرق يف اإلسالم ،دار السالم لؾطباطة والـشر
والتقزيع ،الطبعة إولك-
 -54طقاجل ،غالب8104( ،هـ0223,م) ،الؿـذاهب الػؽريـة الؿعاصـرة ودورهـا
يف الؿجتؿعات ومققػ الؿسؾؿ مـفا ،الؿؽتبة العصـرية الذهبقـة ،جـدة ،الطبعـة
إولك-
 -55ابـ فارس ،أحؿد8566( ،هـ8646,م) ،مؼايقس الؾغة ،الؿحؼؼ :طبد السـالم
محؿد هارون ،دار الػؽر-
 -56فتاوى هقئة كبار العؾؿاء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 8180( ،هـ) ،فتقى رقؿ:
( )8441يف الؿجؾد إول «العؼقدة» ،الطبعة الثاكقة-
 -12الػراهقــــدي ،الخؾقــــؾ( ،د-ت) ،العــــقـ ،الؿحؼــــؼ :د-مفــــدي الؿخزومــــل،
ود-إبراهقؿ السامرائل ،دار ومؽتبة الفالل( ،د-ط)-

331
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 -18الػقزان ،صال 8105( ،هـ0220,م) ،إطاكة الؿستػقد بشرح كتـاب التقحقـد،
ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة الثالثة-
 -10الػقــقمل ،أحؿــد( ،د-ت) ،الؿصــباح الؿـقــر يف غريــب الشــرح الؽبقــر ،الؿؽتبــة
العؾؿقة,بقروت ،لبـان( ،د-ط)-
 -15الؼاسؿ ،طبد الؿؾؽ( ،د-ت) ،الققت أكػاس ٓ تعقد ،دار الؼاسؿ( ،د-ط)-
 -11الؼاسؿل ،محؿد8185( ،هـ) ،محاسـ التلويـؾ ،تحقؼـؼ :محؿـد باسـؾ طقـقن
السقد ،دار الؽتب العؾؿقة,بقروت ،الطبعة إولك-
 -12الؼحطـــاين ،وآخـــرون8155( ،هــــ0280,م) ،مقســـقطة اإلجؿـــاع يف الػؼـــف
اإلسالمل ،دار الػضقؾة لؾـشر والتقزيع ،الرياض ،الطبعة إولك-
 -13الؼشقري ،مسؾؿ( ،د-ت) ،الؿسـد الصحق الؿختصر بـؼـؾ العـدل طــ العـدل
إلك رسقل اهلل =صحق مسؾؿ ،تحؼقؼ :محؿـد فـماد طبـد البـاقل ،دار إحقـاء
الرتاث العربل ،بقروت( ،د-ط)-
 -14ابـ الؼقؿ ،محؿد8185( ،هـ8664,م) ،أحؽـام أهـؾ الذمـة ،تحؼقـؼ :يقسـػ
ابـ أحؿد البؽري ،وشاكر بـ تقفقؼ العاروري ،رمادي لؾـشـر ،الـدمام ،الطبعـة
إولك-
 -15ابـ كثقر ،إسؿاطقؾ8101( ،هـ0225,م) ،البداية والـفاية ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ
طبد الؿحسـ الرتكل ،الطبعة إولك-
 -16الؾحــام ،ب ـديع الســقد8100( ،هـــ0228,م ،)،وهبــة الزحقؾــل ،العــالؿ الػؼقــف
الؿػسر ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،الطبعة إولك-
 -22ابـ ماجة ،محؿد ،ســ ابـ ماجة( ،د-ت) ،تحؼقؼ :محؿد فماد طبد الباقل ،دار
إحقاء الؽتب العربقة,فقصؾ طقسك البابل الحؾبل( ،د-ط)-
 -28ابـ مـظقر ،محؿد ،لسـان العـرب ،محؿـد بــ مؽـرم بــ طؾـك بــ مـظـقر ،دار
صادر ,بقروت ،الطبعة :الثالثة8181 ،هـ-
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 -20الؿجــدوب ،صــف8665( ،م) ،حــرب اكتــقبر ،صريــؼ الســالم ،الفقئــة العامــة
لالستعالمات ،وزارة اإلطالم ،جؿفقرية مصر العربقة ،الطبعة إولك-
 -25مجؿــع الؾغــة العربقــة بالؼــاهرة( ،د-ت) ،الؿعجــؿ القســقط ،إطــداد :إبــراهقؿ
مصطػك ،وأحؿـد الزيـات ،وحامـد طبـد الؼـادر ،ومحؿـد الـجـار ،دار الـدطقة،
(د-ط)-
 -21الؿراغل ،محؿد ،تػسقر الؿراغل8532( ،هـ8613,م) ،شركة مؽتبة ومطبعـة
مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ،الطبعة إولك-
 -22الؿرســل ،كؿــال الــديـ8186( ،هـــ8665,م) ،مـــ قضــايا الرتبقــة الديـقــة يف
الؿجتؿع اإلسالمل ،الطبعة إولك-
 -23الؿغربل ،مصطػك8155( ،هــ 0280,م) ،العؾؿـاكققن العـرب ومـققػفؿ مــ
اإلسالم ،الؿؽتبة اإلسالمقة لؾـشر والتقزيع ،الؼاهرة,جؿفقرية مصـر العربقـة،
الطبعة إولك-
ففؿـا وتــزيالً ،سؾسـؾة كتـاب إمـة،
 -24الـجار ،طبد الؿجقد( ،د-ت) ،فؼف التـديـ ً
وقػ الشقخ طؾك بـ طبد اهلل آل ثاين ،دولة قطر-
 -25الـسائل ،أحؿد بـ شعقب8123( ،هـ8653,م) ،ســ الـسـائل=الؿجتبك مــ
الســ ،تحؼقؼ :طبـد الػتـاح أبـق غـدة ،مؽتـب الؿطبقطـات اإلسـالمقة ،حؾـب،
الطبعة :الثاكقة-
 -26هتؾر ،أدولػ( ،د-ت) ،كػاحل ،الؿؽتبة إهؾقة ،بقروت ،الطبعة إولك-
 -32الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،رؤية 0252م-
ثاكقًا :الؿجلت والدوريات:
 -8إطظؿل ،محؿد ضقاء( ،د-ت) ،مجؾة الجامعـة اإلسـالمقة بالؿديــة الؿــقرة،
العدد (-)6
 -0الســؽاكر ،طبــد اهلل8154( ،هـــ) ،الؽػــارة بــثؿـ الرقبــة طـــد تعــذرها ،مجؾــة جامعــة
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الؼصقؿ العؾؿقة لؾعؾقم الشرطقة ،الؿجؾد ( ،)6العدد (( ،)0ص )265وما بعدها-
 -5مجؾـة اإلطجــاز العؾؿـل ،الخـزيــر مصـدر ل مــراض وإوبئـة ،الفقئــة العالؿقــة
لؾؽتاب والسـة ،رابطة العالؿ اإلسالمل ،مؽة الؿؽرمة ،العدد (-)11
 -1الزمزمل ،يحقك( ،د-ت) تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمام ابـ اققؿ,رحؿـف
اهلل ،,مجؾـــة البحـــقث والدراســـات الؼرآكقـــة ،مجؿـــع الؿؾـــؽ ففـــد لطباطـــة
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية ،العدد الرابع ،السـة الثاكقة-
 -2مؾـــقحس ،غاكقـــة0225( ،م) ،جـــدار الػصـــؾ العـصـــري اإلســـرائقؾل ،مجؾـــة
الدراسات الػؾسطقـقة ،مجؾد ( ،)81العدد (-)22

ثالثًا :الؿقاقع اإللؽتروكقة:
 -8أمقـ ،طقسك0281( ،م) ،الؾغة يف طالؿ الحققان ،شـبؽة إلقكـة ،طؾـك الـرابط
اإللؽرتوين التالل ،)www.alukah.net/culture/0/65719.( :اسرتجع بتاريخ
8118.80.85هـ-
 -0تحؼقؼ صحػل مـشقر طؾك مققع (،)www.independentarabia.com/node
اسرتجع بتاريخ (8118.80.86هـ)-
 -5الؿرسال ،قصة ماكقيؾ كقريقغا ،طؾك الرابط(،).https://www.almrsal.com/post
اسرتجع بتاريخ-)8112.5.05( :
 -1الؿققع الرسؿل ل ستاذ الدكتقر وهبة الزحقؾل طؾك شبؽة اإلكرتكت-
 -2هقئة اإلذاطة الربيطاكقة ،ارتػاع جـرائؿ الؼتـؾ يف لــدن إلـك  32حالـة قتـؾ ،خـرب
مـشــــقر طؾــــك الؿققــــع اإللؽــــرتوين ( ،)bbcarabic.comاســــرتجع بتــــاريخ
(8112.5.05هـ)-
 -3سامر ،محؿد ،ارتػاع جـرائؿ الؼتـؾ يف أمريؽـا ،هقئـة اإلذاطـة الربيطاكقـة ،تؼريـر
صحػل مـشقر طؾك الؿققـع اإللؽـرتوين ( ،)bbcarabic.comاسـرتجع بتـاريخ
(8112.5.05هـ)-

333

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )44هـ

 -4الســؼاطقد ،محؿــد0282( ،م) ،التـــقيؿ الؿغـاصقســل بــقـ الحؼقؼــة والخقــال،
شـبؽة إلقكــة ،طؾـك الــرابط ( ،)https://www.alukah.net/cultureاســرتجع
بتاريخ 8112.0.05هـ-
 -5وكالة إكبـاء السـعقدي ،العؿؾقـات اإلرهابقـة التـل شـفدهتا الؿؿؾؽـة مــذ طـام
8646م إلــــك طــــام  ،0284طؾــــك الــــرابط (،).https://www.spa.gov.sa
اسرتجع بتاريخ8112.1.8 :هـ-
 -6وكالة رويرتز ل كباء ،ارتػـاع معـدل جـرائؿ الؼتـؾ يف كــدا ،تؼريـر مـشـقر طؾـك
الــــــــرابط اإللؽــــــــرتوين (،)worldNewshttps://ara.reuters.com/article/
اسرتجع بتاريخ (8112.5.05هـ)-

***
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ملدص البخح
يعـك البحث بتحؼقؼ مخطـقط (الؿسترضـك يف تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱥﭐ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱤ [الضحك]) ،لؾشقخ مـصقر بــ أبـل الـصـر بــ محؿـد
الطبالوي (ت8281 :هـ) ،زيـ الديـ ،أبل السـعد ،الؿشـفقر بــ (سـبط الطـبالوي)،
والؿخطقط طؾك صغر حجؿف ،إٓ أكف اشتؿؾ طؾـك طـدد مــ الؿسـائؾ العؾؿقـة التـل
ضؿـفا الؿملػ رحؿف اهلل كتا َبف ،كتعريػ التػسقر ،وتعريػ الؼرآن ،وتعريػ السقرة
وأية ،وتعريػ الؿؽل والؿدين ،ومعــك قـقل الؿػسـريـ( :سـبب كـزول هـذه أيـة
الؿملػ طـدد ًا مــ الؿسـائؾ الؿتعؾؼـة بتػسـقر سـقرة الضـحك ،مثـؾ:
كذا) ،ثؿ كاقش
ُ
مؽقـة الســقرة ،وســبب كزولفــا ،وكقــػ اتصــؾ ققلــف تعــالك :ﱥﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﱤ بؿا قبؾف ،كؿا كاقش الؿملػ مسائؾ متعؾؼة بتػسقر هذه أية التل طـقن
هبا كتابف ،مثؾ :الخـالف يف معــك القطـد يف ققلـف تعـالك :ﱥﭐ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﱤ ،ومــ ذهـب إلـك كــقن هـذه أيـة أرجـك آيــة يف الؼـرآن ،ومعــك الــالم
الداخؾــة طؾــك ققلــف تعــالك :ﱥﭐ ﲋ ﱤ ،وذكــر بعــض الؿســتـبطات مـــ الســقرة،
ويظفر مـ ذكره لفذه الؿسائؾ ومـاقشتف لفا 7أهؿقة الؽتـاب ،واشـتؿالف طؾـك مسـائؾ
مفؿة يف التػسقر-
وقـد سـرت طؾــك الؿـفجقـة العؾؿقــة يف التحؼقـؼ ،وطؾؼـت طؾــك الؿقاضـع التــل
بحاجة إلك تعؾقـؼ أو تقضـق أو اسـتدراك ،وقـد ضفـر لـل بعـض الؿؾحقضـات طؾـك
الؽتاب مـفا :ذكر طدد مـ إحاديث الضعقػة مع طدم التـبقف طؾك ضعػفا ،ومخالػة
مـفج أهـؾ الســة والجؿاطـة يف بعـض الؿسـائؾ العؼديـة ،فبقــت ذلـؽ أثــاء التعؾقـؼ
طؾك الؽتاب-
طرفت فقفا بالؿملػ :اسؿف
وقد قدمت بدراسة طؾؿقة حقل الؿملػ والؽتابَّ ،
وكسبف ،وطؾؿف ومشايخف وصالبـف ،وأبـرز مملػاتـف ،ووفاتـف ،كؿـا طرفـت بـالؿخطقط
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بقصػ الـسخ الخطقة ،وتحؼقؼ اسؿ الؽتـاب ،وتقثقـؼ كسـبتف لؾؿملـػ ،وبقـان ققؿـة
الؽتاب العؾؿقة ،وبقان الدراسات السابؼة-
واهلل الؿقفؼ،،،

***
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املكدم٘
الحؿــد هلل رب العــالؿقـ ،والصــالة والســالم طؾــك كبقـــا محؿــد وآلــف وصــحبف
أجؿعقـ ،وبعد:
ف َّ
نن رضك اهلل سبحاكف غاية طظؿك ،وهق الػقز العظقؿ ،قال سبحاكف :ﭽﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ [الؿائدة] ،وقال سبحاكف :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [التقبة] ،وأفضؾ مـ رضل اهلل طـف7
رسق ُلف وخؾقؾف محؿد بـ طبد اهلل طؾقف أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ ،قال تعالك:
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [الضحك ،]2 :فقطده ربُّف طز وجؾ بالرضك التام يف
دار الخؾقد ،والـعقؿ إبدي ،وحقث إن هذه أية مـ أيات التل تختص بـبقـا
ووطد اهلل تعالك لف بالرضك ،فؼد رغبت يف تحؼقؼ هذا
محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿْ ،
الؿخطقط الذي أ َّلػف الشقخ مـصقر ابـ أبل الـصر بـ محؿد الطبالوي رحؿف اهلل
(ت8281 :هـ) ،الؿشتؿؾ طؾك طدد مـ الؿسائؾ العؾؿقة الؿتعؾؼة بأية ،وإخراجف
لؾـاس بعد التعؾقؼ طؾقف يف الؿقاضع التل تحتاج إلك تعؾقؼ أو مـاقشة ،أسلل اهلل
تعالك أن يـػع بف وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ-

أسباب آختقار:
 -8الرغبة يف خدمة الرتاث العؾؿل لعؾؿاء التػسقر وطؾقم الؼرآن-
 -0اختصــاص الؿخطــقط بتػســقر آيــة طظقؿــة ،وتػصــقؾف الحــديث طـفـــا يف
مسائؾ طؾؿقة-
 -5شفرة الؿملػ وثـاء العؾؿاء طؾقف-
 -1ققؿة الؽتاب العؾؿقة-
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أهؿقة البحث:
 -8أن الؿخطقط يبحث يف آية تشتؿؾ طؾك طدد مـ الؿسـائؾ العؾؿقـة الؿتعؾؼـة
بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
 -0أن الؿخطقط اشتؿؾ طؾك مسائؾ طؾؿقة بحاجة إلك إبراز ومـاقشة-
 -5أن الؿملػ قد أثـك طؾقف العؾؿاء يف طدد مـ الػـقن ــ كؿا سقل ــ مؿا ُيظفـر
أهؿقة كتبف-

خطة الدراسة:
سلسقر يف تحؼقؼ هذا الؿخطقط وفـؼ أصـقل التحؼقـؼ الؿعروفـة ،وفـؼ الخطـة
أتقة:
الؿؼدمة :وتشتؿؾ طؾك:
أسباب آختقار-
مـفج التحؼقؼ-
كؿاذج مـ الـسخ الخطقة-
الؼسؿ إول :الدراسة :ويشتؿؾ طؾك:
الؿبحث إول :التعريػ بالؿملػ :وفقف ستة مطالب:
الؿطؾب إول :اسؿف وكسبف وكـقتف ولؼبف-
الؿطؾب الثاين :طؾؿف-
الؿطؾب الثالث :مشايخف-
الؿطؾب الرابع :صالبف-
الؿطؾب الخامس :مملػاتف-
الؿطؾب السادس :وفاتف-
الؿبحث الثا  :التعريػ بالؿخطقط :وفقف خؿسة مطالب:
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الؿطؾب إول :وصػ الـسخ الخطقة وأماكـ وجقدها-
الؿطؾب الثاين :تحؼقؼ اسؿ الؽتاب-
الؿطؾب الثالث :تقثقؼ كسبة الؽتاب لؾؿملػ-
الؿطؾب الرابع :ققؿة الؽتاب العؾؿقة-
الؿطؾب الخامس :الدراسات السابؼة-
الؼسؿ الثا  :الـص الؿحؼؼ.
الػفارس العؾؿقة.

مـفجل يف التحؼقؼ:
 -8مؼابؾة الـسخ بعضـفا مـع بعـض ،وقـد اطتؿـدت كسـخة (مؽتبـة الؿؾـؽ طبـد
العزيز) أصالً يف التحؼقؼ ،لؿا سقل مـ مؿقزاهتا-
 -0طـد اختالف الـسخ الخطقة أثبت ما جاء يف الـسخة إصؾ ،إٓ ما يظفر لـل
ـقاب مـــ غقرهــا ،وأشــقر لالخــتالف يف
خطــمه فقفــا ،وصــقا ُبف يف غقرهــا ،فلثبـ ُ
ـت الصـ َ
الحاشقة-
 -5مــا وجدتــف يف الـســخة إصــؾقة ،ولــؿ يقجــد يف كســخة أخــرى 7أضــعف بــقـ
معؼقفتقـ هؽذا ،] [ :وأشقر يف الحاشقة إلك أكف سؼط مـ الـسخ إخرى مع تعققـفا-
 ٓ -1أشقر إلك الػروق القسقرة الؿتعؾؼة بؿا يل بعد لػظ الجاللة مثؾ( :تعالك)
أو (جؾ وطال) ،أوبعد ذكر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ اختالف يف ألػاظ الصـالة،
أو بعد ذكر الصحابة مـ فروق يف طبارات الرتضـل طــفؿ رضـل اهلل طــفؿ ،وكـذا مـا
يؼع مـ اختالف بعد أسؿاء العؾؿاء مثؾ( :رحؿـف اهلل) أو (قـدس اهلل سـره) ،وكـذا مـا
يؼع مـ اختالف يسقر يف الؽؾؿات ٓ يمثر يف الؿعـك ،مثـؾ (ومــ) و (فؿــ) ،فلثبـت
الــــص بـــال بقـــان الػـــروق يف الغالـــب بـــقـ الـســـخ يف هـــذه الؼضـــايا لعـــدم تلثقرهـــا
طؾك الؿعـك-
 -2قابؾت الـصـقص الؿـؼقلـة طــ العؾؿـاء بؿصـادرها مــ الؽتـب الؿطبقطـة،
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ـت الػــروق يف الحاشــقةٓ ،حتؿــال وجــقد كســخة لــدى الؿملــػ تختؾــػ طـــ
وأثبـ ُ
الؿطبقع مـ تؾؽ الؽتب-
 -3إذا كــان الســؼط أو الزيــادة أو آخــتالف بــقـ الـســخ طؾــك كؾؿــة واحــدة يف
الؿتـ 7لؿ أجعؾفا بقـ معؼقفتقـ [ ] ،ووضعت الحاشقة بعد الؽؾؿة مباشـرة وأشـرت
يف الحاشقة لقجف ذلؽ-
 -4إذا تداخؾت الحقاشل داخؾ الــص القاحـد فـنين أضـع قبـؾ بدايـة الحاشـقة
إولك ققسًا واحد ًا هؽذا ثؿ أختؿف طـد الـفاية بؼقس واحـد أيضـًا هؽـذا  ،ومثـال
ذلؽ :ما جاء يف الـص الؿحؼؼ:
قؾت :قـد يجـاب بـلن مــ أهـؾ الػـرتة مــ هـق معـذب لتؾبسـف بؿـا يؼتضـل الؽػـر
كعؿرو بـ لحل [ ،فػل الحديث [طـف صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ] ( :رأيـت طؿـرو
ابـ لحل].
 -5وثؼت الؿادة العؾؿقة يف الؿتـ كؿا يل :
أ ـ طزو أيات القاردة يف الؿتـ إلك مقاصـفا يف الؿصحػ الشريػ ،بـذكر اسـؿ
السقرة ورقؿ أية ،وكتابة أيـات بالرسـؿ العثؿـاين بحسـب الؿصـحػ اإللؽـرتوين
الذي أصدره مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ-
ب ـ تقثقــؼ الؼــراءات بعزوهــا إلــك مصــادرها الؿعتؿــدة ،مــع بقــان تقاترهــا أو
شذوذها-
ج ـ تخــريج إحاديــث الــقاردة يف الؿــتـ ،مـــ مصــادر الســـة الؿعتؿــدة ،بــذكر
الؿصدر والجزء والصػحة ،ورقؿ الحديث ـ إن وجد ـ مـع ذكـر درجـة الحـديث مــ
خالل أققال أئؿة هذا الشلن ،وإن كان الحديث يف الصـحقحقـ أو أحـدهؿا 7اكتػقـت
باإلحالة طؾقفؿا-
( )8ساقط مـ (د)-
( )0ساقط مـ (ج)-
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د ـ التعريــػ بــإطالم غقــر الؿشــفقريـ ـ الــقارد ذكــرهؿ يف البحــث ـ تعريػــًا
مقجز ًا ،ومـ الؿشـفقريـ الؿػسـرون كالزمخشـري وأبـل حقـان والبقضـاوي فـنين ٓ
أترجؿ لفؿ-
هـ ـ طزو إبقات الشعرية إلك قائؾقفا ومؽاهنا مـ كتب الؾغة أو دواويـ الشعر-
و ـ التعريػ بالطقائػ والػرق الؿذكقرة يف الؿتـ تعريػًا مختصر ًا-
ز ـ التعريػ بإماكـ ،والؿقاضع ،التل يؿر ذكرها يف الؿتـ تعريػًا مختصر ًا-
ح ـ تقثقؼ إققال الؿـؼقلة طـ العؾؿاء باإلحالة إلك مقاضـعفا مــ كتـبفؿ بـذكر
الجزء والصػحة-
 -6وضعت ففرسًا طامًا لؾبحث مشتؿالً طؾك مقضقطات البحث والتحؼقؼ-

***
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(الصػحة إخقرة مـ الؽقيت)
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346

الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

د.ففد بـ مبارك القهبل

الكطه األّل :الدزاض٘
املبخح األّل :التعسٓف باملؤلِّف
املطلب األّل :امسُ ّىطبُ ّكئتُ ّلكبُ:
مـصــقر بـــ أبــل الـصــر بـــ محؿــد الطــبالوي ،زيـــ الــديـ ،أبــق الســعد ،اشــتفر
بـ (سبط الطبالوي) ،أي :سبط العالمة كاصر الديـ محؿد بـ سالؿ الطـبالوي ،فؼقـ ٌف
شافعل مصري-

كسبتف إلك " َص َبؾِ َّقة"  ،مـ قرى الؿـقفقة بؿصـر ،وأصـؾف مـفـا ،مقلـده ووفاتـف

كص طؾك سـة وٓدتف ،إٓ أهنؿ كصـقا طؾـك أكـف تـقيف
بالؼاهرةَ ،وهبَا كشل -ولؿ أجد مـ َّ
وطؿره جاوز الؿائة-

املطلب الجاىٕ :علنُ:
وصػف الؿرتجؿقن بصػات تدل طؾك طؾؿف وتؿقزه ،فؼد حػظ الؼرآن بالروايات
واشــتغؾ بعؾ ـقم َّ
الشـ ْـرع والؿعؼــقٓت ،وبــرع يف التػســقر والػؼــف والحـ ِـديث والـحــق
والتصريػ والؿعاكك والبقان والؽالم والؿـطؼ وإصقل وغقرها مـ العؾقم ،وقؾؿـا
( )8يـظر :خالصة إثر ،) 105 . 1 ( :وإطالم لؾزركؾل ،) 522 . 4 ( :وهدية العـارفقـ،) 142 . 0 ( :
ومعجؿ الؿملػقـ ،) 82 . 85( :ومعجؿ الؿػسريـ-) 355 . 0 ( :
ِ
( )0قــال الســخاوي" :قريــة بالقجــف البحــري" -الضــقء الالمــع ،) 080 . 88 ( :وقــال الزبقــدي" :و َص َبؾ َّق ـ ُة

قهة :قرية مــ أطؿـال مصـر ،مــ الؿـقفقـة ،وقـد دخؾتفـا" -تـاج العـروس:
محركة ،والعا َّمة تؼقلَ :ص َب ُؾ َ
َّ

( ،)530 .06واكظر :مختصر فت رب إرباب بؿا أهؿؾ يف لب الؾباب مـ واجب إكساب-)53 ( :
وهل أن معر وفة بـ (صبؾقها) إحدى قرى مركز (تال) شؿال غرب محافظة الؿـقفقـة التـل تؼـع شـؿال
جؿفقرية مصر-
( )5الؿـُقف َّقة :محافظة مصرية ،تؼـع شـؿال العاصـؿة الؿصـرية الؼـاهرة ،يف جــقب دلتـا الـقـؾ ،وطاصـؿ ُتفا7
مديـ ـ ُة شــبقـ الؽــقم ،وأكــرب مــدهنا مديـــة الســادات الؿســتؼطعة مـــ محافظــة البحقــرة طــام 8668م،
ومساحتفا  00215-25كؿ -²وهل مـسقبة إلك مـقف ،مــ قـرى مصـر الؼديؿـة -اكظـر :معجـؿ البؾـدان:
(-)083 .2
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ُيقجد فـ مـ ا ْل ُػـُقن العؾؿقة إٓ َولف فِ َقفا الؿؾؽة الؼقية-

قــال طـــف الؿحبــل (ت8888 :هـــ)َّ " :
الشـ ْقخ ا ْل َعــالؿ ا ْل ُؿ َحؼــؼَ ،خاتِ َؿــة ا ْل ُػ َؼ َفــاء،
ِ
السؾػ ،برع ىف ال َّت ْػ ِسقر َوا ْل ِػ ْؼف وا ْل َح ِديث والـحق والتصـريػ
ورحؾة الطالبَ ،و َبؼ َّقة ّ
قرها مـ ا ْل ُع ُؾقم َف َال يداكقف فِ َقفا مدان
والؿعاكك َوا ْل َب َقان َوا ْل َؽ َالم والؿـطؼ وآصقل َو َغ َ
بِ َح ْق ُث اكف تػرد ىف اتؼـان كـؾ مِـ َْفـا وقؾؿـا ُيقجـد فــ مــ ا ْل ُػـُـقن العؾؿقـة آ َولـف فِ َقفـا
الؿؾؽة الؼقية " -

الس ـ َعا َدة فِ َقفــا فاكتشــرت
الســـ َّقة ورزق َّ
وقــال طـــ مملػاتــف" :وألــػ الؿملػــات ّ
ِ
قؾفا وسارت هبَا الر ْك َبان"  -وقال الزركؾل (ت8563 :هــ):
واجتفد الـَّاس ىف َت ْحص َ
"غزير العؾؿ بالعربقة والبالغة"  -وكان جدُّ ه ـ كاصر الديـ ـ َط َؾؿًا أثـك طؾقف طد ٌد مـ
العؾؿــاء ،قــال طـــف الؿحبــل" :خاتؿــة الؿحؼؼــقـ"  ،وقــال طـــف أيضــًا" :كــان مـــ
مػردات العالؿ"  ،ووصػف بـ"شقخ اإلسالم" -
املطلب الجالح :مػاخيُ -
أخذ طـ طدد مـ العؾؿاء والؿشايخ مـفؿ:
ِ
الشؿس الرمؾل  -0 -وأخذ العربقة َطـ َأبك الـَّصر بــ ك ِ
َاصـر
ْ
 -8أخذ ا ْلػ ْؼف َطـ َّ ْ
( )8خالصة إثر-) 105 . 1 ( :
( )0السالؼ كػس الصػحة-
( )5إطالم-) 522 . 4 ( :
( )1خالصة إثر-) 858 . 5 ( :
( )2السابؼ-) 515 . 5 ( :
( )3السابؼ-) 105 . 1 ( :
( )4خالصة إثر-) 105 . 1 ( :
الرمؾل :فؼقف الديار الؿصرية يف طصـره ،ومرجعفـا يف الػتـقى-
( )5محؿد بـ أحؿد بـ حؿزة ،شؿس الديـ
ّ
الشافعل الصغقر -كسبتف إلك الرمؾة (مـ قرى الؿـقفقة بؿصـر) ومقلـده ووفاتـف بالؼـاهرة -ولـل
يؼال لف:
ّ

إفتاء الشافعقة ،وجؿع فتاوى أبقف ،وصـّػ شـروحًا وحقاشـل كثقـرة ،مـفـا :هنايـة الؿحتـاج إلـك شـرح

الؿـفاج ،تقيف سـة 8221هـ -اكظر :خالصة إثر ،)510 . 5( :وإطالم لؾزركؾل-)4 . 3( :
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الدّ يـ الطبالوي -
الشفاب َأ ْحؿـد بــ َقاسـؿ العبـادي َ ،وبِـف
 -5وٓزم ىف ا ْل ُع ُؾقم الـظرية ا ْل ُؿ َحؼؼ َ
تخرج واكْتػع َوحصؾ َوجؿع َوأ ْفتك ودرس وٓزمف بعده ّ
جؾ تالمذتف-

املطلب السابع :طالبُ

:

أخذ طـف طدد مـ العؾؿاء والؿشايخ مـفؿ:
َ -8زك َِريا بـ إِبر ِ
اهقؿ بـ طبد ا ْل َعظِقؿ ا ْل َحـ َِػ ّل  -0 -طبد الرؤف بـ َتاج العارفقـ
َّ
َْ
العارفقـ ابـ َطؾل ا ْل َؿـ ِ
َاو ّي -
ّ
ِ
ُ -5م َح َّؿد بـ َأ ْحؿد ،شؿس الدّ يـ ،ا ْل َخطقب الشقبري ،الشافعل -
( )8والـد الؿملـػ :أبـق الـصــر بــ محؿـد بــ ســالؿ الطـبالوي ،الشـافعل ،أحـد العؾؿــاء بؿصـر ،تـقيف ســـة
8201هـ طـ طؿر يـاهز الؿئة -اكظر :خالصة إثر-) 105 . 1( :
( )0هق أحؿد بـ قاسؿ العبادي شفاب الديـ ،مـ أهؾ الؼاهرة فؼقف شافعل ،برع وساد وفـاق إقـران -تـقيف
بالؿديـة الؿـقرة طائدً ا مـ الحج -مـ تصاكقػف :حاشـقة (أيـات البقــات) طؾـك شـرح جؿـع الجقامـع،
وشرح لشرح القرقات ،وحاشـقة طؾـك شـرح الؿــفج ،وأخـرى طؾـك تحػـة الؿحتـاج -يـظـر :شـذرات
الذهب 7)151 . 5( :ومعجؿ الؿملػقـ ،)15 . 0( :ومؼدمة حاشقتف طؾك تحػة الؿـفاج الؿطبقطة يف
الؿطبعة الؿقؿـقة-
( )5خالصة إثر-) 552 . 5 ( :
ِ
ِ
ِ
ِ
( )1زَ ك َِريا بـ إِبر ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
اهقؿ بـ طبد ا ْل َعظقؿ بـ أ ْحؿد أ ُبق يحقك الؿعري ال َؿؼدسل ال َحـَػ ّلَ ،رحؾ إلك مصـرَ ،وأخـذ
َّ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْقخ َمـ ُْصقر الطبالويَ ،وك َ
َوأخذ هبَا ال َّت ْػسقر وا ْل َحديث َطـ َّ
ـاع َصقيـؾ فـل كثقـر
سراَ ،ل ُف َب َ
َان َفؼقفًاُ ،م َػ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
مـ ا ْل ُػـُقنَ ،وولل إِ ْفتَاء ا ْل َحـ َِػ َّقة بالؼدس ،ودرس َوأ َفاد ،واكتػع بف خؾؼ كثقر فـل ا ْلػ ْؼـفَ ،وغَقـرهَ ،وكَاكَـت
َو َفاتف فِل سـة 8252هـ -اكظر :خالصة إثر ،) 840 . 0 ( :ومعجؿ الؿػسريـ-)840 . 0( :
ـؿ ا ْل َؿـَـ ِ
ـاو ّي
( )2طبـد الــرؤف بــ َتــاج العــارفقـ بــ طَؾـ ّـل بـــ زيــ العابــديـ الؿؾؼـب زيـــ الــدّ يـ الحـدادي ثـ َّ
الشافِ ِعل صاحب التصاكقػ السائرة جؿع مـ ا ْلع ُؾقم والؿعارف طؾك ْ ِ
الؼاهري َّ
اطفا وتبـايـ
اخت َالف َأك َْق َ
ُ
َ
ِ
ِ
قحة َي ْقم ا ْل َخ ِؿقس ال َّثالِث َوا ْل ِع ْشريـ مـ صػر سـة
يجتَؿع فل أحد م َّؿـ طاصرهُ ،تقفل َصبِ َ
أقسامفا َما لؿ ْ
ِ
ِ
ِ
َ
8258هـ وصؾل َط َؾ ْقف ب َجامع ْإزْ َهر -اكظر :خالصة إثر-)180 . 0( :
ِ
ِ
( )3م َح َّؿد بـ َأ ْحؿد ،الؿؾؼب بشـؿس الـدّ يـ ا ْل َخطِقـب ،الشـقبري ،الشـافعل ،الؿصـري ،شـقخ َّ
الشـافع َّقة ىف
وقتفَ ،ك َ
َان َف ِؼقفا إلقف الـ َفا َية ،وكـان يؾؼـب بشـافعل الزَّ َمـانَ ،تـقيف َل ْق َؾـة ال ُّث َال َثـاء سـادس طشـرى ُج َؿـا َدى
إولك ســة 8236هــ -اكظـر :خالصـة إثـر ،)552 . 5( :وديـقان اإلسـالم ،)832 . 5( :وإطـالم

=
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املطلب اخلامظ :مؤلفاتُ

:

السـ َعا َدة فِ َقفــا7
ورزق َّ
الســـ َّقةُ ،
قــال الؿحبــل (ت8888 :هــ)" :ألــػ الؿملػــات ّ
ِ
وسارت هبَا الر ْك َبان"  ،ومـ أبرز مملػاتف:
قؾفا،
ْ
فاكتشرت ،واجتفد الـَّاس ىف َت ْحص َ
مـظقمة يف البالغة ،مجاز ًا واستعارة ،وشرحفا (خ)-
شــرح طؾــك تصــريػ العــزي لؾتػتــازاين ،الطــالع الســعد فِــل شــرح تصــريػ
ا ْل ُع َّزى لؾسعد التػتازاكك-

كظؿ طؼقـدة السـؾػل (خ) :مطؾـع بـدور ا ْل َػقائِـد ومـبـع جـق ِ
اهر الػرائـد طؾـك
َ َ
َ

شرح العؼائد لؾـسػل-
الســر الؼدســل يف تػســقر آيــة الؽرســل (خ) فــرغ مـــ تللقػــف يف شــقال ســـة
664هـ-
الؿسرتضك يف الؽالم طؾـك تػسـقر ققلـف تعـالك :ﱥﭐ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﱤ :وهق هذا الؽتاب-
العؼقد الجقهرية يف حؾ ألػاظ إزهرية (خ)-
حسـ القفا بزيارة الؿصطػك (خ)-
تحػة القؼظان يف لقؾة الـصػ مـ شعبان (خ)-
مـــفج التقســقر إلــك طؾــؿ التػســقر (خ) وهــق شــرح لـــظؿ طؾــؿ التػســقر لعبــد
الرؤوف الزمزمل الؿؽل -أتؿف يف شقال سـة  656هـ-
حاشقة طؾك شرح الؿـفاج (خ)-
=

لؾزركؾل-)88 . 3( :

( )8أشقر بـ (خ) إلك الؿخطقط-
( )0خالصة إثر-) 105 . 1 ( :
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املطلب الطادعّ :فاتُ:
تقيف رحؿف اهلل بؿصر يقم الثالثاء ،رابع طشر ذى الحجة سـة 8281هـ -

***

( )8جــاء الـــص طؾــك وفاتــف يف شــفر ذي الحجــة يف :خالصــة إثــر ،) 105 . 1 ( :ومعجــؿ الؿــملػقـ:
(-) 82.85
غقر صـاحب كشـػ الظــقن ،فقؿـا اصؾعـت طؾقـف مــ مصـادر ،حقـث ذكـر طــد
( )0لؿ يخالػ يف سـة وفاتف ُ
ِ
ـؿ يف ســة
الؿخطقط أن وفاتف سـة (623ه) ،ولعؾف أراد جده كاصر الديـ محؿد بـ سالؿ ،مع كقكف َوه َ
أثبـت هـق ســ َة
وفاة الجد أيضًإ 7هنا كاكت طام (633ه) ،وبـقـ وفاتـف ووفـاة جـده ( )15طامـًا ،وقـد َ
وفاتف ـ بحسب الؿتػؼ طؾقف ـ يف حديثف طـ مخطقصف (السر الؼدسل يف تػسقر آية الؽرسل) اكظر :كشػ
الظـقن ) 655 . 0 ( :ويف حديثف طـ مخطقصف (صالع السعد) كؿا يف-) 8856 . 0 ( :
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املبخح الجاىٕ :التعسٓف باملدطْط
املطلب األّل  :حتكٔل اضه الكتاب.
 -8جاء يف غالف كسخة الؽقيت وكسخة دار الؽتب الؿصـرية( :الؿسرتضـك يف
تػسقر ققلف تعالك :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ) -وهذا آسـؿ هـق الـذي كـص
طؾقف الؿم ِّل ُ
ػ يف جؿقع ك َُسخِ الؽتاب الخطقة.
 -0وجاء اسؿف يف غالف الـسخة التقؿقرية( :الؿسرتضك يف الؽالم طؾك تػسـقر
ققلف تعالك :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ)-
 -5ويف غالف كسخة مؽتبة الؿؾؽ طبد العزيز بالرياض( :الؼقل الؿسرتضـك يف
تػسـقر ققلــف تعــالك :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ) -وفقـف زيــادة (الؼــقل) ،وهــق
كص طؾقف الؿملػ ،وقد يؽقن زيادة مـ الـاسخ-
مخالػ لالسؿ الذي َّ

املطلب الجاىٕ :تْثٔل ىطبتُ للنؤلف.
كسبة الؽتاب لؾؿملػ ثابتة ،ويدل طؾك ذلؽ ما يل :
 ,8طزوه لف يف الؿصادر التل ُتعـك بذكر الؽتب -
 ,0وطزاه لف أيضًا طدد مؿـ ترجؿ لف -
 ,5ما جاء يف الؿخطقط مـ إشارات إلك كقكف هق الؿملػ كؿـا يف ققلـف" :وقـد
ُ
ابــ حجـر الفقتؿـل"  -وجـده
خطقب الؿتـلخريـ،
تؾؿقذ جدي،
قال
شـفاب الـديـ ُ
ُ
ُ
هق :كاصر الديـ محؿد بـ سعد الطبالوي كؿا تؼدم-
 ,1مــا جــاء يف بدايــة الؿخطــقط مـــ التصــري بالـســبة إلقــف ،كؿــا يف الـســخة
( )8اكظر :كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن ،) 562 . 8 ( :وخزاكـة الـرتاث ) 358 . 828 ( :رقـؿ
(-)820262
( )0اكظر :إطالم لؾزركؾل ،) 522 . 4 ( :ومعجؿ الؿػسريـ-) 355 . 0 ( :
( )5اكظر ص )51( :مـ هذا التحؼقؼ-
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إزهرية ،حقث جاء بخط الـاسـخ" :لؾشـقخ اإلمـام والحـرب الؽامـؾ الفؿـام مـصـقر
سبط الشـقخ الطـبالوي الشـافعل" -و ُكتـب طؾـك غـالف ُكسـخ :الؿؾـؽ طبـد العزيـز،
والؽقيت ،ودار الؽتب الؿصرية ،والتقؿقرية ،كسب ُتف إلقف أيضًا -

***

( )8ويتـبــف إلــك أكــف كســب يف خزاكــة الــرتاث ) 120 . 52 ( :رقــؿ ( )53316إلــك مؽــل بـــ أبــل صالــب
(ت154:ه) ! ،وهق خطل 7فالؿملػ يـؼؾ طـ متلخريـ طـ مؽل ،كالبقضاوي وأبل حقـان وابــ حجـر
الفقتؿل وغقرهؿ -وكسب فقف أيضًا إلك مجفقل :خزاكة الـرتاث ) 61 . 53 ( :رقـؿ ( )54523ثـؿ إكـف
كســب إلــك الؿملــػ الصــحق يف :خزاكــة الــرتاث ) 358 . 828 ( :رقــؿ ( ،)820262كؿــا ُكســب يف
إيضــاح الؿؽـــقن ) 144 . 1 ( :لؾســقد محؿــد بـــ الســقد صــال الحســقـل الرفــاطل ،وهــق مخــالػ
لؾصقاب يف كسبة الؽتاب أيضًا-
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املبخح الجالح :قٔن٘ الكتاب العلنٔ٘
لؾؽتاب ققؿة طؾؿقة يف التػسقر ،تظفر يف مـاقشة الؿملػ يف هذا الؽتاب الؾطقػ
لعدد مـ الؿسائؾ يف طؾقم الؼرآن ،مثؾ:
تعريػ التػسقر-
تعريػ الؼرآن-
تعريػ السقرة وأية-
تعريػ الؿؽل والؿدين-
معـك ققل الؿػسريـ( :سبب كزول هذه أية كذا)-
كؿا كاقش طدد ًا مـ الؼضايا يف تػسـقر هـذه السـقرة وأيـة ،ومــ أبـرز الؿسـائؾ
التل ذكرها:
مؽقة السقرة-
سبب كزول السقرة-
كقػ اتصؾ ققلف تعالك :ﱥﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱤ بؿا قبؾف-
الخالف يف معـك القطد يف ققلف تعالك :ﱥﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱤ-
مـ ذهب إلك كقن هذه أية أرجك آية يف الؼرآن-
معـك الالم الداخؾة طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐ ﲋ ﱤ-
ذكر بعض الؿستـبطات مـ السقرة-
ويظفر مـ ذكـره لفـذه الؿسـائؾ ومـاقشـتف لفـا 7أهؿقـة الؽتـاب ،واشـتؿالف طؾـك
مسائؾ مفؿة يف التػسقر ،وهبا تظفر أهؿقة الؽتاب-
كؿا أن طؾك الؽتاب طدة مؾحقضات مـ أهؿفا:
 -8ذكر طدد مـ إحاديث الضعقػة مع طدم التـبقف طؾك ضعػفا-
 -0السقر طؾك مذهب إشاطرة يف بعض الؿسائؾ ،كؿا سقرد يف التعؾقؼ طؾك الؽتاب-
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املبخح السابع ّ :صف اليطذ اخلطٔ٘ ّأماكً ّجْدٍا
بعد البحث يف مصادر الؿخطقصات ،وقػت طؾك خؿـس كسـخ خطقـة لؾؽتـاب،
وهذا وصػ هذه الـسخ مع ذكر أماكـ وجقدها:

الـسخة إولك :كسخة مؽتبة الؿؾؽ طبد العزيز يف الرياض:
 بؾــغ طــدد أوراق الؿخطــقط ( )4ألــقاح ،يف كــؾ لــقح صــػحتان ،طــدا صــػحة
الخاتؿــة والعـــقان ،ويف كــؾ صــػحة بؾــغ طــدد إســطر ( )06ســطر ًا ،طــدا صــػحة
العـقان ،وصػحة الخاتؿة ،يف كؾ سطر ( )82,88كؾؿة تؼريبًا-
 لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط ،وٓ سـة كسخف-
 ٓ يقجد طؾك الـسخة أي تعؾقؼ-
 صػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-
 وخــط الـســـخة خـــط مشــرقل جؿقـــؾ ،لقكـــت فقــف بعـــض كؾؿـــات العــــقان
بالؾقن إحؿر-
 رقؿفا)342( :
 يالحظ طؾقفا اختصار كتابة (حقـئذ) حقث تؽتب (ح) فؼط-
 وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز (أ) وهل الـسخة إصؾ ،اطتؿدت طؾقفا لؼؾة
أخطائفا ،ووضقح خطفا ،مؼاركة بالـسخ إخرى-

الـسخة الثاكقة :كسخة دار الؽتب الؿصرية:
 بؾغ طدد أوراق الؿخطقط ( )80لقحًا ،يف كؾ لقح صػحتان ،يف كـؾ صـػحة
بؾغ طدد إسطر ( )08سطر ًا ،طدا صػحة العــقان ،وصـػحة الخاتؿـة ،يف كـؾ سـطر
( )88كؾؿة تؼريبًا-
 لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط ،وذكـر أكـف اكتفـك مــف يف يـقم آثــقـ مسـتفؾ شـفر
رجب الػرد سـة 8201هـ ،أي بعد وفاة الؿملػ بعشر سـقات-
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 ويقجد طؾك الـسخة تعؾقؼات يسقرة بخط الـاسخ-
 وصػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-
 وخط الـسخة خط مشرقل ،لقس بجؿال الخط الذي يف كسخة الؽقيت-
 رقؿفا :تػسقر (-)653
 وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز (ب)-

الـسخة الثالثة :كسخة معفد الؿخطقصات العربقة بالؽقيت:
 بؾغ طدد أوراق الؿخطقط ( )3ألقاح ،يف كؾ لقح صػحتان ،بؾغ طدد إسطر
يف كؾ صػحة ( )02سـطر ًا تؼريبـًا ،طـدا صـػحة العــقان ،وصـػحة الخاتؿـة ،يف كـؾ
سطر ( )80كؾؿة تؼريبًا-
كص طؾك أكف فرغ مــ
 وكاسخ الؿخطقط هق :أحؿد بـ محؿد بـ طثؿان ،وقد َّ
كسخف يقم الخؿقس 8842 . 5 . 0هـ-
 ويقجد طؾك الـسخة تعؾقؼات يسقرة بخط الـاسخ ،أهؿفا ما جاء طؾك صـػحة
العـقان حقث كتب" :الحؿد هلل سبحاكف ،قد رأيت هذا الؿملػ يف غقر هذه الـسـخة،
يزيد طؾك اثـل طشر ورقة ،فؾعؾ بلصؾ هذه الـسخة ساقط مـف كثقر واهلل أطؾؿ"-
والجقاب طؾك هذا التعؾقـؼ :أن الـسـخة كامؾـة ٓ سـؼط فقفـا ،ولؽــ لعـؾ هـذه
الـسخة مؽتقبة بخط كبقر كؿا هق حال كسخة دار الؽتب الؿصرية البالغ طدد أوراقفا
( )80لقح ،وكؿا هق الحال يف الـسخة التقؿقرية البالغ طدد أوراقفا ( )08لؽرب خـط
الـاسخ-
 صػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-
 وخط الـسخة خط مشرقل حسـ ،يضخؿ بعض الؽؾؿات كؽؾؿة (حؿـد ًا) يف
بداية الؿخطقط ،و (أما بعد) وغقرهؿا تجؿقالً لفا-
 وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز (ج)-
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الـسخة الرابعة :الـسخة التقؿقرية:
ُ ذيؾ ْت هذه الـسخة بؽتاب آخر كؿا جاء طؾك صػحة العــقان( :ويؾقفـا :شـرح
أحاديث مـ شـفاب إخبـار لؾؼضـاطل مؿـا يمولـف الؿتػؼـة والؿتػؼـرة طؾـك خـالف
الؿراد بف ترخصًا واجرتاء)-
 كتــب طؾــك الغــالف بخــط الـاســخ تحــت طـــقان كتــاب الؿسرتضــكٕ( :حــد
تالمذة ابـ قاسـؿ العبـادي مــ طؾؿـاء الؼـرن العاشـر) ،ووضـع هـامش بــػس الخـط
كصف" :هق العالمة مـصقر الطبالوي الؿتقيف سـة 623هـ وذكر هذا الؽتاب يف كشػ
الظـقن بقـ الرسـائؾ بؾػـظ (رسـالة الؿسرتضـك) اكظـر ج 8ص  158سـطر  05صبـع
بقٓق" -وقد سبؼ الحديث طـ الخطل يف سـة وفاة الؿملػ-
 بؾغ مجؿقع أوراق الؿخطقط لؾؽتاب وذيؾف ( )32لقحـًا ،واخـتص الؽتـاب
مـفا بـ ( )08لقحًا ،يف كؾ لقح صػحتان ،طدا صػحة العــقان ،ويف كـؾ صـػحة بؾـغ
طدد إسطر ( )82سطر ًا ،طدا صػحة العـقان ،ومتقسط الؽؾؿات يف كـؾ سـطر ()3
كؾؿات وهذا ما يربر كرب حجؿ الؿخطقط مؼاركة بغقره-
 لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط ،وٓ سـة كسخف-
 يقجد طؾك الـسخة تعؾقؼات يسقرة-
 صػحات الؿخطقط مرتبط أيضًا بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-
 وخط الـسخة خط مشرقل واض جد ًا ،ويبدو كخط الؿعاصريـ-
 رقؿفا )150( :تػسقر تقؿقر-
 وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز (د)-

الـسخة الخامسة :كسخة تطقان:
 بؾــغ طــدد أوراق الؿخطــقط ( )6ألــقاح ،يف كــؾ لــقح صــػحتان ،طــدا صــػحة
الخاتؿة ،بؾغ طدد إسطر يف كؾ صػحة ( )08سطر ًا تؼريبًا ،طدا صـػحتل العــقان،
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والخاتؿة ،يف كؾ سطر ( )80كؾؿة تؼريبًا تزيد وتـؼص-
 لؿ يذكر اسؿ كاسخ الؿخطقط-
 صػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-
 وخط الـسخة خط مشرقل جؿقؾ ،لقكت فقف بعض الؽؾؿات بالؾقن إحؿر-
 يقجد طؾك الـسخة خرجتان بخط الـاسخ وهل مـ مـتـ الؽتـاب ،وقـد وضـع
بعدها يف مقضع( :ص ص ص ) ويف آخر (ص ) مؿا يدل طؾك الؿؼابؾة-
 يالحظ طؾقفا اختصار كتابة (حقـئذ) حقث تؽتب (ح) فؼط-
 رقؿفا( :ق-ع)  008[ 830ـ 058م] ( 61ـ 882و)-
 وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز (هـ)-

***
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املبخح اخلامظ :الدزاضات الطابك٘
وقػت بعد آكتفاء مـ تحؼقؼ الؿخطقط طؾـك تحؼقـؼ لؾؽتـاب لؾـدكتقر سـالم
طبـقد حســ ،ود -طؾـل سـعقد حؿــادي وفؼفؿـا اهلل ،كشـر يف مجؾـة الجامعـة العراققــة
العدد (-)8.54
وبعــد قــراءة هــذا التحؼقــؼ ،ضفــر لــل أن الؿخطــقط ٓ يــزال بحاجــة إلــك إطــادة
تحؼقــؼ ،حقــث اشــتؿؾ طؾــك ســؼط يف مقاضــع طديــدة مـــف ،وطؾــك أخطــاء يف إثبــات
كؾؿات طؾك غقر الصقاب ،كؿا اشتؿؾ طؾك أخطاء لغقية كثقرة ،وألخص الػروقـات
وإخطاء يف الـؼاط أتقة:
 .4أن لؾؿخطقط خؿس كسخ خطقة ،اطتؿد الؿحؼـؼ يف الؿجؾـة العراققـة طؾـك
كســختقـ خطقتــقـ فؼــط ،وهؿــا  :كســخة الؿؾــؽ طبــد العزيــز ،وكســخة دار الؽتــب
الؿصرية ،بقـؿا اطتؿدت طؾـك خؿـس كسـخ خطقـة ،فـزدت ثـالث كسـخ هـل :كسـخة
كـص
معفد الؿخطقصات العربقة بالؽقيت كسخفا أحؿد بـ محؿـد بــ طثؿـان ،وقـد َّ
طؾك أكف فرغ مــ كسـخف يـقم الخؿـقس 8842 . 5 . 0هــ وهـل مؽتقبـة قـرب زمــ
الؿملػ الذي تقيف سـة 8281ه  ،والـسخة التقؿقرية ،وكسخة تطقان-
 .2وجقد سؼط يف مقاضع طديدة مـ التحؼقؼ ،كظر ًا لعدم اصالع الؿحؼؼ طؾـك
الـسخ الخطقة إخرى لؾؽتاب ،ومـ أمثؾة ذلؽ:
الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
كجـؿ
صالة وسالمًا دائؿقـ ما صؾـع
ٌ
بعــد كجـــؿ ،وطجـــز العـــالؿقن طــــ
إحصاء كتاب اهلل بؽقػ وكؿ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر سؼط مـ التحؼقؼ الصػحة
السابؼ)

84

كجـؿ
صالة وسالمًا دائؿقـ ما صؾـع
ٌ
معــك
غزيـر
طـالؿ
بعد كجؿ[ ،وأبـرز
ً
َ
ٌ

يف صــــــغقر حجــــــؿ] [ ،وطجــــــز

( )8زيادة مـ (ج)-
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الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر سؼط مـ التحؼقؼ الصػحة
السابؼ)
العـــالؿقن طــــ إحصـــاء كتـــاب اهلل
بؽقػ وكؿ]

ثؿ مـ الؼرآن ما هق :مؽل ،وهق :ما
كزل قبؾ الفجـرة ،ومـدين ،وهـق :مـا

ثؿ مـ الؼرآن ما هق :مؽل ،وهق :مـا
84

كزل بعدها

كــزل قبــؾ الفجــرة طؾــك إص ـ

،

02

ومدين ،وهق :ما كزل بعدها
ولف أكقاع كثقـرة ب َّقـ ُتفـا مـع الؿباحـث

ولف أكقاع كثقرة ب َّقـ ُتفـا مـع الؿباحـث
قبؾفا يف شرحل لـظؿ كؼاية العؾقم
ـــبب الـــــزول
فقجــــقز أن يؽــــقن سـ ُ
[أمـــقر ًا كثقـــرةً] بعـــد جؿقـــع تؾـــؽ

84

قبؾفــــا يف شــــرحل [لعؾــــؿ التػســــقر
مـ] كظؿ كؼايـة العؾـقم [لؾشـقخ

02

الؿؽل]
طبد الرؤوف
ّ

85

إمقر

ـــبب الـــــزول
فقجــــقز أن يؽــــقن سـ ُ
[أمـــقر ًا كثقـــر ًة بـــلن يؽـــقن الــــزول

00

بعد] جؿقع تؾؽ إمقر

والؿصــطػك الــذي آخرتــف خقــر مـــ
ُأوٓه

85

قؾت :محؾف يف غقر الخصقصقة

02

الثاين

00

والؿصــطػك الــذي آخرتــف خقــر مـــ
ُأوٓه [لؿا فقفا مـ زيادة الؿؽرمـات

05

كالؿؼام الؿحؿقد الذي أوٓه]

( )8ساقط مـ (ج)-
( )0زيادة مـ (ج) و (د)-
( )5ساقط مـ (ه)-
( )1يف (ه)" :لـظؿ"-
( )2زيادة مـ (ج)-
( )3زيادة مـ (د) و (ه)-
( )4زيادة مـ (د) و (ه)-
( )5زيادة مـ (ج) و(د)-
( )6زيادة مـ (ج)-
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الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر سؼط مـ التحؼقؼ الصػحة
السابؼ)
والرضــــك بالؿؼضــــل قــــد يؽــــقن
يـرض بؽـقهنؿ أو
مذمقمًا[ ،فؾق لـؿ َ
دخقلفؿ يف الــار ،لعـدم رضـك ربـف7

والرضــــك بالؿؼضــــل قــــد يؽــــقن
مـــذمقمًا ،ولـــقس هـــق حقـئـــذ مــــ

00

مؼامات السالؽقـ

فـــال بـــدَّ مــــ إدخـــال الجــــة ،ولـــق
بـــــأخرة ،لؾقطـــــد يف أيـــــة ،وإن

58

ارتؽبـــقا الؽبـــائر فـــال إشـــؽال] ،
ولـــقس هــــق حقـئــــذ مـــــ مؼامــــات
السالؽقـ
مـــع قطـــع الـظـــر طــــ أكـــف مـــراد اهلل
تعــالك[ ،فعؾــك هــذا معـــك الحــديث
الشـريػ إكؿـا هــق لؿـا وطـد الرضــك

مـــع قطـــع الـظـــر طــــ أكـــف مـــراد اهلل
تعالك ،فال بـد مــ إدخـالفؿ الجــة،

00

وٓ إشؽال فقف

بــــالؿعـك الؿــــذكقر قــــال :وأكــــا ٓ
أرضك هبذا الؿعــك لقجـقد أمتـل يف

50

كـت أرضك بف مــ حقـث
الـار ،وإن ُ
كقكف مراد ًا هلل] فال بد مـ إدخالفؿ
إدخالفؿ الجـة ،وٓ إشؽال فقف

إول ٓ :يرضك بف

00

فال يـايف الدخقل

01

أكف كائـ البتة وأما حؼقؼة

06

إول[ :أن الؿعـك أكف] ٓ يرضـك
يرضك بف
فال يـايف الدخقل لغقره
أكــف "كــائـ البتــة" [وقــد أشــار إلــك هــذا
الؿعـك فقؿا سقل ]  -وأما حؼقؼة

( )8زيادة مـ (ج)-
( )0زيادة مـ (ج)-
( )5زيادة مـ (ج) و (د)-
( )1زيادة مـ (د)-
( )2زيادة مـ (ج)-
( )3يف (د)" :حؼقؼتف"-
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الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر سؼط مـ التحؼقؼ الصػحة
السابؼ)
وضاهر [أن حؿؾفؿ آية ﭽ ﮄ ﭼ

وضاهر مؿا أسؾػـاه يف تػسقر أية

06

طؾك معـاه إصؾل ويف الؽشاف

06

طؾك ما قـدمـا لؽقكـف أبؾـغ يف الؿؼـام
وإٓ فؼــد طؾؿـــا] مؿــا أســؾػـاه يف

12

تػسقر أية
طؾك معـاه إصؾل ،فتدبر -
خاتؿــة كرجــق مـــ فضــؾ اهلل تعــالك

13

حسـفا ويف الؽشاف

 .3إثبات طدد مـ الؽؾؿات طؾـك خـالف الصـقاب ،إمـا بسـبب طـدم آصـالع
طؾك الـسخ إخرى ،أو بسبب الخطل يف إثبات الـص الصحق :
الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ

الصػحة

التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
و َح َؿؾ مؼآت الفدى ببديع البقان

83

و َج َّؿؾ مؼآت الفدى ببديع البقان

86

لؿا فقفا ل َّمة مـ كامؾ البشر

84

لؿا فقفا ل َّمة مـ كامؾ البشرى

86

84

وطؾك اهلل التُّؽالن يف جؿقع إحقال

86

وطؾــــــك اهلل الــــــثؽالن يف جؿقــــــع
إحقال
وأيــة :الطائػــة مـــ الؼــرآن مؿ َّقــزة
بػص ٍؾ
طـ أم قق

84
85

السقرة مؿ َّقـزة
وأية :صائػة مـ ُّ

مؿ َّقزة بػص ٍؾ
طـ أم جؿقؾ

( )8زيادة مـ (ج)-
( )0زيادة مـ (ج)-
( )5يف (ج)" :قال يف الؽشاف"-
( )1يف إصؾ و(ب) و(د) و (ه)" :مـ الؼرآن" ،وما أثبتف مـ (ج) وهق أص -
( )2يف إصؾ و (ه)" :الؿتؿقزة" ،ويف (د)" :متؿقزة"-
( )3يف (ه)" :بػضؾ"-
( )4يف إصؾ و (ب) و (د) و (ه)" :أم قبق " وما أثبتف مـ (ج)-
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02
08

الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ
التحؼقؼ السابؼ)
فـزلــت هــذه الســقرة ُم َؽذبــة لتؾــؽ

الؿؼالة ،مبقـة بغاية قربف مـ ربف
مـ أن اهلل سبحاكف وتعالك م ِ
قصـ ُؾؽ
ُ
بالقحل إلقؽ
وهق السبؼ والتؼديؿ طؾك جؿقـع
أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف،
بــؾ هــل مــع إيجازهــا إفقــد مؿــا يف
الؽشاف
(ٓ يرضــك محؿــد وأحــد ًا مـــ أمتــف

د.ففد بـ مبارك القهبل

الـص يف تحؼقؼل
(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ

الصػحة

الصػحة

التحؼقؼ الحالل)
85

فـزلــت هــذه الســقرة ُم َؽذبــة لتؾــؽ
الؿؼالةُ ،مـْبِئ ًة بغاية قربف مـ ربف

00

85

مـــــــــ أن اهلل ســــــــبحاكف وتعــــــــالك
م ِ
قاص ُؾؽ بالقحل إلقؽ
ُ

05

85
86

وهــق الســبؼ والتؼــدم طؾــك جؿقــع
أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف،
بؾ هـل مـع إيجازهـا ٕفقـد مؿـا يف
الؽشاف

02

08

(ٓ يرضك محؿـد وأحـدٌ
يف الـار)

بربكة بقـفا الؿصطػك

08

بربكة كبقفا الؿصطػك

06

الثاين :ان الؿراد ان

05

الثاين :أن الؿراد أكف

50

يف الـار)

فؿتك حصؾ لقاقة دخقل الجـة قبـؾ
دخقلف

05

مــ أمتـف

05

فؿتــك حصــؾ لطائػــة دخــقل الجـــة
قبؾ دخقلف

06

55

لخطرات

02

بخطرات

55

أو بؿعـاه الحؼقؼ إشار الك

06

أو بؿعـاه الحؼقؼل إشارة إلك

12

مــ قبقــؾ اســتعؿال الشــلء يف لــزوم
معـاه
فـــنن أمـــر متحؼـــؼ الققـــقع قريـــب
حؼقؼة أو حؽؿًا

06
06

مـ قبقـؾ اسـتعؿال الشـلء يف مؾـزوم
معـاه
فــنن مــا هــق متحؼــؼ الققــقع قريــب
حؼقؼة أو حؽؿًا

( )8هؽذا يف جؿقع الـسخ الخطقة-
( )0لقست هؽذا يف جؿقع الـسخ-
( )5يف (ه)" :الؼدم"-
( )1يف (ج) و (د) و (ه)" :أفقد"-
( )2يف (د)" :بؾ هل أجؿع مع إيجازها أفقد مؿا يف الؽشاف"-
( )3الؿثبت مـ (ج) و (ه) ،ويف البؼقة" :واحد ًا"-
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الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ

الصػحة

التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
قريب زمان

06

قرب زمان

12

ٕقربف إلك زمان

06

ٓ قربف إلك زمان

12

وخـــتؿ الســـقرة بـــلمره بالتحـــدث
بالـعؿة والتحديث بـعؿة اهلل

06

وختؿ السقرة بلمره بالتحـدث بـعؿـة
اهلل بشؽرها وإشاطتفا

13

 .4وجقد زيادات مـ الؿملػ لقست مقجقدة يف الـسخ الؿخطقصة:
الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الزيادة مـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ
التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
الؿجؿقع الؿتقاتر الؿػتت بالػاتحـة
والؿختتؿ بالؿعقذتقـ

الصػحة

84

الؿجؿقع الؿتقاتر الؿػتت بالػاتحة
الؿختتؿ بالؿعقذتقـ

86

وإجالئف ،وبث طساكره

86

وإجالئف ،وطساكره

01

فال يرده الؼرآن وٓ إجؿاع

02

فال يرده قرآن وٓ إجؿاع

03

اب ُـ حجر الفقتؿل ثؿ الؿؽل 6

08

اب ُـ حجر الفقتؿل ثؿ الؿؽل

05

 .5وجــقد أخطــاء لغقيــة كثقــرة :كحقيــة وإمالئقــة ،يف كســخ الؿخطــقط ،وهــذه
كؿاذج مـفا:
الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ
التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
أكػـــس العؾـــقم شــــرفًا
فؾؿـــا كـــان
ُ
طؾـؿ
وفخر ًا ،وأطالها شـلكًا وقـدر ًاُ 7

84

التػسقر

فؼال الؿشركقن :إن محؿد قد ودطف

الصػحة

أكػـــس العؾـــقم شـــرفًا
فؾؿـــا كـــان
ُ
طؾـؿ
وفخر ًا ،وأطالها شـلكًا وقـدر ًاَ 7

86

التػسقر

84

364

فؼـــال الؿشـــركقن :إن محؿـــد ًا قـــد
ودطف

08

الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

د.ففد بـ مبارك القهبل

الـص يف تحؼقؼل
(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ

الصػحة

الصػحة

التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
إسؿ

86

اسؿ

05

آمر

86

إمر

02

إلتػات

02

التػات

03

اذا

02

إذا

03

أكتفك

08

اكتفك

05

بلسـاد ضعقػ

08

بنسـاد ضعقػ

06

أو أن يدخؾ أحد مـ أمتف الـار ،فلكـف
غرور الشقطان ،فلكف يرضك بؿا
إن لــؿ يجــب 7فلكــف صــؾك اهلل طؾقــف
وسؾؿ صؾب

أو أن يدخؾ أحد مـ أمتف الـار ،فنكـف

08

غرور الشقطان ،فنكف يرضك بؿا
إن لــؿ يجــب 7فنكــف صــؾك اهلل طؾقــف

00

وسؾؿ صؾب

52
50

آشؽال

00

اإلشؽال

50

آول

00

إول

50

فاحاديث

05

فلحاديث

55

آطؿال

05

إطؿال

55

وآخبار دون جؿقع آمة

05

وإخبار دون جؿقع إمة

51

ٕكا كؼقل :ان

05

ٕكا كؼقل :إن

51

آصـاف

05

إصـاف

51

وٓ يخػك ما فقف 7فلكف كظقر

05

وٓ يخػك ما فقف 7فنكف كظقر

51

فلكف

01

فنكف

51

طؾك ان الؿراد

01

طؾك أن الؿراد

53

ٓن ذلؽ يف حؼ الؽافر ،اي

01

ٕن ذلؽ يف حؼ الؽافر ،أي

54

آمة

01

إمة

54

واصعـا

01

وأصعـا

54

وما يعػق اهلل طـف أكثر ،وقرأ

02

وما يعػق اهلل طـف أكثر ،واقرؤوا

54

ان

02

أن

55

فلكف لقس

02

فنكف لقس

55
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الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

الـص يف تحؼقؼل
(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ

الصػحة

الصػحة

التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
ان

03

أن

56

آ

03

إٓ

12

وان يؽقن اصؾف

03

وأن يؽقن أصؾف

12

اذا

04

إذا

10

أتسع

05

اتسع

15

ويص أن يؽقن لؾؼسؿ

05

ويص أن تؽقن لؾؼسؿ

15

اما

06

إما

12

آصؾل اي

06

إصؾل ،أي

12

 .6طدم طـاية الؿحؼؼ بعلمات الترققؿ ،مؿا يققع يف طدم معرفة الؽلم الؿؼقل
مـ الؿـؼقل :وهذا كثقر جد ًا وسلذكر مثالقـ لذلؽ:
الـص يف تحؼقؼ
د .سلم طبقد حسـ
(الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ

الـص يف تحؼقؼل
الصػحة

التحؼقؼ الحالل)

التحؼقؼ السابؼ)
ٕن ما ادخـر لـف يف أخـرة أطـؿ مــ
الثـــقاب الؾفـــؿ إٓ أن يؼـــال :قـــقل
الؽشاف مـ الثقاب لقس كؾ الؿبقـ

(الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ
ٕن ما ادخـر لـف يف أخـرة أطـؿ مــ

86

الثـــقاب الؾفـــؿ إٓ أن يؼـــال :قـــقل
الؽشاف" :مـ الثـقاب" 7لـقس كـؾ

بؾ بعضف فؽلكف

الؿبقـ بؾ بعضف ،فؽلكف

كؿــا إذا قؾــت :م كــا الجــراب مـــ

كؿــا إذا قؾــت( :م كــا الجــراب مـــ

جؿقــع أصـــاف الطعــام ٓ ،يؼتضــل
ذلؽ ،إٓ أن يؽقن فقف شلء مــ كـؾ

الصػحة

05

صـػ مـ إصـاف

جؿقـع أصــاف الطعـام) ٓ 7يؼتضــل
ذلؽ إٓ أن يؽقن فقف شـلء مــ كـؾ

02

51

صـػ مـ إصـاف

وهبذا يظفر حاجة الؽتاب إلك تحؼقؼ طؾؿل ،يخؾق مــ هـذه إخطـاء ،وغقرهـا
مؿا لؿ يذكر ،ويتؿؿ السؼط القارد فقف ،ويعـك بنثبات الصحق  ،مع العـاية بعالمـات
الرتققؿ لضبط الـص ،وحسـ إخراجف-
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الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

د.ففد بـ مبارك القهبل

الكطه الجاىٕ :اليص احملكل
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
[وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد ،وطؾك آلف وصحبف وس َّؾؿ] -
وج َّؿـؾ مؼـآت الفـدى
حؿد ًا لؿـ َك َّؿؾ بجؿالف مؼامات الرضـك بإحؽـامَ ،
ففـؿ معـاين كتابـف العزيـز طؾـك َمـ ْـ اصـطػاه مــ
ويسـر َ
ببديع البقان وفـائؼ إحؽـامَّ ،
الخالئؼّ ،
وبشر بف َم ْـ أوٓ ُه محاسـ الصػات ومؽارم الخالئؼ ،وصال ًة وسال ًما طؾك
وخصـف بالشـػاطة
ورثف مراتب الخالفة ،و َمـ ََح ُف مقاهب لـؿ ُي ْعطِفـا أحـد ًا ِخال َفـف،
َّ
َم ْـ َّ
ال ُعظؿــك والؿؼــام الؿحؿــقد يف فصــؾ الؼضــاء ،وح َّؼــؼ لــف ال ُبشــرى بؼقلــف :ﭽﮄ

وحـرروا
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ،وطؾك آلف وأصحابف الذيـ أضفروا أسرار التـزيـؾ،
َّ
كجؿ بعد كجؿ[ ،وأبرز
معالؿ اإلسالم ومقاقع التلويؾ ،صالة وسالمًا دائؿقـ ما صؾع ٌ
ـك يف صــغقر حجــؿ] [ ،وطجــز العــالؿقن طـــ إحصــاء كتــاب اهلل
ـالؿ غزيـ َـر معــ ً
طـ ٌ
بؽقػ وكؿ] -
ـؿ
أمــا بعــد 7فؾؿــا كــان أكػـ ُ
ـس العؾــقم شــرفًا وفخــر ًا ،وأطالهــا شــلكًا وقــدر ًا 7طؾـ َ
اخـرتت
ـب حـال البشـر7
ُ
التػسقر ،الذي ُي َّطؾع بف طؾك أسـرار معـاين الؽتـاب َح ْس َ
الؽـــال َم طؾـــك آيـــة :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ 7لؿـــا فقفـــا ل َّمـــة مــــ كامـــؾ
ـرائس أبؽـ ٍ
ـار
حر َر ْتفــا يــدُ إفؽــار ،وخاصبــًا طـ َ
البشــرى  ،مشــقر ًا إلــك كػــائس فقائــدَ َّ
( )8الصالة زيادة مـ (ب)-
( )0ساقط مـ (ج)-
( )5زيادة مـ (ج)-
( )1يف (د)" :آيات"-
( )2ساقط مـ (ج)-
( )3ساقط مـ (ج)-
( )4يف (د)" :أخذت"-

( )5يف (د)" :مـ أمة التػسقر مـ كامؾ البِشر" ،ويف (ه)" :البشر"-
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جؾق ُتفا يف ضحك الـفـار ،مسـتَـِدً ا إلـك اهلل تعـالك الؽـريؿ ،ومسـتؿدًّ ا مــ بحـر ططائـف
الؿ ْست َ
َرضــك يف تػســقر ققلــف تعــالك :ﭽﮄﮅﮆ ﮇ
العظــقؿ ،وســؿق ُتفُ ( :
ﮈﭼ)-
و ْلـُ َؼدم َحدَّ طؾؿ التػسقر ،وما يتعؾؼ بف طؾك سبقؾ اإلجؿال ،فـلققل وطؾـك اهلل
التُّؽالن يف جؿقع إحقال:

ٍ
طبـارات ،أحســفا
ٓ يخػك أن لؾعؾؿاء رحؿفـؿ اهلل تعـالك يف َحـد طؾـؿ التػسـقر

طؾؿ ُي ْب َحث فقف طـ كقػقة الـطـؼ بللػـاظ
ققل العالمة أبل حقان رحؿف اهلل تعالك" :هق ٌ
الؼرآن ،ومدلقٓهتا ،وأحؽامفا اإلفراد َّيـة والرتكقبقـة  ،ومعاكقفـا التـل تحؿـؾ طؾقفـا
حالة الرتكقب" -
والؼــرآن لغــة :الجؿــع ،والؼــراءة ُ -كؼــؾ إلــك :الؿجؿــقع الؿتــقاتر الؿػتــت
(2

بالػاتحة الؿختتؿ بالؿعقذتقـ-
وقــد يطؾــؼ طؾــك الؼــدر الؿشــرتك بقـــف وبــقـ بعــض أجزائــف الــذي لــف كــقع
)3

اختصاص بف-
ــــــزل طؾـــــــك محؿـــــــد صـــــــؾك اهلل طؾقـــــــف وســـــــؾؿ،
وحـــــــده :الؽـــــــالم الؿــ ّ
َ
لإلطجـــــاز بســـــقرة مــــــف ،الؿتعبـــــد بتالوتـــــف  -و ُيطؾـــــؼ طؾـــــك :الؼـــــائؿ بذاتـــــف
( )8ساقط مـ (ب)-
( )0ساقط مـ (ج)-
( )5البحر الؿحقط-) 808 . 8 ( :
( )1اكظر :مػردات ألػاظ الؼرآن ،) 335 ( :ومعجؿ مؼايقس الؾغة 520 ( :ـ -) 525
( )2ساقط مـ (د)-
( )3اكظر هذا بـصف يف :فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر لؾؿـاوي-) 32 . 8 ( :
( )4زيادة مـ (د) و (ه)-
( )5يف (ج)" :لؾتعبد"-
( )6التعريػ بـصف يف جؿع الجقامع لؾسبؽل ،) 08 ( :إٓ أكف فقف( :الؾػـظ) بـدل (الؽـالم) ،وكثقـر ًا مـا ُيـؼـؾ

هذا التعريػ بتصرف يسقر ،وكذا هـق يف الؿختصـر يف أصـقل الػؼـف ٓبــ الؾحـام الحـبؾـل ،)42( :بـال

=
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ٍ
خــاص
باســؿ
تعــالك  ،الؿــدلقل طؾقــف بإلػــاظ  -والســقرة :الطائػــة مـــف الؿســؿاة
ٍّ
الســقرة مؿ َّقــزة بػصــ ٍؾ  -ثــؿ مـــ الؼــرآن مــا هــق:
تقققػــًا  -وأيــة :صائػــة مـــ ُّ
مؽــل ،وهــق :مــا كــزل قبــؾ الفجــرة طؾــك إص ـ

 -مــدين ،وهــق :مــا كــزل بعــدها  -ولــف

أكـــقاع كثقـــرة ب َّقـ ُتفـــا مـــع الؿباحـــث قبؾفـــا يف شـــرحل [لعؾـــؿ التػســـقر مــــ]
=

كظـــؿ

تدرج تعريػ (الؼرآن) بزيـادة ألػـاظ يف حـده ،ابتـدأها
جؿؾة( :طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ) ،وقد َّ

إصقلققن وزاد طؾقفا غقرهؿ ،والتعريػ بحاجة لدراسة تلصقؾقة لؾؼققد الؿـذكقرة يف حـده ،وأثـر كـؾ
ققد وسببف ،وقد شارك طؾؿاء العؼقدة وطؾؿاء طؾقم الؼرآن يف بعض تؾؽ الؼققد-
( )8يف (ج)" :بالذات إقدس"-

الؿملػ يف هذا التعريػ طؾك مذهب إشاطرة الذيـ يثبتقن هلل تعالك الؽـالم الـػسـل ،فقجعؾـقن
ُ
( )0جرى
كــالم اهلل الؼــائؿ بــذات اهلل تعــالك الــذي ٓ يؿؽـــ ســؿاطف ،وأمــا الـــظؿ الؿســؿقع طـــدهؿ 7فؿخؾــقق-
ومذهب أهؾ السـة والجؿاطة أن كـالم اهلل تعـالك غقـر مخؾـقق ،وهـق صـػ ُة ٍ
ذات وفعـؾٍ ،فـاهلل سـبحاكف
مؽتـقب ،ويف الؼؾـقب
يتؽؾؿ متك شاء بؿا شـاء جـؾ وطـال ،ومــ كالمـف 7الؼـرآن ،وهـق يف الؿصـاحػ
ٌ
ٌ
محػقظ ،وطؾك إلسـ مؼرو ٌء -قال ابـ أبل العز الحـػـل" :وٓ شـؽ أن مــ قـال :إن كـالم اهلل 7معــك
واحد قائؿ بـػسف تعالك ،وأن الؿتؾق الؿحػقظ الؿؽتقب الؿسؿقع مــ الؼـارئ 7حؽايـ ُة كـالم اهلل وهـق

مخؾقق 7فؼد قال بخؾؼ الؼرآن وهق ٓ يشعر" -شرح الطحاوية -)816( :واكظر بقان مذهب أهؾ الســة
يف الؿســللة والــرد طؾــك الؿخــالػقـ يف :شــرح اطتؼــاد أهــؾ الســـة لاللؽــائل ،) 018 . 0 ( :وشــرح
الطحاوية ٓبـ أبل العز ) 804 ( :ولقائ إكقار السـقة لؾسػاريـل-) 088 . 8( :
( )5زيادة مـ (ج) -ويف (د)" :مـ الؼرآن"-
( )1يف (د)" :تقققػقًا" ،ويف (ه)" :تقفقؼًا"-
( )2يف إصؾ و(ب) و(د) و (ه)" :مـ الؼرآن" ،وما أثبتف مـ (ج) وهق أص -
( )3يف إصؾ و (ه)" :الؿتؿقزة" ،ويف (د)" :متؿقزة"-
( )4يف (ه)" :بػضؾ"-
( )5زيادة مـ (ج) و (د)-
( )6ذهب إلك هذا الؼقل يف تحديد الؿؽل والؿدين جؿاطة مـ العؾؿاء مـفؿ :اب ُـ ططقة يف الؿحرر القجقز( :
 ،) 815 . 0واب ُـ جزيء الؽؾبل يف التسفقؾ ،) 85 . 8 ( :وابـ ُـ كثقـر يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ. 8 ( :
 ) 85وغقرهؿ ،ووصػف الزركشل يف الربهان ) 854 . 8 ( :بلكف" :الؿشفقر" ،وكؼؾ ابـ حجر آتػـاق
طؾقف كؿا يف :العجاب يف بقان إسباب-) 015 . 8 ( :
( )82ساقط مـ (ه)-
( )88يف (ه)" :لـظؿ"-
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الؿؽــل]
كؼايــة العؾــقم [لؾشــقخ طبــد الــرؤوف
ّ

الضــحك :مؽ ّقــة ،
 -وســقر ُة ّ

مؽ ّقـــــــة  ،وهـــــــل مائـــــــة واثــــــــان وســـــــبعقن حرفـــــــًا ،وأربعـــــــقن كؾؿـــــــة،

وإحـــــدى طشـــــر آيـــــة  -وســـــبب كزولفـــــا :مـــــا ققـــــؾ :إن القفـــــقد ســـــللت
ــروح،
رســـقل اهلل صـــؾك اهلل طؾقـــف وســـؾؿ طــــ ذي الؼـــركقـ والؽفـــػ وطــــ الـ ّ
فؼـــال( :ســـلخبركؿ ـــد ًا ) ،ولـــؿ يؼـــؾ :إن شـــاء اهلل ،فـــاحتبس طــــف الـــقحل،
فؼـــال الؿشـــركقن :إن محؿـــد ًا قـــد و َّدطـــف ر ُّبـــف و َقـــاله ،ولـــق كـــان أمـــره مــــ اهلل
تعـــالك لتتـــابع طؾقـــف كؿـــا كـــان يػعـــؾ لؿــــ

كـــان قبؾـــف مــــ إكبقـــاء  -طــــ أم

كتاب مـثـقر جؿـع فقـف خالصـة أربعـة طشـر طؾؿـًا ،ثـؿ شـرحف
( )8كتاب (كؼاية العؾقم) لؾحافظ السققصلٌ 7
السققصل يف كتاب (إتؿام الدراية شرح الـؼاية) ،والـؼاي ُة وشرح ُف إتؿـام الدرايـة 7كالهؿـا مطبـقع ،وقـد

كظؿ الـؼاي َة طد ٌد مـ العؾؿاء مـفؿ :الشقخ طبد العزيز الرئقس الزمزمل الؿؽـل (ت643 :ه) يف مـظقمـة
التػسقرَ ،ك َظ َؿ فقف ما يخص طؾؿ التػسقر مــ الـؼايـة ،واسـتػاد يف الــظؿ مــ كتـابل :اإلتؼـان ،والتحبقـر،
لؾسققصل -ومـفؿ الشقخ محؿقد بـ طبد الحؼ السـباصل الشافعلَ ،س َّؿاه (روضة الؿػفقم يف كظؿ كؼاية
العؾقم) ،ومـفؿ الشقخ طبد الرؤوف الؿؽل الذي ذكره الؿملػ هـا-

( )0زيادة مـ (ج)-
( )5هق طبد الرؤوف الزمزمل الؿؽل ،الؿتقيف سـة 635هـَ ،ك َظ َؿ كؼاي َة العؾقم ،طؾك بحر الرجز ،وشـرح هـذا
ُ
الطـبالوي يف كتابـف (مــفج التقسـقر إلـك طؾـؿ التػسـقر) وهـق مخطـقط لـدي
الشقخ مـصـقر
الـظؿ،
هذا
ُّ
َ
كسخة مـف ،أتؿـف :يف شـقال ،ســة  656ه ،اكظـر :كشـػ الظــقن ،) 8642 . 0 ( :ومعجـؿ الؿػسـريـ:

(-)355.0
( )1قال ابـ ططقة" :وهل مؽقة ٓ خالف يف ذلؽ بقـ الرواة" -الؿحرر القجقز-) 165 . 2 ( :
( )2اكظر :البقان يف طد آي الؼرآن-) 044 ( :
( )3زيادة مـ (ب) و(ج) و(ه)-
( )4ساقط مـ (ج)-
( )5ساقط مـ (ه)-
( )6يف (ج)" :وطده"-
( )82يف (د) و (ه)" :بؿـ"-
السبب يف إققال الـقاردة يف سـبب احتبـاس الـقحل طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ـ وهـق
(َ )88ذك ََر هذا
َ
سمال القفقد وطدم استثـاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الجقاب ـ ،طد ٌد مـ الؿػسريـ اكظـر إن شـئت:
الؽشػ والبقان لؾثعؾبل ،)000 . 82 ( :والتػسـقر القسـقط لؾقاحـدي ،) 225 . 1 ( :وتػسـقر الؼـرآن
لؾســـؿعاين ،) 015 . 3 ( :ومعـــالؿ التـزيـــؾ لؾبغـــقي ،) 122 . 5( :وزاد الؿســـقر ٓبــــ الجـــقزي:

=
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امـــرأة أبـــل لفـــب أهنـــا قالـــت لـــف" :يـــا محؿـــد مـــا أرى شـــقطاكؽ ،إٓ

تركــؽ؟"  ،فـزلــت هــذه الســقرة ُم َؽذبــة لتؾــؽ الؿؼالــة ُ ،مـْبِئــ ًة بغايــة قربـــف
مـــ ربــف  ،ومــا أطــده اهلل لــف مـــ الجاللــة -وققــؾ :ســبب احتبــاس جربيــؾ طـــف:
ـرو ،فؾؿــا كــزل طؾقــف جربيــؾ [طاتبــف طؾــك إبطائــف]  ،فؼــال" :يــا
أكــف كــان يف بقتــف جـ ٌ
=

( ،) 123.1ومػاتق الغقب لؾرازي ،) 860 . 58 ( :والجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل،)65.02 ( :
والؾباب يف طؾقم الؽتاب ٓبـ طادل الحـبؾل-) 552 . 02 ( :
ولؿ َي ِر ْد هذا السبب بسـد صحق  ،بؾ الـقارد يف الصـحق مـا سـقل يف حاشـقة ( )5يف الصـػحة أتقـة،

فضـؿ
وذكر سقرة الضحك هـا بعقدٌ  ،لؽـ يجقز أن يؽقن الزمان يف الؼصتقـ متؼاربـًا،
َّ
قال ابـ حجرُ " :
بعض الرواة إحدى الؼصتقـ إلك إخرى ،وكؾ مـفؿا لؿ يؽــ يف ابتـداء البعـث ،وإكؿـا كـان بعـد ذلـؽ
ُ
بؿدة ،واهلل أطؾؿ" -فت الباري-) 482 . 5 ( :
( )8يف إصؾ و (ب) و (د) و (ه)" :أم قبق " وما أثبتف مـ (ج)-
( )0أم جؿقؾ هل :أروى بـت حرب بـ أمقة بـ طبد شؿس بـ طبد مـاف ،وهل أخت الصحابل أبل سـػقان
ابـ حرب رضل اهلل طـف -وهـل مؿـا ورد مبفؿـًا يف الؼـرآن الؽـريؿ يف ققلـف تعـالك :ﭽ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﭼ [الؿسد] ،وذكر تعققـفا الؿػسرون ،اكظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر،)282.5( :
والتحرير والتـقير-) 322 . 52 ( :
ــاري يف التػســـقر :بـــاب ققلـــف تعـــالك :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [الضـــحك] )105( :رقـــؿ
( )5روى البخـ ُّ
ـؾؿ يف الجفــاد والســقر :بــاب مــا لؼــل الـبــل صــك اهلل طؾقــف وســؾؿ مـــ أذى الؿشــركقـ
( ،)1622ومسـ ٌ
ِ
ان رضل اهلل طـفَ ،ق َالْ :اشـ َت َؽك َر ُس ُ
والؿـافؼقـ )665( :رقؿ ( )8464طـ ُجـْدب ْبـ ُس ْػ َق َ
ـقل اهلل َصـ َّؾك
ِ
ـتَ :يـا ُم َح َّؿـدُ  ،إِكــل ٕ ْر ُجـق َأ ْن َي ُؽـ َ
ـقن
ـؿ َل ْق َؾتَـ ْق ِـ ـ َأ ْو َثالَ ًثـا ـَ ،ف َجـا َء ْ
ت ا ْم َـر َأ ٌة َف َؼا َلـ ْ
ـؿ َي ُؼ ْ
هلل َط َؾ ْقـف َو َسـ َّؾ َؿ َف َؾـ ْ
ا ُ
َش ْق َطا ُك َؽ َقدْ َت َرك َ
اهلل طَـزَّ َو َج َّـؾ :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
َؽَ ،ل ْؿ َأ َر ُه َق ِر َب َؽ ُمـ ُْذ َل ْق َؾ َت ْق ِـ ـ َأ ْو َثالَ ًثا ـ َف َلكْزَ َل ُ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [الضحك] -والؾػظ لؾبخاري -قال ابـ حجر" :يف ققلف( :فجـاءت امـرأة):
هل أم جؿقؾ بـت حرب امـرأة أبـل لفـب" -فـت البـاري ،) 258 . 5 ( :وهـذا هـق الصـحق يف سـبب
كزول السقرة-
( )1يف (د) و (هـ)" :أية"-
( )2يف (ج)" :مؽذبة لؿؼالتفؿ"-
( )3يف (ج)" :بغاية الؼرب"-
( )4يف (د) و (هـ)" :أطدَّ لف"-
( )5ساقط مـ (د)-
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ــب وٓ صـــقرة؟"  -ومـــدة
محؿـــد أمـــا طؾؿـــت أ َّكـــا ٓ كـــدخؾ بقتـــًا فقـــف كؾـ ٌ
آحتبــــاس :ققــــؾ :اثـــــا طشــــر يقمــــًا ،وققــــؾ :خؿســــة طشــــر ،وققــــؾ :خؿســــة
وطشــرون ،وققــؾ :أربعــقن  -فــنن قؾــت :مــا معـــك قــقل بعــض الؿػســريـ :ســبب
ســبب كــزول هــذه أيــة كــذا

ـ كؿــا هـــا ـ ويحؽــل بعضــفؿ خالفــف؟ -قؾــت:

ســبب
معـــاه  :أن تؾــؽ أيــة كزلــت بعــد ذلــؽ إمــر ،وحقـئــذ فقجــقز أن يؽــقن
ُ
الـــزول [أمــقر ًا كثقــر ًة بــلن يؽــقن الـــزول بعــد] جؿقــع تؾــؽ إمــقر ،وهبــذا ٓ
( )8يف (د)" :لـ"-
( )0يف (هـ)" :يدخؾ بقتـا"-
ٍ
ت قص ُة احتباس القحل لفذا السبب ،بال ربـط بقـفـا وبـقـ هـذه السـقرة ،يف أحاديـث مـفـا :مـا رواه
(َ )5و َر َد ْ
مسؾؿ يف الؾباس :باب تحريؿ تصقير صقرة الحقـقان )8221( :رقـؿ (  ) 0821طَـ ْـ َطائِ َشـ َة رضـل اهلل
قل اهللِ ص َّؾك اهلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ ِجب ِر ُيؾ َط َؾق ِف الس َالم فِل سا َط ٍة ي ْلتِ ِ
طـفا َأك ََّفا َقا َل ْتَ :واطَدَ َر ُس َ
ت
قف فِ َقفاَ ،ف َجـا َء ْ
ُ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
ْ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اهـا مـ ْـ َيـدهَ ،و َق َ
ـؿ
ـالَ ( :مـا ُي ْخؾ ُ
َصـاَ ،ف َل ْل َؼ َ
السا َط ُة َو َل ْؿ َي ْلتفَ ،وفـل َيـده ط ً
اهلل َوطْـدَ ُه َو َٓ ُر ُسـ ُؾ ُف)ُ ،ث َّ
ت ْؾ َؽ َّ
ـػ ُ
ِ
ا ْل َت َػ َتَ ،فنِ َذا ِج ْر ُو َك ْؾ ٍ
ـتَ :واهللَِ ،مـا
ـب َه ُفـَـا؟) َف َؼا َل ْ
ب َت ْح َت َس ِر ٍيرَ ،ف َؼ َالَ ( :يا َطائ َش ُةَ ،متَك َد َخ َؾ َه َـذا ا ْل َؽ ْؾ ُ
ـال رس ُ ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِـف َو َسـ َّؾ َؿَ ( :واطَـدْ َتـِل
َد َر ْي ُتَ ،ف َل َم َر بِف َف ُل ْخ ِر َجَ ،ف َجا َء ج ْب ِر ُيؾ طؾقف السـالمَ ،ف َؼ َ َ ُ
ـقل اهلل َصـ َّؾك ُ
ِ ِ
ِ
َفج َؾس ُت َل َؽ َف َؾؿ َت ْل ِ
ت)َ ،ف َؼ َ
ـب ا َّل ِـذي ك َ
َـان فِـل َب ْقتِ َ
ـب َو َٓ
ـؽ ،إِكَّـا َٓ كَـدْ ُخ ُؾ َب ْقتًـا فقـف َك ْؾ ٌ
ـالَ " :مـَ َعــل ا ْل َؽ ْؾ ُ
ْ
َ ْ
قر ٌة" ،واكظر أيضًا :صحق مسؾؿ )8221( :رقؿ (-)0822
ُص َ
السبب لفذه السقرة طد ٌد مـ الؿػسريـ ،اكظر إن شئت :الؽشػ والبقان لؾثعؾبل.82 ( :
وقد أورد هذا
َ
 ،) 000والتػســقر البســقط لؾقاحــدي ،،) 825 . 01 ( :ومعــالؿ التـزيــؾ لؾبغــقي ،) 122 . 5 ( :وزاد
الؿســقر ٓبـــ الجــقزي ،)123 . 1 ( :ومػــاتق الغقــب لؾــرازي ،) 860 . 58 ( :والجــامع ٕحؽــام
الؼرآن لؾؼرصبل ،) 65 . 02 ( :والؾباب يف طؾقم الؽتاب ٓبـ طادل الحـبؾـل ،) 552 . 02 ( :والـدر
الؿـثقر لؾسققصل-) 544 . 2 ( :
ورواه الطــرباين يف الؿعجــؿ الؽبقــر )01( :رقــؿ ( )016ســببًا لـــزول هــذه الســقرة ،قــال ابـــ حجــر:
"ووجدت أن يف الطرباين بنسـاد فقف مـ ٓ يعرف 7أن سبب كزولفا 7وجق ُد جرو كؾـب ،تحـت سـريره
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،لؿ يشعر بف 7فلبطل طـف جربيـؾ لـذلؽ ،وقصـة إبطـاء جربيـؾ بسـبب كـقن الؽؾـب
غريب ،بؾ شاذ مردو ٌد ،بؿا يف الصـحق  ،واهلل
تحت سريره 7مشفقرة لؽـ كقهنا سبب كزول هذه أية7
ٌ
أطؾؿ" -فت الباري-) 482 . 5 ( :
( )1اكظر :معالؿ التـزيؾ لؾبغقي ،) 122 . 5 ( :والجامع ٕحؽام الؼرآن-) 60 . 02 ( :
( )2ساقط مـ (د)-
( )3ساقط مـ (د)-
( )4زيادة مـ (د) و (هـ)-
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يحصــؾ َتــ ٍ
ـاف بــقـ قــقل بعضــفؿ :ســببف كــذا ،وقــقل غقــره بخالفــف -ولــقس معـــاه:
أن ذلــؽ ِط َّؾــ ًة حؼقؼ َّقــة لؾـُّــزولٕ 7ن ذلــؽ ٓ يؿؽـــ آصــالع طؾقــفٕ 7كــف يتققــػ
طؾــك آصــالع طؾــك إرادتــف تعــالك ،وهــق ٓ يؿؽـــ إٓ بتقققــػ ،فتلمؾــف -ثــؿ إكــف
تـقيفــا بعـ َّـزة كبقــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ ،ورفعــة مؽاكتــف،
تعــالك أقســؿ بؿــا أقســؿ بــف
ً
وتـبقفـــًا طؾـــك غايـــة قربـــف ،ومظـــاهر جاللتـــف ،مشـــقر ًا إلـــك أكـــف الحبقـــب الـــذي ٓ
يتخقــؾ تقديعــف وقــاله ،والؿصــطػك الــذي آخرتــف خقــر مـــ ُأوٓه [لؿــا فقفــا مـــ
زيادة الؿؽرمات كالؿؼام الؿحؿقد الذي أوٓه] -
ثؿ َو َطدَ ُه وطد ًا ٓ ُي ْخ َؾػ ،وفضالً ٓ ُي َحدُّ كؿا ُلف وٓ ُيقصػ ،فؼال جـؾ جاللـف:
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ-
الؽلم طؾك هذه أية الشريػة مـ أربعة مباحث:
الؿبحــث إول :أن هــذه الجؿؾــة كــالتل قبؾفــا ،ططــػ طؾــك جؿؾــة جــقاب
الؼسؿ ،وهل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [الضحك-]5:
فـــنن قؾـــت :كقـــػ اتصـــؾ ققلـــف :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الضـــحك]
بؿا قبؾف؟-
قؾـــــت :اتصـــــؾ بـــــف لؿـــــا تضـــــؿـف كػـــــل التقديـــــع والؼؾـــــك مــــــ أن اهلل
ســـــبحاكف وتعـــــالك م ِ
قاصـــــ ُؾؽ بـــــالقحل إلقـــــؽ ،وأكـــــؽ حبقـــــب اهلل تعـــــالك،
ُ
وٓ تــــرى كرامــــة أطظــــؿ مـــــ ذلــــؽ وأجــــؾ  ،وهــــق الســــبؼ والتؼــــدم طؾــــك
( )8ساقط مـ (د)-
( )0زيادة مـ (د) و (هـ)-
( )5زيادة مـ (ب) و(ج) و(د) و (هـ)-
( )1ساقط مـ (د)-
( )2ساقط مـ (د)-
( )3يف (هـ)" :الؼدم"-
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جؿقـــع أكبقـــاء اهلل تعـــالك ورســـؾف  ،وشـــفادة أمتـــف طؾـــك ســـائر إمـــؿ ،ورفـــع
درجــــات الؿــــممـقـ ،وأطؾــــك مــــراتبفؿ بشــــػاطتف ،وغقــــر ذلــــؽ مـــــ الؽرامــــات
السـقة ،كؿا أشار إلقف صاحب الؽشاف طػا اهلل تعالك طـف -
الؿبحث الثا  :اختؾػ الؿػسرون يف معـك هذا القطد ،وما الؿراد بف :فذهب ابـ
إسحاق إلك أن الؿراد :أكف يعطقف الػؾ

مصدر ،معـاه:
اسؿ ،وبػتحفا
ٌ
 ،بضؿ الػاء ٌ

معـاه :الظػر والػقز يف الدكقا ،والثقاب يف أخرة -
وكُؼـؾ طـــ ابــ طبــاس ،والحســـ ،رضـل اهلل تعــالك طـــفؿ :أكـف يعطقــف الحــقض
والشػاطة  -وتخصقصفؿا ـ كإول ـ العطق َة بؿا ذكر يحتاج لدلقؾ ،كؿـا قالـف بعـض
الؿحؼؼقـ  -كعؿ يف تػسقره بالشػاطة كقع مـاسبة لؿا:
 ,يف صحق مسؾؿ أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قـال( :أمتـل ،وبؽـك) ،إلـك ققلـف:
( )8يف (ج)" :سائر"-
( )0ساقط مـ (ج)-
( )5الؽشاف-) 568 . 3 ( :
( )1محؿد بـ إسحاق بـ يسار بـ خقار الؿدين ،أبق بؽر وققؾ :أبق طبد اهلل ،كان مقلك لؼقس بــ مخرمـة بــ
الؿطؾب الؼرشل ،ولد يف الؿديـة سـة  52هـ ،وهبا كشل ،أول مـ ألػ السقرة الـبقية ،تقيف يف بغداد ســة
822هـ وققؾ828 :هـ -اكظر :الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد ،)122 . 8( :والجـرح والتعـديؾ ٓبــ أبـل
حاتؿ ،)868 . 4( :والثؼات ٓبـ حبان ،)552 . 4( :ومشاهقر طؾؿاء إمصار ٓبـ حبـان،)000( :
وتاريخ بغداد لؾخطقب البغدادي-)4 . 0( :
( )2اكظــر :الســقر والؿغــازي ٓبـــ إســحاق ،)852( :وســقرة ابـــ هشــام ،)002 . 8( :والجــامع ٕحؽــام
الؼرآن-)62 . 02( :
( )3اكظر :معجؿ مؼايقس الؾغة-) 464 ( :
( )4اكظــر :تػســقر الؼــرآن العظــقؿ ٓبـــ أبــل حــاتؿ ،)5115 . 82( :والبســقط لؾقاحــدي،)824 . 01( :
ومعالؿ التـزيؾ لؾبغقي ،)122 . 5( :وزاد الؿسـقر ،)124 . 1( :وتػسـقر الؼـرآن العظـقؿ ٓبــ كثقـر:
( ،)103 .5والدر الؿـثقر-)215 . 5( :
كؾ ما أططاه اهلل يف أخرةَّ ،
يعؿ َّ
وكؾ ما أططاه يف الدكقا مـ
( )5قال ابـ جزيء الؽؾبل" :والصحق أكف وطدٌ ُّ
مـ الـصر ،والػتقح ،وكثرة الؿسؾؿقـ ،وغقر ذلؽ" -التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ-)162 . 0( :

( )6يف (د)" :محاسبة"-
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فؼال تعالك لجربيؾ( :اذهب إلك محؿد فؼؾ :إكا سـرضقؽ يف أمتؽ وٓ َك ُسق ُءك) -
أرضـقت يـا محؿـد فـلققل :رب
 ,ولِؿا ُر ِو َي( :أشػع ٕمتل حتك يـادي لـل:
َ
رضقت) -
وذهب بعضفؿ إلك أن الؿراد :أكف يعطقف يف أخرة ططاء جزيالً مـ جؿقع أكـقاع
اإلكرامات مـ الحقض والشػاطة وغقرهؿا  ،ففـق أطـؿ مؿـا قبؾـف ،وطؾقـف اقتصـر
الجؾقؾ الجالل الؿحؾل

رحؿف اهلل تعالك ،ولعؾ حؽؿة اختقـاره لـذلؽ :دٓلـة

دٓلة اقرتاكف بؼقلف تعالك :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ-
هذا وإفقد
وطد

ما سؾؽف صاحب الؽشاف طػا اهلل تعالك طـف حقث قـال" :إكـف

شامؾ لؿا أططاه يف الدكقا مـ الػت

والظػر بلطدائـف يـقم بـدر ،ويـقم فـت

مؽة ،ودخقل الـاس يف الديـ أفقاجًا ،والغؾبة طؾك قريظة والـضقر  ،وإجالئف ،
( )8رواه مسؾؿ يف :اإليؿان :باب دطاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕمتف وبؽائف شػؼة طؾـقفؿ )483( :رقـؿ (
(  ) 020طـ طبداهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا-
( )0رواه البزار يف مسـده ) 056 . 0 ( :رقؿ ( ،)355وابـ خزيؿـة يف التقحقـد ،) 345 . 0 ( :والطـرباين يف
طؾـل
يف الؿعجؿ إوسط ) 524 . 0( :رقؿ ( ،)0230وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء ،) 846 . 5 ( :طــ ٍّ
رضل اهلل طـف ،قال إلباين" :مـؽر" -سؾسؾة إحاديث الضعقػة )111 . 81 ( :رقؿ (-)3425
( )5يف (ج) و (د)" :الؽرامات"-
( )1يف (د)" :غقرهؿ"-
( )2يف (ج)" :اقتصر الجالل الؿحؾل" ،ويف (د)" :الخؾقؾ والجالل الؿحؾل رحؿفؿا اهلل تعالك"-
( )3تػسقر الجاللقـ ( -) 842
( )4لقست يف (ج) -وفقفا" :وحؽؿ ُة"-
( )5يف (د)" :إقراكف"-
( )6ساقط مـ (ج) و (د)-
( )82يف (د)" :الؿػقد"-
( )88يف الؿطبقع مـ الؽشاف( :مقطد)-
( )80يف (د) و (هـ)" :الػؾ " ويف الؿطبقع مـ الؽشاف( :الػؾج)-
( )85يف (د)" :بـق الـضقر"-
( )81يف الؿطبقع مـ الؽشاف( :إجالئفؿ)-
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وطساكره وسراياه يف بالد العرب ،وما فت طؾك خؾػائف الراشديـ يف أقطار إرض
إرض مـــ الؿــدائـ ،وهــدم بليــديفؿ مـــ مؿالــؽ الجبــابرة ،وأهنــبفؿ مـــ كـــقز
إكاسرة ،وما قذف يف قؾـقب أهـؾ الشـرق والغـرب مــ الرطـب ،وهت ُّقـب اإلسـالم،
ُ
وفش ّق الدطقة ،واستقالء الؿسؾؿقـ ،ولؿـا ادخـر لـف مــ الثـقاب الـذي ٓ يعؾـؿ كـفـف
إٓ اهلل تعــالك ،قــال ابـــ طبــاس( :لــف يف الجـــة ألــػ قصــر مـــ لملــم أبــقض ،ترابــف
الؿسؽ) "  -اكتفك -
ولخصف الؼاضل البقضاوي قدس اهلل سره بؼقلف" :شامؾ لؽؾ ما أططاه مـ
مـــ كؿــال الـــػس ،وضفــقر إمــر  ،ومــا ادخــره لــف مؿــا ٓ يعــرف كـفــف [إٓ اهلل
تعالك] "  -اكتفك-
بؾ هل مع إيجازها ٕفقـد

مؿـا يف الؽشـاف ٕ[ 7ن مـا ادخـر لـف يف أخـرة

( )8يف الؿطبقع مـ الؽشاف( :وبث طساكره)-
( )0ساقط مـ (هـ)-
( )5رواه ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) 58 . 4 ( :رقؿ ( ،)55652والطربي يف جامع البقان،) 155 . 01 ( :
) ،وابـــ أبــل حــاتؿ يف تػســقره ،،)5115 . 82( :والطــرباين يف الؿعجــؿ إوســط ) 846 . 8 ( :رقــؿ
( ،)240والحاكؿ يف الؿستدرك ) 245 . 0( :رقؿ ( )5615وقال" :هذا حديث صحق اإلســاد ولـؿ
يخرجاه" ،وقال الذهبل" :تػرد بف طصام بـ رواد طـ أبقف وقد ُضعػ" -والثعؾبل يف الؽشـػ والبقـان:
( ،) 001 . 82وصــححف إلبــاين يف السؾســة الصــحقحة ) 354 . 3 ( :رقــؿ ( -)0462واكظــر :الــدر
الؿـثقر-) 210 . 5 ( :
( )1الؽشاف-) 568 . 3 ( :
( )2ساقط مـ (هـ)-
( )3يف (د)" :ومؿا لخصف"-
( )4لقست يف الؿطبقع وفقف( :لؿا)-
( )5يف الؿطبقع هـا زيادة" :وإطالء الديـ"-
( )6يف (هـ)" :ادخر" ويف الؿطبقع" :ولؿا ادخر لف"-
( )82ساقط مـ (د) ،وفقفا بدلف" :سقاه" وهق مقافؼ لؾؿطبقع-
( )88أكقار التـزيؾ-) 586 . 2 ( :
( )80يف (ج) و (د) و (هـ)" :أفقد"-
( )85يف (د)" :بؾ هل أجؿع مع إيجازها أفقد مؿا يف الؽشاف"-
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أطؿ مـ الثقاب الؾفؿ إٓ أن يؼال :ققل الؽشاف] " :مـ الثقاب" 7لقس كؾ الؿبقـ
الؿبقـ بؾ بعضف ،فؽلكف قال :مـ الثقاب وغقره ،بؼريـة ما كؼؾف بعدُ طـ ابــ طبـاس،
إن لؿ يجعؾف مـ جؿؾة الثقاب ،أو يؼال :إن الثقاب هق جؿقع ما يــعؿ اهلل بـف طؾقـف يف
أخرة ،وهذا ضاهر ،فحقـئذ يساوي كالم البقضاوي ،فتلمؾف-
وقد يشؿؾ هذا القجف أيضـًا مـا أططـاه اهلل تعـالك لـف مــ اإلكعـام طؾقـف بنحقـاء
أبقيف وإيؿاهنؿا بف ،كؿا جاء يف حديث صححف غقر واحـد مــ الحػـاظ ،ولـؿ يؾتػتـقا
لؿــــ صعــــ فقـــف" :إن اهلل تعـــالك أحقاهؿـــا لـــف فسمــــا بـــف"  ،خصقصـــقة لفؿـــا،
وكرامــة لــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ ،فؼــقل ابـــ دحقــة " :إن هــذا يــرده الؼــرآن
( )8ساقط مـ (ج)-
( )0ساقط مـ (د)-
( )5يف (ج) و (ب) و (د)" :القطد"-
( )1يف (د)" :لؿا"-
ٍ
ِ
ٌ
حديث غريب لعؾف يص  ،وجد ُتف بخط جدي أبل
( )2رواه السفقؾل بسـد فقف مجفقلقن حقث قال" :و ُروي
ٍ
ٍ
كتـاب
أبل طؿران َأحؿد بـ أبل الحســ الؼاضـل ـ رحؿـف اهلل ـ بســد فقـف مجفقلـقن ،ذكـر أكـف كؼؾـف مــ
ِ
كتاب ُم َعقذ بـ داود بـ ُمعقذ الزاهد ،يرفعف إلك طبد الرحؿـ بــ أبـل الزكـاد ،طــ هشـام بــ
ا ْك ُتسخ مـ
ِ
ِ
طروة طـ أبل ،طـ طائشة رضل اهلل طـفـاُ :أ ْخبِ ْـر ُ
اهلل َط َؾ ْقـف َو َسـ َّؾ َؿَ ( :س َـل َل َر َّبـ ُف َأنْ
ت َأ َّن رسـقل اهلل َصـ َّؾك ُ
ِ
اه َؿا َل ُف ،و َآمـَا بِ ِفُ ،ث َّؿ َأ َمات َُف َؿا) واهلل قادر طؾك كؾ شلء ،ولـقس تعجـز رحؿتـف وقدرتـف
ُي ْحقِ َل َأ َب َق ْيفَ ،ف َل ْح َق ُ
َطـ شلء ،وكبقف طؾقف السالم أهؾ أن يخصف بِؿا شاء مـ فضؾف ،ويـعؿ َط َؾ ْق ِف بِؿا شاء مـ كرامتف صـؾقات
اهلل طؾقف وآلـف وسـؾؿ" -الـروض إكـػ -)854 . 0( :قـال ابــ كثقـر يف هـذا الحـديث" :مـؽـر جـد ًا"-
البداية والـفاية -)015 . 0( :واكظر :تػسقر الؼرآن العظقؿ لـف -)005 . 1( :وقـال ابــ سـقد الــاس" :
وقد روي أن طبد اهلل بـ طبـد الؿطؾـب ،وآمــة بــت وهـب ،أبـقي الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ 7أسـؾؿا
أيضًا ،وإن اهلل أحقاهؿا لف فآمـا بف -وروي ذلؽ أيضًا يف حؼ جده طبد الؿطؾب ،وهل روايات ٓ معقل
طؾقفا" -طققن إثر-) 820 . 8 ( :
( )3يف (ج)" :وكرامة لفؿا بربكتف"-
( )4طؿر بـ الحسـ بـ طؾل بـ محؿد بـ الجؿقؾ الؽؾبل أبق الخطاب ،ساق هق كسبف إلك دحقـة بــ خؾقػـة
الؽؾبل -وأمف يرجع كسبفا إلك طؾـل بــ أبـل صالـب ،لـذلؽ كـان يؽتـب بخطـف :ذو الـسـبقـ بـقـ دحقـة
والحسقـ ،إكدلسل البؾـسل الحافظ ،مـ كتبف :آبتفاج يف أحاديث الؿعراج ،وأداء ما وجب مـ بقان
وضع القضاطقـ يف رجب ،والتـقير يف مقلد السراج الؿـقر ،تقيف يف الؼاهرة طام 355هــ -اكظـر :تـاريخ

=
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واإلجؿــاع"  ،لــقس يف محؾــفٕ 7ن ذلــؽ مؿؽـــ شــرطًا وطؼـالً طؾــك جفــة الؽرامــة
والخصقصقة ،فال يرده قرآن وٓ إجؿاع -
فنن قؾت :اإليؿان ٓ يـػع [بعد الؿقت] ٓكؼطاع التؽؾقػ ،وطدم آطتـداد
بف حقـئذ -
قؾت :محؾف يف غقر الخصقصقة والؽرامة  ،وقد ص أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:
الشؿس بعد مضقفا فعاد الققت حتك ص َّؾك [طؾـل كـرم اهلل وجفـف]
ُر َّد ْت طؾقف
ُ
العصر :كرامة لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،فؽذا هذا -وٓ التػات لؿـ صعـ يف صـحة
=

بغداد ،)821 . 08( :وسقر أطالم الـبالء ،)045 . 83( :والقايف بالقفقات لؾصػدي-)054 . 00( :

( )8اكظر :التذكرة يف أحقال الؿقتك وأمقر أخرة ،) 83 ( :وتػسقر الؼـرآن العظـقؿ ،) 005 . 1 ( :وجـامع
أثار يف مقلـد الـبـل الؿختـار ٓبــ كاصـر الـديـ ،) 8252 . 0 ( :وإتؿـام الـعؿـة الؽـربى لؾفقتؿـل( :
 ،،) 826والسقرة الحؾبقـة ،) 42 . 8 ( :وٓبــ دحقـة مخطـقط( :التــقير يف مقلـد السـراج الؿـقـر) لـؿ
أقػ طؾقف-
قؾت :وهذا كؾف متققـػ طؾـك صـحة الحـديث ،فـنذا صـ فـال مـاكع مــف ،واهلل أطؾـؿ "-
( )0قال ابـ كثقرُ " :
تػسقر الؼرآن العظقؿ-)001 . 1( :
( )5يف (ج)" :يـتػع"-
( )1ساقط مـ (د)-
( )2لقست يف (ج) و (ب)-
( )3زيادة مـ (ج) و(د)-
( )4يف (ج)" :تغقبفا" ويف (هـ)" :مغقبفا"-
( )5ساقط مـ (ج)-
( )6قال ابـ كثقر" :وقد غؾب هذا يف طبارة كثقر مـ الـساخ لؾؽتب ،أن يـػرد طؾل رضل اهلل طـف ،بـلن يؼـال:
(طؾقف السـالم) مــ دون سـائر الصـحابة ،أو( :كـرم اهلل وجفـف) 7وهـذا وإن كـان معــاه صـحقحًا 7لؽـ ْـ
يـبغل أن ُيسقي بقـ الصحابة يف ذلؽ 7فنن هذا مـ باب التعظقؿ والتؽريؿ ،فالشـقخان وأمقـر الؿـممـقـ

طثؿان ،أولك بذلؽ مـف ،رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ" -تػسقر الؼرآن العظقؿ-)105 . 3 ( :
َ
( )82أخرجف الطحاوي يف :شرح مشؽؾ أثـار :) 61 . 5 ( :طَـ ْـ أسـؿاء بــت ُط َؿـ ْق ٍ
س رضـل اهلل طـفـا ،أ َّن
الـَّبِل ص َّؾك اهلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ ص َّؾك ال ُّظفر بِالصفب ِ
اءُ ،ثؿ َأرس َؾ طَؾِقـا َط َؾق ِـف السـالم فِـل ح ٍ
ـعَ ،و َقـدْ
اجـة َف َر َج َ
َ َ
ْ َ َّ ْ َ
ُ ْ َ َ َ َ
َّ َ
ًّ ْ َّ ُ
َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـؿ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َر ْأ َس ُف فـل ح ْج ِـر طَؾ ٍّـلَ ،ف َؾ ْ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ ا ْل َع ْص َرَ ،ف َق َض َع الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ
َص َّؾك الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ
ِ
ِ
ِ
يحر ْكف حتَّك َغاب ِ
ِ
ت َّ
اح َت َب َس بِـَ ْػسف َط َؾـك
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿُ ( :
الؾف َّؿ إِنَّ َط ْبدَ َك َطؾقا ْ
ُ َ ُ َ
َ
الش ْؿ ُسَ ،ف َؼ َال الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ

=
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هذا الحديث أيضًا-
أو يؼال  :محؾ كقن اإليؿان ٓ يـػع :بعد الؿقت إذا لؿ تحصؾ حقـاة يف الـدكقا
بخالف ما إذا حصؾت كؿا هـا-
فنن قؾت :يشؽؾ طؾك ما تؼرر هـا مـ إيؿاهنؿا حديث :إن اهلل تعالك لؿ يلذن لـبقف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف آستغػار ٕمف  -قؾت :أجقب طـ ذلؽ بجقابقـ:
[إول :أن الؿصؾحة اقتضت تلخقر آستغػار لفا طـ ذلؽ الققـت ،فؾـؿ يـمذن
لفـا فقــف لؿـا ســبؼ مــ طؾؿــف تعـالك بــالحؽؿ الخػقـة]  -الثــا

 :أكـف كــان قبــؾ

إحقائفا وإيؿاهنا بف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
فنن قؾت :قد قرر بعضفؿ أن أبقيف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أهؾ الػرتة ،وهـؿ يف
حؽؿ الؿسؾؿقـ وغقر معـذبقـ ،فؿـا وجـف الؿــع مــ آسـتغػار لفؿـا قبـؾ إحقائفؿـا
وإيؿاهنؿا؟-
قؾت :قد يجاب بلن مــ أهـؾ الػـرتة مــ هـق معـذب لتؾبسـف بؿـا يؼتضـل الؽػـر
كعؿرو بـ لحل [ ،فػل الحديث [طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ] ( :رأيت طؿـرو بــ
=

ِ
ِ
الشؿ ُس َحتَّك َو َق َع ْت َط َؾك ا ْل ِج َب ِ
ال َو َط َؾك ْإَ ْر ِ
َكبِ ِّق َ
ضُ ،ث َّؿ َقا َم
ؽ َف ُر َّد َط َؾ ْقف َش ْر َق َفا)َ ،قا َل ْت َأ ْس َؿا ُءَ :ف َط َؾ َعت َّ ْ
طَؾِل َفتَق َّض َل وص َّؾك ا ْلعصرُ ،ثؿ َغاب ْت و َذل ِ َؽ فِل الصفب ِ
اء فِل َغزْ َو ِة َخ ْق َب َر"-
َّ ْ َ
َ ْ َ َّ َ َ
َ َ
َ
قـــال إلبـــاين رحؿـــف اهلل" :مقضـــقع" -سؾســـؾة إحاديـــث الؿقضـــقطة )562 . 0( :رقـــؿ (-)648
والحديث أورده ابـ الجقزي يف كتابف :الؿقضقطات ) 523 . 8 ( :وقال" :مقضقع بال شؽ"-
( )8يف (د)" :ويؼال"-
ان الـَّبِل ص َّؾك اهلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ ربف طَـزَّ وج َّـؾ فِ
( )0روى مسؾؿ يف الجـائز :باب استِئ َْذ ِ
ِ
ـار ِة َق ْب ِـر ُأم ِـف. 0( :
ي
ز
ـل
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ َّ ُ
َ َ
ْ
ُ
ـال رسـ ُ ِ
 )348رقــؿ (َ )643طـ ْـ َأبِــل ُه َر ْيـ َـرةََ ،قـ َ
اهلل َط َؾ ْقـ ِـف َو َسـ َّؾ َؿْ ( :اسـت َْل َذك ُ
ْت َر ِّبــل َأنْ
ـالَ :قـ َ َ ُ
ـقل اهلل َصـ َّؾك ُ
ِ
ِ ِ
ُور َق ْب َر َها َف َل ِذنَ لِل)-
َأ ْس َتغْػ َر ُٕ ِّمل َف َؾ ْؿ َي ْل َذنْ للَ ،و ْاست َْل َذ ْك ُت ُف َأنْ َأز َ
( )5يف (ج)" :لف"-
( )1يف (هـ)" :مـ الحؽؿ"-
( )2يف (ج) جعؾ هذا الجقاب الثاين وقدم الثاين فجعؾف إول-
( )3لقست يف (ج)-
( )4ساقط مـ (د)-
( )5ساقط مـ (ج)-
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يجر قصبف يف الـار)  ،فقؽقن الؿـع حقـئذ لئال تتقهؿ إمة جـقاز آسـتغػار
لحل] ُ
)8

ٕهؾ الػـرتة مطؾؼـًا  ،أو َّ
أن اسـتغػاره صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ يؼتضـل كؿـال الرفعـة
والرتقل يف مدارج الؽؿال  -ووققطف بعد اإليؿان ألقؼ كؿا ٓ يخػك-
واس ُت ْشؽِؾ ما تؼدم مـ إيؿاهنؿـا وطـدم تعـذيبفؿا بحـديث مسـؾؿ قـال رجـؾ :يـا
رســقل اهلل ،أيـــ أبــل؟ قــال( :يف الـــار)[ ،فؾؿــا و َّلــك دطــاه ،فؼــال( :إن أبــل وأبــاك يف
الـار) ] -
وأجقب طـف بلكف إكؿا قصد بـذلؽ[ :أن يطقـب خـاصر ذلـؽ الرجـؾ] خشـق َة أن
يرتــدَّ لققــقع ســؿعف أو ً
ٓ أن أبــاه يف الـــار بــدلقؾ أكــف إكؿــا قــال لــف ذلــؽ بعــد أن ولــك،
إخباره بذلؽ وإن لؿ يؽـ يف الحؼقؼة كذلؽ-
فرجحت الؿصؾح ُة
َّ
َ
وأولك مـ هذا الجقاب ما أشار إلقف بعضفؿ مـ أن ذلؽ كان قبؾ أن يـزل طؾقـف:
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [اإلســراء] ،كؿــا وقــع لــف أكــف ســئؾ طـــ أصػــال
الؿشركقـ فؼال( :هؿ مع آبائفؿ) ،ثؿ سرؾ طـفؿ فذكر أكفؿ يف الجـة  -هذا وقد قال
( )8رواه البخــــاري يف التػســــقر :بــــاب ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ )558( :رقــــؿ
( ،)1305ومســؾؿ يف الجـــة وصــػة كعقؿفــا وأهؾفــا :بــاب الـــار يــدخؾفا الجبــارون والجـــة يــدخؾفا
الضعػاء )8845( :رقؿ ( )0523طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف-
( )0زيادة مـ (ج) و (هـ)-
( )5يف (ج)" :الرتقل لؾؽؿال"-
( )1رواه مسؾؿ يف اإليؿان :باب بقان أن مـ مـات طؾـك الؽػـر ففـق يف الــار )483( :رقـؿ ( )025طــ أكـس
رضل اهلل طـف-
( )2ساقط مـ (د)-
( )3يف (ج)" :تطققب قؾبف خشقة"-
( )4يف (ج)" :بنخباره"-
الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ طــ أوٓد
سـللت خديجـ ُة
( )5روى اب ُـ طبد الرب طـ طائشـة رضـل اهلل طـفـا" :
ْ
َّ
الؿشركقـ؟ فؼال :هؿ مع آبائفؿ ،ثؿ سللتف بعد ذلؽ فؼال :اهلل أطؾؿ بؿا كاكقا طامؾقـ ،ثؿ سللتف بعـد مـا
استحؽؿ اإلسالم فـزلت ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ وقـال( :هـؿ طؾـك الػطـرة) ،أو قـال( :يف الجــة)"-
التؿفقد -)884 .85 ( :والحديث ضعقػ ،قال ابـ حجـر" :وأبـق معـاذ هـق :سـؾقؿان بــ أرقـؿ ،وهـق
ضعقػ" -فت الباري-)014 . 5( :
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ــ حجــر الفقتؿــل ثــؿ الؿؽــل
قــال تؾؿقــذ جــدي خطقــب الؿتــلخريـ الشــفاب ابـ ُ
طؿـف أبـا صالـبٕ 7ن
رحؿفؿا اهلل تعالك" :وأضفر تلويؾ لف طــدي أكـف أراد بلبقـف
َّ
العؿ أبًا -وقريـ ُة الؿجـاز فقـف  7أيـ ُة الشـاهدة بخالفـف طؾـك أصـ
العرب تسؿل َّ
محامؾفا طـد أهؾ السـة ،وأن طؿف هق الذي كػؾف بعد جده طبد الؿطؾـب"  -اكتفـك-
وكظــر فقــف بعضــفؿ بؼقلــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ لســائؾ طـــ أمــف( :أمــل وأمــؽ يف
الـار) -
الؿبحث الثالث :وفقف فقائد جؿة ،وبشارة لجؿقع إمة:
اطؾؿ أن بعضفؿ ذهب إلك أن هذه أية أرجك آية يف الؼرآن ،فعـ طؾل رضل اهلل
( )8يف (ج)" :شفاب الؿؾة"-
( )0أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر ،الفقتؿل السـعدي إكصـاري الشـافعل الؿؽـل ،شـفاب الـديـ ،أبـق
العباس ،مقلده يف محؾة أبل الفقتؿ (مـ إقؾقؿ الغربقـة بؿصـر) وإلقفـا كسـبتف ،لـف تصـاكقػ كثقـرة ،مـفـا:
(مبؾغ إرب يف فضائؾ العرب  ,ط) و(الجـقهر الؿــظؿ  ,ط) رحؾـة إلـك الؿديــة ،تـقيف يف مؽـة ســة
645هـ -الــقر السـافر طــ أخبـار الؼـرن العاشـر ،)025 . 8( :وففـرس الػفـارس وإثبـات لؾؽتـاين:
( ،)554.8وإطالم لؾزركؾل-)051 . 8( :
( )5يف (د) هـا زيادة" :طبد الؿطؾب"-
( )1يف الؿطبقع" :لؿا تؼرر أن العرب"-
( )2يف (ج)" :يف ذلؽ"-
( )3يف الؿطبقع" :أية أتقة الشاهدة"-
( )4الؿـ الؿؽقة يف شرح الفؿزية ٓبـ حجر الفقتؿل-)820( :
( )5يف (ج)" :بعض إفاضؾ"-
( )6روى اإلمام أحؿد يف مسـده )826 . 03( :رقؿ ( )83856أن أبا رزيــ قـال :يـا رسـقل اهلل أيــ أمـل،
قـال( :أمـؽ يف الــار) -قـال :فـليـ مــ مضـك مــ أهؾـؽ ،قـال( :أمـا ترضـك أن تؽـقن أمـؽ مـع أمـل)-
وأخرجــف ابـــ أبــل طاصــؿ يف الســـة )056 .8( :رقــؿ ( )355والطــرباين يف الؽبقــر )025 .86( :رقــؿ
( ،)148قــال الفقثؿــل يف مجؿــع الزوائــدَ " :)883 .8( :ر َوا ُه َأ ْح َؿــدُ َوال َّط َب َراكِـ ُّـل فِــل ا ْل َؽبِقـ ِـر ورجالــف
ثؼات" -قال إلباين" :حديث صحق  ،وإسـاده ضعقػ" -وإكؿـا صـححفٕ 7ن لـف شـاهد ًا مــ حـديث
أكس بـ مالؽ مرفقطًا( :إن أبل وأبـاك يف الــار) سـبؼ تخريجـف يف ص )01( :وقـد رواه مسـؾؿ -ضـالل
الجـة يف تخريج السـة-)062 .8( :
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طـف" :إكؽؿ معشر أهـؾ العـراق تؼقلـقن :إن أرجـك آيـة يف الؼـرآن :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ

[الزمر][ ،فؼالقا :إكا لـؼقل ذلؽ -قال :ولؽـا] أهـؾ البقـت كؼـقل :إن أرجـك آيـة يف
كتاب اهلل تعالك :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ"  -وأيده بعضفؿ بؿـا يف تػسـقر
الثعؾبــل" :أكــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ قــال ٓ( :يرضــك محؿــد وأحــدٌ

مـــ أمتــف يف

الـــار)"  -وبؿــا يــروى :أكــف لؿــا كزلــت هــذه أيــة [قــال صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ :
(إ ًذا ] ٓ أرضك واحد ًا مــ أمتـل يف الــار)  -ويف معــك طـدم الرضـك إشـؽال
( )8ساقط مـ (ج) والعبارة فقفا" :وإكا لـؼقل أهؾ البقت"-
( )0رواه اب ُـ خزيؿة يف كتاب التقحقد ،)345 . 0( :وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقـاء )846 . 5( :وقـال فقـف" :هـذا حـديث
حديث لؿ كؽتبف إٓ مـ حديث حرب بـ شري  ،وٓ رواه طـف إٓ طؿرو بـ طاصؿ ،وهـق بصـري ثؼـة" ،والثعؾبـل
يف الؽشػ والبقان ،)001 . 82( :وذكره البغقي طـ أبل جعػـر محؿـد بــ طؾـل :معـالؿ التـزيـؾ،)122 . 5( :
وكــذا ذكــره طـــف ابـــ طــادل الحـبؾــل يف :الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب ،)554 . 02( :وكــذا الــديـقري الؿــالؽل يف:
الؿجالسة وجقاهر العؾؿ -)886 . 4( :واكظر :كـز العؿال-)353 . 81( :
( )5الؿثبت مـ (ج) و (هـ) ،ويف البؼقة" :واحد ًا"-
( )1رواه الخطِقب فِل َت ْؾ ِ
خقص ا ْل ُؿت ََشابف ،)845 . 8( :واكظر :الدر الؿـثقر ،)210 . 5( :والؽشػ والبقان
والبقان لؾثعؾبل -)002 . 82( :ويف إسـاده طبد الصؿد بـ طؾل قال طـف العؼقؾل يف الضعػاء ( 51 . 5
)" :حديثف غقر محػقظ " -وقال الذهبل" :لقس بحجة" -مقـزان آطتـدال -)551 . 5 ( :وقـد ثبـت يف
إرضاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف أمتف ما جاء أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تال ققل اهلل طـز وجـؾ يف
ﱦ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ [إبراهقؿ ]53 :أيـة،
ﱧ
إبراهقؿ :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﳁﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳂ
وقــال طقســك طؾقــف الســالم :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳊ ﱠ [الؿائدة] ،فرفع يديف وقال( :الؾفؿ أمتل أمتل) ،وبؽك ،فؼال اهلل طز وجؾ( :يا جربيؾ اذهب إلك
محؿد ،وربؽ أطؾؿ ،فسؾف ما يبؽقؽ؟) فلتاه جربيـؾ طؾقـف الصـالة والسـالم ،فسـللف فـلخربه رسـقل اهلل
َ
سـرضـقؽ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؿا قال ،وهق أطؾؿ ،فؼال اهلل( :يا جربيؾ ،اذهب إلك محؿد ،فؼـؾ :إكَّـا
يف ُأ َّمتؽ وٓ ك َُسق ُءك) -رواه مسؾؿ يف اإليؿان :باب دطاء الـبل ٕمتف وبؽائف شػؼة طؾقفؿ) 868 . 8 ( :
رقؿ (  ) 020طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا-

( )2الصالة زيادة مـ (ج)-
( )3يف (د)" :أن"-
( )4ساقط مـ (د)-
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سقل مع الجقاب طـف -وأبؾغ مـ هذا مـا رواه أبـق كعـقؿ يف الحؾقـة ،والثعؾبـل بنســ ٍ
اد
ضعقػ ٓ( :يرضك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يدخؾ أحد مـ أمتـف الــار) -
[وما رواه ابـ أبل حاتؿ وابـ جرير طـ ابـ طبـاس رضـل اهلل تعـالك طـفؿـا" :أن مــ
رضاه أن ٓ يدخؾ أحد مـ أمتف الـار" ] -
وبالجؿؾـة :فؼـد تضـؿـت هـذه إحاديـث ــ وإن كـان يف ســدها ضـعػ ــ 7غايـة
التػضؾ طؾك هذه إمة الؿحؿدية بربكة كبقفا الؿصطػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-
فــنن قؾــت :قــد أشــار صــاحب الؿقاهــب إلــك رد ذلــؽ 7حقــث قــال" :ومــا يغــرت بــف
الجفال مـ أكف ٓ يرضك واحد ًا مـ أمتف يف الـار ،أو أن يدخؾ أحد مـ أمتـف الــار ،فنكـف
غرور الشقطان 7فنكف

يرضك بؿا يرضك بف ربف ،وهق أطـرف بحؼـف مــ أن يؼـقل:

=

( )8يف (ج)" :واحدٌ " ويف (د)" :وواحد ًا" ويف (هـ)" :وواحد"-
( )0ذكره طد ٌد مـ الؿػسريـ بال إسـاد ،اكظـر إن شـئت :الؽشـػ والبقـان لؾثعؾبـل ،)002 . 82( :والـقجقز
لؾقاحدي ،)8082 . 8( :والؿحرر القجقز ٓبـ ططقة ،)161 . 2( :ومػاتق الغقب لؾـرازي. 58( :
 ،)861والجــامع ٕحؽــام الؼــرآن لؾؼرصبــل ،)63 . 02( :ومــدارك التـزيــؾ لؾـســػل،)321 . 5( :
والتســفقؾ ٓبـــ جــزي الؽؾبــل ،)162 . 0( :وغرائــب الؼــرآن لؾـقســابقري ،)283 . 3( :والجــقاهر
الحسان لؾثعالبل-)328 . 2( :
( )5حؾقة إولقاء ،)846 . 5( :والؽشػ والبقان-)002 . 82( :
( )1رواه الطــربي يف جــامع البقــان ،)155 . 01( :والبقفؼــل يف شــعب اإليؿــان )11 . 5( :رقــؿ ( ) 8541
بؾػظ" :رضاه أن تدخؾ أمتف كؾفؿ الجـة" ،والحديث لقس يف تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ الؿطبـقع ،وهؽـذا
طزاه السققصل يف الدر الؿـثقر ) 210 . 5 ( :إلك ابـ جرير والبقفؼل ،دون ابـ أبل حاتؿ-
( )2ساقط مـ (د)-
( )3يف (د)" :التػضقؾ"-
( )4ساقط مـ (ج)-
( )5هــق أحؿــد بـــ محؿــد بـــ أبــل بؽــر بـــ طبــد الؿؾــؽ بـــ أحؿــد بـــ حســقـ بـــ طؾــل الؼســطالين،
الؿصـري الشــافعل ،العالمــة الحـافظ ،لــف مملػــات مـفـا :إرشــاد الســاري يف شـرح صــحق البخــاري،
والعؼقد السـقة يف شرح حرز إماين لؾشاصبل ،ولطائػ اإلشارات لػـقن الؼراءات ،تقيف بالؼاهرة طـام
605هـــ -اكظــر :الـــقر الســافر ،)823 . 8( :والؽقائــب الســائرة ،)805 . 8( :والبــدر الطــالع. 8( :
-)820
( )6يف (د)" :وواحد"-
( )82يف (ج)" :ففق"-
( )88يف (ج)" :ففق"-
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ٓ أرضك"  -قؾت :قد رد ذلؽ شقخـا ُ
شقخ اإلسالم الطبالوي  ،تبعًا لخاتؿة
الؿحؼؼــقـ الســقد طقســك الصــػقي رحؿفؿــا اهلل تعــالك ،فؼــال" :إن هــذه جــراءة،
وإساءة أدب ،فال يعقل طؾقف ،وٓ يؾتػت إلقف"  -كعؿ يبؼك يف الؽالم إشؽآن:
إول :وإلقــف أشــار صــاحب الؿقاهــب  ،أكــف :كقــػ ٓ يرضــك ومؼــام الرضــك
والتسؾقؿ مـ مؼامات السالؽقـ ،بؾ مـ أولفا  ،ومـ هــا

حؽـك شـقخـا رحؿـف

اهلل تعالك :أكف اجتؿع أربع مـ العابدات  ،فؼالت إحداهـ  :لقس بصادق يف حبف
مـ لؿ يصرب طؾك ضربف ،وقالت إخرى :لقس بصادق يف حبف مـ لؿ يـرض بضـربف،
=

( )8يف (ج)" :لؿا"-
( )0الؿقاهب الؾدكقة بالؿـ الؿحؿدية لؾؼسطالين )232 . 0( :مع اختالف يسقر يف الـص ،واكظـر :التبقـان
يف أقسام الؼرآن ٓبـ الؼقؿ-) 45 ( :
( )5ساقط مـ (ج) و (د)-
( )1جدُّ الؿملػ :كاصر الديـ محؿد بـ سالؿ بـ طؾل الطبالوي ،الؿصري إزهـري الشـافعل ،الؿعـروف
بالطبالوي تقيف سـة 633هـ -اكظر :الؽقاكـب السـائرة ،)50 . 0( :وإطـالم لؾزركؾـل،)851 . 3( :
وشذرات الذهب-)223 . 82( :
( )2يف (ج) و (د)" :شقخ مشايخـا خاتؿة"-
( )3طقسك بـ محؿد بـ طبقد اهلل بــ محؿـد السـقد الشـريػ ،أبـق الخقـر ،قطـب الـديـ ،الحسـقـل اإليجـل،
الشافعل ،الصقيف ،الؿعروف بالصػقي ،كسبة إلـك جـده ٕمـف السـقد صـػل الـديـ ،والـد الشـقخ معـقـ
الديـ اإليجل صاحب التػسقر ،فؼقف ،مػسر ،مـطؼل ،كان مقلده يف سـة 622هـ ،هـدي الؿـقصـ سـافر
إلك بؾدان ثؿ استقصـ مصر ،لف :حاشقة طؾك تػسقر سقرة الػاتحـة لؾبقضـاوي ،وتػسـقر مــ سـقرة طـؿ
إلك آخر الؼرآن ،قال طـف يف شذرات الـذهب" :كـان مــ أطاجقـب الزمـان" -تـقيف ســة 625هــ وققـؾ:
622هـ -يـظر :الؽقاكب السائرة يف أطقان الؿائة العاشرة لؾغزي ،) 052 . 0 ( :وشذرات الـذهب5( :
 ،)064 .وهدية العارفقـ ،) 58 . 8 ( :ومعجؿ الؿػسريـ-)125 . 8( :
( )4لؿ أجده فقؿا بقـ يدي مـ مخطقصات لف-
( )5يف (ج) و (د) و (هـ)" :الؿؼام"-
( )6الؿقاهب الؾدكقة بالؿـ الؿحؿدية لؾؼسطالين-)232 . 0( :
( )82يف (ج)" :أجؾفا" ،ويف (د) و (هـ)" :أقؾفا"-
( )88يف (ج)" :ولفذا"-
( )80يف (ج)" :مـ أهؾ العبادات" ويف (د)" :العباد العابدات"-
( )85الؿثبت مـ (ج) و(د) ،ويف غقرهؿا" :أحدهـ"-
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وقالت الثالثة :لقس بصادق يف حبف مـ لؿ يتؾذذ بضربف ،وقالت الرابعة :لقس بصادق
يف حبف مـ لؿ يشاهده يف ضربف-
فتلمؾ هذه الؿؼامات ،وطذوبـة تؾـؽ الؿؼـآت ،وإذا ثبـت ذلـؽ لؿــ ُذكـر
فؽقػ ٓ يؽقن لسقد الؿرسؾقـ-
اإلش ـؽال الثــا  :أكــف قــد تؼــرر يف العؼائ ـد الســـقة أخــذ ًا مـــ إدلــة
السؿعقة  :أن بعض طصاة أمتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يدخؾ الـار ،فؾق لؿ يؽـ مـ
مـ رضاه لؾزم الخؾػ-
ويؿؽـ أن يجاب طـ إول ـ كؿا أشار إلقف

شقخ مشايخـا ـ مـ وجقه:

إول :أكف ٓ يبعد أن يؽقن طذاب العصاة كعصقاهنؿ غقـر
فال

مرضـل هلل تعـالك،

يرضك بف رسقلف أيضًإ 7ن رضاه طؾك وفؼ رضـك ربـف ،والرضـك بالؿؼضـل

يرض بؽقهنؿ أو دخقلفؿ يف الـار ،لعدم رضك ربف 7فال بدَّ
قد يؽقن مذمقمًا[ ،فؾق لؿ َ
مـ إدخال الجـة ،ولق بأخرة ،لؾقطد يف أية ،وإن ارتؽبقا الؽبائر فال إشـؽال] ،
[ولقس هق حقـئذ مـ مؼامات السالؽقـ 7إذ الؿطؾقب مـفؿ ما كان طؾـك وفـؼ رضـك

( )8يف (ج)" :هذه"-
( )0يف (د)" :وإذ"-
( )5زيادة مـ (ج)-
( )1يف (د)" :إذا"-
( )2لقست يف (ج)-
( )3لقست يف (ج)-
( )4يف (د)" :اإلدٓت"-
( )5يف (ج)" :الؼطعقة"-
( )6ساقط مـ (د)-
( )82ساقط مـ (د)-
( )88يف (د)" :طـ"-
( )80ساقط مـ (د)-
( )85زيادة مـ (ج)-
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اهلل تعالك] -
الثا  :أن الرضك بػعؾ اهلل تعالك إكؿـا يجـب مــ حقـث كقكـف مختـار الؿـقلك
الحؽقؿ ٓ مـ حقث هق يف ذاتف ،مـع قطـع الـظـر طؿـا يؼتضـقف ،والرضـك الؿقطـقد
لقس مـ هذه الحقثقة وإٓ لحصؾ بؽؾ ما ُيعطك ،فؾقس فقف كبقـر وطـد ،ولتحؼـؼ
ولتحؼؼ يف كؾ وقت -وأية تؼتضل كقكف مستؼبالً وزائد ًا طؾك ما يف كـؾ وقـت،
وقــت ،فالظــاهر أن [الرضــك الؿقطــقد بــف] مـــ حقــث هــق ذات الؿعطــك بــلن ٓ
يطؾب وٓ يستؿد فققف مع قطع
هذا معـك

الـظر طــ

الحديث الشـريػ [إكؿـا هـق]

أكـف مـراد اهلل تعـالك  [ ،فعؾـك
(86

لؿـا وطـد الرضـك بـالؿعـك الؿـذكقر

كـت أرضـك بـف مــ حقـث
قال :وأكا ٓ أرضك هبذا الؿعـك لقجقد أمتل يف الـار ،وإن ُ
كقكف مراد ًا هلل ] فال بد مـ إدخالفؿ الجـة ،وٓ إشؽال فقف-
)83

( )8ساقط مـ (ج)-
( )0يف (ج)" :إكف"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1يف (ج) و (د)" :فؾؿ يؽـ"-
( )2يف (د)" :ولقحؼؼ"-
( )3يف (د)" :وزاد"-
( )4يف (ج)" :الؿقطقد بف الرضك" ،ويف (د)" :الؿقطقد الرضك بف"-
( )5يف (د)" :وذات"-
( )6يف (ج)" :يشفد"-
( )82يف (ج)" :قصر"-
( )88يف (ج)" :مع"-
( )80يف (د) هـا زيادة" :وكحقه"-
( )85يف (د)" :فؿعـك"-
( )81ساقط مـ (د) وفقفا بدلفا" :أكف"-
( )82يف (د)" :مـ حقث مراد اهلل تعالك"-
( )83زيادة مـ (ج) و (د)-
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الثالــث :وأيضــًا أن الرضــك مجــاز طـــ تــرك الطؾــب ،فــالؿعـك  ٓ :أتــرك
صؾــب العػــق وواحــد مـــ أمتــل يف الـــار -وٓ يؾــزم مـــف طــدم الرضــك حؼقؼــة إن لــؿ
يجب  7فنكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صؾب لف وأمتف أمقر ًا وهق يف مؼام الرضك دائؿًا
دائؿــًا طؾــك أي حالــة  ،فتــدبره  -وإذا وطــد باإلرضــاء فــال بــد مـــ دخــقل الجـــة،
[فاففؿف 7فنكف دققؼ يميده ققلف طؾقف الصالة والسالم( :فلققل :يا رب رضقت) ] -
رضقت) ] -
وأما اإلشؽال الثا  ،فقجاب طـف أيضًا
إول[ :أن الؿعـك أكف]

مـ وجقه:

ٓ يرضك بف مـ حقـث هـق ،فؽقـػ ببؼـائفؿ يف الــار،

فال بد مـ إدخالفؿ الجـة لؾقطد ولق بأخرة -الثا  :أن الؿراد أكف ٓ يرضـك بـدخقل
أحد مؿـ

يؾقؼ بالؿغػرة 7إذ الجقاد الغـل الحؽقؿ ٓ يتجاوز طـ الؽرم مع إمؽاكف

بؿؼتضك الحؽؿة ،ومـ ثؿ قـال الؿحؼـؼ الـدواين " :إن كـؾ واحـد يف كـؾ حـال
( )8ساقط مـ (ج)-
( )0زيادة مـ (ج)-
( )5يف (د)" :فالعػق"-
( )1يف (د)" :يؽـ"-
( )2يف (ج)" :وٕمتف"-
( )3يف (ج) و (د)" :حال"-
( )4لقست يف (ج)-
( )5رواه اإلمام أحؿد يف مسـده )525 . 3( :رقؿ ( )5523قال أحؿد شاكر" :إسـاده صحق " ،والبـزار يف
يف البحر الزخار )042 . 1( :رقؿ ( ،)8118والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقـر ) 3 . 82( :رقـؿ (،)6433
وقال يف مجؿع الزوائد" :)123 .82( :وأحد أساكقد أحؿد ،والبزار 7رجالف رجال الصحق "-
( )6ساقط مـ (ج)-
( )82زيادة مـ (د)-
( )88زيادة مـ (ج) و (د)-
( )80يف (د) هـا زيادة-"ٓ" :
ِ
ِ
الصديؼ الدَّ واكل ،ك ْس َبة لؼرية دوان ،وهل مــ قـرى كـازرون ،الؽـاروين،
(ُ )85م َح َّؿد بـ أسعد جالل الدّ يـ ّ

=
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طؾك أكؿؾ ما يؽقن يف حؼف ،فؿتك حصؾ لطائػة دخقل الجـة قبؾ دخقلف
الـــــار أو بعــــده ٓ بــــد أن يــــدخؾفؿ الجـــــة لؾقطــــد باإلرضــــاءٕ[ 7كــــف ٓ يخؾــــػ
الؿقعاد" ] -
[فنن قؾت :هؾ القطد متققػ طؾك الؿشقئة كاإليعاد ،ف ُقؼقد ما ورد مـف هبـا ،كؿـا
ُيؼقد هبا القطقد؟-
قؾـت :الحــؼ كؿــا قالـف شــقخـا الؿحؼــؼ الشــفاب ابــ قاســؿ العبــادي رحؿــف اهلل
تعالك" :إن القطد متققػ طؾك الؿشقئة أيضًا إٓ أن مؼتضك الؽرم والجقد والرحؿة
أن ٓ يرتك الؿشقئة ،فال حاجة إلك التؼققد وإن جاز فقحصؾ بف الرجـاء الؽامـؾ -وأمـا
يف القطقد فلحاديـث الغػـران ودٓئؾـف دالـة طؾـك أن مشـقئة التعـذيب قـد ُتـرتك ويـراد
العػق ،فحؽؿ بؿؼتضـاه بالتؼققـد ،ويف القطـد لـؿ يثبـت ذلـؽ إٓ بعـد تحؼـؼ إطؿـال
بشروصفا فؾؿ ُيحؿؾ إٓ طؾـك مؼتضـك الجـقد والؽـرم ،وإن جـاز مــ جفـة إلقهقـة
=

الشافِ ِعل ،ال َؼ ِ
اضل بنقؾقؿ َفارسَ ،م ْذ ُكقر بِـا ْل ِ
َّ
عؾؿ ا ْلؽثقـر ،صـاحب الؿملػـات الؿتؼــة الؿشـفقرة ،مـفـا:
ِ
شرح الت َّْج ِريد لؾطقسـل َوشـرح الت َّْفـذيب وحاشـقة طؾـك ا ْل َع ُضـد تـقيف ســة (685هــ) -اكظـر :الشـؼائؼ
الـعؿاكقــة يف طؾؿــاء الدولــة العثؿاكقــة ،)805 . 8( :وديــقان اإلســالم ،)052 . 0( :والبــدر الطــالع
بؿحاسـ مـ بعد الؼرن التاسع-)806 . 0( :

( )8يف (ج) و (د)" :أحد"-
( )0يف (ج) و (د)" :يؿؽـ"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1يف إصؾ و (د)" :لقاقة" ،وما أثبتف مـ (ج)-
( )2الؿثبت مـ يف (ج) و(د) ،ويف غقرها" :دخقلف"-
( )3يف (ج) و(د)" :دخقل"-
( )4لؿ أجده يف مخطقصاتف التل بقـ يدي-
( )5ساقط مـ (ج)-
( )6يف (د)" :لفا"-
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والغــك 7تر ُكـف ،ولــذا خــاف إكبقــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم مؿــا خــافقا يف الــدكقا
وأخــرة ،ففــذا هــق التحؼقــؼ يف الؿؼــام ،ودع طـــؽ مــا ققــؾ أو يؼــال ،واهلل أطؾــؿ
بالصقاب" -
القجف] الثالث :أن الؿراد كػل الرضك بالدخقل طؾك وجف الخؾقد-
ففذه وجقه وجقفة لتصحق معـك ما روي ،فالصقاب أن ٓ يجرتئ أحد
أحد طؾك إبطال الروايات بالشبفات-
مر مـ دخقل بعض طصاة أمتف صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ
تـبقف ٓ :يؼال يشؽؾ ما َّ
الـار ــ كؿا هق معؾقم مـ الروايات وإخبار ــ دون جؿقع إمة بظاهر ققلف تعالك:
تعالك :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [السـجدة]
الؿؼتضل دخـقل جؿقـع الػـريؼقـ يف جفــؿ كؿـا هـق مؼتضـك التلكقـدٕ 7كـا كؼـقل:
إن ﭽﭱ ﭼ تلكقــد لعؿــقم إصـــاف ٓ ل فــراد كؿــا هــق ضــاهر ،ثــؿ رأيــت
الؿحؼؼ الجالل الدواين ُقد َس ِس ُّره كؼؾ طـ بعض الؿػسريـ الجـقاب :بـلن ذلـؽ ٓ
يؼتضل دخـقل الؽـؾ بـؾ قـدر مـا يؿـ بـف جفــؿ كؿـا إذا قؾـت( :مـ ت الؽـقس مــ
الدراهؿ) ٓ ،يؼتضل دخقل كؾ الدراهؿ يف الؽقس ،قال" :وٓ يخػك ما فقف  7فنكف
( )8يف (د)" :ولفذا"-
( )0اكظر :الشرح الؽبقر طؾك القرقات ٓبـ قاسؿ العبادي -) 022 ( :مع اختالف يف الـص-
( )5كؾ ما سبؼ ساقط مـ (ج)-
( )1ساقط مـ (ج)-
( )2يف (ج)" :يتجرأ" ،ويف (د)" :يحتقي"-
( )3الؿثبت مـ (ج) و(د) ،ويف إصؾ( :واحد)-
( )4مـ هـا سؼط صقيؾ مـ (ج) حتك هناية الؿبحث الثالث ص-)56( :
( )5يف (د)" :أيات"-
( )6ساقط مـ (د)-
( )82ساقط مـ (د)-
( )88يف مخطقط أكؿقذج العؾقم الذي كؼؾ طـف الؿملػ" :وٓ يخػك فساده"-
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كظقر أن يؼقل( :م ت الؽقس مـ جؿقع الدراهؿ)[ ،وهـق بظـاهره يؼتضـل دخـقل
جؿقع الدراهؿ] فقف 7فالؽالم يف الؿبحث  ،والحؼ يف الجقاب أن يؼقل  :الؿراد
الؿراد بؾػظ ﭽ ﭱﭼ تعؿقؿ إصـاف ،وذلؽ ٓ يؼتضل دخقل جؿقـع إفـراد،
كؿا إذا قؾت( :م كا الجراب مــ جؿقـع أصــاف الطعـام) ٓ 7يؼتضـل ذلـؽ إٓ أن
يؽقن فقف شلء مـ كؾ صـػ مـ إصـاف ٓ ،أن يؽقن فقـف أفـراد جؿقـع الطعـام،
وكؼقلؽ( :امت الؿجؾس مـ جؿقع أصـاف الـاس) ٓ يؼتضل ذلؽ أن يؽقن [يف
[يف الؿجؾس] جؿقع أفـراد الــاس ،بـؾ أن يؽـقن فقـف مــ كـؾ صــػ فـرد ،وذلـؽ
ضاهر ،وطؾك هذا تظفر فائدة لػظ :ﭽﭱ ﭼ 7إذ فقف رد طؾك القفقد وغقرهؿ مؿـ
زطؿ أهنؿ ٓ يدخؾقن الـار"  -اكتفك-
فنن قؾت :فؿا الجقاب طـ ققلـف تعـالك :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [مـريؿ7]48 :
[فنكف يؼتضل دخقل كؾ أحد الــار؟]

قؾـت :أصـؾ الـقرود 7الحضـقر ،وبـف فسـره

بعضفؿ  7فال يؼتضل دخقل الؽؾ ،ولئـ سؾؿ أكف بؿعـك الـدخقل كؿـا فسـره طؾـل
ــ طبــاس رضــل اهلل تعــالك طـــفؿ  ،فــالؿراد :دخــقل جؿقــع الؽػــار ،كؿــا قالــف
وابـ ُ
( )8يف (د)" :م "-
( )0ساقط مـ (د) -ويف مخطقط أكؿقذج العؾقم" :وهق يؼتضل بظاهره"-
( )5يف مخطقط أكؿقذج العؾقم" :كالؽالم يف البحث"-
( )1يف (د)" :يؼال" -وكذا يف مخطقط أكؿقذج العؾقم-
( )2يف (د)" :م ت جؿقع الجراب" -وكذا يف مخطقط أكؿقذج العؾقم" :م ت"-
( )3يف (د)" :إٓ"-
( )4ساقط مـ (د)-
( )5ساقط مـ (د)-
( )6مخطــقط أكؿــقذج العؾــقم لؾــدواين 023( :ـ  ،)024واكظــر :مػــاتق الغقــب لؾــرازي،) 812 . 02 ( :
وحاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي ،) 816 . 2 ( :وروح الؿعاين لملقسل-) 525 . 3 ( :
( )82ساقط مـ (د)-
( )88اكظر :جامع البقان لؾطربي ،) 261 . 82 ( :ومػردات ألػاظ الؼرآن ل صػفاين-) 532( :
( )80اكظر :جامع البقان لؾطربي ) 262 . 82 ( :وما بعدها ،والدر الؿـثقر-) 252 . 2 ( :
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بعضفؿ  ،ويعضده ما قرئ :ﭽ ﯢ ﯪ ﭼ  ،أو الؿراد :مـ يستحؼ العذاب ،أو
العذاب ،أو أن الؿـػل دخقل كؾ أحد لؾعذاب ،فال يـايف الدخقل لغقره

-

وقد ورد أهنا تؽقن طؾـك الؿـممـ بـرد ًا وسـالمًا [كؿـا كاكـت طؾـك إبـراهقؿ] ،
وطؾك الؽافريـ كار ًا -
( )8مروي طـ ابـ طباس وطؽرمة ،كؿا رواه الطربي يف جامع البقان-) 262 . 82 ( :
( )0يف (د)" :أكف"-
مؽل يف الفداية إلك بؾـقغ الـفايـة( :
( )5قراءة شاذة ،أوردها الزجاج يف معاين الؼرآن ،) 518 . 5 ( :وكسبفا ُّ
(  ) 1243 . 4إلك ابـ طباس وطؽرمة ،ورواها الطربي يف جامع البقان )263 . 82( :طـ ابـ طباس،
وكســبفا ابـــ خالقيــف يف مختصــر يف شــقاذ الؼــرآنٓ )56( :بـــ طبــاس وطؽرمــة ،واكظــر :تػســقر الؼــرآن
لؾســؿعاين ،)524 . 5( :وأكــقار التـزيــؾ لؾبقضــاوي ،)84 . 1( :وتػســقر الؼــرآن العظــقؿ ٓبـــ كثقــر:
(-)025.2
( )1زيادة مـ (د)-
( )2زيادة مـ (د)-

الجؿقع ثؿ يصدر طـفا الؿممـقن،
( )3قال الطربي" :وأولك إققال يف ذلؽ بالصقاب 7ققل مـ قالَ :ي ِردها
ُ
إخبـار طــ رسـقل اهلل
الؿممـقن ،فقـجقفؿ اهلل ،ويفقي فقفا الؽػار -وورودهؿقها هق :ما تظاهرت بف
ُ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،مـ مرورهؿ طؾـك الصـراط الؿـصـقب طؾـك مـتـ جفــؿ ،فــاج مسـؾؿ ومؽـدس
فقفا" -جامع البقان-)322 . 82( :
( )4ساقط مـ (د)-
( )5يف (د)" :الؽافر"-
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
( )6ورد َطـ ْـ َأبِــل ُسـ َـؿ َّقةَ ،قــالْ :
اهـَــا فــل الـ ُـق ُرود ،فؼــال َب ْع ُضــَاَ ٓ :يــدْ ُخؾ َفا ُمــمْ م ٌـَ ،وقــال َب ْع ُضــَا:
اخ َتؾػـَــا َه ُ
ِ
ـت َلـ ُف :إِكَّـا ْ
اهـَـا فِـل
قت َجابِ َر ْبـ َـ َط ْب ِـد اهللَِ ،ف ُؼ ْؾ ُ
اهلل ا َّل ِذي َـ ا َّت َؼ ْقاَ ،ف َؾ ِؼ ُ
اخ َت َؾ ْػـَـا َه ُ
َيدْ ُخ ُؾقك ََفا َجؿق ًعاُ ،ث َّؿ ُيـَجل ُ
ا ْلقر ِ
ودَ ،ف َؼ َالَ :ي ُر ُّدوك ََفا َج ِؿق ًعاَ ،و َق َال ُس َؾ ْق َؿ ُ
ـت َلـ ُف :إِكَّـا ْ
اخ َت َؾ ْػـَـا فِـل َذل ِ َ
ـؽ
ان َم َّـر ًةَ :يـدْ ُخ ُؾقك ََفا َج ِؿق ًعـاَ -ف ُؼ ْؾ ُ
ُُ
ـال بع ُضــَا :يـدْ ُخ ُؾقكَفا ج ِؿقعـاَ ،ف َـل ْهقى بِنِصـبعق ِف إِ َلـك ُأ ُذ َكقـفِ،
ِ
ِ
ْ
ْ ََْ
َ
َ َ ً
ا ْل ُق ُرودَ ،ف َؼ َال َب ْع ُضـَاَ َٓ :يدْ ُخ ُؾ َفا ُمـمْ م ٌـَ ،و َق َ َ ْ
َ
و َق َال :صؿتَا ،إِ ْن َلؿ َأ ُكـ س ِؿع ُت رس َ ِ
ِ
قل( :ا ْل ُق ُرو ُد :الـدُّ ُخ ُ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َي ُؼ َ
قلَ َٓ ،ي ْب َؼـك َبـر
َ
ْ ْ َ ْ َ ُ
ُ َّ
قل اهلل َص َّؾك ُ
ِ
َـت َط َؾـك إِبـراهِ
ِ
قؿَ ،حتَّـك إِ َّن لِؾـ ِ
ِ
َّـار , ،أ ْوَ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َوٓ فاج ٌر إٓ َدخؾ َفا ،ف َتؽقن َطؾك ال ُؿمْ مـ َب ْر ًدا َو َسال ًما ،ك ََؿـا كَاك ْ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
َ
اهلل ا َّل ِـذي َـ ا َّت َؼ ْـقاَ ،و َيـذ ُر الظـالؿق َـ ف َقفـا جث ًّقـا) -رواه اإلمـام
َق َال :ل َج َفـَّ َؿ َ ,ض ِج ً
قجا م ْـ َب ْرده ْؿُ ،ث َّؿ ُيـَجل ُ
أحؿد يف مســده )563 . 00( :رقـؿ ( ،)81202وطبـد بــ حؿقـد يف مســده )555( :رقـؿ (،)8823
والحــاكؿ يف الؿســتدرك )352 . 1( :رقــؿ ( ،)5411والبقفؼــل يف شــعب اإليؿــان )240 . 8( :رقــؿ
( -)531وقد ُضعػ الحـديث لجفالـة أبـل سـؾؿة ،قـال إركـموط يف تحؼقـؼ الؿســد:)564 . 00( :
"إســـاده ضــعقػ لجفالــة أبــل ُســؿقة" ،وضــعػف إلبــاين يف السؾســؾة الضــعقػة )521 . 82( :رقــؿ

=
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حسقن هبا لخؿقدها-
وروي أهنؿ يؿرون طؾقفا ٓ ُي ُّ
كقرك َل َفبل) -
الـار لؾؿممـُ :جزْ فؼد أصػل ُ
ويف الحديث( :تؼقل ُ
ويعضــــد هــــذا ققلــــف تعــــالك :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

[مريؿ] ،وبعضفؿ جعؾ الضؿقر لؾؼقامة  ،وطؾقـف فـال إشـؽال -وطــ مجاهـد" :مــ
ُح َّؿ مـ الؿسؾؿقـ فؼد وردها"  -ويف الحديث( :الحؿك مـ فقح جفـؿ ،وهـل حـظ
الؿممـ مـ الـار)  -ويف صـحق مسـؾؿ وغقـره مرفقطـًا( :إن الؿـممـ الـذي يـدخؾ
=

(-)1438
( )8رواه الطــرباين يف الؿعجــؿ الؽبقــر ) 025 . 00 ( :رقــؿ ( ،)335وابـــ طــدي يف الؽامــؾ،) 852 . 5 ( :
وأبق كعقؿ يف الحؾقة ،) 506 .6 ( :وتؿام الرازي يف الػقائد ) 541 . 8 ( :رقؿ (  ،) 632والؿـالقـل يف
كتاب إربعـقـ يف شـققخ الصـقفقـ ،)822( :والبقفؼـل يف شـعب اإليؿـان )244 . 8 ( :رقـؿ ()536
تػـرد بـف سـؾقؿ بــ مـصـقر ،وهـق مـؽـر" -والخطقـب يف تـاريخ بغـداد،) 861 . 2 ( :
وقال البقفؼـلّ " :
والقاحــدي يف التػســقر القســقط ) 860 . 5 ( :رقــؿ ( ،)264وطبــد الغـــل الؿؼدســل يف ذكــر الـــار:
( -)826قال الفقثؿل يف مجؿـع الزوائـد" :) 532 . 82 ( :رواه الطـرباين ،وفقـف سـؾقؿ بــ مـصـقر بــ
طؿــار ،وهــق ضــعقػ" -واكظــر :الؿؼاصــد الحســـة لؾســخاوي ) 030 . 8 ( :رقــؿ ( ،)511وقــال ابـــ
غريب وفقف كؽار ٌة" -مجؿقع رسائؾ ابـ رجب -) 532 . 1 ( :واكظر :الػقائـد الؿقضـقطة يف
رجب" :
ٌ
إحاديــث الؿقضــقطة ،) 64 ( :والـخبــة البفقــة يف إحاديــث الؿؽذوبــة طؾــك خقــر الربيــة،) 15 ( :
وضعػف إلباين يف السؾسؾة الضعقػة  ) 108 . 4 ( :رقؿ (-)5185
( )0اكظر :إطراب الؼرآن لؾـحاس-) 250 ( :
الطربي يف جـامع البقـان ،)264 . 82( :واكظـر:
( )5رواه الثعؾبل يف الؽشػ والبقان ،)005 . 3( :وبؿعـاه
ُّ
التػسقر البسقط لؾقاحدي-)065 . 81( :
( )1ورد الشطر إول مـ الحديث يف الصحقحقـ :فؼد روى البخاري يف بدء الخؾؼ :بـاب صـػة الــار وأهنـا
مخؾققة )031( :رقؿ ( )5031ومسؾؿ يف السالم :باب لؽـؾ داء دواء واسـتحباب التـداوي)8236( :
رقؿ ( )0026طـ ابـ طؿر ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( :ا ْلحؿك ِمـ َفقحِ ج َفـَّؿَ ،فلبردوها بِا ْلؿ ِ
ـاء) -وأمـا
ْ ْ َ َ ُْ ُ َ
َ
ُ َّ

لػظ الحديث بتؿامف فؼد روي مقققفًا طؾك مجاهد -رواه ابـ طبد الرب يف التؿفقـد -)525 . 3( :ورواه
أحؿد يف مسـده )325 . 53( :رقؿ ( )00041بؾػظ مؼارب َط ْـ َأبِـل ُأ َما َمـ َة ط ِ
اهلل َط َؾ ْق ِـف
َــ الـَّبِـل َصـ َّؾك ُ
ِ ِ
اب ا ْل ُؿمْ ِم َـ ِمـ َْفا كَانَ َح َّظ ُف ِم ْـ َج َفـ ََّؿ) -وأمـا الشـطر إخقـر
َو َس َّؾ َؿ َق َال( :ا ْل ُح َّؿك ك ٌقر م ْـ َج َفـ ََّؿَ ،ف َؿا َأ َص َ

فؼد روى ابـ أبل الدكقا يف الؿرض والؽػارات )852( :رقؿ ( ،)824والطـرباين يف الؿعجـؿ إوسـط:
ِ ِ
ــ الـ ِ
َّـار) -قـال إلبـاين يف تخريجـف لفـذا
( )062 . 4رقؿ ( ،)4212مرفقطًا( :ا ْل ُح َّؿك َحظ ا ْل ُؿـمْ م ِـ م َ
الحديث" :وبالجؿؾة فالحديث هبذه الشـقاهد قـقي ،ويـزداد قـقة بالشـقاهد أتقـة بعـده ،ففـق حـديث

=
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الــــار يؿـــقت فقفـــا فـــل يجـــد ألؿفـــا)  -وهـــؾ هـــق مـــقت حؼقؼـــل أو غشـــل؟
فقف خالف :
وكبف شقخ مشايخـا السقد طقسك الصػقي طؾك أن الؿراد :أكف يؿقت فقفـا بعـد
تعذيبف الؼدر الـذي يسـتحؼف ٓ ابتـداءٕ 7ن مــ العصـاة مــ يعـذب قطعـًا فـال يتـلتك
=

صحق  ،وفضؾ اهلل أكرب" -السؾسـؾة الصـحقحة ،)154 . 1( :وقـال يف صـحق الجـامع)325 . 8( :
رقؿ (" :)5852صحق "-

( )8زيادة مـ (د)-
( )0كص الحديث الـذي رواه مسـؾؿ يف اإليؿـان :بـاب إثبـات الشـػاطة ) 840 . 8 ( :رقـؿ ( )852طــ أبـل
سعقد رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( :أما أهؾ الـار الذيـ هؿ أهؾفـا ،فـنكفؿ ٓ
يؿقتقن فقفا وٓ يحققن ،ولؽـ كاس أصابتفؿ الـار بذكقبفؿ ـ أو قال بخطاياهؿ ـ فلمـاتفؿ إماتـة حتـك إذا
كاكقا فحؿًا ،أذن بالشػاطة ،فجلء بفؿ ضبائر ضبائر ،فبثقا طؾك أكفار الجــة ،ثـؿ ققـؾ :يـا أهـؾ الجــة،
أفقضقا طؾقفؿ ،فقـبتقن كبات الحبة تؽقن يف حؿقـؾ السـقؾ) -قـال الــقوي" :وأمـا ققلـف صـؾك اهلل طؾقـف
وسؾؿ( :ولؽـ كاس أصابتفؿ الـار) إلك آخره ،فؿعـاه :أن الؿذكبقـ مـ الؿممـقـ يؿقتفؿ اهلل تعالك إماتة
بعـد أن يعــذبقا ،الؿــدة التــل أرادهــا اهلل تعــالك ،وهـذه اإلماتــة إماتــة حؼقؼقــة ،يــذهب معفــا اإلحســاس،
ويؽقن طذاهبؿ طؾك قدر ذكقهبؿ ،ثؿ يؿقتفؿ ،ثؿ يؽقكـقن محبقسـقـ يف الــار مــ غقـر إحسـاس ،الؿـدة
التل قدرها اهلل تعالك ،ثـؿ يخرجـقن مــ الــار مـقتك قـد صـاروا فحؿـًا ،فقحؿؾـقن ضـبائر كؿـا تحؿـؾ
إمتعة ،ويؾؼقن طؾك أهنار الجـة ،فقصـب طؾـقفؿ مـاء الحقـاة ،فقحقـقن ويـبتـقن كبـات الحبـة يف حؿقـؾ
السقؾ ،يف سرطة كباهتا ،وضعػفا ،فتخرج لضعػفا صػراء مؾتقية ،ثؿ تشتد ققهتؿ بعـد ذلـؽ ،ويصـقرون
إلك مـازلفؿ ،وتؽؿؾ أحقالفؿ ،ففذا هق الظاهر مــ لػـظ الحـديث ومعــاه -وحؽـك الؼاضـل طقـاض ـ
رحؿف اهلل فقف ـ وجفقـ :أحدهؿا :أهنا إماتـة حؼقؼقـة -والثـا  :لـقس بؿـقت حؼقؼـل ولؽــ تغقـب طــفؿ
إحساسفؿ بأٓم ،قال :ويجقز أن تؽقن آٓمفؿ أخػ -ففذا كالم الؼاضل ،والؿختـار مـا قـدمـاه واهلل
أطؾؿ" -شرح الـقوي طؾك مسـؾؿ ،)55 . 5( :واكظـر :إكؿـال الؿعؾـؿ بػقائـد مسـؾؿ لؾؼاضـل طقـاض:
( -)238 .8وقال ابـ تقؿقة" :فؼد بقـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن هذا الصؾل ٕهؾ الـار الـذيـ هـؿ
أهؾفا وأن الذيـ لقسقا مـ أهؾفا فنهنا تصقبفؿ بذكقهبؿ وأن اهلل يؿقتفؿ فقفا حتك يصقروا فحؿا ثؿ يشػع
فقفؿ فقخرجقن ويمتك هبؿ إلك هنر الحقاة فقـبتقن كؿا تـبت الحبة يف حؿقؾ السقؾ" -مجؿقع الػتـاوى:
( -)863 . 83وقــال ابـــ رجــب" :وضــاهر الحــديث يــدل طؾــك أن هــمٓء يؿقتــقن حؼقؼــة ،وتػــارق
أرواحفؿ أجسادهؿ" -مجؿقع رسائؾ ابـ رجب-) 533 . 1 ( :
( )5اكظــر :إكؿــال الؿعؾــؿ بػقائــد مســؾؿ لؾؼاضــل طقــاض ،)238 . 8( :ومــا ورد يف الحاشــقة يف تخــريج
الحديث مـ هذه الصػحة-
( )1يف (د)" :وبف قال"-
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الؿقت ابتداء مـ غقر تعذيب -
وكبـف طؾــك أن مؽثــف فقفــا بعــد الؿـقت مــع أكــف ٓ تعــذيب وٓ إيــالم 7لحؽؿــة،
فؾقتدبر ،واهلل أطؾؿ-
وٓ يشــؽؾ مــا تؼــرر بؼقلــف تعــالك :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [صــف ،41 :إطؾــك:
ٕ 7]85ن ذلؽ يف حؼ الؽافر ،أي ٓ :يؿقت فقفا فقسرتي  ،وٓ يحقك حقاة تـػعف،
وهذا بخالف الؿممـ ،وذلؽ مـ فضـؾ اهلل تعـالك طؾـك هـذه إمـة الؿحؿديـة طؾـك
كبقفا أفضؾ الصالة والسالم 7فؼـد َو َر َد َّ
الـذكقب بؿـا
أن اهلل تعـالك يؽػـر طــ الؿـممـ
َ
يؼــدره طؾقــف مـــ الؿصـ ِ
ـائب الدكققيـ ِـة -ويف صــحق مســؾؿ وغقــره أكــف لؿــا كــزل [ققلــف
تعـــــالك]  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [البؼـــــرة]051 :
ُغؿت الصحابة وقالقا" :هؾؽـا 7فؼؾقبـا لقست بليـديـا" -فؼـال لفـؿ رسـقل اهلل صـؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ( :ققلقا سؿعـا وأصعـا) ،فؼالقها ،فـزلت :ﭽ ﮗ ﮘﭼ [البؼرة:
 ،]052وتجاوز لفؿ طـ حديث الـػس  -وصرح بـسخفا كثقـر مــ السـؾػ  -ويف
ويف الرتمذي وغقره طـ طائشة رضـل اهلل طـفـا :أكـف صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ قـال حـقـ
سللتف طـ تؾؽ أية ،وطـ ققلـف تعـالك :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [الـسـاء:]805 :

( )8بحثت يف ما وجدت مـ مخطقصات لؾسقد طقسك الصػقي فؾؿ أجد هذا الـؼؾ-
( )0زيادة مـ (د)-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1زيادة مـ (د)-
( )2يف (د) أكؿؾ أية" :بؿا أكزل إلقف مـ ربف"-
( )3رواه مســـؾؿ يف :بـــاب بقـــان ققلـــف تعـــالك :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [البؼـــرة:]051 :
( ) 882.8رقؿ ( )802و ( )803طـ أبل هريرة وابـ طباس رضل اهلل طـفؿ-
( )4روى البخاري يف :باب ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [البؼرة.3( :]051 :
( ) 55 .3رقــؿ ( )1212طـــ ابـــ طؿــر رضــل اهلل طـفؿــا" :أهنــا قــد ُكســخت" -واكظــر :جــامع البقــان
لؾطربي-)882 . 3( :
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(هــذه معاقبــة اهلل العبــد بؿــا يصــقبف مـــ الحؿــك والـؽبــة حتــك البضــاطة يضــعفا يف
قؿصقف فقػؼدها فقػـزع لفـا ،حتـك إن الؿـممـ لقخـرج مــ ذكقبـف كؿـا يخـرج التبـر
إحؿر مـ الؽقر)  -ويف الرتمذي أيضًا :أكف صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ قـال ٓ( :تصـقب
طبد ًا كؽبة فؿا دوكفا أو فققفا إٓ بذكب ،وما يعػق اهلل طـف أكثـر ،واقـرؤوا :ﭽ ﯽ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [الشقرى]) -
قال السقد معقـ الديـ الصػقي رحؿف اهلل تعالك" :وأققل :إن بقـ ضقاهر هذه
هـذه إحاديـث تـدافعًا 7فـنن إول دال طؾـك أن الؿحاسـبة بخطـرات الــػس 7لؽــ
ارتػعت وكسخت بػضؾ اهلل تعالك -والثاين دال طؾك أن الؿحاسبة لؽؾ خطرة واقعة7
لؽـ الؿحاسبة أطؿ مـ الدكققي وإخـروي -والثالـث َّ
دل طؾـك أن العػـق أكثـري 7
فال يحاسب طؾك الجؿقع ٓ يف الدكقا وٓ يف أخرة -وتخصقص العػق بإطؿال التل
( )8يف (د)" :البضا"-
( )0يف (د)" :يف يد قؿقصفا"-
ـقر ا ْل ُؼـرآنِ
( )5رواه اإلمام أحؿد يف مسـده )06 . 15( :رقؿ ( ،)02551والرتمذي يف الســ :يف َأبقاب َت ْػسِ
ِ
َْ ُ
ْ
ِ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ :باب :ومـ سقرة البؼـرة )008 . 2( :رقـؿ ( )0668وقـال
ا ْل ُؼ ْرآن َط ْـ َر ُسقل اهلل َص َّؾك ُ
يث حؿ ِ
يث َطائِ َشةََ َٓ ،كع ِر ُفف إِ َّٓ مِـ ح ِد ِ
يث حسـ غ َِريب مِـ ح ِد ِ
ِ
اد ْب ِـ َس َؾ َؿ َة" ،والبقفؼـل
ْ َ
ٌ ْ َ
فقفَ " :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ
ْ ُ
َ َّ
يف شــعب اإليؿــان )022 . 80( :رقــؿ ( ،)6520وضــعػف إلبــاين يف ضــعقػ ســــ الرتمــذي. 8( :
 )538رقؿ (-)5855
( )1يف (د)" :فققفا أو دوهنا"-
( )2ساقط مـ (د)-
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسـ َّؾ َؿ :بـاب :ومــ سـقرة
( )3رواه الرتمذي يف الســ :يف َأ ْب َق ُ
اب َت ْػس ِقر ا ْل ُؼ ْرآن َط ْـ َر ُسقل اهلل َص َّؾك ُ
ِ
ِ
ِ
حؿ طسؼ )544 . 2( :رقؿ ( ،)5020وقالَ " :ه َذا َحد ٌ
يـب َٓ َك ْع ِر ُفـ ُف إِ َّٓ مـ ْـ َه َـذا ال َق ْجـف" -طــ
يث غ َِر ٌ
أبــل مقســك رضــل اهلل طـــف ،وضــعػف إلبــاين يف ضــعقػ ســــ الرتمــذي )180 . 8( :رقــؿ (-)5150

وحسـف يف صحق الجامع الصغقر )8045 . 0( :رقؿ ( -)4450بدون ذكر أية-
( )4محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ طبد اهلل ،اإليجل ،معقـ الديـ ،الشافعل ،لـف مملػـات مـفـا :جـامع
البقان يف تػسقر الؼرآن مطبقع ،وشرح طؾك إربعقـ الـقوية ،تقيف بعـد  622هــ وققـؾ623 :هــ -اكظـر:
الضقء الالمع لؾسخاوي ،)54 . 5( :ومعجؿ الؿملػقـ ،)825 . 6( :وإطالم-)862 . 3( :
( )5يف (د)" :أكثر"-
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هل غقر الخطرات بعقد جد ًا-
فالتقفقؼ واهلل تعالك أطؾـؿ :أن الصـحابة رضـل اهلل تعـالك طــفؿ لؿـا ففؿـقا مــ
شؼ ذلؽ طؾقفؿ
الؿحاسبة 7الؿحاسب َة إخروية 7التل يرتتب طؾقفا العؼاب أو العػقَّ 7
فلكزل اهلل سبحاكف وتعـالك طؾـقفؿ :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [البؼـرة،]053 :
فػرحقا لؿا طؾؿقا أن ٓ محاسبة أخروية طؾك الخطرات-
وطائشــة رضــل اهلل تعــالك طـفــا لؿــا ســللت طـــ أيــة خقفــًا وشــػؼًا 7أجــاب
صــؾقات اهلل وســالمف طؾقــف :صقبــل كػســؽ ،فؾــقس الؿــراد مــا ففؿــت مـــ الؿحاســبة
إخروية 7بؾ إن الؿراد أن كؾ خطرة وطؿـؾ معـدود ومحسـقب طؾـقؽؿ ،فقرتتـب
طؾقفا :إما الؿعاقبة الدكققية مـ الحؿك والؿصائب ،أو إخروية ،وإما العػق -فالؿراد
مـ الؿحاسبة طدُّ ه مـ جؿؾة إطؿال ٓ تركف وإهؿالف كالؿباح ،فعؾك هذا  :الؿـراد
مـ الـسخ ،كسخ الؿعـك الؿػفقم الؿتبادر إلك الذهـ مـ أية ٓ ،الـسـخ الؿصـطؾ
طؾقــف  ،يعـــل :طؾؿـــا مـــ ققلــف تعــالك :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [البؼــرة:
 ]053أن معــــك ققلـــف تعـــالك :ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ
[البؼرة ]051 :غقر ما ففؿـاه مـف ،وتبادر ذهــا إلقف ،كؿا يف ققلف تعـالك :ﭽﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [الحـج 7]20 :فنكـف لـقس الؿـراد مــف الـســخ
الؿصـــطؾ طؾقـــف ،وكقـــػ ٓ ،وققلـــف تعـــالك :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﭼ [البؼرة ]051 :خرب سقؼع يف أخـرة ،وٓ كسـخ يف الخـرب  ،وٓ
( )8يف (د)" :ويرتتب"-
( )0ساقط مـ (د)-
( )5مـ تعريػات الـسخ آصطالحل( :رفـع الحؽـؿ الشـرطل بـدلقؾ شـرطل متـلخر) -اكظـر :شـرح العضـد
طؾك مختصر الؿـتفك ٓبـ الحاجـب ،) 034 ( :والتقسـقر يف ققاطـد طؾـؿ التػسـقر لؾؽـافقجل)006( :
والؿسائؾ الؿشرتكة بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر-)34( :
( )1يف (د)" :خرب ًا"-
( )2حاصؾ الؼقل يف مسللة كسخ إخبار ،أن الخرب طؾك ضربقـ :أولفؿا :ما كان لػظـف لػـظ الخبـر ،ومعــاه

=
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وٓ ضرورة لؾتؽؾقػ يف تقجقفف-
والؿراد مــ العػـق الـدال طؾقـف الحـديث الثالـث :طػـق الؿعاقبـة الؿرتتـب طؾـك
الخطرة الؿحسقبة الؿعدودة بلن ٓ يعاقب بػضـؾف طؾقفـا ٓ يف الـدكقا وٓ يف أخـرة،
فال تـايف بقـ إحاديث ،واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ"-
قــال" :فــنن قؾــت :التحؼقــؼ أن ٓ مماخــذة طؾــك خطــرات الـــػس إٓ أن تصــقر
طزيؿة ،أو تلمؾت فقفا مرة بعد أخرى ،وقد ففؿ مـ تقفقؼـؽ أكـف يماخـذ طؾـك جؿقـع
الخطرات-
محسقب يرتتب طؾقف الؿعاقبة
قؾت :ما طؾؿ مـ التقفقؼ أن جؿقعفا معدو ٌد
ٌ
الدكققية أو إخروية[ ،أو العػق]  ،وطؾك هذا يرتتب بعزم الــػس إقسـام الثالثـة،
وأما بؿجرد الخطرات ما لؿ يؽـ طزيؿة ،فال يرتتـب إٓ الؿعاقبـة الدكققيـة أو العػـق،
وٓ يرتتــب طؾقفــا الؿعاقبــة إخرويــة أص ـالً ،فــال مـافــاة بــقـ التقفقــؼ والتحؼقــؼ ،
فاففؿ ،وفقق كؾ ذي طؾؿ طؾقؿ ،واهلل سـبحاكف وتعـالك أطؾـؿ"  -اكتفـك كالمـف ،ويف
=

معـــك إمــر أو الـفــل :كؼقلــف تعــالك :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱠ [ البؼــرة ] 005 :وققلــف :ﱡﭐ ﲚ

ﲛ ﱠ [ البؼرة ] 055 :وققلف :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ [القاقعة] 7فالصحق جـقاز
كسخف اطتبار ًا بؿعـاه -ثاكقفؿا :الخبر الؿحض :كصـػات اهلل تعـالك ،وخـرب مـا كـان ومـا يؽـقن ،وأخبـار
إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم ،وأخبار إمؿ السالػة ،وأخبـار السـاطة وأماراهتـا 7ففـذا ٓ يجـقز طؾقـف
الـسخٕ 7كف يمدي إلك الؽذب وهـق محـال -اكظـر :ففـؿ الؼـرآن لؾؿحاسـبل ،)550( :وكقاسـخ الؼـرآن
ٓبـ الجقزي ،،) 858 . 8 ( :والبحر الؿحقط لؾزركشل 844 ( :ـ  ،)845والربهان لـف،) 55 . 0 ( :
واإلتؼان لؾسققصل ،) 8154 . 1 ( :وشرح الؽقكـب السـاصع لـف ،)181 . 8( :والؿسـائؾ الؿشـرتكة
بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر-)882( :
( )8يف (د)" :جؿقعًا"-
( )0يف (د)" :يرتب"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1يف (د)" :التحؼقؼ والتقفقؼ"-
( )2بحثت طـ هذا الـص يف مملػات اإليجل التل وجدهتا ،فؾؿ أجده-
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بعضـف كظـر دققـؼ ،وتخصـقص مـا مـر بغقــر الخطـرات لـقس بلبعـد مــ هـذا التقفقــؼ،
فتلمؾف -
الؿبحــث الرابــع :قــال يف الؽشــاف" :فــنن قؾــت :مــا هــذه الــالم الداخؾــة طؾــك:
ﭽﮜﭼ؟-
ـذوف تؼــديره:
قؾــت :هــل ٓم آبتــداء الؿمكــدة لؿضــؿقن الجؿؾــة ،والؿبتــدأ محـ ٌ
(ف كت سقف يعطقؽ ربؽ ) ،كؿا ذكركا يف :ﭽﮊﮋﭼ أن الؿعـك ٓ :أكـا أقسـؿ،
أقسؿ ،وذلؽ ٕهنا ٓ تخؾق مـ أن تؽقن الـالم ٓ :م قسـؿ ،أو ابتـداء -فـالم الؼسـؿ ٓ
أن تؽــقن ٓم ابتــداء]  ،وٓم

ٓ تــدخؾ طؾــك الؿضــارع إٓ مــع كــقن التقكقــد[ 7فقبؼــك

آبتداء ٓ تدخؾ إٓ طؾك الجؿؾة مـ الؿبتـدأ والخـرب ،فـال بـد مــ تؼـدير مبتـدأ وخـرب ،وأن
يؽقن أصؾف :وٕكت

سقف يعطقؽ ربؽ "

 -اكتفك-

( )8هـا يـتفل السؼط الطقيؾ مـ (ج) الذي بدأ ص-)51( :
( )0يف (د)" :وآبتداء"-
( )5يف (ج)" :وٕكت" وهل الؿقافؼة لؾؿطبقع مـ الؽشاف-
( )1ساقط مـ (ج) و (د) وهل غقر مقجقدة يف الؿطبقع مـ الؽشاف-
( )2يف (د)ٓ" :م قسؿ"-
( )3يف الؿطبقع مـ الؽشافٕ( :كا)-
( )4يف (د)" :أكف" ويف الؽشاف( :أهنا)-
( )5يف (د)" :يخؾق"-
( )6لقست يف الؽشاف-
( )82يف (د)" :فقـبغل" ويف الؽشاف( :فبؼل)-
( )88يف (ج)" :فبؼل ٓم آبتداء"-
( )80يف (د)" :وٓ أكت"-
( )85ساقط مـ (د) ولقست يف الؽشاف-
( )81الؽشاف 568 . 3 ( :ـ -) 560
ـاوي يف أكــقار التـزيــؾ وأســرار
ـري يف كــقن الــالم هـــا ممكــدة لؿضــؿقن الجؿؾــة :البقضـ ُّ
( )82تبــع الزمخشـ َّ
ـػل يف مــدارك التـزيــؾ وحؼــائؼ التلويــؾ -) 321 . 5 ( :واكظــر :تػســقر
التلويــؾ ،) 586 . 2 ( :والـسـ ُّ

الؼرآن الؽريؿ وإطرابف وبقاكف لؾدرة-) 352 . 82 ( :
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وخــــالػ يف ذلـــــؽ ابــــــ الحاجـــــب  ،فجعؾفـــــا فقـــــف ٓم التلكقـــــد ،قـــــال:
"وأما ققل بعضفؿ ـ يعـل :الزمخشري ـ أهنا ٓم آبتداء ،وأن الؿبتدأ مؼـدر بعـدها
فػاسد مـ جفات :إحداها :أن الالم مع آبتداء كـ (قد) مع الػعؾ ،و( َّ
أن) مع آسؿ،
فؽؿا ٓ يحذف الػعـؾ وآسـؿ  ،ويبؼقـان بعـد حـذففؿا ،كـذلؽ الـالم بعـد حـذف
الؿبتدأ -الثاكقة :أكف إذا قـدر الؿبتـدأ يف كحـق :لسـقف يؼـقم زيـد ،يصـقر التؼـدير :لزيـد
سقف يؼقم زيد ،وٓ يخػك ما فقف مـ ضعػ  -الثالثة :أكف يؾزم إضـؿار ٓ يحتـاج
يحتاج إلقف الؽالم"

اكتفك-

قال [جؿال الـحاة ابـ هشـام ] يف مغــل الؾبقـب" :ويف الـقجفقـ إخقـريـ
كظرٕ 7ن تؽرار الظاهر إكؿـا يؼـب إذا صـرح هبؿـا ،وٕن الـحـقيقـ قـدروا مبتـدأ بعـد

( )8طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يقكس الدويـل الؿصري الؿالؽل ،أبق طؿـرو جؿـال الـديـ ،الشـفقر بـابـ
الحاجــب ،مؼــرئ ،وفؼقــف مــالؽل ،وأصــقلل كحــقي ،تــقيف ســـة  313ه -اكظــر :وفقــات إطقــان:
( ،)015.5والديباج الؿذهب ،) 53 . 0 ( :والبؾغة يف تراجؿ أئؿة الـحق والؾغة-) 863 ( :
( )0يف (د)" :يف ققل"-
( )5يف (د)" :مع آسؿ"-
( )1يف (ج) و (د)" :الضعػ"-
( )2يف (ج)" :يؾزمف"-
( )3أمالل ابـ الحاجب ) 045 . 8 ( :وقد كؼؾف الؿملػ هـا بتصرف-
( )4قــال ابـــ طاشــقر" :واختــار ابـــ الحاجــب أن الــالم يف :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ
[الضحك] ٓم التقكقد (يعـل ٓم جقاب الؼسؿ) -ووافؼف ابـ هشـام يف (مغــل الؾبقـب) ،وأشـعر كالمـف
ماكع مـ لحاق كقن التقكقد ،ولذلؽ تجب الالم يف الجؿؾة -وأقـقل :يف كـقن
أن وجقد حرف التـػقسٌ 7
وجقد حرف التـػقس 7يقجب كقن الالم ٓم جقاب قسؿّ 7
محؾ كظر" -التحرير والتــقير 565.82( :ـ
-)566
( )5طبد اهلل بـ يقسػ بـ أحؿد بــ طبـد اهلل ابــ يقسـػ ،أبـق محؿـد ،جؿـال الـديـ ،ابــ هشـام ،مــ أئؿـة
العربقة ،وكان يف أول طؿره قد تػؼف لؾشافعل ،ثؿ اكتؼؾ أخقر ًا إلك مذهب أحؿد ،ولد يف مصر وتقيف هبـا
طام 438هـ ،لف مملػات مشفقرة مـفا :مغـل الؾبقـب طــ كتـب إطاريـب ،وطؿـدة الطالـب يف تحؼقـؼ
تصريػ ابـ الحاجب ،وغقرها ،اكظر :الدرر الؽامـة ٓبـ حجر ،) 65 . 0 ( :وأطقـان العصـر وأطـقان
الـصر لؾصػدي ،) 2 . 5 ( :وإطالم-) 814 . 1 ( :
( )6ساقط مـ (ج)-
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الــقاو ،كحــق :قؿــت وأصــؽ طقـــف ،وبعــد الػــاء يف كحــق :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ

تؼـدير ٕجـؾ الصــاطة
[الؿائدة ،]62 :وبعد الالم يف كحق :ﭽﮊ ﮋﭼ  ،وكؾ ذلؽ
ٌ
دون الؿعـك ،فؽذلؽ هـا-
وأما إول :فؼد قـال جؿاطـة يف :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [صـف :]35 :إن
إن التؼــدير( :لفؿــا ســاحران) ،فحــذف الؿبتــدأ وبؼقــت الــالم ،وٕكــف يجــقز طؾــك
الصحق  ،كحـق :لؼـائؿ زيـد" اكتفـك -واطرتضـف أيضـا البـدر الـدَّ َمامقـل بجـقاز
حذف الػعؾ بعد (قد) ،كؼقلف:
َأفِدَ ال َّت َر ُّح ُؾ غقر َّ
أن ركابـا لؿا َت ُز ْل برحالـا
أي :وكلن قد زالت الشؿس

ْ
وكلن َق ِد

ولؿ يجعؾقا ذلـؽ ضـرورة ،قـال" :فػقؿـا ادطـاه

( )8يف (د)" :وبعد أن"-
( )0يف (د)ٓ" :م قسؿ"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1كذا يف (ه) وهق الؿقافؼ لؿا يف مغـل الؾبقب ،ويف بؼقة الـسخ( :إن هذيـ لساحران)-
( )2ساقط مـ (د)-
( )3مغـل الؾبقب-) 525 ( :
( )4ساقط مـ (د)-
( )5محؿــد بـــ أبــل بؽــر بـــ طؿــر بـــ أبــل بؽــر بـــ محؿــد بـــ ســؾقؿان بـــ جعػــر الؼرشــل الؿخزومــل
اإلسؽـدراين ،بدر الديـ ،الؿعـروف بالـدمامقـل ،الؿـالؽل الـحـقي إديـب ،أصـقل طائؾتـف إلـك قريـة
الدمامقـ ،وهل قريـة كبقـرة ،تؼـع طؾـك ضـػاف الـقـؾ يف الصـعقد ،تـقيف مسـؿقمًا ســة  554هــ وققـؾ:
555هـ لف مصـػات مـفا :تحػة الغريب يف حاشـقة مغــك الؾبقـب ،وشـرح البخـاري ،وشـرح التسـفقؾ-
اكظـــر :بغقـــة القطـــاة لؾســـققصل ،) 34 . 8 ( :والبـــدر الطـــالع لؾشـــقكاين ،)828 . 0( :وإطـــالم:
(-)24.3
( )6يف (د)" :أفدى" -ومعـك (أفد) :أي :دكا -اكظر :معجؿ مؼايقس الؾغة)33( :
( )82يف (د)" :بركابـا"-
( )88راجعف يف مغـل الؾبقـب -)004( :والبقـت لؾـابغـة الـذبقاين -اكظـر :ديـقان الـابغـة -) 55 ( :وفقـف" :أفـد
الرتحؾ"-
( )80زيادة مـ (د)-
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مـ طدم تبؼقة (قد) بعد حذف [الػعؾ كظر"  -وأجـاب الػاضـؾ ُّ
الش ُـؿـل طــ
طـ هذا بلن مراد ابـ الحاجب أكف ٓ :يحذف الػعؾ] بعـد (قـد) بغقـر دلقـؾ ،ومـا
أكشده البدر الدَّ َمامقـل لدلقؾ فال يرد -
ويف كــالم الؿغـــل الســابؼ مباحــث :إول :قــال الــدَّ َمامقـل" :يحتؿــؾ أن ابـــ
الحاجب لؿ يستضعػ( :لزيد سقف يؼقم زيد) مـ جفة قب التؽـرار ،بـؾ مــ جفـة
وقــقع الظــاهر رابطــًا يف غقــر مؼــام التػخــقؿ ،وٓ شــؽ أكــف ضــعقػ طـــد ســقبقيف
والؿحؼؼقـ"  ،وأجاب ُّ
الش ُؿـل بلن مراد صاحب الؿغـل" :أن تؽـرار الظـاهر طؾـك
أكف رابط إكؿا يضعػ إذا صرح هبؿا" -
الثا  :قال الدَّ َمامقـل أيضًا ما حاصؾف :إن

قـقل الؿغــل" :وكـؾ ذلـؽ تؼـدير

( )8يف (د)" :تبؼقتف"-
( )0ساقط مـ (د)-
( )5هذا الـص لؾشؿـل يف :الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل-)18 . 0( :
( )1أحؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ حسـ بـ طؾل بــ يحقـك بــ محؿـد بــ خؾـػ اهلل بــ خؾقػـة الؼســطقـل
اإلسؽـدري ُّ
ـسـب إلـك ( ُش ُـؿ ّـ) وهـل قريـة أو مزرطـة بـبالد الؿغـرب ــ أحـد أئؿـة الحـػقـة،
الش ُـؿـل ـ ُي َ
مػسر ،أصقلل ،مصري مـ أصؾ مغربـل ،بـرع يف طـدة طؾـقم ،ومــ مصــػاتف كتـاب:
ّ
كحقي ،محدّ ثّ ،

مزيؾ الخػا طـ ألػاظ الشػا ،وكتاب :الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـك ابــ هشـام يف العربقـة ،تـقيف طـام
540هـ -اكظر :الؿـفؾ الصايف والؿستقىف بعد القايف ٓبـ تغـري بـردي ،) 822 . 0 ( :وبغقـة القطـاة( :
 ،) 542 . 8وإطالم-) 052 . 8 ( :
( )2ساقط مـ (ج)-
( )3يف (د) زاد هـا" :بعقـف"-
( )4اكظر :الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل-)18 . 0( :
( )5تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب (مخطقط) -)53( :وقـد رجعـت لؾؿخطـقط ٕن مـا وجدتـف
مـ الؿطبقع مـ شرح الدمامقـل (تحػة إريب) الذي صححف وطؾؼ طؾقـف أحؿـد طـزو طـايـة ،وكشـره
ممسسة التـاريخ العربـل ببقـروت طـام 8105هــ ،فقـف كؼـص كبقـر ،بـؾ الؿباحـث الؿـذكقرة هــا لقسـت
مقجقدة يف الؿطبقع مـ الشرح ،وإكؿا أثبت فقفا كالم ابـ هشام فؼط!-
( )6يف (د)" :تضعقػ"-
( )82الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل-)18 . 0( :
( )88ساقط مـ (ج)-
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ٕجـؾ الصـــاطة"" :يؼتضـل اســتقاء الؿؼــدر والؿؾػـقظ يف الؿعـــك الؿؼصــقد ،وأن
التؼدير إكؿا روطل لحػظ كظام الصـاطة  ،وكقػ يؽقن ذلؽ والؿستػاد مـ الجؿؾة
الجؿؾة آسؿقة غقر الؿستػاد مـ الجؿؾة الػعؾقة" -
الثالث :ققل الؿغــل" :وأمـا إول" إلـخ -قـد يؼـال طؾقـف هـذا لـقس بؼـادح يف
إولٕ 7ن حاصؾ ققاس طدم حذف الؿبتدأ بعد ٓم آبتداء طؾك طدم حذف الػعؾ
بعــد (قــد) ،وآســؿ بعــد ( َّ
أن) ،والؼــادح يف ذلــؽ إمــا إضفــار طــدم الجــامع أو ذكــر
الػارق -ويجاب بلكف تضؿـ اإلشارة إلك الػرق بـقـ ٓم آبتـداء وبـقـ (قـد) و (أن)،
وتؼريره :أكا سؾؿـا الؿشاهبة بقـ الالم وبقـ كؾ واحد مـفؿا إٓ أن الالم لؿ ُي َضـ َّقؼ
ُي َض َّقؼ فقفا كؿا ُضقؼ فقفؿا  -أٓ ترى أن جؿاطة مـ الـحـاة قـالقا بحـذف الؿبتـدأ
بعد الالم يف هذه أية ،ولؿ يؼقلقا
هــق أطؾــك
بحــث

بحذف واحد مـفؿا يف كثـر الؽـالم فضـالً طؿـا

درجــات البالغــة -وقــد ضــعػ يف الؿغـــل قــقل هــمٓء الجؿاطــة يف
(إن) ــــ الؿؽســقرة الفؿــزة الؿشــددة

الـــقن ــــ بــلن الجؿــع بــقـ ٓم

( )8يف (د)" :الؼدر"-
( )0يف مخطقط تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )53( :زاد هـا" :مـ جفة الؾػظ فؼط"-
( )5تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب (مخطقط)-)53( :
( )1يف (د) زاد هـا" :طؾقف"-
( )2يف (د)" :طدم إضفار الجامع"-
( )3يف (د)" :إكؿا سؾؿـاه لؾؿشاهبة"-
( )4يف (د)ٕ :ن"-
( )5يف (د)" :يضقػ فقفا كؿا أضقػ مـفا"!-
( )6يف (د)" :تحذف"-
( )82الؿثبت مـ (ج)" :يؼقلقا" ،ويف إصؾ (يؼؾ)-
( )88ساقط مـ (د) ويف (ج) بدلفا" :يف"-
( )80يف (د)" :البحث"-
( )85يف (د)" :الؿشدودة"-
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التقكقد وحذف الؿبتدأ كالجؿع بقـ متـافققـ -
الرابع :اطرتض الدَّ َمامقـل ققل الؿغــل" :وٕكـف جـقز طؾـك الصـحق  ،كحـق :لؼـائؿ
زيد" فؼـال" :هـذا لـقس مؿـا الؽـالم فقـف 7فنكـف لـؿ يحـذف مــف شـلء 7إذ (زيـد) مبتـدأ ،و
(لؼــائؿ) خــربه ،قــدم طؾقــف [ ،طؾــك رأي الجؿاطــة ،أو مبتــدأ ،و (قــائؿ) خــرب مؼــدم] ،
والالم داخؾة طؾك الؿبتدأ تؼدير ًا  ،وطؾك كؾ حال فال وجف إليراده طؾك تضعقػ ابــ
ابـــ الحاجــب لؼــقل مـــ ادطــك حــذف الؿبتــدأ يف :ﭽﮄﮅﮆﭼ"  -و َب ـ َّق َـ
ُّ
الش ُؿـل إليراده وجفـًا ،وهـق" :بقـان الػـرق بـقـ (قـد) و(إن) ،وبـقـ ٓم آبتـداء[ ،بـلن ٓم
آبتــداء]
الؿؼدم

اتســع فقفــا مــا لــؿ يتســع يف (قــد) و(إن)ٕ 7كــف يجــقز دخقلفــا

طؾــك الخــرب

طؾك الؿبتدأ ،وٓ يجقز يف (قـد) دخقلفـا طؾـك غقـر الػعـؾ ،وٓ يف (إن) دخقلفـا

غقر الؿبتدأ والخرب الظرف  ،فال يؾزم مـ امتــاع

الحـذف

مـع (قـد) و(إن) امتـاطـف

( )8يف (د)" :التلكقد"-
( )0مغـل الؾبقب-)24( :
( )5يف (ج) و (د)" :يجقز" -وهق كذلؽ يف مغـل الؾبقب-)525( :
( )1مغـل الؾبقب-)525( :
( )2يف (د)" :خرب مؼدم"-
( )3ساقط مـ (د)-
( )4يف (ج)" :والؽالم"-
( )5هـا حذف مـ كالم الدمامقـل وتؿامف مـ مخطقط تحػة الغريب يف الؽـالم طؾـك مغــل الؾبقـب:)53( :
"طؾك ما جقزكا حؿؾ كالم ابـ الحاجب طؾقف"-
( )6يف تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )53( :زاد هـا" :فال حذف"-
( )82تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب (مخطقط)-)53( :
( )88ساقط مـ (د)-
( )80يف (د)" :دخقلف"-
( )85يف (د)" :الؿتؼدم"-
( )81يف (ج)" :والظرف"-
( )82يف (ج)" :امتـاطف"-
( )83ساقط مـ (ج)-
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مــع الــالم" اكتفــك -فــتؾخص مـــ ذلــؽ :مـــع فســاد كــالم الؽشــاف ،كعــؿ أشــار يف
الؿغـل إلك أن فقف تؽؾػقـ لغقر ضرورة ،وهؿا  :تؼدير محذوف ،وخؾع الالم طـ معــك
معـك الحال لئال يجتؿع َدلِقال الحـال وآسـتؼبال -وحاصـؾ هـذا الؿبحـث :صـحة مـا
قالــف الزمخشــري مـــ أهنــا ٓم آبتــداء طؾــك مــا تؼــرر -ويص ـ أن تؽــقن لؾؼســؿ -وقــقل
الزمخشــري مـــ " :إهنــا ٓ تــدخؾ طؾــك الؿضــارع إٓ

مــع كــقن التقكقــد" َ ،مـَ َعــف يف

الؿغـــل ،وقــال" :بــؾ تــارة تجــب الــالم ،وتؿتـــع الـــقن ،وذلــؽ مــع التـػــقس  ،كأيــة،
ومع

تؼدم الؿعؿقل بـقـ الـالم والػعـؾ ،كحـق :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ

[آل طؿران] ،ومع كقن الػعؾ لؾحال ،كحـق :ﭽﮊﮋﭼ  -وإكؿـا قـدر

البصـريقن هــا

مبتــدأ ٕهنــؿ ٓ يجقــزون لؿـــ قصــد الحــال أن يؼصــد إٓ طؾــك الجؿؾــة آســؿقة ،وتــارة
يؿتـعان  ،وذلؽ مع الػعؾ الؿـػل ،كحق :ﭽﯬﯭﭼ [يقسػ ،]52 :وتـارة يجبـان،
( )8الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل-)10 . 0( :
( )0يف (د)" :فقخؾص"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )1يف (د)" :إشارة"-
( )2الؿثبت مـ (ج) و(د) ،ويف إصؾ "تؽؾقػقـ"-
( )3لقست يف (ج)-
( )4يف (د)" :الؿحال"-
( )5ساقط مـ (د)-
( )6زيادة مـ (ج)-
( )82يف (د)ٕ" :ن"-
( )88الؽشاف-) 560 . 3 ( :
( )80حــروف التـػــقس :الســقـ وســقف ،وإكؿــا ســؿقتا بــفٕ 7ن التـػــقس :التــلخقر ،وهؿــا أيضــًا لالســتؼبال
والتلخقر -جامع العؾقم يف اصطالحات الػـقن-)00 . 0( :
( )85يف (د)" :مع"-
( )81يف (د) ٓ" :قؿ"-
( )82يف (د)" :قصد"-
( )83يف (د)" :مؿتـعان"-
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وذلـــؽ فقؿـــا بؼـــل  ،كحـــق :ﭽﯹﯺﭼ [إكبقـــاء "]24 :اكتفـــك -وقـــال
الدَّ َمامقـل" :يحؿؾ كالم الزمخشري طؾك [أن مراده أن ٓم الؼسؿ] الؿالصؼة لؾؿضـارع
لؾؿضارعٓ تػارق الـقن ،وهذا هق الظاهر مــ الؿع َّقـة  ،وحقـئـذ يسـتؼقؿ الؽـالم ،وٓ يـرد
طؾقف شلء مؿا ذكره" اكتفك -
وأما ﭽ ﮜﭼ :فال يخػاك أهنا وضعت لالستؼبال والتـػقس كالسـقـ ،ومعــاه:
تــلخقر الػعــؾ يف الزمــان الؿســتؼبؾ ،وطــدم التضــققؼ يف الحــال ،يؼــال( :كػســتف) أي:
وسعتف ،وﭽ ﮜﭼ قد تخ َّػػ بحذف الػاء [الذي كان متحركًا] ٕجؾ الساكـقـ،
الساكـقـ ،فقؼالَ :س ْق [ ،وقد يؼال( :سل) بؼؾب القاو ياء ،وقد يحذف الـقاو فتسـؽـ
الػاء ،فقؼال :سػ]  ،وققؾ :إن السقـ مـؼقص مـ ﭽﮜﭼ دٓلـة بتعؾقـؾ الحـرف
طؾك تؼريب الػعؾ هذا ،وﭽﮜﭼ هـا لؾتلكقد كؿا طؾقف جؿع مــ الؿحؼؼـقـ ،وأشـار
إلك ذلؽ الـحرير

الجالل الدواين قدس سره يف شـرح

الرسـالة

العضـدية ،

( )8الؿثبت مـ (د) ،ويف غقرها" :كػل"-
( )0يف إصؾ( :تاهلل ٕكقدن) والؿثبت مـ (ج) و (د)-
( )5مغـل الؾبقب-)525( :
( )1ساقط مـ (ج) ،ومحؾف فقفا" :الالم"-
( )2يف (د)" :إلؿعقة"-
( )3تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب (مخطقط)-)53( :
( )4ساقط مـ (ج)-
( )5يف (ج)" :التل كاكت متحركة" -وهق مقافؼ لؾسقاق-
( )6يف (ج)َ " :س ْق أفعؾ"-
( )82لقست يف (ج)-
( )88زيادة مـ (ج)-
( )80ساقط مـ (ج) و (د)-
( )85يف (د)" :رسالة"-
( )81العضدية كسب ًة لؾؼاضل طضد الديـ طبد الرحؿـ بــ أحؿـد اإليجـل الؿتـقىف ســة 423هــ ،وهـق مـتـ
مختصر مشفقر طؾك مذهب إشاطرة ،وأشفر شرح لف هق شرح جالل الديـ الدواين ،الـذي كؼـؾ طــف

=
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فؼـــال يف ققلـــف صـــؾك اهلل طؾقـــف وســـؾؿ( :ســـتػترق أمتـــل ثلثـــًا وســـبعقـ فرقـــة) :
"الســقـ  :إمــا لؾتلكقــد 7فــنن مــا هــق متحؼــؼ الققــقع قريــب ،كؿــا يف ققلــف تعــالك:
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ،أو بؿعــــاه الحؼقؼـــل إشـــارة إلـــك أن آخـــتالف
مــرتاخ طـــ حقاتــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ" اكتفــك  -فلشــار إلــك أن الســقـ [يف
إصؾ] لؾؼرب ،واستعؿؾ هـا إما مجاز ًا يف التلكقد والتحؼقؼ ،مــ قبقـؾ اسـتعؿال
الشلء يف مؾزوم معـاه 7فـنن مـا هـق متحؼـؼ الققـقع قريـب حؼقؼـة أو حؽؿـًا،
ويؽقن الؿعـك :أن افـرتاق إمـة إلـك هـذه الػـرق كـائـ ٓ محالـة،كؿا قـال صـاحب
الؽشاف يف ققلف تعالك :ﭽﮓ ﮔﭼ [البؼرة :]854 :أكف "كـائـ البتـة"

=

الؿملػ هـا ،والؿؼصقد هـا العؼقدة العضدية-

( )8رواه أحؿـد ) 801 . 81 ( :رقـؿ ( ،)5563وأبـق داود يف الســـة :بـاب شـرح الســة ) 864 . 1 ( :رقــؿ
( ،) 1263والرتمذي يف أبقاب اإليؿان :باب ما جاء يف فقؿـ يؿقت وهق يشفد أن ٓ إلـف إٓ اهلل. 1 ( :
ِ ِ
ف ب ِـ مال ِ ٍ
ِ
ٍ
 ) 500رقؿ ( )0312وقالَ " :وفِل ال َب ِ
ؽَ -ح ِد ُ
يث َأبِـل
اب َط ْـ َس ْعدَ ،و َط ْبد اهلل ْب ِـ َط ْؿ ٍروَ ،وط َْق ْ َ
ُه َر ْي َر َةَ 7ح ِد ٌ
يث َح َس ٌـ َص ِحق ٌ " ،وابـ ماجة يف الػتـ :باب افرتاق إمؿ ) 8508 . 0 ( :رقؿ (-)5668
ورواه الحـاكؿ يف الؿسـتدرك ) 084 . 8 ( :رقـؿ ( )118طــ أبــل هريـرة رضـل اهلل طــف قـال الحــاكؿ:
"هذا حديث صحق طؾك شرط مسؾؿ ،ولؿ يخرجاه ،ولف شقاهد" -ووافؼف الـذهبل -وقـال ابــ تقؿقـة:
"الحديث صحق مشفقر يف الســ والؿساكد" مجؿقع الػتـاوى ،) 512 . 5 ( :وصـححف إلبـاين يف
صحق الجامع ) 012 . 8 ( :رقؿ ( ،)8255واكظر :السؾسؾة الصحقحة ) 120 . 8 ( :رقؿ (-)025
( )0ساقط مـ (د)-
( )5يف (د)" :محؼؼ"-
( )1شرح العؼائد العضدية لؾدواين-) 82 . 8 ( :
( )2ساقط مـ (د)-
( )3زيادة مـ (ج)-
( )4يف (د)" :فنكؿا"-
( )5يف (د)" :وسبب"-
( )6يف (د)" :حؼقؼتف"-
( )82الؽشاف-) 552 . 0 ( :
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[وقد أشـار إلـك هـذا الؿعــك فقؿـا سـقل ]  -وأمـا حؼقؼـة يف معــاه إصـؾل ،أي:
الؼرب ،ويؽـقن الؿـراد :قـرب زمـان آفـرتاق إلـك زمـان حقاتـف صـؾك اهلل طؾقـف
وســؾؿ ٓ قربــف إلــك زمــان الحــال بؼريـــة القاقــع ،فتــدبر -وضــاهر [أن حؿؾفــؿ آيــة
ﭽﮄﭼ طؾك ما قدمـا لؽقكـف أبؾـغ يف الؿؼـام وإٓ فؼـد طؾؿــا] مؿـا أسـؾػـاه يف
[تػســقر أيــة] الشــريػة جــقاز بؼــاء ﭽ ﮜﭼ طؾــك معـــاه إصــؾل ،
فتدبر -
[خاتؿة كرجق مــ فضـؾ اهلل تعـالك حســفا]  :ويف الؽشـاف" :فـنن قؾـت :مـا
معـك الجؿع بقـ حريف التلكقد والتلخقر؟ ،قؾت :معـاه أن العطاء كـائـ ٓ محالـة وإن
تلخر 7لؿا يف التلخقر مـ الؿصؾحة"  -ثؿ َّ
إن اهلل تعالك َطدَّ َد يف بؼقة السقرة كِ َع َؿف
طؾقــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ ،وأطؾؿــف بلكــف لــؿ ي ْخؾِ ـ ِف مـفــا مـــ أول تربقتــف ،وابتـ ِ
ـداء
ُ
ب مــ فضـؾ اهلل تعـالك
تـشئتف ترشقحًا لؿا أراد بف مــ الؽؿـآت لقؼـقس الؿرت َّقـ َ

( )8زيادة مـ (ج)-
( )0يف (د)" :حؼقؼتف"-
( )5يف (د)" :قريب الزمان وآفرتاق"-
( )1زيادة مـ (ج) و (د)-
( )2زيادة مـ (ج)-
( )3ساقط مـ (ج) ،ويف (د)" :هذه أية"-
( )4زيادة مـ (د)-
( )5يف (ج)" :بؼائفا"-
( )6لقست يف (ج)-
( )82يف (ج)" :الؿعـك إصؾل"
( )88زيادة مـ (ج)-
( )80زيادة مـ (ج)-
( )85الؽشاف-) 560 . 3 ( :
( )81يف (د)" :كعؿتف"-
( )82يف (ج)ِ " :سـف"-
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ِ
الخقـر والؽرامـ َة ،وٓ يضـقؼ
طؾك ما سؾػ مـف  7لئال يتققع إٓ الحســك ،وزيـاد َة
صدره ،وٓ يؼؾ صربُه -وختؿ السقرة بلمره بالتحدث بـعؿة اهلل بشؽرها وإشاطتفا ،
ُ
صؾب التحدث بـعؿة اهلل تعالك حتك بالعبـادات ،ومح ُّؾـف
وإشاطتفا  ،ومـف ُيمخذُ :
ِ
ٍ
كاقتداء ِ
غقره بف ،و َأمِ َـ طؾك كػسف الػتــة -كسـلل اهلل سـبحاكف
لؿصؾحة،
ومح ُّؾف إذا كان
إمـــ يف الــدكقا وأخــرة ،وأن يرزقـــا طؾؿــًا كافعــًا ،وطؿ ـالً رافعــًاْ ،
وأن يخــتؿ لـــا
وٕحبابـا والؿسؾؿقـ بالحسـك[ ،ويجعؾـا وإياهؿ مـ أهـؾ الؿ َؼـر إســك]  ،وهـق
حسبـا وكعؿ القكقؾ  ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾـل العظـقؿ  ،والحؿـد هلل أو ً
ٓ
وآخر ًا ،وباصـًا وضاهر ًا ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿـد كؾؿـا ذكـره الـذاكرون ،وغػـؾ
طـ ذكره الغافؾقن ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،وسؾؿ تسؾقؿًا كثقر ًا-

***

( )8ساقط مـ (د)-
( )0الؿثبت مـ (ج) و (د) ،ويف إصؾٕ( :ن ٓ)-
شؽرها وإشاط ُتفا" ،إٓ أن يف (د) :التحديث" بـدل:
( )5يف (ج) (د)" :بالتحدث بالـعؿة ،والتحدث بالـعؿة ُ
بدل" :التحدث"-

( )1يف (ج) و (د)" :بـعؿ"-
( )2ساقط مـ (د)-
( )3يف (ج) جاء الختؿ بعد ققلف":وهـق حسـبـا وكعـؿ القكقـؾ"" :وصـؾك اهلل طؾـك سـقدكا محؿـد وطؾـك آلـف
وصحبف وسؾؿ صالة وسالمًا دائؿقـ إلك يقم الديـ ،وقع الػـراغ مــ هـذه الـسـخة يـقم الخؿـقس ثـاين
شـفر ربقـع إول أحـد شـفقر ســة سـبعقـ بعــد الؿائـة وإلـػ لؾفجـرة الـبقيـة طؾـك مفاجرهـا أفضــؾ
الصالة وأزكك السالم ،بؼؾؿ إقؾ ،كثقر الخطايا والزلؾ ،أحؿد بـ محؿد بــ طثؿـان ،طػـك اهلل تعـالك
طـفؿ بؿـف وكرمف ،آمقـ ،والحؿد هلل أو ً
ٓ وآخر ًا ،وضاهر ًا وباصـًا ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿـد وطؾـك
آلف وصحبف وسؾؿ"-
( )4جاء الختؿ يف (د) بعد هذا" :وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ"-
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املصادز ّاملساجع
-8

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،لجالل الديـ طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل،
تحؼقــؼ :مركــز الدراســات الؼرآكقــة ،صباطــة مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة ،ط8103 ،8ه -

-0

إتؿام الـعؿة الؽربى طؾك العالؿ بؿقلد سقد ولد آدمٕ ،حؿد بــ محؿـد بــ
حجر الفقتؿل ،تحؼقؼ :طبد العزيز سقد هاشؿ الغزولل ،دار الؽتب العؾؿقة،
بال سـة صبع-

-5

إطراب الؼرآنٕ ،بل جعػـر الـ ََّّحـاس ،تحؼقـؼ :د -زهقـر غـازي زاهـد ،طـالؿ
الؽتب ،بقروت ،ط8151 ،8ه -

-1

إطالم ،لخقر الديـ بــ محؿـقد بــ محؿـد بــ طؾـل بــ فـارس ،الزركؾـل
الدمشؼل ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،ط0220 ،82م-

-2

أطقــان العصــر وأطــقان الـصــر ،لصــالح الــديـ خؾقــؾ بـــ أيبــؽ الصــػدي،
تحؼقؼ :الـدكتقر طؾـل أبـق زيـد ،الـدكتقر كبقـؾ أبـق طشـؿة ،الـدكتقر محؿـد
مقطــد ،الــدكتقر محؿــقد ســالؿ محؿــد ،دار الػؽــر الؿعاصــر ،بقــروت ط،8
8185ه -

-3

إكؿال الؿعؾؿ بػقائـد مسـؾؿ ،لؾؼاضـل طقـاض القحصـبل السـبتل ،تحؼقـؼ:
الدكتقر يحقك إِسؿ ِ
اطقؾ ،دار القفاء لؾطباطة والـشـر والتقزيـع ،مصـر ،ط،8
َْ ْ َ
8186ه -

-4

أمالل ابـ الحاجب ،لعثؿان بـ طؿر ابـ الحاجب الؿالؽل ،تحؼقؼ :د -فخر
صال سؾقؿان قدارة ،دار طؿار ،إردن ،ط 8126ه -

-5

أكؿقذج العؾقم ،محؿد بـ حؿزة بـ محؿد الػـاري شؿس الديـ ،مخطقط،
مؽتبة جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،برقؿ (-)656
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-6

أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،طبد اهلل بــ طؿـر البقضـاوي ،تحؼقـؼ :محؿـد
الؿرطشؾل ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ط8185 ،8ه -

 -82البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ،محؿد بـ هبادر الزركشل ،تحؼقـؼ :الـدكتقر
محؿد محؿد تامر ،دار الؽتب العؾؿقة ،ط8108 ،8هـ-
 -88البحر الؿحقط يف التػسقرٕ ،بل حقان محؿد بـ يقسػ إكدلسل ،تحؼقـؼ:
صدقل محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر ،بقروت ،ط8102ه -
 -80البداية والـفاية ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل البصـري ثـؿ
الدمشؼل ،دار الػؽر ،ط8124ه -
 -85البــدر الطــالع بؿحاســـ مـــ بعــد الؼــرن الســابع ،محؿــد بـــ طؾــل الشــقكاين
القؿـل ،دار الؿعرفة ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -81الربهــان يف طؾــقم الؼــرآن ،محؿــد بـــ هبــادر الزركشــل ،تحؼقــؼ :محؿــد أبــق
الػضؾ إبراهقؿ ،الؿؽتبة العصرية ،بقروت ،ط8186ه -
 -82بغقة القطاة يف صبؼات الؾغـقيقـ والـحـاة ،جـالل الـديـ السـققصل ،تحؼقـؼ:
محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الؿؽتبة العصرية ،لبـان ،بال سـة صبع-
 -83البؾغة يف تراجؿ أئؿـة الـحـق والؾغـة ،محؿـد بــ يعؼـقب الػقروزآبـادى ،دار
سعد الديـ لؾطباطة والـشر والتقزيع ،ط8108 ،8ه -
 -84البقــان يف طــد آي الؼــرآن ،طثؿــان بـــ ســعقد الــداين ،تحؼقــؼ :غــاكؿ قــدوري
الحؿد ،مركز الؿخطقصات والرتاث ،الؽقيت ،ط8181 ،8ه -
 -85تاريخ بغداد ،أحؿد بـ طؾل الخطقب البغدادي ،تحؼقؼ :الدكتقر بشار طقاد
معروف ،دار الغرب اإلسالمل ،بقروت ،ط8100 ،8ه -
 -86التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر بــ محؿـد بــ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقر،
الدار التقكسقة لؾـشر ،تقكس ،ط8651م-
 -02تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب (مخطقط) ،لؿحؿد بـ أبـل بؽـر
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الؿعروف بالدمامقـل ،كسخة إيران ،محػقصة برقؿ (-)5258
 -08التذكرة يف أحقال الؿقتك وأمقر أخرة ،محؿد بـ أحؿد الؼرصبل ،تحؼقؼ:
زياد حؿدان ،شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،ط8101 ،8ه -
 -00التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،محؿد بـ أحؿد ابـ جزي الؽؾبل ،تحؼقـؼ :د -طبـد
اهلل الخالدي ،شركة دار إرقؿ ،بقروت ،ط8183 ،8ه -
 -05التػسقر البسقط ،طؾل بـ أحؿد القاحـدي ،صباطـة :طؿـادة البحـث العؾؿـل،
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة ،ط8152 ،8ه -
 -01تػسقر الجاللقـ ،جالل الديـ الؿحؾل وجالل الديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل
بؽر السققصل ،دار الحديث ،الؼاهرة ،بال سـة صبع-
 -02تػسقر الؼرآن العظقؿ وإطرابف وبقاكف ،لؾشقخ محؿد طؾـل صـف الـدرة ،دار ابــ
كثقر ،دمشؼ ،ط8152 ،8ه -
 -03تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ أبل حاتؿ ،تحؼقؼ :أسعد محؿـد الطقـب ،مؽتبـة
كزار مصطػك الباز ،السعقدية ،ط8186 ،5ه -
 -04تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر الدمشؼل ،تحؼقؼ :سامل بـ محؿد سالمة،
دار صقبة ،ط8102 ،0ه -
 -05تػسقر الؼرآنٕ ،بل الؿظػر السؿعاين ،ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بــ
غـقؿ ،دار القصـ ،الرياض ،ط8185 ،8ه -
 -06تؾخقص الؿتشابف يف الرسؿ ،لؾخطقب البغدادي ،تحؼقـؼُ :سـؽقـة الشـفابل،
صالس لؾدراسات والرتجؿة والـشر ،دمشؼ ،ط8652 ،8م-
 -52التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإسـاكقد ،أبـق طؿـر يقسـػ بــ طبـد اهلل
طبد الرب الؼرصبل ،تحؼقؼ :مصطػك بــ أحؿـد العؾـقي ،محؿـد طبـد الؽبقـر
البؽـــري ،كشـــر :وزارة طؿـــقم إوقـــاف والشـــمون اإلســـالمقة ،الؿغـــرب،
ط8554ه-
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 -58التقسقر يف ققاطد طؾؿ التػسقر ،لؿحؿد بـ سؾقؿان الؽافقجل ،تحؼقؼ :كاصر
بـ محؿد الؿطرودي ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،ط8182 ،8ه-
 -50الثؼات ،محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان ،صبع :دائـرة الؿعـارف العثؿاكقـة
بحقدر آباد الدكـ الفـدة ،ط8565 ،8ه-
 -55جامع أثار يف مقلد الـبل الؿختار ،ابــ كاصـر الـديـ الدمشـؼل ،اطتــك بـف:
حسقـ محؿد طؾل شؽري ،دار الؽتب العؾؿقة-
 -51جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،محؿد بـ جرير الطربي ،تحؼقؼ :الدكتقر
طبــد اهلل بـــ طبــد الؿحســـ الرتكــل ،دار هجــر لؾطباطــة والـشــر والتقزيــع
واإلطالن ،ط8100 ،8ه-
 -52الجامع ٕحؽام الؼرآن ،محؿد بـ أحؿد الؼرصبل ،تحؼقؼ :أحؿـد الـربدوين
وإبراهقؿ أصػقش ،دار الؽتب الؿصرية ،الؼاهرة ،ط8551 ،0ه-
 -53الجرح والتعديؾ ،طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ إدريـس ابــ أبـل حـاتؿ ،دار
إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط8048 ،8ه-
 -54الجـقاهر الحســان يف تػسـقر الؼــرآن ،طبـد الــرحؿـ بــ محؿــد بــ مخؾــقف
الثعــالبل ،تحؼقــؼ :الشــقخ محؿــد طؾــل معــقض والشــقخ طـادل أحؿــد طبــد
الؿقجقد ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط8185 ،8ه-
 -55الجقهر الؿـضد يف صبؼات متلخري أصحاب أحؿد ،يقسـػ بــ حســ بــ
أحؿد بـ حسـ ابـ طبد الفادي ،تحؼقؼ :الدكتقر طبد الرحؿـ بــ سـؾقؿان
العثقؿقـ ،مؽتبة العبقؽان ،الرياض ،ط8108 ،8ه-
 -56حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي ،شـفاب الـديـ أحؿـد بــ محؿـد بــ
طؿر الخػاجل ،دار صادر ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -12حؾقة إولقاء وصبؼـات إصـػقاء ،أبـق كعـقؿ أحؿـد بــ طبـد اهلل إصـبفاين،
السعادة ،بجقار محافظة مصر ،ط8561ه-
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 -18الدر الؿـثقر يف التػسـقر بالؿـلثقر ،طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر جـالل الـديـ
السققصل ،دار الػؽر ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -10الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـةٓ ،بـ حجر العسؼالين ،تحؼقؼ :محؿـد
طبد الؿعقد ضان ،مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،صقدر ابـاد الفــد ،ط،0
8560ه-
 -15الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان الؿذهبٓ ،بـ فرحقن ،تحؼقؼ :الدكتقر محؿـد
إحؿدي أبق الـقر ،دار الرتاث لؾطبع والـشر ،الؼاهرة ،بدون سـة صبع-
 -11ديقان اإلسالم ،محؿد بـ طبد الـرحؿـ بــ الغـزي ،تحؼقـؼ :سـقد كسـروي
حسـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8188 ،8ه-
 -12ديقان الـابغة الذبقاين ،تحؼقؼ وشرح :كـرم البسـتاين ،دار صـادر بقـروت ،ط
8555ه-
 -13ذكر الـار ،طبد الغـل بـ طبد القاحد بـ طؾل بـ سـرور الؿؼدسـل ،تحؼقـؼ:
أديب محؿد الغزاوي ،دار البشائر اإلسالمقة ،ط8182 ،8ه-
 -14روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين ،شفاب الـديـ محؿـقد
إلقسل ،تحؼقؼ :طؾل طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط،8
8182ه-
 -15الروض إكػ يف شرح السقرة الـبقية ٓبـ هشـام ،طبـد الـرحؿـ السـفقؾل،
تحؼقــؼ :طبــد الــرحؿـ القكقــؾ ،دار إحقــاء الــرتاث العربــل ،بقــروت ،ط،8
8180ه-
 -16زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ الجقزي ،تحؼقؼ :طبـد
الرزاق الؿفدي ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8100 ،8ه-
 -22سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها ،محؿد كاصر الديـ
إلباين ،مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع ،الرياض ،ط8182 ،8ه-
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 -28سؾســؾة إحاديــث الضــعقػة والؿقضــقطة وأثرهــا الســقئ يف إمــة ،محؿــد
كاصر الديـ إلباين ،دار الؿعارف ،الرياض ،ط8180 ،8ه-
 -20الســـاء البــاهر بتؽؿقــؾ الـــقر الســافر يف اخبــار الؼــرن العاشــر ،جؿــال الــديـ
محؿد بـ أبل بؽر بـ أحؿد الشؾل الحضرمل ،تحؼقؼ :إبـراهقؿ الؿؼحػـل،
مؽتبة اإلرشاد ،صـعاء ،ط0220م-
 -25الســـةٕ ،بــل بؽــر ابـــ أبــل طاصــؿ ،تحؼقــؼ :محؿــد كاصــر الــديـ إلبــاين،
الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،ط8122 ،8ه-
 -21سقر أطـالم الــبالء ،محؿـد بــ أحؿـد بــ طثؿـان الـذهبل ،تحؼقـؼ :شـعقب
إركموط ،ممسسة الرسالةـ ط8122 ،5ه-
 -22الســقر والؿغــازي ،محؿــد بـــ إســحاق ،تحؼقــؼ :ســفقؾ زكــار ،دار الػؽــر،
بقروت ،ط8565 ،8ه-
 -23السقرة الحؾبقة (إكسان العققن يف سقرة إمقـ الؿلمقن) ،لعؾل بـ إبراهقؿ بـ
أحؿد الحؾبل ،ضـبطف وصـححف :طبـد اهلل بــ محؿـد الخؾقؾـل ،دار الؽتـب
العؾؿقة ،بال سـة صبع-
 -24الســقرة الـبقيــة ٓبـــ هشــام ،طبــد الؿؾــؽ بـــ هشــام بـــ أيــقب الحؿقــري
الؿعافري ،تحؼقؼ :مصطػك السؼا وإبراهقؿ إبقاري وطبد الحػقظ الشؾبل،
شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر ،ط8542 ،0ه-
 -25شذرات الذهب يف أخبـار مــ ذهـب ،طبـد الحـل بــ أحؿـد بــ محؿـد ابــ
العؿاد ال َعؽري الحـبؾـل ،حؼؼـف :محؿـقد إركـاؤوط ،خـرج أحاديثـف :طبـد
الؼادر إركاؤوط ،دار ابـ كثقر ،دمشؼ ،ط8123 ،8ه-
 -26شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطـة ،لفبـة اهلل بــ الحســ بــ مـصـقر
الاللؽــائل ،تحؼقــؼ :د-أحؿــد بـــ ســعد بـــ حؿــدان الغامــدي ،دار صقبــة،
الرياض ،ط8183 ،1ه-
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 -32شرح العؼائد العضدية ،محؿد بـ أسعد الصديؼ جـالل الـديـ الـدواين ،بـال
بقاكات صبع-
طؾل ابـ أبل العز الحـػل ،تخريج :كاصر
 -38شرح العؼقدة الطحاوية ،محؿد بـ ّ
الـــديـ إلبـــاين ،دار الســـالم لؾطباطـــة والـشـــر التقزيـــع والرتجؿـــة ،ط،8
8103ه-
 -30الشرح الؽبقر طؾك القرقاتٕ ،حؿد بـ قاسـؿ العبـادي ،تحؼقـؼ :سـقد طبـد
العزيز وطبد اهلل ربقع ،ممسسة قرصبة ،ط8183 ،8ه-
 -35شرح الؽقكب الساصع كظؿ جؿع الجقامع ،لجالل الديـ طبـد الـرحؿـ بــ
أبل بؽر السققصل ،تحؼقؼ :د -محؿد إبراهقؿ الحػـاوي ،دار السالم ،مصر،
ط8103 ،8ه-
 -31شــرح الفؿزيــة شــرح لؾؼصــقدة الفؿزيــة يف مــدح خقــر الربيــةٓ ،بـــ حجــر
الفقثؿل ،صبع الؿجؿـع الثؼـايف يف أبـق ضبـل ،دار الحـاوي لؾطباطـة بقـروت،
ط8185 ،8ه-
 -32شــرح صــحق مســؾؿ ،محقــل الــديـ يحقــك بـــ شــرف الـــقوي ،دار إحقــاء
الرتاث العربل ،بقروت ،ط8560 ،0ه-
 -33شرح مختصـر الؿـتفـك إصـقلل لإلمـام أبـل طؿـرو طثؿـان ابــ الحاجـب
الؿالؽل ،طضد الديـ طبد الرحؿـ اإليجل ،تحؼقـؼ :محؿـد حســ محؿـد
حسـ إسؿاطقؾ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8101 ،8ه-
 -34شــرح مشــؽؾ أثــار ،أحؿــد بـــ محؿــد بـــ ســالمة الؿعــروف بالطحــاوي،
تحؼقؼ :شعقب إركموط ،ممسسة الرسالة ،ط8182 ،8ه-
 -35شعب اإليؿان ،أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل ،تحؼقؼ :الدكتقر طبد العؾل طبـد
الحؿقد حامد ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،ط8105 ،8ه-
 -36الشؼائؼ الـعؿاكقة يف طؾؿاء الدولة العثؿاكقـة ،أحؿـد بــ مصـطػك بــ خؾقـؾ
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ْ
صاش ُؽ ْبري َزا َد ْه ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -42صحق البخاري ،بنشراف فضقؾة الشقخ صـال بــ طبـد العزيـز آل الشـقخ،
دار السالم لؾـشر والتقزيع الرياض ،ط8108 ،5ه-
 -48صحق الجامع الصغقر وزيادتف ،لؾشقخ محؿد كاصر الديـ إلباين ،أشـرف
طؾقف :زهقر الشاويش ،الؿؽتب اإلسالمل ،ط8125 ،5هـ
 -40صحق مسؾؿ ،بنشراف فضقؾة الشقخ صال بـ طبـد العزيـز آل الشـقخ ،دار
السالم لؾـشر والتقزيع الرياض ،ط8108 ،5هـ
 -45ضـــعقػ ســـــ الرتمـــذي ،محؿـــد كاصـــر الـــديـ إلبـــاين ،إشـــراف :زهقـــر
الشاويش ،الؿؽتب اإلسالمل ،بقروت ،ط8188 ،8ه-
 -41الضــقء الالمــع ٕهــؾ الؼــرن التاســع ،محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد
السخاوي ،دار مؽتبة الحقاة ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -42الطبؼات الؽربى ،محؿد بـ سـعد بــ مـقـع الؿعـروف بـابـ سـعد ،تحؼقـؼ:
إحسان طباس ،دار صادر ،ط8653 ،8م-
 -43ضـالل الجــة يف تخـريج الســـة ،مطبـقع مـع كتـاب الســـة ٓبــ أبـل طاصــؿ،
محؿد كاصر الديـ إلباين ،الؿؽتب اإلسالمل ،ط8185 ،5ه-
 -44العجاب يف بقان إسباب ،أحؿـد بــ طؾـل حجـر العسـؼالين ،تحؼقـؼ :طبـد
الحؽقؿ محؿد إكقس ،دار ابـ الجقزي ،بال بقاكات صبع-
 -45طققن إثر طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسقر ،ابـ سقد الـاس،
تعؾقؼ :إبراهقؿ محؿد رمضان ،دار الؼؾؿ ،بقروت ،ط8665 ،8م-
 -46غرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان ،الحســـ بـــ محؿــد الؼؿــل الـقســابقري،
تحؼقؼ :زكريا طؿقرات ،دار الؽتب العؾؿقف ،بقروت ،ط8183 ،8ه
 -52الػتاوى الحديثقة لإلمام محؿد بـ طبـد الـرحؿـ السـخاوي ،تحؼقـؼ :طؾـل
رضا ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،بقروت ،بدون سـة صبع-
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 -58فت الباري شرح صحق البخاري ،أحؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين ،رقؿ
كتبــف وأبقابــف وأحاديثــف :محؿــد فــماد طبــد البــاقل ،قــام بنخراجــف وصــححف
وأشرف طؾك صبعـف :محـب الـديـ الخطقـب ،طؾقـف تعؾقؼـات العالمـة :طبـد
العزيز بـ طبد اهلل بـ باز ،دار الؿعرفة ،بقروت ،ط8546ه-
 -50ففرس الػفارس وإثبات ومعجـؿ الؿعـاجؿ والؿشـقخات والؿسؾسـالت،
الح ّل بـ طبد الؽبقر ابـ محؿـد الحســل اإلدريسـل ،الؿعـروف
محؿد َط ْبد َ

بعبد الحل الؽتاين ،تحؼقؼ :إحسان طباس ،دار الغرب اإلسـالمل ،بقـروت،
ط8650 ،0م-
 -55ففــؿ الؼــرآن ،لؾحــارث الؿحاســبل ،قــدم لــف وحؼــؼ كصقصــف :د -حســقـ
الؼقتؾل ،دار الؽـدي ،ط8120 ،5ه-
 -51الػقائد الؿقضقطة يف إحاديث الؿقضقطة ،مرطل بـ يقسػ بـ أبـك بؽـر
ابـ أحؿد الؽرمك الؿؼدسل الحـبؾك ،تحؼقؼ :د -محؿد بـ لطػـل الصـباغ،
دار القراق ،الرياض ،ط8186 ،5ه-
 -52الػقائد ،تؿام بـ محؿد بـ طبـد اهلل البجؾـل الـرازي ثـؿ الدمشـؼل ،تحؼقـؼ:
حؿدي طبد الؿجقد السؾػل ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،ط8180 ،8ه-
 -53فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر ،طبد الرؤوف بـ تـاج العـارفقـ بــ طؾـل
الؿـاوي ،الؿؽتبة التجارية الؽربى ،مصر ،ط8523 ،8ه-
 -54الؽامؾ يف ضعػاء الرجـال ،أبـق أحؿـد بــ طـدي الجرجـاين ،تحؼقـؼ :طـادل
أحؿد طبد الؿقجقد ،طؾل محؿـد معـقض ،الؽتـب العؾؿقـة ،بقـروت ،ط،8
8185ه-
 -55كتاب إربعقـ يف شققخ الصقفقةٕ ،بل سـعد أحؿـد بــ محؿـد إكصـاري
الفــروي ،تحؼقــؼ :الــدكتقر طــامر حســـ صــربي ،دار البشــائر اإلســالمقة،
بقروت ،ط8184 ،8ه-
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 -56كتاب التقحقد وإثبات صػات الرب طز وجؾ ،أبـق بؽـر محؿـد بــ إسـحاق
ابـــ خزيؿــة ،تحؼقــؼ :طبــد العزيــز بـــ إبــراهقؿ الشــفقان ،مؽتبــة الرشــد،
الرياض ،ط8181 ،2ه-
 -62كتاب الؿرض والؽػارات ،لؾحافظ ابـ أبل الدكقا ،تحؼقؼ :طبد اهلل الـدوي،
الدار السؾػقة ،الفـد ،ط8188 ،8ه-
 -68الؽشاف طـ حؼـائؼ غـقامض التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ،
ٕبل الؼاسؿ الزمخشري ،تحؼقؼ :طادل أحؿد طبد الؿقجقد ،وطؾل محؿـد
معقض ،مؽتبة العبقؽان ،ط8185 ،8ه-
 -60كشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس ما اشـتفر مــ إحاديـث طؾـك ألســة الــاس،
إلسؿاطقؾ بـ محؿد العجؾقين ،مؽتبة الؼدسل ،الؼاهرة ،بال سـة صبع-
 -65الؽشػ والبقان طـ تػسـقر الؼـرآن ،أحؿـد بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ الثعؾبـل،
تحؼقــؼ :اإلمــام أبــل محؿــد بـــ طاشــقر ،مراجعــة وتــدققؼ :إســتاذ كظقــر
الساطدي ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط8100 ،8ه-
 -61كـز العؿال يف ســ إققال وإفعال ،طالء الديـ طؾل بـ حسام الـديـ ابــ
قاضل خان الشفقر بالؿتؼل الفـدي ،ممسسة الرسالة ،ط8128 ،2ه-
 -62الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة ،كجؿ الديـ محؿد بـ محؿد الغزي،
تحؼقؼ :خؾقؾ الؿـصقر ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8185 ،8ه-
 -63الؾباب يف طؾقم الؽتاب ،أبـق حػـص سـراج الـديـ طؿـر بــ طؾـل بــ طـادل
الحـبؾل ،تحؼقؼ :الشـقخ طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد والشـقخ طؾـل محؿـد
معقض ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8186 ،8ه-
الســـقة شــرح قصــقدة ابـــ أبــل داود
الســـقة ولــقاق إفؽــار ُّ
 -64لــقائ إكــقار َّ
الحائقــة يف طؼقــدة أهــؾ أثــار الســؾػقة ،لإلمــام محؿــد بـــ أحؿــد بـــ ســالؿ
السػاريـل الحـبؾل ،تحؼقؼ :طبد اهلل بـ محؿد بـ سؾقؿان البصقري ،مؽتبـة
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الرشد ،الؿديـة ،ط8182 ،8ه-
 -65الؿجالسة وجـقاهر العؾـؿ ،أبـق بؽـر أحؿـد بــ مـروان الـديـقري الؿـالؽل،
تحؼقــؼ :أبــق طبقــدة مشــفقر بـــ حســـ آل ســؾؿان ،دار ابـــ حــزم ،بقــروت،
ط8186ه-
 -66مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ،طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان الفقثؿل ،تحؼقؼ:
حسام الديـ الؼدسل ،مؽتبة الؼدسل ،الؼاهرة ،ط8181ه-
 -822مجؿقع الػتاوى ،تؼل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ تقؿقـة
الحراين ،جؿعف :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ ،صبع :مجؿع الؿؾؽ ففـد
لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الـبقية ،ط8183 ،8ه-
 -828مجؿقع رسائؾ الحافظ ابـ رجب ،زيـ الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ أحؿـد بــ
رجب الحـبؾـل ،تحؼقـؼ :أبـق مصـعب صؾعـت بــ فـماد الحؾـقاين ،الػـاروق
الحديثة لؾطباطة والـشر ،ط8102 ،8ه-
 -820الؿحــرر الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز ،طبــد الحــؼ بـــ غالــب بـــ طبــد
الرحؿـ بـ ططقة إكدلسل ،تحؼقـؼ :طبـد السـالم طبـد الشـايف محؿـد ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8100 ،8ه-
 -825الؿختصــر يف أصــقل الػؼــف طؾــك مــذهب اإلمــام أحؿــد بـــ حـبــؾ ،طؾــل بـــ
محؿد بـ طباس البعؾل الدمشـؼل الحـبؾـل ابــ الؾحـام ،تحؼقـؼ :د -محؿـد
مظفربؼا ،كشر :جامعة الؿؾؽ طبد العزيز ،بدون سـة صبع-
 -821مختصر يف شـقاذ الؼـرآن مــ كتـاب البـديعٓ ،بــ خالقيـف ،مؽتبـة الؿتـبـل،
الؼاهرة ،آثر جػري ،بدون سـة صبع-
 -822مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،أبق الربكات طبد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـقد
حافظ الديـ الـسػل ،حؼؼف وخرج أحاديثف :يقسػ طؾل بديقي ،دار الؽؾـؿ
الطقب ،بقروت ،ط8186 ،8ه-
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 -823الؿسائؾ الؿشرتكة بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر ،د -ففد
ابـــ مبــارك بـــ طبــد اهلل الــقهبل ،مركــز تػســقر لؾدراســات الؼرآكقــة ،ط،8
8153ه-
 -824الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـ ،أبــق طبــد اهلل الحــاكؿ محؿــد بـــ طبــد اهلل بـــ
محؿد بـ حؿدويف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل ،تحؼقؼ :مصطػك طبد الؼـادر
ططا ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8188 ،8ه-
 -825مسـد اإلمام أحؿد ،أحؿد بـ محؿد بـ حـبـؾ بــ هـالل بــ أسـد الشـقباين،
تحؼقؼ :شعقب إركموط وطادل مرشـد ،وآخـرون ،إشـراف :د طبـد اهلل بــ
طبد الؿحسـ الرتكل ،ممسسة الرسالة ،ط8108 ،8ه-
 -826مسـد البزار( ،البحر الزخار) ،أبق بؽر أحؿد بــ طؿـرو بــ طبـد الخـالؼ بــ
خالد بـ طبقد اهلل العتؽل الؿعروف بالبزار ،تحؼقؼ :محػقظ الـرحؿـ زيــ
اهلل ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ  ,الؿديـة الؿـقرة ،ط8655 ،8م-
 -882مسـد طبد بـ حؿقد (الؿـتخب مـ مســد طبـد بــ حؿقـد) ،أبـق محؿـد طبـد
الحؿقد بـ حؿقد ،تحؼقؼ :صبحل البدري السامرائل ،محؿقد محؿد خؾقؾ
الصعقدي ،مؽتبة السـة ،الؼاهرة ،ط8125 ،8ه-
 -888مشاهقر مشاهقر طؾؿاء إمصار وأطالم فؼفاء إقطار ،محؿد بــ حبـان بــ
أحؿد بـ حبان أبق حـاتؿ ال ُبسـتل ،حؼؼـف ووثؼـف وطؾـؼ طؾقـف :مـرزوق طؾـك
إبراهقؿ ،دار القفاء لؾطباطة والـشر والتقزيع ،الؿـصقرة ،ط8188 ،8ه-
 -880مصارع العشاق ،جعػر بـ أحؿد بـ الحسقـ السراج الؼاري البغـدادي ،دار
صادر ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -885الؿصـػ يف إحاديث وأثار ،أبق بؽر بـ أبل شقبة ،تحؼقؼ :كؿال يقسـػ
الحقت ،مؽتبة الرشد ،الرياض ،ط8126 ،8ه-
 -881معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،الحسـقـ بــ مسـعقد البغـقي ،تحؼقـؼ :طبـد
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الرزاق الؿفدي ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،ط8102 ،8ه-
 -882معاين الؼرآن وإطرابف ،إبراهقؿ بـ السري ،أبق إسحاق الزجاج ،تحؼقؼ :طبد
الجؾقؾ طبده شؾبل ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،ط8125 ،8ه-
 -883الؿعجؿ إوسط ،سؾقؿان بـ أحؿد الطرباين ،تحؼقؼ :صارق بــ طـقض اهلل
ابـ محؿد ،طبد الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل ،دار الحـرمقـ ،الؼـاهرة ،بـال
سـة صبع-
 -884الؿعجؿ الؽبقر ،سؾقؿان بـ أحؿـد الطـرباين ،تحؼقـؼ :حؿـدي طبـد الحؿقـد
السؾػل ،مؽتبة ابـ تقؿقة ،الؼاهرة ،بدون سـة صبع-
 -885معجؿ الؿػسريـ مـ صدر اإلسالم حتك العصـر الحاضـر ،طـادل كـقيفض،
ممسسة كقيفض الثؼافقة ،ط8126 ،5ه-
 -886معجؿ الؿملػقـ ،طؿر رضا كحالة ،مؽتبة الؿثـك ،بقروت ،بال سـة صبع-
 -802معجؿ مؼايقس الؾغةٕ ،بل الحسقـ أحؿد بــ فـارس بــ زكريـا ،اطتــك بـف:
الــدكتقر محؿــد طــقض مرطــب وأكســة فاصؿــة محؿــد أصــالن ،دار إحقــاء
الرتاث العربل ،بقروت ،ط8100 ،8ه-
 -808مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب ،طبد اهلل بـ يقسػ بــ أحؿـد ابــ هشـام،
تحؼقؼ :د -مازن الؿبـارك ،محؿـد طؾـل حؿـد اهلل ،دار الػؽـر ،دمشـؼ ،ط،3
8652م-
 -800مػاتق الغقب ،محؿد بـ طؿر بـ الحسـ الرازي ،دار إحقاء الرتاث العربل،
بقروت ،ط8102 ،5ه-
 -805مػـــردات ألػـــاظ الؼـــرآن ،لؾراغـــب إصـــػفاين ،تحؼقـــؼ :صـــػقان طـــدكان
داوودي ،دار الؼؾؿ ،الدار الشامقة ،ط8185 ،0ه-
 -801الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طؾك إلسـة ،محؿـد
بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد السخاوي ،تحؼقؼ :محؿـد طثؿـان الخشـت ،دار
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الؽتاب العربل ،بقروت ،ط8122 ،8ه-

(أفضـؾ ِ
ُ
الؼ َـرى ل ُؼ َّـراء أم ال ُؼـرى)،
 -802الؿـ الؿؽقة يف شرح الفؿزيـة ،الؿسـؿك
ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل ،حؼؼف :أحؿـد جاسـؿ الؿحؿـد
وبقجؿعة مؽري ،دار الؿـفاج ،لبـان ،ط8103 ،0ه-
 -803الؿـصـػ مـــ الؽـالم طؾــك مغــل ابـــ هشـامٕ ،حؿــد بــ محؿــد ُّ
الشـ ُـؿـل،
مطبعة محؿد أفـدي مصطػك ،ط8522 ،8ه-
 -804الؿـفؾ الصايف والؿستقىف بعد الـقايف ،يقسـػ بــ تغـري بـردي بــ طبـد اهلل
الظاهري الحـػل ،تحؼقؼ :دكتقر محؿد محؿد أمقـ ،الفقئة الؿصرية العامة
لؾؽتاب ،بال سـة صبع-
 -805الؿقاهب الؾدكقة بالؿـ الؿحؿدية ،أحؿد بــ محؿـد بــ أبـك بؽـر بــ طبـد
الؿؾؽ الؼسطالين ،الؿؽتبة التقفقؼقة ،الؼاهرة ،بال سـة صبع-
 -806الؿقضــقطات ،جؿــال الــديـ طبــد الــرحؿـ بـــ طؾــل بـــ محؿــد الجــقزي،
الؿؽتبة السؾػقة بالؿديـة الؿـقرة ،ط8553 ،8ه-
 -852الـخبة البفقة يف إحاديث الؿؽذوبة طؾك خقر الربيـة ،محؿـد إمقـر الؽبقـر
الؿــالؽل ،تحؼقــؼ :زهقــر الشــاويش ،الؿؽتــب اإلســالمل ،بقــروت ،ط،8
8126ه-
 -858كقاسخ الؼرآنٓ ،بــ الجـقزي ،تحؼقـؼ :د -محؿـد أشـرف طؾـل الؿؾبـاري،
صبــع طؿــادة البحــث العؾؿــل بالجامعــة اإلســالمقة بالؿديـــة الؿـــقرة ،ط،0
8105ه-
 -850الـقر السافر طـ أخبار الؼرن العاشر ،محل الـديـ طبـد الؼـادر بــ شـقخ بــ
طبد اهلل ال َع ْقدَ ُروس ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8122 ،8ه-
 -855الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف ،وجؿؾ مـ
فـقن طؾقمف ،مؽل بـ أبل صالب ،مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات
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العؾقا والبحث العؾؿل  ,جامعة الشارقة ،بنشراف أ -د :الشاهد البقشـقخل،
كشر جامعة الشارقة ،ط8106 ،8ه-
 -851هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ ،إسـؿاطقؾ بــ محؿـد أمـقـ
ابـ مقر سـؾقؿ البابـاين البغـدادي ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل بقـروت ،لبــان،
ط8628م-
 -852القايف بالقفقات ،صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػدي ،تحؼقـؼ:
أحؿد إركاؤوط وتركل مصطػك ،دار إحقاء الرتاث ،بقروت ،ط8102ه-
 -853القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،طؾل بـ أحؿد القاحدي ،تحؼقـؼ :صـػقان
طدكان داوودي ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ ،ط8182 ،8ه-
 -854القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،طؾل بـ أحؿد القاحـدي ،تحؼقـؼ :الشـقخ
طـادل أحؿــد طبـد الؿقجــقد ،الشــقخ طؾـل محؿــد معـقض ،الــدكتقر أحؿــد
محؿــد صــقرة ،الــدكتقر أحؿــد طبــد الغـــل الجؿــؾ ،الــدكتقر طبــد الــرحؿـ
طقيس ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط8182 ،8ه-

***
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Al Mostarda in the interpretation of the Almighty Allah
saying: (And your Lord is going to give you, and you will
be satisfied)
Dr. Fahad Al-Wahbi

Abstract
The current research is concerned with the verification of the manuscript
entitled (Al-Mustardah in the interpretation of the Almighty God‟s saying:
(And Your Lord is going to give you and you will be satisfied) (Ad-Duha:5)
by Sheikh Mansour bin Abi Al-Nasr bin Muhammad Al-Tablawi (died
1014), Zain Al-Din, Abi Al-Saad, known as the grandson of Al-Tablawi.
The manuscript, despite its small size, but it includes a number of scholarly
issues, such as the definition of interpretation, the definition of the Qur‟an,
the definition of the surah and the verse, the definition of the Meccan and the
Medinan, and what the interpreters means by saying: (The reason behind the
revelation of this verse is such), then the author discusses a number of issues
related to the interpretation of Surat Ad-Duha such as: as the surah is the
Meccan surah, the reason behind its revelation, and how the words of God
Almighty: (And the Hereafter is better for you than the first) is related with
what came before it. The author also discusses the issues related to the
interpretation of this verse by which he entitled his book, such as: the
disagreement over the meaning of a promise in the Almighty God‟s saying:
(And your Lord is going to give you and you will be satisfied), and he,
furthermore, mentions those who prefer the interpretation of this verse as the
most promising verse in the Holy Qur‟an, and the meaning of („L‟ in Arabic
that is attached with „will‟  )لسوفthat is included in the Almighty‟s saying.
He also mentions some of the insights derived from the surah, and the names
of those who mentioned these issues and discussed them and he shows the
importance of the book, and its inclusion of important issues of
interpretation.
By writing this research, I follow the scientific methodology of
investigation, and comment on the issues that need to be commented,
clarified, or remedied, and some notes appeared to me on the book, among
them: the author mentions a number of weak hadiths without attracting the
attention of the readers to their weakness, and he contradicts the approach of
Ahl al-Sunnah wa'l-Jamaa'ah in some doctrinal issues. I mention these issues
while commenting on the book.
The research starts with an introduction about the author and the book, in
which I introduce the author: his name and his family, his knowledge, his
sheikhs and students, his most well-known books, and his death, as well as I
put an introduction to the manuscript as one of the handwritten copies,
verifying the name of the book, documenting the ownership of the book to
the author, explaining the scientific value of the book, and finally, listing
previous studies.
Thanking God for helping me
.
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426

هـ4442 )39( مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد

Sending down verses on the reality at Al-Zuhaili through
his enlightening interpretation in Doctrine, Sharia and
Methodology. An Empirical Study
Dr. Kaifia Ayada Aed Al-Rashidi

Abstract
1- The title of the research: Downloading the verses to the reality of
Al-Zuhaili through his enlightening interpretation of belief, law and
methodology, an applied study.
2- Year: 1441 AH.
3- Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon
the most honorable of the prophets and messengers, our Prophet
Muhammad, his family and all of his companions. This research deals with a
statement of the validity of this Holy Quran for every time and place
Because of the legal rulings and clarity in it of political, economic and social
issues, the need is dire for someone who deduces its verses and relegates
them to the reality of each age in a way that clarifies its ambiguities and
resolves its problems, and for that the science of downloading verses arose
on reality, which is the subject of this research, and I chose that to be from
During the book “The Enlightening Interpretation of Belief, Sharia, and the
Methodology” by Dr. Wahba bin Mustafa Al-Zuhaili, may God have mercy
on him, titled “Downloading verses on the reality of Al-Zuhaili through his
enlightening interpretation of belief, law and method” an applied study. The
objectives of the research were to collect and study the verses that Al-Zuhaili
- may God have mercy on him - revealed on reality through its
interpretation, developing the Muslim‟s relationship with the texts of the
Noble Qur‟an and linking it to it in all its conditions, reviving the method of
the righteous predecessors by contemplating the Book of God and clarifying
its meanings, explaining the approach of Dr. Al-Zuhaili - may God have
mercy on him - in His download of the verses of the Qur‟an to contemporary
reality in various aspects, and in this research I followed the inductive
approach. The research consisted of an introduction, an introduction, and
two chapters, which dealt with the problem, including the definition of Dr.
Wahba Al-Zuhaili - may God have mercy on him - and his approach to
interpretation, and the second dealt with the practical side to download the
verses on reality according to Dr. Wahba Al-Zuhaili, and the research was
summarized with a conclusion, and among the most important results that
the research reached:
4- 1 - The literature that has been devoted to talking about downloading
verses in reality is very few, given the importance and age of its emergence.
5- 2- The relevance of downloading verses to reality with various other
sciences, especially the science of jurisprudence. Because of the new
calamities and doctrinal issues that were not present at the time of the
revelation of the Noble Qur‟an.
6- Key words: Download the verses, Al-Waqi`, Al-Zuhaili.
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The Marriage of an Adulterer: A Quranic
Jurisprudence Study
Dr. Adel bin Abdulaziz bin Ali Al-Julaifi

Abstract
The researcher examined the study of the provisions of
the marriage of the adulterer and the adulterer, which are
mentioned in the Holy Qur’an, and the doctrines of Muslim
jurists in that, where he clarified the location of the
provisions of these provisions in the verses of the Holy
Qur’an, as he collected the sayings of the interpreters and
jurists in explaining their meaning, and the provisions taken
from them, indicating the argument of every saying And I
guided him, then he discussed the sayings, suggesting that
what is meant by the fact that the adulterer does not marry
only an adulterer or a partner, and the adulterer also does
not marry her except for adultery or an idolatry, which is
intercourse and intercourse, not the contract, and it is more
likely that the adulterer will marry the adulterer who
committed adultery or otherwise after repentance and
counseling, and that it is not obligatory The separation of one
of the spouses of the other if the adultery of one of them, It is
permissible to marry someone who ends up in adultery for a
chaste after penance. Citing all of this evidence for weighting,
and its reasoning, according to the rules of weighting
considered by scholars of interpretation and origins,
highlighting the importance of linguistic interpretation in
thatKey words: Marriage, adultery, marriage, intercourse,
adultery, adultery, separation because of adultery.
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The method of transcendence in the Holy Quran - An
applied study through interpretation of the surrounding
sea for Abu Hayyan
Nayef bin Yousef Al-Otaibi

Abstract
This research is deal with rhetorical subject related to
declaration of method of distinction in the Holy Quran and study
it applied Study through (Albahr Almeuheed ) for Abi Hayan ,
this research divided into some types of distinctions , in the first
search was : distinction of addressee over the absentee , in the
second search : distinction of those who are reasonable over
those who are not , in the third search : distinction of masculine
over the feminine , in the fourth search : another types of
distinction. A number of verses were studied under each topic
divided into demands , then the research concluded with the
most important results and some of these results : Abi Hayan
took this method into account and mentioned the places that
appear in , and the most important results : Attention to topics
that highlight the rhetoric of the Holy Quran through applied
studiesKeywords : Method – Distinction –The Holy Quran – Study
– Applied – Interpretation - Albahr Almeuheed - Abi Hayan
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The justifications for weighting at Imam As-Sajawandi
(d. 560 AH in stopping and starting
Dr. Abdullah bin Khalid bin Saad Al-Hassan

Abstract
This research deals with reasons of preferences in Imam AlSajawandi in the stopping and the starting, through his book
titled "The stopping (Waqaf) and the starting (Ebtd'a)". The
importance of this topic lies in the fact that this book is one of
the most significant books in this field, and a lot of printed
Qurans depended on AL-Sajawandi's stopping and terminology.
Therefore, the current research aims to highlight the preferences
of Imam Al-Sajawandi in the stopping and the starting and to
reveal the scientific justifications behind his outweighing
following the descriptive and the analytical inductive
methodological approaches Among the most prominent results of this research is that the
preferences of Imam Al-Sajawandi based on the solid scientific
background, which were characterized by the brief and
concision, as well as by giving reasonable causesThe research recommends studying comprehensively the
basics of preferences in Al-Sajawandi and comparing them with
the rules presented in other stopping and starting books written
by different authors (Imams-)
Key words: Al-Sajawandi, stopping and starting, scientific
justifications, preferences-
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Standing perfection for Imam Ibn Qutaybah. A
collection and study
Dr. Haya bint Hamdan Al-Shammari

Abstract
1- Endowment and initiation is a great art; It knows how to
do the reading correctly 2- ,This research presents the stand of Imam Ibn Qutaybah,
collecting them, studying them and their connotations of great
meanings among scholars of endowment and initiation, and
stating the correct and most correct ones, and what it is desirable
for the reader to stand on in accordance with the aspects of
interpretation, the integrity of the meaning, and the correctness
of the language.-
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The established Ruling in the science of the abrogation
and the abrogator
Written by: Shihab al-Din Ahmed bin Suleiman bin Othman al-Arwadi alKhalidi, who died in 1275 AH. A study and investigation

Dr. Ahmed bin Saad bin Hamid al-Maliki
Assistant Professor of Interpretation and Quranic Sciences at King Khalid
University in Abha

Abstract
The subject of research: Study and investigation of the book "the
established rule in the science of the reproach and the copied" by
Shahabuddeen Ahmad Bin Suleiman Bin Othman Al-Khaledi Research objectives: Study of the author on the one hand: His name,
his title, his/her causal, his/her pupils, his/her authors, his/her doctrine and
doctrinal doctrine, his/her scientific position, the praise of scientists, and the
study of the book on the one hand: The investigation of his/her title, its title,
its contribution to the author, its resources, the subject and the author's
approach, its scientific value, a description of the manuscript, and a sample
of the text, and finally the scientific investigation The problem of research: How do I study this written book, study its
author and achieve the book a scientific investigation with the lack of
sources I spoke about, and the few books I printed for ?
Top Search Results :
i. The author's personality has been demonstrated in this book by:
Creating subjects that are not usually the same as his predecessors who
were written in the copy and the copy, and by abbreviating this science by
writing it on subjects; This is why I have few verses to those who have been
a thousand of his predecessors ii. The term "copy-by-author" was not the decision of the late to
submit an advanced judgment in a late letter, but rather the absolute lifting
of the previous sentence; So he has many swing words in the copied
verses iii. The copied verses the author dealt with are close to (114) verses,
and the study showed that the most likely of them are (12) verses, and that
the likely ones are (102) verses Key words: The Holy judgment, the Sikh, the copied, the Arwaddy, the
Koran, the Holy Quran -

***

432

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (4442 )39هـ

Research abstracts
in English

433

هـ4442 )44( مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد

Introduction of edition (40)
Praise be to Allah who guided us to the most undeviating
road and led us to the straight path; and peace be upon our
Prophet, Muhammad, the preacher of Islam, the praiser in the
most eloquent words, and the most fluent tongue, and upon his
holy Family, and his Companions.
We are pleased to present to the honorable readers of our
journal issue No. (40) and the scientific papers it contains.
Research is one of the main University functions and is one of
the most important pillars University professors build for selfdevelopment and the good of society through publishing
scientific papers. This, undoubtedly, requires the realization of
research objectives, so that its benefit exceeds, and uncovers,
such scientific treasures of the past Muslim scientists. Scientific
journals are indeed the container of reliable specialized research.
Tbeian journal proceeds to deliver its message and fulfill its
objectives in the strongest resolve and highest hope. Such
resolve and hope are further manifested by the papers pouring at
the journal for peer review and publishing. Allah bestowed us
with the gift of acceptance and approval of the scientific
institutions making it -if Allah permits- resolve to proceed with
fulfilling the desires of researchers in publishing all that is to the
service of Allah‟s book such as readings, explication, and Ulum
al Quran and all that is related to Quranic studies.
Praises are to Allah, and then to the honorable board of
directors and the editorial board for their efforts and works, and I
ask Allah for more success and support.
I pray to Allah to render our deeds acceptable in His sight.
God gives success and guidance.
Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shathry
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Second: If the Reference is Stat ed Again
The title of the book in bold followed by a comma, family name
followed by a comma, and then the page followed by a full
stop.
Example:
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al
Jawhari, 2/46.
-

Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above,
and add Hadeeth number and its judgment.
Referencing a research in a journal: In addition to the above,
research title shall be added after the journal’s name in bold
and then issue number.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***
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Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an
Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with
the size of 14 plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah: 255].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this
view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Association’s site and other sites of electronic publishing.
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the search’s date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the research’s acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.
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-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researcher’s name, title and keywords into English language.
The translated abstract should be approved by a specialized
translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Evaluation Criteria
Full Mark Actual Mark Weaknesses
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
25
subject
Correct research methodology
25
Researcher’s character and good treatment
25
of the subject
Total
100

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the researcher’s.
Research is governed according to the following criteria:
Evaluation Criteria

Full Mark

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
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
TOTAL

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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