
 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )بيانت جملة

 
1 

 

 

 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
2 

 

 

 

 1658-3515ردمد 

ISSN.1658-3515  
 



 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )بيانت جملة

 
3 

 

 

 
 
 

 
 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
4 

 
 



 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )بيانت جملة

 
5 

* * * 

 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
6 



 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )بيانت جملة

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* * * 

َ اهكرىأشتاذ  ًعة أ  اهكراءات جبا

ْ وعو ًه أشاذ اهكرآ عة اهكصٍي و  جبًا

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ اهدراشات اهكرآ
 

ًعة  ُية جبا ّ أشتاذ اهدراشات اهكرآ َ ب األًري شطا
 عبداهعسيس

 
ًعة املومأشتاذ  ُية جبا  شعود اهدراشات اهكرآ

 
ًعة اهطائفأشتاذ   اهكراءات جبا

 
ت أشتاذ  ُورة ِب عة األًرية  ْ جبًا َ اهكرآ اهتفصري وعوو

 عبداهرمحّ

 
ًه اهكرْآ أشتاذ ّ وعوو َ حمٌد اب ًا ًعة اإل املشارن  جبا

ًية  شعود اإلشال
* * * 

 

* * * 

* * * 

 

 

 

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

َ ه ِبويوكيى اهرئيض اهعا ْ املصجد اه  شؤو

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ اهدراشات اهكرآ

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

ّ شعود اإلشال َ حمٌد اب ًا عة اإل  ًيةجبًا

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

 
عة  ًية جبًا ٌيد أكادميية اهدراشات اإلشال ع

 ًااليا مباهيسيا

ًعة ِاء جبا ِابوي برتكيا رئيض جموض اأًل  إشت

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

 
ًعة تلريت-األشتاذ بلوية اهرتبية  اهعراق ,جا

 
ٌولة األ ُية بامل ِات هودراشات اهكرآ ًركس بي ُيةاملشرف عوى   رد

* * * 

 

لدراسات القرآنيةلتبيانجملة

 ههوكرآْ اهلريٍ وعووً اجلٌعية اهعوٌية اهصعودية رئيض جموض إدارة
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 يف جملة )تبيان( للدراسات القرآنية
 : الؿقاصػات العؾؿقة والؿـفجقة

 إماكة العؾؿقة- -

 .إصالة وآبتؽار -

 سالمة آتجاه- -

 سالمة مـفج البحث- -

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

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

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

 العؾؿقة طؾقفا(-

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

 مقضقطف ومحتقاه- 

 ة بخالصة شامؾة لؾبحث تتضؿـ أهؿ )الـتائج( و)التقصقات(-كتابة خاتؿ -

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

 : شروط تسؾقؿ البحث

 أٓ يؽقن البحث قد سبؼ كشره- -

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

لتـظر هقئة ، ن سبؼ كشرهوأن ٓ يؽق، باحث أن يشقر إلك ذلؽكذلؽ يجب طؾك ال

 مدى الػائدة العؾؿقة مـ كشره- التحرير

بعد التؼقد بالؿقاصػات  -مع الؿؾحؼات كاملً -صػحة  54أنٓ  يزيد طدد الصػحات طـ  -

ـ حقث كقع الخط ـقة لطباطة البحث م  والفقامش.، والؿسافات، وحجؿف، الػ

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

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

 : مرفؼات البحث طـد تسؾقؿف

 رفع مؾػ يشتؿؾ طؾك طـقان البحث والسقرة الذاتقة- -

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

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

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

 ( كؾؿات- 3)

والؽؾؿات ، ث ورتبتفرفع مؾػ ترجؿة الؿؾخص وطـقان الؿقضقع واسؿ الباح -

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

 ترجؿة متخصص-

 : إجراءات التحؽقؿ

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

 حقل لؾتحؽقؿ-

 ضعػجقاكب ال الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققؿ

   25 ققؿة الؿقضقع العؾؿقة

   25 جدة الؿقضقع واإلضافة العؾؿقة

   25 سلمة مـفجقة البحث

   25 شخصقة الباحث وحسـ معالجتف لؾؿقضقع

   444 الؿجؿقع

 -تمخذ الـتقجة بؿتقسط درجات أطضاء هقئة التحرير -

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

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

 طـ الباحث-

ؿ البحقث وفؼ الؿعايقر التالقة -  : ُتحؽَّ

 جقاكب الضعػ الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققؿ

ـــقان ـــقدة الصـــقا ة: العـ ـــقان ، ج ـــة العـ مطابؼ

 لؾؿضؿقن
5   

، ؿــةخات، مؼدمــة، مؾخــص: مؾحؼــات البحــث

ــقفر العـاصــر ، تقصــقات ــع ت ــة مراجــع. م قائؿ

 إساسقة لؽؾ مـفا.

5   

وضـــقح العلقـــة ، وافقـــة: الدراســـات الســـابؼة

 اإلضافة العؾؿقة محدد، بالبحث
5   
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 جقاكب الضعػ الدرجة الػعؾقة الدرجة التامة معقار التؼققؿ

   5 الطباطة، اإلملء، الـحق: الؾغة

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

 سلمة التقزيع، الخطة
44   

   24 الترابط، القضقح، اإليجاز، لةالجزا: إسؾقب

ـــــل ـــــقان : الؿضـــــؿقن العؾؿ ـــــة لؾعـ الؿطابؼ

اإلضــافة ، الؼــقة، ؿقــةؾالســلمة الع، وإهــدا 

 العؾؿقة ضاهرة وققؿة.

24   

   45 إهؿقة.، التجديد، إصالة: اإلضافة العؾؿقة

   5 الشؿقل، التـقع، الحداثة، إصالة: الؿصادر

   5 الدقة، الشؿقل، قضقعمبـقة طؾك الؿ: الـتائج

ــة، مـبثؼــة طـــ الؿقضــقع: التقصــقات ، القاقعق

 الشؿقل
5   

   444 الـتقجة

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

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

o 56 –%  32حث طؾك درجة ما بقـ يحتاج لتعديؾ يف حال حصقل الب -% 

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

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

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

ويتضؿـ ، بحث لؾؿحؽؿ لؾحؽؿ الـفائلبعد أن يجري الباحث التعديؾ يعاد ال -

 : الحؽؿ أحد احتؿالقـ

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

o  فؿا دون-56مرفقض يف حال حصقلف طؾك % 

 : شروط الـشر

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

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

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

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

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

 إبحاث يف العدد القاحد-

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

 يرسؾ لف اطتذار طـ الـشر-

 : بدفع تؽالقػ التؼققؿ يف الحآت التالقة الباحث يؾزم -

o -إذا ثبت طدم صدق اإلقرار 

o إذا أخؾ الباحث بالتعفد- 

o قؿ-إذا سحب الباحث بحثف بعد التؼق 

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

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

 الؿقاصػات الػـقة الؿعتؿدة-

 : الؿقاصػات الػـقة لؾبحث

( أبقض لؾؿتـ 85) ( لؾغة العربقة بحجؿTraditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبقض لؾحاشقة والؿؾخص-81وبحجؿ )، وأسقد لؾعـاويـ

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

 ( أبقض لؾحاشقة والؿستخؾص-82وبحجؿ )، وأسقد لؾعـاويـ

 (.A4) صػحة( 54طدد صػحات البحث ) -

 سؿ-8ترتك مسافة بداية كؾ فؼرة ٓ تزيد طؾك  -

 -الؿسافة بقـ السطقر مػرد -

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

أيات الؼرآكقة تؽتب وفؼ الؿصحػ اإللؽرتوين لؿجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة  -

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

 : تقثقؼ أيات

ب الـص الؼرآين مباشرة بذكر السقرة متبقطة بـؼطتقـ ثؿ تقثؼ أيات يف الؿتـ طؼ -

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

 : تقثقؼ الـصقص

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

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

 يدويًا-آلقا ٓ 

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

ثؿ آسؿ ، اسؿ العائؾة متبقطا بػاصؾة، متبقطا بػاصؾةطـقان الؽتاب بخط  امؼ 

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

ثؿ تاريخ ، ثؿ رقؿ الطبعة متبقطا بػاصؾة، اصؾةثؿ مؽان الـشر متبقطا بػ، بػاصؾة

 ثؿ الجزء والصػحة متبقطة بـؼطة-، الـشر متبقطا بػاصؾة

 : مثال

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

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

 ع مرة ثاكقة إذا ورد الؿرج: ثاكقا

ثؿ الجزء ، بػاصؾة اسؿ العائؾة متبقطًا، بػاصؾة متبقطًاطـقان الؽتاب بخط  امؼ 

 والصػحة متبقطة بـؼطة- 

 : مثال

 -0.13، الجقهري، الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة

، ويضاف رقؿ الحديث، تتبع ذات الخطقات السابؼة: تقثقؼ الحديث الـبقية -

 والحؽؿ طؾقف-

، يضاف لؿا سبؼ طـقان البحث بعد اسؿ الؿجؾة بخط غامؼ: ث يف مجؾةتقثقؼ بح ,

 ثؿ رقؿ العدد-

 

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

 الرياض –الؿؿؾؽة العربقة السعقدية : طؾك الـحق التالل 

العؾؿقة  الجؿعقة –كؾقة أصقل الديـ –جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

 لؾدراسات الؼرآكقةتبقانمجؾة  ,السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف

 

 : الربيد اإللؽرتوين

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بقك الػقس

  https: //twitter.com/quranmag1 :تقيرت

 +(633)880250422: هاتػ الؿجؾة

 2213334818 ,+(633)880250362: هاتػ وفاكس الجؿعقة

 مققع الجؿعقة

www.alquran.org.sa 

 

* * * 

mailto:quranmag@gmail.com
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http://www.alquran.org.sa/
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 المحتويات
 العـقان

 

 الصػحة

  افتتاحقة العدد

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

 البحقث 
 

47 

تللقػ : شـفاب الـديـ   - الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ  .4

أحؿـــد بــــ ســـؾقؿان بــــ طثؿـــان إروادي الخالـــدي  الؿتـــق  ســــة  

 هـ  دراسة وتحؼقؼ4275

24 

 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽلد- 

 65 وقق  التؿام لإلمام ابـ قتقبة جؿعا ودراسة  .2

 هقا بـت حؿدان الشؿريد- 
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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ـــ لحؿـــدا ـــك أق ـــذي هـــداكا ال ـــك صـــراط قهلل ال   ،ســـتؼقؿالؿم ســـبقؾ وأرشـــدكا ال

 ،وأفصح لسـان ،بلبؾغ بقان الحؼ والصلة والسلم طؾك كبقـا محؿد الداطل الك الديـ

 أجؿعقـ.وطؾك آلف وصحبف 

 أما بعد: 

  .( بلبحاثفـــا العؾؿقـــة44الػضـــلء العـــدد ) ةُكؼـــدم لؼـــراء الؿجؾـــ قســـركا أنف

ة لؾجامعات وُيؿثؾ أهؿ الركائز التل يؼـقم عد أحد القضائػ الرئقسيوالبحث العؾؿل 

بفا أساتذة الجامعات مـ أجؾ تطـقير ذواتفـؿ العؾؿقـة وإفـادة الؿجتؿـع بؿـا ُيـشـر يف 

لقؽقن كػعف  :  البحث العؾؿليتطؾب تحؼقؼ أهدا -ريب  بل –تؾؽ إبحاث وهذا 

متعديًا ومستخرجًا لتؾؽ الؽـقز العؾؿقة لعؾؿاء الؿسؾؿقـ السابؼقـ وتعد الدوريات 

 العؾؿقة وطاًء لألبحاث العؾؿقة الؿتخصصة التل يعقل طؾقفا يف هذا الصدد.

رسالتفا وتحؼقؼ أهداففا يف أمتـ طزم وأوثؼ أمؾ ويزيـد  أداءومجؾة تبقان تسقر يف 

تؾؽ إبحاث التل تؼاصرت طؾك الؿجؾة ر بًة يف تحؽقؿفـا  اوثققً  وأمؾفاتاكة طزمفا م

بؾ واطتؿادًا لدى الؿمسسات  ،قبقًٓ ثؿ كشرها، ومـ فضؾ اهلل طؾك الؿجؾة أكفا تؾؼك 

تعؼــد العــزم طؾــك الؿضـل قــدمًا يف تؾبقــة ر بــات  -بـنذن اهلل  -العؾؿقـة مؿــا يجعؾفــا 

 ن وكـؾ آاهلل تعالك مـ قراءات وتػسقر وطؾـقم قـر الباحثقـ يف كشر كؾ ما يخدم كتاب

 ما يتعؾؼ بالدراسات الؼرآكقة. 

خــرًا ثــؿ لؿجؾـس اإلدارة الؿــققر وأطضــاء هقرـة التحريــر طؾــك آوالشـؽر هلل أوًٓ و

 والتليقد.رجق اهلل التقفقؼ كجفقدهؿ وأطؿالفؿ، و

 وأسلل اهلل أن يجعؾ أطؿالـا خالصًة لقجف ربـا الؽريؿ إطؾك. 

 ،، ولل التقفقؼواهلل



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
18 



 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )بيانت جملة

 
19 

 

 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
21 



 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل د.                                                  الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

 
21 

 :تللقػ

 إروادي الخالدي بـ طثؿان  أحؿد بـ سؾقؿان شفاب الديـ

 هـ8042 الؿتقىف سـة

 )دراسة وتحؼقؼ(

 

 

 أستاذ التػسقر وطؾقم الؼرآن الؿساطد

 جامعة الؿؾؽ خالد قسؿ الؼرآن وطؾقمف كؾقة الشريعة 
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 ملدص البخح

الحؽــؿ الؿرســقخ يف طؾــؿ الـاســخ "دراســة وتحؼقــؼ كتــاب مقضــقع البحــث: 

 لشفاب الديـ أحؿد بـ سؾقؿان بـ طثؿان إروادي الخالدي-  "والؿـسقخ

اسة الؿملػ مـ كاحقـة: اسـؿف، وكسـبف، وكسـبتف، وشـققخف، :  درأهدا  البحث

وتالمقذه، ومملػاتف،وطؼقدتف ومذهبف الػؼفل، ومؽاكتف العؾؿقة، وثــاء العؾؿـاء طؾقـف، 

ودراسة الؽتاب مـ كاحقة: تحؼقؼ طـقاكف وكسبتف إلك الؿملـػ، ومـقارده، ومقضـقع 

ؿخطقصة، وكؿـقذج الؽتاب ومـفج الؿملػ فقف، وققؿتف العؾؿقة، ووصػ لؾـسخة ال

 مـفا، وأخقرًا تحؼقؼ الـص تحؼقًؼا طؾؿقًا- 

:  كقػ أقـقم بدراسـة هـذا الؽتـاب الؿخطـقط، ودراسـة ممّلػـف، مشؽؾة البحث

وتحؼقؼ الؽتاب تحؼقًؼا طؾؿقًا مع شـ  الؿصـادر التـل تؽؾؿـت طــ الؿملـػ، وقؾـة 

 الؿمّلػات التل ُصبعت لف؟ 

 أهؿ كتائج البحث: 

فرت يف كتابف هذا مــ خـالل:  ابتؽـاره لؿقاضـقع أن شخصقة الؿملػ قد ض ,8

طؾك غقر طادة مـ سبؼف مؿـ ألػ يف الـاسخ والؿـسقخ، ومـ خـالل اختصـاره لفـذا 

العؾؿ بتللقػف طؾك الؿقاضقع7 فؾفـذا جـاءت أيـات التـل تـاولفـا قؾقؾـة بالـسـبة لؿــ 

 ألػ فقفا مؿـ سبؼف-

لؿتـلخرون مــ رفـع أن مصطؾ  الـسخ طـد الؿملػ لؿ يؽـ طؾك مـا قـرره ا ,0

حؽؿ متؼدم بخطاب متلخر طـف، بؾ طؾك ما كان طؾقف السابؼقن مـ مطؾؼ الرفع7 لفذا 

 كثرت طـده إققال الؿرجقحة يف أيات الؿـسقخة-

( آيـة ، وبقــت الدراسـة أن 881أن أيات الؿـسقخة التل تـاولفا الؿملػ ) ,5

 - ( آية 820( آية، وأن الؿرجقح مـفا ) 80الراج  مـفا )

طؾقم  –إروادي  –الـاسخ والؿـسقخ –: الحؽؿ الؿرسقخالؽؾؿات الؿػتاحقة

 - ,الؼرآن الؽريؿ ,الؼرآن

* * * 
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 املكدم٘

الحؿد هلل حؿدًا يؾقؼ بجـالل وجفـف، وطظـقؿ سـؾطاكف، ولـف الشـؽر طؾـك جزيـؾ 

ططائف وإكعامف، والصالة والسالم طؾك خقر رسؾف وأكبقائف، بعثف بالحؼ هاديًا مفـديًا، 

 ؿـ أصاطف فؼد أصاع اهلل، ومـ طصاه فؼد طصا اهلل، وسؾؿ تسؾقؿًا كثقرًا-ف

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 

وإن مـ أهؿ طؾـقم الؽتـاب: طؾـؿ الـاسـخ  مؿـ شغؾف بذكره، وأطظؿ الذكر كالم اهلل،

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 

ؿ الؿخطقصات حتك وقع الـظر طؾقفا يف زيارة لل لؾؿؽتبة الؿحؿقدية، فؼرأهتا يف طال

فقجــدهتا جــديرة بشــغؾ الزمــان هبــا ، وإخراجفــا محؼؼــة تحؼقؼــًا طؾؿقــًا، فلســلل اهلل 

 التقفقؼ والسداد، واإلطاكة والرشاد-  

 أهؿقة وأسباب اختقار الؿقضقع: 

 لتالقة:تتجؾك أهؿقة وأسباب اختقار الؽتاب يف الـؼاط ا

أهنا يف مقضقٍع مـ أهـؿ مقاضـقع طؾـقم الؼـرآن الؽـريؿ، وهـق طؾـؿ الـاسـخ  -8

 والؿـسقخ-

 أهنا مخطقصة لؿ تحؼؼ مـ قبؾ، وهذا فقف إضافة لؿصادر هذا العؾؿ-   -0

أهنا  مختصرة، وفقفا مقاضقع مبتؽرة، وهذا مؿـا يػقـد صؾبـة العؾـؿ الشـرطل  -5

 طؿقًما، والتػسقر خصقصًا- 

بحػــظ تراثفــا، ولعؾؿائفــا بتحؼقــؼ تــراثفؿ لؽــل تســتػقد أن فقــف وفــاء ل مــة  -1

 إجقال مـف- 
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بعد البحث الؽثقر يف مصـادر الؿعؾقمـات الؿتاحـة لـؿ أجـد الدراسات السابؼة: 

 مـ أخرج هذه الرسالة، وحؼؼفا تحؼقؼًا طؾؿقًا -

 خطة البحث:

 تتؽقن مـ مؼدمة، وفصؾقـ:  

قضقع، والدراسـات السـابؼة، أهؿقة وأسباب اختقار الؿ وتشتؿؾ طؾك: الؿؼدمة

 خطة البحث، ومـفج الدراسة والتحؼقؼ-

 الػصؾ إول: الدراسة، وفقف مبحثان:  

إول: اســؿف، وكســبف، وكســبتف، : وتحتــف ســبعة مطالــبإول: دراســة الؿملــػ 

ومقلده، والثاين: شققخف، والثالث: تالمقذه، والرابع: مملػاتـف، والخـامس: طؼقدتـف، 

 السادس: مؽاكتف العؾؿقة، وثـاء العؾؿاء طؾقف، والسابع: وفاتف- ومذهبف الػؼفل، و

وتحتــف ســتة مطالــب: إول: تحؼقــؼ طـــقان الؽتــاب،  الثــا : دراســة الؽتــاب:

والثـاين: تقثقــؼ كســبتف إلـك الؿملــػ، والثالــث: مـقارده، والرابــع: مقضــقع الؽتــاب، 

وصـػ الـسـخة  ومـفج الؿملػ فقف، والخامس: ققؿـة الؽتـاب العؾؿقـة، والسـادس:

 الخطقة، وكؿاذج مـفا- 

( لقحـة، و 88ويشؿؾ الؽتـاب كـامالً، ويؼـع يف )الػصؾ الثا : الـص الؿحؼؼ: 

( سطرًا، ضؿـ مجؿقع يشـؿؾ خؿـس رسـائؾ، محػقضـة بالؿؽتبـة الؿحؿقديـة 82)

 بالؿديـة الؿـقرة-    

 وهل أيات، وإحاديث وأثار، والؿصادر، والؿقضقطات-الػفارس: 

راســة طؾــك الؿـــفج آســتؼرائل القصــػل تؼــقم الد  الدراســة والتحؼقــؼ: مـــفج 

 ػ، والؽتاب، أما مـفج التحؼقؼ فسقف يؽقن طؾك ما يؾل: لؾؿمل  

: كسـخ الؿخطقصـة، وذلـؽ طؾـك حســب الؼقاطـد اإلمالئقـة الحديثـة، وطالمــات أوًٓ 

 الرتققؿ الحديثة- 

ان مــ سـؼط فلجعؾـف ضرورة7 فؿـا كـ: طدم التصرف يف الؿتـ إٓ ما ألجلت إلقف الثاكقًا
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[ مع اإلشارة بذلؽ يف الحاشقة، وما كان مــ خطـل فـال أتصـرف فقـف وأشـقر بقـ معؽقفتقـ ]

 بذلؽ يف الحاشقة- 

سؿ العثؿاين، وطزوهـا بـذكر اسـؿ السـقرة، ورقـؿ أيـة أيات الؼرآكقة بالرَّ  : كتابةُ ثالثًا

 داخؾ الـص-

 بقان درجتفا طـد الحاجة لذلؽ-   : تخريج إحاديث، وأثار معرابعًا

ــا دون خامســًا ــالعزو إلقفؿ ــلكتػل ب ــان الحــديث يف الصــحقحقـ أو أحــدهؿا ف : إن ك

 اإلشارة إلك غقرهؿا-   

ــا ــؾ سادًس ــذر فؿؿـــ كؼ ــنن تع ــبفؿ ف ـــ كت ــؿ م ــؾ العؾ ـــ أه ــف ط ــا يـؼؾ ــؼ م  : تقثق

 طـفؿ ذلؽ-

 الرتجؿة الؿقجزة ل طالم غقر الؿشفقريـ-  سابًعا:

 دة يف ذلؽ-ان الغريب مـ الؽتب الؿعتؿَ بق ثامـًا:

 التعريػ الؿقجز بإماكـ، والبؾدان- تاسًعا:

 التعؾقؼ طؾك ما يحتاج إلك تعؾقؼ مـ الؿسائؾ العؾؿقة-   طاشرًا:

* * * 
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 الفصل األّل: الدزاض٘

 املبخح األّل: دزاض٘ حٔاٗ املؤلف

 .املطلب األّل: امسُ، ّىطبُ، ّىطبتُ، ّمْلدِ

 ، الطرابؾسل،الخالدي الؿجددي ؿان بـ طثؿان إروادي،أحؿد بـ سؾق

شفاب الديـ، مـ طؾؿـاء الحـديث، وإدب، والتـاريخ،  إحؿدي الـؼشبـدي،

 يف الشام، وشقخ الطريؼة الـؼشبـدية هبا- 

    ومـ الؿصادر التل لؿ تشر إلك يقم، ومؽان وٓدتف-

                                                 
 غزاهـا قسـطـطقـقة، قـرب البحـر يف جزيـرة اسـؿ: مفؿؾة ودال وألػ، وواو، السؽقن، ثؿ بالػت اد: وَ أرْ (  8)

- معجـؿ البؾـدان سـػقان أبـل بـ معاوية أيام يف أمقة أبل بـ جـادة معهـ  21 سـة يف وفتحقها الؿسؾؿقن

(، وهـل 04.160(- قؾت: بـؾ هـل قـرب صرسـقس- مسـالؽ إبصـار لؾعؿـري )8.830لؾحؿقي )

 الققم تابعة لؿحافظة صرصقس بسقريا- 

الد الؿجـددي الـؼشـبـدي، وقـد اشـتفر هـذا آكتسـاب يف تؾـؽ الخالدي الؿجددي: كسبة إلك شقخف خ(  0)

الػرتة لؽؾ مـ أخذ طـ خالد الـؼشبـدي يـظر: حؾقـة البشـر يف تـاريخ الؼـرن الثالـث طشـر لعبـد الـرزاق 

 (- 242البقطار الؿقداين )ص

 بـقـ الشـام بحـر سـاحؾ طؾـك مشـفقرة مديــة: مفؿؾـة والسـقـ والـالم، الؿقحـدة البـاء بضـؿس: ؾُ صرابُ (  5)

 (- وهل الققم محافظة يف شؿال جؿفقرية لبـان- 8.083- معجؿ البؾدان لؾحؿقي )وطؽا ،الالذققة

هـ(، وهق اسؿ  ضفر 468الـؼشبـدية: صريؼة صقفقة تـسب إلك محؿد هباء الديـ البخاري الؿتقىف سـة )(  1)

والؿـاسـبة طؾـك إصالقفـا  بعد ممسسفا، وتعـل يف الؾغة الرتكقة الؼديؿة: الـؼاش الـذي يـزيـ إقؿشـة،

طؾك هذه الطريؼة أهنؿ يزطؿقن أهنؿ يـؼشقن محبة اهلل يف قؾقهبؿ بالذكر الؿـلثقر طــ سـاداهتؿ- الطريؼـة 

 (-  6الـؼشبـدية بقـ ماضقفا وحاضرها لػريد الديـ آيدن )ص

د البـدوي إحؿدية: اسؿ يطؾؼ طؾك بعض الػرق الصقفقة، والؿراد هـا الطريؼة التـل تـسـب إلـك أحؿـ(  2)

هـ(- وقد ذكـر الؿملـػ اكتسـابف لفـا يف آخـر إجازتـف لتؾؿقـذه الحـبش يف العؼـد 342الؿتقىف بطـطا سـة )

 (-  83الػريد يف طؾق إساكقد )أ.

(، معجــؿ الؿــملػقـ لعؿــر كحالــة 8.855(، إطــالم لؾزركؾــل )8.802ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين ) (  3)

 (-1.206(، إيضاح الؿؽـقن لؾباباين )8.053)
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 .املطلب الجاىٕ: غْٔخُ

ػ رحؿف اهلل كثقر مـ الؿشايخ الذيـ تتؾؿـذ طؾـقفؿ، وأخـذ طــفؿ العؾـؿ ، كان لؾؿمل

 طابـديـ بــ أمـقـ محؿـد، العثؿـاين الديـ ضقاء خالد بـ أحؿد البفاء أبق  ومـ أهؿفؿ:

 
ّ
وإبـراهقؿ  ،الشـافعل الؽزبري محؿد بـ الرحؿـ طبد، وطصره يف الحـػقة إمام ،الدمشؼل

 الربُلُّســل رمضــان بـــ مصــطػكمع إزهــر، وبـــ محؿــد البــاجقري الشــافعل شــقخ الجــا

َجاين سؾقؿ بـ حسقـول الؿالؽل،   البقٓق وحامـد بــ  الػؾسطقـل الحـػل مػتل يافـا، الدَّ

 أحؿد العّطار الشافعل الدمشؼل، وغقرهؿ كثقر-

 .املطلب الجالح: تالمٔرِ

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

كشابة الطرابؾسـل، والشـقخ محـل و محؿقد بـ محؿد بـ طبد الدائؿ  َخاكقي،الُؽُؿْش 

الــديـ الحــبش، والشــقخ أبــل الـصــر الخطقــب، ومحؿــد ســؾقؿ الؿســق  الدمشــؼل، 

 ومحؿد بـ أمقـ إتاسل، وغقرهؿ كثقر-

 .املطلب السابع: مؤلفاتُ

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

وطؾك مؼدمة كتابـف الؿخطـقط  ((- ة)) ولف التصاكقػ التل تجاوزت الؿائ الؽتاين :

كالم ولعؾف مــ أحـد تالمقـذه، وفقـف يؼـقل: ))ولـف مــ الؿملػـات يف  "العؼد الػريد"

                                                 
، 254، 4، 555، 8052، 242يـظر: العؼد الػريد يف طؾق إساكقد لؾؿملػ، حؾقة البشـر لؾبقطـار )ص(  8)

ــــــالم لؾزركؾــــــل )130 (، 0.056(، )4.055(، )8.48(، )5.555(، )3.10(، )0.061، إط

 (-548غرائب آغرتاب لملقسل )

(، تــراجؿ طؾؿــاء صــرابؾس 8.025)(، إطــالم لؾزركؾــل 8.156يـظــر: ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين )(  0)

(، 83(، إجـازة الؿملـػ لـف يف آخـر مخطـقط العؼـد الػريـد )أ.61وأدبائفا لعبـد اهلل حبقـب كقفـؾ )ص

 (-  4لؾؿملػ تحؼقؼ طاصؿ الؽقالل )ص  مرآة العرفان ولبفمؼدمة محؼؼ كتاب 

 (- 8.802ففرس الػفارس )(  5)
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ــًا ((- ــريـ مملػ ــة وطش ــق مئ ــاريخ، والتصــقف كح ــف، والحــديث، والت ــال  الػؼ وق

 ػ ((-الزركؾل: )) ولف أكثر مـ مئة تصـق

وســلحاول جؿــع مــا اســتطعت جؿعــف مـــ أســؿاء كتبــف7 وإٓ 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 

لحـؾ كظـؿ الـؼايـة)م(، والتـاريخ الؽبقـر)م(، والحؽـؿ طؾقم أداب)م(، بؾغة الفداية 

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 

ية)م(، بدء إمالل)م(، الدر الؿسبقك يف اكتفاء غاية السـؾقك)م(، والرسـالة الـؼشـبـد

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(، 

ــاكقد)ط(، وال ــق إس ــد يف طؾ ــد الػري ــقـ لســقدي محــل والعؼ ــقـ شــرح بقت ــت  الؿب ػ

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 

ة يف أســؿاء اهلل الحســـك)م(، والـػحــات يف طؾــؿ الؿجــاز الؿحبــقب)م(، ومـظقمــ

                                                 
 غالف مخطقط العؼد الػريد لؾؿملػ- (  8)

 (-8.855طالم )إ(  0)

(، خزاكة الـرتاث مركـز الؿؾـؽ 8.855(، إطالم لؾزركؾل )8.802يـظر:  ففرس الػفارس لؾؽتاين )(  5)

ــــــة الؿاجــــــد ــــــل . http://www.almajidcenter.org فقصــــــؾ، مركــــــز جؿع ، الػفــــــرس العرب

وسلشـقر - https://k-tb.com/quran-sciences0مققع الباحث العؾؿل  ،www.aruc.orgالؿقحد،

ــف  ــدل طؾق ـــ فق ــا الػ ــقع، أم ــك حــرف )ط( لؾؿطب ــاب، وإل ــك الؿخطــقط بحــرف )م( بعــد اســؿ الؽت  إل

 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 

غـدت كعبـة يف مسللة تعؾقؼ الزوج صالق زوجتف إن وجـدت أرض لفـا أربـع جفـات 

 لؾعباد مثؾ الؽعبة الؿشرفة)م(-

 .املطلب اخلامظ:عكٔدتُ، ّمرٍبُ الفكَٕ

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

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

طؾـك مـا  الصـػات، وحصـرها يف اثـتـل طشـرة صـػة الصػات أثبت ما يجب هلل مـ

كقر الؽقاكب يف معرفـة إصـقل والػـروع "وكذلؽ ذكر يف كتابف ذهب إلقف بعضفؿ، 

أن أول أصؾ يجب معرفتف طؾك الؿؽؾػ هق ما يجب هلل، وما يجقز، وما  "والقاجب

الؿـراد  ، وأن هـذا هـق، وذكر كـذلؽ أن ذلـؽ هـق معــك ٓ إلـف إٓ اهلل  يستحقؾ،

ًٓ يف الؾـــقح  بتقحقــد البـــاري، وذكـــر بـــلن الؼضـــاء وجـــقد جؿقـــع إشـــقاء إجؿـــا

ــة  ــقاد الخارجق ــاده يف الؿ ــابؼ بنيج ــق تػصــقؾ الؼضــاء الس ــدر ه ــقظ، وأن الؼ الؿحػ

 وغقر ذلؽ مؿا فارق فقف إشاطرة مـفج السؾػ الصال  يف ذلؽ- مػصالً،

ـ شققخ الصقفقة يف زمـف، و كان قد كان م ,طػا اهلل طـف,أما التصقف فالؿملػ 

  ولف فقفا تصاكقػ- لف سـد متصؾ بثالث وطشريـ صريؼة، 

                                                 
 (-66شفل الـغؿ لملقسل )ص(  8)

 (- 6ذكر رسالة السـقسل وهل: أم الرباهقـ، وشرح الفدهدي طؾقفا، ورسالة الػضالل وغقرها ).أ.(  0)

 (-82كقر الؿشؽاة )ب.(  5)

 (-  8)أ.كقر الؽقاكب (  1)

 (- 5الؿصدر السابؼ-) أ.(  2)

 (- 5الؿصدر السابؼ )ب.(  3)

 (-  1الؿصدر السابؼ ) ب.(  4)

 (-55العؼد الػريد يف طؾق إساكقد )أ.(  5)

، شرح الحـزب إكـرب، الدر الؿسؾقك يف اكتفاء السؾقك، مثالً: شرح حزب البحر ٕبل الحسـ الشاذلل(  6)

= 
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أما مذهبف الػؼفل ففق حـػل الؿذهب مـ تالمذة شقخ الحـػقة يف طصره محؿـد 

  طابديـ، ولف سـد متصؾ فقف ذكره كظؿا- ابـ

 .املطلب الطادع: مكاىتُ العلنٔ٘، ّثياٛ العلناٛ علُٔ

ؿملػ رحؿف اهلل لف مؽاكتف العؾؿقة يف زمـف فؼـد قـال طــف الؽتـاين: )) مســد إّن ال

ـــام((- ـــرابؾس الش ـــل: ))  ص ـــف الزركؾ ـــال طـ ـــمرخ،وق ــــ م ـــال م ـــديث رج  ،الح

 سـؾقؿان بــ أحؿـد :الشـقخ البـادي الػضؾ ذو وقال طـف ألقسل : )) ((-وإدب

اضـؾ لـؿ أتشـرف بصـحبتف، وقال طـف أيضًا: )) وهذا الشقخ رجـؾ ف ((- إروادي

7 لؽـ سؿعت مـ العالمة إول: السقد طؿـر فقضـل أفــدي --- أكـف يـػجـر طؾؿـًا، --

ويـفال كثرًا وكظؿًا--- ولفذا الشقخ أيضًا مملػات طجقبة، واسـتـباصات غريبـة، وقـد 

 ((-سائؾف، وهق غقض مـ فقض فضائؾف---كشر الطبُع بعض ر

 .املطلب الطابع: ّفاتُ

هـــ 8042صــادر التــل ترجؿــت لــف طؾــك أّكــف تــقيف رحؿــف اهلل يف ســـة اتػؼــت الؿ

 بؿديـتف صرابؾس الشام، ودفـ هبا-

* * * 

                                                 
= 

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

 (- 55العؼد الػريد يف طؾق إساكقد ) ب.(  8)

 (- 8.802ففرس الػفارس لؾؽتاين )(  0)

 (- 8.855إطالم لؾزركؾل )(  5)

 (- 548غرائب آغرتاب وكزهة إلباب لملقسل )ص (  1)

 (- 65لملقسل )ص شفل الـغؿ يف ترجؿة شقخ اإلسالم طارف الحؽؿ(  2)

ــة 8.855(، إطــالم لؾزركؾــل )8.802ففــرس الػفــارس لؾؽتــاين) (  3) (، معجــؿ الؿــملػقـ لعؿــر كحال

 (-1.206(، إيضاح الؿؽـقن لؾباباين )8.053)



 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل د.                                                  الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

 
31 

 املبخح الجاىٕ: دزاض٘ الكتاب

 .املطلب األّل: حتكٔل عيْاٌ الكتاب، ّتْثٔل ىطبتُ إىل املؤلف

تمكــد ففــارُس الؿخطقصــات، ومــا طؾــك غــالف الؿخطــقط7 بــؾ مــا كــّص طؾقــف 

الحؽــؿ الؿرســقخ يف طؾــؿ مؼدمــة الؿخطــقط طؾــك أّن طـــقان الؽتــاب: الؿملــػ يف 

 ، ويمكد ما سبؼ ذكره: كسبة هذا الؽتاب لؾؿملػ-الـاسخ والؿـسقخ

 .املطلب الجاىٕ : مْازدِ

أجؿؾ الؿمّلػ مقارَده التل اختصر مـفا هذا الؽتاب، وذكر بلهنا مــ كتـب هـذا 

ؾ يف ذلؽ، ولـؿ يبـّقـ هـذه الؿـقارد الػـ أي: كتب طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ، ولؿ يػّص 

استـباَط مقارِده يف كتابف هذا مـ خالل مؼاركة ما ذكـره مــ  ,جفدي–إٓ أين حاولت 

مقاصـ، ومسائؾ بؿا تقسر لدي مـ كتب هذا الػـ، فبعد الؿؼاركـة الطقيؾـة تبـّقـ لـل: 

ـِ كتابِف إلك كتابقـ مـ كتب هذا الػـ هؿا  :أّن الؿملػ رجع يف كثقر مـ مقاص

 البغدادي طؾل بـ كصر بـ سالمة بـ اهلل هبة الؼاسؿ لبالـاسخ والؿـسقخ ٕ -8

-(هـ182)الؿتقىف سـة  الؿؼري

 بــ يقسـػ بــ ؿرطـلل الؼـرآن يف والؿـسقخ الـاسخ بقان يف الؿرجان قالئد -0

-(هـ8255 سـة ) لؿتقىفا لالحـبؾ الؿؼدسل لالؽرم أحؿد بـ بؽر أبك

 ؼ كص الؽتاب إن شاء اهلل-وستجد ما يثبت ذلؽ مـ خالل تحؼق

 .املطلب الجالح : مْضْع الكتاب، ّميَج املؤلف فُٔ

إّن مقضقع الؽتاب واضٌ  مـ طـقاكف، وبؿا كّص طؾقف الؿملُػ يف مؼدمتف، وبؿـا 

 حقاه الؽتاُب مـ مقاضقَع أكف: يف طؾؿ كاسخ الؼرآن الؽريؿ و مـسقخف- 

                                                 
ــــرتاث ) 0.585الػفــــرس الشــــامؾ )(  8) ــــة ال -https://k(، مققــــع الباحــــث العؾؿــــل 805655(، خزاك

tb.com/quran-sciences/AlQuraan036510 ، 

https://k-tb.com/quran-sciences/AlQuraan036510
https://k-tb.com/quran-sciences/AlQuraan036510
https://k-tb.com/quran-sciences/AlQuraan036510
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سـالؽًا صريؼـة آختصـار  أما مـفج الؿملػ فقف: ففق قد سؾؽ الؿـفج القصػل

وآبتؽار: أما آختصـار فؼـد ذكـره الؿملـػ يف مؼدمتـف أكـف اختصـره مــ كتـب هـذا 

الػـ، وأّن الغاية مــ تللقػـف هـق: آختصـار7 لؿــ يريـد الفدايـة لفـذا العؾـؿ أي: مــ 

مبتدئ ومـتفل، أما آبتؽار: فؼد أّلػ هذا الؽتاب طؾك الؿقاضـقع ٓ طؾـك الرتتقـب 

لؿملػات الـاسخ والؿـسقخ، وأضاف مقضقطاٍت جديدة، فؼد بدأ كتابف هذا الؿعتاد 

 ٍ جرت طؾقفا طادُة الؿملَّػات يف هذا العؾؿ، فؼد ذكر فقفـا مـا جـاء طــ حذيػـة بؿؼدمة

وطؾل رضل اهلل طـفؿا مـ الـفل لؿـ أراد أن يؼرأ، أو يعّؾؿ شـقًئا مــ تػسـقر الؽتـاب 

قخ، ثـّؿ أطؼـب ذلـؽ بـذكر أربعـِة أبـقاب: الؿجقد، وهـق ٓ يعؾـؿ الـاسـخ مــ الؿـسـ

: الـاسخ يرفع حؽؿ الؿـسقخ، وذكر أقسامف الثالثة: ما كسخ خّطف وحؽؿف مــ إول

أيات، وأورد فقف آيتقـ: ما جاء طـ أكس، وابـ مسعقد رضـل اهلل طـفؿـا، الثـاين: مـا 

ــة  ــف: آي ــل حؽؿــف، وأورد فق ــف وبؼ ـــ "، و"الشــقخ والشــقخة"ُكســخ خّط ــقا ط ٓ ترغب

، الثالث: ما ُكسخ  حؽؿف وبؼل خّطف، وأورد فقـف: مـا كسـختف آيـة السـقػ مــ "آبائؽؿ

أيات فؼد بؾغت أيات التل ذكر أهنا مـسقخٌة بآيـِة السـقػ مـا يؼـرب مــ الثؿـاكقـ 

 الثالـثوهق: ما وقع فقف الّتشديد ثؿ كسخف اهلل، وأورد فقف اثـتـل طشـرة آيـة- الثا  آية-

آن، رْ رآن بالسـّة، وأورد فقف: آيتقـ، وذكر ما ُكسخ مـ السـة بالؼُ وهق: فقؿا ُكسخ مـ الؼُ 

وأورد فقف: كسخ استؼبال بقت الؿؼدس الثابت بالسـة الػعؾقـة بآيـة اسـتؼبال الؿسـجد 

فـذكر  ,وهذا ما خرج فقـف طــ مقضـقع الؽتـاب,الحرام، وما ُكسخ مـ السـة بالسـة 

مبتؽرًا يف جؿعف ٓ يف أفراده وهق:   ,أحسبف–فقف كسخ زيارة الؼبقر، ثؿ ذكر مقضقطًا 

-  فجؿع فقف ما يؼرب مـ اثـتل طشرة آية ُكسـخت يف حّؼـف   سخ يف حؼ الـبل ما كُ 

  الرابع
ُّ
بـإمر مــ  وهق مـ الؿقاضقع الؿبتؽرة: ما ُكسخ باإلجؿاع ثؿ فّصـؾف الـبـل

، والّصــقام، يف تػصــقؾف اجتفــاٌد، فــذكر: كســخ الّصــالة اهلل تعــالك، فؾــؿ يؽـــ لؾـبــل 

 
ُّ
والؼبؾة، والزكاة بؿا جاء تػصقؾف يف كتب الحديث والػؼف، ثؿ ذكر كسخ مـا أراد الـبـل

  أن يػّصؾف اجتفادًا مـف7 لؽـ كسـخف اهلل تعـالك قبـؾ الـتؿؽـ مــ فعؾـف فـذكر: كسـخ



 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل د.                                                  الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

 
33 

الؿممـات مـ طؿقم شرط إرجاع مـ أسـؾؿ وهـاجر مــ الؿشـركقـ إلـك الؿسـؾؿقـ،  

ؾك مـ أكؽر الـسَخ مـ الؿالحدة، والؿـافؼقـ، والقفـقد، وذّيـؾ ثؿ ختؿ ذلؽ: بالرّد ط

 ذلؽ بتـبقف يف ترتقب أيات الـاسخة-

 باطتبارفقؿؽـ الؼقل بعد ذلؽ أّكف قّسؿ أيات الـاسخة والؿـسقخة باطتبارات: 

صـػة الـّاسـخ والؿـسـقخ:  باطتبـارالّتشـديد والّتخػقـػ، و  وباطتبـارالخّط والحؽؿ، 

 ، فتؾؽ آطتبارات قد شاركف فقفا مـ أّلػ قبؾف يف الـاسخ والؿـسقخ- قرآٍن أو سـةٍ 

  أما باطتبار
ُّ
مـا فّصـؾف  وباطتبـارمــ ذلـؽ،   الؿـسقخ لف فلورد مـا اخـتّص بـف الـبـل

تقققػًا مـ ربف، أو أراد آجتفاد فقف، ثؿ كسخ، فلحسب أّكـف قـد اكػـرد هبـذا طّؿــ   الـبل 

   قبؾف مؿـ أّلػ 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 والؿـسقخ7 بؾ مـ قبقؾ: 

تخصقص العام، وتؼققد الؿطؾؼ، وتبققـ الؿجؿؾ، وهذا إن كان يعـذر فقـف مــ سـبؼ، 

 يف وقتف- واهلل أطؾؿ فال يعذر فقف مـ استؼرت الؿصطؾحات العؾؿقة

 .املطلب السابع : قٔن٘ الكتاب العلنٔ٘

مؿا سبؼ بقاكف فنّن لؾؽتاب ققؿًة طؾؿقًة ٓ تخػك ففـق: كتـاٌب مخطـقط لـؿ يطبـع 

فنخراُجف محّؼؼًا بحد ذاتـف ققؿـٌة  ,حسب طؾؿل–مـ قبؾ، ولؿ تصؾف أيدي الباحثقـ 

ؾؿقـًا مختصــرًا يتــق  طؾؿقـٌة،  وكــذلؽ أسـؾقب آختصــار يف الؽتــاب يصـؾ  متـــًا ط

لعؾؿاء التػسقر وطؾقم الؼرآن شرحف لطالب العؾؿ، وهـذا مؿـا يؼـؾ وجـقده يف طؾـقم 

ــقم الشــريعة إخــرى،  ــًة بعؾ ــا،  والـاســخ والؿـســقخ خصقًصــا مؼارك الؼــرآن طؿقًم

وكذلؽ ما حقاه الؽتاب مـ مقضقطاٍت مبتؽرٍة فقف تجديٌد يف الّطرح طـد تــاول هـذا 

 بؼقاطده وأصقلف-   العؾؿ مؿا ٓ يخؾُّ 
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 .املطلب اخلامظ : ّصف اليطد٘ اخلطٔ٘، ّمنْذج ميَا

كسخة الؿؽتبة الؿحؿقدية بالؿديـة الؿـقرة: الؿؾحؼة بؿؽتبة الؿؾؽ طبد العزيـز 

( تحــت طـــقان: ) مـــ رســائؾ أصــقل الػؼــف الحـػــل( 5. 5031يف مجؿــقع رقــؿ )

ؿـسـقخ تـللقػ مقٓكـا مؽتقب تحتفا: ) رسالة الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾـؿ الـاسـخ وال

الشقخ أحؿد بـ سؾقؿان إروادي الخالدي ( وطؾقفا ختؿ الؿؽتبة، وتحتقي الرسالة 

( ســطرًا، مؽتقبــة بخــط واضــ   82( ورقــة، وكــؾ ورقــة تحتــقي طؾــك )  88طؾــك ) 

وجؿقؾ، وهل كسـخة كامؾـة، وسـؾقؿة مــ السـؼط، وطؾقفـا تصـحقحات، وٓ يؿؽــ 

هـــ، وقــد 8035ســخت يف حقــاة الؿملــػ ســـة الجــزم بـســخ الؿملــػ لفــا، ولؽـفــا ك

اطتؿدت طؾقفا يف التحؼقؼ، وقد اكػرد الػفـرس الشـامؾ لؾـرتاث العربـل واإلسـالمل 

( باإلشارة إلك كسخة يف معفد آستشراق بؾقــغـراد، وأهنـا محػقضـة بـرقؿ 0.585)

هــ ، وقـد تعـّذر طؾـل الحصـقل 8035وأهنا طشر أوراق، وأهنا كسخت طـام  ،8.14

ـّ أهنـا صـقرة طــ الـسـخة إولـك طؾقفا،  إن –بعد مراسؾتل لؾؿعفـد الؿـذكقر، وأضـ

 7 ٓتػاقفا يف طدد إوراق، وتاريخ الـسخ- ,وجدت
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 مناذج مً املدطْط٘ 

 : ل  الؿخطقط
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 القرقة إولك:
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 :القرقة إخقرة
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 الفصل الجاىٕ: اليص احملكل

 رحؿـ الرحقؿبسؿ اهلل ال

ــدُ      الحؿ
ِ
ــ هلل ــذي طؾَّ ــالرُّ  ؿ أصــحاَب ال ــؿَ  قخِ ُس ــِخ الـَّ  حؽ ــوالؿـْ  اس ــقخِ ُس  الةُ ، والصَّ

ـَ  طؾقف الؼـرآنَ  زَل الذي ُأكْ  دٍ كا محؿَّ دِ طؾك سق   المُ والسَّ  أجؿعـقـ   وصـحبفِ  فِ ، وطؾـك آلِـالؿبـق

ـُ  أحؿـدُ  : فقؼقُل ا بعدُ أمَّ   ؿِ يف طْؾـ ي: هـذه رسـالةٌ دِ ـْ بَ َشـؼْ ي الـَّ دِ ي الؿجـد  دِ الِـالخَ  ؿانَ قْ ؾَ ُسـ بـ

ـْ صرتُ تَ اْخ  والؿـسقخِ  اسِخ الـَّ   قَخ ُسـالؿرْ  ؿَ ْؽـحُ فا: الْ تُ قْ ي، وسـؿَّ تدِ فْ لؾؿُ  ـ  هذا الػَ  ِب تُ كُ  فا م

 -ؿةٍ اتِ ، وَخ قاٍب أبْ  ةِ عَ بَ رْ ، وأَ مةٍ د  ؼَ ا طؾك مُ فَ تُ بْ ، ورتَّ والؿـسقخِ  ِخ اِس الـَّ  ؿِ يف طؾْ 

 املكدم٘

 اسَخ الـَّ  ؿَ يتعؾَّ  7 فعؾقف أنْ الؿجقدِ  الؽتاِب  ا مـ تػسقرِ شقئً  أَ رَ يؼْ  أنْ  أرادَ  ـْ مَ  أنَّ  ؿْ ؾَ اطْ  

 الؼرآنَ  رْ س  أي يػَ ,ص ؼُ : )) ٓ يَ  القؿاينُّ قال حذيػةُ  قدُ ػِ ذلؽ يُ  بعدَ  ، ثؿَّ قَخ ُس والؿـْ 

ـ ، (( قَخ والؿـُسـ َخ اِسـالـَّ  ُف رِ ْعـيَ  ٌؾ ، أو رُجـقرٌ أو مـلمُ   [أ.8]، رٌ إٓ آمِـ ,قخِ قُ بقـ الشُّ

 
 
طــ  وقـد جـاءَ  ؿـا،فُ ، ولؿ يعرفْ قصَّ  ـْ طؾك مَ  رُ يحظُ  ,فوجفَ  م اهللُ كرَّ , وكان طؾل

ـْ  كؾَّ  أنَّ  ِػ ؾَ السَّ  ةِ أئؿَّ   والؿـسـقَخ  اسـَخ الـَّ  ؿْ َؾـعْ ، ولـؿ يَ آنِ رْ الؼُ  ؿِ ؾْ مـ طِ  يف شلءٍ  ؿَ تؽؾَّ  م

 صًا-اقِ كان كَ 

                                                 
هــ- 53، مـات بالؿـدائـ ســة   حذيػة بــ القؿـان العبسـل، مــ كبـار الصـحابة، وصـاحب سـر الـبـل(  8)

 (-0.163اإلصابة ٓبـ حجر )

ـ سـالمة )ص(  0) اسـخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بـ ، وقـد أورد "الرابـع متؽّؾـػ أحؿـؼو"( وزاد: 86ورد هبذا الؾػـظ يف اـل

ــف ) ــــدارمل يف ســــ اســــخ والؿـســــقخ )ص8.040( ، )844(، )8.045( )845ال حــــاس يف اـل (، 28(، واـل

طتبار )ص  (، هذا إثر بؾػظ آخر- 8.821(، وابـ الجقزي يف كقاسخ الؼرآن )1والحازمل يف ٓا

 وإولك أن يؼال: رضل اهلل طـف-  ٓ يختص هذا الدطاء بعؾل رضل اهلل طـف لعدم الدلقؾ طؾقف،(  5)

( فؼد أورد صرقًا كثقرة لفذا إثر، والرجؾ الذي هناه طؾل 8.816يـظر: كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي )(  1)

 ( وققؾ: طبد الرحؿـ 82.824هق: أبق يحقك مصّدع إطرج- يـظر: هتذيب التفذيب ٓبـ حجر ،)

 (-85بـ سالمة )صبـ دأب- يـظر: الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل 

 (- 85الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة )ص  (2)
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 [ب/4] قخِ ُس ـْ الؿَ  ؿَ ؽْ ُح  عُ فَ رْ يَ  ُخ اِس باب: الـَّ 

ـِ  سِ ي طــ أَكـوِ : ما ُكسخ خّطف وحؽؿف:  رُ فُ لُ :  أوَّ امٍ َس أقْ  وهق طؾك ثالثةِ   مالـؽ بـ

 ّقلِ ُسـرَ  دِ ْفـك طَ َؾـطَ  أُ رَ ا كْؼـقال: )) كـَـ  
ِ
 ة، دٍ اِحـوَ  ةٍ آَيـ رَ ْقـا غَ َفــْ مِ  ظُ َػـْح مـا أَ  ةً رَ قْ ُسـ   اهلل

 و
َ
  ـِ ق  يَ ادِ وَ  مَ آدَ  ـِ ٓبْ  نَّ أَ  قْ ف: لَ لُ قْ قَ  هل

ك َغـتَ ا ٓبْ ًثـالِ ثَ  فُ َلـ نَّ أَ  قْ ا، ولُ ثً الِ ك ثَ غَ تَ ٓبْ  ةٍ ضَّ فِ وَ  ٍب هَ ذَ  ـْ مِ

ـِ  َف قْ َج   ُ ا، وٓ يؿْ عً ابِ رَ  فِ قْ لَ إِ  ـِ  ((- اَب تَ  ـْ ك مَ طؾَ  اهللُ  قُب تُ يَ ، وَ اَب رَ إٓ التُّ  مَ آدَ  اب  وطـ اب

، بقضاءَ  قةَ القرَ  ، فقجدَ َػ الؿصحَ  عَ ، وراَج ؾقؾِ سقفا يف الَّ فا فـَ ف حػظَ أكَّ  : ))  مسعقدٍ 

  ة((-َحـارِ البَ  ْت َعـفِ أيـة رُ  َؽ تْؾـ مسـعقدٍ  ـَ فؼـال: يـا اْبـ ػك طَ الؿْص  سلَل  َ  بَ ا أْص فؾؿَّ 

 ِؼــوبَ  طــفُ َخ  َخ ِســا: مــا كُ َؿــقفِ وثاكِ 
َ
ــ: وهــل ققُلــفُ ُؿــؽْ ُح  ل ــ ُخ قْ ف: )) الشَّ ا َقــكَ ا زَ ذَ إِ  ةُ خَ قْ والشَّ

ًٓ تَّ بَ ا الْ ؿَ قهُ ؿُ ُج ارْ فَ  ـَ  ة كؽا   م
ِ
ـْ ُبـغَ رْ وققلـف: )) ٓ تَ  ((،ؿٌ قْ ؽِـَح  زٌ طزيْ  واهللُ  اهلل  ؿْ ؽُ ائِ آَبـ قا طـ

                                                 
هـ(- أسـد الغابـة ٓبــ إثقـر 65، مات بالبصرة سـة )أكس بـ مالؽ بـ الـضر الخزرجل إكصاري (  8)

(8.061 -) 

( هؽـذا بـدون 08(، والـاسـخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بــ سـالم )ص6الـاسخ والؿـسقخ ٓبــ حـزم )ص(  0)

فـال أدري أشـلء كـزل طؾقـف أم ,يؼـقل  كـت أسؿع رسقل اهلل  "ققلف:  ـاد، وإّكؿا جاء طـ أكس إس

:  (، وققلـف طــ أبـل بــ كعـب86.026( ) 80005أخرجـف أحؿـد يف الؿســد )  "شلء يؼقلف؟ ---

- "ركـّا كرى أّن هذا الحديث مـ الؼرآن: لقكان ٓبـ آدم واديقـ مـ مال---حتك كزلـت: ألفـاكؿ التؽـاث"

  (،  وما أورده الؿملػ إكؿا هق مـ ققل أبل مقسك إشـعري 01.266أخرجف الطربي يف تػسقره )

ا سـقرةً  َرأُ ؼـكَ  كـَّا وإكَّا"( وفقف: 0133أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ،) ةِ  ،الطُّـقلِ  يف ففابُكشـ ُكـَـّ ـدَّ  بَِبـَراَءةَ  والش 

   -"---َفُلْكسقُتفا

هـــ(- 50، مـــ الســابؼقـ إلــك اإلســالم، مــات بالؿديـــة ســـة )فــذلل طبــد اهلل بـــ مســعقد بـــ غافــؾ ال(  5)

 (- 3.545اإلصابة ٓبـ حجر )

( بــدون 8.832(، وكقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي ) 08الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة )ص(  1)

 اهلل أقـرأين رسـقل  "إسـاد، والضؿقر يف إثر يرجع إلك ققٍل ٓبـ مسعقد لـؿ يـذكره الؿملـػ وهـق: 

 - "آية، أو سقرة

ــل )(  2) ــؽ يف الؿقص ــف مال ــقخ )ص5211أخرج ـــ الجــقزي يف  38(، والـحــاس يف الـاســخ والؿـس (، واب

وإسـاد الحديث صحق ، إٓ أكـف لـقس "قال أبق جعػر الـحاس:  ( طـ طؿر 8.838كقاسخ الؼرآن )

أخـرج ابــ الجـقزي يف ، و"حؽؿف حؽؿ الؼـرآن الـذي كؼؾـف الجؿاطـة طــ الجؿاطـة7 ولؽــف ســة ثابتـة

أّكفـا كاكـت مؿـا ُيؼـرأ يف سـقرة إحـزاب، ولالسـتزادة  ( طـ أبل بــ كعـب 8.835كقاسخ الؼرآن )

 (-  80.810يـظر: فت  الباري ٓبـ حجر )
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 ؼِ بَ وَ  فُ ؿُ ؽْ ُح  َخ ِس ا كُ ا: مَ ؿَ فُ ثُ الِ وثَ  ((-ؿْ ؽُ بِ  رٌ ػْ كُ  َؽ لِ ذَ  نَّ نِ فَ 
َ
 ؿَ ْسـل هذا الؼِ فِ  َؾ َخ دَ  : وقدْ فُ طُّ َخ  ل

 رِ مْ بإَ  فُ خَ َس ا كَ مَ  رُ وأكثَ  ،فُ الوتُ تِ  ْت قَ ؼِ وبَ  فُ ؿُ ؽْ ُح  َخ ِس ا كُ : مَ آنِ رْ ل الؼُ فِ  قرٌ كُ ذْ م قَ ما هُ  عُ قْ جؿِ 

ـــبؼِ  ـــ الِ َت ـَ كِ رِ الؿْش ـــقْ بؼَ  ق ـــة: ] ژھ  ھ  ے  ے  ژ   :فُ اكَ حَ ف ســـبْ لِ [  2التقب

 َـ مِ  ؿِ قْ ظِ عَ الْ  آنِ رْ الؼُ  لفِ  رَ كِ ما ذُ  عُ قْ ؿِ : َج َؽ ذلِ  ـْ ؿِ ؿ، فَ فِ الِ قتَ ؿ وَ فِ ؾِ تْ ر بؼَ إمْ  اِت قها مـ آيَ وكحِ 

ی  جئ    ژ  ف:ف سـبحاكَ ؽ: كؼقلِ لِ ذَ  ، وكحقِ ؿْ فُ لَ  ضِ رُّ عَ التَّ  كِ رْ ، وتَ فؿْ كِ رْ ، وتَ ؿْ فُ ـْ طَ  اضِ رَ طْ اإْلِ 

: فِ [ ، وققلـِـ 35: الـسـاء] ژڳ  ڳ  ڱ  ژ : فِ [  وققلـِـ 023: البؼـرة]ژ  حئ  مئ

ـــــ،  [  52: الـســـــاء] ژڀ  ڀ   ڀ  ڀژ  ژ  ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  :فِ وققلِ

ے  ژ : فِ [ ، وققلـِـ 62: الـســاء] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ: فِ [ ، وققلـِـ 58: الـســاء]

ــــــ 51: الـســــــاء]ژ  ۓ  ۓ    ﮲    ژۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ژ: فِ [ ، وققلِ

 66الؿائـدة: ]ژ  ک  ک  گ  گ  گژ  ف:، وققلِ ژ  ۈژ ف: إلك ققلِ   [  0: الؿائدة]

ڱ  ڱ  ں  ں  ژ : فِ [ ، وققلِـ 68: إكعام] ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  [أ.0]: فِ ، وققلِ [

ڇ  ژ :فِ [ وققلـِـــ 824: إكعــــام] ژڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ــام] ژڇ  ڇ  ــ 880: إكع ــام] ژڃ  چ    چ  چ  چ  ژ: فِ [ ، وققلِ : إكع

ڃ  چ  چ  چ  ژ  [، وققلف:825إكعام: ] ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ژ :فِ [ ، وققلِ  852

ــام: ] ژچ  ڇ   ــف:826إكع ــة: ] ژہ  ہ  ھ    ھ    ژ  [، وققل ــل:   [2التقب يعـ

ــف:الؿحرَّ  ــة، وققل ــراف: ] ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ژ  م ــف:48إط   [، وققل

 ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ  [ وققلـف: 18يقكس: ]ژ  يب  جت  حت  خت  متژ

ــــف:  ــــك ققل ــــقكس: ] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌژإل ــــف: [825ي    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ ، وققل

ې  ژ   ، وققلف:  [800هقد: ] ژڑ  ڑ  ک    ژ ، وققلف: [826يقكس: ] ژژ

                                                 
لؾتقسع يـظر: فت  الباري ٓبــ حجـر  ( طـ طؿر 3552( ) 5.835أخرجف البخاري يف صحقحف )  ( 8)

(80.816 -) 

 (- 03- قالئد الؿرجان )ص"وهذا هق إكثر يف الؿـسقخ ": قال الؽرمل(  0)
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 ژٺ  ٿ   ٿ  ژ [، وققلــــــــف:12الرطــــــــد: ] ژى   ى       ائ  ائ

ې  ې  ې  ى  ى  ژ[، و 52الحجر: ] ژڭ  ڭ  ڭژ  [ ، وققلف: 5الحجر: ]

ـــف:  55الحجـــر: ] ژائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ [، وققل

ـــف: [ب.0]  [61: الحجـــر] ژٿ  ٿ   الـحـــؾ: ] ژڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ژ  وققل

ۅ   ۉ   ۉ  ژ [، وققلــــف:  21اإلســــراء: ] ژں  ڻ  ڻ  ڻژ ، وققلــــف:  [50

،  [51ريؿ: ]مــژ  ک  ک  کژ وققلــف: ،  [42مــريؿ: ]ژ  ې  ې  ې   ې     ى

صــــف: ] ژ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ، وققلــــف: [56مــــريؿ: ] ژٱ  ٻ  ٻژ وققلــــف:

ۉ  ې  ې   ې  ژ وققلـف:  [852صـف: ]ژ  يئ  جب  حب  خبژ  وققلف: [،852

،  [63الؿممـــقن: ] ژ  ک  ک  ک  گ  گ ژ، وققلــف:  [21الؿممـــقن: ] ژې  

ـــــف: ـــــقر: ]ژ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺژ  وققل ـــــف: [21الـ ۆ  ۆ  ژ ، وققل

ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ  وققلـف:،  [35الػرقان: ] ژۈ  ۈ  ٴۇ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  [، وققلـــــف:60الـؿـــــؾ: ] ژڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ڎڎ  ڈ 

ــــــــف: 22الؼصــــــــص: ] ژڈ  ژجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  ژ[، وققل

ـــف: 32الـــروم: ] ـــة، وققل ـــف: [05لؼؿـــان: ]ژ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںژ  [ أي  ، وققل

ــف:   [52الســجدة: ] ژوئ  ۇئ  ۇئ   ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ ، وققل

ــف: 15إحــزاب: ] ژڃ    ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ژ [، وققل

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ژ  [ وققلــف: 05فــاصر: ] ژڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ژ  [، وققلــف: 02ســبل: ]

گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ژ [، وققلـــــــف:842 – 841الصـــــــافات: ] ژې   ې   [أ.5]

ـــف: [42ص: ] ژڳ ـــف:و  [55ص: ] ژڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ژ ، وققل ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ققل

الزمــر: ] ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  ، وققلــف:[5الزمــر: ] ژ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ــــف: [82 ــــد: ] ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ژ ، وققل ــــف: [55الرط پ  پ    ژ ، وققل
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ـــــــف:[18الزمـــــــر: ]   ژ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ڃ  چ    چ  چ  ژ  ، وققل

ی    ی  ی  جئ   ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی ژ  وققلـــف:  ،[85إكعـــام: ] ژچ  

ــف:44غــافر: ] ژحئ   ــف: [ 63الؿممـــقن: ] ژک  ک  ک  گ  ژ [، وققل ہ  ژ وققل

ــــام: ] ژہ  ہ  ھ   ــــف: [824إكع ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ژ ، وققل

، [55الزخــرف: ] ژڱ  ں  ں  ژ ، وققلــف: [15الشــقرى: ]  ژ ڻ  ڻ  ڻ

 ژەئ  وئ   وئ ژ ، وققلــــف: [56الزخــــرف: ]  ژ مئ  ىئ  يئ  جبژ  وققلــــف:

 [81الجاثقة:] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پپ  پ  پ  ژ ، وققلف:  [26الدخان: ]

ڑ  ک  ک  ژ  ، وققلـــف:[52إحؼـــاف: ] ژائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ژ  ، وققلـــف:

ۆ  ۆ  ژ ، وققلـف: [852صف: ] ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ، وققلف:[1محؿد: ] ژک  ک  

 وققلـــف: [ب.5]  [15ر: الطـــق] ژی  جئ       حئ  ژ  وققلـــف:[، 12ق: ] ژ  ۈ  ۈ

ــــجؿ: ] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ ـــف:06ال ـــذاريات: ] ژٹ  ٹ  ژ [، وققل [، 21ال

، [11الؼؾــــــــؿ: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ژ وققلــــــــف: 

 ژۇئ       ۇئ  ۆئ  ژ  [، وققلــف:15الؼؾــؿ: ] ژڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ    ژ  وققلـف:

ک  گ  ژ ، وققلــف: [10الؿعــارج: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ژ  ، وققلــف:[2ؿعــارج: ال]

  ، وققلـف:[88الؿزمـؾ: ] ژگ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ  [، وققلـف: 82الؿزمؾ: ] ژگ  

ــــــدثر: ] ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ  ــــــف:88الؿ  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ژ  [، وققل

ې  ژ  ، وققلـــف:[84الطـــارق: ] ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  [، وققلـــف: 06اإلكســـان: ]

، [3الؽـــــافرون: ] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  ، وققلـــــف:[00الغاشـــــقة: ] ژې      ې 

ــ ؾ  ومعـاهــا: َخــ  [5التــقـ: ] ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  وققلــف: ــُفــطْ ؿ، ودَ فُ ـْ َط  اهللَ  ننَّ ؿ َف

 ، واهلل أطؾؿ-مَ دَّ ا بؿا تؼَ ًض يْ ا أَ اهَ ـَ عْ مَ  َخ ِس ؿ، كُ فُ ـَ قْ بَ  ؿُ ؽُ حْ يَ 

                                                 
ذكر الؿمّلػ بعض ما كسختف آية السقػ مـ آيات العػق والصػ ، وآيات الصرب، وآيات اإلطراض طــ (  8)

= 
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 .دِ الؿجقْ  اِب تَ الؽِ ك بِ الَ عَ تَ  اهللُ  فُ َخ َس كَ  ثؿَّ  ُد يْ دِ ْش ف التَّ قْ فِ  عَ قَ ا وَ باب فقؿَ 

ـــــف:  ـــــؽ: ققل ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈژفؿــــــ ذل

ـ ْت بَ رَ طَ فاْضـ[  051البؼرة: ] ـ ـَ ا مِــَ طْ ؼَ َسـ قا، وقـالقا: لـقْ افُ ، وَخـةُ ابَ حَ الصَّ إلـك  اءِ ؿَ السَّ

ۆ    [أ.1]ۇ  ۇ   ۆژ  ف:لِـقْ ف بؼَ اكَ حَ فا سـبْ ا، فـسـخَ ـَ قْ ؾَ طَ  نُ قَ هْ أَ  َؽ ذلِ  7 لؽانَ ضِ إرْ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ژ   بؼقلـف: عِ ْسـالقُ  ـَ مِـ َػ ػَّ َخ  ثؿَّ  [ 053البؼرة: ]ژ  ۈ  ۈ

ــ قُخ [، فالؿـُســ 852البؼــرة: ] ژۈ  ٴۇ   ۋ ــة قَ  ـَ مِ ــقْ أي ٓ   ژ ڌ    ڌ ژف: ُل

فؼـالقا:  [820آل طؿران: ] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ف: ف ققلُ ـْ ومِ  غقر،

  قَل ُس يا رَ 
ِ
 ك، وأنْ َســْ فـال يُ  رَ كَ ذْ ُيـ ك، و أنْ َصـعْ ال يُ َفـ اعَ َطـيُ  ف؟ فؼـال: أنْ اُتـؼَ تُ  ؼُّ ا َحـَمـ اهلل

  قَل ُس قا: يا رَ الُ ر، فؼَ ػَ ؽْ و ٓ يُ  رَ ؽَ ْش يُ 
ِ
 َل زَ فـا، ثـؿ َكـولِ زُ ـُ قا لِ ُجـطَ زَ ؽ؟ واكْ لِـذَ  ُؼ ْقـطِ يُ  ـْ َمـ اهلل

 ا، وهِ فَ ؿِ ؽْ ُح  دِ قْ كِ قْ تَ  ا آيةُ هَ دَ عْ بَ 
َ
الحـج: ] ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ژ  ه: ادِ بَ عِ ف لِ ققلُ  ل

 ؾُ ؿَ اها: اطْ ـَ عْ ك، ومَ لَ وْ إُ  ـَ مِ  ؿُ ظَ طْ أَ  ؿْ فِ قْ ؾَ ه طَ ذِ هَ  ْت اكَ ؽَ [ فَ 45
ِ
 ، فؽـادْت ؾِ َؿـالعَ  ؼَّ َحـ قا هلل

 :وققلـف  - [83التغـابـ:  ] ژہ  ہ  ہ  ھ   ژف: لِـقْ ؼَ فا بِ خَ َســَ ، فَ ُؾ هَ ذْ َتـ فؿْ قلُ ؼُ طُ 

                                                 
= 

( حقث ذكر كؾقات 082الؿشركقـ وكحقها، وتبع يف ذلؽ هبة اهلل بـ سالمة يف الـاسخ والؿـسقخ )ص

ة السقػ، وقد أسرف الؿصـّػقن يف ذكر العدد الذي كسختف آية السقػ فؼقؾ:  لفذه الؿقاضقع كسختفا آي

 "آيـة السـقػ وأثرهـا يف طؾـؿ الـسـخ "آية، وقـد تتبـع د- إبـراهقؿ الـجـار يف بحثـف 801آية، وققؾ:  881

آيـة ادُّطـل أهنـا مـسـقخة بآيـة  822( طدد أيات التل ادُّطل كسخفا، وحصر ستة كتب فذكر: 880)ص

( 0.2) "الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ "وقد أفرد الدكتقر مصطػك زيد فصالً كامالً مـ كتابـف :  السقػ!!،

( بلّكفــا دطــاوى باصؾــة، وهــق مــا أراه 0.558لؾــرد طؾــك هــذه الــّدطاوى بالتػصــقؾ، وذكــر يف الـتــائج )

 راجحًا، واهلل أطؾؿ- 

سخ فقفا لؾتقسع يـظر: كقاسخ الؼـرآن (، والراج  أكف ٓ ك24الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة )ص(  8)

( والـسـخ يف 041(، والـاسـخ والؿـسـقخ ٕبـل طبقـد الؼاسـؿ بــ سـالم )ص8.524ٓبــ الجـقزي )

 (-  0.886الؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر مصطػك زيد ) 

ــة اهلل بـــ ســالمة )ص  (0) ( فؼــد 58(، وقالئــد الؿرجــان لؿرطــل الؽرمــل )ص30الـاســخ والؿـســقخ لفب

وهـذا مؿـا لـؿ أجـده طــد أحـد قبؾفؿـا، وتـبعفؿ يف ذلـؽ  الصـقغة مرفقطـة إلـك الـبـل أوردوهـا هبـذه 

الؿملػ، وقد وردت آية التغابـ كسبب كزول ٔية آل طؿران طـ طبد اهلل بـ مسعقد مقققفـًا طؾقـف طــد 

= 
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البؼــــــرة: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ

 َؾ ْبـقا قَ امُ ـَـمـا لـؿ يَ  اءَ َسـقا الـ  عُ امَ قا، وَجـبُ رِ قا، وَشـؾُ كَ ر أَ طْ الػِ  ؿْ فُ لَ  َ  قْ بِ ا أُ ذِ ا إَ فؽاكقُ  [855

، رِ ؾـك أَخـطَ  مَ رُ َحـ ـِ قْ َج وْ الـزَّ  [ب.1] دُ َحـأَ  امَ ا كَ ذَ ، وإِ ةَ رَ قْ ِخ إَ  اءَ َش عِ قا الْ ؾُّ َص ؽ، أو يُ لِ ذَ 

ـالخَ  ـُ ْبـ رُ ؿَ ؿ: طُ فُ ـْ مِ  رِ مْ إَ  ِف اَل ل ِخ  فِ اًل ُج رَ  قنَ عُ بَ رْ أَ  عَ قَ ك وَ تَّ َح  َؽ لِ ذَ كَ  قاْ الُ زَ يَ  فؾؿْ  ، اِب طَّ

 غَ ؾَ بَ ، فَ امَ قَ الص   َؾ وَص ، وامِ عَ الطَّ  ـْ طَ  عَ ـَ تَ امْ فَ  امَ كَ  رِ طْ الػِ  َؾ بْ ف قَ كَّ أَ  ارِ َص كْ إَ  ـَ مِ  ؾٍ ُج لرَ  عَ قَ وَ وَ 

ــقْ طَ  ْت عَ مَ دَ َفــ ك ػَ طَ ْصــالؿُ  َؽ ذلـِـ ؾُّ ُكــ ٱ  ژ   ققلــف: ,اهقَ ِســ مـــ ٓ ربَّ  – َل زَ كْ اه، فــلَ ـَ

ـــقْ إلـــك قَ  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ڤ  ژ    ف:لِ

ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

ـوْ رُ أي: ُغـ  [854البؼـرة: ] ژڌڌ  چ  ڇڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ   ـخَ ، فَ سِ ؿْ ب الشَّ  ؼُّ َحــالْ  َػ ػَّ

   وققلف: ؿ،فُ ة لَ امَ رَ ، وكَ رِ َش بَ الْ  ؾِ َض فْ أَ  ةِ كَ رَ بَ بِ  رِ رَ ، والضَّ ةِ ؼَّ َش ؿَ الْ  ؿَ ؽْ ُح  عَ فَ ، ورَ ؿْ فُ ـْ ك طَ الَ عَ تَ 

ـثؿ رَ  ژ  گ  گ  گ    ڳ  ڳژ   وققلف: ڱ  ڱ       ڳ  ڱ      ڱ    ژ   ف:لِـقْ ؼَ بِ  ر  طَ ْضـؿُ ؾْ لِ  َص خَّ

ـــــرة: ]ژ  ں  ں  ڻ     ڻ ـــــف:  [، 845البؼ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ وققل

البؼـــــــرة: ] ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     ہ  ہ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  :اَل َؼـف فَ ائِ ـَ ثْ تِ اْسـالك بِ َعـفا تَ خَ َس كَ   [أ.2] [ 826

                                                 
= 

( والراج  أّكف ٓ كسخ فقفا لؾتقسـع يـظـر: كقاسـخ الؼـرآن 065(، )052البقفؼل يف الؼضاء والؼدر )ص

(، والـاسـخ والؿـسـقخ ٕبـل طبقـد 058(، والـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس )ص8.505بـ الجقزي )ٓ

 (- 0.804,806(،  الـسخ يف الؼرآن لؿصطػك زيد )032)ص

(، وإسـؿاء الؿبفؿـة 5.05( )  8682، يـظـر: صـحق  البخـاري )هق َققس بــ ِصـْرمة إكصـاري (  8)

 (- 131لؾبغدادي )ص

(، والـراج  أن أيـة 32(، قالئد الؿرجان لؾؽرمل )ص18فبة اهلل بـ سالمة ) صالـاسخ والؿـسقخ ل(  0)

ٓ كسخ فقفا وإكؿا هل محؽؿة، وأن ماكزل مـ التخػقػ إكؿـا هـق كسـخ لؾســة العؿؾقـة الثابتـة ٓ لميـة، 

(، 68(، والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس )ص8.052ولؾتقســع يـظــر: كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي )

 (-  0.822,822زيد ) والـسخ لؿصطػك

(، وهـذا مــ بـاب 24(، وقالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل )ص55الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة ) ص(  5)

 (-8.082التخصقص بالشرط ٓ مـ باب الـّسخ يـظر: كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي )
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  وققلـف: ،[832رة: البؼ] ژٴۇ ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 انَ ا َكـذَ إِ  ُؾ ُجـالرَّ  انَ َؽـؿ فَ فِ مِ ازِ قَ َلـ ـْ ؿ َطـفِ الِ قَ مْ أَ  ـْ ل مِ اقِ [ أي: البَ  086البؼرة: ]  ژ ېئ

َ ؼِ ا بَ ؿَ بِ  َق دَّ َص ، وتَ فِ الِ قَ طِ  َت قْ ف، وقُ تَ قْ قُ  َؽ َس مْ أَ  ةِ اطَ رَ الز   ؾِ هْ أَ  ـْ مِ 
 ؾِ ْهـأَ  ـْ مِ  انَ كَ  [وإنْ ]، ل

 َت قْ ُقـ َؽ َسـمْ أَ  هِ دِ َقـبِ  ُؾ َؿـعْ يَ   ـْ ؿَّ مِ  [انَ كَ ] ل، وإنْ ؼِ ا بَ ؿَ بِ  َق دَّ َص ، وتَ َث ؾُ الثُّ  َؽ َس مْ أَ  الؿالِ 

َ ؼِ ا بَ ؿَ بِ  َق دَّ َص ف، وتَ مِ قْ يَ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ  الك: َعـتَ  ؼُّ َحـالْ  َل زَ ْكـؿ أَ فِ قْ َؾـطَ  َؽ لِـذَ  ؼَّ َش ، فَ ل

  قَل ُســ[ فؼــالقا: يــا رَ   825التقبــة: ] ژں  ں  ڻ  
ِ
طؾقــف  ـَ قَّ َبــذ؟ فَ ُخــتلَ  ؿْ َؽــفَ  اهلل

ـػِ الْ ، وَ ِب هَ الـذَّ  ـَ مِـ اةِ كَ الزَّ  انَ قَ طْ أَ  مُ اَل والسَّ  ةُ اَل الصَّ   ِت ارَ ، فَصـامِ َعـكْ ، وإَ ِب قْ ، والحُبـةِ ضَّ

ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ وققلــف:  ،  ژ ېئ  ېئ ژ   ف:لِــقْ ؼَ لِ  ةً خَ اِســكَ  ةُ أَيــ

ـــابِ تَ الؽِ  ؾْت َخ فـــدَ  [008البؼـــرة: ] ـــ ةِ قرَ ف يف ُســـف ذلـــؽ بؼقلـِــ، ثـــؿ كســـخَ اُت َق  ة:دَ الؿائِ

الؿائـــــــدة: ] ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   [ب.2]ى ژ

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ژ   ويف الخؾـع ققلـف: ، والـصـراكقاِت  يعـل بـذلؽ: القفقديـاِت  [ 2

                                                 
 "وتعؼبـف بؼقلـف: ( 24(، وقالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل )ص54الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة )ص(  8)

ــرآن  ـــ الجــقزي يف كقاســخ الؼ ــال اب ــف ٓ يجــقز أن يســؿك مـســقخًا، وق ــتثـك مـ والصــحق  أن الؿس

 مـسـقخة أيـة هـذه أنّ  والػؼـف العربقـة طؾؿ مـ حظفؿ قّؾ  الذيـ اءالؼرّ  مـ ققم زطؿ قد(: )) 8.081)

 إخـراُج  هـق وإكؿـا ،بـسـٍخ  سلـق آسـتثـاء أنّ  لعؾؿـقا ذلـؽ، مــ كصـقٌب  لفؿ لقكان و ا،بعده بآستثـاء

 ((-   ؾػظُ الّ  شؿؾف ما بعض

 (-  8.880ساقط مـ الؿخطقط، والتصحق  مـ تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان )(  0)

(، والـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ 0.825ســاقط مـــ الؿخطــقط، والتصــحق  مـــ تػســقر الثعؾبــل )(  5)

 (-20سالمة )ص

(، 0.825ون ســد، وهـق قـقل الؽؾبـل يـظـر: تػسـقر الثعؾبـل )( بد28الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل )ص(  1)

(، والراج  أكف ٓ كسخ يف أية، لؾتقسع يـظر: جامع البقان 8.880ومؼاتؾ بـ سؾقؿان يـظر: تػسقره ) 

 (- 856(، الـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس )ص5.361لؾطربي )

حسـ البصري، والربقع بـ أكس وهق مروي طـ ابـ طباس مـ صريؼ طؾل بـ أبل صؾحة، ومجاهد، وال(  2)

(، وقد طدها مـسـقخة هبـة اهلل 0.564(، وتػسقر ابـ أبل حاتؿ )1.530يـظر: جامع البقان لؾطربي ) 

( وتبعــف الؿمّلــػ يف ذلــؽ، والــراج  أهنــا غقــر مـســقخة7 بــؾ مـــ العــام 20بـــ ســالمة يف كاســخف )ص

الؼــرآن د- مصــطػك زيــد )  (، الـســخ يف8.046الؿخصــقص يـظــر: كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي ) 

0.883-) 
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﮸       ﮷  ژ تثـاء بؼقلـف: ذلؽ بآْس  َػ ثؿ خػَّ   [006البؼرة: ] ژ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  

ھ  ھ  ھ   ھ  ژ  وققلــــف: ،[006البؼــــرة: ]ژ  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽

ـــ  [055لبؼـــرة: ]ا ژ  ے ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ژف: ػ بؼقلـِــثـــؿ خػَّ

قـ لؾحــــقلَ  كاســــخةً  بآتػــــاِق  هــــذه أيــــةُ  فصــــارْت  [055لبؼــــرة: ]اژ  ىئ  ىئ

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ وققلــــــف:  قـ-الؽــــــامؾَ 

ا فَ تِ دَّ ِطـ بعـدَ  اِج وَ ف طـ الـزَّ تُ أَ رَ امُ  ْت ـعَ تَ امْ  الرجُؾ  ية ذلؽ كان إذا ماَت أ [012البؼرة: ]

فا تِ بـذلؽ مــ طـدَّ  ، فتخـرُج ٍب ْؾـكَ  فِ هبا يف وْج  ْت ، ورمَ بعرةً  ْت ؼضك أخذَ 7 فنذا اكْ ًٓ قْ َح 

 مقراٌث لفا بعد ذلؽ  فا، وٓ يؽقنُ ِس بْ َح  ةَ ا مدَّ فَ زوجِ  فا مـ مالِ قْ طؾَ  ػُؼ ـْ ف يُ أكَّ  هؿ غقرَ طـدَ 

 [012البؼرة: ]ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ   تعالك: [أ.3]ف ققلِ  وتػسقرُ ف،مـ مالِ 

پ پ ژبؼقلــف:  الحـقَل  وكسـَخ  ـ،ِؿُ ، والـثُ عِ بْ بـالرُّ  ػؼـةَ تعـالك الـَّ  الحـؼُّ  فـسـَخ 

البؼــــرة: ]ژ  ى ى  ائژ   وققلــــف:-[051البؼــــرة: ]ژ  پ پ ڀ

                                                 
(، وهق قـقل السـدي ذكـره ابــ الجـقزي طــف يف كقاسـخ 21الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة ) ص(  8)

 7الؾػـظ شـؿؾف مـا بعـض إخـراج آسـتثـاء ٕنّ  إقـقال، أرذل مــ وهـذا ( ثؿ قـال: ))8.056الؼرآن )

 لؿتصؾ- (( أي: مـ العام الؿخصقص بآستثـاء ا بـسخ ولقس

(، وكؼؾ آتػاق طؾك 8.048وهق ققل قتادة، والربقع بـ أكس ذكره الثعؾبل طـفؿا يف الؽشػ والبقان )(  0)

(، و هبـة اهلل بــ سـالمة يف 06كسخفا بذلؽ أبق طبد اهلل ابـ حزم إكصـاري يف كاسـخف ومـسـقخف )ص

وأّكفـــا مــــ العـــام  (، وكؼـــؾ الؿملـــػ طــــف ذلـــؽ، والصـــقاب أّكـــف ٓ كســـخ يف أيـــة،22كاســـخف )ص

 ( ٓبـ الجقزي- 8.062الؿخصقص، يـظر: كقاسخ الؼرآن )

ـــ ســالمة )ص (5) ــة اهلل ب ، (4.26( )2553(، وأصــؾف يف صــحق  البخــاري )22الـاســخ والؿـســقخ لفب

جـامع البقـان يف  "وجفـف"دون  "الؽؾـب"( بغقر هذا الؾػظ، وقـد جـاء ذكـر 1.020( )5528ومسؾؿ )

 - (1.016لؾطربي )

هق ققل ابـ طباس، وقتادة، والربقع، والسـدي، والضـحاك، وطؽرمـة، وغقـرهؿ، يـظـر: جـامع البقـان و  (1)

(، و الؼــقل بالـســخ هــق الؼــقل الــراج  يـظــر: الـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس 1.122,122لؾطــربي )

(، 8.065(،  وكقاسـخ الؼـرآن ٓبــ الجــقزي )8.503(، وابــ ططقـة يف الؿحـرر الــقجقز )012)ص

(، وغقـرهؿ، وقـد ذهـب د- مصـطػك زيـد يف الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ 5.861ٓبـ حجر)فت  الباري 

 ( إلك ترجق  طدم الـسخ-0.524)
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ـ يف بقعِ  فادِ باإلْش  ةُ ؼَّ الؿَش  [ فحصؾِت 050 ڀ  ژ   تعـالك بؼقلـف: فا الحـؼُّ ، فـسـخَ عِ ؾَ الس 

گ  ژ  وققلــــــــــــف: [-055البؼــــــــــــرة: ] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ـــة: ] ژگگ  ڳ  ڳ   ـــف: 56التقب  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ   [، وققل

 [،800التقبــة: ]ژ ې  ى ى  ائ  ائژ فا بؼقلــف: [كســخَ 18التقبــة: ]

ـــف: ـــاء: ] ژڤ  ڤ  ڦ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ   وققل الـس

 اريـِث الؿقَ  تعـالك بآيـةِ  فا الحـؼُّ وقـد كسـخَ فا،رون طؾك كسـخِ الؿػس   [ أية أجؿعَ 5

  [-88الـساء: ] ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ژبؼقلف:

ـَ  َخ ِس باب: فقؿا كُ  ـ ـَ مِ  َخ ِس وما كُ  ةِ ـَّ بالس   رآنِ الؼُ  م ـ آنِ رْ بـالؼُ  ةِ ـَّ الس  ، ومـا ةِ ـَّ والس 

 .[  ]ا فَ بِ احِ َص  ؼِّ يف َح  َخ ْس كُ 

   [ب.3]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ چ  : ققلف:فإول

پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

                                                 
، والحسـ البصري، والشعبل وغقرهؿ يـظر: الـاسخ والؿـسقخ ٕبـل وهق ققل أبل سعقد الخدري (  8)

قخة لؾتقســع (، والـراج  أهنــا لقســت مـســ033(، والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس )ص811طبقـد )ص

 (- 0.028,022(، والـسخ يف الؼرآن لؿصطػك زيد )8.520يـظر: كقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي )

(، والـاسـخ 88.138وهق ققل ابـ طباس، والحسـ البصري، وطؽرمة، يـظر:جـامع البقـان لؾطـربي )(  0)

ج  أكـف ٓ (، والـرا822(، والؿملُػ تبع يف ذلؽ هبة اهلل يف كاسـخف )ص225والؿـسقخ لؾـحاس )ص

(، والـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ 0.136كسخ يف أية لعدم صحتف يـظر: كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي ) 

 (- 0.035لؿصطػك زيد ) 

(، قؾـت: وهـق إجؿـاع 55(، و قالئد الؿرجان لؾؽرمل )ص 112ففؿ الؼرآن لؾحارث الؿحاسبل )ص(  5)

بقر، إلـك أهنـا محؽؿـة- يـظـر: جـامع البقـان فقف كظر7 فؼد ذهب ابـ طباس، والشعبل، ومجاهد، وابـ ج

 (-3.158لؾطربي )

وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وأبل مالؽ الغػاري، والضحاك، والحسـ، وغقرهؿ- يـظر: جـامع البقـان (  1)

(، والــراج  أهنــا غقــر مـســقخة يـظــر: 02(، والـاســخ والؿـســقخ ٕبــل طبقــدة )ص3.152لؾطــربي )

(، وكقاســخ الؼــرآن ٓبـــ 520الـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس )ص(، و3.155جــامع البقــان لؾطــربي )

 (-0.083(، والـسخ يف الؼرآن الؽريؿ لؿصطػك زيد )0.510الجقزي )
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  ْت كَ ا زَ إذَ  ةُ أَ رْ الؿَ  ِت اكَ فؽَ   [82الـساء: ] چٹ
َ
ال ، فَ ٍت يف بقْ  ْت َس بِ ُح  ـةٌ َص حْ مُ  وهل

 الم: قدْ الة والسَّ طػك طؾقف الصَّ ْص ، فؼال الؿُ ك تؿقَت ك حتَّ ؼَ ْس وتُ  عؿُ طْ تُ ف، مـْ  ُج رُ خْ تَ 

َـّ  اهللُ  َؾ جعَ  وققلف:   ،يُب رِ غْ ، وتَ ةٍ ئَ مِ  جؾدُ  رِ ؽْ بالبِ  رُ ؽْ ، والبِ  ِب قْ بالثَّ  ُب قْ قالً: الثَّ بِ َس  لف

 ژٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ژ

  ةَ قَّ ِص ي: )) ٓ وَ ذِ مِ رْ الت   بحديِث   [852البؼرة: ]
 الحديث-  ث ((ارِ قَ لِ

ــ َخ ِســومــا كُ  ــبالؽِ  ةِ ـَّ مـــ السُّ ــ اِب َت ــ :ةـَّ والسُّ ــا الؽِ أمَّ ہ  ژ   ، فؼقلــف ســبحاكف:اُب َت

 ِت ابِـالثَّ  سِ دِ ْؼـالؿَ  ِت ْقـاَل بَ بَ ؼَ تِ اْسـ ـسَخ [ فَ 811البؼرة: ] ژہ  ہ  ھ   ھھ  

                                                 
ـــ 2.82( )1288هــذا لػــظ الؿملــػ والحــديث أخرجــف مســؾؿ يف صــحقحف )   (8) ــادة ب ــره طـــ طب ( وغق

َـّ  اهللُ  َجَعَؾ  َفَؼدْ  لَطـ  ُخُذوابللػاظ مـفا: )) الصامت   الثَّق ـُب  :بِـاْلبِْؽرِ  َواْلبِْؽـرُ  بِالثَّق ـِب  الثَّق ـُب  :َسـبِقالً  َلُف

((، وٓ يختؾػ العؾؿاء يف كسخ حؽؿ أية،  َسـَةٍ  لَكػْ  ُثؿَّ  مِاَئةٍ  َجْؾدُ  َواْلبِْؽرُ  ،بِاْلِحَجاَرةِ  َرْجؿٌ  ُثؿَّ  مِاَئةٍ  َجْؾدُ 

لؼـرآن بالســة فلبقحـقػـة، و مالـؽ طؾـك وإكؿا اختؾػقا يف كاسخف، وخالففـؿ مبــل طؾـك مسـللة: كسـخ ا

(، البحـر الؿحـقط 8.856جقازه، وأحؿد، والشافعل طؾك مـعف يـظر: كقاسخ الؼرآن ٓبــ الجـقزي ) 

(، 083(، ومعالؿ أصقل الػؼف طـد أهـؾ الســة والجؿاطـة لؾـدكتقر الجقـزاين )ص2.038لؾزركشل ) 

 (-  828مذكرة يف أصقل الػؼف لؾشـؼقطل )ص

( 5.221( ) 0802لرتمذي يف ســف باب: مـا جـاء ٓ وصـقة لـقارث طــ أبـل أمامـة البـاهؾل )أخرجف ا(  0)

( وقـال: ))هـذا حـديث 5.222( ) 0808وقال: ))حديث حسـ ((، وأخرجف طـ طؿرو بـ خارجة )

حسـ صحق ((، قال إلباين: )) وخالصة الؼقل: أّن الحديث صحق  ٓ شؽ فقف7 بـؾ هـق متـقاتر ((- 

 (-   3.62)إرواء الغؾقؾ 

(، كقاســخ 55(، والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس ) ص12الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة ) ص(  5)

(، ومــ قـال بلهنـا مـسـقخة كؾفـا بآيـة الؿقاريـث أو القصـقة لؾقالـديـ 8.086الؼرآن ٓبــ الجـقزي )

ــربي ) ــان لؾط ــامع البق ــقالفؿ: ج ــر يف أق ــر يـظ ــرهؿ، فؽثق ــة دون غق ــربقـ القرث (، 5.554,565وإق

والراج  أهنا غقر مـسقخة، وهل مـ العام الؿخصقص يـظر: الـسخ يف الؼرآن الؽريؿ د- مصطػك زيـد 

(، ولقست مـ العام الؿراد بـف الخصـقص كؿـا حؼؼتـف يف كتـابل العـام الؿـراد بـف الخصـقص 0.824)

 (-  555)ص

ـظـر: البحـر الؿحـقط لؾزركشـل مسللة كسـخ الســة بـالؼرآن: أجـازه الجؿفـقر، ولؾشـافعل فقـف قـقٓن ي(  1)

(، وأما كسخ السـة بالسـة فجائز بآتػاق، وحؽك اإلجؿاع يف ذلؽ الجقيـل يف التؾخـقص يف 2.040)

 (-0.281أصقل الػؼف )
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ؿ ؽُ تُ قْ فَ كَ  ػك طؾقف الصالة والسالم: )) كـُت طَ الؿْص  ، فؼقُل ةُ ـَّ ا السُّ ، وأمَّ ةقَّ ؾِ ؼْ ة العَ ـَّ بالسُّ 

ـْ  چ  چ  چ  ژ   : ققلـف:والثـا  ،[أ.4] ا (( رواه مسؾؿوهَ ورُ زُ ، فَ قرِ بُ الؼُ  ةِ ارَ يَ زِ  ط

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ژ   [، وققلـــــــف:15التقبـــــــة: ] ژڇ  ڇ  ڇ

ـــــة]ژ  ک  ک  ک  گ     گ ـــــ[ كُ 11: التقب ـــــتَ خَ ِس ڦ  ڦ   ژ   ف:ا بؼقلِ

ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       ژوققلــــــــــف:  [،30الـــــــــــقر: ] ژڦ  ڄ  

ــــقكس: ] ژچ ــــكُ  [82ي ــــف:  ْت خَ ِس  ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ژ بؼقل

ٻ  پ  ژ ائؿ ـَـأي: الغَ  [8إكػـال: ]ژ  ٱ  ٻ  ٻژوققلـف:  ،[0الػت : ]

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   ف:لِـقْ خ ذلـؽ بؼَ َسـكَ  ، ثـؿَّ اءُ َشـيَ  فا حقُث الكِ عَ أي: يجْ ژ پ  پ

ـــــة،18إكػـــــال: ] ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ـــــف:  [ أي ائ  ژ وققل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  فا بؼقلــف:خَ َســكَ  [55ٕكػــال: ]ا ژ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ

                                                 
(، 41كذا يف الؿخطقط، ولعؾ الصقاب: الػعؾقـة ففـق أضفـر- يـظـر: الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس )ص(  8)

 (- 8.2(، هتذيب الػروق لؿحؿد بـ طؾل )833شرح القرقات لجالل الديـ الؿحؾل )ص

 - ( طـ بريدة بـ الحصقب 2005(، ) 0522يف صحقحف )(  0)

وهـق قــقل ابــ طبــاس مــ صريــؼ الضـحاك، وطؽرمــة، والحســ، وقتــادة، وططـاء يـظــر: جـامع البقــان (  5)

ـــ الجــقزي 222(،  والـاســخ والؿـســقخ لؾـحــاس )ص88.158لؾطــربي ) ــرآن ٓب (، وكقاســخ الؼ

(، والراج  أهنا محؽؿة، وحؽاية الـسخ فقفا غؾط7 ّٕن آية سقرة الـقر كزلـت ســة أربـع مــ 0.140)

الفجــرة يف شــلن الؿــممـقـ، وآيتــا ســقرة التقبــة يف غــزوة تبــقك يف شــلن الؿـــافؼقـ، فتبايـتــا يف الققــت، 

 (-5.56والؿعـك ذكره ابـ ططقة يف الؿحرر القجقز )

(، وأبـل طبـداهلل ابــ حـزم يف 5.003لل كؼؾف طـف الثعؾبل يف الؽشػ والبقان )وهق ققُل أبل حؿزة الّثؿا(  1)

(، والصـقاب أّكـف ٓ 026(، وهبـِة اهلل ابــ سـالمة يف كاسـخف ومـسـقخف )ص54كاسخف ومـسقخف )ص

ــف يؿؽـــ الجؿــع فقفــا- يـظــر: كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ الجــقزي  كســخ فقفــا7 ّٕن إخبــار ٓ تـســخ، وّٕك

 (-8.131يف الؼرآن د-مصطػك زيد )(، والـسخ 0.105)

وهق ققل ابـ طباس، ومجاهد، وطؽرمة، والسدي، هذا طؾك تػسقر إكػال بالغـقؿة يـظر: جامع البقان   (2)

(، والراج  أكـف ٓ كسـخ فقفـا لؾتقسـع 084(، والـاسخ والؿـسقخ ٕبل طبقد )ص88.08لؾطربي    ) 

(، والـسـخ يف الؼـرآن 88.00البقـان لؾطـربي ) (، جـامع0.112يـظر:كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي )

 (-0.850د-مصطػك )
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ڈ  ڈ  ژ     ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   ژ  وققلــف: [ أيــة،51إكػــال: ] ژٻ  

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  ف: فا بؼقلِ خَ َس [ كَ 6ٕحؼاف: ]ا ژ  گ

ٹ  ٹ  ژ  [ب.4]وققلف:  ،َت بْ كَ ذْ أَ  َؽ كَّ أَ  َض رَ فِ [ أي: لقُ  0 , 8الػت : ] ژٺ  ٺ  

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژفا بؿا يؾقفا خَ كَس  [22:الذاريات] ژٹ  ڤ   ڤ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  ژ وققلــف:  ، [22 الــذاريات:]

ــف:  [20الحــج: ] ژگ  گ  ڳ   ــة: ] ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ژ ، وققل الؼقام

ــف:كســخَ  [83 ــك: ] ژڭ   ڭ  ۇژ  فا بؼقل ــف:  ،[3إطؾ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ژ   وققل

ســـــبل: ]ژ  مئ  ىئ  يئی  ی  جئ  حئ  ژ    [05لشـــــقرى: ]ا ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ـــــــــــــــــف: - [14       ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀژ  وققل

                                                 
وهق ققل ابـ طباس، والحسـ البصري، وطؽرمة، وقد تبع الؿملـػ فقـف هبـة اهلل بــ سـالمة يف الـاسـخ (  8)

(، وهق ققل مرجقح7 ٕن الـسخ ٓ يدخؾ يف إخبـار-يـظر: جـامع البقـان لؾطـربي 65والؿـسقخ )ص

ــــ الجـــقزي ) (، وكقاســـخ88.823,824) (، والـاســـخ والؿـســـقخ لؾـحـــاس 8.815الؼـــرآن ٓب

 (- 131)ص

(، 08.800وهق ققل ابـ طباس، وطؽرمة ، والحسـ يف روايـة، وقتـادة يـظـر: جـامع البقـان لؾطـربي )(  0)

 ة( وزطـؿ إخقـر أكـف لـقس يف كتـاب اهلل آيـة مـسـقخ832وتبع الؿملػ يف ذلؽ هبة اهلل يف كاسـخف )ص

أية، والراج  أكف ٓ كسخ يف أية7 ٕهنـا خـرب- يـظـر: الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس صال حؽؿفا كفذه 

 (-8.863(، وكقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي )331)

(، وهـذا ٓ كسـخ فقـف7 862(، قالئـد الؿرجـان لؾؽرمـل )ص835الـاسخ والؿـسقخ ٓبـ سـالمة )ص(  5)

(، والـســخ يف الؼــرآن د- 0.262لجــقزي )ّٕكــف ٓ تعــارض بــقـ أيتــقـ يـظــر: كقاســخ الؼــرآن ٓبـــ ا

 (- 0.522مصطػك زيد )

( وهــق قــقل ٓ يصــ 7 ّٕن مــا يؾؼقــف الشــقطان لــقس 800الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل ابـــ ســالمة ) ص(  1)

ــل  ــد الؿرجــان لؾؽرم ــف- يـظــر: قالئ ــة مؿــا ٓ وجــف ل ــة ســقرة الؼقام ــقل بالـســخ يف آي بؼــرآن، وٕن الؼ

 (-086(، )ص815)ص

ق ققل ابـ طباس يف رواية الضـحاك، وطؽرمـة، ومؼاتـؾ، والسـدي، والؽؾبـل، وأغـرب هبـة اهلل ابــ وه(  2)

(، فــذكر أكــف قــقل الجؿاطــة، والــراج  أن أيــة محؽؿــة، ٕن إخبــار ٓ 823ســالمة يف كاســخف )ص

(، وكقاسـخ الؼـرآن ٓبــ 323تـسخ، وٓ تعارض بقـ أيتقـ- يـظر: الـاسخ والؿـسقخ لؾـحـاس )ص

ــة )0.232قزي )الجــ ـــ ططق ــقجقز ٓب ــد 2.51(، والؿحــرر ال ــرآن د- مصــطػك زي (، والـســخ يف الؼ

(8.161-) 
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لؿجادلـة: ]ا ژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ   خفا بؼقلـف:َس كَ   [80لؿجادلة: ]ا

ػك طؾقـف طَ فؼامف الؿْصـ [0 – 8الؿزمؾ: ] ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  ژوققلف: - [85

پ  ڀ        ژ بؼقلـف:  الجؿؾـةَ  َخ َسـف تطقًطـا، ثـؿ كَ بُ احَ ف أْصـوالسالم فرًضا، وقاَمـ الصالة 

طؾقـف  دْ ف، أو زِ بؼقلِـ دَ شـدَّ  ، ثؿَّ ِث ؾُ إلك الثُ  ِػ ْص أي: مـ الـ   [5الؿزمؾ: ] ژڀ      ڀ  ڀ   

 ف،أكامؾِـ [أ.5] طؾـك أصـراِف  اه، فؽـان يؼـقمُ مَ قـدَ  مْت ك تقرَّ حتَّ  فؼامَ  ِػ ْص أي: طؾك الـ  

 ژڄ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ف7 فــلكزل طؾقــف:تعــالك برحؿتِــ طؾقــف الحــؼُّ  فعطــَػ 

 [0 – 8صف: ]
َ
ٻ  ژ  ف بؼقلـف:، ثـؿ كسـخَ ف ســةً طؾقف فرًضا، وطؾك أصحابِ  الؼقامُ  ،فبؼل

 ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤژ   إلـــــــــك ققلـــــــــف: ژٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

  ف-مِ وطدَ  بالخقار بقـ الؼقامِ  ، فلكتؿْ ؿْ طـؽُ  َػ ؿ، وخػَّ لؽُ  رَ ػَ أي: غَ  [02لؿزمؾ: ]ا

ــؾف الؿصــطػك ] ســخ باإلجؿــاع: فقؿــا كُ بــاٌب  بــذلؽ مـــ  [ الؿــلمقرُ  وفصَّ

 ال.عَ الؿتُ  ِؽ الؿؾِ  رِ خ بلمْ ِس حضرة الحؼ تعالك ذي الجلل، أو كان بنرادتف، ثؿ كُ 

ــفــإول ــالةِ : كالصَّ ــال ، فؽاكــِت الؿــالِ  ، وزكــاةِ ؾــةِ بْ ، والؼِ قمِ ، والصَّ ركعتــقـ  الةُ صَّ

 ِش وركعتقـ بالعَ  بالغداةِ 
 
 بصقمِ  قراءَ طاُش  صقمُ  سَخ وكُ  ،سِ ؿْ الخَ  الةِ بالصَّ  خْت ِس 7 فـُ ل

                                                 
 (-00.150وهق مؿا اتػؼ طؾقف العؾؿاء، وٓ أطؾؿ أحدًا قال بغقر ذلؽ- يـظر: جامع البقان لؾطربي )  (8)

 (-813أخرجف ابـ مردويف طـ ابـ طباس يـظر: لباب الـؼقل لؾسققصل )ص(  0)

ق قـقل ابــ طبـاس، وجـابر بــ طبـداهلل، وطائشـة، وقتـادة، والحســ، وجؿاطـة مــ الؿػسـريـ، وٓ وه  (5)

خاصة بآية اإلسراء، وبؼـل حؽـؿ التطـقع طؾـك  خالف يف أهنا مـسقخة، ثؿ فرض التفجد طؾك الـبل 

خ (، والـاسـ0.381أمتف، وقد ذكر طؾؿ الديـ السخاوي أهنا محؽؿة، وفقف كظر- يـظر: كقاسخ الؼرآن )

(، و جؿـال الؼـراء 0.512,516(، والـسخ يف الؼرآن د- مصـطػك زيـد )42والؿـسقخ لؾـحاس ) ص

(0.544 -) 

لؾتقسـع يـظـر:  الؿراد بذلؽ آستدٓل باإلجؿاع طؾـك الـسـخ7 ٓ أن الـسـخ يصـ  بعـد وفـاة الـبـل (  1)

 (-  235. 5(، البحر الؿحقط لؾزركشل )0.062الػصقل يف إصقل ٕبل بؽر الرازي )

(، وفــت  5.13(، )8.235(، )8.815وهــق قــقل مؼاتــؾ بـــ ســؾقؿان، وقتــادة يـظــر: تػســقر مؼاتــؾ )(  2)

 (- 8.132(، وفت  الباري ٓبـ حجر )0.521الباري ٓبـ رجب )
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ل البـاقِ  إكػـاُق  كـاةُ الزَّ  وكاكـِت  ،ةِ َبـعْ بالؽَ  دسِ الؿؼْ  إلك بقِت  ةُ ؾَ بْ والؼِ  ،رمضانَ  بصقمِ 

ـْ  ؿْ فِ قالِ مْ أَ  ـْ مِ  ب تِـيف كُ  ةِ ؾقَمـالؿعْ  ػقـةِ قْ بالؽَ  خْت ِسـفـُ  ,كؿا تؼدم  ذكره, فؿْ مِ ازِ قَ لَ  ط

ــ، والػِ الحــديِث  ــا  -فِ ْؼ ــ أنَّ  :والث ــ صــالَ   [ب.5] ػك طَ الؿْص ـَ الؿْش  طــامَ  ركق

ـِ  فقؾِ َس  طؾك يدِ  يبقةِ دَ الحُ  ف بقـَـ ، وكتـَب ةَ مؽَّ  ، وٓ يدخُؾ يف العامِ  يرجعَ  وأنْ  روؿْ طَ  ب

ه ـ طـدِ هؿ مِ ـ جاءَ إلقفؿ، ومَ  هُ ا ردَّ سؾؿً مـفؿ مُ  هُ جاءَ  ـْ ف مَ لؽ، وطؾك أكَّ ا بذكتابً  ؿْ فُ وبقـَ 

ـَ ـ الؿْشـمِـ امـرأةٌ  فُ تْ ا لحؼَ راجعً  ا قػَؾ ه إلقف، فؾؿَّ دُّ ٓ يرُ  تداً رْ مُ   ف: يـا محؿـدُ ادْتـفـَ  ،ركق

  ؽ مممـةً ل قد جئتُ إك  
ِ
ـفؼـال: يـا  فافا زوُج بف، فؾحؼَ  ُت لؿا جئْ  قةً د  َص مُ  باهلل لـؿ  دُ محؿَّ

 رِ بـلمْ  كـزَل  قـدْ  هـا إلقـف، وإذا بجربيـَؾ ػك برد  الؿصـطَ  ؿَّ ، فَفـَت ك غـدرْ حتَّـ َؽ كتابُ  يجػَّ 

ـــــ ـــــؾِ الجَ  ِؽ الؿؾِ ـــــف: ؾق  ژ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ھ  ےژ  بؼقل

  أي: بالحؾِػ [  82لؿؿتحـة: ]ا
ِ
قا، كْ يف الـدُّ  ، وٓ رغبـةً َـّ فِ واجِ زْ ا َٕ ًض غْ بُ  ـَ ْج رَ ما َخ  باهلل

ـَ  دَّ رَ لـؿ ُتـ ، وإذا حؾػْت إلك خؾقؾٍ  وٓ مقالً   ؿَ تعـالك طْؾـ ـ الحـؼُّ ، ثـؿ بـقَّ إلـك الؿشـركق

َـّ  بؼقلف: اهلل أطؾؿُ  اإليؿانِ  حؼقؼةِ  ٓ  قِب بؿا يف الؼُؾـ ؿُ ف قؾبل، وهق العالِ أي: ٕكَّ  بنيؿاهن

 ژۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ژ  اراٍت َمـأَ  بظفـقرِ  ِػ الحؾِ  دَ أي: بعْ  ژڭ  ڭ  ۇ   ژه، غقرُ 

                                                 
 (-5.813(، )0365(،  ومسؾؿ يف صحقحف )5.11(، )0220أخرجف البخاري يف صحقحف )(  8)

 (- 0.33( )8025(، ومسؾؿ يف صحقحف )8.55، )(566أخرجف البخاري يف صحقحف )(  0)

 ( طـد ققلف تعالك: )يسللقكؽ ماذا يـػؼقن (- 00)ص(  5)

 (-5.045لؾتقسع يـظر: فت  الباري ٓبـ حجر ) (  1)

 ثؿ كسخ بلمر الؿؾؽ الؿتعال إجؿاًطا-  أي: ما كان بنرادتف (  2)

ؾؿ طـام الػـت ، واستشـفد يف صـاطقن خطقـب قـريش، أسـ سفقؾ بـ طؿرو بـ طبد الشـؿس الؼرشـل (  3)

 (-  1.286هـ- اإلصابة ٓبـ حجر )85طؿقاس مرابطًا بالشام سـة 

ققؾ: سبقعة بـت الحارث امرأٌة مـ قريش، وققؾ: أم كؾثقم بـت طؼبة، وهق الؿشفقر، وققؾ: أمقؿة بـت (  4)

 (-85.126بـت بشر- يـظر: اإلصابة ٓبـ حجر )

(، 844ة بـت الحارث يـظر: الـاسخ والؿـسـقخ لفبـة اهلل بــ سـالمة )صطبد اهلل بـ الـباش زوج سبقع(  5)

(، أمـا أم كؾثـقم 85.838وققؾ: حسان بـ الدحداحة زوج أمقؿة بـت بشر يـظر: اإلصابة ٓبـ حجر )

بـت طؼبة، فخرج أخقاها يف صؾبفا: طؿارة والقلقد، ولؿ تؽـ ذات زوج حـقـ هـاجرت يـظـر: اإلصـابة 

 (-81.228ٓبـ حجر )



 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل د.                                                  الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

 
53 

َـّ ػِ عْ 7 لَضـاءِ َس يف الـ   طَ رْ الك هذا الشَّ تعَ  الحؼُّ  فـسَخ  [أ.6] ، ثـؿ الِ َجـيف الر   ؼـاهُ ، وأبْ ف

ـلؾؽُ  الؿممـاُت  ؾُّ حِ أي: ٓ تَ   ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ   بؼقلف: عِ الؿـْ  ف وجفَ ـ سبحاكَ بقَّ  ۅ ۉ  ژ   ارِ ػَّ

ې   ژ   قا إزواَج أي: أططُ   ژېژ مـاِت مْ لؾؿُ  قنَ ؾُّ حِ ون يَ رُ افِ أي: وٓ الؽَ  ژۉ  ېې  

ائ    ژ بؼقلـف:  َـّ فِ كؽـاحِ  ؾَّ ـ سـبحاكف ِحـ، ثـؿ بـقَّ رِ الؿْفـ ـَ مِـ اِت وَج أي: طؾك الزَّ  ژ ى

 ةَ اقِعـالقَ  قدَ ُفـتعـالك العُ  الحؼُّ  َخ ْس ، ثؿ كَ ةِ دَّ العِ  اءِ ؼَض اكْ  أي: بعدَ   ژائ  ەئ  ەئ  وئ  

ـَ ـِ ـ الؿممِ بقْ  ٱ  ٻ  ژبؼقلـف:  ارِ الؽػَّ  إلك إزواِج  رِ الؿفْ  ريـ، ومـفا: إططاءُ ، والؽافِ ق

ف: إلـك ققلِـ ژٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  دُ العْفـ ؼُض ـْ أي: ُيـ [8التقبة: ] ژٻ  ٻ

ــة: ] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ــالك: [85التقب ــف تع ــة، وققل ىب  ژ  أي

ــــة: ]  ژيب     جت  حت  خت  مت  ىت   ــــف:  [88الؿؿتحـ ــــك ققل جث  مث  ىث    ژ   إل

ــِت  [ب.6] ؽــقؿٍ َح  أمَّ  نَّ وذلــؽ: أ ژ  يث  حج  مج  جح ــ بـ ــل ُس ــرَّ  ػقان،أب ــك ف ت إل

ـَ  ـُ  قـاُض فــا طِ مـــ زوجِ  الؿشـركق تعــالك  الحــؼُّ  فــا فـلمرَ طؾقــف فراقُ  ؿَ ُظـفعَ  ،طثؿــانَ  بــ

  رسقَل 
ِ
 الحـؼُّ  ثـؿ كسـَخ  فا،اقِ دَ َصـ ـْ ف إلقفـا مِـما ساقَ  بؼدرِ  ؿةِ قْ ف مـ الؼِ طِ عْ يُ  أنْ   اهلل

 واهلل أطؾؿ-   ف تعالك ذلؽ بلمره لـبق  

                                                 
(، والـراج  أهنـا غقـر 0.321(، كقاسخ الؼـرآن ٓبــ الجـقزي )483الـاسخ والؿـسقخ لؾـحاس )ص(  8)

كاسخة، وأهنا مخصصة لعؿقم العفد يف هذا الشرط يـظـر: الـسـخ يف الؼـرآن الؽـريؿ د- مصـطػك زيـد ) 

0.803 -) 

بعد ,سػقان، تزوجت  (، ويف جؿقع الؿصادر: أم الحؽؿ بـت أبل846الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل )ص(  0)

، أســـؾؿت يـــقم الػـــت ، يـظـــر: اإلصـــابة ٓبــــ حجـــر طبـــَد اهلل بــــ طثؿـــان الثؼػـــل  ,بعــد طقـــاض

ــر )1.822(، )81.550) ـــ إثق ــة ٓب ـــ ســعد )524. 4(، أســد الغاب ــر ٓب ــات الؽبق . 82(، الطبؼ

005-) 

أسـؾؿ قـديؿًا،  ،الػفـري  زهقـر بــ غــؿ بــ طقـاضهؽذا يف الؿخطقط، والصقاب: بـ َغـْؿ، وهـق: (  5)

 (- 2.61هـ- الطبؼات الؽبقر ٓبـ سعد )02، وتقيف هبا سـة وولل الشام بعد أبل طبقدة 

مؿـ لحؼت بالؿشركقـ مـ كساء الؿفاجريـ يـظـر:  ,غقَر أم الحؽؿ بـت أبل سػقان ,وقد ذكر العؾؿاُء (  1)

 (- 6.100(، وفت  الباري ٓبـ حجر )6.063يـظر: الؽشػ والبقان لؾثعؾبل )

وهـق قـقل إكثـر مــ العؾؿـاء، وقـد كـص اإلمـام أحؿـد طؾـك هـذا يـظـر: الـاسـخ والؿـسـقخ لؾـحـاس   (2)

(، وقد رج  الـدكتقر مصـطػك زيـد يف الـسـخ يف 0.326(، وكقاسخ الؼرآن ٓبـ الجقزي )410)ص

= 
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 ِخ ْسـفؿ يف كَ ، والؿــافؼقـ يف معارضـتِ ، والقفقدِ ةِ َد طؾك الؿلحِ  دِّ يف الرَّ  خاتؿةٌ 

 .الؿبقـ رآنِ الؼُ  امِ ؽَ أْح  بعضِ 

 ُب رَ فــف الَعــرَ طؾــك مـا طَ  وجــاءَ  ،فـعُ : الرَّ العــرِب  المِ يف َكــ سـِخ معـــك الـَّ  أنَّ  اطؾـؿْ 

فـا، كُ رُ تْ أي: كَ  [ 823البؼرة: ]  ژپ  پ  ژ  آيةٍ  ؿِ مـ حؽْ  فعُ رْ ـك: ما كَ والؿع الشرُع 

فـا ؿَ حؽْ  رُ خ  مَ أي: ُكـ لخقرُ ، وهـق التَّـسقئةِ مـ الـَّ  (اهَ لْ َس ـْ : )أو كَ فا، ويف قراءةٍ خُ َس ـْ وٓ كَ 

ٓ  َخ ْسـالـَّ  7 ٕنَّ أي: أكػعُ  ژپ  پ  ڀ  ژ    فاكـسخَ  ا، ثؿَّ ؾ بف حقـً ؿَ عْ قُ ، فَ ٍخ كْس  مـ غقرِ 

 ر، أو يؽقنَ ْس فقف القُ  يف العؿؾِ  ، فقؽقنَ ؿِ ؽْ يف الحُ  أخػَّ  يؽقنَ  ا أنْ يخؾق مـ وجفقـ: إمَّ 

  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ڀ  ڀژ  رِ ىف يف إْجــوْ أَ  ، فقؽــقنَ ؿِ ْؽــيف الحُ  َؾ أثَؼــ

ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ  ذلــؽ ققلــف: [أ.82]، ومـــ ِخ ْســف طؾــك الـَّ ، ومـــف: قدرُتــأي: قــادرٌ 

ــدَّ  [828الـحــؾ: ] ژ  ۋ  ۅ ــةٍ  لـا حؽــؿَ أي: ب ــةٍ  بحؽــؿِ  آي ۉ  ژ أخــرى  آي

ؽ، فؼـال سـبحاكف ِس ػْ كَ  اءِ ؼَ ؾْ ف مـ تِ تَ ؼْ ؾَ تَ أي: اْخ  ژ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى

طؾـك  ٓلـةٌ فقـف دَ  يف الؼـرآنِ  ، والؿـسقَخ الـاسَخ  أنَّ   ژائ  ەئ    ەئ  وئژ ا طؾقفؿ: ردًّ 

ـرِ الجْفـ قـال طـالؿُ  انِ يَّ الـدَ  ِؽ الؿؾِ  ةِ اكقَّ دَ ْح وَ  إطـراف: ]ژ  ں  ں  ڻ   ڻژر: ، والس 

                                                 
= 

 (- 00.265( أهنا محؽؿة، مستشفدًا برتجق  ابـ جرير لؿعـك أية يف جامع البقان ) 0.552الؼرآن )

 ( مادة ) كسخ (-2.101معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس )(  8)

(، وهق ما جرى طؾقف اصطالح السؾػ لؽؾؿة الـسخ أكـف: 02الـاسخ والؿـسقخ لفبة اهلل بـ سالمة )ص(  0)

مطؾؼ الرفع، وهق أطؿ مؿا تؼرر يف اصطالح الؿتـلخريـ مــ أكـف: رفـع الحؽـؿ الشـرطل بـدلقؾ شـرطل 

(، والـسـخ يف 5.511(، والؿقافؼـات لؾشـاصبل )85.06اوى ٓبــ تقؿقـة )متلخر يـظر: مجؿقع الػتـ

 (8.46الؼرآن د- مصطػك زيد )

وهــل قــراءة ابـــ كثقــر الؿؽــل، وأبــل طؿــرو البصــري يـظــر: الـشــر يف الؼــراءات العشــر ٓبـــ الجــزري   (5)

(0.002-) 
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 ه-أمرُ  ؿْ فُ جؿقعُ  ف، وإمرُ فؿ خؾؼُ جؿقعُ  أي: فالخؾُؼ  [21

 :تـبقف

 َخ ِسـمـا كُ  َض إٓ بْعـ الؿجاُل  اَل ق صَ ه ولُ ف بعدَ اسخُ فـَ  رآنِ بالؼُ  قخٍ ُس ـْ مَ  لؽؾ   أنَّ  اطؾؿْ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ ف: ، وققلـبالؼتالِ  رِ بإمْ 

ـــرة: ]ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ـــختْ  [012البؼ ـــةُ كس پ  پ   پ  پ    ژ : فا آي

  -ولِ زُ فا يف الـُّ طـْ  رْت تلخَّ  ، وإنْ رتقِب فا يف التَّ وهل قبؾَ  [051البؼرة: ]ژ  ڀ

ـ  مقض   ف مؿا جاءَ تُ ما جؿعْ  وهذا آخرُ  بعد ] إفقل [،  سِ ؿْ الشَّ  كظفقرِ  ًحا لفذا الػ

، ف يف هـذا الؿجؿـقعِ تُ رْ مـا سـطَّ  ، وتؿـامُ قعِ كُ ف بعد الرُّ رأَس  اعُ رَ طـف القَ  عَ فَ ما رَ  آخرُ و

  والحؿدُ 
ِ
ـامِ َؿـطؾـك التَّ  هلل ـ الةُ ، والصَّ ، ، وطؾـك آلـفِ والعـامِ  اصِ الَخـ دِ طؾـك سـق   المُ والسَّ

 بعقنِ  الؽتاُب  تؿَّ  ، والؼقام،رِ الحْش  إلك يقمِ  قفؿ بالخقرِ ابعقـ وتابعِ ، والتَّ ف الؽرامِ وصحبِ 

 
ِ
  -هـ8035رجب سـة  85يف  اِب هَّ ؽ القَ الؿؾِ  اهلل

 

 

                                                 
ع الػتــاوى ٓبـــ تقؿقــة ) (، ولالســتزادة يـظــر: مجؿــق06الـاســخ والؿـســقخ لفبــة اهلل بـــ ســالمة )ص(  8)

 (-8.052,520(، والـسخ يف الؼرآن الؽريؿ د- مصطػك زيد )84.855

ــاري )(  0) ــت  الب ــر: ف ــرًا يـظ ــؽ شــقئًا كثق ـــ ذل ــع م ــف تتب ـــ حجــر أك ــر اب ــد ذك ــللة 5.861وق ــل مس  (، وه

 تحتاج لبحث-

 جاء يف حاشقة الؿخطقط: أي قؾؿف-(  5)

 ـائف- جاء يف حاشقة الؿخطقط: أي كؼشف واكح(  1)
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 اخلامت٘

 بعد آكتفاء مـ دراسة وتحؼقؼ الؽتاب يؿؽـ استخالص ما يؾل:  

 الـتائج: 

أن شخصقة الؿملػ قد ضفرت يف كتابف هذا مــ خـالل:  ابتؽـاره لؿقاضـقع  ,8

لؿـسقخ، ومـ خـالل اختصـاره لفـذا طؾك غقر طادة مـ سبؼف مؿـ ألػ يف الـاسخ وا

العؾؿ بتللقػف طؾك الؿقاضقع7 فؾفـذا جـاءت أيـات التـل تـاولفـا قؾقؾـة بالـسـبة لؿــ 

 ألػ فقفا مؿـ سبؼف-

أن مصطؾ  الـسخ طـد الؿملػ لؿ يؽـ طؾك مـا قـرره الؿتـلخرون مــ رفـع  ,0

7 لفذا حؽؿ متؼدم بخطاب متلخر طـف، بؾ طؾك ما كان طؾقف السابؼقن مـ مطؾؼ الرفع

 كثرت طـده إققال الؿرجقحة يف أيات الؿـسقخة-

( آيـة ، وبقــت الدراسـة أن 881أن أيات الؿـسقخة التل تـاولفا الؿملػ ) ,5

 ( آية - 820( آية، وأن الؿرجقح مـفا ) 80الراج  مـفا )

 التقصقات:

 دراسة ترجقحات الؿملػ يف الـاسخ والؿـسقخ مـ خالل كتابف هذا-,8

 بتحؼقؼ الرسائؾ الؿختصرة يف مقاضقع طؾقم الؼرآن الؽريؿ طؿقمًا- آهتؿام,0

دراسة مملػات الؿمّلػ رحؿف اهلل الؿخطقط، وكشر الؿػقد مـفا لؽـل تـتػـع ,5

 بف إجقال-

وأخقرًا فلسلل اهلل أن يـػع هبذا الؽتاب مملػف، ومحؼؼف، وجؿقع الؿسـؾؿقـ وأن 

اهلل وحده، ومـا كـان مــ خطـل فؿــل  يؽتب لف الؼبقل طـده، فؿا كان مـ صقاب فؿـ

    والشقطان، وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ-

                                                 
 هــ  8118. 6. 80تؿ آكتفاء بحؿـد اهلل وفضـؾف مــ تحؼقـؼ الؽتـاب  يف آخـر سـاطة مــ يـقم الثالثـاء   (8)

واهلل أسلل أن يجعؾف خالًصا لقجفـف الؽـريؿ، مقجًبـا لؾػـقز طــده بجــات الـعـقؿ، وأن يـػـع بـف مملػـف، 

 ومحؼؼف، وسائر الؿسؾؿقـ- 
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 املصادز ّاملساجع

ــديـ  -8 ـــ كاصــر ال ــار الســبقؾ، لؿحؿــد ب ــث مـ إرواء الغؾقــؾ يف تخــريج أحادي

 هـ- 8122، 0هـ(، الؿؽتب اإلسالمل، ط8102إلباين )ت

 بــ محؿـد الؽـرم أبـل بــ طؾـل سـالح ٕبلأسد الغابة يف معرفة الصحابة،  -0

، تحؼقـؼ: طؾـل معـقض (هــ352ت) إثقـر ابــ الديـ طز الجزري، محؿد

 هـ- 8182، 8وآخر، دار الؽتب العؾؿقة، ط

 ثابـت بــ طؾـل بــ أحؿـد بؽـر ، ٕبـلالؿحؽؿـة إكبـاء يف الؿبفؿة إسؿاء -5

هـــ(، تحؼقــؼ: طــز الــديـ طؾــل الســقد، مؽتبــة 135الخطقــب البغــدادي )ت

 هـ- 8184، 5الؼاهرة، ط الخاكجل

اإلصابة يف تؿققز الصحابة، ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ حجـر العسـؼالين  -1

هـ(، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحســ الرتكـل بالتعـاون مـع مركـز 520)ت

 هـ-  8106، 8البحقث والدراسات العربقة واإلسالمقة بدار هجر، ط

 بــ مقسـك بــ محؿـد بؽـر آطتبار يف الـاسخ والؿـسـقخ مــ أثـار، ٕبـل -2

، دائرة الؿعارف العثؿاكقة، حقدر آباد (هـ251 ت) الفؿداين الحازمل طثؿان

 هـ- 8526، 0الدكـ، ط

 الدمشــــؼل الزركؾـــل محؿــــد بــــ محؿــــقد بــــ الــــديـلخقـــر إطـــالم،  -3

 م- 0220، 82هـ(، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، ط8563)ت

، لؿصـطػك قنوالػــ الؽتـب أسامل طـ الظـقن كشػ ذيؾ الؿؽـقن إيضاح -4

هــــ(، دار الؽتـــب 8234بــــ طبـــد اهلل الؼســـطـطقـل الرومـــل الحـػـــل )ت ا

 هـ- 8185العؾؿقة، بقروت، 

 بـ اهلل طبد بـ محؿد الديـ بدر اهلل طبد ٕبلالبحر الؿحقط يف أصقل الػؼف،  -5

هـــ(، تحؼقــؼ: محؿــد تــامر، دار الؽتــب العؾؿقــة، 461)ت الزركشــل هبــادر

 هـ- 8108بقروت، 
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صرابؾس وأدبائفا، لعبد اهلل بـ حبقب كقفؾ، مطبعـة الحضـارة،  تراجؿ طؾؿاء -6

 هـ-  8606صرابؾس، 

تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٕبل محؿد طبد الرحؿـ بـ محؿد أبل حاتؿ الـرازي  -82

هـ(، تحؼقؼ: أسعد محؿـد الطقـب، مؽتبـة مصـطػك كـزار 504التؿقؿل )ت 

 هـ- 8186، 5الباز، مؽة الؿؽرمة، ط

 إزدي بشـقر بــ سـؾقؿان بــ مؼاتؾ الحسـ لبٕ تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان، -88

، 8هــــ(، تحؼقـــؼ: أحؿـــد فريـــد، دار الؽتـــب العؾؿقـــة بقـــروت، ط822)ت

 هـ-8101

التؾخقص يف أصقل الػؼف، ٕبل الؿعالل طبد الؿؾؽ بــ طبـد اهلل الجـقيـل )  -80

هـ(، تحؼقؼ: طبد اهلل الـبالل وآخر، دار البشائر اإلسـالمقة، بقـروت، 145ت

 م- 8663، 8ط

هتــذيب التفـــذيب، ٕبــل الػضـــؾ أحؿــد بــــ طؾــل بــــ حجــر العســـؼالين  -85

 هـ-8503، 8هـ(، دائرة الؿعارف العثؿاكقة، حقدر آباد الدكـ، ط520)ت

، لؿحؿـد بــ طؾـل بــ الػؼفقـة إسـرار يف الســقة والؼقاطـد الػروق هتذيب -81

هـ(، مطبقع بحاشقة كتاب الػروق لؾؼرايف، تحؼقؼ: خؾقؾ 8534حسقـ )ت

 هـ- 8185دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الؿـصقر، 

جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼـرآن، ٕبـل جعػـر محؿـد بــ جريـر الطـربي )  -82

(، تحؼقــؼ: طبــد اهلل الرتكــل وآخــرون، دار طــالؿ الؽتــب، الريــاض، 582ت

 هـ-8101، 8ط

الجامع الصحق ، ٕبل الحسـقـ مسـؾؿ بــ الحجـاج الؼشـقري الـقسـابقري  -83

 أفاق الجديدة، بقروت- هـ(، مـشقرات دار 038)ت

هـ(، تحؼقـؼ: 046الجامع الؽبقر، ٕبل طقسك محؿد بـ سقرة الرتمذي )ت -84

 م-8665، 0بشار طقاد معروف، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، ط
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، وأيامـف وســـف  اهلل رسـقل أمـقر مــ الؿختصـر الصحق  الؿسـد الجامع -85

تحؼقـؼ: ـ(، هـ023)ت الجعػـل البخـاري إسؿاطقؾ بـ محؿدٕبل طبد اهلل 

 هـ- 8100، 8محؿد بـ زهقر الـاصر، دار صقق الـجاة، ط

جؿــال الؼــراء وكؿــال اإلقــراء، ٕبــل الحســـ طؾــؿ الــديـ طؾــل بـــ محؿــد  -86

ــب 315الســخاوي ) ت ــد الحــؼ الؼاضــل، ممسســة الؽت ــؼ: طب ـــ(، تحؼق ه

 هـ- 8186، 8الثؼافقة، بقروت، ط

بـــ حســـ البقطــار حؾقـة البشــر يف تــاريخ الؼــرن الثالــث طشــر، لعبــد الــرزاق  -02

، 0هـ(، تحؼقؼ: هبجت البقطار، دار صادر، بقروت، ط8552الدمشؼل، )ت

 هـ-8185

هــ(، 022ســ الدرامل، ٕبل محؿد طبد اهلل بـ طبد الـرحؿـ الـدارمل )ت -08

 هـ- 8108، 8تحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد الداراين، دار الؿغـل، ط

الؿحؾــل  شــرح القرقــات يف أصــقل الػؼــف، لجــالل الــديـ محؿــد بـــ أحؿــد -00

، 8هـ(، تحؼقؼ: حسام الديـ طػاكـة، جامعـة الؼـدس، فؾسـطقـ، ط531)ت

 هـ- 8102

شفل الـغؿ يف ترجؿة شقخ اإلسالم طارف الحؽؿ، لشفاب الديـ أبل الثــاء  -05

هـــ(، تحؼقــؼ: 8510محؿــقد شــؽري بـــ طبــداهلل بـــ محؿــد ألقســل )ت

ــقم الؼــرآن، دمشــؼ ــد الخطــراوي، ممسســة طؾ ــروت، ط,محؿــد العق ، 8بق

 هـ-  8125

هــ(، تحؼقـؼ: 052الطبؼات الؽبقر، لؿحؿد بـ سـعد بــ مـقـع الزهـري )ت -01

 م- 0228، 8طؾل محؿد طؿر، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط

الطريؼة الـؼشبـدية بقـ ماضقفا وحاضرها، فريد صالح الفاشؿل، دار العـرب  -02

 م- 0225لؾطباطة والـشر، اسطـبقل 

ريؿ وبقـان أثـره يف التػسـقر جؿعـًا العام الؿراد بف الخصـقص يف الؼـرآن الؽـ -03
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ودراسة، ٕحؿد بـ سعد بـ حامد الحربل الؿالؽل، كرسل الؼـرآن الؽـريؿ 

 هـ- 8153، 8وطؾقمف بجامعة الؿؾؽ سعقد، ط

غرائب آغرتاب وكزهة إلباب، لشفاب الديـ أبل الثــاء محؿـقد شـؽري  -04

داد، هـــ(، مطبعــة الشــابـدر، بغــ8510بـــ طبــداهلل بـــ محؿــد ألقســل )تا

 هـ-  8504

فت  الباري بشرح صحق  البخاري، ٕبل الػضؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ حجـر  -05

ــة، 520العســؼالين )ت ــب، دار الؿعرف ــديـ الخطق ــؼ: محــب ال ـــ(، تحؼق ه

 بقروت-

ـــرازي الجّصـــاص  -06 ــــ طؾـــل ال الػصـــقل يف إصـــقل، ٕبـــل بؽـــر أحؿـــد ب

 هـ- 8181، 0هـ(، وزارة إوقاف الؽقيتقة، ط542)ت

ؾرتاث العربل اإلسـالمل الؿخطـقط، ممسسـة آل البقـت، الػفرس الشامؾ ل -52

 م- 8656إردن، 

ــات الػفــارس ففــرس -58 ــد ؿحؿــد، لوإثب   َطْب
ّ
ــاين الَحــل هـــ(، 8555)ت الؽت

 م-8650، 0تحؼقؼ: إحسان طباس، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، ط

هــ(، 125الؼضاء والؼدر، ٕبل بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل البقفؼـل )ت -50

، 8بــــ طبـــد اهلل آل طـــامر، مؽتبـــة العبقؽـــان الريـــاض، ط تحؼقـــؼ: محؿـــد

 هـ-8108

 بـــ ؿرطــللالؽــريؿ،  الؼــرآن يف والؿـســقخ الـاســخ بقــان يف الؿرجــان قالئــد -55

، تحؼقـؼ: سـامل ططـا (هــ8255ت) لالحـبؾـ لالؽرمـ بؽـر أبـك بـ يقسػ

 حسـ، دار الؼرآن الؽريؿ، الؽقيت- 

حؿـد بــ محؿـد الثعؾبـل الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن، ٕبـل إسـحاق أ -51

هـــ(، تحؼقــؼ: أبــل محؿــد بـــ طاشــقر، دار إحقــاء الــرتاث العربــل 104)ت

 هـ- 8100، 8بقروت، ط



 أحؿد بـ سعد بـ حامد الؿالؽل د.                                                  الحؽؿ الؿرسقخ يف طؾؿ الـاسخ والؿـسقخ

 
61 

لبـاب الـؼـقل يف أسـباب الــزول، لجـالل الــديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽــر  -52

هـــ(، تحؼقــؼ: أحؿــد طبــد الشــايف، دار الؽتــب العؾؿقــة، 688الســققصل ) ت

 م- 0280، 8بقروت، ط

ى، ٕبل العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ طبـد السـالم بــ مجؿقع الػتاو -53

هـ(، تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ قاسـؿ، مجؿـع الؿؾـؽ 405تقؿقة الحراين )ت

 هـ- 8183، 8ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، ط

الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، ٕبل محؿد طبـد الحـؼ بــ غالـب  -54

(، تحؼقؼ: طبد السالم طبد الشايف محؿـد، دار 210بـ ططقة إكدلسل )تا

 هـ- 8100، 8الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ـــؼقطل  -55 ــار الش ــد الؿخت ـــ محؿ ــقـ ب ــد إم ــف، لؿحؿ ــذكرة يف أصــقل الػؼ م

 م- 0228، 2هـ(، مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، ط8565)ت

الـديـ  مرآة العرفان ولبف شرح رسالة مـ طرف كػسف فؼد طرف ربف، لشفاب -56

هـــ(، تحؼقــؼ: طاصــؿ الؽقــالل، دار 8042أحؿــد بـــ ســؾقؿان إروادي )ت

 هـ- 8153كتاب كاشرون، بقروت، 

مسـالؽ إبصـار يف مؿالـؽ إمصـار، لشـفاب الـديـ أحؿـد بــ يحقـك بـــ  -12

، 8هــ(، الؿجؿـع الثؼـايف، أبـق ضبـل، ط416فضؾ اهلل الؼرشـل العؿـري )ت

 هـ- 8105

قـؼ: طبـد اهلل بـــ طبـد الؿحســ الرتكــل مســد اإلمـام أحؿـد بـــ حـبـؾ، تحؼ -18

 هـ- 8106، 0وآخرون، ممسسة الرسالة، ط

معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة، لؿحؿد بــ حسـقـ الجقـزاين،  -10

 هـ- 8104، 2دار ابـ الجقزي، ط

معجــؿ البؾــدان، ٕبــل طبــد اهلل يــاققت بـــ طبــد اهلل الرومــل الحؿــقي، دار  -15

 م- 8662، 8صادر، بقروت، ط
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هــ(، 8125جؿ الؿملػقـ، لعؿر بـ رضا بـ محؿد كحالـة الدمشـؼل )تمع -11

 دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت-

هـ(، 562معجؿ مؼايقس الؾغة، ٕبل الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا ) ت -12

 هـ- 8566تحؼقؼ: طبد السالم هارون، دار الػؽر، 

ؼ: أبل هـ(، تحؼق462الؿقافؼات، إلبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الشاصبل )ت -13

 هـ- 8184، 8طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان، دار ابـ طػان، ط

هـــ(، 846مقصــل اإلمــام مالــؽ، لؿالــؽ بـــ أكــس بـــ مالــؽ إصــبحل )ت -14

 هـ- 8180تحؼقؼ: بشار طقاد معروف وآخر، ممسسة الرسالة، 

 سـعقد بــ أحؿـد بــ طؾل محؿد ٕبل الـاسخ والؿـسقخ يف الؼرآن الؽريؿ، -15

هـ(، تحؼقؼ: طبد الغػـار البــداري، دار الؽتـب 123إكدلسل )ت حزم بـا

وهق خطل وإكؿا هق ٕبـل طبـد اهلل محؿـد  هـ- 8123، 8العؾؿقة، بقروت، ط

 هـ(-  502ابـ حزم إكصاري )ت كحق 

 الؿؼري البغدادي كصر بـ سالمة بـ اهلل هبة الؼاسؿ لبٕالـاسخ والؿـسقخ  -16

اإلسـالمل بقـروت،  ، تحؼقؼ: زهقر الشـاويش وآخـر، الؿؽتـب(هـ182ت)

 هـ- 8121، 8ط

الـاســخ والؿـســقخ، ٕبــل جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد بـــ إســؿاطقؾ الـحــاس  -22

هـــ(، تحؼقــؼ: محؿــد بـــ طبــد الســالم محؿــد، مؽتبــة الػــالح، 555)ت

 هـ- 8125، 8الؽقيت، ط

الـسخ يف الؼرآن الؽريؿ دراسة تشـريعقة كؼديـة، لؿصـطػك زيـد، دار القسـر،  -28

 هـ-  8105، 0الؼاهرة، ط

ـــ الجــزري ا -20 ــد ب ـــ محؿ ــد ب ــر محؿ ــل الخق ــراءات العشــر، ٕب لـشــر يف الؼ

 هـ(، تحؼقؼ: طؾل بـ محؿد الضباع، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت-  555)ت

بــ محؿـد  طؾـل بــ الـرحؿـ طبـد الػـرج لأبـ الديـ جؿاللكقاسخ الؼرآن،  -25

ــاري، (هـــ264 ت) الجــقزي ــل الؿؾقب ــؼ: محؿــد أشــرف طؾ  طؿــادة، تحؼق

 هـ- 8105، 0، طالؿـقرة الؿديـة اإلسالمقة، لجامعةبا العؾؿل البحث
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 الؿخطقصات:

الــدر الؿســؾقك يف اكتفــاء غايــة الســؾقك، لشــفاب الــديـ أحؿــد بـــ ســؾقؿان  -8

 هـ(-8042إروادي )ت

رسالة مظفر كقر الؿظفر شرح الصؾقات القسطك، لشفاب الديـ أحؿد بــ  -0

 هـ(-8042سؾقؿان إروادي )ت

ـــفاب ا -5 ـــرب، لش ـــرح الحـــزب إك ـــؾقؿان إروادي ش ــــ س ـــد ب ـــديـ أحؿ ل

 هـ(-8042)ت

شــــرح حــــزب البحــــر، لشــــفاب الــــديـ أحؿــــد بـــــ ســــؾقؿان إروادي  -1

 هـ(- 8042)ت

 العؼد الػريد يف طؾق إساكقد، لشفاب الديـ أحؿد بـ سؾقؿان إروادي- -2

كقر الؽقاكب يف معرفة إصقل والػروع والقاجـب، لشـفاب الـديـ أحؿـد  -3

 هـ(-8042بـ سؾقؿان إروادي )تا

كقر الؿشؽاة يف طؾؿ التقحقـد، لشـفاب الـديـ أحؿـد بــ سـؾقؿان إروادي  -4

 هـ(-8042)ت

 الؿجلت العؾؿقة:

آية السقػ وأثرها يف طؾؿ الـسخ، إلبراهقؿ محؿقد إبـراهقؿ الـجـار، جامعـة  -8

 م-0282الؿقصؾ، مجؾة كؾقة العؾقم اإلسالمقة، العدد الثامـ، 

 الؿقاقع آلؽتروكقة: 

اث، بركامج الؽرتوين قام بنصداره مركـز الؿؾـؽ فقصـؾ لؾبحـقث خزاكة الرت -8

  https://www.kfcris.com/ar/publicationوالدراسات اإلسالمقة،  

 https://www.aruc.orgالػفرس العربل الؿقحد  -0

 http://www.almajidcenter.orgمركز جؿعة الؿاجد لؾثؼافة والرتاث بدبل  -5

 https://k-tb.comالباحث العؾؿل  عمقق -1

* * * 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
64 

 



 هقا بـت حؿدان الشؿريد.                                                                                         وقق  التؿام لإلمام ابـ قتقبة

 
65 

 )جؿعًا ودراسة(

 إطداد

 إستاذ الؿساطد يف قسؿ الدراسات الؼرآكقة

 جامعة الؿؾؽ سعقد
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 ملدص البخح

ــف  ,8 ــك القج ــراءة طؾ ــة أداء الؼ ــرف كقػق ــف يع ــؾ7 ب ـــ جؾق ــداء ف ــػ وآبت القق

 الصحق -

دم هذا البحث وققف اإلمام ابـ قتقبة، بجؿعفا، ودراستفا ودٓٓهتا طؾك يؼ ,0

ــداء، وبقــان الصــحق  والــراج  مـفــا، ومــا  معــاين جؾقؾــة طـــد طؾؿــاء الققــػ وآبت

ــف ــك يســتحب أن يؼــػ طؾق   ،الؼــارئ بؿــا يتػــؼ مــع وجــقه التػســقر، واســتؼامة الؿعـ

 -وصحة الؾغة

 

* * * 
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 املكدم٘ 

، الرحؿـ الرحقؿ، مالؽ يقم الديـ، والصالة والسالم إتؿـان الحؿدهلل رب العالؿقـ

 وبعد: ،حؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـإكؿالن طؾك خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ م

ويـداوم طؾقـف مــ الطاطـات: تـالوة كتابـف  ،فنن أجّؾ ما يتؼرب بف العبـد إلـك ربـف

 حف جف مغ جغ مع جع مظ)بــذلؽ ققلــف تعــالك : الؽــريؿ7 مؿتــثالً 

 -[ 06فاصر: أية  ]-( مك لك خك حك جك مق حق مف خف

ــد أمــر اهلل   ــال:  ,طزوجــؾ–وق ــف فؼ ــؾ كتاب ــف الؽــريؿ برتتق  مه جه ين ىن)كبق
 -[ 1الؿزمؾ: أية ] ( جي يه ىه

ومـ أوجف ترتقؾف وتبققــف الققـػ طؾـك مـا تـّؿ معــاه7 إذ روي طــ طؾـل بــ أبـل 

 -"الرتتقؾ تجقيد الحروف، ومعرفة القققف"صالب أكف قال: 

هبذا العؾؿ تصــقػًا وتعؾقؿـًا مــذ طفـد  ,رحؿفؿ اهلل تعالك,ـك السؾػ و قد اطت

7 وذلؽ لبالغ أثره يف التػسقر والبقان، فؼد ورد طـ ابــ ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ,الـبل 

لؼد طشـا برهة مــ دهركـا، وأحـدكا يـمتك اإليؿـان "أكف قال:  ,رضل اهلل طـفؿا,طؿر 

فقـتعؾؿ  ,صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ,حؿـد قبؾ أن يـمتك الؼـرآن، وتــزل السـقرة طؾـك م

 - "حاللفا وحرامفا وآمرها وزاجرها، وما يـبغل أن يؼػ طـده مـفا

كؿا أجؿع العؾؿاء طؾك أهؿقة هذا العؾؿ، وكّص طؾـك تعّؾؿـف أئؿـة إداء، فصـار 

ًٓ خصبًا لؾػؽر والـظر، مع مالف مـ مؽاكة طـد طؾؿاء إثر-  طؾؿًا جؾقالً، ومجا

 ،السؾػ الصال  مـ الصحابة ومـ بعدهؿ بعؾؿ الققػ وآبتداء استؿرت طـاية

وُأل ػ فقف مـذ وقت مبؽر يف بداية الؼرن الثـاين  ،وضفرت مئات الؿملػات كظؿًا وكثراً 

                                                 
 (-544ل ص )ققػ وآبتداء ٕبل الؼاسؿ الُفذلال (8)

ــال الحــاكؿ: 5.842(، والبقفؼــل يف ســــف )8.68أخرجــف الحــاكؿ يف الؿســتدرك ) (0) هــذا حــديث "( ق

 صحق  طؾك شرط الشقخقـ-
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( لف كتاب )الققـػ وآبتـداء(، ـه806فـجد ضرار بـ صرد الؿؼريء )ت: ،الفجري

بـل طؿـرو بــ العـالء ولؽـؾ مــ أ ،"كتـاب الققـقف" هــ(852وشقبة بـ كصاح )ت:

  هــــ(823( وحؿـــزة بــــ حبقـــب الزيـــات )ت: ـهـــ821الؿؼـــريء الـحـــقي )ت:

كتاب الققػ وآبتداء وغقرها إٓ أن جؾ هذه الؿصــػات يف هـذه الحؼبـة خاصـة يف 

 طداد الؿػؼقد-

)إيضاح الققػ وآبتـداء ( وكتـاب أبـل هـ( 505ي )ت:ويعد كتاب ابـ إكبار

ؼطع وآئتـاف(، وكذلؽ كتاب الؿؽتػك ٕبل طؿرو )ال هـ(555جعػر الـحاس )ت:

وغقرها مـ أهؿ الؿصـػات يف طؾؿ الققػ وآبتداء فؼد اصؾعـقا  هـ(111الداين )ت:

 ودوكقا لـا بعض آرائفؿ مؿـ اطتـقا بالتؿام مـ القققف- ،طؾك آراء مـ سبؼفؿ

لؼصـص ٓ يؼقم بالتؿام إٓ كحقي طالؿ بالؼراءات طـالؿ بالتػسـقر وا"ولؿا كان 

آثرت أن أتـاول أحد  "وتؾخقص بعضفا مـ بعض، طالؿ بالؾغة التل كزل هبا الؼرآن

همٓء إطالم بالبحث7 أٓ وهق اإلمام ابـ قتقبة، فؽان مؿـ لف اختقارات يف الققػ، 

وقد يسر اهلل لل جؿعفا يف بحث مستؼؾ يؾّؿ ما تػرق مـ أشتاهتا، ويجؾل اختقاراتف يف 

ا إئؿة طـف مثؾ أبل جعػر الـحاس، ومؽل بـ أبل صالب الؼقسل، الققػ التل تـاقؾف

 وأبل طؿرو الداين وغقرهؿ مـ خالل كتبفؿ يف الققػ-

 بعقكف وكرمف أن يـػع بف وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ- سائؾة الؿقلك 

 أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره:

 بط ارتباصــــف بؽتــــاب اهلل طزوجــــؾ 7 وٓشــــؽ أن شــــرف العؾــــقم مــــرت 

بشرف الؿعؾقم-

الربط بقـ العؾقم الؼرآكقة والعؾقم العربقة لقثقؼ الصؾة بقـفؿا- 

الثؿرة يف تطبقؼف يف قراءة الؼرآن الؽريؿ بؿعرفة الققػ التام الصحق  مـ غقره- 

                                                 
 -85الـحاس ص  الؼطع وآئتـاف ٕبل جعػر (8)
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 ،إثــراء مؾؽــة الـؼــد البـَّــاء لــدى البــاحثقـ والؿتخصصــقـ يف العؾــقم الؼرآكقــة 

ٕهؿقتفا يف تطقير العؾقم وتجقيدها-ودطؿ إبحاث ذات الطابع الـؼدي 

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 : 

لؾباحـث سـعد بــ  ،ة ومـفجـف يف طؾـقم الؼـرآن طرضـًا ودراسـةجفقد اإلمام ابـ قتقب

 لؽـفا لؿ تتطرق لقققف اإلمام ابـ قتقبة- ،هـ8150 ,هـ8158طام  ،مبارك الدوسري

 -ولؿ أقػ طؾك مملػ اطتـك بجؿع وققف اإلمام ابـ قتقبة ودراستفا 

 خطة البحث:

 :وففرس لؾؿراجع ،وخاتؿف وثالثة مباحث، ،اشتؿؾ البحث طؾك مؼدمة

 -وفقفا: أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاره الؿؼدمة

 ويشتؿؾ طؾك أربعة مطالب: ،تعريػ مقجز باإلمام ابـ قتقبة الؿبحث إول:

 الؿطؾب إول: اسؿف وكسبف ومقلده وكشلتف ووفاتف-

 الؿطؾب الثاين: شققخف وتالمقذه-

 الؿطؾب الثالث: مؽاكتف ومـزلتف-

 الؿطؾب الرابع: مملػاتف-

 وفقف مطؾبان :  والققػ طؾك رؤوس أي، ،الققػ وأكقاطف لثا :الؿبحث ا

 الؿطؾب إول: أكقاع الققػ-

 الثاين: الققػ طؾك رؤوس أي- الؿطؾب

وققف اإلمام ابـ قتقبة ويشتؿؾ طؾك جؿعفا ودراستفا حسـب الؿبحث الثالث: 

 -ترتقب الؿصحػ
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 ، وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-الخاتؿة

 لؿراجع-ففرس الؿصادر وا

 مـفج البحث:

اتبعت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل، وذلؽ بجؿع وققف اإلمـام 

 ابـ قتقبة، ثؿ دراستفا دراسة طؾؿقة كؿا يل :

-كتابة البحث وفؼ ققاطد الرسؿ آمالئل الحديث -8

-تقثقؼ الـؼقل القاردة يف البحث مـ مصادرها إصؾقة -0

-كتب الققػ آبتداء جؿع وققف اإلمام ابـ قتقبة مـ -5

-تقجقف كؾ وقػ حسب الؿعـك والتػسقر واإلطراب -1

-وتقضق  أصؾ الخالف ،دراسة مقضع الققػ دراسة مقضقطقة -2

-وٓ يؾزم مـ ذلؽ مقافؼتف ،بقان الؼقل الصحق  حسب الؼرائـ وإدلة -3

 ترتقب الؿقاضع حسب ترتقبفا يف الؼرآن الؽريؿ- -4

 

* * * 
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 باإلماو ابً قتٔب٘املبخح األّل: تعسٓف مْجص 

 املطلب األّل: امسُ ّىطبُ ّمْلدِ ّّفاتُ.

يـََقريهق أبق محؿد طبداهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة   -الؿروزّي  ،، الد 

والؼتبل كسبة إلك جـده قتقبـة، وقتقبـة تصـغقر )قْتـب(، وجؿعـف  ،ويؼال لف الؼتقبل

 -ؾ: إمعاءوقق ،أقتاب، وإقتاب أكاف التل تقضع طؾك ضفر الراحؾة

 -(هـ043، وتقيف سـة )وققؾ ببغداد هـ(،085ولد بالؽقفة سـة )

 املطلب الجاىٕ : غْٔخُ ّتالمٔرِ:

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

 :ومـ أبرز شققخف  ،غزيرًا شؿؾ التػسقر والحديث والؾغة وإدب وإخبار وغقرها

-والده مسؾؿ بـ قتقبة  -8

- هـ(055أبق يعؼقب إسحاق بـ راهقيف )ت: -0

- هـ(016أبق إسحاق إبراهقؿ بـ سػقان الزيادي ) -5

                                                 
 - 826، كزهة إلباء ص 8.02، شذرات الذهب 0.35اكظر : بغقة القطاة  (8)

، وتؼـع أن 0.212وهل مــ أطؿـال الجبـؾ قـرب قرمقسـقـ، معجـؿ البؾـدان كسبة إلك مديـة الديـقر،  (0)

وكان أبـق محؿـد قـد خـرج إلقفـا  ،43غربل إيران مـ مديريات محافظة كرمـشاه البؾدان لؾقعؼقبل ص 

 لَقؾَل فقفا الؼضاء، وأقام فقفا مدة فـسب إلقفا-

 ، كسبة إلك مقصـ أبقف مسؾؿ بـ قتقبة-82.842تاريخ بغداد  (5)

 ، مادة ) قتب(-8.332اكظر : لسان العرب  (1)

 -832ص  كزهة إلباء (2)

 -82.835، تاريخ بغداد 5.10وفقات إطقان  (3)

حدثـل أبـل طــ أبـل العتاهقـة، وحـدثـل أبـل "وقد أشار إلك ذلؽ يف كتابف طققن إخبار، حقث يؼقل :  (4)

اكظـر : تلويـؾ مشـؽؾ الؼـرآن، بتحؼقـؼ :  "الؿعارفـة"أحسبف طـ الفقثؿ بـ طدي، وأشار إلقـف كـذلؽ يف 

 -2السقد أحؿد صؼر، مؼدمة الؿحؼؼ ص

  8.862هتذيب التفذيب  (5)

 -0.35بغقة القطاة  (6)
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 كؿا تتؾؿذ طؾقف طدد كبقر، ومـفؿ:

-- هـ(500ابـف أبق جعػر أحؿد بـ طبداهلل بـ مسؾؿ )ت: 

- هـ(526أبقبؽر محؿد بـ خؾػ الَؿرُزَبان ) ت : 

-(  ه585ؼاسؿ إبراهقؿ بـ محؿد بـ أيقب بـ بشقر الصائغ )أبق ال 

رحؿـ بــــ محؿـــد بــــ طقســـك الســـؽري أبـــق محؿـــد طبقـــداهلل بــــ طبـــدال 

- وغقرهؿ كثقر-هـ(505)ت:

 املطلب الجالح : مكاىتُ ّميصلتُ : 

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

وكــان مـــ الؿــدافعقـ طـــ الســـة أمــام غؾــق  ،ؼــة يف ديـــف وطؾؿــفث ،صــدوقًا ،فاضــالً 

 -الؼائؾقـ بخؾؼ الؼرآن ،وطؾؿاء الؽالم ،الؿعتزلة

 املطلب السابع : أٍه مؤلفاتُ:

-"تلويؾ مشؽؾ الؼرآن" 

-"الرد طؾك الؼائؾ بخؾؼ الؼرآن" 

-"تلويؾ مختؾػ الحديث" 

-"دٓئؾ الـبقة " 

-"غريب الحديث" 

                                                 
  -068. 8بغقة القطاة  (8)

 -8.126 عربال (0)

  842. 82(( تاريخ بغداد 5

  0.35بغقة القطاة  (1)

  026، كزهة إلباء 842.  82اكظر : تاريخ بغداد  (2)

  882اكظر : الػفرست ٓبـ الـديؿ ص  (3)

  84.503اكظر : القايف بالقفقات لؾصػدي  (4)

 ه 8104صبع بتحؼقؼ سؾقؿ الفاللل، دار ابـ طػان، الؼاهرة  (5)

  805اكظر : ففرسة ابـ خقر آشبقؾل ص  (6)

 الجبقري- ه، بتحؼقؼ د- طبداهلل8564وهق مـ أطظؿ ماصـػ، وقد صبع يف مطبعة العاكب، بغداد  (82)
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 بخح الجاىٕ: الْقف ّأىْاعُ، ّالْقف علٙ زوّع اآٖامل

 .املطلب األّل : أىْاع الْقف

وإن كاكت  ،اختؾػ طؾؿاء الؼراءة يف أكقاع الققػ، واختؾػقا يف طددها وتسؿقتفا

تؼسقؿاهتؿ مختؾػة آصطالح إٓ أهنا متؼاربة الؿؼصقد، وفقؿا يؾل طرض تؼسقؿات 

 لـحق التالل:العؾؿاء يف الققػ وآبتداء طؾك ا

قسـؿ الققـػ إلـك ثالثـة  هــ(505أبق بؽر الؼاسـؿ بــ محؿـد إكبـاري )ت: 

-أقسام : الققػ التام، الققػ الحسـ، الققػ الؼبق 

قسؿ الققػ إلك أربعة أقسام: الققػ التام،  هـ(555أبق جعػر الـحاس )ت: 

-الققػ الحسـ، الققػ الؽايف، الققػ الصال 

( قسؿ الققػ إلك أربعة أقسـام: الققـػ التـام،  ـه111أبق طؿرو الداين )ت: 

-الققػ الحسـ، الققػ الؽايف، الققػ الؼبق 

السجاوكدي )ت: ( قسؿ الققػ إلك خؿسة أقسام : الققػ الـالزم، الققـػ  

-الؿطؾؼ، الققػ الجائز، الققػ الؿجقز، الققػ الؿرخص

رحؿـف اهلل وهـق  زريولعؾ مـ أقرب تؾؽ التؼسقؿات ما ذكره اإلمام ابـ الجـ

وهاك تؾخقص ما ذكره : أن الققػ يـؼسؿ إلك قسـؿقـ : اختقـاري  ،الذي طؾقف إكثر

 واضطراري، فنن تؿ الؽالم كان اختقاريًا، وإن لؿ يتؿ كان اضطراريًا-

 والققػ آختقاري يـؼسؿ إلك:

 ،: هق الذي ٓ يؽـقن مـا بعـده متعؾـؼ بـف مــ حقـث الؾػـظ والؿعــكالققػ التام

                                                 
 - 8.816اكظر : اإليضاح  (8)

 اكظر : الؼطع وآئتـاف  (0)

 -8.235، وقال قريبا مـ هذا السخاوي يف جؿال الؼراء 855اكظر : الؿؽتػك ص  (5)

 -825اكظر : طؾؾ القققف ص  (1)

 - 8.003اكظر : الـشر  (2)
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وأكثر مـا يقجـد  ،ففذا الـقع يققػ طؾقف ويبتدأ بؿا بعده ،وسؿل تامًا لتؿام الؿعـك بف

 طـد رؤوس أي-

وسـؿل  ،هق الذي بعده متعؾؼ بف مـ حقث الؿعـك فؼط ٓ الؾػظ : الققػ الؽايف

واستغـاء ما بعده طـف وهـق كالتـام يف جـقاز الققـػ طؾقـف  ،كافقًا لالكتػاء بف طؿا بعده

 -ؿا بعدهوآبتداء ب

يؽـقن لـف تعؾـؼ بؿـا بعـده مــ حقـث الؾػـظ و سـؿل  : هـق الـذي الققػ الحسـ

حسـًا ٕكف يف كػسـف حســ مػقـد يجـقز الققـػ طؾقـف دون آبتـداء بؿـا بعـده لؾتعؾـؼ 

 -الؾػظل إٓ أن يؽقن رأس آية فقجقز آبتداء بؿا بعده

عـده لػظـًا : هق الذي ٓ يمدي معــك صـحقحًا لشـدة تعؾؼـف بؿـا ب الققػ الؼبقح

أو أوهــؿ معـــك فاســدًا وٓ يجــقز تعؿــد الققــػ طؾقــف إٓ  ،ومعـــك مــع طــدم الػائــدة

ويف حالة الضرورة يـبغـل طؾـك الؼـاريء أن يرجـع  ،لضرورة مـ اكؼطاع كػس وكحقه

 -فقصؾ أية بؿا يتبقـ معف الؿعـك

 سبب اختل  العؾؿاء يف تؼسقؿ الققػ:

الققػ يف الؼرآن الؽـريؿ إكؿـا هـق لتــقع  إن تعدد مـاهج العؾؿاء يف تحديد أكقاع

وربؿــا يتػؼــقن طؾــك العــدد "يؼــقل العالمــة الصػاقســل :  ،مـطؾؼــاهتؿ يف ذلــؽ

وبعضفؿ  ،وبعضفؿ يسؿقف حسـًا ،فبعضفؿ يسؿل التام كامالً  ،ويختؾػقن يف التسؿقة

وبعضـفؿ يسـؿل الؽـايف حســًا والحســ  ،وبعضفؿ مختاراً  ،وبعضفؿ مطؾؼًا ،كافقًا

، ولـقس هـذا خالفـًا يف ؽـايف بالجـائز، والصـال  بـالؿػفقموبعضفؿ يسـؿل ال ،ًاكافق

 -"الحؼقؼة 7 بؾ لؽٍؾ مصطؾٌ  مشك طؾقف وتؼسقؿ مـسقب إلقف

كــؾ  ،والـــاس يف اصــطالح مراتبــف مختؾػــقن"وكــذلؽ قــال اإلمــام إشــؿقين : 

                                                 
 -08اكظر : وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص  (8)

 -858الغافؾقـ ص  اكظر : تـبقف (0)
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بـؾ يسـقغ  ،لؿا اشتفر أكف : ٓ مشاحة يف آصطالح ،وذلؽ شائع ،واحد لف اصطالح

 -"لؽؾ أحد أن يصطؾ  طؾك ماشاء

 .الجاىٕ: الْقف علٙ زوّع اآٖ  املطلب

يف قراءتف لسقرة الػاتحـة أكـف  ,صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ,ثبت يف الحديث طـ الـبل 

وكـذا وقـػ  ،فققػ طؾك )العالؿقـ( ومـا بعـده متعؾـؼ بـف لػظقـًا ،كان يؼػ رؤوسفا

ا كاكت هذه قراءة الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ولؿ ، طؾك ) الرحقؿ ( و )الؿستؼقؿ(

 فنكف يؼاس طؾقف غقره مـ الؿقاضع-

ومؿا يدل أيضًا طؾك وققف الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ طؾـك رؤوس أي أن 

 ىث نث مث زث ٱُّٱ ابـ مسـعقد لؿـا قـرأ سـقرة الـسـاء ووصـؾ إلـك ققلـف تعـالك
أمــره صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 - "حسبؽ"راءة طؾك هذا الؿقضع 7 فؼال : أن يؼطع الؼ

فؾق كان تتبع الؿعاين مؿا يحرص طؾقف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أمر 

 مل يك ُّٱابـ مسعقد أن يؼطع قبؾ تؿام الؿعـك 7 ٕن ققلف تعالك بعدها : 
 َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
كؿا أن ققلف تعالك بعده  ،امًاويؽقن الققػ ت ،وهبذه أية يـتفل الؿؼطع ،متعؾؼ هبا

                                                 
 -02مـار الفدى ص  (8)

كــان "( والؾػـظ لــف، طـــ أم ســؾؿة رضـل اهلل طـفــا قالــت : 0604( والرتمــذي )1228أخـرج أبــقداود ) (0)

رســقل اهلل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ يؼّطــع قراءتــف، يؼــرأ )الحؿــدهلل رب العــالؿقـ( ثــؿ يؼــػ، )الــرحؿـ 

اكظـر: الـشـر يف الؼـراءات  "ـ وإســاده صـحق حـديث حسـ"- قـال ابــ الجـزري : "الرحقؿ( ثؿ يؼػ 

 -8.003العشر 

(، طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طــف أن الـبـل صـؾك اهلل 522( والؾػظ لف، ومسؾؿ )1250أخرج البخاري ) (5)

قؾت آقرأ طؾقؽ وطؾقؽ أكزل؟ قال فنين أحـب أن أسـؿعف مــ غقـري،  "اقرأ طؾّل "طؾقف وسؾؿ قال لف : 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱ، حتك بؾغـت فؼرأت طؾقف سقرة الـساء
 فنذا طقـاه تذرفان- "أمسؽ "غقري قال  َّ مك لك
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والـداء  ،كداء لؾؿممـقـ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 -وآبتداء بلمر جديد ،يدل طؾك اكؼطاع الجؿؾة طؿا قبؾفا

وإولـك الققـػ  ،ومـ هـا كسـتطقع الؼـقل بـلن الققـػ طؾـك رؤوس أي ســة

 -طؾقفا ولق تعؾؼت بؿا بعدها

* * * 

                                                 
 -15 – 11ص  قروققف الؼرآن وأثرها يف التػس اكظر : (8)
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 ٘املبخح الجالح: ّقْف ابً قتٔب

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقٱ)قال تعالك: ( 4)

 ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 ( جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني

[826البؼرة: أية ]

قال الؼتبل : )تؿام(- وهذا الققػ طؾك أن جؿؾة  (ام)الققػ طؾك كؾؿة 

مستلكػة، ومـ لؿ يؼػ اطترب أن جؿؾة )حسدًا مـ طـد  (من زن رن مم)

 -أكػسفؿ( مـ صؾة ما قبؾفا

وقد ورد الخالف يف ققلف )مـ طــد أكػسـفؿ( هـؾ هـق متعؾـؼ ب)حسـدًا( أم بــــ 

)ود( 7 فؿـ قال أهنا متعؾؼة ب)حسدًا( وقػ طؾك )كػـارًا( واسـتلكػ )حسـدًا( طؾـك 

 تؼــدير: يحســدوكؽؿ حســدًا، و الؿعـــك: يــقدون ردكــؿ حســدًا، هــذا الحســد مـــ 

 طـد أكػسفؿ-

ؼػ طؾـك )كػـارا( والؿعــك ود كثقـر مــ أهـؾ )ود( لؿ يـأما مـ قال أهنا متعؾؼة ب

 -الؽتاب مـ طـد اكػسفؿ لق يردوكؽؿ كػارًا حسداً 

ــف  ــراج  أك ــف )حســدًا( ٕن حســد "وال ــذيـ كػــروا( 7 ٓ بؼقل مقصــقل ب)ود ال

، كؿا أن ققلف )مـ بعد ما تبـقـ لفـؿ الحـؼ( تتعؾـؼ "اإلكسان ٓ يؽقن مـ طـد كػسف

 -ؿ كػرهؿ، لؾحسد الؿـبعث مـ طـد أكػسفؿبؼقلف )ود( وفقفا تلكقد ودادهت

 ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-

                                                 
 -8.41اكظر : إطراب الؼرآن لؾـحاس  (8)

 -8.861، الؿحرر القجقز 0.228اكظر : تػسقر الطربي (0)

 -8.865معاين الؼرآن وإلطرابف لؾزجاج  (5)

 بتصرف- 8.226اكظر: البحر الؿحقط  (1)
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 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱ)قال تعالك:  (2) 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى
 حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب
-[4آل طؿران: أية ] ( مظ حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس

 )الراسـخقن  :أخـر طؾـك ققلـفوالؿقضـع  ،الققػ يف أية طؾك ققلف )إٓ اهلل (

 -يف العؾؿ (

 -واختار ابـ قتقبة الققػ طؾك )الراسخقن يف العؾؿ(

 وقد ذكر العؾؿاء يف الققػ طؾك هذه أية ثالثة أققال :

واختـاره جؿاطـة مــ  ،وقـػ تـامٱ{ إِالَّ اهلل} إول : أن الققػ طؾك ققلف تعالك:

 -الصحابة والتابعقـ وجؿاهقر أهؾ العؾؿ 

ٕكف جاء قبؾفا )أما( وهل ، ووجف هذا الؼقل أن )والراسخقن( يف مقضع مبتدأ

ٓ تــل  يف الؼــرآن حتــك تثـّــك أو تثّؾــث أو اكثــر كؿــا قــال تعــالك )أمــا الســػقـة فؽاكــت 

)وأما الغالم ( )وأما الجدار( وقـال هفــا )فلمـا الـذيـ يف قؾـقهبؿ  ،لؿساكقـ( ثؿ أتبعف

ف( ثـؿ لـؿ يؼـؾ )وأمـا( فػقـف دلقـؾ طؾـك أن الؿقضـقع مقضـع زيغ فقتبعقن ما تشابف مـ

 -مبتدأ مـؼطع مـ الؽالم الذي قبؾف 

وهـذا غؾـط 7 ٕكـف لـق "ورد طؾقـف فؼـال :  ،وقد خالػ ابـ إكباري هذا التقجقـف

كـان الؿعــك )وأمـا الراسـخقن يف العؾـؿ فقؼقلــقن( لـؿ يجـز أن تحـذف )أمـا( والػــاء 

 - "ٕهنؿا لقستا مؿا يضؿر

                                                 
 -803الؼطع وآئتـاف ص  (8)

 -885اكظر الؼائؾقـ هبذا الؼقل يف الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 -55اكظر : الؿؽتػك لؾداين ص  (5)

 - 061 – 065اكظر : إيضاح الققػ وآبتداء ٓبـ إكباري ص  (1)

 -061, 065ضاح الققػ وآبتداء ٓبـ ٕكباري ص يإ (2)
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وجقابف أن )أما( لؿا حذفت "وأجاب العؿاين طؾك ما أورده ابـ إكباري فؼال : 

 -"ذهب حؽؿفا التل يختص هبا فجرى مجرى آبتداء والخرب

ووجـف هـذا الؼـقل أن ٱ{ وَالرَّاسِخُوىََ ِِخا الِلِمِخ ِ   }الثاين : أن الققػ طؾك ققلف تعـالك

 -)والراسخقن( مرفقع طؾك الـسؼ طؾك )اهلل( 

أكف ٓمعـك لؿدحفؿ بالرسقخ يف العؾؿ إٓ ٕهنؿ يعؾؿقن ما يخػك "ويؼال أيضًا 

 -"ولق كاكقا يؼقلقن آمـا بف فؼط فنكف يؼقلف غقرهؿ مـ العامة ،طؾك غقرهؿ

قال وتبعفؿ كثقر مـ ٱ{ وَالرَّاسُِوىََ ِِا الِلِمِ ِ}ومـفؿ مـ يؼػ طؾك "قال ابـ كثقر : 

  -"لقا الخطاب بؿا ٓ يػفؿ بعقدوقا ،الؿػسريـ وأهؾ إصقل

فـنن "، والققـػ باطتبـار معــك آخـر ،فالقصـؾ باطتبـار معــك ،الثالث : التػصقؾ

ٕن حؼـائؼ إمـقر  ،أريد بالتلويؾ حؼقؼة ما أخـربوا بـف مــ أمـر الؿعـاد فـالققػ هــا

 وأمـا إن أريـد بالتلويـؾ الؿعــك أخـر ،وكـففا ٓ يعؾؿف طؾك الجؾقة إٓ اهلل طزوجـؾ

وهق التػسقر والبقان والتعبقر طـ الشلء 7 كؼقلف )كبئـا بتلويؾف( أي بتػسـقره فـنن أريـد 

 هـــذا الؿعــــك فـــالققػ طؾـــك )والراســـخقن يف العؾـــؿ ( ٕهنـــؿ يعؾؿـــقن ويػفؿـــقن 

ــار ــف هبــذا آطتب ــقا ب ــا خقصب ــف  ،م ــك كـ ــائؼ إشــقاء طؾ ــؿ يحقطــقا طؾؿــًا بحؼ  وإن ل

  ماهل طؾقف(

فؽـؾ  ،ل أن الؼقل الثالث فقف جؿع بقـ الؼـقلقـ إولـقـومؿا سبؼ يؿؽـ أن يؼا

وهــذه آطتبــارات ترجــع إلــك الؿعـــك الؿــراد  ،قــقل مخــالػ ٓطتبــار الؼــقل أخــر

                                                 
 -181الؿرشد لؾعؿاين ص  (8)

 -55 ص الؿؽتػك، 065 – 060ص  اكظر : اإليضاح (0)

 -5.55,54- ولالستزادة اكظر : روح الؿعاين ل لقسل 5.832اكظر : التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر  (5)

 -0.3تػسقر ابـ كثقر  (1)

- واكظـر : 8.120قره الؿحـرر الـقجقز تػسقر ابـ كثقر، وكذلؽ فصؾ يف هذه الؿسللة ابــ ططقـف يف تػسـ (2)

، طؾؾ 862الؿؽتػك  ،080، الؼطع 0.233، اإليضاح 8.868، معاين الؼرآن 3.021تػسقر الطربي 

 -8.000القققف 
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وهذا الؼقل قال بف جؿاطة مـ الؿحؼؼقـ مـ أهـؾ العؾـؿ  ،بالؿتشابف والتلويؾ يف أية

 -، وغقرهؿوالشـؼقطل ،وإلقسل ،وابـ أبل العز الحـػل ،مـفؿ ابـ تقؿقة

ــالك: ( 3)  ــال تع  مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئٱ)ق

 -[802آل طؿران: أية ] ( نث مث زث رث يت ىت نت

 -و هق وقػ ابـ قتقبة ،الققػ طؾك كؾؿة )بؾك(

 ؟ة ما بعدهاو قد ورد الخالف يف ققلف )بؾك( هؾ هل مـ صؾة ما قبؾفا أم مـ صؾ

طؾقـف وسـؾؿ لؾؿـممـقـ وقـػ  فؿـ جعؾفا جقابًا لؿا قبؾفا مـ مؼقل الرسقل صؾك اهلل

طؾقفا، وأوجب الؽػاية لإلمداد السابؼ، ومـ ذهب إلك أهنـا ابتـداء لخطـاب هلل تلكقـدًا طؾـك 

 -ققل كبقف وزيادة كرم وفضؾ مـف باإلمداد إن صربوا واتؼقا7 لؿ يؼػ طؾقفا

وهذا ما طؾقـف جؿفـقر  ،والذي يرتج  الققػ طؾك بؾك إذ صؾتفا بؿا قبؾفا أضفر

 -ـالؿػسري

 زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام)قال تعالك: ( 4) 
 جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 -[858الـساء: أية ] (جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت

 -قال الؼتقبل : تؿ الؽالم  ،الققػ طؾك ققلف : )وإياكؿ أن اتؼقا اهلل(

ومــــ لـــؿ يؼـــػ اطتربهـــا  ،فـــالققػ طؾـــك أن )أِن( يف )أن اتؼـــقا اهلل( تػســـقرية

فؿـ قال بلهنا تػسقرية طؾك معـك : أي اتؼقا اهلل وقػ طؾـك )وإيـاكؿ( أو  ،ةمصدري

                                                 
، روح 085، شرح العؼقدة الطحاوية ٓبــ أبـل العـز ص 84.525اكظر : مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة،  (8)

 -501 8.585ن لؾشـؼقطل أضقاء البقا 5.55,54 ل لقسل ينالؿعا

 - 854ذكره الفؿذاين يف كتابف الفادي ص  (0)

 -5.54، تػسقر البقضاوي 8.188اكظر : الؽشاف  (5)

 -8.541اكظر : الربهان  (1)

 -853الؼطع وآئتـاف ص  (2)

 -8.010اكظر: إطراب الؼرآن لؾـحاس  (3)
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ومـــ  ،لالحـرتاز مـــ دخـقل )وإيــاكؿ ( يف القصــقة طؾـك معـــك : واحـذروا تؼــقى اهلل

 -جعؾفا مصدرية طؾك تؼدير : بلن اتؼقا اهلل لؿ يؼػ

 العامـة والراج  طدم الققػ طؾك )وإياكؿ( ٕن العؼقل السؾقؿة تـدرك الؿعـاين

ومصـحػ الؿديــة  -لؾؼرآن الؽريؿ فال يؿؽــ أن تحؿـؾ )وإيـاكؿ( طؾـك التحـذير 

 طؾك طدم الققػ-

رة الـســـاء: ق]ســـ (ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر)تعـــالك: قـــال  (5)

 [848أية 

وٓ يــتؿ - وقــال : قــال الؼتبــل: تؿــام  ،الققــػ طؾــك ققلــف )وٓ تؼقلــقا ثالثــة(

 -مرهؿ بآكتفاء فؼطٕكف لؿ يل7 }انتَهُىاِ{الؽالم طؾك 

( ولبقان هناية ققلفؿ : ) ثالثة ،فالققػ طؾك أن جؿؾة )اكتفقا خقرا لؽؿ ( مستلكػة

ثـؿ اسـتلكػ بـالـفل طــ  ،ولالحرتاز مـ دخقل )اكتفـقا ( يف قـقلفؿ ،أي : آلفتـا ثالثة

 -فعؾفؿ

 ومـا بعـده ابتـداء مــ كـالم اهلل ،كؿا أن الققػ طؾك ثالثة ٕكف آخر كـالم الؽػـار

فؾــق وصــؾ الؼــارئ ٕوهــؿ اكــف مـــ تؿــام  ،تعــالك أكــف ٓ إلــف ســقاه وٓ معبــقد إٓ إيــاه

لقجـقد  ،كـافوإذا كان كذلؽ لؿ يؽقكـقا كػـارًا- وذكـر الـداين أكـف وقـػ  ،كالمفؿ

التعؾــؼ الؿعـــقي فــالؽالم يف هنــل الـصــارى طـــ إشــراكفؿ بــاهلل تعــالك غقــره بــالؾػظ 

 - وآطتؼاد وصؾب الؽػ طـ ذلؽ فقراً 

                                                 
 - 1.68، البحر الؿحقط 8.010اكظر : إطراب الؼرآن لؾـحاس  (8)

 -005، مـار الفدى ص 835اكظر : الؼطع وآئتـاف ص  (0)

- وكؼــؾ الـحــاس 24، الؿؽتػــك ص 861، الؼطــع وآئتـــاف ص 8.010اكظــر : الؿؼــاصع والؿبــاديء  (5)

 التؿام فقف طـ بعض إئؿة-

 -0.856، الؿحرر القجقز 0.852، معاين الؼرآن لؾزجاج 6.105اكظر : تػسقر الطربي  (1)

 -24ص الؿؽتػك  (2)

 -1.815اكظر : البحر الؿحقط  (3)
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 جن يمىم مم خم حم جم يل ىل ملٱ)تعالك: قال  (6) 
الؿائده: ] (ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن منخن حن

 -[28أية 

 -، قال الؼتبل: تؿام} أَوْلِيَاء{الققػ طؾك كؾؿة 

و الققػ طؾك )أولقاء( طؾك استئـاف جؿؾة )بعضفؿ أولقـاء بعـض(، و )بعـض( 

مـر السـابؼ، والققـػ هــا لبقـان أن مبتدأ و )أولقاء بعض( خـرب، والجؿؾـة تعؾقؾقـة ل 

 ،الـفل طـ اتخاذهؿ أولقاء طؾك اإلصالق7 فؾق وصؾ لصارت الجؿؾة صـػة ل ولقـاء

 فقؽقن الـفل طــ اتخـاذ أولقـاء صـػتفؿ )بعضـفؿ أولقـاء بعـض( وهـذا غقـر مؼصـقد 

 -يف أية

فقؽـقن الـفـل طــ  ،لق وصؾ صـارت الجؿؾـة صـػة ٕولقـاء"قال السجاوكدي: 

ولقاء صػتفؿ أن بعضفؿ أولقاء بعض وهـق محـال وإكؿـا الـفـل طــ اتخـاذهؿ اتخاذ أ

 -"أولقاء طؾك آصالق

كؿا ذكر بعض الؿػسريـ أن جؿؾة )بعضفؿ أولقـاء بعـض( مؼطقطـة مــ الـفـل 

  وهل تتضؿـ التػرقة بقـفؿ وبقـ الؿممـقـ

 جؿؾـة )بعضـفؿ أولقـاء بعـض( ورج  د-مساطد الطقار كقن الققـػ كـاف7 ٕن

متعؾؼة بؿـا قبؾفـا يف الؿعــك7 لقجـقد الضـؿقر يف )بعضـفؿ(، وٕن هـذه الجؿؾـة طؾـة 

 - ومصحػ الؿديـة طؾك الققػ الالزم-لؾـفل طـ اتخاذهؿ أولقاء

 ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ)قال تعالك: ( 7) 

                                                 
 -023الؼطع وآئتـاف ص  (8)

 -1.068، البحر الؿحقط 8.310اكظر: تػسقر الطربي، الؽشاف  (0)

 -0.066طؾؾ القققف  (5)

 -1.145اكظر : الؿحرر القجقز  (1)

 -524وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص  (2)
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 ( خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن يم

 -[63الؿائده: أية ]

- فـالققػ طؾـك أن "تـؿ الؽـالم" الققػ طؾـك كؾؿـة )وصعامـف(، قـال الؼتبـل:

 أي متعتؿ بف متاطًا- ،وكصب )متاطًا( طؾك أكف مصدر ،جؿؾة )متاطًا لؽؿ( مستلكػة

 وقد ورد الخالف يف ققلف )وصعامف ( هؾ هل مستلكػة أم مـ صؾة ما قبؾفا- 

أن )صعامف( مقصقلة بؿا قبؾفا، ففق معطقف طؾك )صقد البحر(، والؿعــك مـا  فإول:

 لكؾ مـ صقد البحر، ف)صقده( أن تصقدوا، و)صعامف( أن تلكؾقا الصقد-يطعؿ وي

وهذا الؼقل  ،والؿعـك : ما قذف بف إلك ساحؾف مقتًا ،أن )صعامف( مستلكػة الثا  :

ما صقد مـف وما لـؿ يصـد 7 فقؼـال : أحـؾ لؽـؿ مـا  ،أطؿ 7 ٕن بف يـتظؿ إباحة الصـػقـ

  -ومالؿ تصقدوه مـف ،صدتؿقه مـ البحر

ــالراج  القصــؾ، ٕن ققلــف :  ــك هــذا ف  جم يل ىل مل خل ٱ)وطؾ
و أن معـك )وصعامف( ما قذفف البحر أو حسـر كالم واحد،  -(ىممم خم حم

 ،7 وذلؽ أن اهلل تعالك ذكر قبؾـف صـقد البحـر الـذي يصـادطؾك ساحؾف طـف فقجد مقتًا

فقؼــال : أحــؾ لؽــؿ مــا  ،والــذي يجــب أن يعطــػ طؾقــف يف الؿػفــقم مــا لــؿ يصــد مـــف

 -ومالؿ تصقدوه مـف ،ه مـ البحرصدتؿق

 جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل)قــــــال تعــــــالك:  (8) 

 -[53]إكعام: أية  ( خن حن

 -كؾؿة )يسؿعقن( قال الؼتبل : تؿام طؾكالققػ 

                                                 
 -8.088الؼطع وآئتـاف  (8)

ــرآن لؾزجــاج 88.24ػســقر الطــربي اكظــر : ت (0) ــاين الؼ ــرآن لؾـحــاس 0.026، مع ــاين الؼ ، 0.532، مع

 -1.542- البحر الؿحقط 801، مـار الفدى 3.585، تػسقر الؼرصبل 8.352الؽشاف 

 ، وهق ترجق  أكثر الؿػسريـ-88.24اكظر : تػسقر الطربي  (5)

 -000الؼطع وآئتـاف ص  (1)
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والؿعـك طؾك هذا أن الجؿؾـة يف ققلـف تعـالك )إكؿـا يسـتجقب الـذيـ يسـؿعقن ( 

 -هلل(مػصقلة طـ ققلف )والؿقتك يبعثفؿ ا ،وهؿ الؿممـقن

أو يف  ،فؿـ وقػ فعؾك استئـاف جؿؾة )والؿـقتك( إمـا طؾـك كقهنـا مبتـدأ وخـرب

والققـػ هــا لؾتـبقـف  ،مقضع كصب بػعؾ محذوف طؾك تؼدير: )ويبعث اهلل الؿقتك(

وأن الؿـقتك وهـؿ : الؽـافرون  ،أي : الؿـممـقـ ،طؾك أن آسـتجابة تؼـع لؿــ يسـؿع

ــــرتازًا  ــــالققػ اح ــــثفؿ اهلل ويجــــازيفؿ 7 ف ـــــ يبع ــــؾ ط ــــقتك( يف فع اشــــرتاك )الؿ

 -")يستجقب(

 ،ورج  د- مساطد الطقار كقن الققـػ حســ7 وذلـؽ 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 

 -ومصحػ الؿديـة طؾك الققػ الالزم -الحؽؿ بقـ الجؿؾتقـ اختالف

 خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح ) قال تعالك: (9) 
 حقمف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 خنحن جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 -[822 ةإطراف: أي] ( مه جه هن من

 -قال الؼتبل: تؿ الؽالم ،كؾؿة )وإياي( الققػ طؾك

ــاي ( ــا( والققــػ طؾــك )وإي ــك اســتئـاف آســتػفام يف )أهتؾؽـ  وآســتػفام  ،طؾ

هـا لالستعطاف والـػل والـدطاء طؾـك معــك : ٓ هتؾؽــا 7 فؿــ وقـػ أراد آهتؿـام 

 -هبذه الؿعاين

                                                 
 -1.165، البحر الؿحقط 0.056، الؿحرر القجقز 0.108س اكظر : معاين الؼرآن لؾـحا (8)

 -583اكظر : وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر ص  (0)

 -035اكظر : الؼطع وآئتـاف ص  (5)

 -2.856، البحر الؿحقط 0.132اكظر: الؿحرر القجقز  (1)
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱ)قال تعالك: ( 44) 
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ
 -[840إطراف: ] ( مت زت رت

 -ال الؼتبل : التؿام )قالقا بؾك(الققػ طؾك كؾؿة )بؾك( ق

 -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( 

قل الذريـة فعؾـك أن الؼـقل واحـد )بؾـك واستلكػ الرد )شـفدكا(، ومــ جعؾفـا مــ قـ

 -شفدكا( فقؼػ طؾك )شفدكا(

والراج  الققػ طؾك )بؾك(7 ٕن )بؾك( هل جقاب )ألست(، و)شفدكا( معـاها 

يؼتضل الشفادة ولقس اإلقرار القارد يف )بؾك(7 فالؿعـك: أن الذريـة أجـابقا ب)بؾـك( 

 -إقرارًا فؼال اهلل لؾؿالئؽة: اشفدوا، فؼالقا: شفدكا

 حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱٱ)قال تعـالك: ( 44) 
 -[55 ةالـحؾ: أي] ( مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 -والؿعـك : بؾك يبعثفؿ اهلل ،قال الؼتبل : )بؾك ( تام  ،الققػ طؾك كؾؿة )بؾك(

 ،فالققػ طؾك )بؾك( طؾك أن الجقاب طؾك كػقفؿ )ٓ يبعث اهلل مــ يؿـقت( تـؿ

ومـ وقػ طؾـك )مــ يؿـقت(  ،سرطة الرد والتؼريع بف وكان متصال بالسمال إلضفار

وجؿؾـة  ،ثـؿ اسـتلكػ )بؾـك( جـقاب اهلل سـبحاكف طؾـقفؿ ،فعؾك أن حديث الؽػار تـؿ

 -)وطدًا طؾقف حؼًا ( ممكدة لؾجقاب

                                                 
 -8.52الؿؽتػك اكظر :  (8)

 -0.142، الؿحرر القجقز 0.562جاج ، معاين الؼرآن لؾز85.000اكظر : تػسقر الطربي  (0)

 وقد رج  هذا الؼقل-  85.000اكظر : تػسقر الطربي  (5)

 - 884اكظر : الؿؽتػك  (1)

تػسـقر الؼرصبـل  ،0.323،الؽشـاف 5.865، معـاين الؼـرآن لؾزجـاج 84.025اكظر : تػسقر الطربي  (2) 

82.822 - 
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والراج  الققػ طؾك )مــ يؿـقت( ٕن جؿؾـة )وطـدًا طؾقـف حؼـًا ( ممكـدة لؿـا 

 -فالققػ طـد تؿامف أولك ،ار تؿوحديث الؽػ ،قبؾفا فال يص  الػصؾ بقـفؿا

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ٱ)قال تعالك: ( 42) 
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض

 -[8,0الؽفػ: أية ] ( جل مك لك خك حك جك

 -قال الؼتبل : تؿام ،الققػ طؾك كؾؿة ) قّقؿا(

 و قد ورد الخالف يف )ققؿا( هؾ هل مستلكػة أم مـ صؾة ماقبؾفا ؟

وقػ طؾك )طقجـًا ( واسـتلكػ )ققؿـا( طؾـك تؼـدير : أكزلـف  فؿـ جعؾفا مستلكػة

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 7 وصؾ

( صػة لــ )طقجـًا ( حتك ٓ يتقهؿ أن )ققؿًا ،والراج  هق الققػ طؾك )طقجًا(

 -والؽالم يتؿ طـده )طقجا( إذ العقج ٓيؽقن ققؿًا

 -والقققف طؾك رؤوس أي سـة ،كؿا أهنا رأس آية باتػاق

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)قــال تعــالك:  (43) 
 -[55,56صف: أيف ] (خن حن جن يم

 -قال الؼتبل: تؿام  ،كؾؿة )فـسل ( الققػ طؾك

أو طائـد  ،عقد طؾك السامري ٕكف كسـل ديــف وإيؿاكـفوالضؿقر يف )كسل( إما أن ي

أو فـسل الطريؼ إلك  ،طؾك مقسك طؾقف السالم أي فـسل أن يذكر لؽؿ أن هذا إللفؽؿ

                                                 
 -533ف واكظر أيضا : الؼطع وآئتـا 8.525اكظر : اإلتؼان  (8)

 ، ولحػص سؽتة خػقػة طـد )طقجًا(- 551الؼطع وآئتـاف : ص  (0)

 -5.162، الؿحرر القجقز 5.034اكظر : معاين الؼرآن لؾزجاج  (5)

 -اكظر : طؾؾ القققف  (1)

 -183الؼطع وآئتـاف  (2)
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 - ربف أو فـسل إلفف طـدكؿ وخالػف يف صريؼ آخر

 والقققف طؾك رؤوس أي سـة- ،وهق رأس آية ،و الؿعـك تام

ـــــالك:  (44)  ـــــال تع  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب)ق
 -[806 ةصف: أي]  (يت

 -الققػ طؾك كؾؿة )وأجؾ مسؿك( قال الؼتبل : تؿام

والؿعـك : ولـقٓ أجـؾ مسـؿك لؽـان  ،فالققػ طؾك أن )وأجؾ مسؿك( معطقفة

 -العذاب ٓزمًا لفؿ

 كؿا أكف رأس آية والققػ طؾك رؤوس أي سـة- ،وهق صحق  وتؿ الؽالم

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱ) قال تعالك:( 45)
 خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خك حكجك مق
 -[40 ةالحج: أي] ( حي جي ٰه مهجه هن من خن حن جنمم

 -قال الؼتبل : تؿام ،الققػ طؾك ققلف )أفلكبئؽؿ بشر مـ ذلؽؿ(

ــار وطــدها اهلل ( مســتلكػة ــار(  ،فــالققػ طؾــك )ذلؽــؿ( طؾــك أن جؿؾــة )الـ و)الـ

يؼـقل لفـؿ طؾـك جفـة  ـبقـف أنلأمـر اهلل تعـالك  مرفقطة طؾك إضـؿار مبتـدأ، و أيـة يف

ـْ ذلُِؽـؿُ )أي أخربكؿ  )أفلكبئؽؿ( القطقد والتؼريع
لـك ( إذلُِؽـؿُ )واإلشـارة ب  ،(بَِشرٍّ مِ

 -الـَّاُر أي كار جفـؿ :قال؟ وما هق : قال لف  ثؿ ابتدأ يـبكء كلن قائالً  ،السطق

ــــالك: (46)  ــــال تع  مي خي حيجي ٰه مه جه هن من خن )ق
 -[25ة الـقر: أي] ( هس مس هث مث هت مت هبمب هئ مئهي

                                                 
 - 1.26، الؿحرر القجقز 4.532اكظر : البحر الؿحقط  (8)

 - 102الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 -1.36، الؿحرر القجقز 0.862اكظر : معاين الؼرآن لؾػراء  (5)

 - 122الؼطع وآئتـاف ص  (1)

 - 4.253، البحر الؿحقط 1.855الؿحرر القجقز  اكظر : (2)
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 -الققػ طؾك ققلف: )قؾ ٓ تؼسؿقا ( قال الؼتبل : تؿام 

فالققػ طؾك استئـاف )صاطـة معروفـة( و )صاطـة( مرفقطـة طؾـك تؼـدير : صاطـة 

أو مـصـقبة طؾـك تؼـدير : الزمـقا أو أصقعـقا صاطـة  ،معروفة أولك بؽؿ أو لـتؽـ صاطـة

ؾقمـة ٓ يشـؽ فقفـا والؿعـك : أمركؿ والذي يطؾب مـؽؿ صاطـة معروفـة مع ،معروفة

أو صاطتؽؿ صاطة معروفة، بلهنا بالؼقل دون الػعؾ- أو صاطة معروفة أمثؾ  ،وٓ يرتاب

 وأولك بؽؿ مـ هذه إيؿان الؽاذبة-

وأية إخبار طـ أهؾ الـػاق الذيـ كاكقا يحؾػقن لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ 

 -ؿت صاطتؽؿ قد ُطؾِ  ،قال لفؿ اهلل ٓتحؾػقا ،لئـ أمرهؿ بالخروج لؾغزو

 -لؽـ القصؾ أولك لقتؿ الؿعـك ،والققػ طؾقفا صحق 

ـــالك: (47)  ـــال تع الشـــعراء: ] (ٺ جه ين ىن من خن حنجن يم ) ق

 -[30 ةأي

 -قال الؼتبل : تؿ ،الققػ طؾك كؾؿة ) كال (

فــالققػ طؾــك )كــال( طؾــك اســتئـاف )إن معــل ربــل( وأيــة يف رد مقســك طؾقــف 

أي  ،فؼال : كـال ،مع فرطقن وققمف فؼالقا : إكا لؿدركقنالسالم طؾك ققمف لؿا تالققا 

 -ثؿ طؾؾ ذلؽ بؼقلف : إن معل ربل ،لـ تدركقا : ارتدطقا وازدجروا

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ)قـال تعـالك:  (48) 
 -[05 ةالـؿؾ: أي] ( حن جن يم

أكؽـر الؼتبـل الققـػ طؾـك كؾؿـة )ولفـا  -الققػ طؾك ققلف )ولفـا طـرش طظـقؿ(

                                                 
 -145الؼطع وآئتـاف  (8)

ــرآن 28. 1، معــاين الؼــرآن لؾزجــاج 5.022، الؽشــاف 86.023اكظــر : تػســقر الطــربي  (0) ، معــاين الؼ

 ، 1.216لؾـحاس 

 -168اكظر : الؼطع وآئتـاف  (5)

 - 1.058، الؿحرر القجقز 1.60اكظر : معاين الؼرآن لؾزجاج  (1)
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وقـال مــ ٓ يعـرف الؾغـة الققـػ )ولفـا طـرش( ثـؿ يبتـديء )طظـقؿ  " طرش( قال :

 - "ولق كان كؿا قال 7 لؼال طظقؿ أن وجدهتا ،وجدهتا( وقد أخطل

 -قال الـحاس : وهذا مـ ققل الؼتبل حسـ جؿقؾ

وآبتـداء بؼقلـف  ،وزطؿ بعضفؿ جقازه ،و ٓ يققػ طؾك طرش"قال أبق حاتؿ : 

والؿعـك الذي ذهبقا إلقف ٓ يقجب الققػ طؾقف  ،طـد الـاس قالقا معـاه طظقؿ ،طظقؿ

ٕكف ٓ يخرج )طظقؿ( طؾك إحقال أن يؽقن كعتًا لؾعرش 7 سـقاء 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 

قال إكف طظقؿ معـاه طبادهتؿ لؾشؿس مـ دون اهلل وهق ققل ركقؽ ٓيعتد بف وققل مـ 

 -ولقس يف الؽالم ما يدل طؾقف

 -والققػ الصحق  يف أية الققػ طؾك )طظقؿ( وهق رأس آية

ــالك:( 49)  ــال تع  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث ٱ) ق
 -[6الؼصص: أية ] ( مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 -لل ولؽ(، قال الؼتبل : تؿالققػ طؾك ققلف )قّرت طقـ 

فالققػ طؾقفا طؾك أن ققلف )ٓ تؼتؾقه( جؿؾة مستلكػة، و )ُقّرت 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

ولـؿ  ،ن تؼـقل : )قـرت طـقـ لـل ولـؽ(فؽاكت آسقة زوجة فرطق ،فالتؼطف آل فرطقن

ثـؿ لؿـا أراد فرطـقن قتؾـف صؾبتـف آسـقة  ،يؽـ قرة طقـ لػرطـقن ٕكـف لـؿ يرغـب بـذلؽ

                                                 
 -166الؼطع وآئتـاف ص  (8)

 الؿرجع السابؼ- (0)

 اكظر : الؼطع وآئتـاف- (5)

 -225الؼطع وآئتـاف ص  (1)
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والققػ هـا لبقان الرتتقب الزمـل  ،فؼالت : )ٓ تؼتؾقه طسك أن يـػعـا أو كتخذه ولدًا(

 -بقـ الؼقلقـ

 جم هل مل خل حلجل مك لك خك ٱُّٱقـــــــال تعـــــــالك:  (24) 

 [-05ةالؼصص: أي] ( جه هن من خن حن جن ممخم حم

 -قال الؼتبل : تام ،الققػ طؾك ققلف ) ذلؽ بقـل وبقـؽ(

 ،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 

وتؼديره )ذلؽ بقــا( وكرر  ،خرب لؾؿبتدأوالظرف )بقـل وبقـؽ(  ،وهق الؿبتدأ ،بقـفؿا

وهـق يف  ،و )مـا( زائـدة ،و )أّي( مـ ققلف تعالك )أيؿـا إجؾـقـ( اسـؿ شـرط ،لؾتلكقد

 -محؾ كصب مػعقل مؼدم لـ )قضقت( 

وأيـة يف قصـة مقسـك طؾقـف السـالم لؿـا قـال : )ذلـؽ بقــل وبقــؽ( طؾـك جفــة 

ان حجـج 7 وذلـؽ مبتـدأ خـربه )بقـــل التؼـدير والتقثـؼ يف أن الشـرط إكؿـا وقـع يف ثؿـ

أي الثؿـاين أو  ،ثـؿ قـال : أيؿـا إجؾـقـ قضـقت ،وبقـؽ( إشـارة إلـك مـا طاهـده طؾقـف

وطؾقف فالققػ طؾك )بقـل وبقـؽ( تام لتؿام الؿعـك وإن كان  ،فال طدوان طؾل ،العشر

 -مـ تتؿة كالم مقسك طؾقف السالم

 حط مضخض حض جض مص خصحص مس خس حس جس ٱ) قــــال تعــــالك: (24)
 -[35الؼصص: ] (مغ جغ مع جع مظ

 -قال ابـ قتقبة : تؿ الؽالم ،الققػ طؾك ققلف ) ويختار(

                                                 
 -1.044، الؿحرر القجقز 1.855، معاين الؼرآن لؾزجاج 86.201اكظر : تػسقر الطربي  (8)

 -282اكظر : الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 -5.522إطراب الؼرآن لؾـحاس، البحر الؿحقط  (5)

 5.522اكظر : البحر الؿحقط  (1)

 -281الؼطع وآئتـاف  (2)
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 -فالققػ طؾك أن جؿؾة )ماكان لفؿ ( مستلكػة

فؿــ جعؾفـا  ،وقد ورد خالف يف أيـة يف أصـؾ )مـا( هـؾ هـل لؾـػـل أم لؾصـؾة

هـق مــ  لؾـػل وقػ طؾك )يختار ( واستلكػ )ما كان لفـؿ الخقـرة( والؿعــك : أن اهلل

أي : اهلل  ،ومـ جعؾفا لؾصؾة فعؾك معـك : الذي ،يختار ولقس لؾخؾؼ اختقار طؾك اهلل

  -يختار لفؿ إخقر وإصؾ  7 لؿ يؼػ

والراج  طـدم الققـػ طؾـك )ويختـار( 7 ٕكـف ٓ يسـقغ يف العربقـة وٓ يف الػفـؿ 

فقػفؿ  ،لػالن الخقرةالسؾقؿ أن يبتدأ بـػل طؾك أمر لؿ يذكر كلن تبتدأ فتؼقل : ما كان 

 -أن هـاك معـك ارتبط بف سابؼًا

والذي ذهب إلقف أكثر الؿػسريـ والؼراء أن ) ما ( كافقة ٕكف هق الؿتبـادر لؾـذهـ 

ــدير ــذا أيضــًا  ،وأســفؾ يف التؼ ــك ه ــارهؿ وطؾ ــار اختق ــا( مصــدرية أي يخت ــؾ )م  وقق

 -ٓ يققػ طؾك )ويختار(

ــــال( 22)  مخجخ مح جح مج حج مث هت ) تعــــالك: ق

 -[05 ةفاصر: أي] ( حط مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جس

 -الققػ طؾك كؾؿة )كذلؽ( قال الؼتبل : تؿام

والؽـاف يف كــذلؽ يف مقضــع  ،فـالققػ طؾــك أن جؿؾــة )إكؿـا يخشــك( مســتلكػة

كصب كعت لؿصدر محذوف تؼديره: اختالفًا مثـؾ ذلـؽ آخـتالف الؿتؼـدم ذكـره، 

ف وما فقفـا مــ التــقع وآخـتالف يف الثؿـرات وأية وما قبؾفا يف ذكر كعؿ اهلل سبحاك

ثـؿ اكتؼـؾ إلـك ذكـر  ،والجبال ثؿ ذكر أن الـاس والـدواب وإكعـام مختؾػـقن كـذلؽ

فـالققػ هــا لالحـرتاز طــ أن  ،فضؾ العؾؿاء وأثر العؾـؿ طؾـقفؿ يف خشـقتفؿ مــ اهلل

                                                 
 -5.105، الؽشاف 1.820اكظر : معاين الؼرآن لؾزجاج  (8)

 -86.325اكظر : تػسقر الطربي  (0)

 -065ر الفدى اكظر : مـا (5)

 -240الؼطع وآئتـاف ص  (1)
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 -تؽقن )كذلؽ( مـ صؾة ما بعدها

ـــــالك: (23)  ـــــال تع  حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط مض) ق

 -[20 ةيس: أي] َّ حك جك مق

 - الققػ طؾك ققلف )مـ بعثـا مـ مرقدكا( قال الؼتبل: تام 

وقـد اختؾـػ يف )هـذا (  ،فالققػ طؾك أن جؿؾة )هذا ما وطد الرحؿـ( مسـتلكػة

هؾ هل مـ صؾة ما قبؾفا أم مـ صؾة ما بعدها؟ فؿـ جعؾفا مـ صؾة مـا بعـدها فعؾـك 

وقػ طؾـك )مرقـدكا( واسـتلكػ )هـذا مـا وطـد  ،حؿـ(كقهنا مبتدأ لؾخرب )ما وطد الر

ومـ جعؾفا مـ صـؾة  ،الرحؿـ( فؽلكف ققل مـ الؽػار ورد مـ الؿممـقـ أو الؿالئؽة

ـــ )مرقــدكا( وقــػ طؾقفــا واســتلكػ )مــا وطــد  ًٓ أو صــػة لـ مــا قبؾفــا فعؾــك كقهنــا بــد

 -الرحؿـ( طؾك تؼدير : بعثؽؿ ما وطد الرحؿـ

رقـدكا( وأن ققلـف )هـذا مـا وطـد الـرحؿـ وصـدق والراج  هق الققـػ طؾـك )م

الؿرسؾقن( مـ ققل الؿممـقـ جقابًا لؼقل الؽافريـ )مـ بعثـا مـ مرقدكا( ٕكف أشـبف 

ًٓ  ،بظاهر التـزيؾ ٕن ققل الؽػار )مـ بعثـا مـ مرقـدكا ( دلقـؾ طؾـك أهنـؿ كـاكقا جفـا

يتطؾـب تؼـديرًا  كؿـا أن الققـػ طؾـك )هـذا ( ،بؿـ بعثفؿ ولذلؽ تثبتقا مـ غقـرهؿ

 وكثقر مـ الؿػسريـ طؾك الققػ طؾك مرقدكا- ،ٓتدطقا الحاجة إلقف

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱ) قــــــال تعــــــالك: (24)
[ الققــػ طؾــك كؾؿــة 58 ةيــس: أيــ] ( حط مض خض حض جض مصخص حص

 -)بؾك(، قال الؼتبل: تؿ

                                                 
 -5.382، الؽشاف 1.036، معاين الؼرآن لؾزجاج 02.130اكظر: تػسقر الطربي  (8)

 - ولحػص سؽتة خػقػة-258الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 - 1.02، الؽشاف 02.250اكظر: تػسقر الطربي  (5)

 -02.250اكظر: تػسقر الطربي (1)

 -اف اكظر : الؼطع وآئتـ (2)
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وأن جـقاب آسـتػفام )بؾـك(  ،فالققػ طؾك أن جؿؾة )وهق الخـالق( مسـتلكػة

ؾقفا ثؿ استلكػ )وهق الخالق العؾقؿ(، ومـ جعؾفـا معطقفـة فعؾـك أهنـا مـع فققػ ط

 -)بؾك( جقاب لالستػفام7 لؿ يؼػ

والــراج  طــدم الققــػ، ففــل وإن لــؿ تؽـــ جؿؾــة )وهــق الخــالق( جقابــًا 

 لالستػفام، فنهنا تلكقد لؾجقاب مرتبط بف، ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-

 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ)( قــال تعــالك: 25) 

 [-6 ,5 ةالصافات: أي] ( مت زت رت يب

 -( قال الؼتبل : تؿ الؽالم الققػ طؾك كؾؿة )دحقراً 

فالققػ طؾـك أن )دحـقرًا( صـؾة مـا قبؾفـا، وأن طامؾفـا )يؼـذفقن( طؾـك تؼـدير: 

 - وأن جؿؾة )ولفؿ طذاب واصب( مستلكػة-يؼذفقن مـ كؾ جاكب صردًا وإبعاداً 

ــ ــػ طؾ ـــ رؤوس أيوالصــحق  أن القق ــف م ــك ٕك ــب( أول ــان  ،ك )جاك وإن ك

 مابعدها متعؾؼ هبا-

 - [855الصافات: أيف ] ( ىث نث مث زثرث)قال تعالك:  (26) 

 - الققػ طؾك كؾؿة )وبالؾقؾ( قال الؼتبل : تؿام

ــقن( والؿعـــك : تؿــرون  ــك اســتئـاف )أفــال تعؼؾ ــالققػ طؾــك )وبالؾقــؾ( طؾ ف

ــؾ ــرون بالؾق ــتلكػ ا ،مصــبحقـ وتؿ ــؿ اس ــقن(ث ــال تعؼؾ ــتػفام يف )أف ــًا بآس  ،هتؿام

 -والققػ هـا لالحرتاز مـ أن يؽقن مػفقم آستػفام )أفال تعؼؾقن( خاص بالؾقؾ

                                                 
 - 02.223اكظر : تػسقر الطربي  (8)

 - 253الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 - 1.53لؽشاف  08.83اكظر : تػسقر الطربي  (5)

 - 260الؼطع وآئتـاف ص  (1)
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 -بالؾقؾ

 نث مث زثرث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب) ( قال تعالك:27) 

ص: ] ( ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 -[00 ةأي

 -الؽالمالققػ طؾك ققلف )قالقا ٓ تخػ( قال الؼتبل : تؿ 

بتؼــدير : كحـــ  ،الققػ طؾــك )ٓ تخــػ( طؾــك أن جؿؾــة )خصــؿان( مســتلكػةفــ

ـــ  ،خصــؿان ــا م ــؾ  أم ــذات الؼائ ــقل متصــؾ ل ــا ق ــك أهن ــا فعؾ ــا قبؾف ــا صــؾة م  جعؾف

 -فؾؿ يؼػ

والراج  الققػ طؾـك )ٓ تخـػ( ٕن سـقاق الؼصـة يـدل طؾـك فـرتة زمـقـة بـقـ 

 -وابتداء الشؽقى )خصؿان بغك( ،ققلفؿ )ٓ تخػ(

 ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت)قال تعالك:  (28) 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن من زن رن
 -[48 ةالزمر: أي] َّ جئ يي

 قال الؼتبل : تؿام- ،الققػ طؾك كؾؿة )بؾك(

فػل ذات السـقاق والحـقار بـقـ  ،فالققػ طؾك أن جؿؾة )ولؽـ حؼت( مستلكػة

الؽػار بالحجة وإرسال الرسؾ إلـقفؿ  الؿالئؽة والؽػار طؾك أبقاب جفـؿ وحقـ يؼرّ 

                                                 
 - 1.38، الؽشاف 822.  08اكظر : تػسقر الطربي  (8)

 - 264الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 - 1.50، الؽشاف 1.503ن لؾزجاج ، معاين الؼرآ08.842اكظر : تػسقر الطربي  (5)

 - 08.842اكظر : تػسقر الطربي  (1)

 - 385الؼطع وآئتـاف ص  (2)
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 -يل  رد الؿالئؽة )ولؽـ حؼت كؾؿة العذاب( والققػ هـا لـسؼ الحقار

ـــــالك: ( 29)  ـــــال تع  مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ٱ)ق

 -[11 ةفصؾت: أي] (خسحس جس

 -الققػ طؾك )لقٓ فصؾت آياتف( قال الؼتبل: تؿام

يـة يف ذكـر صبقعـة الجـدل وأ ،فالققػ طؾك استئـاف جؿؾة )ءاطجؿل وطربـل(

فؾق كان هـذا الؼـرآن أطجؿـل لؼـالقا : هـالَّ وضـحت آياتـف ؟ وكقـػ  ،لدى الؿؽذبقـ

معــاه:  ،يؽقن أطجؿل وحامؾف طربل؟ ولؿـ قرأ )أأطجؿل( هبؿزتقـ طؾك آستػفام

أكتاب أطجؿل ورسقل طربل، طؾك وجف اإلكؽار لذلؽ، ويجلء الرد طؾقفؿ )قؾ هق 

 -فالققػ هـا لؿراطاة كسؼ الحقار ،ء(لؾذيـ آمـقا هدى وشػا

أما مـ قرأ )أطجؿل ( هبؿزة واحدة طؾك اإلخبار، ٕكف بدل مــ آياتـف، فـالؿعـك: لؼـالقا 

 ، فؾؿ يؼػ-هال فصؾت آياتف فؽان مـف طربل تعرفف العرب وأطجؿل تعرفف العجؿ

 حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل) قال تعالك:( 34) 
 ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب رب
 -[06 ةالػت : أي] ( يف ىف يث ىث نث مث

 الققػ طؾك كؾؿة )ذلؽ مثؾفؿ يف التقراة( قال الؼتبل : تؿ الؽالم

ــدأ، و )زرع(  والققــػ طؾــك أن جؿؾــة )ومــثؾفؿ يف اإلكجقــؾ( مســتلكػة، طؾــك أهنــا مبت

                                                 
 - 1.210، الؿحرر القجقز 1.813، الؽشاف 08.554اكظر : تػسقر الطربي  (8)

  305الؼطع وآئتـاف  (0)

 -1.020، الؽشاف 1.556، معاين الؼرآن لؾزجاج 08.158اكظر: تػسقر الطربي  (5)

 -511مـار الفدى  (1)

 340الؼطع وآئتـاف ص  (2)
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ــ )كزرع(-خربها، والؿعـك : أن مثؾفؿ يف ا  لتقراة )سقؿاهؿ يف وجقهفؿ( أما يف اإلكجقؾ ف

ــؾ واحــد  ــثؾفؿ يف التــقراة ويف اإلكجق ــك م ــة ففــل بؿعـ ـــ جعؾفــا معطقف ــا م  أم

  فؾؿ يؼػ

والراج  الققػ طؾك )مثؾفؿ يف التقراة ( ٕكف لق كان مثؾفؿ يف التقراة واإلكجقؾ 

قؿاهؿ يف وجـقهفؿ( حتـك يؽـقن معطقفـًا طؾـك )سـ ،واحد لؽـان التـزيـؾ )وكـزرع(

 -وكقهنا بغقر واو دل طؾك أهنا مـ صؾة )ومثؾفؿ يف اإلكجقؾ(

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)قال تعالك: ٱ(34) 
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
الؿؿتحـة: ] َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ

 -[8 ةأي

 يف هذه أية مقضعقـ لؾققػ:

- والؿعــك: تؾؼـقن قـال الؼتبـل: تـام الققػ طؾـك )بـالؿقدة(، :الؿقضع إول

 إلقفؿ الؿقدة-

كػـروا( لؾحـال، أي:  )وقد كػروا( مستلكػة، ومـ وصؾ طؾـك أن الـقاو يف )وقـد

 ، وهق إولك لقتؿ الؿعـك-وحالفؿ أهنؿ كػروا

 -الققػ طؾك )وإياكؿ(، قال الؼتبل: تؿ الؽالم  الؿقضع الثا :-

طؾك تؼدير : كراهة أن تممــقا وهـق  ،طؾقف طؾك أن )أن تممـقا ( مستلكػةوالققػ 

                                                 
 -1.515، الؽشاف 2.06، معاين الؼرآن لؾزجاج 00.034اكظر : تػسقر الطربي  (8)

 -00.034اكظر : تػسقر الطربي  (0)

 -458، الؼطع وآئتـاف 081الؿؽتػك ص  (5)

 -82.820، البحر الؿحقط 2.822اكظر : معاين الؼرآن لؾزجاج  (1)

 -458، الؼطع وآئتـاف 081ؽتػك ص الؿ (2)
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وقػ بقان 7 حتك ٓ تؽقن )إياكؿ( طامؾة يف الجؿؾة بعدها، أما طؾك جعؾفا صـؾة لؿـا 

 -قبؾفا فعؾك أهنا مػعقل مـ أجؾف لــ )يخرجقن( أي: ٕن تممـقا، فؾؿ يؼػ

صػة فال مربر لالحرتاز مـ ففـؿ والراج  طدم الققػ، ٕن القاو يف )وإياكؿ( طا

 ، ومصحػ الؿديـة طؾك طدم الققػ-)وإياكؿ( طؾك أهنا تحذير طـ اإليؿان

 هتمت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ٱ) قال تعالك: (32)
 -[82الطالق: أية ] (جخ مح جح مج حج مث

 - الققػ طؾك ققلف )ذكرًا (، قال الؼتبل: تؿام

ًٓ( مسـتلكػة، وهـل  ًٓ، أو فـالققػ طؾـك أن )رسـق مـصـقبة بتؼـدير: أرسـؾ رسـق

-ًٓ ًٓ، ويجقز أن يـتصب طؾك اإلغراء، كلكف قال: اتبعقا رسق  بعث رسق

ًٓ( بـدل مــ )ذكـرًا (، و الؿعــك :  أما مـ وصؾ أية ولؿ يؼػ فؼد جعؾ )رسـق

ــر ــقؽؿ صــاحب ذك ــزل اهلل إل ًٓ  ،أك ــدير حــذف  ،رســق ــك تؼ ــذكر طؾ ًٓ كعــت لؾ فرســق

 -لؾؿضاف 

 -قػ طؾك رؤوس أي أولكوطؾك كؾ فالق

ـــالك: (33) ـــال تع  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل) ق
 -[86 ةالؿؾؽ: أي] ( حئ جئ يي ىي ني ميزي

 الققػ طؾك كؾؿة )ويؼبضـ(، قال الؼتبل: تؿام

وأيـة اسـتدٓل طؾـك وجـقب  ،والققػ طؾك أن جؿؾة )ما يؿسـؽفـ( مسـتلكػة

 ًٓ اسـتـؽاريًا : )أولـؿ يـروا  تقحقد اهلل سبحاكف، فقسلل سبحاكف همٓء الؿشركقـ سـما

                                                 
 -82.820، البحر الؿحقط 282.  1، الؽشاف 2.822اكظر : معاين الؼرآن لؾزجاج  (8)

 -1.058اكظر : إطراب الؼرآن لؾـحاس  (0)

 -413الؼطع وآئتـاف ص  (5)

 - 05.134اكظر : تػسقر الطربي  (1)

 - 428الؼطع وآئتـاف ص  (2)
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 ،فؾؿـا اكتفـك السـمال ،إلك الطقر( إذ أهنـ يؼبضـ أجـحـتفـ ويبسـطـفا فقطـرن بـذلؽ

 -أخرب سبحاكف بؼدرتف فؼال : )ما يؿسؽفـ إٓ الرحؿـ( إذ هقل لفـ أجقاء الطقران

ــالك: (34) ــال تع  هن من مل مك لك هش مش هس مس ٱ) ق
 -[15 ةالؼؾؿ: أي] (مي

 -يستطقعقن( قال الؼتبل: تؿ الققػ طـد ققلف )فال 

فالققػ طؾك أن )خاشعًة( مستلكػة، وهل مـصقبة بػعـؾ مؼـدر، تؼـديره )تـراهؿ 

ًٓ مـــ الضــؿقر يف )يــدطقن ( فــال "كؼقلــف :  ،خاشــعة(- أمــا طؾــك جعؾفــا مـصــقبة حــا

 -فقصؾفا "يستطقعقن السجقد يف حال ما أبصارهؿ خاشعة

 وإولك الققػ طؾك رأس أية-

 نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ ال تعالك :ق (35)
 -[18,10 ةالحاقف: أي] (رب يئ ىئ

 - ويستلكػ )قؾقالً ما تممـقن(-الققػ طـد كؾؿة )شاطر(، قال الؼتبل: تؿام

أن يؽـقن الؼـرآن مــ )قـقل شـاطر( كؿـا زطؿـت  ,طز وجـؾ–ويف أية كػك اهلل 

ف صـػة لؿصـدر محـذوف، أو قريش، و)ما( لتقكقد الؽالم، وكصـب )قؾـقالً( طؾـك أكـ

 -لزمان محذوف، أي تممـقن إيؿاكًا قؾقالً أو زماكًا قؾقالً 

أي اكتػـك أن  ،معرتضـتان كؿا أن جؿؾتا )قؾـقالً مـاتممـقن( و )قؾـقالً ماتـذّكرون(

، وطؾـك هـذا يجـقز الققـػ طؾـك يؽقن قـقل شـاطر، واكتػـك أن يؽـقن قـقل كـاهـ

                                                 
 - 2.518، الؿحرر القجقز 2.022، معاين الؼرآن لؾزجاج 05.281ي اكظر : تػسقر الطرب (8)

 - 422الؼطع وآئتـاف ص  (0)

 - 2.525اكظر : الؿحرر القجقز  (5)

 - 425الؼطع وآئتـاف ص (1)

 - 82.031،البحر الؿحقط 2.530اكظر : الؿحرر القجقز  (2)

 -815.  06اكظر : التحرير والتـقير  (3)
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 )شاطر( لتؿام الؿعـك-

ـــــال (36) ـــــال تع  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم )ك: ق
 -[85,81العؾؼ: أيتان: ]  (مه

 -قال الؼتبل : تؿام ،الققػ طؾك ققلف )ألؿ يعؾؿ بلن اهلل يرى * كال (

فالققػ طؾك )كال( طؾك استئـاف جؿؾة )لئـ لؿ يـتف لـسػعًا بالـاصقة(، و)كال( 

 مقصقلة بؿا قبؾفا-

وأطرض طـف، فؼـال لـف تعـالك   اهللوأية كزلت يف أبل جفؾ لؿا كّذب بؽتاب 

)كال(، أي : كال ٓ يعؾؿ أن اهلل يرى 7 وإن كان يعؾؿ7 لؽـ إذا كان ٓ يـتػـع بؿـا يعؾـؿ 

 فؽلكف ٓ يعؾؿ-

أما الققػ طؾك رأس أيـة )ألـؿ يعؾـؿ بـلن اهلل يـرى( أي فؿـا أطجـب هـذا ! ثـؿ 

)ألؿ يعؾؿ بـلن اهلل  عؾف، وأي يراه ويعؾؿ ف ،يؼقل ويؾف ! ألؿ يعؾؿ أبق جفؾ بلن اهلل يرى

يرى( خرب، فقتؿ الؽالم، ويؽقن )كال( ردع ٕبل جفؾ ومـع لف طـ هنقف طـ طبادة اهلل 

 -أو كال لـ يصؾ أبق جفؾ إلك ما يؼقل إكف يؼتؾ محؿداً  ،تعالك

 وطؾقف فالققػ طؾك رأس أية يتؿ معـاه، وهق أولك-

* * * 
 

 

                                                 
 -588ص  الؼطع وٓئتـاف (8)

 - 1.444، الؽشاف 01.201اكظر : تػسقر الطربي  ((0
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 اخلامت٘

الصــالحات، والصــالة والســالم طؾــك كبقـــا محؿــد الحؿــد هلل الــذي بـعؿتــف تــتؿ 

ضفــرت لــل الـتــائج  ,وبعــد تقفقــؼ اهلل طــز وجــؾ,وبعــد: فػــل خاتؿــة هــذا البحــث، 

 الؿستػادة مـف، وهل طؾك الـحق التالل:

آرتباط القثقؼ بقـ طؾؿ الـحق وطؾؿ التػسقر وطؾؿ الققػ 7 إذ يرتتب طؾقفا  -8

ك الؿعـك الؼرآين طؾك حؼقؼتف-و إدرا ،معان مختؾػة تمثر يف مقاصـ الققػ

( مسللة، كؾفـا تتعؾـؼ 53بؾغت الؿسائؾ العؾؿقة الؿدروسة يف هذا البحث )  -0

بالققػ التام طـد ابـ قتقبة-

وإن كاكـت تقافؼـف يف  ،لؿ تتػؼ الباحثة مع اإلمام ابـ قتقبة يف بعض الؿسـائؾ -5

كثقر مـفا-

اء كؼالً طـف اإلمام أبق تبّقـ مـ خالل جؿع وققف ابـ قتقبة أن مـ أكثر العؾؿ  -1

-طؿروالداين واإلمام أبق جعػر الـحاس

جؿقع تؾؽ الؿسائؾ كان ابـ قتقبة يصػ الققػ طؾقفا بالتؿام، إٓ يف مسـللة  -2

واحدة فنكف خطل الققػ طؾك مقضع معقـ يف أية-

ح فقفا ابـ قتقبة بالققػ التام، وبعضفا ُكؼؾ طـف مــ غقـر  -3 بعض الؿسائؾ صرَّ

ـ الؿتؼدمقـ-تصري  غقره م

لؿ ُيذكر طـ اإلمام ابـ قتقبة كقع مـ أكقاع الققػ غقر الققػ التام- -4

و تؿ- ،وتام ،اصطالح الققػ طـد اإلمام ابـ قتقبة : تؿام -5

 اطتؿاد ابـ قتقبة يف الققػ طـده طؾك تؿام الؿعـك- -6

 التقصقات

 ا يؾل:يف الختام تقصل الباحثة بضرورة آهتؿام بؿباحث الققػ، وذلؽ طـ صريؼ م

 العـاية بلحؽام الققػ طؾك أيات يف صباطة الؿصحػ الشريػ-,8
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 العـاية بؿسائؾ الققػ وآبتداء طامة، وتحرير اإلشؽال فقفا-,0

 التـؼقب طـ جفقد العؾؿاء يف باب الققػ وآبتداء، ودراستفا وإخراجفا- ,5

والعؿؾ، فنن  أسلل اهلل السداد والرشاد، وأن يؾفؿـل اإلخالص يف الؼقل وأخقراً 

أصبت فذلؽ الػضؾ مـ اهلل فؾف الحؿد والثـاء، وإن أخطلت فؿـ كػسـل والشـقطان، 

 والحؿدهلل رب العالؿقـ-

 

* * * 
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 املصادز ّاملساجع

إطراب الؼرآن ٕبل جعػر الـحاس، تحؼقؼ: طبدالؿـعؿ إبراهقؿ، دار الؽتب  -8

ه8108العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

-م0220 ،82الطبعة  ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ،الزركؾل إطالم، خقر الديـ -0

 ،تحؼقـؼ ،كاصـر الـديـ أبـق سـعقد البقضـاوي ،أكقار التـزيؾ وأسـرار التلويـؾ -5

ــل ،محؿــد الؿرطشــؾل ــرتاث العرب ــاء ال ــروت ،دار إحق ــك ،بق ــة إول  ،الطبع

- ه8185

تحؼقـؼ : طبـدالرحقؿ  ،محؿد بـ الؼاسـؿ إكبـاري ،إيضاح الققػ وآبتداء -1

-هــ8108 ،الؼاهرة ،دار الحديث ،قينالطره

تحؼقـؼ : صـدقل  ،ٕبل حقان محؿـد بــ يقسـػ ،البحر الؿحقط يف التػسقر -2

-هــ8102 ،دار الػؽر بقروت ،جؿقؾ

تحؼقـؼ : محؿـد  ،ٕبل طبداهلل بدر الديـ الزركشـل ،الربهان يف طؾقم الؼرآن -3

ه الطبعــة طقســك البــابل الحؾبــل وشــركا ،دار إحقــاء الؽتــب العربقــة ،إبــراهقؿ

-هــ8543 ،إولك

ـــة القطـــاة يف صبؼـــات الؾغـــقيقـ والـحـــاة -4 ـــدالرحؿـ  ،بغق جـــالل الـــديـ طب

لبـان- ،الؿؽتبة العصرية ،تحؼقؼ : محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،السققصل

الطبعـة  ،بقـروت ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،أحؿد بـ إسـحاق القعؼـقبل ،البؾدان -5

هــ-8100إولك 

دار الؽتب العؾؿقـة  ،ل أبق بؽر الخطقب البغداديأحؿد بـ طؾ ،تاريخ بغداد -6

بقروت 

تـقكس  ،الـدار التقكسـقة لؾـشـر ،محؿد الطاهر بــ طاشـقر ،التحرير والتـقير -82

هــ 8651
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 ،تحؼقؼ : طبـداهلل الخالـدي ،ٕبل الؼاسؿ ابـ جزي ،التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ -88

-هــ8183 ،بقروت الطبعة إولك ،دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ

تحؼقــؼ : ســامل  ،ٕبــل الػــداء إســؿاطقؾ ابـــ كثقــر ،ســقر الؼــرآن العظــقؿتػ -80

-هــ8102الطبعة الثاكقة  ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،سالمة

 ،بقـروت ،دار الػؽـر ،أحؿد بـ طؾل بــ حجـر العسـؼالين ،هتذيب التفذيب -85

-هــ8121 ،الطبعة إولك

حؼقــؼ : احؿــد ت ،محؿــد بـــ جريــر الطــربي ،جــامع البقــان يف تلويــؾ الؼــرآن -81

-هــ8102الطبعة إولك  ،ممسسة الرسالة ،شاكر

ــداهلل محؿــد الؼرصبــل ،الجــامع ٕحؽــام الؼــرآن -82 ــل طب تحؼقــؼ : احؿــد  ،ٕب

-هــ8551 ،الطبعة الثاكقة ،الؼاهرة ،دار الؽتب الؿصرية ،الربدوين

تحؼقـؼ :  ،ٕبل الحسـ طؾـؿ الـديـ السـخاوي ،جؿال الؼراء وكؿال اإلقراء -83

-هــ8185 ،الطبعة إولك ،بقروت ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،قةمروان العط

ــل ،الســــ الؽــربى -84 ـــ حســقـ البقفؼ ــد ب ــل بؽــر أحؿ ــد  ،ٕب ــؼ : محؿ تحؼق

-هــ8101الطبعة الثالثة  ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،طبدالؼادر ططا

تحؼقـؼ:  ،طبدالحل بــ أحؿـد العؽـري ،شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب -85

-هــ8123الطبعة إولك  ،دمشؼ ،دار ابـ كثقر ،ططبدالؼادر إركاؤو

تحؼقؼ: صالح  ،شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الذهبل ،العرب يف خرب مـ غرب -86

-م8651الطبعة الثاكقة  ،مطبعة الؽقيت ،الديـ الؿـجد

 ،تحؼقــؼ : محؿــد العقــدي ،محؿــد بـــ صقػــقر الســجاوكدي ،طؾــؾ الققــقف -02

-هـــ8104 ،الرياض، الطبعة الثاكقة ،مؽتبة الرشد

تحؼقـؼ:  ،طؾـؿ الـديـ السـخاوي ،طؾؿ آهتداء يف معرفـة الققـػ وآبتـداء -08

-هـ8185 ،بقروت الطبعة إولك ،دار الؿلمقن لؾرتاث ،مروان العطقة

ــة ،الػفرســت -00 ــديؿ دار الؿعرف ــرج الـ ــق الػ ـــ إســحاق أب ــروت ،محؿــد ب  ،بق

-هــ8565
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زيدي، دار الؽتب الؼطع وآئتـاف، ٕبل جعػر الـحاس، تحؼقؼ: أحؿد الؿ -05

هــ-8105العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

دار  ،ٕبل الؼاسؿ محؿقد الزمخشري ،الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ -01

-هــ8124 ،بقروت، الطبعة الثالثة ،الؽتاب العربل

الؿحرر القجقز يف تػسـقر الؽتـاب العزيـز، ٕبـل محؿـد بــ ططقـة، تحؼقـؼ:  -02

هـ-8100العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، طبدالسالم محؿد، دار الؽتب 

ٕبل محؿد الحسـ بـ طؾل  ،الؿرشد يف القققف طؾك مذاهب الؼراء السبعة -03

جامعــة أم  ،طبــدالؼققم الســـدي ،إشــراف ،تحؼقــؼ : هـــد العبــدلل ،العؿــاين

-هــ8105الؼرى 

ــك الصــحقحقـ -04 ــداهلل الحــاكؿ،  ،الؿســتدرك طؾ ـــ طب ــداهلل محؿــد ب ــل طب ٕب

ــؼ: مصــطػك  ــاتحؼق ــدالؼادر طط ــة  ،طب ــروت، الطبع ــة، بق ــب العؾؿق دار الؽت

- ه8188إولك 

دار  ،أحؿد الـجـا  وآخـرون ،ٕبل زكريا يحل بـ زياد الػراء ،معاين الؼرآن -05

الطبعة إولك- ،مصر ،الؿصرية

معـاين الؼـرآن، ل خػــش، تحؼقـؼ: هــدى قراطـة، مؽتبــة الخـاكجل، الؼــاهرة  -06

هـ8188الطبعة إولك، 

جامعـة أم  ،تحؼقـؼ : محؿـد الصـابقين ،ٕبـل جعػـر الـحـاس ،رآنمعاين الؼ -52

-هـــ 8126 ،الطبعة إولك ،مؽة الؿؽرمة ،الؼرى

معاين الؼرآن وإطرابف، ٕبل إسحاق الزجاج، طالم الؽتب، بقـروت، الطبعـة  -58

هـ8125إولك، 

ٕبل طبداهلل ياققت الحؿقي، دار الػؽر، بقروت- ،معجؿ البؾدان -50

قــػ وآبتــداء، ٕبــل طؿــرو الــداين، تحؼقــؼ: محقــل الــديـ الؿؽتػــك يف الق -55

هــ-8105رمضان، دار طؿار، طؿان، الطبعة الثاكقة، 
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دار الؽتب  ،أحؿد بـ محؿد إشؿقين ،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتداء -51

-هــ8104 ،الطبعة الثاكقة ،بقروت ،العؾؿقة

 ،ر الؽتـب العؾؿقـةدا ،محؿد بــ محؿـد الجـزري ،الـشر يف الؼراءات العشر -52

-هــ8185 ،الطبعة إولك ،بقروت

ــادي -53 ــة الؿؼــاصع والؿب ــك معرف ـــ أحؿــد  ،الفــادي إل ــل العــالء الحســـ ب ٕب

ــعقد  ـــ س ــد ب ــام محؿ ــة اإلم ــؾقؿان الصــؼري، جامع ــؼ: س ــذاين، تحؼق الفؿ

هــ8188

ٕبـل العبـاس شـؿس الـديـ أحؿـد بــ  ،وفقات إطقان وأكبـاء أبــاء الزمـان -54

 لبـان- ،دار الثؼافة ،حؼقؼ : إحسان طباست ،محؿد بـ خؾؽان

مجؿع الؿؾؽ ففـد لطباطـة  ،مساطد الطقار ،وققف الؼرآن وأثرها يف التػسقر -55

هــ-8158الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  الؿصحػ الشريػ

الققــػ وآبتــداء ٕبــل قاســؿ الُفــذلل، تحؼقــؼ : طؿــار أمــقـ الــددو، مجؾــة  -56

 -م0225ثقن الشريعة والؼاكقن، العدد الرابع والثال

* * * 
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َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
َ اُت التَّْرِجقِح ِطـَْد اإْلِ ْبتَِداءِ 564ُمَسقِّ

ِ
 طبدالحؼ طبدالدايؿد.                 هـ( فِل اْلَقْقِػ َوآ
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 إستاذ الؿساطد بؼسؿ الؼرآن وطؾقمف

 بؽؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة
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 لبخحملدص ا

ْبتِـَداِء، 
ِ
ـَجاَوْكِدي  فِـل اْلَقْقـِػ َوآ َغاِت التَّْرِجقِ  ِطـْـَد الس  يتـاول هذا البحث ُمَسق 

مـ خالل كتابف يف الققػ وآبتداء، وتؽؿـ أهؿقة الؿقضـقع يف كـقن هـذا الؿملَّـػ 

َجاَوْكِدي  ومصطؾحاتف يف كثقر مـ  مـ الؽتب الـػقسة يف هذا الػـ، واطتؿاد وققف الس 

ـَجاَوْكِدي  يف  الؿصاحػ الؿطبقطة، ويفدف البحث إلـك إبـراز ترجقحـات اإلمـام الس 

ػفـا يف ترجقحاتـف طــد  غات العؾؿقَّة التـل وضَّ الققػ وآبتداء، والقققف طؾك الؿسق 

 تحديد مقاضع الققػ، وفؼ الؿـفج آستؼرائل والتحؾقؾل القصػل-

َجاَوْكِديَّ بـك ترجقحاتف طؾك أسٍس طؾؿقـٍة ومـ أبرز كتائج البحث: أنَّ اإلمام الس  

ــزت بآختصــار واإليجــاز، وكــذلؽ بالتعؾقــؾ، ويقصــل البحــث بدراســة  متقـــٍة، تؿقَّ

َجاَوْكِدي  دراسًة مستػقضًة، ومؼاركتفـا بؼقاطـد الرتجـق  طــد  ققاطد الرتجق  طـد الس 

 أئؿة الققػ وآبتداء-

ـــة:  ، الؽؾؿـــات الؿػتاحق ـــَجاَوْكِديُّ ـــة، الس  غات طؾؿق ـــداء، مســـق  الققـــػ وآبت

 ترجقحات-

* * * 
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 ملكدم٘ا

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسـالم طؾـك أشـرف خؾـؼ اهلل كبق ــا محؿـٍد، 

ا بعُد:وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ،   أمَّ

ـا  فننَّ طؾؿ الققػ وآبتداء مـ العؾقم الؿتعؾؼة بالؼرآن الؽريؿ، وُيَعدُّ جاكًبـا مفؿًّ

 يف أدا
ُّ
ْرَكِشـل ـ  َجؾِقـٌؾ »هــ(: 461)ت ء تالوة الؼرآن، يؼـقل اإلمـام الزَّ َوبِـِف  ،َوُهـَق َفـ

َوبِـِف  ،َواْسـتِـَْباَصاٌت َغِزيـَرةٌ  ،َوَيَتَرتَُّب َطَؾـك َذلِـَؽ َفَقائِـُد َكثِقـَرةٌ  ،ُيْعَرُف َكْقَػ َأَداُء اْلُؼْرآنِ 

َياِت  ْٔ ـُ َمَعاكِل ا ْحتِ  ،َتَتَبقَّ
ِ
ـُ آ ـِ القققعِ َوُيْمَم  -«يف الؿشؽالِت  َراُز َط

وقد اطتـك العؾؿاء هبذا العؾؿ طـايًة كبقرًة، فؽتب فقـف جؿـٌع مــ العؾؿـاء، وَرَبـْت 

، َبـْؾ َتـَقاَتَر »هــ(: 555)ت ، قـال اإلمـام ابــ الجـزريمملػاتف طؾك الؿائة َوَصـ َّ

ُؿفُ  َؾِػ  ،ِطـَْدَكا َتَعؾُّ ـَ السَّ
ْطتِـَاُء بِِف مِ

ِ
الِِ   َوآ  -«الصَّ

ػقا يف طؾـؿ الققـػ وآبتـداء: اإلمـام  ـَجاَوْكِديُّ ومـ إئؿة إطالم الذيـ ألَّ  الس 

هـ(، وُيَعدُّ كتابف )الققػ وآبتداء( مـ أبرز الؿصـػات يف هذا الػــ7 حقـث 232)ت

ة طبارتـف، إنَّ لف ققؿًة طؾؿقًَّة كبقرًة، ووجقٍه امتاز هبا7 تؿثَّؾت يف سفقلة أسؾقبف، ووجاز

                                                 
د بـ طبد اهلل بـ هبادر (8) ْرَكِشـلُّ ، ُمَحؿَّ ، وألَّـػ تصـاكقَػ ( ه412)ُولِـد يف ســة  ،الؿصـري،أبق طبـد اهلل الزَّ

ـد  ، الـداوودي،صبؼـات الؿػسـريـ :يـظـر: الربهان يف طؾقم الؼـرآن- فاكثقرًة يف طدة فـقن، ومـ بــ ُمَحؿَّ

 -0.835،830، )د-ط(، )د-ت(، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة هـ(،612طؾل بـ أحؿد )ت

هـ(، تحؼقؼ: محؿد أبق الػضؾ إبـراهقؿ، 461الزركشل، محؿد بـ طبد اهلل )ت، البرهان يف طؾقم الؼرآن( 0)

 -8.510، م8624هـ، 8543دار إحقاء الؽتب العربقة، الؼاهرة، الطبعة إولك، 

ا طاجاًل طؾك مؼـدمات كتـب الققـػ وآبتـداء الؿحؼؼـة، أو الـظـر يف مصــػات طؾـقم الؼـرآن إنَّ اصالطً ( 5)

 كػقٌؾ بنغـاء الؼارئ طـ ذكر هذه الؿملػات، والتقسع يف تعدادها يف هذا البحث-

، اْلَؿْعـُروُف  (1) َمْشـِؼلُّ ، َأُبـق اْلَخْقـِر الد   َطؾِل 
ـِ ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ِد ْب ـُ ُمَحؿَّ ُد ْب ْقـَراِء فِـل  ُمَحؿَّ ، َشـْقُخ اإْلِ ـِ اْلَجـَزِري  َبـاْب

َػ كَِتاَب الـَّْشِر فِل اْلِؼَراَءاِت اْلَعْشِر، َوَكَظَؿ  ,0.014 ، ابـ الجزري، اية الـفاية- ُيـَْظُر: الطقبةَزَماكِِف، َألَّ

028- 

: الشـقخ طؾـل هـ (، تحؼقؼ555محؿد بـ محؿد بـ محؿد )ت ابـ الجزري،، الـشر يف الؼراءات العشر( 2)

 -8.002، )د-ت( ،الضباع، الؿطبعة التجارية الؽربى، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، )د-ط(
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ــَجاَوْكِديُّ وكثــرة ترجقحاتــف وتعؾقؾفــا، فــال يؽــاد  يجــاوز مقضــًعا مـــ الققــػ إٓ  الس 

 ويختار وُيَرج  ، وُيَعؾ ؾ ويحتجُّ لرتجقحف- 

َ اُت التَّ » ، كان اختقار هذا الؿقضقع الؿقسقم بـ:مـ أجؾ ذلؽ  َد ـْـطِ  قِح جِ رْ ُمَسقِّ

َماِم  َجاَوْكِديِّ اإْلِ  وَ  ِػ قْ قَ الْ  لفِ  هـ(564)ت السِّ
ِ
 -«اءِ َد تِ بْ آ

 :البحثهدا  أ

 يفدف هذا البحث إلك تحؼقؼ إمقر أتقة:

ـَجاَوْكِدي   إبراز الؼقؿة العؾؿقة لؿسقغات الرتجق  طـد اإلمـام -8 يف الققـػ  الس 

 وآبتداء-

َجاَوْكِدي  بقان مصطؾحات الققػ طـد  -0  ، وصقغ الرتجق  يف كتابف-الس 

غات ا -5 ػفـــا اإلمـــامالؽشـــػ طــــ الُؿَســـق  ـــة التـــل وضَّ ـــَجاَوْكِديُّ  لعؾؿقَّ يف  الس 

 ترجقحاتف طـد تحديد مقاضع الققػ-

غات ترجقحـــات -1 ـــَجاَوْكِدي   اإلمـــام الققـــقف طؾـــك كؿـــاذج مــــ مســـق  ، الس 

 ودراستفا ومؼاركتفا-

 الدراسات السابؼة:

سـٍة لؿ يؾَؼ هذا الؿقضقع طـايًة ببحٍث أو دراسٍة مـ الباحثقـ، إٓ ما كان مـ درا

َجاَوْكِدي   وتحؼقٍؼ لؽتاب مــ قبـؾ الـدكتقر. محســ هاشـؿ درويـش، والـدكتقر  الس 

اين  »محؿد بـ طبد اهلل العقدي، ورسالة طؾؿقـة كاكـت بعــقان:  ترجقحـات اإلمـام الـدَّ

ــَجاَوْكِدي  واإلمــام  لؾباحــث: محؿــد بــالل  «يف الققــػ وآبتــداء: دراســة مؼاركــة الس 

َجاَوْكِدي  اإلمام  ة لرتجقحاتغات العؾؿقَّ ق  َس تعرض لؾؿُ ، ولؽـَّفا لؿ تتقتقكجل  -الس 

 مـفج البحث:

اتَّبعُت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل، والتحؾقؾل القصػل7 وذلؽ باستؼراء 

غات العؾؿقـــة  كتـــاب الققـــػ وآبتـــداء لؾســـجاوكدي، واســـتخالص أبـــرز الؿســـق 
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جقحاتــف، وكــان ذلــؽ وفــؼ لرتجقحاتــف، وطــرض كؿــاذج مـــ تؾــؽ الؿســقغات يف تر

َجاَوْكِدي   الؿـفج العؾؿل7 بـؼؾ ققل غ الذي اطتؿد طؾقف يف ترجقحف، الس  ، وبقان الؿسق 

 ومؼاركتف بغقره مـ كتب الققػ وآبتداء- 

 خطة البحث:

وقــد اقتضــت خطــة هــذا البحــث أن تــل  يف مؼدمــٍة، وتؿفقــٍد، وأربعــة مباحــث، 

 لـحق أ :وخاتؿٍة، وكشافات فـقة، وذلؽ طؾك ا

ســبؼ طــرض مــا تـاولتــف فقفــا مـــ أســباب اختقــار البحــث، وأهدافــف،  الؿؼدمــة:

 والدراسات السابؼة طؾقف، ومـفج البحث فقف، وخطتف-

َجاَوْكِدي  تعريٌػ مقجٌز بالعالمة  التؿفقد:  ، وبؽتابف يف الققػ وآبتداء-الس 

َجاَوْكِدي  مصطؾحات اإلمام  الؿبحث إول:  بف-يف كتا الس 

َجاَوْكِدي  صقغ الرتجق  طـد اإلمام  الؿبحث الثا :  -الس 

ــث: َغاُت الْ  الؿبحــث الثال ــق  ــُة لُؿَس ــد العؾؿق ــام ؾرتجــق  طـ ــَجاَوْكِدي  يف اإلم الس 

 -الققػ وآبتداء

َغاِت كؿاذج مختارة مـ  الؿبحث الرابع: ـَجاَوْكِدي  اإلمام الرتجق  طـد  ُمَسق  : الس 

 دراسة ومؼاركة-

 وفقفا أهؿ الـتائج، وأبرز التقصقات- لخاتؿة:ا

 واهلل تعالك ولل الفداية والتقفقؼ- 

* * * 
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 التنَٔد

ِّتعسٌٓف مْجٌص بالعلَّام٘  َِّىِد  ، ّبكتابُ يف الْقف ّاالبتداٛالطَِّجا

: تعريٌػ مقجٌز بالعلمة  ًٓ َجاَوْكِديِّ أو :السِّ

ـَجاوَ  ،قرُػـقْ محؿد بـ صَ هق:  ـمُ  كبقـرٌ  إمـامٌ  ،يُّ قِ َكـزْ غَ الْ  ،ْكِديُّ أبـق طبـد اهلل الس   ،ٌؼ حؼ 

،كحقي   ،مؼرٌئ   -رٌ س  ػَ مُ  ، ُلَغِقي 

وهق مـ أطقان الؼرن السادس، ومع شفرتف وققؿة كتبـف العؾؿقـة، إٓ أنَّ ترجؿتـف 

جاءت مختصرًة يف كتب الرتاجؿ، ولؿ تذكر رحالتف، وٓ شققخف، وٓ تالمقذه، ولـؿ 

 بِ هَ الذَّ اإلمام قال - وقد ذلؽُيِشْر هق إلك شلٍء مـ 
ُّ
ولـؿ يبُؾْغــل »: هــ(415)ت ل

                                                 
ـُ ُيقُسَػ )ت، اْلِؼْػطِلُّ ، طؾك أكباه الـحاة إكباه الرواة( تـظر ترجؿتف يف: 8) هـ(، تحؼقؼ: محؿد أبق 301َطؾِلُّ ْب

 الطبعـة إولـك،تب الثؼافقـة، بقـروت، لبــان، الػضؾ إبراهقؿ، دار الػؽر العربل، الؼاهرة، وممسسة الؽ

َْطَلمِ تاريخ اإلسلم، 5.825 ،م8650هـ=8123 ْٕ َهبِلُّ  ،َوَوَفَقاُت اْلَؿَشاِهقرِ َوا
ـُ َأْحَؿـَد  ،الذَّ ـُد ْبـ ُمَحؿَّ

ـِ ُطْثَؿاَن )ت  الطبعـة إولـك،، )د-م(بشار طّقاد معروف، دار الغـرب اإلسـالمل، د- هـ( تحؼقؼ: 415ْب

ـــات، 80.023، م0225 ـــقايف بالقفق ـــػَ ،ال  ، ِديُّ الصَّ
ِ
ـــِد اهلل ـِ َطْب ـــ ـــَؽ ْب ـُ َأْيَب ـــ ـــُؾ ْب ـِ َخؾِق ي ـــد  َصـــاَلُح ال

 ،هـ(، تحؼقؼ: أحؿد إركاؤوط، وتركل مصطػك، دار إحقـاء الـرتاث، بقـروت، لبــان، )د-ط(431)ت

اءِ  ايـة الـفايـة، 5.814 ،م0222هــ=8102 ـِ  ،ي  اْلَجـَزرِ ابــ  ،فِـل َصَبَؼـاِت اْلُؼــرَّ ـِد ْبــ ـُ ُمَحؿَّ ـُد ْبـ ُمَحؿَّ

ٍد )ت ، 0.824، )د-ت( ،هـ(، ُطـَِل بـشـِره: برجسرتاسـر، مؽتبـة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة، )د-ط(555ُمَحؿَّ

هـ(، تحؼقؼ: طؾل محؿد طؿر، مؽتبـة 688)ت طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، لسققصلا ،صبؼات الؿػسريـ

، 0.832 ،لـداووديا ،صبؼـات الؿػسـريـ، 820،828ص ،هــ8563الطبعة إولـك، وهبة، الؼاهرة، 

ٍد )ت،لزركؾلا ،إطلم ـِ ُمَحؿَّ ـُ َمْحُؿقدِ ْب ـِ ْب ي هـ(، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، لبـان، 8563َخْقُر الد 

طؿـر بــ رضـا بــ ، كحالـة،معجـؿ الؿـملػقـ، 3.846 ،م0220هــ=8105 الطبعة الخامسـة طشـرة،

ــك، ب8125محؿــد )ت ــة الؿثـ ــان، )د-ط(هـــ(، مؽتب ــروت، لبـ ــل، بق ــرتاث العرب ــاء ال ــروت، دار إحق  ،ق

 -82.880 ،)د-ت(

ــا مشــارًكا يف طؾــقم الػؼــف، والحســاب، والتػســقر، والققــػ ( 0) ــا كــان مفتؿًّ بعــض الؿصــادر تــذكر أنَّ لــف ابـً

 ،ٕطـلما وآبتداء، وهق محؿـد بــ محؿـد بــ صقػـقر، سـراج الـديـ، أبـق صـاهر السـجاوكدي- يـظـر:

 -4.04 ،لزركؾلا

ــد بـــ َأْحؿــد بـــ ُطْثَؿــان بـــ قايؿــاز (5) َهبِلُّ ، ُمَحؿَّ
خ، الـاقــد،  ،َأُبــق طبــد اهلل الــذَّ ث، الؿــمر  ولــد ســـة الؿحــد 

اء اْلؽَِبــارتــاريخ اإلســالم، و ه(، مـــ مصـــػاتف:450) ــػَ ،الــقايف بالقفقــات- يـظــر: معرَفــة اْلُؼــرَّ ، ِديُّ الصَّ

0.881,885 - 
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 -«طؾك َمـ قرأ، وٓ مـ أخذ طـف

 آثاره العؾؿقة:

ف مـع ذلـؽ تـرك آثـاًرا  يبدو أنَّ اإلمام السجاوكدي كـان ُمِؼـالًّ يف التصــقػ، ولؽـَـّ

ُػف يف الققػ وآبتداء، ومـ كتبف:  طؾؿقًَّة قق ؿًة، وبخاصٍة مملَّ

وقـد  ،(طـقـ الؿعـاين يف تػسـقر السـبع الؿثـاين، واسؿف: )تػسقرال يف اٌب كت -8

 طِ ػْ الؼِ أثـك طؾقف 
ُّ
وإبقـات  ،وطؾؾ الؼـراءات ،ذكر فقف الـحق»هـ( بؼقلف: 313)ت ل

 ،مجؾــدات، أطــدادها قؾقؾــة التػســقر يف والؾغــة إلــك غقــر ذلــؽ مـــ معــاين ،ومعاكقفــا

، «العـقـ إكسـانَ  :اه، وسـؿَّ ه هـذا التػسـقرَ اختصـر ولـدُ قـد وفقائدها كثقـرة جؾقؾـة، و

ـٌ   -وُوِصػ بلكَّف تػسقٌر حس

 -كتاب طؾؾ اْلؼَراَءات -0

، وكتابف الؽبقر لف طـدة أسـؿاء، ومــ بـقـ كبقٌر وصغقرٌ  الققػ وآبتداءكتابان يف  -5

ِؼف الـدكتقر محؿـد العقـدي اسـُؿ )طؾـؾ الققـقف ، (إسؿاء الؿذكقرة لف ترجَّ  طـد ُمَحؼ 

                                                 
 -0.824، ابـ الجزري، اية الـفاية- ويـظر: 80.023ل،، الذهبتاريخ اإلسلم( 8)

ؼ أكثره يف كؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد لـقؾ درجة الدكتقراه-0)  ( ُحؼ 

 اب الؿشـفقريـ الؿـربزيـ يف الــظؿ والـثـر،أبق الحسـ الؼػطل، أحـد الؽتَّـ، طؾل بـ يقسػ بـ إبراهقؿ (5)

ــاه الــرواةكتــاب الضــاد والظــاء،قػ:لــف مـــ التصــاكه(، 235ســـة ) ولــد ، معجــؿ إدبــاء- يـظــر: إكب

، الطبعـة دار الغرب اإلسالمل، بقروت، إحسان طباسه(، تحؼقؼ: 303) ياققت بـ طبد اهللالحؿقي،

 - 2.0200,0253م، 8665= ه8181إولك، 

 -5.825 ، الؼػطل،إكباه الرواة( 1)

 ،صبؼـات الؿػسـريـ، (0.824 ، ابــ الجـزري،اية الـفايـة ، 5.814، الصػدي،القايف بالقفقات( يـظر: 2)

 -0.832 ،لداووديا ،صبؼات الؿػسريـ، 828ص ،لسققصلا

ـــ تــرجؿ لــف- ( 3)  ، الصــػدي،الــقايف بالقفقــات، 5.825 ، الؼػطــل،إكبــاه الــرواةيـظــر: ذكــره غقــر واحــد مؿَّ

 -0.824، ابـ الجزري، اية الـفاية، 5.814

 -0.824الجزري، ، ابـ اية الـفاية( يـظر: 4)

ــَجاَوْكِدّي طؾــؾ الققــق ( يـظــر: 5) هـــ(، تحؼقــؼ: د- محؿــد بـــ طبــد اهلل 232محؿــد بـــ صقػــقر )ت، الس 

 -23قسؿ الدراسة، ص، م0223هـ=8104 الطبعة الثاكقة،العقدي، مؽتبة الرشد، الرياض، السعقدية، 
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ُؼف أخر الدكتقر محسـ درويش اسَؿ )الققػ وآبتداء(  -واطتؿد ُمَحؼ 

 أققال العؾؿاء فقف:

، فقصػقه بالؿؼرئ،  َجاَوْكِدي  ر، الـحـقي  أثـك العؾؿاء طؾك الس  ، ، الؾغـقي  الؿػس 

ِره ؼقـ، وأنَّ كتابف يف الققػ وآبتداء يدلُّ طؾك تبحُّ  - وأكَّف مـ كبار الؿحؼ 

 وفاتف:

ــَػِديُّ  ــصَّ الصَّ ــاة 431)ت ك ــك أنَّ وف ـــ( طؾ ــَجاَوْكِدي  ه ــت ســـة  الس  ـَ كاك ــت ق ِس

 طِ ػْ وذكر الؼِ ، ئةَوخْؿسؿا
ُّ
 -كان يف وسط الؿائة السادسة لؾفجرة الـبقيةأكَّف  ل

ثاكًقا: تعريٌػ بؽتابف يف الققػ وآبتداء:

َجاَوْكِدي  ُيَعدُّ كتاب  لـػقسة الؿملػة يف هذا الػـ، ومؿا يـدلُّ طؾـك مـ الؽتب ا الس 

ققؿتف العؾؿقة أنَّ طدًدا مــ العؾؿـاء كؼـؾ كثقـًرا مــ أققالـف يف الققـػ وآبتـداء7 كـابـ 

ــــــَزِري    الَج
 
ــــــُققصِل ـــــــ(688)ت ، والسُّ  ، وه

 
كِل ــــــَطالَّ ـــــــ(605)ت الَؼْس  ، ه

                                                 
َجاَوْكِدّي كتاب الققػ وآبتداء( يـظر: 8) هـ(، تحؼقـؼ: د- محســ هاشـؿ 232)ت محؿد بـ صقػقر، الس 

ان، إردن،   -11قسؿ الدراسة، ص ،م0228هـ=8100 الطبعة إولك،درويش، دار الؿـاهج، طؿَّ

ـــرواة( يـظـــر: 0) ـــاه ال ـــاريخ اإلســـلم، 5.825 ، الؼػطـــل،إكب ـــذهبل،ت ـــة، 80.023، ال ـــة الـفاي ــــ  اي ، اب

 -0.824الجزري،

َػِديَصاَلح ال ،َخؾِقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل (5) يـ الصَّ  اػ كتبً َوألَّ (،  ه364) فِل سـة ولد ،إديب ،اْلَعالَمة ،دَّ

ه(، 528)ت أبـق بؽـر بــ أحؿـد، ابــ قاضـل شـفبة، صبؼات الشافعقة- يـظر: القايف بالقفقات :مِـَْفا اكتبً 

 -5.62،56ه، 8124، الطبعة إولك، بقروت، طالؿ الؽتب، الحافظ طبد العؾقؿ خانتحؼقؼ: 

 -5.814 ، الصػدي، بالقفقاتالقايف( يـظر: 1)

 -5.825 ، الؼػطل،إكباه الرواة( يـظر: 2)

 -8.050,053 ، ابـ الجزري،الـشر يف الؼراءات العشر( يـظر: 3)

ـٍد، َجـاَلُل وهق: -8.054,056، السققصل، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن( يـظر: 4) ـِ ُمَحؿَّ ـُ أَبِـل بَْؽـِر ْبـ ـِ ْب ْحَؿ َطبُْد الرَّ

ـِ  ي َْهـِؾ الَْؼـْرِن التَّاِسـعِ : بُْغقَُة اْلُقَطاةِ- ُيـَْظُر: مصـػاتف ، مِـققصلالس الد  ِٕ ِمـُع  ْقُء اللَّ ـ ، السـخاوي، الضَّ محؿـد بـ

 -1.32,42، )د-ط(، )د-ت(، بقروت، مـشقرات دار مؽتبة الحقاةه(،620)ت طبد الرحؿـ

ـِ َأبِـل َبْؽـٍر )ت ،كِلُّ الَؼْسـَطالَّ  ،لُِػـُـقِن اْلِؼـَراَءاِت  لطـائػ اإلشـارات( يـظر: 5) ـِد ْبـ ـُ ُمَحؿَّ هــ(، 605َأْحَؿـُد ْبـ

= 
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ــَجاَوْكِدي  ـ كتــاب الـذي أكثــر مـــ الـؼـؾ طــ (هـــ8822 كحــق ت)وإَْشـُؿقكِل ، الس 

ر بف يف كثقٍر مـ الؿقاضع-  وتلثَّ

ـَجاَوْكِديُّ وقد أبـان  ِػـف طــ مـفجـف ومصـادره إساسـقة، وأكَّـف  الس  يف مؼدمـة مملَّ

 اطتؿد طؾك كتابقـ، هؿا: الؿؼاصع والؿبادئ ٕبل حاتٍؿ 
 
ِجْسَتاكِل هــ(، 022)ت الس 

 
 
، وذكـر الـدافع مــ وراء تللقػـف هـذا الؽتـاب، هــ(222)ت بعد  والؿرشد لؾُعَؿاكِل

وبقَّـ مراتب القققف وأسؿاءها التـل اصـطؾ  طؾقفـا، وهـل خؿسـة: ٓزم، ومطؾـؼ، 

ة طؾك كؾ مرتبة الَّ ص ضرورة، وساق إمثؾة الدَّ ز لقجف، ومرخَّ  -وجائز، ومجقَّ

ج طؾك ذكر بعض إمثؾة طؾك ما ٓ يجقز الققػ طؾقف7 تحـذيًرا لؾؼـا رئ، ثؿ طرَّ

ثؿ ذكر أهؿ قاطدة، وهل التحرز طـ الققػ طؾك ما يؼب  آبتـداء بؿـا بعـده، ووقـػ 

طـد بعض الؿسائؾ الؿشؽؾة التل ٓ تخؾـق مــ خـالٍف يف هـذا الؿقضـقع7 كـالققػ 

ـا بؽؾؿـة  طـد )إٓ(، ومسللة الجؿؾ الؿعرتضة داخؾ سقاق أيـة، وأفـرد مبحًثـا خاصًّ

 آبتــداء، معتؿــًدا طؾــك أقــقال مـــ ســبؼف )كــال( والخــالف فقفــا مـــ حقــث الققــػ و

 مـ العؾؿاء-

                                                 
= 

ـِريِػ، الؿديــة الؿــقرة ـُع اْلَؿؾِـِؽ َفْفـٍد لِطَِباَطـِة اْلُؿْصـَحِػ الشَّ َراَساِت اْلُؼْرآكِقَِّة، ُمَجؿَّ ، تحؼقؼ: َمْرَكُز الد 

ـِ َأبِــوهــق:  -0.286،285 ،م0285هـــ=8151 ،)د-ط( ــِد ْبــ ـُ ُمَحؿَّ ل َبْؽــٍر، َأُبــق اْلَعبَّــاِس َأْحَؿــُد ْبــ

ـَ اْلُعُؾــقِم- ُيـَْظــُر:  ــل اْلِؼــَراَءاِت َوَغْقِرَهــا مـِـ
، َصـــََّػ فِ كِلُّ اْلِؿْصــِريُّ

ِمــعُ اْلَؼْســَطالَّ ــْقُء اللَّ  ، الســخاوي،الضَّ

0.825- 

هـــ(، 8822أحؿـد بـــ طبـد الؽــريؿ )ت كحـق ، إَْشــُؿقكِلُّ  ،مــار الفــدى يف بقـان الققــػ وآبتـدا( يـظـر: 8)

، 8.825،68،51 ،م0225 ،مصــر، )د-ط( دار الحــديث، الؼــاهرة، تحؼقــؼ: طبــد الــرحقؿ الطرهــقين،

مــ  ٌئ،، مؼـرفؼقـفٌ  ،، الشـافعللُّ قكِ ؿُ ْشـحؿد بـ محؿد بـ طبد الؽـريؿ إَ وهق: أ -0.825،812،852

 -0.808، كحالة، معجؿ الؿملػقـ- يـظر: تصاكقػف: مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتداء

د بـ طثؿان، أبق حاتؿ السجستاينُّ (0) ، إمام البصرة يف الـحق، والؼـراءة، والؾغـة، والعـروض، سفؾ بـ ُمَحؿَّ

 -8.502 ، ابـ الجزري، اية الـفايةـظر: يطرض طؾك يعؼقب اْلَحْضَرمِّل، ولف اختقار يف الؼراءة، 

، ابــ الجـزري،  ايـة الـفايـةيـظـر: لـف كتـاب الؿرشـد- ، لُّ اكِ َؿـأبـق محؿـد العُ  ،بـ سعقد الحسـ بـ طؾل (5)

8.005 - 

 -825,880ص ، السجاوكدي،كتاب الققػ وآبتداء( يـظر: 1)
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ــَجاَوْكِديُّ ثــؿ شــرع  ــب كتابــف طؾــك ســقر  الس  يف مــادة كتابــف إساســقة، حقــث رتَّ

الؼرآن، فذكر مـ كؾ سقرٍة الؽؾؿَة التل طؾقفا وقػ أو ٓ، ُمْتبًِعا إياها بعالمـة الققـػ 

 الؿصطؾ  طؾقفا يف الحؽؿ طؾك الؽؾؿة-

ـجَ ومـ مــفج  يف كتابـف تعؾقـُؾ اختقـاره يف الحؽـؿ طؾـك الققـػ الـذي  اَوْكِدي  الس 

يـذكره، مسـتعقـًا بــالتعؾقالت الـحقيـة، ووجــقه التػسـقر، وغقرهـا، ُمـَب ًفــا يف كثقـر مـــ 

ــا ٓخــتالف  ــػ تبًع ــا اخــتالف حؽــؿ القق ــراءات، ُمَبق ـً ــك اخــتالف الؼ الؿقاضــع طؾ

 -الؼراءة

ــَجاَوْكِديُّ وكــان  ــف باإليجــاز  مؼــالًّ يف الس  ــز كتاب الـؼــؾ طـــ الؿتؼــدمقـ، وقــد تؿقَّ

والشــؿقل، ففــق ٓ يتقســع كثقــًرا يف بقــان طؾــؾ الققــقف، بــؾ يــذكرها مختصــرًة، مــع 

 وضقح العبارة-

 

* * * 

                                                 
ـَجاَوْكِدي  ومـفجـف فقـف، يـظـر:  ( لؿزيدٍ 8) قسـؿ  السـجاوكدي، ،كتـاب الققـػ وآبتـداءمـ ققؿـة كتـاب الس 

 -13,22الدراسة، ص
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ِّاملبخح األّل: مصطلخات اإلماو  َِّىِد  يف كتابُ الطَِّجا

ـَجاَوْكِدي  ُتَعدُّ مصـطؾحاُت الققـػ وآبتـداء طــد  اٍت مغـايرًة لؿــ مصـطؾح الس 

ة هذا الػـ، فؿـفؿ مـ كـان ُيَعـق ـ وقـػ التَّؿـام يف مقاضـعف، ومــفؿ مــ  سبؼف مـ أئؿَّ

ــك  ــؿ أت ــك، ث ــظ والؿعـ ــػ بحســب الؾػ ــؿ القق ــَجاَوْكِديُّ قسَّ ــقف،  الس  ــللَّػ يف القق  ف

وذكـر مصـطؾحاٍت لــؿ ُيْسـبْؼ إلقفـا، ورمــز لؽـؾ  وقـٍػ برمــٍز، وذكـره يف مقضـعف مـــ 

  -وققف الؼرآن

َجاَوْكِديِّ و  يف الققػ وآبتداء ستة، وهل: مصطؾحات السِّ

 الالزم، ورمز لف بحرف )م(- -8

 الُؿْطَؾؼ، ورمز لف بحرف )ط(- -0

 الجائز، ورمز لف بحرف )ج(- -5

ُز لَِقْجٍف، ورمز لف بحرف )ز(- -1  الُؿَجقَّ

ُص ضرورًة،  -2  )ص(-ورمز لف بحرف الؿرخَّ

 ما ٓ وقػ طؾقف، بحرف )ٓ(- -3

ـَجاَوْكِدي   ذكر أنَّ الجدير بال قـد ُطِؿـَؾ هبـا يف بعـض الؿصـاحػ  مصـطؾحات الس 

الؿطبقطة يف الؿشرق7 كالؿصاحػ الؿطبقطة يف مصر، وتركقـا، والفــد، وباكسـتان، 

 لؽـ بتػاوٍت يف آستخدام لفذه الؿصطؾحات-

ف  َجاَوْكِديُّ وقد طرَّ  هذه الؿصطؾحاِت، وضرب لفا أمثؾًة، وبقاهنا كأ : الس 

ما لق ُوِصَؾ صرفاه َغقَّـَر الَؿـَراَم، وَشــََّع معــك الؽـالم- ومثـال  ققػ اللزم:ال -8

 ڃ[ إذ لق ُوِصَؾ بؼقلـف تعـالك: ﴿5﴾ ]البؼرة:ڃ ڄ ڄذلؽ: ققلف تعالك: ﴿

ر ڃ[ صارت الجؿؾُة صػًة لؼقلف ﴿6﴾ ]البؼرة:ڃ ﴾ فاكتػك الخداُع طـفؿ، وتؼرَّ

                                                 
ــق  الؼــرآن وأثرهــا يف التػســقر( يـظــر: 8) ــار ،وق ـــ ســؾقؿان، مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة ، الطق مســاطد ب

 -845ص ،هـ8158 ،الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، )د-ط(
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ـٍ ُمَخـاِدٍع، ومـراُد اهلل  اإليؿاُن خالًصا طـ الخداع، كؿـا تؼـقل: مـا هـق   بؿـمم
ُ
كػـل

 -اإليؿان، وإثباُت الخداع لفؿ

يعترب السقاق يف بقـان الؿعــك، وإكؿـا حؽـؿ بـالؾزوم لتـقهؿ  فالسجاوكدي هـا لؿ

ابـ صقػـقر كػل الخداع طـفؿ، فؽالمف يدل طؾك أكَّف قطع أية طـ سباقفا ولحاقفا، فـ

ــد القصــؾ ــك طـ ــر الؿعـ ــة يــدل طؾــك اكػصــال ، وواضــ  كظــر إلــك تغق أنَّ ســقاق أي

 الجؿؾتقـ7 فالـػل واقع طؾك ما سبؼ، فال لبس حقـئٍذ-

 ؿ ؽَ َح ولذلؽ 
ُّ
اكِل  الؿعـك ما زال متصـاًل  ٕنَّ  7ف كاٍف بلكَّ طؾقف  ه(111)ت الدَّ

 -بعُضف ببعض

ـُ آبتداُء بؿا بعده- وذلؽ كآسؿ الؿبتدأ بف، كحـق الققػ الُؿْطَؾؼ:  -0 ما َيْحُس

مـع السـقـ اْلُؿْسَتْلَكِػ [، والػعؾ 81﴾ ]الشقرى:ں ڱ ڱ ڱ ڱف تعالك: ﴿ققل

 -[810﴾ ]البؼرة:ٻ ٻكؼقلف تعالك: ﴿

راطك السجاوكدي يف هذا الققػ حسـ آبتداء، ولؿ يـصَّ طؾك حسـ الققـػ7 

 ٕن آبتداء بؿا يحسـ ٓ يدل طؾك حسـ الققػ دائًؿا-

 طؾـك مـا قبؾفؿـا7 يحسـ الؼطـع، كؿا أكَّف ويف هذيـ الؿثالقـ يحسـ آبتداء هبؿا

، وآبتداء بعدهؿا بجؿؾة مستؼؾة مستلكػة-  ٕنَّ الققػ فقفؿا تام 

ـِ مـــ  الققــػ الجــائز: -5 ــقِجَبْق ــف القصــُؾ والػصــُؾ لتَجــاُذِب الُؿ مــا يجــقُز فق

[7 ٕنَّ اكتفـاء آسـتػفام 52﴾ ]البؼـرة:ٿ ٺالطرفقـ- مثالف: ققلف تعـالك: ﴿

يؼتضل الػصؾ، واحتؿال القاو معـك الحـال يف ققلـف:  ﴾ٿ ٺطؾك ققلف: ﴿

                                                 
 -822ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء( 8)

اكِلُّ  (0)  ، أسـتاذ إسـتاذيـ، وشـقخ مشـايخ الؿؼـرئقـ، ُولِـَد ســةطثؿان بـ سعقد بــ طثؿـان، أبـق طؿـرو الـدَّ

 -8.225، ابـ الجزري،  اية الـفايةـظر: يلتقسقر، وصبؼات الؼراء- مـ مملػاتف: ا(،  ه548)

هـــ(: تحؼقــؼ: د- يقســػ طبــد 111طثؿــان بـــ ســعقد )ت، الــداين ،الؿؽتػــك يف الققــػ وآبتــداء( يـظـر: 5)

  -86، صم8654هـ=8124 الطبعة الثاكقة،الرحؿـ الؿرطشؾل، ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، 

 -824ص، السجاوكدي، ءكتاب الققػ وآبتدا (1)



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
َ اُت التَّْرِجقِح ِطـَْد اإْلِ ْبتَِداءِ 564ُمَسقِّ

ِ
 طبدالحؼ طبدالدايؿد.                 هـ( فِل اْلَقْقِػ َوآ
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 -يؼتضل القصؾ [52]البؼرة:﴾ ٿ ٿ ٿ﴿

﴾7 ٓحتؿـال الـقاو معــك ٿفالسجاوكدي حؽؿ هــا بجـقاز الققـػ طؾـك ﴿

يحســ الحال، والؿتلمؾ يف ذلؽ فالقاو لؾحال، والجؿؾـة حالقـة، وهبـذا فـنن الققـػ 

 -ؼف بف مـ جفة الؾػظ والؿعـكؾُّ لتع7 وٓ يحسـ آبتداء بؿا بعده﴾، ٿطؾك ﴿

  لؿ يذكرولذلؽ 
ُّ
اكِل  الققػ طؾك ، وإكؿا ذكر أنَّ ﴾ٿ ٺ﴿طؾك  اوقػً  الدَّ

َـّ ، ﴾ٹٹ﴿  قكِ ؿُ ْش إَ  ولؽ
َّ
ـٌ ﴾ ٿ ٺ﴿ طؾـك الققَػ  ذكر أنَّ  ل 7 حسـ

   -﴾ٹٹ﴿مـف الققػ طؾك  ـُ َس ْح وأَ ، ف آخر آستػفامٕكَّ 

ُز لَِقْجفٍ  -1 َجاَوْكِديُّ القال  :الققػ الُؿَجقَّ ُز لَِقْجٍف7 كؼقلف تعـالك: »: س  والُؿَجقَّ

ـــــرة:﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ ـــــف:  [537]البؼ ـــــاء يف ققل  ں﴿ٕنَّ الػ

ـ معـك الجقاب والجزاء، وذلؽ ُيقِجُب القصَؾ،  [53]البؼرة: ﴾ں لتعؼقٍب يتضؿَّ

 -«إٓ أنَّ كظَؿ الػعؾ طؾك آستئـاف ُيِري لؾػصِؾ وجًفا

ــو ــد وضَّ ــ  إَ ق  قكِ ؿُ ْش
ُّ
ــف:  ل ــذا بؼقل ــك أنَّ  ،جــائزٌ  ﴾ڱ﴿»ه ــده  طؾ ــؾ بع الػع

  -«والجزاء يجب القصؾ ،الػاء لؾسبب ، وطؾك أنَّ مستلكٌػ 

 طؾك احتؿالقـ: القصؾ والققـػ، وقـد ذكـر 
 
والققػ هـا طـد السجاوكدي مبـل

ــػ هــل  ــل تقجــب القق ــل إرجــ ، والت ــل تقجــب القصــؾ ه ــة الت ــا، والعؾ طؾتفؿ

َـّ وضعف طالمـة الؿجـّقز لقجـٍف دلَّ  إضعػ، فآحتؿآن مـ مقجبات الجقاز، لؽ

                                                 
 -888ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

  -08، صالداين ،الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء( يـظر: 0)

 -8.35، إَْشُؿقكِلُّ  ،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( يـظر: 5)

ػ طؾــك القجــف ( وهــق مــا كــان فقــف وجفــان متغــايران يف اإلطــراب، وأحــدهؿا أرجــ  مـــ أخــر، والققــ1)

طبـد العزيـز بــ ، الؼارئ، ققاطد التجقيد طؾك رواية حػص طـ طاصؿ بـ أبل الـجقدالؿرجقح- يـظر: 

 - 881ص، )د-ت( ،طبد الػتاح، ممسسة الرسالة، بقروت، لبـان، )د-ط(

 -888ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -8.45، إَْشُؿقكِلُّ  ،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( 3)
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طؾك أن احتؿال آستئـاف طـده أققى مـ احتؿال الجقاب، ففـق كـالققػ الحســ7 

  مؿا يحسـ الققػ طؾقف وآبتداء بؿا بعده-

ُص ضرورًة: -2 ف ُيـرّخص  الققػ الُؿَرخَّ ـا قبؾـف، لؽـَـّ مـا ٓ َيْسـَتْغـِل مـا بعـده طؿَّ

طاع الـََّػس لطقل الؽالم، وٓ يؾزمف القصـؾ بـالَعْقِد7 ٕنَّ مـا بعـده الققػ ضرورة اكؼ

ٓ ﴾ ے﴿ٕنَّ ققلـف:  [007]البؼـرة: ﴾ھے﴿جؿؾٌة مػفقمـٌة، كؼقلـف تعـالك: 

طـ سقاِق الؽالم، فننَّ فاطؾف ضؿقر يعقد إلك الصري  الؿذكقر قبؾف، غقر أكَّفا  َيْسَتْغـِل

 -ؽِـًّا، وإن كان ٓ يربُز إلك الـطؼجؿؾٌة مػفقمٌة7 لَِؽْقِن الضؿقِر ُمْستَ 

، إٓ أنَّ مـا  وهذا الؿثال مـ الققػ الحسـ7 ٕنَّ الققػ طؾقف ُيػفؿ مـف معـًك تـام 

﴾، ومــع هــذا آرتبــاط فــننَّ ے﴿بعــده مــرتبٌط بــف ارتباًصــا لػظقًّــا، وهــق العطــػ يف 

قفـة إذا أففؿـت معـاين آبتـداء هبـا مػفـقم7 ٕنَّ ذلـؽ ُمْغَتَػـٌر يف البـدء بالجؿـؾ الؿعط

 مستؼؾة، بخالف الؿػردات الؿعطقفة-

ـٌ  ﴾ے﴿الققػ طؾك  أنَّ  ( ه505)ت قد ذكر ابـ إكباريو  ذكر  إٓ أكَّف، حس

ـُ  ﴾﮸ ﮷﴿ الققػ طؾك أنَّ  ، بعـده مـا يتعؾـؼ بـف يف الؾػـظ ف لؿ يلِت مـف7 ٕكَّ  أحس

ــاُس   (ـهــ555)ت وذكــر الـَّحَّ
ُّ
ه وطــدَّ  ،﴾ے﴿ الققــػ طؾــك جــقاز، وإَْشــُؿقكِل

                                                 
 -880ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

اِر، أبق بؽر إَْكَباِريُّ  (0) د بـ َبشَّ ـِ ُمَحؿَّ د بـ اْلَؼاِسِؿ ْب ، ،ُمَحؿَّ صـَّػ ُكُتًبـا كثقـرًة، ه(، 048) ُولِد سـةالـَّْحِقيُّ

 -0.052,050، ابـ الجزري،  اية الـفايةـظر: - يمـفا: كتاب اإليضاح يف الققػ وآبتداء

ــداء( يـظــر: 5) ــػ وآبت ــؾَّ إيضــاح القق ــزَّ َوَج ــاِب اهللِ َط ــل كَِت ــاِريُّ ، فِ َْكَب ْٕ ــاٍر  ،ا ـِ َبشَّ ــ ــِؿ ْب ـُ اْلَؼاِس ــ ــُد ْب ُمَحؿَّ

هـــ(، تحؼقــؼ: د- محقــل الــديـ رمضــان، مطبقطــات مجؿــع الؾغــة العربقــة بدمشــؼ، ســقريا، 505)ت

 -8.220 ،م8648ه=8562)د-ط(:

ـاس اْلِؿْصـِريُّ أحؿد بـ ُمَحؿَّ  (1) ، إَِمـاُم الَعَربِقَّـة، أخـذ طــ الـَّْحـِقّي الؾغـقيُّ  د بـ إسؿاطقؾ، أبق جعػـر الـَّحَّ

 -4.485، الذهبل،تاريخ اإلسلمـظر: يكتاب إطراب الؼرآن، وكتاب الؿعاين-  ، مـ مملػاتف:اجالزجَّ 

ـاس ،الؼطع وآئتـا ( 2) تحؼقـؼ: د- طبـد الـرحؿـ بــ  ،ه(555)ت أحؿـد بــ محؿـد بــ إسـؿاطقؾ، الـَّحَّ

 -11ص ،م8660هـ=8185 الطبعة إولك،إبراهقؿ الؿطرودي، دار طالؿ الؽتب، السعقدية، 
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ُّ
طؾك مـا قبؾـف،  َػ طِ إن طُ  ،، ولقس بققٍػ امستلكػً ﴾ ے﴿ َؾ عِ إن ُج  ا،حسـً إَْشُؿقكِل

 -بقـ الصؾة والؿقصقل ُؾ َص ػْ فال يُ  ،﴾ھ ہ ہ﴿وداخاًل يف صؾة 

  طدَّ و
ُّ
اكِل ـ، اكافًقـ ﴾ے﴿ الققـػ طؾـك الدَّ فؼـد (  ه603)ت ا إكصـاريوأمَّ

 ﮷﴿ما بعده إلـك ققلـف:  وهق إجقد7 ٕنَّ »، وقال: ﴾ے﴿ ؾك  طدم الققػ طرجَّ 

   -«ؾ بقـ الصؾة والؿقصقلَص ػْ ، وٓ يُ ﴾ھ ہ ہ﴿مـ تؿام صؾة  ﴾﮸

ــف: -3 ــُػ طؾق ــا ٓ يجــقُز القق ــالققػ  م ــقم ب ــروٌف يف الؿصــاحػ الق ــذا مع وه

فف  َجاَوْكِديُّ الؿؿـقع، ولؿ ُيَعر  ـا مـا ٓ يجـقُز الققـ»، وإكَّؿـا قـال: الس  ُػ طؾقـف فػـل وأمَّ

 -«مقاجبِف وكظائِره َكْثَرةٌ 

وذكــر بعــد ذلــؽ أمثؾــًة لؿــا ٓ يجــقُز الققــُػ طؾقــف7 كــلن ٓ ُيققــَػ بــقـ الشــرط 

ـــقـ الؿـعـــقت  ـــدأ وخـــربه، وٓ ب ـــف، وٓ بـــقـ الؿبت ـــَدل وبدل ـــقـ الُؿب  وجزائـــف، وٓ ب

 وكعتف--- إلخ-

ا ذكر، فال يجقُز الققـُػ ط  ۉ﴿ؾـك ققلـف تعـالك: وُيْؽَتَػك هـا بؿثاٍل واحٍد مؿَّ

ــــال:﴾ ې ۉ ــــف: ﴿ [417]إكػ ــــرُب  ﴾ې ې ېٕنَّ ققل  ۈ﴿خ

 -﴾ۈ

                                                 
 -8.32، إَْشُؿقكِلُّ  ،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( 8)

  -02، صالداين ،الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء( يـظر: 0)

د بـ َأْحؿد بـ  (5) ا بـ ُمَحؿَّ اَزَكِريَّ ْكَصاِريُّ  ، أبق يحقكَزَكِريَّ ْٕ الـدقائؼ مـ تصـاكقػف:ه(، 503)ولد فِل سـة ، ا

، الســخاوي، الضــقء اللمــع، وغقرهؿــا- يـظــر: اْلغــَرر البفقــة فِــل شــرح اْلَبْفَجــة القرديــة، والؿحؽؿــة

5.051,055 - 

ـ أحؿــد زكريــا بـــ محؿــد بــ، إكصــاري، الؿؼصــد لتؾخــقص مــا يف الؿرشــد يف الققــػ وآبتــداء( 1)

 -81، صم8652هـ=8122 ،هـ(، دار الؿصحػ، )د-م(، )د-ط(603)ت

 -885ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -885ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)
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خـرب  ٕنَّ 7 ﴾ې﴿طؾـك  ُػ قَقـفـال يُ »وقد وضَّ  ذلؽ أيًضا إشؿقين بؼقلف: 

 -«بقـ الؿبتدأ وخربه بالققػ ُؾ َص ػْ فال يُ  ،﴾ې﴿ :﴾ۉ﴿

وإن  ،﴾ى﴿ولذلؽ اتػؼ طؾؿاء الققػ وآبتداء طؾك أنَّ الققػ هـا هـق طؾـك 

  -اختؾػقا يف تسؿقتف بقـ الؽايف، والحسـ، والتام  

 

* * * 

                                                 
 -8.066، إَْشُؿقكِلُّ  ،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( 8)

َْكَباِريُّ ، إيضاح الققػ وآبتداءيـظر: ( 0) ْٕ ـاس ،الؼطع وآئتـا  ،0.355، ا الؿؽتػـك يف  ،058، صالـَّحَّ

 -8.066، إَْشُؿقكِلُّ  ،مـار الفدى، 02، صالداين ،الققػ وآبتداء



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
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َُٔؼ الرتجٔح عيد اإلماو  ِّاملبخح الجاىٕ: ِص َِّىِد  الطَِّجا

ـَجاَوْكِديُّ كان اإلمـام  ـْ  الس  ذا شخصـقٍة بـارزٍة، ولـؿ يؽــ مجـرَد كاقـٍؾ ٕقـقاِل َمـ

مـف مــ طؾؿــاء هـذا العؾــؿ، ومـع أكَّــف كـان ُمِؼـالًّ يف ُ  بــقـ تؼدَّ  الـؼــؾ، إٓ أكَّـف كــان ُيـَرج 

َجاَوْكِديُّ إققال بعبارٍة مختصرٍة- وقد سؾؽ  : الس  ـِ ـِ اثـْق  يف ترجقحاتف مسؾؽْق

أكَّف ُيَعؾ ُؾ ترجقَحف يف الحؽؿ طؾك الؿققػ الذي يذكره، وهذا هق الغالب  إول:

ع [ والقصؾ أولك7 لؾجؿ834ج﴾ ]إطراف:,ڳ گ﴿»يف كتابف، كحق ققلف: 

 -«بقـ الصػتقـ ترهقًبا وترغقًبا

حف7 اكتػاًء  والثا : ف حؽؿ الققػ طؾك الؿقضع الذي رجَّ أكَّف ُيَرج   دون أن ُيَقج 

م مـــ شــاكؾتف، واســتغـاًء بؿــا مــرَّ مـــ حؽؿــف، صؾًبــا لالختصــار، كحــق ققلــف:  بؿــا تؼــدَّ

ًٓ واســـتئـاًفا، والقصـــ11]إحـــزاب: ج﴾,ٻ﴿» ـــة حـــا ُؾ [7 ٓحتؿـــال الجؿؾ

  -«َأْجَقزُ 

ت العباراُت التل اسـتخدمفا  ـَجاَوْكِديُّ وتـقطَّ يف تـرجق  الققـقف، فؼـد ذكـر  الس 

صــقًغا تــدلُّ طؾــك ترجقحاتــف، والصــقغة الغالبــة هــل )أفعــؾ( التػضــقؾ، ومـــ خــالل 

ُ  الققَػ، وتـارًة أخـرى ُ  القصَؾ، وتارًة ُيَرج   استؼراء ترجقحاتف ُياَلحُظ أكَّف تارًة ُيَرج 

ُ  آبتداَء-  ُيَرج 

َجاَوْكِديُّ ومـ صقغ الرتجق  التل استعؿؾفا   يف الققػ وآبتداء ما يل : الس 

َجاَوْكِدي  وهل مـ أكثر الصقغ استخداًما لؾرتجق  يف كتاب  َأْجَقُز: -8 مـ و، الس 

َجاَوْكِدي  ذلؽ: ققل مثؾة أ قـد يجـقز، والقصـؾ  [،835]البؼـرة: ﴾ز,وئ﴿»: الس 

  -«7 لعطػ الجؿؾتقـ الؿتػؼتقـَأْجَقزُ 

                                                 
 -080ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

 -﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -512ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ مـ ققلف تعالك: (1)

 -156،524،015،832،821- ويـظر أيًضا: ص856ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)
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ـــَجاَوْكِديُّ قـــال  َأْوَجـــُف: -0 [ لعطـــػ 12]العـؽبـــقت: ج﴾–ڄ﴿»: الس 

  -«الجؿؾ، والققُػ َأْوَجُف7 تػصقاًل ٕكقاع العذاب، وتؿفقاًل لػرصة آطتبار

َجاَوْكِديُّ قال  َأْوَضُح: -5 [، لؾتػصقؾ بـقـ 832]إكعام: ز﴾,حخ﴿»: الس 

 -«َأْوَضُ  ، ووجُف القصؾ بالعطػ تحذيٍر وتبشقرٍ 

ــــك: -1 ــــال  َأْوَل ــــَجاَوْكِديُّ ق ــــران: ج﴾,ڦ﴿»: الس  [7 ٕنَّ 850]آل طؿ

ــُػ ڦ﴾ يصــؾُ  صــػًة ﴿ڄ﴿ ــذيـ، والقق ﴾، وخــرب محــذوف، أي: هــؿ ال

  -«َأْوَلك7 ٕنَّ اهلل تعالك ٓ يظؾؿ العبقد مطؾًؼا، ٓ طبقًدا مقصقفقـ

ــُؼ: -2 ــَجاَوْكِديُّ قــال  َأْلَق ــقـ 052]البؼــرة: ج﴾–ڳ﴿»: الس  [، لؾػصــؾ ب

رت كؾؿــة ﴿ ــر  ــقٌؿ ڱمــقجبل الخــقف والرجــاء، ولفــذا ُك ــقٌر حؾ ــديره: غػ ﴾ تؼ

 -«فاْرُجقه، والققُػ َأْلَقُؼ7 ٓبتداء إمر بآكؼطاع طؾك اإلصالق

ــُر: -3 ــال  َأْضَف ــَجاَوْكِديُّ ق ــقت: ج﴾–ٺ﴿»: الس  [ ٓكؼطــاع 56]العـؽب

 - «مع اتػاق الجؿؾتقـ، والقصُؾ َأْضَفُر لؾػاء الـظؿ بتؼديؿ الؿػعقل

4- : ــح  ــال  َأَص ــَجاَوْكِديُّ ق ــبفة 5]يقســػ: ﴾﮹﴿»: الس  ــؾ7 لش ــد قق [ ق

7 ٕنَّ القاَو لؾحال   -«آبتداء بالـػل، والقصُؾ َأَص ُّ

                                                 

 -﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -551،553،528،064،855- ويـظر أيًضا: ص552ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾حخ جخ مح جح﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -560،545،032،851،856- ويـظر أيًضا: ص028ص، السجاوكدي، قػ وآبتداءكتاب الق (1)

 -﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿مـ ققلف تعالك:  (2)

 -130،041،083،832،816- ويـظر أيًضا: ص833ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿مـ ققلف تعالك:  (4)

 -104،558،050- ويـظر أيًضا: ص812صي، ، السجاوكدكتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿مـ ققلف تعالك:  (6)

 -552،835- ويـظر أيًضا: ص506ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (82)

 -﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿مـ ققلف تعالك:  (88)

 -151،158،004،012،026- ويـظر أيًضا: ص012ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (80)



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
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ِ
 طبدالحؼ طبدالدايؿد.                 هـ( فِل اْلَقْقِػ َوآ
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5- : ـُ ـــَجاَوْكِديُّ قـــال  َأْحَســ [ قـــد ققـــؾ: 00]الؽفــػ: ﴾ڳ ڳ﴿»: الس 

ٌد بالـقن---ُيقَصُؾ لؾعطػ، والققُػ  7 ٕنَّ الػعَؾ بعده ممكَّ ـُ  -«َأْحَس

6- : ـُ ـَجاَوْكِديُّ قـال  َأْبَق [ ٕكَّـف لـق ُوِصـَؾ 024]البؼـرة: م﴾–ٿ ٿ﴿»: الس 

ـَ َجْعُؾ ﴿ٿ﴾، وقد تؿَّ ققلفؿ طؾك ﴿ٺصار ما بعده مػعقل ﴿  ٹ﴾، وإن أْمَؽ

ـُ ٹ ًٓ بنضؿار )قد(، ولؽـ الققػ لؾػصؾ َأْبَق  -«﴾ حا

:إَْصقَ  -82 َجاَوْكِديُّ ذكر  ُب إََحؼ  أنَّ إَْصَقَب إََحؼَّ الققـُػ طؾـك لػـظ  الس 

 -[4م﴾ ]آل طؿران:–﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳مـ ققل اهلل تعالك: ﴿ ﴾﮷﴿الجاللة 

ــَقُد: -88 ــال  َأْج ــَجاَوْكِديُّ ق ــدة: ج﴾–ڻ ﴿»: الس  ـــ 18]الؿائ [، أي: وم

اطقن، وإن شئت ططػت ﴿  ڱققلـف ﴿ ﴾ طؾكہ ہ ۀالذيـ هادوا ققٌم سؿَّ

﴾ أي: ہ﴾، واسـتلكػت بؼقلــف ﴿ہ﴾ ووقػـت طؾـك ﴿ں ں ڱ

 طـفؿ، وهق 
 
اطقن، راجًعا إلك الػئتقـ، وإول َأْجَقُد7 ٕنَّ التحريَػ محؽل إذ هؿ سؿَّ

 -«مختص  بالقفقد

َجاَوْكِديُّ قال  َأْلَزُم: -80 7 َأْلـَزمُ [ قـد ققـؾ، والقصـؾ 83]الـقر: ﴾﮹﴿»: الس 

تحـت )لــقٓ( الؿحضضـة يف تػســقر الؿؼـقل، أي: هــالَّ  ﴾ داخــٌؾ ﮺ٕنَّ ققلـف ﴿

 -«قؾتؿ سبحاكؽ هذا

                                                 

 -﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -560،045،032،010،845- ويـظر أيًضا: ص033ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -822ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -825ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء( يـظر: 2)

 -﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿ف تعالك: مـ ققل (3)

 -852ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -528ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (6)
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ـــَزُم: -85 ـــال  َأْط ـــَجاَوْكِديُّ ق [7 ٕنَّ فاطـــؾ 02ط﴾ ]محؿـــد:–ہ ہ﴿»: الس 

﴾ ضؿقر اسؿ اهلل، فؾق ُوِصَؾ طاد الػعؾ إلك الشقطان، وقد جاز أن ُيقَصَؾ طؾك ہ﴿

َـّ الققػ  ، أي: وقد أمؾك اهلل، ولؽ ًٓ ـ  َزمُ َأطْ جعؾف حا  -«7 ٕنَّ الضؿقر مستؽ

َجاَوْكِديُّ قال  َأْمَقُؾ: -81 [ قد ققـؾ7 ٓختقـار 05]الؿرسالت: ﴾ٺ﴿»: الس 

 -«آبتداء بـ )كِْعَؿ(، ولؽـ دخؾتف الػاء، فؽان إلك القصؾ َأْمَقَؾ 

َجاَوْكِديُّ قال  َأْوَجُب: -82 [ قد ققؾ، والقصـُؾ 04]الػجر: ﴾ٿ﴿»: الس 

  -«مؼصقد الـداء 7 ٓتصالَأْوَجُب والقصُؾ 

َجاَوْكِديُّ قال  القجُف القصُؾ: -83 [، لظـاهِر 83]هـقد: ز﴾–ڑ ڑ﴿»: الس 

﴾ فعـٌؾ ڈ﴾ فعٌؾ ماٍض، والقجُف القصـُؾ7 ٕنَّ ﴿حئ﴾ حرف طامؾ، و﴿ڈأنَّ ﴿

 -«ماٍض، مع اتساق الؿعـك لتتؿقؿ الجزاء

َجاَوْكِديُّ قال  القجُف الققُػ: -84 قَصـُؾ [ قد يُ 15]الروم: ﴾وئ﴿»: الس 

قَصُؾ طؾك معـك: صاروا مستبشريـ، ولق كاكقا قبؾ ذلؽ مبؾسقـ، والقجُف الققـُػ7 يُ 

 -«لمية---

* * * 

 

                                                 
 -123ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

 -﴾ٿ ٺ ٺ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -142صسجاوكدي، ، الكتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ٿ ٿ ٺ﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -165ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿مـ ققلف تعالك:  (3)

 -053ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -552ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (6)



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
َ اُت التَّْرِجقِح ِطـَْد اإْلِ ْبتَِداءِ 564ُمَسقِّ

ِ
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 املبخح الجالح

ِّ يف الْقف ّاالبتداٛاإلماو عيد  الرتجِٔح غاُتَِّطُم َِّىِد  الطَِّجا

مقاقع  نَّ إإذ 7 مؽقـةٍ  طؾؿقةٍ  ثؼافةٍ  طؾُؿ الققِػ وآبتداِء مـ العؾقِم التل تحتاُج إلك

اس: مـ القضقح واحدةٍ  درجةٍ طؾك الققػ يف الؼرآن لقست كؾفا  مـ  فننَّ »- قال الـَّحَّ

 ،بالتلويـؾِ  وطؾـؿٍ  إٓ بسـؿاعٍ  ىرَ دْ ٓ يُ  ٌؾ ؽِ ْش معـاه، ومـف مُ  مػفقمٌ  ما هق واضٌ   الققِػ 

 -«ُػ ـِ تَ لْ وكقػ يَ  عُ طَ العؾؿ بالعربقة والؾغة، فقدري أيـ يؼْ  ومـف ما يعؾؿف أهُؾ 

كؿا أنَّ لعؾـؿ الققـػ وآبتـداء طالقـًة وصقـدًة، وصـؾًة وثقؼـًة بغقـره مــ العؾـقم، 

 ،بـالؼراءات طالؿٌ  ،ي  قِ حْ إٓ كَ  ؿامِ ٓ يؼقم بالتَّ »ه(: 501)ت ولذلؽ قال ابـ مجاهد

 بالؾغـة التـل كـزل بالؼصص وتؾخـقص بعضـفا مــ بعـض، طـالؿٌ  طالؿٌ  ،بالتػسقر طالؿٌ 

 -«هبا الؼرآن 

ـَجاَوْكِديُّ ؿاء الذيـ كان لفـؿ بـاٌع كبقـٌر يف هـذه العؾـقم اإلمـام ومـ العؾ 7 فؼـد الس 

وضَّػ تؾؽ العؾقم يف تحديد مقاضع الققػ وآبتداء، وجاءت ترجقحاتف مبـقًَّة طؾك 

غاٍت  َغاِت العؾؿقَّـَة التـل  ُمَسق  طٍة، وهـذا الؿبحـث يتــاول الُؿَسـق  دٍة ومتـق  طؾؿقٍة متعد 

جَ اطتؿدها   يف ترجقحف مقاضَع الققػ- اَوْكِديُّ الس 

َغاِت ما يل :  ومـ تؾؽ الُؿَسق 

غ إول: الـَّْحُق: اْلُؿَسقِّ

َجاَوْكِدي  إنَّ الـاضر يف كتاب   مـ أولـك صـػحاتف يجـد أكَّـف ُمْشـَبٌع بـالتعؾقالت  الس 

، فؼد الـحقيَّة، ويؽاد يؽقن كتابف كتاب إطراٍب لؾؼرآن، ويف ضقء آستؼراء الؽامؾ لف

                                                 
اس ،الؼطع وآئتـا ( 8)  -08ص، الـَّحَّ

ع وأول مــ سـبَّ  ،شـقخ الصــعة ،أبـق بؽـر بــ مجاهـد البغـدادي، أحؿد بـ مقسك بـ العباس بـ مجاهد (0)

,8.856، ابـ الجزري،  اية الـفايةه(، ألَّػ كتاب السبعة يف الؼراءات- يـظر: 012)السبعة، ولد سـة 

810- 

اس ،الؼطع وآئتـا  (5)  -85ص، الـَّحَّ
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َجاَوْكِديُّ رجَّ   أغؾب القققف وفًؼـا لؾؼقاطـد الـحقيـة، وآحتؿـآت اإلطرابقـة،  الس 

ا طؾك إطراٍب، ويؽقن غقَر تامٍّ طؾك آخَر، ومـ الـؿاذج طؾك هذا  فؼد يؽقن الققُػ تامًّ

 الؿسقغ ما يل :

ــَجاَوْكِديُّ قـال  ,أ  [ ٓكؼطـاع الـــظؿ ومؽــان 012]البؼــرة: ج﴾ ,ڦ﴿»: الس 

، والقصـُؾ َأْجـَقُز7 ٓتصـال َوِصقَّةً ، أو: فؾققصقا َوِصقَّةٌ ذف7 ٕنَّ التؼدير: فعؾقفؿ الح

 -«( قام مؼام خرب الؿبتدأَوِصقَّةً (، أو )َوِصقَّةٌ الؿعـك، فننَّ )

ـــَجاَوْكِديُّ قـــال  ,ب  ﴾ ڀ[7 ٕنَّ ﴿83]آل طؿـــران: ج﴾ ,ڀ ﴿»: الس 

ًٓ لـ ﴿ ف كصًبا طؾك الؿدح، تؼـديره: كؿـا ﴾، والققُػ َأْجَقُز طؾك جعؾٱيصؾ  بد

 -«ذكر )أطـل الذيـ(، بدٓلة تتابع إثـقة

َجاَوْكِديُّ قال  ,ج  [ قد ققؾ، وإولك القصُؾ7 ٕنَّ 85]الؽفػ: ﴾ک﴿»: الس 

ًٓ لفؿ، أي: رقدوا وكحـ كؼؾ بفؿکٕنَّ ققلف: ﴿  -«﴾ يصؾ  حا

ــال  ,د  ــَجاَوكِْديُّ ق ﴾ ڱأنَّ ﴿ [ ٓحتؿــال03]إحــزاب: ج﴾ ,ڱ﴿»: الس 

حتؿال العطػ   -«﴾گطؾك ﴿ ,أيًضا,لالستئـاف أو الحال، والقصُؾ َأْجَقُز7ٓ 

ــــَجاَوْكِديُّ قـــال  ,ه  [، وقـــد ُيقَصــــُؾ طؾــــك أنَّ 22]ص: ج﴾ ,ڳ﴿»: الس 

                                                 

 -﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -813ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -821ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -﴾ک ک ڑ ڑ﴿مـ ققلف تعالك:  (2)

 -032ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: مـ ققلف تعالك (4)

 -511ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿مـ ققلف تعالك:  (6)
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ؿقن متؽئقـ، أو: ڱ﴿ ﴾ حاٌل لفؿ، والققُػ َأْوَجُب طؾك حذف العامؾ، أي: يتـعَّ

 -«فت  إبقابيؽقكقن7 ٕنَّ آتؽاء ٓ يؽقن يف حال 

 ومـ الؿسق ات الـحقية التل استـد إلقفا يف ترجقحف الققػ: 

ـــرار: -8 ـــال  التؽ ـــَجاَوْكِديُّ ق ـــؾ: ﴾ز,ڎ ڎ ڌ﴿»: الس  ـــقل 02]الؿزم [ لط

 ﴾ج,ڃ﴿»وقـــــال:  -«﴾ڈ﴿الؽـــــالم، والقصـــــُؾ َأْوَلـــــك7 لتؽـــــرار 

، طؾــك أنَّ الققــ01]إحــزاب: 7 [ لميــة، وٓحتؿــال الحــال، أي: وقــد ردَّ ـُ ــ َػ َأْحَس

 -«لتؽرار اسؿ اهلل

ـــال  صـــقل الؽـــلم: -0 ـــَجاَوْكِديُّ ق ـــدة: ﴾ج,يت ىت﴿»: الس  [ 24]الؿائ

لعطػ الؿتػؼتقـ مع وققع العارض، والققـُػ َأْوَجـُف7 لطـقل الؽـالم، وابتـداء إمـر 

 -«بالتؼقى طؾك التـبقف

ـَجاَوْكِديُّ قـال  إتؿام الؽـلم: -5 قصـُؾ [ وال56]الرطـد: ﴾ج,ۆ﴿»: الس 

[ ٓسـتئـاف 12]إكبقـاء: ﴾ج,ٻ﴿»وقال:  -«َأْجَقُز7 لتؿام مؼصقد الؽالم

 -«، والقصُؾ َأْجَقُز طؾك تتؿقؿ الؿؼقل﴾پ پ﴿

                                                 
 -534ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

 -﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -130ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -511ص، السجاوكدي، لققػ وآبتداءكتاب ا (2)

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿مــــ ققلـــف تعـــالك:  (3)

 -﴾مج  حج يث ىث مث جثيت

 -854ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -015ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (6)

 -﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (82)

 -052ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (88)
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ــــة، والقصــــُؾ َأْجــــَقُز إلتؿــــام 06]الؿطػػــــقـ: ﴾ېئ﴿»وقــــال:  [ لمي

 -«الؽالم

 -«[، والقصؾ إلتؿام الؽالم َأْجَقزُ 80]الؾقؾ: ﴾ج,ې﴿»وقال: 

غ الثا : البل ة:  اْلُؿَسقِّ

ـَجاَوكِْديُّ  لـؿ ُيْغِػـؾ غ، بـؾ راطـك يف ترجقحاتـف بعـَض مقاضـع الققــػ  الس  هـذا الُؿَسـق 

، فالحــذف والــذكر، والػصــؾ والقصــؾ، وآلتػــات، وخــروج أســؾقب 
َّ
التقجقــَف البالغــل

 ومـ أمثؾة ذلؽ:  آستػفام إلك الؿعاين الؿجازية، وغقر ذلؽ، لف أثٌر بارٌز يف بقان الققػ،

ـــَجاَوْكِديُّ قـــال  ,أ  [ لؾعـــدول مــــ 854]إطـــراف: ﴾ط ,ۅ ۋ﴿»: الس 

 -«لعؽسف ﴾ائ ى﴿الحؽاية إلك إخبار، وكذلؽ 

ـــَجاَوْكِديُّ قــال  ,ب  [ لحـــذف 832]إطـــراف: ﴾ط ,چ ڃ﴿»: الس 

ِخروا، فادَّخروا فاكؼطع طــفؿ، ومـا ضؾؿقكـا أي: مـا  جؿؾ، أي: قؾـا لفؿ: كؾقا وٓ تدَّ

 -«كؼصقكا بآد خار

َجاَوْكِديُّ قال  ,ج  [ قد ُيقَصُؾ، وإَْوَجُف أنَّ 20]الذاريات: ﴾ج - ڀ ڀ ﴿»: الس 

7 ﴾ج ,ٺ ٺ﴿[ ابتداء استػفام وتعجقب- 25]الذاريات: ﴾ٺ ٺ﴿أنَّ ققلف: 

                                                 

 -﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -152ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾ې ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -163ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

ـ ققلف تعالك:  (2)  -﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿م

 -026ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿مـ ققلف تعالك:  (4)

 -088ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (6)
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 -«لإلضراب معـًك، ولؾعطػ لػًظا ﴾ٿ﴿ٕنَّ 

ــال  ,د  ــَجاَوْكِديُّ ق ــك  ﴾ې﴿[7 ٕنَّ 51]هــقد: ﴾ط,ې﴿»: الس  بؿعـ

 -«ألػ استػفام تؼريع

ــَجاَوْكِديُّ قــال  ,ه  بؿعـــك ألــػ  ﴾گ﴿[7 ٕنَّ 83]الرطــد: ﴾ج,ڳ﴿»: الس 

ًٓ طـ إولك، والققُػ َأْجَقُز7 ٕنَّ وجف آستػفام أوضـُ   آستػفام، وقد ُيْجَعُؾ بد

 -«تقبقًخا طؾك الشرك

َجاَوْكِديُّ قال  ,و  دول طـ الؿغايبة [ لؾع88]الحجرات: ج﴾,ی ی﴿» :الس 

 -«الؿغايبة إلك الخطاب

ـــَجاَوْكِديُّ قـــال  ,ز  [، لؾعـــدول طــــ 00]الؿجادلـــة: ﴾ط,ڦ ڤ﴿»: الس 

 -«الؿاضل إلك الؿستؼبؾ

ــَجاَوكِْديُّ قــال  ,ح  [ لالبتــداء بــالـػل وآســتػفام، 8]الؼــدر: ﴾ج,ٻ ٻ ٻ﴿»: الس 

تصـال الؿبالغـة يف التعظـقؿ بـالُؿَعظَّؿ ,ڄ ڄ﴿»ال: وقـ -«ووجف القصؾ أَْوَضـُ 7ٓ 

تصال التعظقؿ بالُؿَعظَّؿ1]الفؿزة: ﴾ز  -«[، والقصؾ َأْجَقُز7ٓ 

                                                 
 -184ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

 -﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -054ص، السجاوكدي، ٓبتداءكتاب الققػ وا (5)

 -﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -014ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿مـ ققلف تعالك:  (3)

 -180ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -151ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (6)

 -228ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (82)

 -﴾ڄ ڄ ڄ ڄڦ﴿مـ ققلف تعالك:  (88)

 -226ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (80)
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:  ,ط  ـــَجاَوْكِديُّ [ كـــذلؽ، إٓ أنَّ 32]إكػـــال: ج﴾,ائ ى﴿»قـــال الس 

 -«الققػ هفـا أْجَقُز7 لتعظقؿ اسؿ اهلل تعالك

غ الثالث: التػسقر:  اْلُؿَسقِّ

 7إذ هق أثٌر مـ آثـاِر التَّػسـقرِ  ،بعؾِؿ التَّػسقرِ  لعؾؿ الققػ وآبتداِء طالقًة أكقدةً  نَّ إ

ًٓ، ُثؿَّ وقَػ، فالقاقُػ يُ  ـِ اختاَر وقًػا، فنكَّف اطتؿد الؿعـك أوَّ ُر، ُثؿَّ يِؼـُػ، ذلؽ أنَّ َم ػس 

ـُ وجف الؿعـك الذي يراه  -ففق بققِػف طؾك مقضِع الققِػ يبق 

ـِ اإل َخاِويُّ وقد بقَّـ هذه العالقَة بقـ الِعْؾَؿْق هــ(، حقـث قـال: 315)ت ماُم السَّ

ـُ قِ بْ كف العؾؿاء تَ فػل معرفة الققػ وآبتداء الذي دوَّ »  الؼرآن العظقؿ، وتعريُػ  معاين ق

 -«هه وفرائدِ رِ رَ طؾك دُ  الغقُص  لُ ه، وبف يتفقَّ فقائدِ  ه، وإضفارُ مؼاصدِ 

د طؾك تؾؽ العالقـة اإلمـام الـَّْؽـَزاِويُّ  بـاُب الققـِػ »بؼقلـف:  هــ(355)ت وأكَّ

طظقُؿ الَؼْدِر، جؾقـُؾ الَخَطـِر7 ٕكَّـف ٓ يتـلتَّك ٕحـٍد معرفـُة معـاين الؼـرآن، وٓ اسـتـباُط 

 -«إدلة الشرطقة مـف إٓ بؿعرفة الػقاصؾ

َجاَوْكِدي  والؼارُئ كتاَب  يؾؿس اهتؿاَمف الخاصَّ بالتػسقر، ويظفر ذلؽ جؾقًّا  الس 

                                                 

 -﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -086ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

ؼة بَتػسقر ال( 5) مسـاطد بــ سـؾقؿان، دار ابــ الجـقزي، )د-م(، ، الطقـار ،ُؼرآن الؽريؿأكقاع التَّصـقػ الؿتعؾِّ

 -855ص، هـ8151 الطبعة الثالثة،

ه(، 225، ولد ســة )شقخ مشايخ اإلقراء بدمشؼ ،أبق الحسـ السخاوي، طؾل بـ محؿد بـ طبد الصؿد (1)

الجـزري، ، ابــ  ايـة الـفايـةقؾـة، وفـت  القصـقد- يـظـر: القسقؾة إلـك شـرح العؼه(، مـ مملػاتف: 225)

8.235,248- 

هـ(، تحؼقؼ: مروان العطقة 315طؾؿ الديـ طؾل بـ محؿد )ت، السخاوي، جؿال الؼراء وكؿال اإلقراء( 2)

 -345ص، م8664هـ= 8185 الطبعة إولك،العطقة ومحسـ خرابة، دار الؿلمقن، بقروت، لبـان، 

، ولد باإلسـؽـدرية ســة طارٌف  رٌ دَّ َص مُ  ،ٌؾ كام مؼرٌئ ، يُّ اوِ زَ ؽْ أبق محؿد الـَّ، طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد اهلل (3)

 -8.120، ابـ الجزري،  اية الـفاية- يـظر: ألػ كتاب الشامؾ يف الؼراءات السبعه(، 381)سـة 

 -8.055 ، السققصل،اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن( 4)
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ـا طؾـك مـ خالل ترجقحاتف مقا قَع الققـػ بــاًء طؾـك التػسـقر، فؼـد يؽـقُن الققـػ تامًّ

 : ا َطَؾـك »تلويٍؾ، وغقَر تامٍّ طؾك آخر، قال ابـ الجزري  َأْو  َتْػِسـقرٍ َوَقْد َيُؽقُن اْلَقْقُػ َتامًّ

 -«َوَيُؽقُن َغْقَر َتامٍّ َطَؾك آَخرَ  ،إِْطَراٍب 

 ومـ كؿاذج ذلؽ:

ـَجاَوكِْديُّ قـال  ,أ  [، وإَْجـَقُز أن يؼـػ طؾـك 52]آل طؿـران: ﴾ج,پ﴿»: الس 

نَّ السقَء ُيقَجُد محضـًرا كـالخقر، و ﴾ڀ﴿  ﴾ٺ﴿تؼديره: وما طؿؾت مـ سقٍء كذلؽ7ٕ 

نَّ صاحب الخقر يقدُّ لق لؿ يَره مــ خجـؾ الحقـاء، كؿـا أنَّ صـاحب السـقء مــ  مستلكٌػ7ٕ 

 -«ؿؾ، أو إلك جـس الع﴾ٻ﴿وجؾ الجزاء، والضؿقر الؿتَّحُد طائٌد إلك 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ب  [، وققؾ: ٓ وقَػ، لقصقر 5]إكعام: ﴾ط,ڃ ڃ﴿»: الس 

لقصقر التؼدير: وهق اهلل يعؾؿ سركؿ وجفركؿ يف السـؿاوات ويف إرض، وفقـف ُبْعـٌد، 

 -«بؾ الؿعـك: وهق الؿستحؼُّ لؾعبقدية يف أهؾ السؿاوات وأهؾ إرض

َجاَوكِْديُّ قال  ,ج  ﮳﮴ ﴿[ طؾك تلويـؾ: 805]التقبة: ﴾ز,ۓ﴿»: الس  ﴾ ﮲ 

أي: شػاطة ما أثؿتؿ، وٓ يص ، بؾ الؿعــك: شـديٌد طؾقـف مـا أثؿـتؿ، وٓ وقـَػ يف ﴾ ﮴

 -«أية

ـــــال  ,د  ـــــَجاَوْكِديُّ ق ـــــقكس: ج﴾,حئ جئ﴿»: الس  ـــــذلؽ )ٕنَّ 50]ي [، ك

                                                 
 -8.004، ابـ الجزري، الـشر يف الؼراءات العشر( 8)

 -﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -822ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -860ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿مـ ققلف تعالك:  (3)

 -004ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾حئ جئ ی ی ی یىئ ىئ ىئ ېئ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
134 

ٌر، والػــاء ُتقِجــُب القصــَؾ(، والقصــؾ هفـــا َأْجــَقُز7 ٕنَّ ققلــف   ىئ﴿آسـتػفام ُمصــدَّ

ر  ﴾يئ  -«مـ الؿعـك ﴾حئ جئ ی ی ی﴿ما يف ققلف ُيؼر 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ه  [ ٓحتؿال واو العطػ، 826]يقكس: ﴾ج,ک ڑ﴿»: الس 

 -«العطػ، أو آستئـاف ٓبتداء التؼريع، والقصؾ َأْجَقُز7 لشدة اتصال الؿعـك

ــال  ,و  ــَجاَوْكِديُّ ق ــُؾ، 15]الؽفــػ: ﴾ط,ۆئ﴿»: الس  ــؾ: ُيقَص ــد قق [، وق

 يـصـره أحـٌد، وٓ يـتصـر بـػسـف يف ذلـؽ الققـت، ثـؿ أي: ٓ ﴾ۈئ﴿فقققُػ طؾـك 

أي: طــد ذلـؽ يظفـر لؽـؾ  ﴾ۈئ﴿ولف وجٌف، وإَْوَجُف أن ُيْبَتَدَأ بـ ﴾ېئ ۈئ﴿ُيْبَتَدُأ 

 -«شاكٍّ سؾطاُن اهلل، وكػاُذ أمره

ــَجاَوْكِديُّ قــال  ,ز  [ قــد ققــؾ طؾــك معـــك: 50]الؽفــػ: ق﴾,وئ ﴿»: الس 

ُز7 ٕنَّ معـك )أراد َربُّؽ(: َرِحَؿ7 ٕنَّ رحؿتـف إرادة )ورحؿفؿا رحؿًة(، والقصُؾ َأْجقَ 

 -«الخقر بالؿرحقم

                                                 
 -058ص، السجاوكدي، ػ وآبتداءكتاب القق (8)

 -﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -051ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -035ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (3)

- وهق مـذهب إشـاطرة، فؼـد قـال أبـق حامـد الغزالـل: 042ص، السجاوكدي، آبتداءكتاب الققػ و (4)

ة إَفاَضة اْلَخْقر طؾك الؿحتاجقـ» ْحَؿة التَّامَّ الؿؼصد إسـك - يـظر: «---هبؿ طـايةً  7وإرادتف َلُفؿ ،َوإِكََّؿا الرَّ

بسام طبد ، تحؼقؼ: هـ(222تأبق حامد محؿد بـ محؿد )، الغزالل، يف شرح معا  أسؿاء اهلل الحسـك

- وهـذا مخـالٌػ لؿـذهب 30م، ص8654ه، 8124، 8، طقـربص، الجػان والجابل، القهاب الجابل

َوبَِؿـا  ،َقِصُػقَن اهلَل بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسـفُ كؿا يؾقؼ بجاللف وطظؿتف، ف السؾػ يف إثبات صػة الرحؿة هلل 

ـْ َغْقِر َتْحرِ  ، َوَصَػُف بِِف َرُسقُلفُ 
َٓ َتْعطِقؾٍ مِ َٓ َتْؿثِقؾٍ  ،يٍػ َو ـْ َغْقِر َتْؽقِقٍػ َو

، مجؿقع الػتـاوى- يـظر: َومِ

، : طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ قاسـؿ، تحؼقؼهـ(405تأبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ )ابـ تقؿقة، 

م، 8662ه، 8183، 8، طالؿصـحػ الشـريػ، الؿديــة الـبقيـة، السـعقدية مجؿع الؿؾؽ ففـد لطباطـة

2.862،03 ،3.282- 
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135 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ح  [ قد ققؾ، والقصُؾ َأْوَجـُف7 32]العـؽبقت: ﴾ۀ﴿»: الس 

، فال يـتظؿ الؿعـك مـع الققـػ، بـؾ الجؿؾـة  ٕنَّ مؼصقد الؽالم أكَّف تعالك رازُق الؽؾ 

 -«دابٍة غقِر حامؾٍة لرزقفا مرزوقة ، تؼديره: مـ﴾ڻ﴿وصٌػ آخُر لـ

:  ,ط  ــَجاَوْكِديُّ  ﴾ڑ﴿قــد ققـؾ، طؾــك جعــؾ [ 58:الزخـرف] ﴾ک﴿»قـال الس 

ـُ القصُؾ، و لؾشرط معـاه: إن زطؿتؿ  ﴾ڑ﴿كافقة، أي: ما كان لؾرحؿـ ولٌد، وإحس

ـْ َطَبَده طؾك أكَّف ٓ ولَد لف ُل َم نَّ ترجقحـف يف والؿالحظ أ -«أنَّ لؾرحؿـ ولًدا، فلكا أوَّ

غ هق اتصاُل الؿعـك  -أكثر وققفف لفذا الُؿسق 

غ الرابع: الؼراءات:  اْلُؿَسقِّ

إنَّ مـ تؿام العؾؿ بـالؼراءات معرفـَة الققـػ وآبتـداء لؽـؾ قـراءٍة بحسـبفا، ويف 

ـِة اْلُؼـ»ذلؽ يؼقل اإلمام ابـ الجزري:  ؿَّ
َئِ ْٕ ـْ َمْعِرَفـِة ُأُصـقِل َمـَذاِهِب ا اِء فِـل َٓ ُبـدَّ مِـ رَّ

ْبتَِداءِ 
ِ
 -«فُ َمْذَهبُ  لُِقْعَتَؿَد فِل قَِراَءِة ُكؾٍّ  7اْلَقْقِػ َوآ

 ابحسِب الؼراءِة7 فؼد يؽقُن الؿقضُع وقػً  يختؾُػ الققُػ فقفافالؼراءات الؼرآكقة 

: قراءٍة أخرى طؾكولقس بققٍػ  ،طؾك قراءةٍ  َوَقـْد َيُؽـقُن اْلَقْقـُػ »- قـال ابــ الجـزري 

 -«َوَغْقَر َتامٍّ َطَؾك ُأْخَرى ،ا َطَؾك قَِراَءةٍ َتامًّ 

طؾـك الققـقف  آختالف الؼـراءات أثـرً  إنَّ »ويؼقل الدكتقر طبد الؽريؿ صال : 

 ة، فنذا ما قـرأ قـارئ الؼـرآن الؽـريؿ آيـةً لؾؼراءة الؿتؾقَّ  تابعٌ  مـ كاحقة الؿعـك، فالققُػ 

                                                 

 -﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -558ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -560ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -530،066،006،026، يـظر مثاًل: ص، السجاوكديكتاب الققػ وآبتداء (2)

 -8.055، ابـ الجزري، الؼراءات العشريف  الـشر (3)

 -8.004، ابـ الجزري، يف الؼراءات العشر الـشر (4)
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 اِطـرَ فعؾقــف أن يُ  ،مـ وجقه الؼراءات فقفا وجفٌ 
َ
ـَ  ل  االققـػ فقفـا، تبًعـ يف قراءتـف مـقاص

ف بــالؼطع أوآئتـــاف يؽشـػ طــ معــك لميـة التـل لذلؽ القجف مـ الؼراءات7 ٕكَّـ

 -«لؾؿعـك الـاتج طـ مراطاتف لؾؼـراءة إخـرىا مغايرً  ،يتؾقها

َجاَوْكِديِّ  ومـ الـؿاذج الؽثقرة التل جاءت يف كتاب  ما يلتل:  السِّ

ـــَجاوَ قـــال  ,أ  ﴾ ٹ[، وإن قـــرأ ﴿08]يـــقكس: ط﴾,ٿ﴿»: ْكِديُّ الس 

 -«فالققُػ َأْوَجُف7 ٕنَّ الجؿؾة ٓ تؽقن مـ الؿؼقل بالقاءِ 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ب  يصـؾ   ﴾ٺ ٺ﴿[7 ٕنَّ ققلـف 44]صـف: ﴾ج,ڀ ﴿»: الس 

صػًة لؾطريؼ مع حذف الضؿقر العائد، أي: ٓ تخاف فقف، ويصؾ  مستلكًػا، ومـ قـرأ 

َٓ َتخَ   -«فققُػف َأْجَقُز7 لعدم العاصػ، ووققع الحائؾ مع تعؼُّب الـفل إمر ْػ()

 -«إمر

َجاَوْكِديُّ قال  ,ج  [7 لمية طؾك تؽـرار طامـؾ 6]إحزاب: ﴾ج,ڍ﴿»: الس 

ـــ ــؼ الظــرف ب ، ووجــف ﴾ڍ﴿الظــرف، أي: واذكــروا إذ جــاؤوكؿ، مــع جــقاز تعؾُّ

 -«َأْوَضُ   بالتاءِ  ﴾ڍ﴿ القصؾ طؾك قراءة

                                                 
طبد الؽريؿ إبـراهقؿ طـقض، دار السـالم،  ،صال ، الققػ وآبتداء وصؾتفؿا بالؿعـك يف الؼرآن الؽريؿ( 8)

 -512ص، م0223هـ=8104 الطبعة إولك،الؼاهرة، مصر، 

 -﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -0.050، ابـ الجزري، يف الؼراءات العشر الـشر( وهل قراءة َرْوح، وقرأ الباققن بالخطاب- يـظر: 5)

 -006ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ ققلف تعالك:  (2)

 -0.508، ابـ الجزري، عشريف الؼراءات ال الـشر( وهل قراءة حؿزة بالجزم، والباققن بالرفع- يـظر: 3)

 -058ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

، ابــ الجـزري، يف الؼـراءات العشـر الـشـر( وهل قراءة جؿفـقر الؼـراء، وقـرأ أبـق طؿـرو بالغقـب- يـظـر: 6)

0.514- 

 -515،510ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (82)
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ــال  ,د  ــَجاَوْكِديُّ ق ــان: ﴾چ چ﴿»: الس  ــرأ 3]لؼؿ ـــ ق ــٌػ لؿ ــؾ: وق ــد قق [ ق

ـُ القصــُؾ7 ٕكَّــف ﴾ڃ﴿7 ٕكَّــف غقــر معطــقف طؾــك )َوَيتَِّخــُذَها( بــالرفع ، وإحســ

 -«﴾ڄ﴿معطقٌف طؾك 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ه  [7 ٕنَّ كؾؿة التفديد لقست 56]الزخرف: ط﴾,جب﴿»: الس 

فققُػـف ٓزٌم7 لـئال تـدخؾ جؿؾـة  لتـاء﴾ بامبلقست مـ مؼقل )قؾ(، ومـ قرأ ﴿

  -«التفديد يف جؿؾة إمر بؼقلف: )قؾ(

ـــال  ,و  ـــَجاَوْكِديُّ ق ـــع أنَّ 06]الؿرســـالت: ﴾ج,ڇ ﴿»: الس  ـــة، م [، لمي

 الثاكقــة تؽــرار إولــك، ووجــُف الققــػ لؿـــ قــرأ )اْكَطَؾُؼــقا( بػــت  الــالم ﴾ڍ﴿

 -«َأْوَضُ  

غ الخامس: العؼقدة  :اْلُؿَسقِّ

لؾققػ وآبتداء يف الؼرآن الؽريؿ أثٌر يف تؼرير الؿسـائؾ العؼديـة، ويتجؾَّـك هـذا 

مــ أجـؾ  7أو وصـاًل  االطقائـِػ فقفـا وقًػـ َمـْت بعـُض زَ تَ معرفة أيات التـل الْ إثر يف 

 ومـ كؿاذج ذلؽ: ،هناأو تقكقِد ُشبفة يعتؼدو ،إكشاِء دٓلةٍ 

                                                 

 -﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ف تعالك: مـ ققل (8)

( وهل قراءة كافع، وابـ كثقر، وأبل طؿرو، وابـ طـامر، وشـعبة، وأبـل جعػـر، والبـاققن بالـصـب- يـظـر: 0)

 -0.513، ابـ الجزري، يف الؼراءات العشر الـشر

 -554ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾جب يئ ىئ مئ﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

، ابــ يف الؼـراءات العشـر الـشـرراءة كافع، وأبل جعػر، وابـ طامر، وقرأ البـاققن بالغقـب- يـظـر: ( وهل ق2)

 -0.542 الجزري،

 -565ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿مـ ققلف تعالك:  (4)

 -0.564 ابـ الجزري، ،يف الؼراءات العشر الـشر( وهل قراءة ُرَوْيٍس، وقرأ الباققن بؽسرها- يـظر: 5)

 -142ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (6)
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]آل ﴾ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﴿لك: إلزام الققػ طؾك لػظ الجاللة يف ققلف تعـا ,أ 

َجاَوْكِديُّ [- قال 4طؿران: ـَّة والجؿاطة7 ٕكَّف لق  ﴾م,﮷ ﮶﴿»: الس  يف مذهب أهؾ السُّ

ُوِصَؾ ُفِفَؿ أنَّ الراسخقـ يعؾؿقن تلويؾ الؿتشابف كؿا يعؾؿف اهلل، وهذا لقس بصحقٍ ، 

بـــؾ الؿـــذهب أنَّ شـــرط اإليؿـــان بـــالؼرآن العؿـــؾ بؿحؽؿـــف، والتســـؾقؿ لؿتشـــاهبف، 

مبتدٌأ، ثـاٌء مـ اهلل طؾقفؿ باإليؿان طؾك التسؾقؿ بـلنَّ الُؽـؾَّ مــ طــد اهلل،  ﴾﮹﴿

ومـــ جعــؾ الؿتشــابف غقــر صــػات اهلل تعــالك ذاًتــا وفعــاًل مـــ إحؽــام التــل يــدخؾفا 

الؼقاس، والتلويؾ بالرأي، وجعؾ الؿحؽؿات إصقل الؿـصـقص الؿجؿـع طؾقفـا، 

ًٓ لفـؿ، سـاغ لـف أن ٓ  ﴾ٴۇ﴿طؾك اسؿ اهلل، وجعؾ  ﴾﮹﴿ فعطػ ققلف: حا

َـّ إَْصَقَب إََحؼَّ الققُػ7 ٕنَّ التقكقد بـالـػل يف آبتـداء، ﴾﮷ ﮶﴿يؼػ طؾك  ، لؽ

ـا ٓ يشـاركف يف طؾؿـف سـقاه، فـال يجـقز  وتخصقص اسؿ اهلل بآستثـاء يؼتضـل أنَّ مؿَّ

 -«، كؿا طؾك ٓ إلف إٓ اهلل﴾﮷ ﮶﴿ العطػ طؾك ققلف:

ـــػ الؿط ,ب  ـــ  القق ـــك ورجَّ ـــؼ طؾ ـــالك: ﴾ے﴿ؾ ـــف تع  ھ ھ﴿، يف ققل

ــــراهقؿ: ﴾ے ے ھ ھ ــــال 00]إب ــــَجاَوْكِديُّ [- ق  ے ھ﴿»: الس 

(، ومـ قال: آبتداء بؼقلف: ﴾ ط,ے قبقٌ ، كؼـقل:  ﴾ڭ ۓ﴿لحؼ  )إنَّ

 -«إنَّ الؽػر باإلشراك واجٌب كاإليؿان

ــ  الققــػ الؿطؾــؼ طؾــك لػــظ  ,ج  مـــ ققلــف  ﴾ۉ﴿ويف مقضــع آخــر رجَّ

 ەئ ائ ائ ى ىې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿تعــــــــــــــــــالك: 

َجاَوْكِديُّ [- قال 35]الؼصص:﴾ ەئ ـْ وصَؾ طؾـك ﴾ط,ۉ﴿»: الس  ، وَم

لـػل اختقار الخؾـؼ تؼريـًرا  ﴾ې﴿معـك: ويختار ما كان لفؿ فقف الخقرة، فؼد َأْبَعَد، بؾ 

                                                 
 -825،820، السجاوكدي، صكتاب الققػ وآبتداء (8)

 -022ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)
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 -«ٓختقار الحؼ  تعالك

ز طـ آبتـداء بؿـا ٓ يؼقلـف مسـؾٌؿ: قـال  ,د  ـَجاَوْكِديُّ التحرُّ  ﴾ڱ﴿»: الس 

َـّ القصَؾ َأْوَجُب7 لئال ُيْبَتَدَأ بؿا ٓ يؼقلف مسؾؿٌ 14]يس: وذكـر أنَّ  -«[ قد ققؾ، ولؽ

[ َأْجـَقُز7 ٓبتـداء آسـتػفام 82]الصـافات: ﴾ھ ھ﴿الققػ طؾك ققلـف تعـالك: 

ز طـ آبتداء بؿا ٓ يؼقلـف مسـؾؿٌ »لغًة، وقال:  - وقـال «ووصُؾف َأْوَلك7 لؿعـك التحرُّ

ًزا طــــ قـــقل مـــا ٓ يؼقلـــف »[: 22]فصـــؾت: ﴾ٓ,گ گ﴿قلـــف تعـــالك: يف ق تحـــرُّ

 -«مسؾؿٌ 

غ السادس: الػؼف:  اْلُؿَسقِّ

 لؾققِػ وآبتداِء طالقٌة قائؿٌة مع طؾـِؿ الػؼـِف يــتُج طـفـا اخـتالُف إحؽـاِم طــد

، ومصــداق ذلــؽ مــا كؼؾــف بـــاًء طؾــك آخــتالِف يف كــقِع الققــِػ أو مقِضــعفِ  ،الػؼفــاءِ 

ــاس يف كتابــف:  يحتــاج صــاحب طؾــؿ التؿــام إلــك الؿعرفــة بلشــقاء مـــ اخــتالف »الـَّحَّ

 -«الػؼفاء يف أحؽام الؼرآن

ـ  ـَجاَوْكِديُّ وقد ضؿَّ كتابـف بعـض الؿسـائؾ إصـقلقة والػؼفقـة طــد الؽـالم  الس 

 طؾك الققػ يف بعض أيات، ومـ ذلؽ:

                                                 

، وهـق ﴾ۉ﴿والققـػ طؾـك »قـال إشـؿقين:  -502ص، السـجاوكدي، كتاب الققػ وآبتـداء (8)

 -0.805، إشؿقين، مـار الفدى«- ػ طؾقف مذهب الؿعتزلةمذهب أهؾ السـة، وترك القق

 -﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿مـ ققلف تعالك:  (0)

 -525ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿مـ ققلف تعالك:  (1)

 -532ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿مـ ققلف تعالك:  (3)

 -550ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (4)

 -85ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ( 5)
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َجاَوْكِديُّ قال  ,أ  قػٌة لحؼ  الحـذف، وٓبتـداء [ و863]البؼرة: ﴾ېئ﴿»: الس 

 -«شرٍط يف حؽٍؿ آخَر، وهق التََّؿتُّعُ 

َجاَوْكِديُّ قال  ,ب  [7 ٕنَّ صـالق الـزوج الثـاين 052]البؼرة: ط﴾,جب﴿»: الس 

  -«طؾك خطر القجقد، ٓ مـتَظر معفقد، فؽان خارًجا مـ مؼتضك الجؿؾة إولك

َجاَوْكِديُّ قال  ,ج  [ قـد ققـؾ، طؾـك أنَّ ققلـف: 828]الـسـاء: ﴾خب حب﴿»: الس 

﴾ شرط صـالة الخـقف الؿـذكقرة فقؿـا بعـد، وإصـ ُّ أكَّـف شـرُط تغؾقـٍب يف ىب مب﴿

 -«حال الؿسافر

َجاَوْكِديُّ قال  ,د  [7 ٕنَّ ما بعده دلقٌؾ أكَّف أمـر 12]فصؾت: ٓ﴾,ڇ﴿»: الس 

ؿـف أن هتديد، ولق ُفِصؾ طـ الدلقؾ صار مطؾًؼـا، ومطؾـؼ إمـر لؾقجـقب، فلقـؾُّ حؽ

 -«ُيقِجَب اإلباحةَ 

غ السابع: ُرُؤوُس أِي:  اْلُؿَسقِّ

َجاَوْكِديُّ اطتـك اإلمام  بلحؽـام الققـػ طؾـك رؤوس أي طـايـًة كبقـرًة، فؼـد  الس 

َغات الققـػ،  ٌغ مــ ُمَسـق  أشار يف كثقٍر مـ الؿقاضع يف كتابف إلك أنَّ رأس أيـة ُمَسـق 

َجاَوْكِديَّ أساسف، مع أنَّ  ورجَّ  طدًدا مـ مقاضع الققػ طؾك ٓ يرى ُسـ قَّة الققػ  الس 

 ، ومـ أمثؾة ذلؽ:طؾك رؤوس أي

                                                 

 -﴾ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -810ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -811ص، السجاوكدي، ٓبتداءكتاب الققػ وا (1)

 -﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿مـ ققلف تعالك:  (2)

 -843،842ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾ڇ ڇ ڇ﴿مـ ققلف تعالك:  (4)

 -550ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

وهــاك طـدد مــ الققـقف  ،يراطل الؿعـك وٓ يؼػ طؾك رأس أيـة إذا تعؾؼـت بؿـا بعـدهاالسجاوكدي  (6)

= 
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ـَجاَوْكِديُّ قال  ,أ  [7 ٕكَّـف رأُس آيـٍة طــد 05]الؼصـص: ﴾ز,ٹ﴿»: الس 

 -«إكثريـ، مع ططػ الؿتػؼتقـ

َجاَوْكِديُّ قال  ,ب   [7 ٕكَّـف رأُس آيـٍة، ولؾعطـػ03]مـريؿ: ﴾ج,ٿ﴿»: الس 

 -«بالػاء

ــَجاَوْكِديُّ قــال  ,ج  خــرب  ﴾ٱ﴿[7 ٕنَّ ققلــف 31]مــريؿ: ﴾ج,جخ﴿»: الس 

 -«والققُػ َأْجَقُز7 لمية ﴾مح﴿مبتدأ محذوف، أي: هق رب، أو بدل 

ــَجاَوْكِديُّ قــال  ,د  [ قــد ُيقَصــُؾ طؾــك معـــك: 15]الــروم: ﴾وئ﴿»: الس 

قُػ7 لميِة طؾك أن يجعؾ صاروا مستبشريـ، ولق كاكقا قبؾ ذلؽ مبؾسقـ، والقجُف الق

 -«)إن( بؿعـك )قد(---

* * * 

 

                                                 
= 

ـــ )ٓ(- ــؿقتفا ب ــك رؤوس أي اصــطؾ  طؾــك تس ــر:  طؾ ــداءيـظ ــاب الققــػ وآبت ــجاوكدي، كت ، الس

 - 886،45،55ص

  -﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿مـ ققلف تعالك:  (8)

 -500ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿مـ ققلف تعالك:  (5)

 -045ص، السجاوكدي، وآبتداءكتاب الققػ  (1)

 -﴾جخ مح جح مج﴿مـ ققلف تعالك:  (2)

 -043ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

 -﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿مـ ققلف تعالك:  (4)

 -052ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)
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 املبخح السابع

َِّغاِت الرتجٔح  مناذج خمتازٗ مً ُمَط

ِّعيد اإلماو  َِّىِد  : دزاض٘ ّمكازى٘الطَِّجا

ــا يـبغــل ذكــره هاهـــا أنَّ ترجقحــات  ــَجاَوْكِدي  مؿَّ لؿقاضــع الققــػ يف كتابــف،  الس 

 ذلــؽ بؾغــت يف الؽثــرة مبؾًغــا، بحقــث ٓ يؿؽـــ والؿســقغات التــل اطتؿــد طؾقفــا يف

استقعاهبا كؾفا يف هذا البحث، ولؽـ يؿؽـ اكتؼاء كؿاذج مـفـا، ودراسـتفا، ومؼاركتفـا 

  بغقرها مـ ترجقحات أئؿة الققػ وآبتداء، ومـ ترجقحاتف ما يل :

 إكؿقذج إول:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کققلف تعـالك: ﴿

 [-826البؼرة:﴾ ]ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ــــال  ــــَجاَوْكِديُّ ق مصــــدٌر محــــذوٌف، أي:  ﴾ڳ﴿7 ٕنَّ ﴾ج,ڳ﴿»: الس 

 -«يحسدون حسًدا، أو حاٌل، أو مػعقٌل لف، وهق َأْوَجُف، والقصُؾ َأْجَقزُ 

َجاَوْكِديُّ حؽؿ  جـائٌز، واسـتـد فقـف إلـك  ﴾ڳ﴿طؾك أنَّ الققػ طؾك ققلـف  الس 

(، ـهـ836)ت كـافعٌ  ,أيًضـا,قضـع الؿسقغ الـحقي، واختار الققػ طؾك هـذا الؿ

اء ـــــــرَّ ـــــــد، والػ ــــــــ مجاه ــــــــ طقســـــــك، واب ـــــــد ب ـــــــ025)ت ومحؿ  ، (ـه

                                                 
 -851ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (8)

ْحؿَ  (0) ـ َطبْد الرَّ ـ أبل كعقؿ، أبق رويؿ اْلَؿَدكِلُّ كافع ب ـ تـابعل ، أحد الؼراء السبعة، أخذ الؼراءة طرًضــ ب ـ جؿاطـة مـ ا طـ

ة ة- ، تابعل أهؾ الؿدـي فايةـظر: ياكتفت إلقف رياسة الؼراءة بالؿدـي  -0.552,551 ، ابـ الجزري، اية اـل

اءُ  ،معا  الؼـرآن( يـظر: 5) ـُ ِزَيـاٍد )ت، اْلَػـرَّ وآخـريـ، دار  ،ؼ: محؿـد طؾـل الـجـارهــ(، تحؼقـ024َيْحَقـك ْبـ

يحقك بـ زياد بـ وهق:  -8.45، م8655هـ=8125 الطبعة الثالثة،الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، مصر، 

 ، ابــ الجـزري، ايـة الـفايـةـظـر: - ياءرَّ ، الؿعـروف بـالػَ اْلُؽـقفِلُّ  الـَّْحـِقيُّ  طبد اهلل، أبق زكريا إَْسـَؾِؿلُّ 

0.548- 

 وثـاٍن، لـف اختقـار يف الؼـراءة أوٌل  إمام يف الؼـراءات، أبق طبد اهلل إصبفاين،، بـ إبراهقؿمحؿد بـ طقسك  (1)

ـــ مصـــػاتف:  ــراءاتم ــاب الجــامع يف الؼ ــاٌب يف الرســؿ- يكت ــر: ، وكت ــةـظ ــة الـفاي ـــ الجــزري،  اي ، اب

0.001،005- 
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يْ   -(ـه043)ت يُّ رِ قَ ـَ والدَّ

ــل حــاتؿ ــد أب ــَػ طـ  أنَّ القق
ُّ
ــاكِل ، واْلُعَؿ

ُّ
اكِل ــدَّ ــر ال ــٌػ  وذك ــاٍف  وق ــف ك ، ووافؼ

 قكِ ؿُ ْش إَ و، إكصاريُّ 
ُّ
ـٌ أكَّـف  ابــ إكبـاري   ، وذكـرل  ، وُكِؼـَؾ طــتـامٍّ  غقـرُ  حسـ

  (،ـه082)ت إخػش
 
ـتصـب ي ﴾ڳ﴿ أنَّ ققلـف: طؾـك، أكَّـف تؿـامٌ  واْلُؼَتبِـل

تـؿَّ  ولفـذا ،محـذوٍف  لػعـؾٍ  ، ففـق مصـدرٌ ا: يحسـدوكؽؿ حسـدً ، تؼـديرهبػعٍؾ مضؿرٍ 

 ﴾-ڳ﴿الؽالم طؾك ققلف: 

ُّ طـ أبل حاتٍؿ أكَّف وقـٌػ كـاٍف 
، أبـان طــ حؽؿـف طؾـك هـذا وبعد أن كؼؾ الُعَؿاكِل

 ﴾ڳجق ًدا طؾـك الـقجفقـ )اكتصـاب﴿ ﴾ڳ﴿الققػ، بلكَّف ٓ يرى الققػ طؾك

7 ٕنَّ الققـػ بالعامـؾ قبؾـف ﴾ڳ﴿ َب ِص إن كُ طؾك الؿصدر، أو طؾك الؿػعقل لف(، 

ــقـ العامــؾ والؿعؿــقل، والػصــؾ بقـفؿــا لــقس  ﴾ڳ﴿طؾــك ققلــف  يؽــقن فصــاًل ب

ر الظاهر يف الؽالم، فقـتصب بف ٓ هبـذا الظـاهر، بحسـ، إٓ أن يضؿر لف فعاًل آخر غق

                                                 
أبـق  ،طبـد اهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـةيُّ هـق: رِ قَ يـَالـد  و -02ص، الـداين ،الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء( يـظـر: 8)

،الؾغــق يُّ الـحــق يُّ رِ قَ يـَمحؿــد الؽاتــب الــد   ، وأدب شــؽؾ الؼــرآن، وممـــ تصــاكقػف: غريــب الؼــرآنيُّ

 -0.815,814، الؼػطل، إكباه الرواة يـظر: -الؽاتب

سـبعة الؿرشـد يف الققـق  طؾـك مـذاهب الؼـراء ال، 02ص، الـداين ،الؿؽتػك يف الققػ وآبتـداء( يـظر: 0)

و قرهؿ مـ بـاقل إئؿـة الؼـراء والؿػسـريـ وتبقـقـ الؿختـار مـفـا طؾـك مـذاهب السـبعة الؿتػـؼ طؾـك 

أبـق محؿـد الحســ بــ طؾـل، تحؼقـؼ: هــد بــت مـصـقر ، العؿـاين ،قراءتفؿ رضل اهلل طــفؿ أجؿعـقـ

ة إولـك، الرسـال ،هـ8105 ،العبدلل، رسالة )ماجستقر(، كؾقة الدطقة وأصقل الديـ، جامعة أم الؼرى

 -005ص

 -83ص، إكصاري، الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتداء يـظر:( 5)

 -8.55 ، إشؿقين،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا يـظر: (1)

َْكَباِريُّ ، فِل كَِتاِب اهللِ َطزَّ َوَجؾَّ إيضاح الققػ وآبتداء( يـظر: 2) ْٕ  -8.205 ،ا

ـ سعقد (3) ـ مسعدة الؿجاشع أبق الحس ـ سقبقيفالؿعروف بإخػش، ، لُّ ب حق ط ـ الؽتـب الؿصــػة: ، أخذ اـل ولـف مـ

حق الؿصـػة: كتاب إوسط يف ظر:  الؼرآن- كتاب تػسقر معاين، واـل  -0.53,15، الؼػطل، إكباه الرواةـي

 ، وقد سبؼت ترجؿتف-اإلمام الؿشفقر ،أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبةهق ( 4)

 -41ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ، 02ص، الداين ،ؽتػك يف الققػ وآبتداءالؿ( يـظر: 5)
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ــره مـــ  ــذي ذك ــف ال ــك القج ــا، إٓ طؾ ــقس بؽــاٍف أيًض ــام، ول ــقس بالتؿ ــده ل ــق طـ فف

 -اإلضؿار

َجاَوْكِديَّ  ومع أنَّ  ـ  القصـَؾ  الس  ، وهـق حؽؿ طؾك الققػ بالجقاز، إٓ أكَّـف رجَّ

 ، واهلل أطؾؿ-﴾ک﴿قف والعامؾ ف لف، ف مػعقٌل طؾك أكَّ  ﴾ڳ﴿كتصاب إضفر7 ٓ

 أطؾؿ-

 إكؿقذج الثا :

 [-832]إكعام: ﴾حس جس مخ حخ جخ مح جح ﴿ققلف تعالك: 

َجاَوْكِديُّ قال  لؾتػصقؾ بقـ تحـذيٍر وتبشـقٍر، ووجـف القصـؾ  ﴾ز,حخ﴿»: الس 

 -«بالعطػ َأْوَضُ  

َجاَوْكِديُّ حؽؿ  ز لقجـفٍ طؾك الققػ هـا  الس  ، وطؾَّـؾ لـذلؽ بالػصـؾ بـقـ بالُؿَجقَّ

 ، ووافؼـف ذير والتبشقرالتح
ُّ
َْشـُؿقكِل ْٕ ، وذكـر ابــ وحؽـؿ طؾقـف بـالققػ الجـائز ا

ـــاًل ذلـــؽ بؼقلـــف:  ـــف قبـــقٌ ، ُمعؾ  ـــاِري  بلكَّ  مؼـــرونٌ  ﴾حس جس مخ﴿ققلـــف:  ٕنَّ »إَْكَب

 -«بإول

                                                 
 -005الرسالة إولك، ص العؿاين، ،الؿرشد( يـظر: 8)

 -851ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء(0)

ـِ )ت، اْلُعْؽَبــِريُّ  ،التبقــان يف إطــراب الؼــرآن( يـظــر: 5) ـُ اْلُحَســْق ــ  ْب
ِ
طؾــل محؿــد  هـــ(، تحؼقــؼ:383َطْبــُد اهلل

البحـر  ،8.821 ،م8643هــ=8563 ،مطبعة طقسك البابل الَحَؾبِـّل وشـركاه، مصـر، )د-ط( البجاوي،

ـِ َحقَّاَن )ت ،َأُبق َحقَّانَ ، الؿحقط ـُ ُيقُسَػ ْب ُد ْب هـ(، تحؼقؼ: صدقل محؿد جؿقؾ، دار الػؽر، 412ُمَحؿَّ

ــالــدر الؿصــقن ،8.225 ،م0222هـــ=8102 ،بقــروت، لبـــان، )د-ط( ــقنِ فِ ــاِب اْلَؿْؽـُ  ،ل ُطُؾــقِم اْلؽَِت

ـُ  ِؿْق ائِؿِ  ،السَّ ـِ َطْبِد الـدَّ ـُ ُيقُسَػ ْب هــ(، تحؼقـؼ: د- أحؿـد محؿـد الخـراط، دار الؼؾـؿ، 423)ت َأْحَؿُد ْب

 -0.34 ،)د-ت( ،دمشؼ، سقريا، )د-ط(

 -028ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -028ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 -8.026 ، إشؿقين،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( 3)

 -0.315 ، إكباري،إيضاح الققػ وآبتداء( 4)
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اُس أكَّف لقس بؼطٍع كاٍف7  ،إولـك ﴾جح﴿طؾـك  معطقٌف ﴾ مخ﴿ ٕنَّ  وذكر الـَّحَّ

 -ببعضٍ  ٌؼ الؽالم متعؾ   وبعُض 

ُّ هـا طؾك الققِػ، ولؽـَّف قال: 
قال أبـق حـاتؿ: ٓ أقـُػ طؾـك »ولؿ يحؽِؿ اْلُعَؿاكِل

ــف: ﴿ ــام:حخ جخققل ــقل ﴿832﴾ ]إكع ــك أق ــام:حس جس[ حت [، 832﴾ ]إكع

[7 ٕنَّ الؽـالَم 834﴾ ]إطـراف:ڳڳ گوكذلؽ يف إطراف ٓ يؼػ طؾـك ﴿

﴾ ی ىئىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئمؼـــروٌن بـــف، والـــدلقُؾ طؾـــك ذلـــؽ ﴿

ــل7 ٕنَّ أخــر محؿــقٌل طؾــك إول، وهــذا هــق 22،16]الحجــر: ــؿ يؼــؾ: وأك  [، ول

 -«اختقاري، وباهلل التقفقؼ

،
 
، واْلُعَؿـــاكِل

 
اكِل ــاس، والــدَّ ، والـَّحَّ ـِ إكبــاري   والتََّؿــاُم آخــُر الســقرة طـــد ابــ

 و
 
َْشُؿقكِل ْٕ َجاَوْكِديُّ ، ولذلؽ رجَّ  ا ِة التل ذكرهـا أبـق القصَؾ، وهق إَ  الس  ْضَفُر7 لؾعؾَّ

- ، ولقجقِد العطِػ بقـ الجؿؾتقـ، وآرتباِط الؿعـقي  ـُ إَْكَباِري   حاتٍؿ، واب

 إكؿقذج الثالث:

 [-824]يقكس: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ققلف تعالك: 

ـَجاَوْكِديُّ قـال  ج﴾، ٓبتـداء شــرٍط آخـَر مـع واو العطـػ، ووجــُف ,پ پ ﴿»: الس 

ـِ الققِػ َأوْ  ْي ـِ الؿتضادَّ  -«َضُ 7 لؾػصِؾ بقـ الحاَلْق

ـــَجاَوْكِديُّ حؽـــؿ  ـــا بالجـــائز7  الس  ـــداء طؾـــك الققـــػ هفـ  ، آخـــرَ  شـــرطٍ بلالبت

                                                 
 -012ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ( 8)

أبق محؿد الحسـ بـ طؾل، تحؼقؼ: محؿد بــ حؿـقد إزوري،  ،العؿاين، يف الققػ وآبتداءالؿرشد( 0)

- 852هـ، الرسـالة الثاكقـة، ص8105 ،دطقة وأصقل الديـ، جامعة أم الؼرىرسالة )ماجستقر(، كؾقة ال

 -52ص ، إكصاري،الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتداءويـظر أيًضا: 

 -051ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -051ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)
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، وإَْكَصاِريُّ بلكَّـف كـاٍف  ُّ
اينُّ، والُعَؿاكِل ـُ إَْكَبـاِري  وقًػـا وحؽؿ طؾقف الدَّ ، وجعؾـف ابـ

ــــًا ـــام  حس ـــف ت ـــاُس أكَّ ـــر الـَّحَّ ـــا رُ  ، وذك ـــك م ـــاف َي وِ طؾ ــــ ك ـــق عٍ ط ـــذلؽ ه  ، وك

 قكِ ؿُ ْش إَ طـد 
 
 -ل

ومع اختالف العؾؿاء يف تحديد كـقع الققـػ بـقـ الجـقاز، والؽػايـة، والحســ، 

ْيـ،  ـِ الؿتضــادَّ ، إٓ أنَّ طؾــة الجــقاز واضــحٌة هـــا، وهــل بالػصــِؾ بــقـ الحــاَلْق والتــام 

َجاَوْكِديُّ  ولذلؽ رجَّ  والحؽؿ بالؽػايـة أقـرب، ولـق كـان العطـػ الققَػ طؾقف،  الس 

مقجقًدا7 ٕكَّف ُيْغَتػُر بالبدء بـالؿعطقف يف العطـػ بـقـ الجؿـؾ إذا كاكـت كـؾُّ واحـدٍة 

-  ُيػفؿ مـفا معـًك مستؼؾ 

 إكؿقذج الرابع:

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻققلف تعالك: ﴿

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ

 [-45﴾ ]الحج:   ﯁

َجاَوْكِديُّ  قال  -«ج﴾7 لؾعطػ مع الػاء، والقصُؾ َأْجَقزُ , ﴿»: الس 

َجاَوْكِديُّ ذهب  ، إلك أكَّف وقٌػ جائزٌ  الس  ـُ إَْكَبـاِري  ، وحؽؿ طؾقف أبق حاتٍؿ، واب

ُّ بلكَّف تام  
اكِل ، والدَّ ، وإَْكَصـاِري  إَْكَباِري   

، وقـال ، وهـق وقـٌػ كـاٍف طــد الُعَؿـاكِل

                                                 
الؿؼصـد ، 006الرسـالة الثاكقـة، ص العؿـاين، ،الؿرشد، (64ص) ، الداين،الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء( 8)

 -11ص ، إكصاري،لتؾخقص ما يف الؿرشد

 -0.426 ، إكباري،إيضاح الققػ وآبتداء( 0)

 -580ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ( 5)

 -8.556 ، إشؿقين،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا( 1)

 -065ص، السجاوكدي، داءكتاب الققػ وآبت (2)

 -065ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (3)

الؿؽتػـك يف  ،0.455 ، إكبـاري،إيضاح الققػ وآبتداء، 120ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ( يـظر: 4)

 -812ص ، الداين،الققػ وآبتداء

ظر: 5) ٕكصاري،  الؿرشدالؿؼصد لتؾخقص ما يف، 104الرسالة الثاكقة، ص العؿاين، ،الؿرشد( ـي  - 26ص، ا
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 قكِ ؿُ ْش إَ 
ُّ
 -«كاٍف، وققؾ: تام  »: ل

ك الققــػ طؾــك ﴿  ﴾، فــننَّ العؾــَة طـــدوبــالـظر إلــك أقــقال العؾؿــاء يف ُمَســؿَّ

َجاَوْكِدي   حـف، ويبـدو  الس  العطُػ، وهذه العؾة هل مقجب جقاز القصؾ، ولـذلؽ رجَّ

 أنَّ مقجـب الققـػ صـحة اسـتؼالل كـؾ  واحـدة مـفؿـا بؿعـاهـا، والعطـُػ قـد ُيْغَتَػـُر 

 الجؿؾ- بقـ

ا الحؽؿ بالؽػاية فقاضٌ 7 ٕنَّ جؿؾة ﴿ ﴾ مرتبطـٌة بؿـا قبؾفـا مــ ى ېأمَّ

ا الحؽؿ بالتؿام فػقف كظٌر7   ې﴿ إمر يف ققلـف تعـالك: ذلؽ ٕنَّ جفة الؿعـك، وأمَّ

ٌع طـ ققلف: ى الؿعــك يف الجؿؾتـقـ  ولفـذا فـننَّ  ﴾   ﯁﴿﴾ متػر 

 -ببعضف ما يؿـع الؼقل بالتؿام فقف مـ التعؾؼ

حف اإلمـام  ـَجاَوْكِديُّ والظاهر أنَّ الحؽؿ طؾقف بالققػ الجائز، وأنَّ ما رجَّ هـق  الس 

 إقرب إلك الصقاب، واهلل أطؾؿ-

 إكؿقذج الخامس:

 [-15﴾ ]يس:ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺققلف تعالك: ﴿

َجاَوْكِديُّ قال  ٓ﴾، لالستثـاء، وققؾ: أي: لؽـ رحؿـاهؿ رحؿًة، ,ٹ﴿»: الس 

ـُ ومع ذلؽ ال  -«قصُؾ َأْحَس

َجاَوْكِديُّ ﴾ طؾَّؿ ٹطؾك ﴿ ـاس بعالمة الققـػ الؿؿــقع الس  ح الـَّحَّ ، وصـرَّ

: لقس بتؿامٍ أكَّف 
ُّ
 -«زطؿ بعضفؿ أكَّف وقٌػ، وٓ ُأِحبُّف»، وقال الُعَؿاكِل

                                                 
 -0.26 ، إشؿقين،مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا (8)

 -524ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (0)

 -524ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (5)

 -252ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا  (1)
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 قكِ ؿُ ْش إَ وذكر 
ُّ
 بعـده ٕنَّ ، وطؾَّـة ذلـؽ طــد هـمٓء إئؿـة: بققـٍػ  لـقسأكَّـف  ل

 -آستثـاء رفح

  وقٌػ كاٍف7 ٕكَّف ذكر بعد تحديد مصطؾ  الققػ 
اكِل بقد أنَّ الققػ هفـا طـد الدَّ

ـــس:ڎيف ﴿ ـــف[ أنَّ 50﴾ ]ي ـــك ققل ـــة إل ـــدها كافق ﴾ ەئ ەئ: ﴿رؤوس أي بع

 -[20]يس:

ـٌ يصؾ  الققػ طؾقف7 لؽػايتـف، وٕكَّـف رأُس آيـٍة، والققـُػ   والظاهر أنَّ هذا مقص

، كؿا رجَّ  ذلؽ  طؾك رؤوِس أِي  ـَ َجاَوْكِديُّ ُسـٌَّة، وإن كان القصُؾ َأْحَس  -الس 

 إكؿقذج السادس:

 [-06﴾ ]الؿدثر:ڌ ڍققلف تعالك: ﴿

َجاَوْكِديُّ قال   -«ج﴾، والقصؾ َأْجَقُز7 لتؿام الؿؼصقد, ڌ﴿»: الس 

َجاَوْكِديُّ  حؽؿ طؾقف ، وبلكَّف جائزٌ  الس 
 
، إكصـاري  ، وهق كذلؽ طــد الُعَؿـاكِل

اس، و  قكِ ؿُ ْش إَ وهق كاٍف طـد الـَّحَّ
 
 وقًػـا هــا، ل

ُّ
اكِل ، والـدَّ ، ولؿ يذكر ابـ إكبـاري 

ـٌ طـــد ابـــ  دا مصــطؾًحا لــف، وإكَّؿــا ذكــرا الققــَػ طؾــك مــا قبؾفــا7 ففــق َحَســ ولــؿ يحــد 

، ثؿ آبتداء بـ﴿
 
اكِل ، وكاٍف طـد الدَّ  -﴾ڌ ڍ إَْكَباِري 

                                                 
= 
 -261الرسالة الثاكقة، صالعؿاين،  ،الؿرشد (8)

 -0.856 ، إشؿقين،لفدى يف بقان الققػ وآبتدامـار ا (0)

 -841ص، الداين، الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء (5)

 -135ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (1)

 -135ص، السجاوكدي، كتاب الققػ وآبتداء (2)

 - 54ص ري،، إكصاالؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد، 502الرسالة الثاكقة، ص العؿاين، ،الؿرشد( 3)

 -0.542، إشؿقين، مـار الفدى يف بقان الققػ وآبتدا، 442ص ، الـحاس،الؼطع وآئتـا ( 4)

 -0.622 ، إكباري،إيضاح الققػ وآبتداء، 002ص، الداين،الؿؽتػك يف الققػ وآبتداء( يـظر: 5)



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
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ء حؽؿ طؾؿاء أئؿة الققػ وآبتداء طؾك هذا الققػ، فننَّ هذا الؿقضع ويف ضق

ــــف رأُس آيــــٍة، وٓحتؿــــال أنَّ جؿؾــــة   ﴾ڈ ڎ ڎ﴿صــــالٌ  لؾققــــػ طؾقــــف7 ٕكَّ

 [ جؿؾٌة مستلكػٌة-52]الؿدثر:

 ففــق إلــك الؽػايــة أقــرُب، وإن كــان القصــُؾ َأْجــَقَز7 لتؿــام الؿؼصــقد، كؿــا ذكــر

َجاَوْكِديُّ   -الس 

 

* * * 
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 امت٘اخل

ؾ إلقفا الباحث، وتـتظؿ يف الـؼاط أتقة:  وفقفا أبرز الـتائج التل تقصَّ

ُد  -8 َجاَوْكِدي  تػرُّ يف تسؿقتِف أكقاَع الققػ، فؾؿ يـذكرها طؾـك الؿصـطؾحات  الس 

يف بعض الؿصاحػ  فؿصطؾحاتِ التل استعؿؾفا طؾؿاء الققِػ وآبتداِء قبؾف، وُطِؿَؾ ب

 الؿطبقطة يف الؿشرق-

َجاَوْكِدي  رجقحاُت اإلماِم كاكت ت -0 طًة7 فتارًة مـ حقث الققُػ، وتـارًة  الس  متـق 

 القصُؾ، وتارًة مـ حقث آبتداُء- مـ حقث

َجاَوْكِديُّ  استعؿؾ -5 يف ترجقحاتف صقًغا متعددًة، أكثُرها طؾك صقغة )َأْفَعَؾ(  الس 

 التػضقؾ-

َجاَوْكِديُّ بـك اإلمام  -1  متقـٍة، وققاطَد محؽؿٍة- ترجقحاتف طؾك أسٍس طؾؿقةٍ  الس 

غ الـحـقي  الـصـقُب إكـرُب يف ترجقحـات  -2 ـَجاَوْكِدي  كان لؾؿسق  ، وأضفـر الس 

ـف مـفا-   مفارًة فائؼًة يف ذلؽ، وهذا دلقٌؾ طؾك براطتف يف الؾغة، وتؿؽُّ

ـَجاَوْكِدي  لؾؼراءات الؼرآكقة أثٌر يف بقان كقع الققـػ وحؽؿـف طــد  -3 7 إذ إكَّـف الس 

 ًدا مـ القققف بـاًء طؾك هذا الؿسقغ-رجَّ  طد

َجاَوْكِديُّ اطتـك  -4 ، ورجَّ  مقاضَع مـ القققف  الس  غ التػسقري  يف كتابف بالؿسق 

 وفًؼا لذلؽ-

ــَجاَوْكِديُّ راطــك  -5 ،  الس 
َّ
، والػؼفــل ، والَعَؼــِديَّ َّ

غ البالغــل يف ترجقحاتــف الؿســق 

 وغقر ذلؽ-

غات الرتجق  طـد  -6 َجاتؿقَّزت ُمَسق   بآختصار واإليجاز- َوْكِدي  الس 

غات الرتجـق  طــد ويقصل البحُث  ـَجاَوْكِدي   بدراسة ُمَسق  مــ خـالل كتابـف  الس 

ٓ دراسًة مستػقضًة، ومؼاركتفـا بؿسـقغات الرتجـق  طــد أئؿـة الققـػ وآبتـداء7 إذ 

ة إلك أبرزهـا، ودراسـة اإلشارب اكتػقت، ولذلؽ فايتسع الؿجال لتػصقؾ الحديث طـ

 ذج مـفا-كؿا

 * * * 
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 املصادز ّاملساجع

 اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن،  -8
ُّ
ُققصِل ـِ  ،السُّ ي ـُ َأبِـل َبْؽـٍر، َجـاَلُل الـد  ـِ ْبـ ْحَؿ َطْبُد الرَّ

هـ(، تحؼقـؼ: محؿـد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ، الفقئـة الؿصـرية العامـة 688)ت

 -م8641هـ=8561 ، الؼاهرة، )د-ط(،لؾؽتاب

َْطــَلمُ  -0 ْٕ  ، ا
ُّ
ِرْكؾـِـل ــٍد )ت ،الز  ـِ ُمَحؿَّ ـُ َمْحُؿــقِد ْبــ ـِ ْبــ ي هـــ(، دار 8563َخْقــُر الــد 

 -م0220هـ=8105 ، الطبعة الخامسة طشرة،العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، لبـان

َواِة َطَؾك َأْكَباِه الـ َحاةِ  -5   ،إِْكَباُه الر 
ُّ
ـُ ُيقُسَػ )ت ،اْلِؼْػطِل ُّ ْب

هـ(، تحؼقؼ: 301َطؾِل

الػؽـر العربـل، الؼـاهرة، وممسسـة الؽتـب  محؿد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ، دار

 -م8650هـ=8123 ، الطبعة إولك،الثؼافقة، بقروت، لبـان

، مساطد بــ سـؾقؿان، الطقار ،أكقاع التَّصـقػ الؿتعؾِّؼة بَتػسقر الُؼرآن الؽريؿ -1

 -هـ8151، )د-م(، الطبعة الثالثة، دار ابـ الجقزي

ْبتَِداِء فِل كِتَ  -2
ِ
َْكَباِريُّ  ،اِب اهللِ َطزَّ َوَجؾَّ إِيَضاُح اْلَقْقِػ َوآ ْٕ ـُ  َأُبق َبْؽرٍ  ،ا ُد ْب ُمَحؿَّ

اٍر )ت ـِ َبشَّ مطبقطـات ، هـ(، تحؼقؼ: د- محقل الـديـ رمضـان505اْلَؼاِسِؿ ْب

 -م8648هـ=8562، )د-ط(،مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، سقريا

ـِ َحقَّ  ،َأُبق َحقَّانَ  البحر الؿحقط، -3 ـُ ُيقُسَػ ْب ُد ْب هـ(، تحؼقـؼ: 412اَن )تُمَحؿَّ

 ، )د-ط(،صــــــدقل محؿــــــد جؿقــــــؾ، دار الػؽــــــر، بقــــــروت، لبـــــــان

 -م0222هـ=8102

هـ(، تحؼقـؼ: 461محؿد بـ طبد اهلل )ت ، الزركشل،البرهان يف طؾقم الؼرآن -4

ــة ــب العربق ــاء الؽت ــراهقؿ، دار إحق ــق الػضــؾ إب ــاهرة،  ،محؿــد أب ــة الؼ الطبع

 -م8624،هـ 8543، إولك

َْطـَلمِ َتاِريُخ اإْلْسَل  -5 ْٕ  ، ِم َوَوَفَقاُت اْلَؿَشاِهقرِ َوا
ُّ
َهبِل ـِ  ،الـذَّ ـُ َأْحَؿـَد ْبـ ـُد ْبـ ُمَحؿَّ

تحؼقـؼ: بشـار طـّقاد معـروف، دار الغـرب اإلسـالمل،  هـ(،415ُطْثَؿاَن )ت

 -م0225)د-م(، الطبعة إولك، 

ـِ َأُبــق اْلَبَؼــاِء طَ  ،اْلُعْؽَبــِريُّ ، التِّْبَقــاُن فِــل إِْطــَراِب اْلُؼــْرآنِ  -6 ـُ اْلُحَســْق  ْبــ
ِ
ْبــُد اهلل

  هـ(، تحؼقؼ: طؾل محؿـد البجـاوي،383)ت
ّ
مطبعـة طقسـك البـابل الَحَؾبِـل

 م-8643هـ=8563 ط(،-، )دوشركاه، مصر
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ــال -82 ــراء جؿ ــال الؼ ــراء،  وكؿ ــؿاإلق ــديـ الســخاوي، طؾ ــل ال ـــ طؾ ــد ب  محؿ

 بقـروت، الؿلمقن، دار خرابة، ومحسـ العطقة مروان تحؼقؼ: هـ(،315)ت

 م-8664 هـ=8185 إولك، لطبعةالبـان، 

ر  اْلَؿُصـقُن فِـل ُطُؾـقِم اْلؽَِتـاِب اْلَؿْؽـُـقنِ   -88  ، الد 
ّ
ـِؿْقـ اْلَحَؾبِـل َأُبـق اْلَعبَّـاِس  ،السَّ

ائِؿِ  ـِ َطْبــِد الــدَّ ـُ ُيقُســَػ ْبــ هـــ(، تحؼقــؼ: د- أحؿــد محؿــد 423)ت َأْحَؿــُد ْبــ

 ت(--ط(، )د-، )ددار الؼؾؿ، دمشؼ، سقريا، الخراط

ه(، تحؼقـؼ: 528، ابـ قاضل شفبة، أبق بؽـر بــ أحؿـد )تالشافعقةصبؼات  -80

 -ه8124الحافظ طبد العؾقؿ خان، طالؿ الؽتب، بقروت، الطبعة إولك، 

 الــديـ جــالل بؽــر، أبــل بـــ الــرحؿـ الســققصل، طبــدالؿػســريـ،  صبؼــات -85

ــؼ: طؾــل(هـــ688ت) ــة محؿــد ، تحؼق ــة، الؼــاهرة، الطبعــة  طؿــر، مؽتب وهب

 هـ-8563إولك، 

محؿــد بـــ طؾــل بـــ أحؿــد، شــؿس الــديـ  ،الــداوودي، بؼــات الؿػســريـص -81

 ت(--ط(، )د-، لبـان، )دبقروت، دار الؽتب العؾؿقة، هـ(612ت)

ــَجاَوْكِدّي،طؾـؾ الققــق ،  -82 هـــ(، 232أبـق طبــد اهلل محؿــد بــ صقػــقر )ت الس 

د- محؿد بـ طبـد اهلل العقـدي، مؽتبـة الرشـد، الريـاض، السـعقدية،  تحؼقؼ:

 م-0223هـ=8104اكقة، الطبعة الث

اءِ  -83 ـٍد  ،اْلَجـَزِري  ، ابــ َ اَيُة الـَِّفاَيِة فِل َصَبَؼاِت اْلُؼـرَّ ـِ ُمَحؿَّ ـِد ْبـ ـُ ُمَحؿَّ ـُد ْبـ ُمَحؿَّ

 بـشِره: برجسرتاسر، مؽتبـة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة555)ت
َ
ط(، -، )دهـ(، ُطـِل

 ت(--)د

ــاس، الؼطــع وآئتـــا  -84 ـــ ، الـَّحَّ ــق جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد ب ، إســؿاطقؾأب

ـــؼ:  ـــراهقؿ الؿطـــروديتحؼق ــــ إب ـــرحؿـ ب ـــد ال ـــب، د- طب ، دار طـــالؿ الؽت

 م-8660=هـ 8185، الطبعة إولك، السعقدية

 الؼـارئ، طبـد، طؾك رواية حػص طـ طاصؿ بـ أبـل الـجـقد ققاطد التجقيد -85

 ت(--ط(، )د-الرسالة، بقروت، لبـان، )د الػتاح، ممسسة طبد بـ العزيز

ــَجاَوْكِدّي، أبــق طبــد اهلل محؿــد بـــ صقػــقر  كتــاب الققــػ وآبتــداء، -86 الس 

ــان، 232)ت ــاهج، طؿَّ ــش، دار الؿـ ــؿ دروي ــؼ: د- محســـ هاش ـــ(، تحؼق ه



َجاَوْكِديِّ )ت َماِم السِّ
َ اُت التَّْرِجقِح ِطـَْد اإْلِ ْبتَِداءِ 564ُمَسقِّ

ِ
 طبدالحؼ طبدالدايؿد.                 هـ( فِل اْلَقْقِػ َوآ

 
153 

 م-0228هـ=8100إردن، الطبعة إولك، 

َشاَراِت لُِػـُقِن اْلِؼَراَءاِت  -02  ، َلَطائُِػ اإْلِ
ُّ
كِل ِد  ،الَؼْسَطالَّ ـُ ُمَحؿَّ َأُبق اْلَعبَّاِس َأْحَؿُد ْب

ـِ ا ـُع اْلَؿؾِـِؽ 605َأبِل َبْؽٍر )ت ْب َراَساِت اْلُؼْرآكِقَِّة، ُمَجؿَّ هـ(، تحؼقؼ: َمْرَكُز الد 

ــــــِريِػ  ــــــَحِػ الشَّ ــــــِة اْلُؿْص ــــــٍد لِطَِباَط ــــــقرة، )دَفْف ــــــة الؿـ  ط(،-، الؿديـ

 -م0285هـ=8151

هــ(، 405، ابـ تقؿقة، أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ )تمجؿقع الػتاوى -08

بـــ محؿــد بـــ قاســؿ، مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة تحؼقــؼ: طبــد الــرحؿـ 

 -م8662ه، 8183، 8الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، السعقدية، ط

العؿاين، أبق محؿد الحســ بــ طؾـل، تحؼقـؼ: الؿرشد يف الققػ وآبتداء،  -00

محؿد بـ حؿقد إزوري، رسالة )ماجستقر(، كؾقة الدطقة وأصقل الـديـ، 

 هـ-8105جامعة أم الؼرى، 

رشـد يف الققـق  طؾـك مـذاهب الؼـراء السـبعة و قـرهؿ مــ بـاقل إئؿــة الؿ -05

الؼراء والؿػسريـ وتبقـقـ الؿختـار مـفـا طؾـك مـذاهب السـبعة الؿتػـؼ طؾـك 

، العؿاين، أبق محؿد الحسـ بـ طؾل، تحؼقؼ: هـد بــت أجؿعقـ قراءتفؿ

مـصقر العبدلل، رسالة )ماجستقر(، كؾقة الدطقة وأصقل الـديـ، جامعـة أم 

 هـ-8105لؼرى، ا

اءُ معا  الؼرآن،  -01 ـُ ِزَيادٍ ، اْلَػرَّ هــ(، تحؼقـؼ: محؿـد 024)ت َأُبق َزَكِريَّا َيْحَقك ْب

 ، الطبعة الثالثة،طؾل الـجار وآخريـ، دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، مصر

 -م8655هـ=8125

(، تحؼقــؼ: إحســان  ه303، الحؿــقي، يــاققت بـــ طبــد اهلل )معجــؿ إدبــاء -02

 -م8665= ه8181الغرب اإلسالمل، بقروت، الطبعة إولك،  طباس، دار

ـَ  -03 اَلـة، ُمْعَجُؿ اْلُؿـَملِِّػق مؽتبـة  هــ(،8125طؿـر بــ رضـا بــ محؿـد )ت ،َكحَّ

 ت(--ط(، )د-، )دالؿثـك، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، لبـان

د ، الغزالــل، أبــق حامــالؿؼصــد إســـك يف شــرح معــا  أســؿاء اهلل الحســـك -04

هـ(، تحؼقؼ: بسام طبد القهـاب الجـابل، الجػـان 222محؿد بـ محؿد )ت

 -م8654،  ه8124، 8والجابل، قربص، ط
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زكريـا بــ ، إكصـاري، الؿؼصد لتؾخقص ما يف الؿرشد يف الققػ وآبتـداء -05

ط(، -م(، )د-، )ددار الؿصــحػ، هـــ(603تمحؿــد بـــ أحؿــد بـــ زكريــا )

 م-8652=هـ8122

هـ(: 111الداين، أبق طؿرو طثؿان بـ سعقد )تبتدا، الؿؽتػك يف الققػ وآ -06

تحؼقــؼ: د- يقســػ طبــد الــرحؿـ الؿرطشــؾل، ممسســة الرســالة، بقــروت، 

 م-8654هـ=8124لبـان، الطبعة الثاكقة، 

 قكِ ؿُ ْش إَ ، وآبتدا الققػ بقان يف الفدى مـار -52
ُّ
 ت) الؽـريؿ طبـد بــ أحؿـد، ل

 الؼــاهرة،، الحــديث دار، الطرهــقين الــرحقؿ طبــد، تحؼقــؼ: (هـــ8822 كحــق

 م-0225ط(، -، )دمصر

 بـــ محؿـد بـــ محؿـد الخقــر أبـق ابــ الجــزري،العشــر،  الؼـراءات يف الـشـر -58

ــد ــؼ: (، هـــ555)ت محؿ  التجاريــة الؿطبعــة الضــباع، طؾــل الشــقخ تحؼق

 ت(--ط(، )د-العؾؿقة، بقروت، )د الؽتب دار الؽربى،

ــات،  -50 ــقايف بالقفق ــػَ ال ـِ ، ِديُّ الصَّ ي ــد  ــاَلُح ال   َص
ِ
ــِد اهلل ـِ َطْب ــ ــَؽ ْب ـُ َأْيَب ــ ــُؾ ْب َخؾِق

هـــ(، تحؼقـــؼ: أحؿـــد إركــاؤوط، وتركـــل مصـــطػك، دار إحقـــاء 431)ت

 -م0222هـ=8102 ط(،-، )دالرتاث، بقروت، لبـان

صـال ، طبـد الؽـريؿ الققػ وآبتداء وصؾتفؿا بالؿعـك يف الؼـرآن الؽـريؿ،  -55

ـــــراهقؿ طـــــقض، دار الســـــالم، الؼـــــاهرة، مصـــــر، الطبعـــــة إ ـــــك، إب ول

 م-0223هـ=8104

مجؿـع الؿؾـؽ  ،مساطد بـ سؾقؿان، الطقاروقق  الؼرآن وأثرها يف التػسقر،  -51

 هـ-8158ط(، -ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، )د

 

* * * 
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 إطداد

 بؼسؿ التػسقر وطؾقم الؼرآنالؿشارك  إستاذ
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 البخح ملدص

تـــاول هــذا البحــث مقضــقطًا بالغقــا يتعؾــؼ ببقــان أســؾقب التغؾقــب يف الؼــرآن 

الؽريؿ ودراستف دراسة تطبقؼقة مـ خالل تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقـان، وقـد تـؿ 

فجــاء يف الؿبحــث إول: تغؾقــب  تؼســقؿ هــذا البحــث طؾــك بعــض أكــقاع التغؾقــب7

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 

ؿًة طؾك مطالب، ثؿ ختؿ  التغؾقب، وتؿ دراسة طدد مـ أيات تحت كؾ مبحث مؼسَّ

ــله ــذكر هــذا إســؾقب البحــث ب ــان رحؿــف اهلل ب ــل حق ــا: اهتؿــام أب ــائج7 ومـف ؿ الـت

ـــة  ـــا: العـاي ـــا، وأهـــؿ التقصـــقات7 ومـف ـــر فقف ـــل ضف ـــك الؿقاضـــع الت واإلشـــارة إل

 بالؿقضقطات التل تربز بالغة الؼرآن الؽريؿ مـ خالل الدراسات التطبقؼقة-

 –ســقر تػ –تطبقؼقــة  –دراســة  –الؼـرآن  –تغؾقــب  –أســؾقب  كؾؿـات مػتاحقــة:

  أبق حقان- –الؿحقط  –البحر 

* * * 
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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 

وطؾك آلف  طؾقفوحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أنَّ محؿدًا طبده ورسقلف صؾك اهلل 

  وسؾؿ تسؾقؿًا كثقرًا- وصحبف

 .[820]آل طؿران:  چڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ 

ٺٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ

 [-8]الـساء:  چڤ ڦ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ

﮳﮴  ے ۓ ۓ ﮲ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ

 [-48 – 42]إحزاب:  چ﮻ ﮼  ﮹ ﮺ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 أما بعد: 

طؿــرت بــف إوقــات وقضــقت فقــف الســـقات كتــاُب اهلل الــذي ٓ أفضــَؾ مــا فــننَّ  

تـؼضل طجائبف وٓ تـؼطع درره وفقائده، كتاٌب أكزلـف اهلل هدايـة لؾــاس ورحؿـة، مــ 

 اطتصؿ بف هدي إلك صراط مستؼقؿ-

ِؿ الؼرآن وآشتغاِل بف الـظَر يف فـقن بالغتـف والققـقَف طؾـك وجـقه   وإنَّ مـ تعؾُّ

البالغة والػصاحة أطؾـك الؿراتـب والؿؼامـات، شـفد لـف بـذلؽ  فصاحتف7 فؼد بؾغ يف

أطداؤه قبؾ أولقائف، قال القلقد بـ الؿغقـرة: واهلل إنَّ لؼقلـف الـذي يؼـقل لحـالوة، وإنَّ 

طؾقف لطالوة، وإكَّف لؿثؿر أطاله مغدق أسػؾف، وإكَّف لـقحطؿ مـا تحتـف، وإكَّـف لقعؾـق ومـا 

  -ُيعؾك

                                                 
( طــ طؽرمـة أنَّ القلقـد 05.106(، وابـ جرير يف جامع البقان )5.530أخرج طبدالرزاق يف تػسقره ) (8)

بـ الؿغقرة جاء إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ7 فؼرأ طؾقف الؼـرآن7 فؽلكَّـف رقَّ لـف7 فبؾـغ ذلـؽ أبـا جفـؾ7 

ؽ أتقـت فنكَّـ لقعطقكـف7لِـَؿ؟ قـال: وققمؽ يريدون أن يجؿعقا لؽ مـآ قـال:  إنَّ فلتاه فؼال لف: أي طؿ، 

ل أكثرها مآ قـال: فؼـؾ فقـف قـقٓ يعؾـؿ ققمـؽ أكَّـؽ ؿت قريش أكَّ ف، قال: قد طؾلؿا قَِبؾَ  لَتعِرَض محؿدا 

= 
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الؽريؿ احتقاؤه طؾك أسالقب بؾقغة وفـقن بديعـة7 قـال ومؿا يظفر بالغة الؼرآن  

شــريػ الؿحــؾ، طظــقؿ الؿؽــان، قؾقــؾ  الزركشــل رحؿــف اهلل: اطؾــؿ أنَّ هــذا طؾــؿ

الطالب، ضعقػ إصحاب، لقسـت لـف طشـقرة تحؿقـف، وٓ ذوو بصـقرة تستؼصـقف، 

وهق أرق مـ الشعر، وأهقل مـ البحر، وأطجـب مــ السـحر، كقـػ ٓ يؽـقن! وهـق 

طؾِع طؾك أسرار الؼرآن العظقؿ، الؽافؾ بنبراز إطجـاز الـظـام الؿبـقـ مـا أودع مــ الـؿُ 

حسـ التللقػ، وبراطة الرتكقب، وما تضـؿـف يف الحـالوة، وجؾؾـف يف روكـؼ الطـالوة، 

  -مع سفقلة َكؾِؿف وجزالتفا، وطذوبتفا وسالستفا

لتغؾقـب، وهـق ومـ تؾؽؿ إسالقب التل احتقى طؾقفا الؼرآن الؽريؿ أسـؾقب ا 

مــ ســـ  ةٌ وهـل ســَّ أسؾقب طربل معروف يف كالم العرب ولغتفؿ، قال ابـ فارس: 

ومــ فقائـده اإليجـاز يف العبـارة، مـع فقائـد بالغقـة "، أطـل باب التغؾقـب 7العرب

 -"ُتالحظ يف مختؾػ إمثؾة

ـفقُ  7ومـ العـرب مــ يجـري الؿختؾػـقـ مجـرى الؿتػؼـقـوقال الؼرصبل:   ب غؾ 

                                                 
= 

فقاهلل ما مـؽؿ رجؾ أطؾؿ بإشعار مــل، وٓ أطؾـؿ  ؟أققل فقف وماذاؽ كاره لف7 قال: لؿا قال، وأكَّ  تـؽر

الـذي  قاهلل ما يشبف الذي يؼقل شقئا مـ هذا، واهلل إن لؼقلفف، مـل برجزه وٓ بؼصقده، وٓ بلشعار الجـ

 مـاوإكف لقحطؿ ما تحتف، وإكـف لقعؾـق و وإنَّ طؾقف لطالوة، وإكَّف لؿثؿر أطاله مغدق أسػؾف، لحالوة، ؼقلي

ـر  قال: ققمؽ حتك تؼقل فقف، قال: فدطـل حتك أفؽر فقف7 طـؽ واهلل ٓ يرضكقد ؼال: ف ،يعؾك فؾؿـا فؽَّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۆئچ  فقـف: فـزلـتأي: يلُثره طـ غقره7  [01الؿدثر: ] چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ قال: 

 وهق مرسؾ طـ طؽرمة-  [80 – 88الؿدثر: ] چىئ  ېئ ېئ ىئ

 يريد أسالقب الؼرآن وفـقكف البديعة- (8)

، دار الحضارة لؾـشر والتقزيع، الرياض، ه(461، الزركشل، محؿد بـ طبداهلل )البرهان يف طؾقم الؼرآن (0)

 -(0.141م، )0223،  ه8104تحؼقؼ: زكل محؿد أبق سريع، الطبعة إولك، 

، ه(562، الـرازي، أحؿـد بــ فـارس )يف كلمفـا الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العـرب (5)

 (-85م، )8664،  ه8185الـاشر محؿد طؾل بقضقن، )د-م(، الطبعة إولك، 

ــة (1) ــة العربق ـــ حبـؽــة )البل  ــدالرحؿـ ب ــداين، طب ــك، ه(8102، الؿق ــة إول ــؿ، دمشــؼ، الطبع ، دار الؼؾ

 (-8.282م، )8663،  ه8183
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كؼقلفؿ  7يف أسؿاء صالحة جاء ذلؽ مسؿقطًا 7حدهؿا طؾك أخر لخػتف أو شفرتفأ

وكـذلؽ  ،فـار: الؿؾـقانولؾقـؾ والـَّ  ،ولؾشؿس والؼؿـر: الؼؿـران ،م: أبقانل ب وإ

  -بقا الؼؿر طؾك الشؿس لخػة التذكقرغؾَّ  ،بل بؽر وطؿر رضل اهلل طـفؿاالعؿران ٕ

هذا إسؾقب وبقان كقكف مــ إسـالقب التـل وقد ُطـل بعض الؿػسريـ بنبراز  

تضؿـفا الؼرآن الؽريؿ7 مـ ذلؽؿ الؿػسر اإلمام أبق حقان رحؿف اهلل يف تػسقره البحـر 

الؿحقط7 فؼـد ضفـر يف تػسـقره اهتؿامـف ببقـان هـذا إسـؾقب مــ خـالل وققفـف طــد 

وقػـت طؾـك الؿقاضع التل فقفا تغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ وبقان أكقاطـف وأمثؾتـف، وقـد 

  ستٍة 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 

حقط ٕبل حقـان7 سـائالً دراسة تطبقؼقة مـ خالل تػسقر البحر الؿ,يف الؼرآن الؽريؿ 

 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:

 الؽريؿ- . أنَّ هذا الؿقضقع يربز بالغة الؼرآن8

. أكَّف يبقـ إسالقب البالغقة التل احتقى طؾقفا الؼرآن الؽريؿ مـ خـالل بقـان 0

 هذا إسؾقب وضفقره يف الؼرآن الؽريؿ-

ـــالقب 5 ــــ أس ـــًا م ـــؾقبًا بالغق ـــف أس ـــب، وكقك ـــؾقب التغؾق ـــف يقضـــ  أس  . أكَّ

 الؼرآن الؽريؿ-

                                                 
  (-3.885، الؼرصبل )الجامع ٕحؽام الؼرآن (8)
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 أسالقبف البديعة-. أكَّف يربز اهتؿام الؿػسريـ ببقان بالغة الؼرآن الؽريؿ و1

 . أكف يبقـ مؽاكة تػسقر البحر الؿحقط يف طؾقم الؾغة ومـفا البالغة-2

 أسباب اختقار الؿقضقع:

 . إهؿقة السابؼة لؾؿقضقع-8

 . اإلسفام يف خدمة الؿؽتبة الؼرآكقة-0

 . قؾة الدراسات حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ-5

  بحر الؿحقط يف طؾؿ الؾغة-. الرغبة يف آستػادة مـ تػسقر ال1

  . طدم القققف طؾك دراسة حقل أسؾقب التغؾقب يف تػسقر البحر الؿحقط-2

 الدراسات السابؼة:

 هـاك بعض الدراسات حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ7 مـفا: 

. كظرات أسؾقبقة لؾتغؾقب يف الخطاب الؼرآين، أ-م-د- طؼقـد خالـد الغـزاوي، 8

 سؿ الجؿقؾل-أ-م-د- طدكان جا

. التغؾقب يف الؾغة العربقة وأثره يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ، دراسة أصؾقة تطبقؼقة، أمـقـ 0

 هـ-8105سؾقؿان سعد الؿتـبل، رسالة دكتقراه، جامعة أم درمان اإلسالمقة، 

. ضاهرة التغؾقب يف الؾسان العربـل ومقاقعفـا يف الؼـرآن الؽـريؿ، السـقد رزق 5

 لعؾؿل والرتاث اإلسالمل، العدد السادس-الطقيؾ، مجؾة البحث ا

 . التغؾقـــب يف الؼـــرآن الؽـــريؿ، د- طبـــدالقهاب حســــ حؿـــد، ممسســـة دار 1

 الصادق الثؼافقة- 

وهذه دراسات طامة حقل أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ، ولؿ أقـػ طؾـك دراسـة  

 حقط-خاصة تـاولت أسؾقب التغؾقب يف الؼرآن الؽريؿ مـ خالل تػسقر البحر الؿ

ولعؾَّ يف هذا البحث الذي كحـ بصدده إضافًة طؾؿقًة حقـث إكـف دراسـة تطبقؼقـة  

 لفذا إسؾقب يف أحد كتب التػسقر-
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مـفج البحث: 

سلتَّبِع يف هذا البحث الؿـفج القصػل7 وذلؽ مــ خـالل دراسـة بعـض أيـات 

حقـان طــد  الؼرآكقة التل جاء فقفا أسؾقب التغؾقب وبقان ذلؽ مـ خالل ما ذكـره أبـق

 تؾؽ الؿقاضع يف تػسقره- 

 إجراءات البحث:

 . بقان معـك أية التل جاء فقفا أسؾقب التغؾقب وتػسقرها تػسقرًا إجؿالقًا-8

 . بقان مقضع التغؾقب يف أية-0

 . ذكر ققل أبل حقان الذي كص فقف طؾك مقضع التغؾقب يف أية-5

ؾك مجلء أسـؾقب التغؾقـب . ذكر مـ وافؼ وخالػ أبا حقان مـ الؿػسريـ ط1

 يف أية-

 . اإلشارة إلك القجف البالغل مـ التغؾقب إن ضفر دون تؽؾُّػ-2

 . كتابة أيات بالرسؿ العثؿاين، مع العزو إلك اسؿ السقرة ورقؿ أية مباشرة-2

. إن طـرض لــل حــديث أثـــاء البحــث7 إن كــان يف الصــحقحقـ أو يف أحــدهؿا 3

ــف مـفؿــا، وإن  ــت بتخريج ــؿ العؾؿــاء اكتػق ــع ذكــر حؽ ــف م ــان يف غقرهؿــا أخرجت ك

 الؿختصقـ طؾقف-

 . طزو إققال إلك قائؾقفا-4

رُت الــصَّ الؿـؼـقل باسـؿ قائؾـف اكتػقـت بـذلؽ طــ وضـع طالمتـل 5 . إذا صدَّ

 التـصقص، وإذا لؿ أصدره باسؿ قائؾف جعؾتف بقـفؿا- 

 خطة البحث: 

 وخاتؿة-تتؽقن خطة البحث مـ مؼدمة وتؿفقد وأربعة مباحث 

وتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع وأسـباب اختقـاره والدراسـات السـابؼة  الؿؼدمة:

 ومـفج البحث وإجراءاتف-
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 ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ: التؿفقد:

 الؿطؾب إول: التعريػ بلسؾقب التغؾقب-

 الؿطؾب الثاين: تعريػ مقجز بلبل حقان وتػسقره البحر الؿحقط- 

 وفقف أربعة مطالب: لغائب.الؿبحث إول: تغؾقب الؿخاصب طؾك ا

 -چ گ گ گ ک کچ الؿطؾب إول: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 چ چ ڇ ڃ چ چ ڃچ الؿطؾب الثاين: التغؾقب يف ققلـف تعـالك: 

 -چڇ 

ہ  ہ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ الؿطؾب الثالـث: التغؾقـب يف ققلـف تعـالك:

 -چھ ھ  ھ

 -چڇ ڇ  ڇ ڇچ الؿطؾب الرابع: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 وفقف أربعة مطالب:الثا : تغؾقب مـ يعؼؾ طؾك مـ ٓ يعؼؾ. الؿبحث 

 -چھ ھ  ہ ہ ھچ  الؿطؾب إول: التغؾقب يف ققلف تعالك:

 -چڎ ڌ ڎچ الؿطؾب الثاين: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄچ  الؿطؾــب الثالــث: التغؾقــب يف ققلــف تعــالك:

 -چ چ

 -چک ک ک ڑ ڑ ک ژچ  الؿطؾب الرابع: التغؾقب يف ققلف تعالك:

 وفقف أربعة مطالب: الؿبحث الثالث: تغؾقب الؿذكر طؾك الؿمكث.

 -چ﮳ ﮴ ﮵ چ الؿطؾب إول: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 .چھ ے ے ۓ ۓ چ  الؿطؾب الثاين: التغؾقب يف ققلف تعالك:

 -چک ک گ گ چ  الؿطؾب الثالث: التغؾقب يف ققلف تعالك:

 -چۈئ ۈئ ېئ چ تعالك: الؿطؾب الرابع: التغؾقب يف ققلف 
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 وفقف أربعة مطالب:الؿبحث الرابع: أكقاع أخرى. 

 -چ ٹ ڤ ڤ ڤچالؿطؾب إول: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 -چڻ ڻ ڻ ں ںچ الؿطؾب الثاين: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 -چڇ ڍ ڇ چ ڇ ڇچ الؿطؾب الثالث: التغؾقب يف ققلف تعالك: 

 -چ ى ى ائ ائچ  الؿطؾب الرابع: التغؾقب يف ققلف تعالك:

 الخاتؿة: وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-

 الؿصادر والؿراجع-

* * * 
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 التنَٔد

 املطلب األّل: التعسٓف بأضلْب التػلٔب:

ب: الؽثقـر َغَؾَبـُف َغَؾَبـًة وَغْؾبـًا، وَغَؾبـًا أيضـًايؼـال: أوًٓ: التغؾقب لغـة:   ، والغـالَّ

 -الـزاع الغؾبة، والؿغؾَّب: الؿغؾقب مرارًا، والِغالب:

 -قال ابـ فارس: الغقـ والالم والباء أصؾ صحق  يدل طؾك ققة وقفر وشدة 

 وغالب الؿعاجؿ تدور حقل هذه الؿعاين7 أي: طؾك الغؾبة والؼقة والشدة- 

 التغؾقب اصلحًا: ثاكقًا:

 يقجد طدة تعريػات لؾتغؾقب مـفا: 

أن كلخـذ مــف تعريػـًا7 . جعؾ لف ابـ السؽقت بابًا يف إصالح الؿـطؼ كسـتطقع 8

 -ب أحدهؿا طؾك صاحبف7 لشفرتف أو لخػتفغؾَّ باب آسؿقـ يُ حقث قال: 

 -هق: أن يعؿ كال الصـػقـ بؾػظ أحدهؿا. قال ابـ مالؽ: 0

. قــال الطقبــل: هــق تــرجق  أحــد الؿعؾــقمقـ طؾــك أخــر وإصــالق لػظــف 5

 -طؾقفؿا

                                                 
مفــدي تحؼقــؼ:  بغــداد،، الشــمون الثؼافقــة، دار ه(842، الػراهقــدي، الخؾقــؾ بـــ أحؿــد )العــقـيـظــر  (8)

، الجقهري، إسؿاطقؾ الصحاح(، و1.102، )م8653، الطبعة الثاكقة، الؿخزومل، إبراهقؿ السامرائل

،  ه8124(، دار العؾؿ لؾؿاليـقـ، تحؼقـؼ: أحؿـد طبـدالغػقر ططـا، الطبعـة الرابعـة،  ه565بـ حؿاد )ا

 (- 8.862م، )8654

، دار الػؽر، تحؼقؼ: طبدالسالم محؿـد هـارون، د-ط، ه(562، الرازي، أحؿد بـ فارس )مؼايقس الؾغة (0)

 (- 1.555م، )8646 ،ه8566

، دار إحقاء الرتاث العربل، تحؼقـؼ: محؿـد ه(011، ابـ السؽقت، يعؼقب بـ إسحاق )إصلح الؿـطؼ (5)

 (- 058م، )0220،  ه8105مرطب، الطبعة إولك، 

جامعـة أم الؼـرى مركـز البحـث العؾؿـل ، ه(340، ابـ مالـؽ، محؿـد بــ طبـداهلل )شرح الؽافقة الشافقة (1)

م، 8650،  ه8120، تحؼقــؼ: طبــدالؿـعؿ أحؿــد هريــدي، الطبعــة إولــك، وإحقــاء الــرتاث اإلســالمل

(5.8368 -) 

، جامعـة إزهــر، كؾقـة الؾغــة العربقـة، تحؼقــؼ: ه(415، الطقبـل، الحســقـ بــ طبــداهلل )التبقـان يف البقــان (2)

= 
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قــث قــال: وققــؾ: تــرجق  أحــد وحؽــاه الزركشــل يف الربهــان دون أن يـســبف7 ح 

الؿغؾقبقـ طؾك أخر أو إصـالق لػظـة طؾقفؿـا، ثـؿ قـال: إجـراًء لؾؿختؾػـقـ مجـرى 

 -الؿتػؼقـ

. قال ابـ هشام يف مغـل الؾبقب: الؼاطدة الرابعة: أهنؿ ُيغؾ بقن طؾك الشـلء مـا 1

 -لغقره7 لتـاسٍب بقـفؿا أو اختالط

 -إططاء الشلء حؽؿ غقره. قال الزركشل رحؿف اهلل: حؼقؼتف: 2

 دون كسبة- وكؼؾف طـف السققصل يف اإلتؼان 

ولعؾـــا كؾحــظ مـــ خــالل التلمــؾ يف التعريػــات الســابؼة أنَّ التغؾقــب شــقئان أو  

صـػان اسُتعِؿؾ لػظ أحدهؿا وُغؾ ب طؾك أخر، وقد ذكر بعضفؿ لذلؽ طؾًة كشفرة 

أو آختالط بقـفؿا7 وقد تظفر حؽؿة  أحد الؾػظقـ أو خػتف أو التـاسب بقـ الؾػظقـ

 التغؾقب يف كؾ مقضٍع بحسبف7 بقد أنَّ مـ أهؿ ِحَؽؿ 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،  

سقر البحر الؿحـقط مــ الؿؽاكـة العؾؿقـة العالقـة بـقـ كتـب التػسـقر، وٓ يخػك ما لتػ

 وبؿا أنَّ البحث يعتؿد طؾك هذا التػسقر7 ففاَك تعريػًا مقجزًا لؾؿملػ والؽتاب-

                                                 
= 

 (- 831م، )8644 ،ه8564طبدالستار حسقـ مربوك زمقط، رسالة دكتقراه، )د-ط(، 

 (- 5.562، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن (8)

، الؿجؾـس الـقصـل لؾثؼافـة ه(438، ابــ هشـام، طبـداهلل بــ يقسـػ )طاريبمغـل الؾبقب طـ كتب إ (0)

م، 0220 ،ه8105والػـقن وإدب، الؽقيت، تحؼقؼ: طبدالؾطقػ محؿد الخطقب، الطبعـة إولـك، 

(3.344 -) 

 (- 5.562، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن (5)

، مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة ه(688بـ أبل بؽر )، السققصل، طبدالرحؿـ اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن يـظر (1)

 ،ه8103الؿصـــحػ الشـــريػ، الؿديــــة الؿــــقرة، تحؼقـــؼ: مركـــز الدراســـات الؼرآكقـــة، )د-ط(، 

(1.8201 -) 
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 أوًٓ: أبق حقان:

ــان الغركــاصل، أثقــر الــديـ   هــق محؿــد بـــ يقســػ بـــ طؾــل بـــ يقســػ بـــ حقَّ

ق حقَّان، ولد يف طام أربٍع وخؿسـقـ وسـتؿائة مــ إكدلسل الَجقَّاين الـَّػزي، وكـقتف أب

الفجرة يف مديــة غركاصـة، وقـد كاكـت كشـلتف يف هـذه الؿديــة أطــل: غركاصـة الؿؾقئـة 

بحؾؼ العؾؿ ومجالس العؾؿاء يف شـتك الػــقن والعؾـقم7 فسـاطده هـذا الجـق العؾؿـل 

ـك طــفؿ طؾق مـا طؾك تؽقيـ شخصقتف العؾؿقة، حقث درس طؾـك شـققخ طصـره وتؾؼَّ

ــقم الؼــرآن والتػســقر والبالغــة والـحــق ــًا متـقطــة مـفــا طؾ وإصــقل  متعــددة وفـقك

وغقرها، ثؿ رحؾ إلك بؾدان أفريؼقا والحجاز مصر واستػاد مـ مشـايخفا وطؾؿائفـا، 

 واستؼر أخقرًا بؿصر، واشتغؾ بالتعؾقؿ والتللقػ، وقد أثـك طؾقف كثقر مـ العؾؿاء-

ــ  ــة قضــاها يف العؾ ــاة صقيؾ ــقيف يف طــام خؿــٍس وبعــد حق ــللقػ ت ــقؿ والت ؿ والتعؾ

  -وأربعقـ وسبعؿائة يف الؼاهرة رحؿف اهلل رحؿة واسعة

 ثاكقًا: تػسقر البحر الؿحقط:

ُيعدُّ تػسقر البحر الؿحقط مـ أكرب وأوسع كتب التػسـقر وأغزرهـا مـادًة طؾؿقـًة7  

 ولعؾ ل أبقـ ذلؽ فقؿا يؾل:

صــحقحة، وردُّ كثقــر مـــ إحاديــث . آطتؿــاد طؾــك إحاديــث الـبقيــة ال8

 الضعقػة-

و  ,الؿتؼـدمقـ والؿتـلخريـ,. التػسقر مؾلٌء بـلققال العؾؿـاء مــ الؿػسـريـ 0

 الؾغقيقـ وإصقلققـ والػؼفاء وغقرهؿ-

                                                 
(، هجـر لؾطباطـة، الؼـاهرة، 448السبؽل، طبـدالقهاب بــ تؼـل الـديـ )صبؼات الشافعقة الؽبرى،  يـظر (8)

م، 8660،ه8185، الطبعـــة الثاكقـــة، ح محؿـــد الحؾـــقطبـــدالػتا، محؿـــقد محؿـــد الطــــاحلتحؼقـــؼ: 

، دار الؽتــب العؾؿقــة، ه(612) محؿــد بـــ طؾــل ،، الــداووديصبؼــات الؿػســريـ(، و6.043,524)

الشــقكاين، محؿــد بـــ طؾــل  البــدر الطــالع،(، و0.054، )م8655،ه8125بقــروت، الطبعــة إولــك، 

  -(0.055م، )0221، دار الؿعرفة، بقروت، )د-ط(، ه(8022)
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ػف أبـق حقـان، ولـذلؽ أثـٌر يف صـبغة 5 . أنَّ تػسقر البحر الؿحقط مـ أواخر ما ألَّ

 الؽتاب العؾؿقة-

 طًة يف طؾؿ الؼراءات الؿتقاترة والشاذة وتقجقففا-. أكَّف ُيعدُّ مقسق1

. يظفر يف الؽتاب آهتؿام بالؿسائؾ الـحقية والصرفقة والبالغقة، وذكر آراء 2

 الـحقيقـ واختالفاهتؿ يف مسائؾ الـحق والؾغة-

. كثـرة ووفــرة الشــقاهد الشـعرية يف هــذا التػســقر7 حتـك ٓ يؽــاد الؼــارئ يؿــر 3

 غة إٓ وجده يف البحر الؿحقط-بشاهد شعري يف كتب الؾ

. بروز الـؼد وآستدراك طؾك إققال يف هذا التػسـقر، وطـدم آطتؿـاد طؾـك 4

 -مجرد الجؿع والـؼؾ

وإذا كـان هـذا التػسـقر هبـذه الؿثابـة وهبــذا الؿؼـام العؾؿـل الرفقـع فـال غرابــة أن  

م الؽثقـرة، وأن يعتؿـد يرجع إلقف العؾؿاء لإلفادة مـف والـفـؾ مؿـا ُأودع فقـف مــ العؾـق

 طؾقف الباحثقن يف شتك تخصصاهتؿ-

وقبؾ أن أختؿ الؽالم طـ هذا التػسقر يجدر بل اإلشارة أكف ٓ يخؾق تػسـقر مــ  

مآخذ7 ومـ أطظؿ الؿآخذ طؾقـف اتخـاذ مملػـف الؿـذهب إشـعري مـفجـًا يف مسـائؾ 

 - آطتؼاد7 وهق مـفج مخالػ لؿـفج أهؾ السـة والجؿاطة

                                                 
م، 8633،ه8552الحديثل، خديجة، مؽتبـة الـفضـة، بغـداد، الطبعـة إولـك، أبق حقان الـحقي،  يـظر (8)

( مـ سـقرة 25تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾك أية )(، و856,038)

 ،حـاتؿ بــ طبـداهلل الؼرشـل،، ( مـ السقرة كػسفا دراسة وتحؼقؼًا94البؼرة إلك كفاية كلمف طؾك أية )

أبـق حقـان إكدلسـل ومـفجـف يف تػسـقره (، و24,35، )هــ8158 رسالة دكتقراه، الجامعة اإلسالمقة،

ــان، الطبعــة إولــك، البحــر الؿحــقط ويف إيــراد الؼــراءات فقــف ، شــؽري، أحؿــد خالــد، دار طؿــار، َطؿَّ

 (- 804,022م، )0224 ،ه8105

السـة طـد أبل حقـان إكدلسـل مــ خـلل تػسـقره البحـر الؿحـقط الؿخالػات العؼدية لؿـفج أهؾ يـظر  (0)

تػسقر و ،ه8105,8106رسالة دكتقراه، الجامعة اإلسالمقة، ، العامر، طبداهلل بـ محؿدطرض وكؼد، 

( مـ سـقرة البؼـرة إلـك كفايـة كلمـف 25البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾك أية )

 (-8.24,35) الؼرشل،، لسقرة كػسفا دراسة وتحؼقؼًا( مـ ا94طؾك أية )
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 األّل: تػلٔب املداطب علٙ الػاٜب: املبخح

 -چ گ گ گ ک کچ   املطلب األّل: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچهذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك:  

چ چ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ

گ گ  ڑ کک ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڇ ڇ

ية يف بقان فضؾ [815البؼرة: ] چڳ ڱ گگ ڳ ڳ ڳ هذه  وهذه ٔا

ًٓ خقارًا، ومـ فضؾفا أكَّفا تشفد طؾك  إمة حقث جعؾفا اهلل أمة وسطًا7 أي: طدو

إمؿ يقم الؼقامة، وأفادت أية أنَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؽقن شفقدًا طؾقـا يقم 

الؼقامة بالعدالة، أو بلكَّف بؾَّغ البالغ الؿبقـ، وجاء يف أية أنَّ استؼبال بقت الؿؼدس يف 

بداية إمر بالصالة كان ٕجؾ آمتحان وآختبار7 مـ كان صادقًا يف اتباطف لؾـبل 

صؾك طؾقف وسؾؿ ومـ كان غقر ذلؽ، وفقفا بقان فضؾ اهلل سبحاكف وتعالك بلكَّف ٓ 

  -يضقع طؿؾ طامؾ

حقـُث   چ گ گ گ ک کچ ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف تعـالك:  

                                                 
، دار ابــ الجـقزي، الـدمام، تحؼقـؼ: ه(441، ابـ كثقر، إسـؿاطقؾ بــ طؿـر )تػسقر الؼرآن العظقؿ يـظر (8)

تقسـقر الؽـريؿ الـرحؿـ يف تػسـقر (، و0.5,88) ،ه8158حؽؿت بـ بشـقر ياسـقـ، الطبعـة إولـك، 

ه 8150كاصـر، دار ابــ الجـقزي، الـدمام، الطبعـة الخامسـة،  ، السـعدي، طبـدالرحؿـ بــكلم الؿـان

، دار ابـــ ه(8108، العثقؿــقـ، محؿــد بـــ صــال  )تػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ســقرة البؼــرة(، و33,34)

 (- 826,800) ،ه8105الجقزي، الدمام، الطبعة إولك، 

ف مــا أخرجـــف البخـــاري يف صـــحقح چ گ گ گ ک کچ ورد يف ســبب كـــزول ققلـــف تعـــالك:  (0)

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف و سـؾؿ  أنَّ كتاب التػسقر، سقرة البؼرة، طـ الرباء رضل اهلل طـف  (،1.8358)

 ،وكـان يعجبـف أن تؽـقن قبؾتـف قبـؾ البقـت ،أو سبعة طشر شفراً  صؾك إلك بقت الؿؼدس ستة طشر شفراً 

فؿـر طؾـك أهـؾ  7فخرج رجؾ مؿـ كان صـؾك معـف 7ف صؾك أو صالها صالة العصر وصؾك معف ققموأكَّ 

فداروا كؿـا  7قال أشفد باهلل لؼد صؾقت مع الـبل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ قبؾ مؽة 7الؿسجد وهؿ راكعقن

 7ؾ البقت رجال قتؾقا لؿ كدر ما كؼقل فـقفؿبَ وكان الذي مات طؾك الؼبؾة قبؾ أن تحقل قِ  ،هؿ قبؾ البقت

 - چڳ ڱ  گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ک کچ  :فلكزل اهلل
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ريـ مؿـ كان مقجقدًا طـد كزول هذه أية، ولؾغـائبقـ الـذيـ إنَّ الخطاب هـا لؾحاض

 ما تقا قبؾ كزولفا7 ولؽـَّف غؾَّب يف الؾػظ الحاضريـ-

ـ مـات طؾـك   قال أبق حقان رحؿف اهلل: وأتك بؾػظ الخطاب وإن كان السمال طؿَّ

  -سبقؾ التغؾقب7 ٕنَّ الؿصؾقـ إلك بقت الؿؼدس لؿ يؽقكقا كؾفؿ ماتقا

فقّجــف ر إلــك هــذا التغؾقــب ابـــ جريــر يف جــامع البقــان7 حقــث قــال: وقــد أشــا 

مـ شلن العرب إذا اجتؿع يف  ٕنَّ  7الخطاب هبا إلك إحقاء ودخؾ فقفؿ الؿقتك مـفؿ

 -فقدخؾ الغائب يف الخطاب 7بقا الؿخاصبغؾ  أن يُ  الخرب الؿخاصُب والغائُب 

، والؼاسؿل يف رازي يف تػسقره، والوقد أشار إلقف أيضًا ابـ ططقة يف تػسقره  

 -تػسقره

وقد يظفر لؾؼارئ مع فائدة اإليجاز يف العبارة فائدة أخرى لطقػة7 وهل اإلشارة  

ولـؿ  ،چ گچ إلك إخقة اإليؿاكقـة حقـث جؿـع إيؿـاهنؿ يف لػـظ واحـد7 فؼـال: 

 يؼؾ: إيؿاكؽؿ وإيؿاهنؿ7 واهلل أطؾؿ-

چ چ  ڃ چ چ ڃچ  املطلب الجاىٕ: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

 -چڇ ڇ

                                                 
، دار إحقـاء الـرتاث العربـل، تحؼقـؼ: طبـدالرزاق ه(412أبق حقان، محؿد بـ يقسـػ )، البحر الؿحقط (8)

 (- 8.326,382م، )0220 ،ه8105الؿفدي، الطبعة إولك، 

تحؼقـؼ:  دار هجـر، الؼـاهرة،، ه(582، الطـربي، محؿـد بــ جريـر )جامع البقـان طــ تلويـؾ آي الؼـرآن (0)

 (- 0.325) م0228،ه8100، طبداهلل بـ طبدالؿحسـ الرتكل، الطبعة إولك

 ،دار الؽتـب العؾؿقـة طبـدالحؼ بــ ططقـة، ابــ ططقـة، ،الؿحـرر الـقجقز يف تػسـقر الؽتـاب العزيـز يـظر (5)

 -(8.002,008) ،ه8100، إولك الطبعةطبدالسالم طبدالشايف محؿد، تحؼقؼ:  بقروت،

، الثالثـة الطبعـةبقـروت،  ،اث العربلدار إحقاء الرت ،(323محؿد بـ طؿر) الرازي، ،التػسقر الؽبقر يـظر (1)

 -(1.65) ،ه8102

 ،دار الؽتـب العؾؿقـة ،ه(8550محؿد جؿال الديـ بـ محؿـد سـعقد ) الؼاسؿل، ،محاسـ التلويؾ يـظر (2)

 -(8.101) ،ه8185، إولك الطبعةبقروت، 
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ــالك:   ــف تع ــة ضــؿـ ققل ـــ أي ــة م ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦچ هــذه الجؿؾ

ـــــــدة: ] چڇ  چ چ ڇ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ الؿائ

822] - 

تدل هذه أية طؾك أنَّ طؾك الؿممـ بذَل جفده يف إصالح كػسف وهـدايتفا7 فنكَّـف  

يف هـذه أيـة أنَّ إذا فعؾ ذلؽ ٓ يضره ضالل مـ ضؾَّ وٓ فساد مـ فسد، وأخـرب اهلل 

 - مآل الجؿقع إلقف يف يقم الؼقامة7 فقـبئفؿ بلطؿالفؿ سقاٌء كاكت خقرًا أو شراً 

حقث غؾَّب جاكب  چڃ چ  ڃچ ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف تعالك:  

الؿخــاصبقـ وهــؿ الؿفتــدون طؾــك الغــائبقـ وهــؿ مـــ ضــؾ طـــ الفدايــة7 فؼــال: 

 -ولؿ يؼؾ: مرجعؽؿ ومرجعفؿ ،چچچ

ــان رحؿــف اهلل:   ــق حق ــال أب 7  چڇ  چ چ ڇ ڃ چ چ ڃچ ق

 - أي: مرجع الؿفتديـ والضالقـ، وغؾَّب الخطاب طؾك الغقبة

ولؿ أقػ طؾك مـ كصَّ طؾك التغؾقب يف هذه أية غقر أبل حقان7 وإن كان أشار  

 ڃچ إلقف الرازي يف تػسقره دون أن يـص طؾك التغؾقب7 حقـث قـال: ثـؿ قـال تعـالك: 

 - يريد مصقركؿ ومصقر مـ خالػؽؿ چ چ ڃ چ

                                                 
 (- 038)، السعدي تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و5.161، ابـ كثقر، )تػسقر الؼرآن العظقؿ يـظر (8)

لقس يف أية ما يدل طؾك ترك إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر7 بؾ إنَّ مـ تؿام الفداية ققام العبد بؿا  (0)

 (-038، السعدي )تقسقر الؽريؿ الرحؿـيجب طؾقف مـ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر- يـظر 

ڤ ڤ ڤ چ تؼـرؤون هـذه أيـة: يـا أيفـا الــاس إكؽـؿ وقد ورد طـ أبل بؽر رضـل اهلل أكَّـف قـال:  

ؽــؿ تضــعقهنا طؾــك غقــر مقضــعفا، إلــك آخــر أيــة، وإكَّ  چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦڦ

الــاس إذا رأوا الؿـؽـر وٓ يغقـروه أوشـؽ اهلل  إنَّ )ل سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: وإك  

 إسـاده محؼؼقه- (- وصحَّ 83(، حديث رقؿ )8.864) مسـده(- أخرجف أحؿد يف أن يعؿفؿ بعؼابف

  (-8.842) مسـد اإلمام أحؿدوكذلؽ صح  إسـاده الشقخ أحؿد شاكر طؾك تحؼقؼف طؾك  

 (- 1.20، أبق حقان، )البحر الؿحقط (5)

 (- 80.122، الرازي، )التػسقر الؽبقر (1)
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ـــد ضــؿقر الؿخــاصبقـ بؼقلـــف:   ـُ طاشـــقر يف ذلــؽ فؼــال: وأكَّ وقــد خــالػ ابــ

 - لؾتـصقص طؾك العؿقم، وأن لقس الؽالم طؾك التغؾقب چچچ

وجــقد أســؾقب التغؾقــب مـــ جفــة تغؾقــب ضــؿقر  ,واهلل أطؾــؿ,والــذي يظفــر  

مـــ ذلــؽ وجــقد التلكقــد يف ققلـــف:  الؿخــاصبقـ طؾــك ضــؿقر الغــائبقـ، وٓ يؿـــع

  ولؿ يؼؾ: مرجعؽؿ ومرجعفؿ- ،چچ چ 7 ٕكَّف قال: چچچ

 ہ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ  املطلب الجالح: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

 :چھ ھ  ہ ھ

 گ گ گ ڳچ هذه أية فقفا رٌد مـ اهلل طز وجؾ طؾك إبؾقس طـدما قال:  

ـــــــــراء: ] چڻ  ں ڻ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ [ 30اإلس

َـّ طؾـقفؿ وٕضـؾـَّفؿ وٕغـقيـَّفؿ7 أي: لئـ أ خرت إهالكل إلك يقم الؼقامـة7 ٕسـتقلق

ـــف:  [ 35اإلســـراء: ] چھ ھ  ہ ھ ہ ۀ ۀ ہ ہچ فؼـــال اهلل ل

 ہ ھ ہچ أي: اذهب فؿـ تبعؽ مـ ذرية آدم واختار صاطتؽ طؾك صاطتل7 

الً جزاء أطؿالؽؿ چھ ھ  رَا مؽؿَّ خرًا مقفَّ  - أي: مدَّ

ــب ضــؿقر  چ ہ ھ ہچ يــة يف ققلــف: ومقضــع التغؾقــب يف أ  حقــث غؾَّ

ولؿ يؼـؾ: جـزاؤك وجـزاؤهؿ7 مـع أكَّـف  چ ھچ الخطاب طؾك ضؿقر الغقبة فؼال: 

 -چ ہچ تؼدم ضؿقر الغقبة يف ققلف: 

م اسٌؿ غائٌب وضؿقر خطاب غؾَّب الخطاب  ـا تؼدَّ  -قال أبق حقان: ولـؿَّ

: أما كـان فنن قؾَت قث قال: وقد ذكر التغؾقب يف أية الزمخشري يف تػسقره7 ح 

                                                 
 ،، الــدار التقكســقة لؾـشــر، تــقكسه(8565، ابـــ طاشــقر، محؿــد الطــاهر بـــ محؿــد )التحريــر والتـــقير (8)

 (- 5.562م، )8651

 (- 258، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و81.321، الطربي، )جامع البقان يـظر (0)

 (- 3.40، أبق حقان، )البحر الؿحقط (5)
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: مـ حؼ الضؿقر يف الجزاء أن يؽقن طؾك لػـظ الغقبـة لقرجـع إلـك مــ تبعـؽ؟ قؾـُت 

ب الؿخاصـب طؾـك الغائـب ؾ  غُ  ؿ جزاؤهؿ وجزاؤك، ثؿَّ ولؽـ التؼدير: فنّن جفـَّ  7بؾك

 -چ ھچ فؼقؾ: 

، وابــــ جـــزي يف ، والـســـػل يف تػســـقرهومؿــــ ذكـــره الـــرازي يف تػســـقره 

، وأبـــق الســـعقد يف ، واإليجـــل يف تػســـقره، والـقســـابقري يف تػســـقرهتػســـقره

 -تػسقره

ــقس هــق إصــؾ يف   ــة أنَّ إبؾ ــب يف أي ـــ التغؾق ــتؿس م ــٍة ُتؾ ـــ لطقػ ــان م وإن ك

 - الؿعاصل، وغقره تبٌع لف فقفا

 7ةيؼتضل الغقب (مـ تبعؽ)أطاد الضؿقر بؾػظ الخطاب وإن كان قال ابـ الؼقؿ:  

لف كؿا كان تبعا لف  ؾ الغائب تبعًاعِ ب الؿخاصب وُج غؾ  ف اجتؿع مخاصب وغائب فُ ٕكَّ 

وهـذا مــ حســ ارتبـاط  7لـف يف الؾػـظ جعـؾ تبعـًافحسـ أن يُ  7يف الؿعصقة والعؼقبة

                                                 
، دار الؽتاب العربل، بقروت، تحؼقـؼ: يقسـػ طؾـل ه(255، الزمخشري، محؿقد بـ طؿرو )الؽشا  (8)

 (- 0.344) ،ه8124بديقي، الطبعة الثالثة، 

 (- 08.534، الرازي، )التػسقر الؽبقر يـظر (0)

، دار الؽؾـؿ الطقـب، بقـروت، ه(482، الـسػل، طبداهلل بــ أحؿـد )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (5)

 (- 0.034م، )8665 ،ه8186تحؼقؼ: يقسػ طؾل بديقي، الطبعة إولك، 

، شـركة دار إرقـؿ بــ أبـل إرقـؿ، ه(418ؿـد )، ابـ جزي، محؿد بـ أحالتسفقؾ لعؾقم التـزيؾ يـظر (1)

 (- 8.122) ،ه8183بقروت، تحؼقؼ: طبداهلل الخالدي، الطبعة إولك، 

، دار الؽتـب العؾؿقـة، ه(522، الـقسـابقي، الحســ بــ محؿـد ) رائب الؼـرآن ور ائـب الػرقـان يـظر (2)

 (- 1.532) ،ه8183بقروت، تحؼقؼ: زكريا طؿقرات، الطبعة إولك، 

، دار الؽتــب العؾؿقــة، ه(622، اإليجــل، محؿــد بـــ طبــدالرحؿـ )جــامع البقــان يف تػســقر الؼــرآن يـظــر (3)

 (- 0.122م، )0221،ه8101بقروت، الطبعة إولك، 

، دار إحقـاء ه(658، أبق السعقد، محؿد بــ محؿـد )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (4)

 (- 2.855ط(، )د-ت(، )الرتاث العربل، بقروت، )د-

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايـا الؽتـاب  (، و1.532، الـقسابقي، ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (5)

 (- 0.122، أبق السعقد، )الؽريؿ
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 -الؾػظ بالؿعـك واتصالف بف

 -ومثؾ هذا التقجقف البالغل ذكر الزركشل يف الربهان 

مـ الغقبة إلك الخطاب،  ية جاءت طؾك أسؾقب آلتػاتويجقز أن تؽقن أ 

 چ ۀ ہ ہچ الخطاب، وتقضق  ذلؽ أنَّ أية جاءت بضـؿقر الغقبـة يف ققلـف: 

 - چ ہ ھ ہچ ثؿ اكتؼؾت إلك الخطاب يف ققلف: 

 - چڇ ڇ  ڇ ڇچ املطلب السابع: التػلٔب يف قْلُ تعاىل: 

 چ چ چ چچ ا7 قال تعالك: لبقان هذه أية ٓ بد مـ بقان ما قبؾفا وما بعده 

يخاصــــــب اهلل  [835 – 838الصــــــافات: ] چڎ ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ

سبحاكف وتعالك يف هذه أيات الؿشركقـ أكَّفؿ وآلفتفؿ مـ إصـام لـ يسـتطقعقا أن 

وا أحدًا طـ ديــ اهلل مفؿـا حـاولقا وقـامقا بـف مــ اإلضـالل  يضؾقا أحدًا وٓ أن يُصدُّ

ــار واإلفســاد إٓ مـــ ســبؼ يف ــف مـــ أهــؾ الـ ــؿ اهلل أكَّ كســلل اهلل بػضــؾف الســالمة , طؾ

 -,والعافقة

ــف:   ــة يف ققل ــب يف أي ــب ضــؿقر  چڇ ڇ  ڇ ڇچ ومقضــع التغؾق ــث غؾَّ حق

                                                 
، دار طــالؿ الػقائــد، تحؼقــؼ: طؾــل بـــ محؿــد ه(428، ابـــ الؼــقؿ، محؿــد بـــ أبــل بؽــر )بــدائع الػقائــد (8)

 (- 1.8352) ،ه8102ولك، العؿران، الطبعة إ

 (-5.565، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن يـظر (0)

 (-0.142، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن وهق أحد أسالقب الؼرآن الؽريؿ- يـظر (5)

، أبـق البحر الؿحـقط(، و08.534، الـرازي، )التػسقر الؽبقر(، و0.344، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (1)

 (- 3.40حقان، )

، دار ه(283، البغـقي، الحسـقـ بــ مسـعقد )معالؿ التـزيؾ(، و08.805، الطربي، )جامع البقانيـظر  (2)

صقبة، الرياض، تحؼقؼ: محؿد طبداهلل الـؿر، طثؿان جؿعـة ضـؿقرية، سـؾقؿان مسـؾَّؿ الحـرش، الطبعـة 

الشــؼقطل، محؿـد ، أضـقاء البقـان يف إيضـاح الؼـرآن بـالؼرآن(، و5.358م، )0223 ،ه8104الثاكقة، 

 ،ه8103، دار طــالؿ الػقائــد، مؽــة الؿؽرمــة، الطبعــة إولــك، ه(8565إمــقـ بـــ محؿــد الؿختــار )

(4.421-) 
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طؾك ضؿقر الغائب الؿسترت )هؿ( العائد طؾك الؿعبقدات7  چ ڇچالخطاب يف ققلف: 

 ؿ طؾقف بػاتـقـ-ٕنَّ التؼدير: فنكَّؽؿ وما تعبدون مـ إصـام ما أكتؿ وه

قال أبق حقان: والؿعـك: قؾ لفـؿ يـا محؿـد: ومـا تعبـدون مــ إصــام مـا أكـتؿ  

  -وهؿ7 وغؾَّب الخطاب

 چ ڇچ  وومؿـ أشار إلك التغؾقـب يف أيـة البقضـاوي يف تػسـقره7 حقـث قـال:  

 -ب فقف الؿخاصب طؾك الغائبؾ  لفؿ ؤلفتفؿ غُ  ضؿقرٌ 

 ، وأبـــق الســـعقد ، واإليجـــل يف تػســـقرهدرروكـــذلؽ البؼـــاطل يف كظـــؿ الـــ 

 -يف تػسقره

ولعؾ لطقػة هذا التغؾقب التـبقف طؾك أنَّ معبقدات الؽػار طَدٌم ٓ ذكر لفؿ7 وقـد  

  -أشار إلك ذلؽ البؼاطل يف كظؿ الدرر

* * * 

                                                 
 (- 4.220، أبق حقان، )البحر الؿحقط (8)

، دار إحقاء الـرتاث العربـل، بقـروت، ه(352، البقضاوي، طبداهلل بـ طؿر )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ( 0)

 (- 2.02) ،ه8185د طبدالرحؿـ الؿرطشؾل، الطبعة إولك، تحؼقؼ: محؿ

، دار الؽتـاب اإلسـالمل، ه(552، البؼاطل، إبراهقؿ بـ طؿر )كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر يـظر (5)

 (- 8.122م، )8665 ،ه8185الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

 (- 5.130، اإليجل، )جامع البقان يف تػسقر الؼرآن يـظر (1)

 (- 4.026، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (2)

 (- 8.122، البؼاطل، )كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر يـظر (3)
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 ٕ: تػلٔب مً ٓعكل علٙ ما ال ٓعكلاملبخح الجاى

 :چھ ھ  ہ ہ ھچ  عاىل:املطلب األّل: التػلٔب يف قْلُ ت

 ے ۓ ھ ھ ھ ے ہ ہ ھچ هذه الجؿؾة ضؿـ ققلف تعالك:  

ــــــــرة: ] چ﮿  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ۓ ﮲ ﮳ البؼ

00]- 

اَس يف أيـة التـل قبؾفـا بعبادتـف يف ققلـف:   ڱ چ بعد أن أمر سبحاكف وتعالك الـَـّ

بـقَّـ مـا يـدل  [08البؼرة: ] چڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ

لؾعبادة بؿا أسداه إلك طبـاده مــ الــعؿ العظقؿـة وأٓء الجسـقؿة طؾك أكَّف الؿستحؼ 

بلن جعؾ إرض مؿفدة كالػراش صالحًة لطبقعة البشر ومـا يحتاجقكـف مــ مصـال  

ومـافع، وكـذلؽ مــ كعؿـف أن جعـؾ السـؿاء كالسـؼػ وفقفـا مــ الؿــافع كالشـؿس 

سـببًا يف إخـراج والؼؿر، وكذلؽ مـ كعؿـف العظقؿـة إكـزال الؿـاء مــ السـؿاء فقؽـقن 

﮺ چ الزروع والحبقب والثؿار والػقاكف، ثؿ هنـك طــ اإلشـراك بـف سـبحاكف فؼـال: 

ًٓ وأكـتؿ تعؾؿـقن أكـف الـرب الـرزاق  چ﮿  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ أي: كظراء وأمثا

 -الذي ٓ يـػع وٓ يضر إٓ هق سبحاكف وتعالك

أي:  چھ ھ  ہ ہ ھچ ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف تعــالك:  

رض فراشًا لؿـ يعؼؾ مـ بـل آدم ولؿـ ٓ يعؼؾ كالحققاكات7 فدخؾ مـا ٓ جعؾ إ

 يعؼؾ مع مـ يعؼؾ يف خطاب آمتـان تغؾقبًا-

ــال   ــات، والجب ــرهؿ مـــ الحققاك ــل آدم وغق ــان: فالقهــد مســتؼر بـ ــق حق ــال أب ق

والخزون مستؼر لـبعض أدمقـقـ بققتـًا أو حصـقكًا ومــازل، أو لـبعض الحققاكـات 

يػرتشقن مـفا أوكارًا، ويؽقن آمتـان طؾك هذا مشتؿالً طؾـك كـؾ  مــ  وحشًا وصقراً 

                                                 
 (- 51، السعدي )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و8.554,562، الطربي، )جامع البقان يـظر (8)
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 -جعؾ إرض لف قرارًا، وغؾَّب خطاب مـ يعؼؾ طؾك مـ ٓ يعؼؾ

ولؿ أقػ طؾك مـ أشار إلك التغؾقـب يف هـذه أيـة، والـذي يظفـر أكَّـف ٓ يقجـد  

ت وســقاق أيــا چڱ ڱ ں ں چ تغؾقــب7 ٕنَّ الخطــاب لؾـــاس يف ققلــف: 

يدل لذلؽ أيضًا7 فإمر بالعبادة والـفل طـ اتخاذ إكداد خاص هبـؿ، وكـذلؽ فـننَّ 

ــٌر مـفــا معــٌد لؿصــالحفؿ  ــف طؾــك طبــاده7 إذ كثق الحققاكــات مـــ جؿؾــة مــا امــتـ اهلل ب

ًٓ آخـَر غقـر التغؾقـب7 حقـث قـال: أو يؽـقن  ومـافعفؿ7 ولذلؽ ذكر أبق حقـان احتؿـا

ٕنَّ مـا طـداهؿ مــ الحققاكـات معـٌد لؿــافعفؿ خطاب آمتـان وقع طؾك مـ يعؼـؾ7 

  -ومصالحفؿ7 فخؾؼفا مـ جؿؾة الؿـة طؾك مـ يعؼؾ

 :چ ڎ ڌ ڎچ  املطلب الجاىٕ: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

ـ ققلف تعالك:   ٔية ضؿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ هذه ا

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

قَـّ اهلل يف أية التل قبؾفا دٓئؾ طظؿتف وقدرتف وأكَّف بعد أن ب[ 832البؼرة: ] چڱ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چوحده الؿستحؼ لؾعبادة7 حقث قال سبحاكف:  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ـ يتخذ [ 831البؼرة: ] چڃ چ چ  ـاس م ـ ال أخرب بعد هذا البقان الؼاصع أنَّ م

ًٓ يعظؿقهنؿ ويساووهنؿ يف طبادة اهلل محبًة وتعظقؿًا مـ دوكف أ كدادًا7 أي: كظراء وأمثا

وصاطًة، وبقـ أنَّ الؿممـقـ أشدُّ حبًا هلل7 ٕكَّفؿ أخؾصقا محبتفؿ هلل ولؿ يشركقا فقفا، ثؿ 

بقـ سبحاكف أنَّ الؿشركقـ إذا رأوا العذاب يقم الؼقامة وطايـقه حؼقؼًة طؾؿقا طؾؿًا جازمًا 

                                                 
 (- 8.810، أبق حقان، )البحر الؿحقط (8)

 (- 8.810، أبق حقان، )البحر الؿحقط (0)
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ة طذابف7 ويف هذا وطقٌد شديٌد لفؿققة ا  - هلل وشدَّ

حقـــث لـــؿ يؼـــؾ: يحبـــقهنؿ  چڌ چ ومقضـــع التغؾقـــب يف أيـــة يف ققلـــف:  

ويحبقهنا، طؾك الؼقل بلنَّ الؿراد بإكـداد يشـؿؾ إصــام التـل يعبـدوهنا، والرؤسـاء 

اء ٕنَّ يـراد بـف الرؤسـ چڌ چ الذيـ يتبعـقهنؿ يف غقـر صاطـة اهلل7 وبقاكـف: أنَّ ققلـف: 

الضؿقر لؾعؼالء، ويدخؾ معفؿ يف الؾػظ إصـام تغؾقبًا7 وهذا طؾـك رأي أبـل حقـان 

 كؿا سقل -

م لــا أن  چڌ چ قال أبق حقان: وجاء الضؿقر يف   ضؿقر مــ يعؼـؾ، وقـد تؼـدَّ

7 وتؽقن أية طامًة، وجاء إَولك أن تؽقن إكداد الؿجؿقع مـ إوثان والرؤساء

                                                 
ــر (8) ــعدي، )تقســقر الؽــريؿ الــرحؿـ يـظ ، العثقؿــقـ، تػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ســقرة البؼــرة(، و43، الس

(8.008 -) 

 طؾك ققلقـ: چڌ چ ويـبغل هـا بقان أكَّف اختؾػ يف ققلف: 

 إول: آلفتفؿ وأصـامفؿ التل يعبدوهنا مـ دون اهلل-

 كاكقا يطقعقهنؿ يف معصقة اهلل-  الثاين: سادهتؿ الذيـ

، الثعؾبـل، أحؿـد بــ الؽشـػ والبقـان طــ تػسـقر الؼـرآن(، و5.83,85، الطـربي، )جامع البقـانيـظر 

م، 0282 ،ه8153، دار التػسقر، جـدة، تحؼقـؼ طـدد مــ البـاحثقـ، الطبعـة إولـك، ه(104إبراهقؿ )

سـالؽقـ بـقـ مــازل إيـاك كعبـد وإيـاك مـدارج ال( و8.051ابـ ططقـة، ) ،الؿحرر القجقز(، و1.036)

، ابـ الؼقؿ، محؿد بــ أبـل بؽـر، دار الؽتـاب العربـل، بقـروت، تحؼقـؼ: محؿـد الؿعتصـؿ بـاهلل كستعقـ

 (-5.08م، )8663 ،ه8183البغدادي، الطبعة الثالثة، 

 طؾك ققلقـ: چ ڎ ڌ ڎچ وكذلؽ اختؾػ يف ققلف: 

 يحبقهنؿ كحب الؿممـقـ هلل- إول: الؿعـك:

 ين: الؿعـك: يحبقهنؿ كؿحبتفؿ هلل-الثا

ــة، ) ،الؿحــرر الــقجقز(، و1.036,042، الثعؾبــل، )الؽشــػ والبقــانيـظــر  زاد (، و8.051ابـــ ططق

، الؿؽتـب اإلسـالمل، بقـروت، ه(264، ابـ الجـقزي، طبـدالرحؿـ بــ طؾـل )الؿسقر يف طؾؿ التػسقر

 (- 5.08ـ الؼقؿ، )، ابمدارج السالؽقـ( و8.842م، )8654 ،ه8124الطبعة الرابعة، 

، مجؿـع ه(405، ابـ تقؿقة، أحؿد بـ طبـدالحؾقؿ )مجؿقع الػتاوىورج  ابـ تقؿقة الؼقل الثاين- يـظر 

، الطبعـة طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ قاسـؿالؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة، تحؼقـؼ: 

 (- 5.525م، )0222 ،ه8103الثالثة، 

فا7 حقث قال: وإحســ حؿؾـف طؾـك الطـائػتقـ مــ أهـؾ الؽتـاب وطبـدة تؼدم ذلؽ يف تػسقر أية كػس (0)

= 
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  -چڌ چ ية لؿـ يعؼؾ يف الضؿقر يف التغؾقب يف أ

ولؿ أقػ طؾك مـ ذهب إلك التغؾقب مـ الؿػسريـ كؿا ذهـب إلقـف أبـق حقـان7  

 ولعؾ ل ألخص ما وقػت طؾقف مـ مقاقػ الؿػسريـ فقؿا يؾل: 

ف ققل مـ يؼقل: إنَّ الؿراد بإكداد: إصـام7 بــاًء أكَّفـا لؿـا  إول: مـفؿ مـ وجَّ

ــت مـ ل ــدت كز  ــة ُطب ـــ ططق ــا فعــؾ اب ــقلقـ7 كؿ ــرج  أحــد الؼ ــؿ ي ــؾ، ول ـــ يعؼ ــة م  زل

  -يف تػسقره

ف الؼقلقـ7 فؼال: إنَّ الضؿقر جاء طؾك إصؾ طؾك ققل مــ  الثاين: مـفؿ مـ وجَّ

يؼقل: إنَّ الؿراد بإكداد: الرؤساء، وجاء طؾك غقر إصـؾ طؾـك قـقل مــ يؼـقل: إنَّ 

  -حد الؼقلقـ، كؿا صـع الؼرصبل يف تػسقرهالؿراد بإكداد: إصـام، ولؿ يرج  أ

الثالــث: مـــفؿ مـــ رأى أنَّ الؿــراد بإكــداد: إصـــام ٓ غقــر، وجــاء الضــؿقر يف 

لــت مـزلـة العؼــالء7 َفُعب ـر طـفــا   چڌ چ ا اطتؼــدوا ألقهقتفـا ُكز  لؾعؼـالء7 ٕكَّفــؿ لــؿَّ

وقريٌب مـف ما ذهب إلقف ، بضؿقر العؼالء7 وهذا ما ذهب إلقف ابـ طاشقر يف تػسقره

وجاء الضؿقر جؿعـًا لؾعاقـؾ دون أن يـل  بضـؿقر ابـ طثقؿقـ يف تػسقره7 حقث قال: 

مع أن إكثر مــ هـذه إكـداد أهنـا ٓ تعؼـؾ7 وغقـر العاقـؾ يؽـقن ضـؿقره  ,الؿمكث 

  -فؿ يعتؼدون أهنا تـػع وتضرباطتبار طؼقدة طابديفا7 ٕكَّ  ,ممكثًا 

                                                 
= 

إوثان7 فإكداد باطتبار أهؾ الؽتاب هؿ رؤساؤهؿ وأحبارهؿ7 اتبعقا ما رتبقه لفؿ مـ أمر وهنل، وإن 

التقبة: ] چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۇ ۆچ خالػ أمر اهلل وهنقف7 قال تعالك: 

، البحـر الؿحـقطام7 اتخذوها آلفة وطبدوها مـ دون اهلل- وإكداد باطتبار طبدة إوثان هل إصـ [58

  (-8.333أبق حقان )

  (-8.334، أبق حقان )البحر الؿحقط (8)

  (-0.051، ابـ ططقة )الؿحرر القجقز يـظر (0)

  (-5.2، الؼرصبل )الجامع ٕحؽام الؼرآن يـظر (5)

  (-0.62، ابـ طاشقر )التحرير والتـقير يـظر (1)

  (-8.000، العثقؿقـ، )قر الؼرآن الؽريؿ سقرة البؼرةتػس يـظر (2)
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ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄچ لتػلٔب يف قْلُ تعاىل: املطلب الجالح: ا

 -چ چ

ــل ققلــف تعــالك:   ُـّ اهلل يف هــذه أيــة وه ــت ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄچ يؿ

ر لفؿ مـ أسباب العقش والؿؽاسب، وبؿا  [02الحجر: ] چ چ طؾك طباده بؿا يسَّ

واب وإكعـام التـل يـتػعـقن بركقهبـا وأكؾفـا،  سخر لفؿ مـ أسباب آكتػـاع مــ الـدَّ

اإلمــاء التــل يســتخدمقهنا يف مصــالحفؿ، ومــع ذلــؽ فــننَّ رزقفــؿ طؾــك اهلل والعبقــد و

 - سبحاكف وتعالك7 وهذا مـ تؿام الؿـَّة

( يف ققلـف:   ـْ إذ إصـؾ يف  چ ڃ ڃ ڃ چچ ومقضع التغؾقب يف أية يف )َم

( العبقد واإلماء طؾك إصؾ، ويدخؾ معفؿ الدواب  ـْ ( أكَّفا لؾعؼال، فالؿراد بـ)َم ـْ )َم

 إكعام تغؾقبًا-و

( لؿـ يعؼؾ ويراد بف العقال والؿؿالقؽ والخـدم   ـْ قال أبق حقان: والظاهر أنَّ )َم

الذيـ يحسبقن أكَّفؿ يرزققهنؿ ويخطِئقن7 فننَّ اهلل هق الرزاق يـرزقؽؿ وإيـاهؿ، وقـال 

وابمعـاه الػراء   -، ويدخؾ معفؿ ما ٓ يعؼؾ بحؽؿ التغؾقب كإكعام والدَّ

                                                 
 (- 168، السعدي )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و1.310، ابـ كثقر )تػسقر الؼرآن العظقؿ يـظر (8)

 طؾك ثالثة أققال:  چ ڃ ڃ ڃ چچ وقد اختؾػ يف الؿراد بؼقلف:  

 إول: الدواب وإكعام-

 الثاين: القحش خاصة- 

 ماء-الثالث: العبقد واإل

، الؿاوردي، طؾل بـ محؿد، دار الؽتـب الـؽت والعققن(، و81.54,55، الطربي، )جامع البقانيـظر 

   (-5.821، )د-ط(، )د-ت(، )السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿالعؾؿقة، بقروت، تحؼقؼ: 

قجـد مـا يؿــع مــ إرادة والذي يظفر واهلل أطؾؿ أنَّ أية تشؿؾ الدواب وإكعام والعبقد واإلماء7 إذ ٓ ي 

 (-  81.55العؿقم7 وهذا ما ذهب إلقف ابـ جرير يف جامع البقان )

 وبـاًء طؾك ذلؽ يظفر وجف التغؾقب يف أية- 

 (- 0.53، الػراء، )معا  الؼرآن يـظر (0)

  (-2.252، أبق حقان )البحر الؿحقط (5)
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وأراد هبـؿ أشار إلك التغؾقب يف أية الـقسابقري يف تػسقره7 حقـث قـال: ومؿـ  

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

، وأبق السـعقد ، والؼرصبل يف تػسقرهالسؿعاين يف تػسقره وكذلؽ أشار إلقف 

  -، واستحسـف مؽل يف تػسقره، وابـ طاشقر يف تػسقرهيف تػسقره

ک ک  ژ ڑ ڑ کچ  املطلبببب الساببببع: التػلٔبببب يف قْلبببُ تعببباىل:

 - چک

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

يؼقل اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ: فاسـلل [ 88ت: الصافا] چگ گ ڳ ڳ 

همٓء الؿشركقـ الؿـؽريـ لؾبعث والـشقر: أخؾؼفؿ أشدُّ أم خؾؼ مـ ذكركـا وطـَدَدكا 

ـــــ الؿالئؽــــة والشــــقاصقـ والســــؿاوات وإرض  ــــات العظقؿــــة م مـــــ الؿخؾقق

ؼـال: ُخؾؼـقا مــ شـلء ضـعقػ7 ف ,أي: الــُؿخاصبقـ,، 7 ثؿ بقَّـ أكَّفـؿ والؽقاكب

                                                 
  (-1.083، الـقسابقري ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان (8)

ياسـر بــ ، دار الـقصـ، الريـاض، تحؼقـؼ: ه(156، السـؿعاين، مـصـقر بــ محؿـد )تػسـقر الؼـرآن يـظر (0)

  (-5.851م، )8664 ،ه8185، الطبعة إولك، إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ

  (-80.860، الؼرصبل )الجامع ٕحؽام الؼرآن يـظر (5)

  (-2.48، أبق السعقد، )يؿإلك مزايا الؽتاب الؽر إرشاد العؼؾ السؾقؿ يـظر (1)

  (-81.52، ابـ طاشقر )التحرير والتـقير يـظر (2)

، جامعــة الشــارقة، الشــارقة، ه(154، الؼقســل، مؽــل بـــ أبــل صالــب )الفدايــة إلــك بؾــقغ الـفايــة يـظــر (3)

ـــك،  ـــة بنشـــراف أ-د- الشـــاهد البقشـــقخل، الطبعـــة إول م، 0225 ،ه8106مجؿقطـــة رســـائؾ طؾؿق

(3.5542-)  

ــات الســابؼة كــإمؿ الســالػة- يـظــر و (4) ــذكر يف أي ــؿ ي ــانقــد طــدَّ بعضــفؿ مــا ل ــل الؽشــػ والبق ، الثعؾب

 (- 85.83، الؼرصبل، )الجامع ٕحؽام الؼرآن(، و2.12، الؿاوردي )الـؽت والعققن( 00.503)
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 أي: صقـ مختؾط يؾتزق بعضف ببعض- چگ گ ڳ ڳ  گچ

وا بذلؽ يؾزمفؿ اإلقرار بؿـ أوجد هـذه الؿخؾققـات العظقؿـة وهـق اهلل   فنذا أقرُّ

 -سبحاكف وتعالك

( يف ققلــف:   ـْ حقــث إنَّ الؿــراد  چ ک ک کچ ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف )َمــ

( الؿـذكقريـ مــ العؼـالء يف أيـات السـابؼ ـْ ة كالؿالئؽـة والشـقاصقـ، ويـدخؾ بـ)َم

 معفؿ غقر العؼالء كالسؿاوات وإرض والؽقاكب تغؾقبًا-

 - چ ک کچ قال أبق حقان: وُغؾ ب العاقؾ طؾك غقره يف ققلف:  

ڑ ڑ چ ومؿـ أشار إلك التغؾقب يف أيـة البقضـاوي يف تػسـقره، حقـث قـال:  

ض وما بقـفؿـا والؿشـارق يعـل ما ذكر مـ الؿالئؽة والسؿاء وإر چ ک ک ک ک

ـْ )والؽقاكب والشفب الثقاقب، و ويـدل طؾقـف إصالقـف ومجقئـف  ،العؼـالء لتغؾقب (َم

 -(كادَ طدَ  ـْ أم مَّ )بعد ذلؽ، وقراءة مـ قرأ 

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

ت وإرض والؽقاكب هق تغؾقب ما ذكر طـ السؿاوا چ ک ک کچ يف ققلف تعالك: 

 معروف
ٌ
  -معفا مـ العالِؿ كالؿالئؽة طؾك غقر العالِؿ، وذلؽ أسؾقٌب طربل

                                                 
 (- 502,503، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و86.226,285، الطربي، )جامع البقان يـظر (8)

  (-4.142,148، أبق حقان، )البحر الؿحقط (0)

الؿحــرر ( و86.226، الطــربي )جــامع البقــانقــراءة ابـــ مســعقد وإطؿــش7 وهــل قــراءة شــاذة- يـظــر  (5)

محؿـد بــ أبـل كصـر )مــ طؾؿـاء الؿغــل يف الؼـراءات، الــقزاوازي، (، و1.134، ابـ ططقـة )القجقز

تحؼقؼ: محؿقد بـ كابر الشـؼقطل، الطبعـة إولـك،  الؼرن السادس الفجري(، جؿعقة تبقان، الرياض،

 (- 1.8225م، )0285 ،ه8156

 (-2.3,4، البقضاوي، )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ (1)

 (-3.418، الشـؼقطل، )أضقاء البقان يـظر (2)
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، وابـ طاشقر ، وأبق السعقد يف تػسقرهوكذلؽ أشار إلقف الـسػل يف تػسقره 

 -، وابـ طثقؿقـ يف تػسقرهيف تػسقره

* * * 

                                                 
 (-5.885,886، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (8)

 (-4.853، أبق السعقد، )لك مزايا الؽتاب الؽريؿإرشاد العؼؾ السؾقؿ إ يـظر (0)

 (-05.62، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير يـظر (5)

، دار الثريـا لؾـشـر، ه(8108، العثقؿـقـ، محؿـد بــ صـال  )تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الصـافات يـظر (1)

 (-53م، )0225 ،ه8101الرياض، الطبعة إولك، 
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 ؤىحعلٙ املاملبخح الجالح: تػلٔب املركس 

 -چ﮳ ﮴ ﮵ چ  املطلب األّل: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

 چ﮳ ﮴ ﮵  ے ۓ ۓ ﮲چ هــذه أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك:  

ۀ ۀ ہ  ڻ ڻچ وقد جاءت هذه أية بعد ققلف تعالك:  [15آل طؿران: ]

ـــــف [ 10آل طؿـــــران: ] چھ ھ ھ  ہ ہ ہ ھ وفقفـــــا تـقي

لفــا مـــ أفــات وإخــالق  بػضــقؾة مــريؿ وطؾــق قــدرها واصــطػاء اهلل لفــا وتطفقــره

، الرذيؾة، وبقـ تعالك مـ فضؾفا أيضًا أكَّف اصطػاها واختارها طؾـك كسـاء العـالؿقـ

ثؿ أخرب تعالك أنَّ الؿالئؽـة أمرهتـا بـالؼـقت لرهبـا وأن تؽثـر مــ السـجقد والركـقع7 

فا بف  -وهذا مـ تؿام شؽرها لرهبا بؿا أكعؿ طؾقفا بف وبؿا خصَّ

حقــث إنَّ )مــريؿ( امــرأة7  چ﮴ ﮵ چ ب يف أيــة يف ققلــف: ومقضــع التغؾقــ 

7 فقدل لػظ )الراكعقـ( طؾك  چ﮴ ﮵ چ ولؿ يؼؾ: )مع الراكعات(، وإكؿا قال: 

  الرجال، ويشؿؾ الـساء تغؾقبًا-

دون الراكعـات7 ٕنَّ هـذا الجؿـع أطـؿ إذ  چ﮴ ﮵ چ قال أبق حقان: وجاء 

 - يشؿؾ الرجال والـساء طؾك سبقؾ التغؾقب

﮴ چ ققلـف: ومؿـ أشار إلك التغؾقب يف أية الؽرمـاين يف تػسـقره7 حقـث قـال:  

 -ب الرجال طؾك الـساءؾَّ يف الجؿاطة، وغَ  :أي چ﮵ 

                                                 
 ققٓن: چھ ھ ھ  ھچ يف تػسقر ققلف تعالك:  (8)

 إول: طؾك جؿقع كساء العالؿقـ-

 الثاين: طؾك طالؿل زماهنا-

 (-8.155، ابـ ططقة، )الؿحرر القجقز(، و0.8282، الؼقسل، )الفداية إلك بؾقغ الـفايةيـظر 

 (-858، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و0.511ابـ كثقر، )تػسقر الؼرآن العظقؿ، يـظر  (0)

  (-0.450، أبق حقان، )حقطالبحر الؿ (5)

دار الؼبؾـة لؾثؼافـة اإلسـالمقة، ، ه(222) الؽرماين، محؿقد بـ حؿزة رائب التػسقر وطجائب التلويؾ،  (1)

  -(8.022، )م8655 ،ه8125الطبعة إولك،  تحؼقؼ: شؿران سركال العجؾل، جدة،
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 -وكذلؽ أشار إلقف الـقسابقري يف تػسقره 

ويرد سماٌل هـا7 وهق كقػ أمرت مريؿ بصالة الجؿاطة وهـل امـرأة7 والجـقاب 

 طـف بؿا يل :

 -أي: افعؾل كػعؾفؿ چ﮴ ﮵ چ ؼال: إنَّ معـك ققلف: أن ي أوًٓ:

أن يؼــال: إنَّ آقتــداء بالرجــال حــال آختػــاء مـــفؿ أفضــؾ مـــ آقتــداء  ثاكقــًا:

 - بالـساء

ذكــر بعضــفؿ أنَّ يف هــذا خصقصــقة لفــا مـــ بــقـ كســاء إســرائقؾ وإضفــارًا  ثالثــًا:

 - لؿـزلتفا مـ بقـفـ

ھ ے ے ۓ چ قْلُ تعاىل:املطلب الجاىٕ: التػلٔب يف 

 :چۓ

ڳ  گ ڳڳ ڳ گ گچهذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك:  

ھھ  ہ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ں ڱ ڱڱ ڱ ں

﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

    ڭ ڭ            ﯁

 -[88الـساء: ] چىئ يئ  ۆۆ ۈ ۈ ٴۇۋ جئ حئ مئ ڭ ڭ ۇ ۇ

 - يث التل بقـ اهلل فقفا أحؽام أهؾ الػرائضهذه أية مـ آيات الؿقار 

                                                 
  (-0.832، الـقسابقري ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (8)

، دار الؼؾـؿ، دمشـؼ، تحؼقـؼ: ه(135، القاحدي، طؾل بــ أحؿـد )القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ـظري (0)

ــدكان داوودي ــك، صــػقان ط ــة إول ــرآن(، و082) ،ه8182، الطبع ــام الؼ ــامع ٕحؽ ــل، الج ، الؼرصب

(2.806-)  

 (- 5.086، الرازي، )التػسقر الؽبقر يـظر (5)

 (-5.011قر، )، ابـ طاشالتحرير والتـقير يـظر (1)

 بقان مسائؾ الػرائض وأدلتفا، وذكر أققال العؾؿاء يف ذلؽ محؾُّف كتب الػؼف وإحؽام- (2)
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ــف:   ــة يف ققل ــب يف أي ــا إب وإم7  چھ چ ومقضــع التغؾق ــراد هبؿ والؿ

 فغؾَّب لػظ الؿذكر وهق إب طؾك لػظ الؿمكَّث وهق إم-

قال أبق حقان: وُغؾ َب لػـُظ إب يف التثـقـة، كؿـا ققـؾ: الؼؿـران7 فُغؾ ـب الؼؿـُر7  

 - لشؿس، وهل تثـقة ٓ تؼاسلتذكقره طؾك ا

ــف:   ومؿـــ أشــار إلــك هــذا التغؾقــب ابـــ طثقؿــقـ يف تػســقره7 حقــث قــال: وققل

 - يعـل إب وإم مـ باب التغؾقب چھ چ

 - ، والؼاسؿل يف تػسقرهوكذلؽ أشار إلقف الـسػل يف تػسقره 

يف إم أن يؼـال ويظفر لل رأٌي آخر وهق أن ٓ تغؾقب يف إبـقيـ7 ٕنَّ إصـؾ  

 طـفـا  (7َأَبـة) :أن يؼـال (مأُ )وإصؾ يف لفا: َأَبٍة7 ولذلؽ قال الزجاج: 
َ
ولؽــ اسـُتْغـِل

 - ، وأبةٍ ٍب أَ  وَأبقان تثـقة ،بلم

وقال الرازي: السمال الثالث: ما الؿراد بإبقيـ؟ والجقاب: هؿا إب وإم،  

  -ة أٍب وأبةٍ وإصؾ يف إم أن يؼال لفا: أبة، فلبقان تثـق

 -فؿ جؿعقا بقـ أٍب وأبةٍ ٕكَّ  7أبقان :ؿا قالقافؿ إكَّ فؽلكَّ وقال سقبقيف:  

                                                 
  (-5.022، أبق حقان )البحر الؿحقط (8)

، دار ابــ الجـقزي، الـدمام، ه(8108، العثقؿقـ، محؿـد بــ صـال  )تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الـساء (0)

 - (8.34) ،ه8152الطبعة إولك، 

  (-8.552، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (5)

  (-5.12، الؼاسؿل، )محاسـ التلويؾ يـظر (1)

، طـالؿ الؽتـب، بقـروت، تحؼقـؼ: طبـدالجؾقؾ ه(588، الزجاج، إبراهقؿ بــ السـري )معا  الؼرآن يـظر (2)

 (- 0.05م، )8655 ،ه8125طبده شؾبل، الطبعة إولك، 

 (- 6.282,283، الرازي، )لؽبقرالتػسقر ا (3)

، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، تحؼقؼ: طبدالسـالم محؿـد ه(852، سقبقيف، طؿرو بـ طثؿان )الؽتاب يـظر (4)

 (- 0.080م، )8655 ،ه8125محؿد هارون، الطبعة الثالثة، 

(، طـالؿ الؽتـب، بقـروت، تحؼقـؼ: 555، الـحاس، أحؿـد بــ محؿـد )إطراب الؼرآنولالستزادة يـظر 

، القاحدي، طؾل بـ أحؿـد التػسقر الؽبقر(، و0.808) م،8655 ،ه8126ر غازي زاهد، )د-ط(، زهق

، جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، طؿادة البحث العؾؿل، الريـاض، الطبعـة إولـك، ه(135)

 (- 0.562، ابـ ططقة )والؿحرر القجقز(، 3.525) ،ه8152
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 :چک ک گ گ چ  املطلب الجالح: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

ک ک گ گ  ڑ ک کچ هــذه الجؿؾــة مـــ أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك:  

 - [05الرطد: ] چڱ  ڳ ڱ ڱ گ گڳ ڳ ڳ

 هذه أية كعقؿ أولل إلباب الذيـ تؼدمت صػاهتؿ يذكر اهلل سبحاكف وتعالك يف 

7 وأنَّ اهلل أطدَّ لفؿ جـَّات طدن7 أي: إقامة ٓ يزولقن طـفـا، ومــ يف أيات السابؼة

تؿام كعقؿفؿ أكَّف يرافؼفؿ فقفا مـ صؾ  مـ أحباهبؿ مــ آبـائفؿ مــ الـذكقر واإلكـاث 

ؿالئؽة تدخؾ طؾـقفؿ مــ كـؾ بـاب وأزواجفؿ وذرياهتؿ وأهؾقفؿ، ومـ كعقؿفؿ أنَّ ال

، كســلل اهلل بػضــؾف ومـ ــف أن يســؾؿقن طؾــقفؿ ويفـئــقهنؿ بــدخقل الجـــة دار الســالم

 يجعؾـا مـفؿ- 

حقـث إكَّـف يشـؿؾ الـذكقر وهـؿ  چگ چ ومقضع التغؾقـب يف أيـة يف ققلـف:  

 أباء، ويشؿؾ اإلكاث وهؿ إمفات تغؾقبًا-

أبـقي كـؾ واحـد والـده ووالدتـف،  چگ گ چ قال أبـق حقـان: ويشـؿؾ ققلـف:  

 - وغؾَّب الذكقر طؾك اإلكاث7 فؽلكَّف ققؾ: ومـ صؾ  مـ آبائفؿ وأمفاهتؿ

ـُ طاشـقر يف تػسـقره حقـث قـال: وأبـاء يشـؿؾ   وقد أشار إلك هـذا التغؾقـب ابـ

 -إمفات طؾك صريؼة التغؾقب كؿا قالقا: إبقيـ

ـــظ التغؾ  ـــف دون تصـــري  بؾػ ـــار إلق ـــد أش ـــقرهوق ـــب الزمخشـــري يف تػس ،  ق

 -، وأبق السعقد يف تػسقرهوالـقسابقري يف تػسقره

 وقد سبؼ بقان الرأي أخر يف التغؾقب يف لػظ إبقيـ يف الؿبحث السابؼ- 

                                                 
ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ وهل ققلف تعالك:  (8)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ

 -[00 – 02الرطد: ] چ ڈ ڈ ژ ژ ڎ ڎ ڌ

 (-145، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و1.242,245ابـ كثقر، )تػسقر الؼرآن العظقؿ، يـظر  (0)

  (-2.164، أبق حقان، )البحر الؿحقط (5)

 (-85.850، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير (1)

 (- 0.204، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (2)

  (-1.821، الـقسابقري، ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (3)

 (-2.85، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (4)
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 :چۈئ ۈئ ېئ چ املطلب السابع: التػلٔب يف قْلُ تعاىل: 

ائ ائ  ى ى ې ېچ هــذه الجؿؾــة مـــ أيــة ضــؿـ ققلــف تعــالك:  

[ 80التحريؿ: ] چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ

حقــث ضــرهبا اهلل مــثالً لؾــذيـ آمـــقا يف طػاففــا وصــقاكتفا  وفقفــا ذكــٌر لػضــؾ مــريؿ

 - لػرجفا وإيؿاهنا وتصديؼفا بؽؾؿات رهبا وكتبف وقـقهتا وصاطتفا لرهبا

ومــريؿ أكثــك، ولــؿ يؼــؾ يف  چۈئ ېئ چ ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف:  

 تغؾقبًا لؾذكقر طؾك اإلكاث- چۈئ ېئ چ كتات(7 وإكؿا قال: أية: )مـ الؼا

ــب الذكقريــة طؾــك التلكقــث، والؼــاكتقـ  چۈئ ۈئ ېئ چ قــال أبــق حقــان:   غؾَّ

( لؾتبعقض ـْ
 -شامؾ لؾذكقر واإلكاث، و)مِ

 چۈئ ېئ چ  وقد أشار إلك التغؾقب يف أية الؽرماين يف تػسقره7 حقث قال: و 

  -اطفؿا يف القصػقـب الذكقر طؾك اإلكاث ٓجتؿغؾَّ 

، والبقضــاوي يف ، والــرازي يف تػسـقرهوكـذلؽ أشــار إلقـف الزمخشــري يف تػسـقره 

                                                 
ولـؿ  ،جال كثقركؿؾ مـ الرورد يف السـة ما يدل طؾك فضؾ مريؿ7 فؼد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ) (8)

فضؾ طائشة طؾك الـساء كػضـؾ الثريـد  وإنَّ  ،يؽؿؾ مـ الـساء إٓ آسقة امرأة فرطقن ومريؿ بـت طؿران

 ( كتـاب إكبقـاء، بـاب قـقل اهلل تعـالك:5.8020) صـحقحف(- أخرجـف البخـاري يف طؾك سـائر الطعـام

 – 88التحريؿ: ] چۈئ ۈئ ېئ چ إلك ققلف:  چھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ چ

ــؿ ،[80 ــاب فضــائؾ الصــحابة رضــل اهلل 1.8553) صــحقحف(، ومســؾؿ يف 5052: )حــديث رق ( كت

  (-0158طـفؿ، باب فضائؾ خديجة أم الؿممـقـ رضل اهلل طـفا، حديث رقؿ: )

ــرآن العظــقؿ، يـظــر  (0) ــر، )تػســقر الؼ ـــ كثق ــرحؿـ(، و4.504اب ,8254، الســعدي، )تقســقر الؽــريؿ ال

8255-) 

  (-5.183، أبق حقان، )البحر الؿحقط (5)

  -(0.8004الؽرماين، ) رائب التػسقر وطجائب التلويؾ،  (1)

 (- 1.245، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (2)

 (- 52.243، الرازي، )التػسقر الؽبقر يـظر (3)
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، ، والـقســابقري يف تػســقره، وابـــ جــزي يف تػســقره، والـســػل يف تػســقرهتػســقره

اشـقر يف ، وابــ ط، والؼاسؿل يف تػسقره، وأبق السعقد يف تػسقرهواإليجل يف تػسقره

 -، والسققصل يف اإلتؼان، والزركشل يف الربهانيف تػسقره

وكؽتة هذا التغؾقب اإلشارة إلك طؾق مـزلتفا ورفعة درجتفا وقرهبا مـ اهلل حقث  

 -إكَّفا ذكرت يف طداد طباد اهلل الصالحقـ

 :چۈئ ۈئ ېئ چ وهـاك احتؿآن ذكرهؿا الؿػسرون يف ققلف:  

 - : وكاكت مـ ققم قاكتقـإول: أنَّ التؼدير

( ٓبتداء الغاية7 فقؽقن الؿعـك  ـْ
فـا مــ ٕكَّ  7فا ولدت مـ الؼاكتقـأكَّ الثاين: أنَّ )مِ

 -مقسك صؾقات اهلل طؾقفؿا لرون أخاأطؼاب ه

 وطؾك هذيـ آحتؿالقـ ٓ يظفر التغؾقب- 

* * * 

                                                 
 (-2.003، البقضاوي، )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ يـظر (8)

  (-5.226، الـسػل )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (0)

 (- 0.565، ابـ جزي، )التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ يـظر (5)

  (-3.500، الـقسابقري، ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (1)

 (- 1.555، اإليجل، )جامع البقان يف تػسقر الؼرآن يـظر (2)

 (- 5.042، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (3)

  (-6.046، الؼاسؿل، )لتلويؾمحاسـ ا يـظر (4)

 (-05.546، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير يـظر (5)

 (-5.568، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن يـظر (6)

 (- 1.8201، السققصل، )اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن يـظر (82)

 (-05.546قر، )، ابـ طاشالتحرير والتـقير(، و5.568، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن يـظر (88)

، الؿحـرر الـقجقز(، و1.150، البغـقي، )معالؿ التـزيـؾ(، و2.152، السؿعاين، )تػسقر الؼرآنيـظر  (80)

، الؼرصبـل، الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن(، و52.243، الـرازي، )التػسـقر الؽبقـر(، و2.553ابـ ططقة، )

(08.824 -) 

 (- 1.245، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (85)
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 املبخح السابع: أىْاع أخسٚ

 -چ ٹ ڤ ڤ ڤچ  تعاىل: املطلب األّل: التػلٔب يف قْلُ

ڤ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤچ هذه الجؿؾـة مــ أيـة ضـؿـ ققلـف تعـالك:  

كزلـــت يف بعـــض  هـــذه أيـــة والتـــل قبؾفـــا [850آل طؿـــران: ] چڦ ڦ 

7 فبعد أن ذكر اهلل تعالك بعـض أقـقالفؿ الؼبقحـة وأفعـالفؿ الشــقعة ذكـر أكَّـف القفقد

7 أي: الــُؿحِرق [858 آل طؿـران:] چٿ ٹ ٹ چ يؼال لفؿ يقم الؼقامة: 

جزاء ما فعؾقه وقالقه، وأنَّ ذلؽ طدٌل ولـقس ضؾؿـًا7 ففـق سـبحاكف مــزه طــ الظؾـؿ، 

                                                 

ــــال (8) ــــف تع ــــل ققل ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀچ ك: وه

 -[858آل طؿران: ] چٿ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٺ ٿ

( طــ ابــ طبـاس رضـل اهلل طــف أكـف 3.045ورد يف سبب كزولفا ما أخرجف ابـ جرير يف جـامع البقـان ) (0)

دخؾ أبق بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف بقت الِؿْدراس، فقجد مـ يفـقَد كاًسـا كثقـًرا قـد اجتؿعـقا إلـك قال: 

فؼال أبق بؽـر رضـل  7جؾ مـفؿ يؼال لف فِـحاص كان مـ طؾؿائفؿ وأحبارهؿ، ومعف حربٌ يؼال لف أشقعر

محؿًدا رسقل اهلل قـد جـاءكؿ  ؽ لتعؾؿ أنَّ لػـحاص: ويحؽ يا فِـحاص، اتؼ اهلل وأسؾِؿ فقاهلل إكَّ  اهلل طـف

ص: واهلل يا أبا بؽر مـا بــا إلـك قال فـحا ،بالحؼ مـ طـد اهلل تجدوكف مؽتقًبا طـدكؿ يف التقراة واإلكجقؾ

مـا  ا طــف ٕغـقـاء، ولـق كـان طــا غـقـًاوما كتضرع إلقف كؿا يتضرع إلقـا، وإكَّـ ،اهلل مـ فؼر، وإكف إلقـا لػؼقر

فغضـب  7ما أططاكا الربـا ا غـقًاولق كان طـَّ ،استؼرض مـا كؿا يزطؿ صاحبؽؿ يـفاكؿ طـ الربا ويعطقـاه

ة شديدة، وقـال: والـذي كػسـل بقـده لـقٓ العفـد الـذي بقـــا وبقــؽ أبق بؽر فضرب وجف فـحاص ضرب

فـذهب فـحـاص إلـك رسـقل اهلل  7فلكـِذبقكا مـا اسـتطعتؿ إن كــتؿ صـادققـ 7لضربت ُطـؼؽ يا طـدو اهلل

فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  7صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال: يا محؿد، اكظر ما صـع بل صاحبؽ

اهلل  طـدو اهلل قـال قـقٓ طظقًؿـا، زطـؿ أنَّ  فؼال: يا رسقل اهلل إنَّ  (ؾك ما صـعت؟ما حؿؾؽ ط)ٕبل بؽر: 

فجحد ذلؽ فـحاص وقال:  7فضربُت وجفف 7ا قالؿَّ ـا قال ذلؽ غضبت هلل مِ فؾؿَّ 7 فؿ طـف أغـقاءفؼقر وأكَّ 

ا طؾقـف وتصـديًؼا ٕبـل بؽـر: 7ما قؾت ذلؽ ٱ ٻ ٻ چ  فلكزل اهلل تبارك وتعالك فقؿا قال فـحاص ردًّ

ٿ ٹ  ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ويف ققل أبل بؽر وما بؾغف يف ذلؽ مـ الغضب:  ،چٹ 

آل ] چ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې ې ى ى ائائ

ـ إسـاده ابـ حجر يف فت  الباري ) -[853طؿران:   (-82.85وحسَّ
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 - وأفعالف حٌؼ وطدل

فــننَّ إطؿــال الســقئة  چ ڤ ڤ ڤچ ومقضــع التغؾقــب يف أيــة يف ققلــف:  

تؽــقن بإيــدي وإرجــؾ وإلســـ وغقــر ذلــؽ، وطبَّــر بإيــدي تغؾقبــًا7 ٕنَّ غالــب 

 أطؿال اإلكسان تؽقن هبا-

مقه مـ الؿعاصل الؼقلقة والػعؾقة وآطتؼاديـة إلـك   قال أبق حقان: وكسب ما قدَّ

  -إيدي طؾك سبقؾ التغؾقب

وقد جعؾ الزركشل أحد أكقاع التغؾقب: تغؾقب ما وقع بقجـف مخصـقص طؾـك  

 أكثـر إطؿـال ذكـر إيـدي ٕنَّ ما وقع بغقر هذا القجف، ثـؿ مثَّـؾ هبـذه أيـة، وقـال: 

  -تزاول هبا، فحصؾ الجؿع القاقع بإيدي تغؾقبًا

  -وقد أشار إلك هذا التغؾقب الـسػل يف تػسقره 

وقد ذكر بعض الؿػسريـ حؽؿًة أخرى مـ التعبقر بإيدي7 وهق الدٓلـة طؾـك  

عـؾ تقلل الػعؾ ومباشرتف7 قال الؼرصبل: وخصَّ إيدي بالذكر لقـدلَّ طؾـك تـقلل الػ

ــف:  ــف7 كؼقل ــف أمــر ب ــك أكَّ ــك اإلكســان بؿعـ ــد يضــاف الػعــؾ إل ۆ چ ومباشــرتف7 إذ ق

 - [1الؼصص: ] چۈ

 : چڻ ڻ ڻ  ں ںچ  املطلب الجاىٕ: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ چهذه الجؿؾة مـ أية ضؿـ ققلف تعالك:  

ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ڱڱ ں ں

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮲﮳ أي: يسللؽ الصحابة يا محؿد  -[1ؿائدة: ال] چ ے ےۓ ۓ 

                                                 
 (-824، السعدي، )رحؿـتقسقر الؽريؿ ال(، و3.044,051الطربي، )جامع البقان، يـظر  (8)

  (-5.858، أبق حقان )البحر الؿحقط (0)

 (- 5.120، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن (5)

 (-8.584، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (1)

  (-2.111، الؼرصبل )الجامع ٕحؽام الؼرآن يـظر (2)
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طـ الذي أحؾ اهلل لفؿ مـ الؿطاطؿ والؿآكؾ؟ فؼؾ لفؿ إجابًة لفؿ طؾك سمالفؿ: 

أحؾ لؽؿ الطقبات7 وهل الحالل وما فقف كػٌع ولذة مـ غقر ضرر طؾك البدن والعؼؾ، 

يف  مـ السباع والطقر، ثؿ بقـ اهلل وكذلؽ أحؾَّ لؽؿ صقد ما طؾؿتؿ مـ الجقارح

ۓ چ، ثؿ ختؿ اهلل أية بؼقلف: هذه أية بعض شروط ِحؾ  صقد هذه الجقارح

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  أي: اتؼقا اهلل باتباع ما أمركؿ بف وآبتعاد طـ ما هناكؿ طـف  چ ﮲﮳

أو مؿا لؿ تتقفر فقف  ويف ضؿـ ذلؽ التحذير مـ القققع يف إكؾ مؿا حرم اهلل

﮷ چوتعالك بعد ذلؽ بلكَّف شروط حؾ إكؾ، ثؿ خقففؿ سبحاكف  فقجزي  چ ﮶

 -الؿحسـ طؾك صاطتف والؿسلء طؾك معصقتف

و هذه الؽؾؿة مشتؼٌة مـ الؽْؾب،  چڻ چ ومقضع التغؾقب يف أية يف ققلف:  

طؾك الؼقل الراج  يشؿؾ جؿقع مـا ُيصـاد بـف  چڻ ڻ ڻ  ں ںچ وققلف: 

 ما ُيصاد بف الؽالب-  طؾك الغالب7 ٕنَّ أغؾب چڻ چ مـ الجقارح7 فجاء ققلف: 

                                                 
 :اختؾػ العؾؿاء يف الؿراد بالجقارح طؾك ققلقـ (8)

 إول: يشؿؾ كؾ ما ُطؾِؿ الصقد مـ السباع والطقر-

 الثاين: الؽالب دون غقرها- 

الجـامع ٕحؽـام ( 0.823، ابــ ططقـة )الؿحـرر الـقجقز( 5.828,822، الطربي، )جامع البقانيـظر 

  (-4.528، الؼرصبل، )الؼرآن

 تػسـقر الؼـرآن العظـقؿر يف (، وقال طـف ابـ كثق5.822) جامع البقانوقد رج  الؼقل إول الطربي يف  

 (: مذهب الجؿفقر مـ الصحابة والتابعقـ وإئؿة- 5.502)

وتتعؾؼ هبذه أية الؽريؿة مسائؾ كثقرة تتعؾؼ بلحؽام الصقد ذكرها كثقر مـ الؿػسريـ طــد تػسـقر هـذه  (0)

ــة- يـظــر يف ذلــؽ  ــل، ، الؼرصالجــامع ٕحؽــام الؼــرآن(، و5.66,806، الطــربي، )جــامع البقــانأي ب

 (-5.502,505، ابـ كثقر، )تػسقر الؼرآن العظقؿ(، و4.065,581)

 ولالستزادة يـظر ما ذكره الػؼفاء يف أحؽام الصقد وإصعؿة-  

ٔية السابؼة يف ققلف:  (5)  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چوقد ذُكرت الؿحرمات يف ا

  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 -[5الؿائدة: ]

 (-052، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و3.044,051الطربي، )قان، جامع البيـظر  (1)
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قــال أبــق حقــان: واشــتؼت هــذه الحــال مـــ الؽْؾــب7 وإن كاكــت جــاءت غايــًة يف  

الجقارح طؾك سبقؾ التغؾقب7 ٕنَّ التلديب أكثر مـا يؽـقن يف الؽـالب7 فاشـتؼت مــ 

 - لػظف7 لؽثرة ذلؽ يف جـسف

ػ وصـ چڻ چ  وقد أشار إلك هذا التغؾقب ابـ طاشقر يف تػسقره7 فؼـال: فـــ 

مشــتؼ مـــ آســؿ الجامــد7 اشــتؼ مـــ اســؿ الؽْؾــب7 جريــًا طؾــك الغالــب يف صــقد 

  -الجقارح

، وقــد أشــار إلقــف دون الـــص طؾــك لػــظ التغؾقــب الزمخشــري يف تػســقره 

ـــقره ـــقرهوالبقضـــاوي يف تػس ـــػل يف تػس ـــقره، والـس ـــابقري يف تػس ، ، والـقس

 - السعقد يف تػسقرهوأبق

 :چڻ چ وجف أخرى يف تػسقر وهـاك ثالثة أ 

 - إول: ُمعؾ ؿقـ

شقـ وُمغريـ  -الثاين: محر 

7 ومـف حديث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ أنَّ الثالث: أنَّ ُكؾَّ سبع يسؿك كؾبًا

                                                 
  (-5.266,322، أبق حقان، )البحر الؿحقط (8)

 (-3.881، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير (0)

 (- 8.323، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (5)

 (-0.882، البقضاوي، )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ يـظر (1)

 (-8.105، الـسػل، )التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ مدارك يـظر (2)

  (-0.222، الـقسابقري ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (3)

 (- 5.5، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (4)

الـقجقز (، و0.82، الؿـاوردي، )الـؽت والعققن(، و5.8266، الؼقسل )الفداية إلك بؾقغ الـفايةيـظر  (5)

، الؽرمـــاين،  رائـــب التػســـقر وطجائـــب التلويـــؾ(، و526القاحـــدي، )يف تػســـقر الؽتـــاب العزيـــز، 

(8.585 -) 

 رائـب التػسـقر (، و0.85، السـؿعاين، )تػسـقر الؼـرآنو (،0.82، الؿـاوردي، )الـؽت والعقـقنيـظر  (6)

 (-8.585، الؽرماين، )وطجائب التلويؾ

(، 0.882، البقضــاوي، )أكــقار التـزيــؾ وأســرار التلويــؾ(، و8.323، الزمخشــري، )الؽشــا  يـظــر (82)

= 
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 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ7 فؼـال الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف 
َّ
لفب ابـ أبل لفب كان يسبُّ الـبل

7ًٓ فؼـال: إك ـل  وسؾؿ: )الؾفؿ سؾَّط طؾقف كؾبؽ( فخرج يف قافؾة يريد الشـام فــزل مــز

7 فحطُّـقا متـاطفؿ حقلـف وقعـدوا  أخاف دطـقة محؿـد صـؾك اهلل طؾقـف، قـالقا لـف: كـالَّ

 -يحرسقكف7 فجاء إسد فاكتزطف فذهب بف

 واهلل أطؾؿ-  چڻ چ وطؾك هذه إوجف الثالثة ٓ تغؾقب يف ققلف:  

ڇ  ڇ چ ڇ ڇچ يف قْلُ تعاىل:املطلب الجالح: التػلٔب 

 :چڍ

ـ ققلف تعالك:   ٔية ضؿ ـ ا ڇ  ڇ چ چ ڇ ڇ چ چچهذه الجؿؾة م

وقد جاءت هذه أية بعد ققلف تعالك:   [55الزخرف: ] چڍ ڍ ڌ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ

ـ مصقر  [54 – 53الزخرف: ] چڃ ڃ  ڃ يخرب تعالك يف هذه أيات ط

ر ويتربَّم يقم الؼقامة مـ قريـف الذي أضؾَّف يف الدكقا الذي تغافؾ طـ ذكر اهلل ، وأكَّف يتحسَّ

ه طـ سبقؾ اهلل، ويؼقل:  أي: بعد ما بقـ  چڇ ڍ  ڇ ڇ ڇچوصدَّ

ـُ كـت لل يف الدكقا چڍ ڌ چ الؿشرق والؿغرب7   - أي: فبئس الؼري

                                                 
= 

، الـقسـابقري  رائب الؼرآن ور ائب الػرقـان(، و8.105، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾو

 (- 5.5، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ(، و0.222)

ـف ابـ حجر يف  (0.255) مستدركفأخرجف الحاكؿ يف  (8)   (-2.824) فتح الباريوصححف، وحسَّ

قرأ كافع وأبق جعػـر وابــ كثقـر وابــ طـامر وأبـق بؽـر طــ طاصـؿ: )جاءاكـا( طؾـك التثـقـة7 أي: العاشـل  (0)

وقريـــف، وقــرأ أبــق طؿــرو وحػــص طـــ طاصــؿ وحؿــزة والؽســائل ويعؼــقب وخؾــػ: )جاءكــا( طؾــك 

 ، محؿد بـ محؿد الدمشؼل الشفقر بـابـ الجـزريءات العشرالـشر يف الؼراالتقحقد7 أي العاشل- يـظر 

ـــروته(555) ـــة، بق ـــب العؾؿق يف  إتحـــا  فضـــلء البشـــر(، و0.536، )د-ط(، )د-ت(، )، دار الؽت

، دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت، تحؼقـؼ: ه(8884، أحؿد بـ محؿد الـدمقاصل )الؼراءات إربعة طشر

 -(163)م، 0223 ،ه8104أكس مفرة، الطبعة الثالثة، 

 (-3.241، ابـ كثقر، )تػسقر الؼرآن العظقؿ(، و02.264,266الطربي، )جامع البقان، يـظر  (5)
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ــف:   ــة يف ققل ــب يف أي ــقـ  چڇ ڍ چ ومقضــع التغؾق ــا ب ــد م ــراد: بع والؿ

 والؿغرب7 ولؽـ غؾَّب لػظ الؿشرق وثـَّاهؿا- الؿشرق

 -قال أبق حقان: أو ُبعد الؿشرق أو الؿغرب غؾَّب الؿشرق فثـَّاهؿا 

 ڇ ڇچ وققلـف: وقد ذكر هـذا التغؾقـب ابــ جريـر يف تػسـقره7 حقـث قـال:  

يؼقل تعالك ذكـره: قـال أحـد هـذيـ الؼـريـقـ لصـاحبف أخـر:  چڇ ڍ  ڇ

ب اسؿ فغؾَّ  7بعد ما بقـ الؿشرق والؿغرب ي:أ 7عد الؿشرققـبقـل وبقـؽ ب وددت أنَّ 

  -أحدهؿا طؾك أخر، كؿا ققؾ: شبف الؼؿريـ

، ، والثعؾبــــل يف تػســــقرهوقـــد ذكــــره أيضــــًا الزجــــاج يف معـــاين الؼــــرآن 

، ، والبقضـاوي يف تػســقره، وابــ الجـقزي يف تػسـقرهوالزمخشـري يف تػسـقره

، ، والـقســـابقري يف تػســـقره، وابــــ جـــزي يف تػســـقرهوالـســـػل يف تػســـقره

، ، وأبــق الســعقد يف تػســقره، واإليجــل يف تػســقرهوالبؼــاطل يف كظــؿ الــدرر

                                                 
  (-5.02، أبق حقان )البحر الؿحقط (8)

 (-02.265الطربي، )جامع البقان،  (0)

 (- 1.180، الزجاج، )معا  الؼرآن يـظر (5)

 (- 05.118، الثعؾبل، )الؽشػ والبقان يـظر (1)

 (- 1.020، الزمخشري، )الؽشا  يـظر (2)

 (- 4.583، ابـ الجقزي، )زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر يـظر (3)

 (-2.68، البقضاوي، )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ يـظر (4)

 (-5.045، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (5)

 (- 0.026، ابـ جزي، )التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ يـظر (6)

  (-3.60، الـقسابقري، ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان ـظري (82)

 (- 84.152، البؼاطل، )كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر يـظر (88)

 (- 1.52، اإليجل، )جامع البقان يف تػسقر الؼرآن يـظر (80)

 (- 5.14، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (85)
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، وأشار ، وابـ طثقؿقـ يف تػسقره، وابـ طاشقر يف تػسقرهوالؼاسؿل يف تػسقره

ك هذا الـقع تغؾقب ، والزركشل يف الربهاوأشار إلقف ابـ الشجري يف أمالقف ن7 وسؿَّ

 -تغؾقب إشفر

وهـق أشـبف  7فؼـال الؿشـرققـ 7ف أراد الؿشـرق والؿغـربويؼـال: إكَّـقال الػـراء:  

 -العرب قد تجؿع آسؿقـ طؾك تسؿقة أشفرهؿا ٕنَّ  7القجفقـ بالصقاب

 - وذكر الرازي أكَّف ققل إكثريـ 

ــب اســؿ  وقــد أشــار ابـــ طاشــقر إلــك بالغــة التغؾقــب يف هــذه  أيــة7 فؼــال: غؾَّ

ف الـػــقس إلــك إشــراق الشــؿس بعــد  ــف أكثــر حضــقرًا بإذهــان7 لتشــقُّ الؿشــرق ٕكَّ

، وقال أيضًا: وهق إيجاز بديع حصؾ مــ صـقغة التغؾقـب ومــ اإلضـافة، اإلضالم

ومساواتف أن يؼال: ُبعد الؿشرق مـ الؿغرب، والؿغرب مــ الؿشـرق7 فـابـت كؾؿـة 

  -اتالؿشرققـ طـ ست كؾؿ

 : چڍ چ وهـاك وجفان آخران يف تػسقر  

 -إول: مشرق الشتاء ومشرق الصقػ

                                                 
  (-5.568، الؼاسؿل، )حاسـ التلويؾم يـظر (8)

 (-02.085، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير يـظر (0)

ممسسة الشقخ محؿد بــ ، ه(8108، العثقؿقـ، محؿد بـ صال  )تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الزخر  (5)

 (- 820) ،ه8153، طـقزة، الطبعة إولك، بـ صال  العثقؿقـ الخقرية

تحؼقــؼ:  ،الؼــاهرة، ، مؽتبــة الخــاكجله(210الشــجري، هبــة اهلل بـــ طؾــل )ابـــ أمــالل ابـــ الشــجري،  (1)

  -(8.86، )م8668 ،ه8185الطبعة إولك،  ،محؿقد محؿد الطـاحل

 (- 5.125، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن يـظر (2)

صـر، تحؼقـؼ: ، دار الؿصـرية لؾتـللقػ والرتجؿـة، مه(024، الػراء، يحقـك بــ زيـاد )معا  الؼرآن يـظر (3)

 (- 5.55أحؿد يقسػ الـجا ، محؿد طؾل الـجار، طبدالجؾقؾ طبده شؾبل، الطبعة إولك، )د-ت(، )

 (- 04.350,355، الرازي، )التػسقر الؽبقر يـظر (4)

 (-02.085، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير (5)

 (-02.085، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير (6)

(، 2.003، الؿــاوردي، )الـؽــت والعقــقن(، و82.3332، الؼقســل )قغ الـفايـةالفدايــة إلــك بؾــيـظـر  (82)

  (،2.825، السؿعاين، )تػسقر الؼرآنو
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وفقـف ضـعػ ٕكـف ٓ يػقـد ، وقـال الـقسـابقري: قال الرازي: وهذا بعقد طـدي

 - مبالغة

الثاين: ُبعد الؿشرققـ مـ الؿغربقـ7 واكتػك بـذكر الؿشـرققـ وحـذف الؿغـربقـ 

قال أبق حقان: وكلكَّـف يف هـذا الؼـقل يريـد مشـرقل الشـؿس - لدٓلة الؿشرققـ طؾقف

 - والؼؿر ومغربقفؿا

 -وُيمخذ طؾك هذا الؼقل أنَّ فقف تؼدير محذوف7 والؼقل بعدم الحذف أولك

 : چ ى ى ائ ائچ  املطلب السابع: التػلٔب يف قْلُ تعاىل:

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ چ هذه الجؿؾـة مــ أيـة ضـؿـ ققلـف تعـالك:  

وجـاءت هـذه أيـة بعـد أن ذكـر اهلل يف أيـات التـل  [86إحؼاف: ] چ ۇئ ۇئ وئ

فريؼقـ: فريؼ اإليؿان باهلل والققم أخر والـرب بالقالـديـ، وفريـؼ الؽػـر بـاهلل  قبؾفا

والقــقم أخــر وطؼــقق القالــديـ7 فبــقَّـ اهلل يف هــذه أيــة أنَّ لؽــؾ فريــؼ مـــ هــمٓء 

                                                 
 (- 04.355، الرازي، )التػسقر الؽبقر (8)

  (-3.60، الـقسابقري ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان (0)

  (-0.026) ،التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ(، و2.22، ابـ ططقة )الؿحرر القجقز يـظر (5)

  (-5.02، أبق حقان )البحر الؿحقط (1)

ققاطـد التـرجقح طــد الؿػسـريـ دراسـة كظريـة (، و5.852، الزركشـل، )البرهان يف طؾـقم الؼـرآن يـظر (2)

,0.48، )م0225هــ،8106حسـقـ بــ طؾـل، دار الؼاسـؿ، جـدة، الطبعـة الثاكقـة،  ،، الحربـلتطبقؼقة

44)-   

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  پ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻچ  وهل ققلف تعالك: (3)

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٿ

ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ڇ چچ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڳ ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ کک ک گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 ے ے ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ې  ې ۉۉ ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۇ ﮳ ﮴ ڭ ۓ ﮲

  -[85 – 82إحؼاف: ] چ
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ــد چى چ ــك ق ــازل يف أخــرة طؾ ــب ومـ ــقفقفؿ مرات ــف ي ــقـ اهلل أكَّ ــالفؿ، وب ر أطؿ

 ەئ وئ وئچ أطؿالفؿ يقم الؼقامة مـ غقر ضؾؿ طؾك أحد مـفؿ سبحاكف7 فؼال: 

 -فال يزاد يف سقئاهتؿ، وٓ يـؼص مـ حسـاهتؿ چۇئ ۇئ

ــــف:   ــــة يف ققل ــــب يف أي ــــة درجــــاٌت  چى ى چ ومقضــــع التغؾق إذ الجـ

 فغؾَّب لػظ )درجات(- والـار دركات لؾؿسقئقـ7 ,جعؾـا اهلل مـفؿ,لؾؿحسـقـ 

قال أبق حقان: ولؽٍؾ7 أي: مـ الؿحسـ والؿسلء درجات7 غؾَّـب درجـات7 إذ  

  -الجـَّة درجات والـار دركات

: كقـػ فنن قؾـَت وقد أشار إلك هذا التغؾقب الزمخشري يف تػسقره7 حقث قال:  

لـؽ : يجـقز أن يؼـال ذالجـة درجات والـار دركـات؟ قؾـُت  ققؾ: درجات، وقد جاء:

 - طؾك الػريؼقـ (ؾكُ )طؾك وجف التغؾقب، ٓشتؿال 

، ، والرازي يف تػسقرهوكذلؽ أشار إلقف أيضًا الؿاوردي يف تػسقره 

، ، والـقسابقري يف تػسقره، والـسػل يف تػسقرهوالبقضاوي يف تػسقره

، سقره، وابـ طاشقر يف تػ، وأبق السعقد يف تػسقرهواإليجل يف تػسقره

                                                 
 (-606، السعدي، )تقسقر الؽريؿ الرحؿـ(، و08.813الطربي، )ع البقان، جاميـظر  (8)

  (-5.54، أبق حقان )البحر الؿحقط (0)

 (- 1.521، الزمخشري، )الؽشا  (5)

ٱ ٻ ٻ ٻٻ چ  ( طــد تػسـقره ققلـف تعـالك:0.840، الؿاوردي، )الـؽت والعققن يـظر (1)

  -[850إكعام: ] چڀ  پ پ پ پ

 (- 05.05، الرازي، )لؽبقرالتػسقر ا يـظر (2)

 (-2.881، البقضاوي، )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ يـظر (3)

 (-5.581، الـسػل، )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ يـظر (4)

  (-3.808، الـقسابقري، ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان يـظر (5)

 (- 1.805، اإليجل، )جامع البقان يف تػسقر الؼرآن يـظر (6)

 (- 5.51، أبق السعقد، )إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ يـظر (82)

 (-03.18، ابـ طاشقر، )التحرير والتـقير يـظر (88)
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ك هذا الـقع: تغؾقب اإلسالم ، والسققصل يف اإلتؼان، والزركشل يف الربهان، وسؿَّ

 - وأشار إلك لطقػة هذا التغؾقب بلكَّف تغؾقب ل شرف

* * * 

                                                 
  -(5.120، الزركشل، )البرهان يف طؾقم الؼرآن يـظر (8)

 (- 1.8203، السققصل، )اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن يـظر (0)

درجات أهؾ الجـة أفضؾ وأشرف مـ دركـات أهـؾ الــار7 فؾـذلؽ  لعؾف يريد أشرف الجفتقـ7 أي: إنَّ  

 ُغؾ ب لػظ درجات- 
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 اخلامت٘

يف ختام هذا البحـث أحؿـد ربـل وأشـؽره أن وفؼــل لؾؽتابـة يف هـذا الؿقضـقع  

ن، وجاكبـًا مــ جقاكـب بالغتـف، وقـد ضفـرت لـل الذي يربز كقطًا مـ أكقاع لغة الؼرآ

 بعض الـتائج لعؾل أختؿ هبا هذا البحث، وأوصل ببعض التقصقات-

 أوًٓ: الـتائج:

. أنَّ الؼرآن كزل بالؾغة العربقة7 ومـ ســ العرب يف لغـتفؿ التغؾقـب يف بعـض 8

 كالمفؿ لحؽؿ يريدوهنا7 ولذلؽ جاء يف الؼرآن هذا إسؾقب-

حقان رحؿف اهلل بذكر هذا إسـؾقب واإلشـارة إلقـف يف الؿقاضـع . اهتؿام أبل 0

 التل ضفر فقفا-

. بعض مقاضع التغؾقب التل ذكرها أبـق حقـان يف تػسـقره ٓ يظفـر فقفـا وجـف 5

 التغؾقب- 

. ٓ يؾزم أن يؽقن التغؾقب بقـ صـػقـ أو شقئقـ7 بؾ قـد يؽـقن بـقـ أكثـر مــ 1

ڻ ڻ  ں ںچ تػسـقر ققلـف تعـالك:  ذلؽ7 ومـ إمثؾة طؾك ما سبؼ ذكره طـد

  -[1الؿائدة:] چڻ 

 ثاكقًا: التقصقات:

. العـاية بالؿقضقطات التل تربز بالغة الؼرآن الؽـريؿ مــ خـالل الدراسـات 8

 التطبقؼقة-

هذه الدراسة دراسة تطبقؼقة7 ولذلؽ تقجد مقاضع أخرى يف البحر الؿحقط . 0

 ؿعفا ودراستفا-أشار فقفا أبق حقان إلك أسؾقب التغؾقب يؿؽـ ج

  . دراسة أسؾقب التغؾقب مـ خالل كتب الؿػسريـ الذيـ ُطـقا هبذا الجاكب-5

  وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ- 
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 املصادز ّاملساجع

، أبق حقان إكدلسل ومـفجف يف تػسقره البحر الؿحقط ويف إيراد الؼراءات فقف -8

م-0224،  ه8105ان، الطبعة إولك، شؽري، أحؿد خالد، دار طؿار، َطؿَّ 

الحديثل، خديجة، مؽتبة الـفضة، بغداد، الطبعة إولك، أبق حقان الـحقي،  -0

م-8633، ه8552

، الدمقاصل، أحؿد بـ محؿـد يف الؼراءات إربعة طشر إتحا  فضلء البشر -5

(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، تحؼقؼ: أكس مفرة، الطبعة الثالثة،  ه8884)

م-0223،  ه8104

(،  ه688، الســققصل، طبــدالرحؿـ بـــ أبــل بؽــر )اإلتؼــان يف طؾــقم الؼــرآن -1

مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ، الؿديــة الؿــقرة، تحؼقـؼ: 

- ه8103مركز الدراسات الؼرآكقة، )د-ط(، 

، أبق السعقد، محؿد بـ محؿد إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ -2

إحقاء الرتاث العربل، بقروت، )د-ط(، )د-ت(- (، دار ه658)

(، دار إحقــاء  ه011، ابـــ الســؽقت، يعؼـقب بـــ إســحاق )إصـلح الؿـطــؼ -3

م-0220،  ه8105الرتاث العربل، تحؼقؼ: محؿد مرطب، الطبعة إولك، 

، الشـؼقطل، محؿد إمقـ بــ محؿـد أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن -4

ــار ) ــك، (، دار  ه8565الؿخت ــة إول ــة، الطبع ــة الؿؽرم ــد، مؽ ــالؿ الػقائ ط

- ه8103

(، طـالؿ الؽتـب، بقـروت، 555، الـحاس، أحؿد بــ محؿـد )إطراب الؼرآن -5

م-8655،  ه8126تحؼقؼ: زهقر غازي زاهد، )د-ط(، 

ـــ الشــجري،  -6 ــالل اب ــل )أم ـــ طؾ ــة اهلل ب ـــ الشــجري، هب ــة  ه210اب (، مؽتب

ــاهرة، الخــاكجل ــؼ:  ،الؼ ــقد محؿــد الطتحؼق ــاحلمحؿ ــك،  ،ـ ــة إول الطبع

-م8668هـ، 8185
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(، دار  ه352، البقضـاوي، طبـداهلل بــ طؿـر )أكقار التـزيـؾ وأسـرار التلويـؾ -82

إحقــاء الــرتاث العربــل، بقــروت، تحؼقــؼ: محؿــد طبــدالرحؿـ الؿرطشــؾل، 

- ه8185الطبعة إولك، 

ه(، دار إحقـاء الـرتاث 412، أبـق حقـان، محؿـد بــ يقسـػ )البحر الؿحـقط -88

م-0220،  ه8105تحؼقؼ: طبدالرزاق الؿفدي، الطبعة إولك،  العربل،

(، دار طـالؿ الػقائـد،  ه428، ابـ الؼقؿ، محؿـد بــ أبـل بؽـر )بدائع الػقائد -80

- ه8102تحؼقؼ: طؾل بـ محؿد العؿران، الطبعة إولك، 

(، دار الؿعرفـة، بقـروت،  ه8022الشقكاين، محؿد بـ طؾـل ) البدر الطالع، -85

-م0221)د-ط(، 

ه(، دار الحضارة 461، الزركشل، محؿد بـ طبداهلل )البرهان يف طؾقم الؼرآن -81

لؾـشر والتقزيع، الرياض، تحؼقؼ: زكل محؿـد أبـق سـريع، الطبعـة إولـك، 

م-0223،  ه8104

(، دار الؼؾــؿ،  ه8102، الؿقــداين، طبــدالرحؿـ بـــ حبـؽــة )البل ــة العربقــة -82

م-8663،  ه8183دمشؼ، الطبعة إولك، 

ه(، جامعـة إزهـر، كؾقـة 415، الطقبل، الحسقـ بـ طبداهلل )قان يف البقانالتب -83

الؾغـة العربقــة، تحؼقــؼ: طبدالسـتار حســقـ مــربوك زمـقط، رســالة دكتــقراه، 

م-8644،  ه8564)د-ط(، 

(، الـدار  ه8565، ابـ طاشقر، محؿد الطـاهر بــ محؿـد )التحرير والتـقير -84

م-8651 التقكسقة لؾـشر، تقكس،

(، شـركة دار  ه418، ابــ جـزي، محؿـد بــ أحؿـد )لعؾقم التـزيؾالتسفقؾ  -85

إرقؿ بـ أبل إرقؿ، بقروت، تحؼقـؼ: طبـداهلل الخالـدي، الطبعـة إولـك، 

- ه8183

( 25تػسقر البحر الؿحقط ٕبل حقان إكدلسل مـ بداية كلمف طؾـك أيـة ) -86
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ػسـفا دراسـة ( مــ السـقرة ك94مـ سقرة البؼرة إلك كفاية كلمف طؾك أية )

 رسـالة دكتـقراه، الجامعـة اإلسـالمقة، ،حاتؿ بـ طبداهلل الؼرشل،، وتحؼقؼًا

-هـ8158

ــقؿ -02 ــرآن العظ ــقر الؼ ــر )تػس ـــ طؿ ــؿاطقؾ ب ــل، إس ـــ  ه441، الؼرش (، دار اب

الجــقزي، الــدمام، تحؼقــؼ: حؽؿــت بـــ بشــقر ياســقـ، الطبعــة إولــك، 

-ه8158

(،  ه8108محؿد بــ صـال  ) ، العثقؿقـ،تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة البؼرة -08

- ه8105دار ابـ الجقزي، الدمام، الطبعة إولك، 

، العثقؿـــقـ، محؿـــد بــــ صـــال  تػســـقر الؼـــرآن الؽـــريؿ ســـقرة الصـــافات -00

م-0225،  ه8101(، دار الثريا لؾـشر، الرياض، الطبعة إولك، ه8108)

(،  ه8108، العثقؿقـ، محؿد بـ صـال  )تػسقر الؼرآن الؽريؿ سقرة الـساء -05

- ه8152دار ابـ الجقزي، الدمام، الطبعة إولك، 

(، دار القصـ، الرياض،  ه156، السؿعاين، مـصقر بـ محؿد )تػسقر الؼرآن -01

ــؼ:  ــقؿتحؼق ـــ غـ ــاس ب ـــ طب ــقؿ ب ــراهقؿ وغـ ـــ إب ــك، ياســر ب ــة إول ، الطبع

م-8664، ه8185

وت، بقـر ،دار إحقاء الرتاث العربـل ،محؿد بـ طؿر الرازي، ،التػسقر الؽبقر -02

- ه8102، الثالثة الطبعة

(، جامعة اإلمام محؿد بـ  ه135، القاحدي، طؾل بـ أحؿد )التػسقر الؽبقر -03

ســـعقد اإلســـالمقة، طؿـــادة البحـــث العؾؿـــل، الريـــاض، الطبعـــة إولـــك، 

-ه8152

(، دار الؽتـب  ه088، الصـعاين، طبدالرزاق بـ هؿـام )تتػسقر طبدالرزاق -04

- ه8186حؿد طبده، الطبعة إولك، العؾؿقة، بقروت، تحؼقؼ: محؿقد م

، السعدي، طبدالرحؿـ بـ كاصـر، دار ابــ الجـقزي، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ -05

- ه8150الدمام، الطبعة الخامسة، 
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، دار ه(582)ت محؿد بـ جرير ،الطربي ،جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن -06

لـك، تحؼقـؼ: طبـداهلل بــ طبدالؿحســ الرتكـل، الطبعـة إو هجر، الؼـاهرة،

م-0228هـ،100

(، دار  ه622، اإليجل، محؿد بـ طبدالرحؿـ )جامع البقان يف تػسقر الؼرآن -52

م-0221، ه8101الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

(،  ه264، ابـ الجـقزي، طبـدالرحؿـ بــ طؾـل )زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر -58

م-8654،  ه8124الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، الطبعة الرابعة، 

جامعــة أم ه(، 340، ابـــ مالــؽ، محؿــد بـــ طبــداهلل )شــرح الؽافقــة الشــافقة -50

، تحؼقـؼ: طبـدالؿـعؿ الؼرى مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسـالمل

(-5.8368م، )8650،  ه8120أحؿد هريدي، الطبعة إولك، 

، الـرازي، يف كلمفـا الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسـائؾفا وســـ العـرب -55

م-8664،  ه8185(، )د-م(، الطبعة إولك،  ه562فارس ) أحؿد بـ

(، دار العؾـؿ لؾؿاليـقـ،  ه565، الجقهري، إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد )الصحاح -51

م-8654،  ه8124تحؼقؼ: أحؿد طبدالغػقر ططا، الطبعة الرابعة، 

، دار ابـــ كثقــر، (023) محؿــد بـــ إســؿاطقؾ ،، البخــاريصــحقح البخــاري -52

م-8665،  ه8181الطبعة الخامسة،  ضبط: مصطػك الُبغا، دمشؼ،

(، دار إحقـاء الـرتاث  ه038) مسـؾؿ بــ الحجـاج الؼشقري، ،صحقح مسؾؿ -53

، )د-ط(، )د-ت(-تحؼقؼ: محؿد فماد طبدالباقل العربل، بقروت،

(، هجر 448السبؽل، طبدالقهاب بـ تؼل الديـ )صبؼات الشافعقة الؽبرى،  -54

ــؼ:  ــالؾطباطــة، الؼــاهرة، تحؼق ــدالػتاح محؿــد ، حلمحؿــقد محؿــد الطـ طب

م-8660، ه8185، الطبعة الثاكقة، الحؾق

، دار الؽتــب ( ه612) محؿــد بـــ طؾــل ،، الــداووديصبؼــات الؿػســريـ -55

-م8655هـ،8125العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 
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 بغداد،، الشمون الثؼافقة(، دار  ه842، الػراهقدي، الخؾقؾ بـ أحؿد )العقـ -56

-م8653، الطبعة الثاكقة، ؿ السامرائلمفدي الؿخزومل، إبراهقتحؼقؼ: 

(،  ه222) الؽرمـاين، محؿـقد بــ حؿـزة رائب التػسقر وطجائب التلويؾ،  -12

الطبعـة  تحؼقؼ: شؿران سركال العجؾل، دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة،

-م8655هـ، 8125إولك، 

 ه(، دار522، الـقسابقي، الحسـ بـ محؿد ) رائب الؼرآن ور ائب الػرقان -18

- ه8183الؽتب العؾؿقة، بقروت، تحؼقؼ: زكريا طؿقرات، الطبعة إولك، 

(،  ه520ابــ حجـر، أحؿـد بــ طؾـل )فتح الباري بشرح صحقح البخاري،  -10

م-0222،  ه8103دار صقبة، الرياض، الطبعة إولك، 

حسـقـ بــ  ،، الحربـلققاطد الترجقح طـد الؿػسـريـ دراسـة كظريـة تطبقؼقـة -15

 -م0225 هـ،8106جدة، الطبعة الثاكقة، طؾل، دار الؼاسؿ، 

(، مؽتبــة الخــاكجل، الؼــاهرة،  ه852، ســقبقيف، طؿــرو بـــ طثؿــان )الؽتــاب -11

م-8655،  ه8125تحؼقؼ: طبدالسالم محؿد هارون، الطبعة الثالثة، 

(، دار الؽتـاب العربـل،  ه255، الزمخشـري، محؿـقد بــ طؿـرو )الؽشا  -12

- ه8124بقروت، الطبعة الثالثة، 

ه(، دار 104، الثعؾبـل، أحؿـد بــ إبـراهقؿ )البقان طـ تػسقر الؼـرآنالؽشػ  -13

،  ه8153التػســقر، جـــدة، تحؼقــؼ طـــدد مـــ البـــاحثقـ، الطبعــة إولـــك، 

م-0282

(، مجؿع الؿؾـؽ  ه405، ابـ تقؿقة، أحؿد بـ طبدالحؾقؿ )مجؿقع الػتاوى -14

طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة، تحؼقؼ: 

م-0222،  ه8103، الطبعة الثالثة، قاسؿ بـا

ـــؾ -15 ــــ محؿـــد ســـعقد  الؼاســـؿل، ،محاســــ التلوي ـــديـ ب محؿـــد جؿـــال ال

- ه8185، إولك الطبعةبقروت،  ،دار الؽتب العؾؿقة ،(ه8550)
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دار  طبدالحؼ بـ ططقـة، ابـ ططقة، ،الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز -16

 الطبعــةطبدالشــايف محؿــد،  طبدالســالمتحؼقــؼ:  بقــروت، ،الؽتــب العؾؿقــة

-هـ8100، إولك

الؿخالػات العؼدية لؿـفج أهؾ الســة طــد أبـل حقـان إكدلسـل مــ خـلل  -22

رســالة ، العــامر، طبــداهلل بـــ محؿــدتػســقره البحــر الؿحــقط طــرض وكؼــد، 

- ه8105,8106دكتقراه، الجامعة اإلسالمقة، 

بــ الؼـقؿ، محؿـد بــ ، امدارج السالؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ -28

ــاهلل  ــد الؿعتصــؿ ب ــؼ: محؿ ــروت، تحؼق ــل، بق ــاب العرب ــر، دار الؽت ــل بؽ أب

م-8663،  ه8183البغدادي، الطبعة الثالثة، 

(، دار  ه482، الـسـػل، طبـداهلل بــ أحؿـد )مدارك التـزيؾ وحؼـائؼ التلويـؾ -20

ــك،  ــة إول ــديقي، الطبع ــل ب ــؼ: يقســػ طؾ ــروت، تحؼق ــب، بق ــؿ الطق الؽؾ

م-8665،  ه8186

ــك الصــحقحقـ -25 ــداهلل  ،الحــاكؿ، الؿســتدرك طؾ ـــ طب ــد ب ه(، دار 122)محؿ

الؽتب العؾؿقة، بقروت، تحؼقؼ: مصطػك طبـدالؼادر ططـا، الطبعـة إولـك، 

م-8662،  ه8188

ــؾ،  ،، الشــقباينمســـد اإلمــام أحؿــد -21 ـــ حـب  الؼــاهرة،، دار الحــديثأحؿــد ب

-م8662هـ، 8183،إولك، الطبعة أحؿد محؿد شاكرتحؼقؼ: 

 ،أحؿـد بــ حـبـؾ، ممسسـة الرسـالة، بقـروت ،، الشـقباينمسـد اإلمام أحؿد -22

م-0225هـ، 8106،لثاكقةأشرف طؾك تحؼقؼف: شعقب إركموط، الطبعة ا

(، دار صقبـة، الريـاض،  ه283، البغقي، الحسقـ بـ مسـعقد )معالؿ التـزيؾ -23

ــؾقؿان مســؾَّؿ  ــان جؿعــة ضــؿقرية، س ــر، طثؿ ــد طبــداهلل الـؿ ــؼ: محؿ تحؼق

م-0223،  ه8104حرش، الطبعة الثاكقة، ال

(، طالؿ الؽتب، بقـروت،  ه588، الزجاج، أبراهقؿ بـ السري )معا  الؼرآن -24

م-8655،  ه8125تحؼقؼ: طبدالجؾقؾ طبده شؾبل، الطبعة إولك، 
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ــرآن -25 ــا  الؼ ــاد )مع ـــ زي ــك ب ــراء، يحق ــللقػ  ه024، الػ (، دار الؿصــرية لؾت

الـجــا ، محؿــد طؾــل الـجــار،  والرتجؿــة، مصــر، تحؼقــؼ: أحؿــد يقســػ

طبدالجؾقؾ طبده شؾبل، الطبعة إولك، )د-ت(-

ه(، 438، ابـ هشـام، طبـداهلل بــ يقسـػ )مغـل الؾبقب طـ كتب إطاريب -26

الؿجؾس القصـل لؾثؼافة والػــقن وإدب، الؽقيـت، تحؼقـؼ: طبـدالؾطقػ 

م-0220،  ه8105محؿد الخطقب، الطبعة إولك، 

محؿـد بــ أبـل كصـر )مــ طؾؿـاء الؼـرن  الــقزاوازي،ت، الؿغـل يف الؼـراءا -32

السادس الفجري(، تبقـان، الريـاض، تحؼقـؼ: محؿـقد بــ كـابر الشــؼقطل، 

م-0285،  ه8156الطبعة إولك، 

(، دار الػؽــر، تحؼقــؼ:  ه562، الــرازي، أحؿــد بـــ فــارس )مؼــايقس الؾغــة -38

م-8646،  ه8566طبدالسالم محؿد هارون، د-ط، 

، دار ه(555)محؿــد بـــ محؿــد ، بـــ الجــزريا، اءات العشــرالـشــر يف الؼــر -30

، )د-ط(، )د-ت(-الؽتب العؾؿقة، بقروت

(،  ه552، البؼاطل، إبراهقؿ بــ طؿـر )كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر -35

م-8665،  ه8185دار الؽتاب اإلسالمل، الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

لؽتـب العؾؿقـة، بقـروت، ، الؿاوردي، طؾل بــ محؿـد، دار االـؽت والعققن -31

، )د-ط(، )د-ت(-السقد ابـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿتحؼقؼ: 

(، جامعـة  ه154، الؼقسـل، مؽـل بــ أبـل صالـب )الفداية إلك بؾـقغ الـفايـة -32

الشارقة، الشارقة، مجؿقطة رسائؾ طؾؿقة بنشراف أ-د- الشاهد البقشـقخل، 

م-0225،  ه8106الطبعة إولك، 

(، دار  ه135، القاحـدي، طؾـل بــ أحؿـد )الؽتاب العزيـزيف تػسقر  القجقز -33

 - ه8182، الطبعة إولك، صػقان طدكان داووديالؼؾؿ، دمشؼ، تحؼقؼ: 

* * * 
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 رآكقةإستاذ الؿساطد بؼسؿ الدراسات الؼ

 جامعة الؿؾؽ سعقد بالرياض ,كؾقة الرتبقة 
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 ملدص البخح

تـاول الباحُث دراسَة أحؽاِم كؽاِح الزاين والزاكقة، القاردِة يف الؼرآن الؽريؿ،  

ومذاهب فؼفاء الؿسؾؿقـ يف ذلؽ، حقـث بـّقـ مقضـَع ُوُرود هـذه إحؽـام يف آيـات 

ؼفــاء يف بقــان معـاهــا، وإحؽــاِم الؼــرآن الؽــريؿ، كؿــا َجَؿــع أقــقاَل الؿػســريـ والػ

الؿلخقذِة مـفا، مبقـًا حجَة كؾ قـقٍل وأدلتـف، ثـؿ كـاقش إقـقال، مرجحـًا أن الؿـراد 

بؽقن الزاين ٓ يـؽ  إٓ زاكقًة أو مشركًة، والزاكقُة كذلؽ ٓ يـؽحفا إٓ زاٍن أو مشرٌك، 

قة التل زكا هبـا أو هق القطء والجؿاع، ولقس العؼد، ومرجحًا جقاَز كؽاح الزاين لؾزاك

غقرِ ِهـا بعــد التقبـة وآســترباء، وطــدَم وجـقب مػارقــِة أحــد الـزوجقـ لمخــر إن زكــا 

ـْ ُحدَّ يف الزكـا لعػقـٍػ بعـد التقبـة- ُمـْقِردًا يف كـؾ ذلـؽ أدلـَة  أحُدهؿا، وجقاَز كؽاح َم

ًا الرتجق ، وطّؾتف، وفؼ ققاطد الرتجق  الؿعتربة طـد طؾؿاء التػسقر وإصقل، ومربز

 أهؿقة التػسقر الؾغقي يف ذلؽ-

 الـؽـــاح، الزكـــا، العؼـــد، الـــقطء، كؽـــاح الـــزاين، الُػْرَقـــة  الؽؾؿـــات الؿػتاحقـــة:

 بسبب الزكا-

 

* * * 
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 املكدم٘

إن الحؿد هلل كحؿده وكسـتعقـف وكسـتغػره، وكعـقذ بـاهلل مــ شـرور أكػســا، ومــ 

هادي لف، وأشفد أن ٓ إلـف سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال 

إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف، صـؾك اهلل وسـؾؿ وبـارك 

 طؾقف وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، أما بعد:

فنن خقر ما ُبِذلت فقف إوقاُت: تعؾُُّؿ كتاب اهلل تعـالك وحػظـف وتـدبره، والعؿـؾ 

 ٓ تـؼضل غرائُبف وِحَؽُؿف-بؿا فقف7 ففق أشرف كالم، ٓ تػـك طجائُبف، و

وإن مـ بقـ أهؿ العؾقم الؿتعؾؼة بؽتـاب اهلل تعـالك: طؾـَؿ غريـب الؼـرآن7 الـذي 

 ُيعـَك ببقان إلػاظ التل يعُسر طؾك بعض الـاس ففُؿفا-

وكذا طؾـُؿ أحؽـاِم الؼـرآن الؽـريؿ، الـذي ُيعـَـك بإحؽـام الػؼفقـِة التـل ٓ غــك 

 لؾؿسؾؿ طـ معرفتفا والعؿؾ هبا-

ولؼد طــل سـؾُػ هـذه إمـة الؿباركـة هبـذيـ الِعْؾؿـقـ الؽبقـَرْيـ: ِطْؾـِؿ الَغريـب 

 وإحؽام يف الؼرآن الؽريؿ، وأفردوا لفؿا الؽتَب، وسطَّروهؿا يف ثـايا تػاسقرهؿ-

وقد يؽقن سبُب غرابِة بعض إلػاظ: كقَكفا مـ الؿشرتك الؾػظل: الـذي ُيطؾـؼ 

 -ربقةطؾك أكثر مـ معـًك يف الؾغة الع

ولؼــد اســتققػتـل آيــٌة مـــ كتــاب اهلل تعــالك، َوَرَد فقفــا بقــاُن حؽــِؿ كؽــاح الــزاين 

ـــالك:  ـــف تع ـــل ققل ـــة، وه ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژوالزاكق

، فقجــدهتا قــد أشــؽؾ ففُؿفؿــا طؾــك بعــض طؾؿــاء ژڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

الؿشـرتك  التػسقر والػؼف مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ7 لؽقن لػـظ )الـؽـاح( فقفـا مــ

                                                 
، وكتاب إضداد يف كـالم العـرب، ٕبـل الطقـب 46كتاب إضداد، ٕبل حاتؿ السجستاين، ص: اكظر( 8)

 -55طبدالقاحد الحؾبل، ص

 -5الـقر: ( 0)
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ًٓ طدة، بعُضفا يضادُّ أخر-  الؾػظل، فؼالقا يف معـاها وإحؽام الؿلخقذة مـفا أققا

ــل ـــ العرب ــر ب ــق بؽ ــا الؼاضــل أب ــال فقف ــك ق ــةُ »: حت ــذه أي ــ ه ــمُ  ـْ مِ الت ؽِ ْش

ـْ َأْصـَعب »: ، وقال الشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل«الؼرآن هذه أيُة الؽريؿـُة مِـ

--- وٓ َأْطَؾُؿ َمْخَرجًا واضحًا مـ اإلشؽال يف هذه أية إٓ مع بعض أيات تحؼقؼًا

ػ  -«َتَعسُّ

فرأيت أن ُأْفِرَدها بالبحث والتَّْؿحقص، وَأْجَؿَع أققال الؿػسريـ والػؼفـاء فقفـا، 

وأدرســفا دراســًة مػصــؾًة مســتقفاًة، ثــؿ أبــق ـ مــا تــرج  لــديَّ يف معـاهــا، وإحؽــام 

 دلة ذلؽ الرتجق  وطّؾتف-الؿلخقذة مـفا، وأ

 سائالً اهلل تعالك التقفقؼ والسداد-

 مشؽؾة البحث:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژمعـــك )الـؽــاح( يف ققلــف تعــالك: 

، وإحؽام الؿبـقَّة طؾك ذلؽ، مــ خـالل جؿـع ژڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                 
كدلسل، مػسر، فؼقف، ومـ أهؾ التػــ يف العؾـقم، هق: أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ العربل الؿعافري إ (8)

أكـقار »، و«أحؽـام الؼـرآن»رحؾ إلك الؿشرق، ثـؿ طـاد إلـك إكـدلس بعؾـؿ كثقـر، وتـقلك الؼضـاء- لـف: 

هـ- )اكظر: صبؼات الؿػسـريـ  215طؾك مقصل مالؽ، وغقرها، ت: « الؼبس»، و«الػجر يف تػسقر الؼرآن

ــؿ ،823 – 822لؾســققصل، ص  ــاتوص ،825 رق ــريـ، بؼ ــداودي، الؿػس ــؿ ،181 – 188 ص لؾ  رق

288--) 

 -5.8502أحؽام الؼرآن  (0)

هق: العالمة محؿد إمقـ بــ محؿـد الؿختـار الَجَؽــل الشــؼقطل، مــ أبـرز طؾؿـاء التػسـقر يف زماكـف،  (5)

ة هـ، فاستؼر بالؿديـة الـبقية، واشتغؾ بالتدريس يف الؿسـجد الـبـقي، والجامعـ8536سافر لؾحج سـة 

، «أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن»اإلسالمقة، وطؿؾ طضقًا يف هقئة كبار العؾؿاء، لف تآلقػ مـفا: 

 كثـر، و12. 3 لؾزركؾـل هــ- )اكظـر: إطـالم8565، ت: «دفع إيفام آضطراب طــ آيـات الؽتـاب»و

ة أطـدها تؾؿقـذه ، وترجؿـ8240. 0الجقاهر والدرر يف طؾؿاء الؼرن الرابع طشر، لققسـػ الؿرطشـؾل 

 --(، ط: طالؿ الؽتب82يف آخر أضقاء البقان، ج« ططقة محؿد سالؿ»

 -3.68ن ضقاء البقاأ (1)

 -5الـقر: ( 2)
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ة أقــقال الؿػســريـ والػؼفــاء فقفــا، وأدلــتفؿ، ودراســتفا، وبقــان الــراج  مـفــا، وأدلــ

 الرتجق  وطّؾتف-

 أهؿقة البحث:

 تؽؿـ أهؿقة الؿقضقع يف أمقٍر أهؿفا:

اختالف الؿػسريـ والػؼفاء سؾػًا وخؾػًا يف معــك )الـؽـاح( الـقارد يف آيـة  ,8

7 لؽقن الؽؾؿـة مشـرتكًا لػظقـًا، مؿـا  سقرة الـقر طؾك أققاٍل كثقرة، بقـ بعضفا تضاد 

ْرس و ًة بلن ُتْػَرَد بالدَّ  التحؾقؾ-يجعؾفا حريَّ

اختالف الؿػسريـ والػؼفاء يف حؽؿ كؽاح الزاين، وما يتػرع طـف مـ أحؽام  ,0

ْرس والتحؾقؾ- ًة بلن ُتْػَرَد بالدَّ  الُػْرقة والتقبة وآسترباء واإلحصان، مؿا يجعؾفا حريَّ

ارتباط حؽؿ كؽاح الزاين بباب الـؽاح وباب الحدود يف الشريعة اإلسالمقة،  ,5

 راستف مزيَد أهؿقٍة-مؿا يضػل طؾك د

ـــة  ,1 ــــ كؽـــاح الزاكق ـــرآن الؽـــريؿ ط ـــممـقـ يف الؼ ـــل الصـــري  لؾؿ ورود الـف

والؿشركة، وإكؽاح الزاين والؿشرك، مؿا يستؾزم معرفة الؿراد هبذا الـؽاح، والراج  

 يف ذلؽ7 لؾعؿؾ بف-

الرجقع إلـك لغـة العـرب طــد بقـان معـاين الؽؾؿـات الؼرآكقـة7 ٕجـؾ أهؿقة  ,2

ـُ السقاق مـفا-الرتجق  ب  قـ إققال، واستبعاد ما ٓ تميده قرائ

 التػسقر والػؼف معًا- ,3
ْ
 َجْؿُع مقضقع )حؽؿ كؽاح الزاين( لِعْؾَؿل

أهؿقُة ققام الؿختص يف طؾؿ التػسـقر بدراسـة أقـقال الؿػسـريـ والػؼفـاء يف  ,4

ؾقصقل الؿسائؾ الخالفقة، وأدلة كؾ ققل وحجتف وجقابف طـ أدلة مخالػقف، وذلؽ ل

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:

 جؿع أيات الؼرآكقة التل ورد هبا حؽُؿ كؽاح الزاين- ,8

ع أققال الؿػسريـ والػؼفاء يف بقان معـك )الـؽاح( القارد يف سـقاق هنـل جؿ ,0

الؿــممـقـ طـــ كؽــاح الزاكقــة والؿشــركة، وإكؽــاح الــزاين والؿشــرك، وأدلــة كــؾ قــقل 

 وحجتف-

جؿع أققال الؿػسريـ والػؼفاء وأدلـتفؿ يف حؽـؿ كؽـاح الـزاين، ومـا يتػـرع  ,5

 اإلحصان-طـف مـ أحؽام الُػْرقة والتقبة وآسترباء و

 دراسة تؾؽ إققال دراسًة مؼاركًة- ,1

 بقان الراج  بدلقؾف، والجقاب طؿا خالػف- ,2

إبراز مـدى أثـر الؿشـرتك الؾػظـل يف تػسـقر كؾؿـات الؼـرآن الؽـريؿ وآياتـف،  ,3

 واستـباط إحؽام مـفا-

التلكقد طؾك أهؿقة الرتجق  بؼرائـ السقاق بقـ أققال الؿػسريـ يف الؿشرتك  ,4

 ػظل-الؾ

 مـفج البحث :

وآسـتـباط، والجؿـع،  ،قائؿ طؾك آستؼراء ,بنذن اهلل,مـفجل يف هذا البحث 

 -لؾقصقل إلك الـتائج 7والؿـاقشة ، والتحؾقؾ،ثؿ الدراسة

 : الــذي يجؿــع إقــقال، ويدرســفا، ثــؿ «التػســقر الؿؼــاَرن»ففــق مـــ مـــفج 

 يرج  بقـفا-

 الدراسات السابؼة:

ض لـف الؿػسـرون يف سـقاق تػسـقر آيـات سـقرة  بقاُن الؿراد مـ كؽاح الزاين تعـرَّ

 الـقر، وكذا مـ ألَّػ يف غريب الؼرآن، وُمْشؽِؾِف، وأيضًا: كتب معاجؿ الؾغة-

مـ أحؽام كؿا أسفب الػؼفاُء يف كتبفؿ طـ ذلؽ، وبقان إحؽام الؿتػرطة طـف: 
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 -الُػْرقة والتقبة وآسترباء واإلحصان

ستقطب إققال القاردة يف بقان معـك كؽاح الـزاين الـقارد يف إٓ أن أيًا مـفؿ لؿ ي

ـْ بعــدهؿ، وأدلــتفؿ مـــ  ـْ قــال هبــا مـــ الصــحابة والتــابعقـ وَمــ آيــة ســقرة الـــقر، وَمــ

الؿـؼقل والؿعؼقل، وتحرير محؾ  وَمـَاط الخالف فقفا وأصـؾف، ومـا يتػـرع طــ كـؾٍّ 

مدل الً، ومعؾ الً، وُمْعِؿالً ققاطـَد مـفا مـ أحؽام، ويخّرجفا، ويـاقشفا، ويرج  بقـفا: 

 الرتجق - كؿا يف هذا البحث الُؿْػَرد طـ هذه الؿسللة- 

الجامعات ومراكز البحث  طؾك ففارس مؽتباتبعد البحث وآصالع كؿا أكـل 

ـْ قام  بدراسٍة ُمْػَردٍة طـ هذه الؿسللة جامعًا فقفا بقـ الدراسة العؾؿل لؿ أقػ طؾك َم

 ؼفقة-الؼرآكقة والػ

ػة يف ذلؽ جاءت يف السقاق الػؼفل فؼط دون التػسقري،  وإكؿا الدراسات الؿملَّ

 رغؿ أكف هق إصؾ يف هذه الؿسللة، ومـ أهؿ هذه الدراسات:

ــف: أحؽــام  ,8 ــل الؿــالؽل يف ضــقء كتاب ـــ العرب ــد اإلمــام اب أحؽــام الـؽــاح طـ

ديقان الققػ م، 8.5223دراسة مؼاركة، إلسؿاطقؾ ططك صف سؽربي، ط:  ,الؼرآن

 السـل، مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة-

هـ، 8.8100طؼقبة الزكك وشروط تـػقذها، لصال  بـ إبراهقؿ الخزيؿ، ط:  ,0

 دار ابـ الجقزي-

َحدُّ الزكك يف الشـريعة اإلسـالمقة، بحـث مؼـارن، لؿحؿـد رشـقد قبـاين، مــ  ,5

 مـشقرات رابطة العالؿ اإلسالمل-

 هـ-8181ن فقف، لؿجؿقطة باحثقـ، الزكك وحؽؿ إديا ,1

ولقس يف شلء مـفا التعرض ٕققال الؿػسريـ يف بقان معــك كؽـاح الـزاين، ومـا 

مـصـبٌَّة  ,كؿا هق أيضًا ضاهٌر مــ طـاويـفـا –يتػرع طـفا مـ مسائؾ فؼفقة، وإكؿا هل 

 طؾك الجاكب الػؼفل فحسب-

 ؽتبة الؼرآكقة والػؼفقة-وطؾقف، فنين أرجق أن يؽقن هذا البحث إضافًة جديدًة لؾؿ
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 إجراءات البحث:

 يؿؽـ حصر أهؿ إجراءات البحث فقؿا يؾل:

 -جؿع إققال يف الؿسللة وأدلتفا –8

 طزو إققال ٕصحاهبا مـ الصحابة والتابعقـ وغقرهؿ- ,0

طؾـك هقئـة فؼـرات  ,مـا أمؽــ  –مـع وضـعفا إيراد أدلـة إقـقال وحجتفـا،  ,5

 ـ ثؿ مـاقشتفا-مرقؿة، لقسفؾ استقعاهبا، وم

وبقان الـراج ، ووجـف الرتجـق ، ل ققال، ومـاقشتفا،  كةٍ ؼارم بدراسةٍ  الؼقام –1

 حسب ققاطد الرتجق  الؿعتربة-

ـْ قــال بؽــؾ قــقٍل مـــ أصــحاب كتــب التػســقر، والؾغــة، والغريــب،  ,2 ــ ِذْكــُر َم

ـ دطت والُؿْشؽِؾ، والػؼف7 يف الفامش، ولقس يف صؾب الؿتـ7 تػاديًا لإلثؼال، إٓ م

 الحاجة لذكر اسؿف يف الؿتـ-

 -كؾ مذهبب تُ كُ أهؿ ٕصحاهبا مـ ؿذاهب الػؼفقة ال طزو –3

إيراد الؿذاهب الػؼفقة تحت ما تـدرج فقف مـ أققال الؿػسريـ يف بقان معـك  ,4

كؽاح الـزاين، وطـدُم إفرادهـا بالـذكر يف مباحـث خاصـة هبـا7 وذلـؽ مراطـاًة لتسؾسـؾ 

 ا-الؿسائؾ العؾؿقة وترابطف

 -سقرها إلك الؼرآكقة أيات طزو –5

 -إسفاب دون الؿعتؿدة التخريج مصادر مـ وأثار إحاديث تخريج –6

 أثار إن دطت لذلؽ حاجة البحث فؼط- إحاديث و طؾك الحؽؿ –82

 -وإئؿة7 لشفرهتؿ والتابعقـ الصحابة سقى بنيجاز ل طالم الرتجؿة –88

يف الفـقامش، فـنين أذكـر اسـَؿ الؿملـػ طــد أول طـد اإلحالة إلـك َمْصـَدٍر  –80

ر اســَؿ الؿملــػ إٓ إذا ُخشــل  مقضــٍع لــذكر الؿصــدر، بعــد اســؿ الؿصــدر، وٓ أكــر 

آلتباُس والتشابف، وٓ أذكر يف الفقامش بقاكات الطبعـات، وإكؿـا جعؾُتفـا يف ففـرس 

ؿؾـَة )مرجـع الؿصادر والؿراجع، كؿا أين ٓ أذكر يف اإلحآت الالحؼة لؿصدٍر ما ج
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سابؼ(7 وكؾُّ ذلؽ تػاديًا لتضخؿ الفقامش بشؽؾ غقر مؼبقل7 كظرًا لؽثـرة الؿصـادر 

 الُؿحال إلقفا-

 خطة البحث:

يتؽـقن هــذا البحـث مـــ مؼدمــة، وتؿفقـد، ومبحثــقـ، وخاتؿـة، وففــرس، طؾــك 

 الـحق التالل:

ومـفجـف، ، وأهدافـف، قتفأهؿمشؽؾة البحث، وتتضؿـ الحديث طـ: : والؿؼدمة

 وخطتف-وإجراءاتف، لدراسات السابؼة، وا

 وتحتف مطؾبان: التؿفقد:

الؿطؾـــب إول: تعريـــػ الـؽـــاح لغـــًة واصـــطالحًا، وتعريـــػ الزكـــا لغـــًة 

 واصطالحًا-

 الؿطؾب الثاين: أيات التل ورد فقفا بقاُن ُحْؽؿ كؽاح الزاين والزاكقة-

ــ الؿبحــث إول: ــة، أقــقال الؿػســريـ والػؼفــاء يف الؿــراد بـؽــاح ال زاين والزاكق

 وإحؽام الؿتػرطة طـف، وأدلتفؿ-

 مـاقشة إققال، والرتجق - الؿبحث الثا :

 : وتتضؿـ أهؿ كتائج البحث-الخاتؿة

 ففرس الؿصادر والؿراجع.

 أن يـػع هبذا العؿؾ، وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ- واهلَل تعالك أسلل

ـــف تـــتؿ الصـــالحات، وصـــؾك ا ـــف والحؿـــد هلل الـــذي بـعؿت  هلل طؾـــك محؿـــد وآل

 وصحبف وسؾؿ-

* * * 
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 التنَٔد

 ً٘ ً٘ ّاصطالحًا، ّتعسٓف الصىا لػ املطلب األّل: تعسٓف اليكاح لػ

 ّاصطالحًا:

 أوًٓ: تعريػ الـؽاح لغًة واصطلحًا:

 الـؽاح لغًة:

ــداُخؾ، ُيؼــال: ـــْؽُِ  َكْؽَحــًا وكَِؽاحــًا، والـ ؽــاح: الضــؿُّ والتَّ : َكَؽــَ  َي ـْ ــ
 َمــْلخقٌذ مِ

 َتـَاَكَحت إشجاُر: إذا اكضؿَّ بعُضفا إلك بعض-

جفا بَلْن َطَؼَد طؾقفا-  وُيطَؾُؼ وُيراد بف: َطْؼُد الزواج، يؼال: َكَؽَ  فالٌن امرأًة إذا تزوَّ

، ففق ُمْشَتَرٌك َلْػظـل: أي: لػـٌظ ُيطَؾـُؼ طؾـك كؿا أكف ُيطَؾُؼ وُيراد بف: الَقْطُء والِجَؿاعُ 

 معـَقْقـ فلكثر-

قت العرُب فرقًا لطقػًا ُيْعَرُف بف مقضُع العؼد مـ الـقطء: فـنذا قـالقا: كؽـ  وف رَّ

جفـا وَطَؼـد طؾقفـا- وإذا قـالقا: كؽـ   فالكًة، أو بـَت فالٍن، أو أخَت فـالٍن، أرادوا: تزوَّ

 امرأَتُف أو زوجَتُف لؿ يريدوا إٓ الُؿَجاَمَعة7 ٕن ِذْكـَر امرأتِـِف أو زوجتِـِف ُيْسـَتغـَك بـف طــ

ــف ــة تجعؾ ــد، وإضــاَفُتُف لؾُؿَباَح ــك: العؼ ــف بؿعـ ــة تجعؾ ــك إجـبق ــد، فنضــاَفُتُف إل  العؼ

 -بؿعـك القطء 

ك العرُب العؼَد كؽاحـًا7 ، والبَِضاُع والُؿَجاَمعةُ  ءُ طْ القَ  :يف الؾغة هق الـؽاُح و وَسؿَّ

                                                 
، ومعجؿ مؼايقس الؾغـة ٕحؿـد بــ فـارس، )كؽـ (، 652اكظر: العقـ لؾخؾقؾ الػراهقدي، )كؽ (، ص( 8)

، 8.535هري، )كؽــ ( ، والصــحاح لؾجــق1.5326، وهتــذيب الؾغــة ل زهــري، )كؽــ ( 8226ص 

، والؿجؿـقع الؿغقـث يف غريبـل 205، صوالؿػردات يف غريب الؼرآن، لؾراغـب إصـػفاين، )كؽـ (

، وتػسقر غريـب الؼـرآن لؿحؿـد بــ 5.522الؼرآن والحديث لؿحؿد بـ أبل بؽر إصػفاين، )كؽ ( 

ــرازي، ص ــل بؽــر ال ــة 824أب ـــ قدام ــل ٓب ــرآن6.556، والؿغـ ــب الؼ ــان طـــ غري ــل  ، والرتجؿ ٕب

 -81.522، ولسان العرب ٓبـ مـظقر، )كؽ ( 42الؿحاسـ طبدالباقل بـ طبدالؿجقد، ص

 -80.2اكظر: الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع ٓبـ طثقؿقـ  (0)
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 -ٕكف سبُب القطء

 واصطلحًا:

وجقَِّة، »  - «وإن لؿ يحصؾ ُدُخقٌل وٓ َخْؾقةٌ َطْؼٌد طؾك ِحؾ  العالقِة الزَّ

 ُدْوَكفؿـا ِسـْترًا، أو 
َ
والخؾقُة: أن َيْخُؾَق بزوجتف: بلن ُيْغؾِـَؼ طؾقفؿـا بابـًا، أو ُيْرخـل

 َيـَْػرَد هبا يف مؽاٍن ٓ يراهؿا فقف أَحٌد مـ الـاس- والدخقل: القطُء-

- ومـ أمثؾة مجلء «لقطءا»، و«العؼد»يف الؼرآن الؽريؿ َأَتك بؿعـََقْقـ:  «الـؽاُح »و

ڇ ژوققلـف: ، ژٱ ٻ ٻژ: : ققُلـف تعـالك«العؼد»الـؽاح طؾك معـك: 

 -ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ىئ ژالقاقـع َطِؼـَب العؼـد: ققُلـف تعـالك:  «الـقطء»ومـ أمثؾة مجقئف طؾك معــك 

 .ژی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب

ڃ ڃ چ ژعـالك: الـقارد يف ققلـف ت «الـؽاح»وقد اختؾػ الؿػسرون يف معـك 

، فؼقـــــؾ: هـــــق ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                 
، ولسـان العـرب، 1.5326، وهتـذيب الؾغـة، )كؽـ ( 8226اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغـة، )كؽـ (، ص  (8)

 -3.51,52ؼقطل ضقاء البقان لؾشـأ، و81.528)كؽ ( 

 -225، والروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع لؿـصقر البفق ، ص4.855اكظر: الؿغـل  (0)

 -50( الـقر: 5)

 -16( إحزاب: 1)

 -5.088لؾزمخشري ، والؽشاف 1.06معاين الؼرآن لؾزجاج اكظر: ( 2)

 -052: بؼرة( ال3)

والؿػـردات يف ، 8511، صبــ ططقـةٓ الؿحـرر الـقجقز، و1.836,841اكظر: جامع البقان لؾطربي ( 4)

ــرآن، )كؽــ ( ــب الؼ ــابقري 205، صغري ــان الحــؼ الـقس ــرآن لبق ــان يف مشــؽالت الؼ ، ووضــ  الربه

، وتػسـقر غريـب الؼـرآن لؾــرازي، 0.08، وتـذكرة إريـب يف تػسـقر الغريـب ٓبـــ الجـقزي 0.825

ريـب الؼـرآن، ، والرتجؿـان طــ غ3.562ٕبـل حقـان والبحـر الؿحـقط ، 6.556، والؿغـل 824ص

، وأضـقاء البقـان 110، وفت  الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼرآن، ٕبل يحقـك إكصـاري، ص42ص

 -082,088، ومشؽؾ الؼرآن الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر، ص3.51,52

 -5( الـقر: 5)
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 - وهذا هق محؾ البحث هـا-«القطء»، وققؾ: هق بؿعـك «العؼد»بؿعـك 

يـل  يف لغـة العـرب  «الـؽاح»فسبب آختالف بقـفؿ وَمـَاصف إذن طائٌد إلك كقن 

 ويف كالم اهلل تعالك طؾك الؿعـََقْقـ كؾقفؿا-

 ا لغًة واصطلحًا:ثاكقًا: تعريػ الزك

 الزكا لغًة:

ائقـ–ملخقٌذ مـ: َزَكا، َيْزكِل، ِزَكًك وِزَكاًء  إذا َفَجـَر، وَزاَكـا ِزكـاًء وُمزاكـاًة  ,بؽسر الزَّ

 -بؿعـاه

، وَأْزكاُه: َحَؿَؾُف طؾك الزكا،  ـٍ وَزَكا: إذا أتك الؿرأَة مـ غقر َطْؼٍد شرطل أو ُمْؾِؽ يؿق

كَّ  كاأو َكَسَبُف إلقف- والزَّ  -اُء: الؽثقُر الز 

 -والُؿَزاكاُة: الُؿَباغاُة، والؿرأُة ُتَزاين ُمَزاكاًة وِزَكاًء: ُتَباِغل

 : بـللػ مؼصـقرة، والَؼْصـُر  «الزكـك»بللػ مؿـدودة، وُيْؼَصـر:  «الزكا»والزكا ُيَؿدُّ

 ، والؿـدُّ ژژ ژ ڑڑژٕهؾ الحجاز، وبالَؼْصِر َكَطَؼ الؼرآن الؽريؿ وُرِسـَؿ بـف: 

 
 
، وإلك الؿؿدود: ِزَكائِل  -ٕهؾ كجد- والـ سبُة إلك الؿؼصقر: َزَكِقي 

 -مـ ِصَقغ الَؼْذف «يا اْبـ الَؿْؼُصقر والَؿْؿُدود»ولذا ُجِعَؾ ققُل: 

ْقُؼ وآْحتَِؼاُن والؾُّجقءُ  7 ٕن الزاين ضقََّؼ طؾـك كػسـف، حقـث وَأْصُؾ الزكا: الض 

ر  أخرج كطػَتف إخراجًا ٓ ُيـَسُب إلقف، وٕكـف ضـقَّؼ طؾـك كػسـف يف الػعـؾ7 إذ ٓ ُيَتصـقُّ

                                                 
 -8066، والؼامقس الؿحقط لؾػقروز أبادي )زكك(، ص565العقـ، )زين(، ص (8)

 -125هقؿ مصطػك وآخريـ، )زكك(، صالؿعجؿ القسقط إلبرا( 0)

 -4.34 ، ولسان العرب، )زكا(0.8401الصحاح، )زكك(  (5)

 -50اإلسراء: ( 1)

 ، ولسـان العـرب، )زكـا(0.8405,8401، والصحاح، )زكـك( 112معجؿ مؼايقس الؾغة، )زكك(، ص (2)

4.34- 

 -3.528حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( 3)

 -4.35 ، ولسان العرب، )زكا(0.8232هتذيب الؾغة، )زكك( ( 4)
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ظ طــ أطـقـ الــاس، وضـقَّؼ  وققُع الزكا يف كؾ مقضع، فالبد مـ التؿاس َخْؾقٍة وتحػُّ

 -طؾك كػسف بؿا اكتسبُف مـ إثؿ تؾؽ الِػْعؾة الدكقئة

 واصطلحًا:

 ؼقا طؾك أكف:اختؾػ الػؼفاُء يف التعريػ الشرطل لؾزكا، إٓ أهنؿ اتػ

 -«إيالُج مَؽؾٍَّػ َحَشَػًة أو َقْدَرها يف ُقُبؾ آدمقٍة طؿدًا بال ُشْبَفةٍ »

ه ففق محؾ اختالف، كـالقطء يف  ففذا التعريػ جامع لؿا قالقه، وما زاد طـ حد 

ُبر، وغقر ذلؽ  -الدُّ

ٌُ ُحكلببهِِ ىكبباِح الصاىببٕ          ََّزَد فَٔببا بٔببا املطلببب الجبباىٕ: اآٓببات البب  

 ٘:ّالصاىٔ

لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ الـصُّ طؾك بقان حؽؿ كؽـاح الـزاين والزاكقـة إٓ يف ققلـف 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژتعـــــــــــــالك: 

 ، وطؾقف، فنن هذا البحث مـصب  طؾك هذه أية-ژژ

وثؿــة آيــاٌت ُأَخــَر متعؾؼــٌة بحؽــؿ الـؽــاح وشــروصف طؿقمــًا ً ً، ولقســت يف الــزاين 

وقد َأْوَرْدُتفا يف ثـايا هذا البحث لالستدٓل هبا يف بعض الؿسـائؾ وإقـقال  والزاكقة،

طة طـ آية سقرة الـقر-  الؿتػر 

* * * 

 

                                                 
 -20طؼقبة الزكا وشروط تـػقذها لؾدكتقر صال  الخزيؿ، ص( 8)

، وحاشـقة الدسـققل طؾـك 02.068، والشرح الؽبقـر لعبـدالرحؿـ بــ قدامـة 80.512اكظر: الؿغـل ( 0)

 -25,21، وطؼقبة الزكا وشروط تـػقذها، ص3.528الشرح الؽبقر 

 -5( الـقر: 5)

، والؿـقرد 485، 550جؿ الؿػفـرس ٕلػـاظ الؼـرآن الؽـريؿ، لؿحؿـد فـماد طبـدالباقل، صالؿع: كظرا (1)

 -366الؿػفرس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿ، لروحل البعؾبؽل، ص
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 املبخح األّل

أقْال املفطسًٓ ّالفكَاٛ يف املساد بيكاح الصاىٕ ّالصاىٔ٘، 

 ّاألحكاو املتفسِّع٘ عيُ، ّأدلتَه، يف ضْٛ قْلُ تعاىل:

 :ژڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ 

، وقـال الشــقخ «الت الؼـرآنؽِ ْشـمُ  ـْ مِـ هـذه أيــةُ »قـال الؼاضـل ابــ العربـل: 

ـْ َأْصَعب أيات تحؼقؼًا--- وٓ َأْطَؾُؿ »محؿد إمقـ الشـؼقطل: 
هذه أيُة الؽريؿُة مِ

ػ  -«َمْخَرجًا واضحًا مـ اإلشؽال يف هذه أية إٓ مع بعض َتَعسُّ

يف تلويـؾ أيـة، وبقـان الحؽـؿ الؿـلخقذ مـفـا،  والػؼفاءُ  ؾػ الؿػسروناختوقد 

 كؿا يؾل:ثؿاكقة، بالـؽاح فقفا طؾك أققال، إجؿاُلفا  والؿرادِ 

 إول:الؼقل 

أن يعؼد الرجـُؾ العػقـُػ طؾـك امـرأٍة زاكقـٍة مؼقؿـٍة طؾـك الزكـا،  أن الؿراد: تحريؿُ 

ؼد طؾقفا، وهق زاٍن مؼـقٌؿ طؾـك الزكـا- أمـا إن ؾ الؿرأُة العػقػُة برجؾ يعبَ ؼْ أن تَ  وتحريؿُ 

طؾـك زاكقـٍة يعؾـؿ أهنـا مؼقؿـٌة  تاب الزاين وتابت الزاكقة جاز ذلؽ7 ٕكف ٓ يعؼد الرجـُؾ 

ٓ يـممـ بـاهلل  الزكا، أو مشرًكا إٓ إن كان زاكًقا مثؾفا يعجبف فعُؾ لؿ َتُتْب مـف طؾك الزكا 

بؾ ؼْ لزاكقة هل التل زكك هبا أو غقرها، وٓ تَ كاكت تؾؽ ا ، سقاءٌ تعالك، وٓ بتحريؿ الزكا

مثؾـف  طؾـك الزكـا إٓ إذا كاكـت هـل زاكقـةً  برجؾ يعؼد طؾقفا وهل تعؾؿ أكف مؼـقؿٌ  الؿرأةُ 

 ، سقاء كان ذلؽ الزاين هق الذي زكك هبا أو غقره-تحب الزكا، أو مشركةً 

ـْ َأْقَدم طؾك طؼد التزويج قبؾ التقبة مـ الزكا، فـؽاحف باصؾ،  م-فَؿ  وهق زكًا محرَّ

 «-القطء»ولقس « العؼد»بؿعـك هـا فالـؽاح 

وطؾقف، فقجقز أن يتـزوج الـزاين بالزاكقـة، لؽــ إذا تابـا جؿقعـًا طــ الزكـا، سـقاٌء 

                                                 
 -5( الـقر: 8)

 -5.8502( أحؽام الؼرآن 0)

 -3.68ن ضقاء البقا( أ5)
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 كاكت هل تؾؽ التل زكك هبا، أو زاكقة غقرها-

 -الؿػسريـ واختار هذا الؿعـك يف تػسقر أية بعُض 

، إٓ أن مـا ذهبـقا إلقـف هــا ثـامـذكر حجة الؼقل الوسقل  الجقاب طـ هذا الؼقل طـد 

 لؿا سقل -هق الراج 7 بعد التقبة مـ إباحة كؽاح الزاكققـ لبعضفؿا 

تزويج الـزاكققـ مــ بعضـفؿا إذا تابـا طــ: أبـل بؽـر الصـديؼ،  ت إباحةُ يَ وِ وقد رُ 

، بــ طبـاس، وجـابر بــ طبـداهلل طبـداهلل و وطبـداهلل بــ طؿـر،وطؿر بـ الخطـاب، 

طؽرمـة وطـامر الشـعبل، وسـعقد بــ جبقـر، وسعقد بـ الؿسقَّب، وطؾؼؿة بـ ققس، و

، بـ أبـل ربـاح ، وططاءبـ جرب ، وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر، ومجاهدمقلك ابـ طباس

بـالؿرأة  قـالقا: إذا زكـك الرجـُؾ  :ؿقَ ْشـة بـ أَ ؾَ وِص  وجابر بـ زيد، وطؿر بـ طبدالعزيز،

 -طـ الزكا لف بالـؽاح إذا تابا فنهنا تحؾُّ 

 أيضًا-   بـ مسعقدكؿا روي ذلؽ طـ طبداهلل 

                                                 
 5.8552,8558بــ العربـل ٓأحؽـام الؼـرآن ، و5.882تػسقر الؼرآن العزيز ٓبـ أبـل زمــقـ ( اكظر: 8)

ًٓ لؾؼقل  ، ومجؿقع فتاوى ابـ 05.818لؾرازي أ ، ومػاتق  الغقب  الثامـإٓ أكف جعؾ لمية احتؿا

، وزاد الؿعــاد ٓبـــ الؼــقؿ 85.24، وغرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان لؾـقســابقري 82.585تقؿقــة 

، وفـــت  8.52,58لـــف  ، وإغاثـــة الؾفػـــان،3.118,110، وإطـــالم الؿـــققعقـ، لـــف 2.821,822

، وتػسـقر 0.512، والػـرات الـؿقـر لؾؿطفـر الضـؿدي 110الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼـرآن، ص

والتػسقر الحديث لؿحؿد  ،238، صلؾسعدي وتقسقر الؽريؿ الرحؿـ، 85.42,48أحؿد الؿراغل 

 ، ومشــؽؾ00,05ســقرة الـــقر، ص –، وتػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ٓبـــ طثقؿــقـ 5.534,535دروزة 

 -080,085الؼرآن الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر، ص

، كتـاب الـؽـاح، بـاب مــ رخـص يف الرجـؾ يػجـر يف الؿصــػ ابــ أبـل شـقبة :( أخرج هذه أثار طـفؿ0)

,835صالؼاضــل إســؿاطقؾ بـــ إســحاق يف أحؽــام الؼــرآن، ، و6.005,003بــالؿرأة ثــؿ يتزوجفــا 

842- 

قبة طـ الزكا، وبعضفا َأصَؾؼ ولؿ يؼق د، لؽـف ُيحؿـؾ طؾـك ذلؽ بالت لؽـ يؾحظ يف بعض هذه أثار تؼققدُ  

 لؿا سقل  بعد قؾقؾ يف بقان أدلة ترجق  اشرتاط التقبة لصحة كؽاح الزاكققـ-التقبة وإن لؿ يـص طؾقف7 

اكظر: الؿغــل )أحؿد هذه أثار العامة طؾك أن فقفا اشرتاط التقبة7 ٕكف أمر مسّؾؿ بف-  وقد حؿؾ اإلمامُ  

 -(5.565، وأحؽام الؼرآن لؾجصاص 6.235

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

= 
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، وققل جؿفقر الػؼفـاء الَجْفَضؿل وهق ققل الؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق

، التقبـةَ  وابــ حـزم طؾك اختالٍف بقـفؿ يف اشرتاط التقبة مـ طدمفا، فاشرتط أحؿد,

 -,ولؿ يشرتصفا أبقحـقػة ومالؽ والشافعل

                                                 
= 

أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، كتاب الـؽاح، بـاب مــ كـره أن يتـزوج الرجـُؾ قال: ٓ يزآ زاكَققـ- 

,832، صالؼـرآن يف أحؽـامبـ إسـحاق سؿاطقؾ ، والؼاضل إ84232، ح6.004الؿرأَة إذا فجر هبا 

 -022,038، ح834

 ک ڑ ڑژئؾ طـ الرجؾ يػجر بالؿرأة ثؿ يتزوجفا، فؼـرأ: وروي طـف خالف هذا، فؼد روي أكف ُس  

[- أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصــػ، كتـاب الـؽـاح، 02]الشقرى:  ژگ گ گ ک ک ک

والؼاضــل إســؿاطقؾ يف  84215، ح6.005بــاب مـــ رخــص يف الرجــؾ يػجــر بــالؿرأة ثــؿ يتزوجفــا 

 ، فلباح ابـ مسعقد كؽاحفؿا بعد التقبة-042,048، ح842,848إحؽام، ص

، 4.022وقد أخـرج طبـدالرزاق يف الؿصــػ، كتـاب الطـالق، بـاب الرجـؾ يـزين بـامرأة ثـؿ يتزوجفـا  

ن مـا أكـف سـئؾ طــ الرجـؾ يـزين بـالؿرأة ثـؿ يتزوجفـا، فؼـال: هؿـا زاكقـا  طـ ابـ مسـعقد 80465ح

فؾؿ يزل يرددهـا  ژگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژاجتؿعا، فؼقؾ: أرأيت إن تابا؟ قال: 

 حتك ضــا أكف ٓ يرى بف بلًسا-

 ، فقؽقن َمـُْعُف لـؽاحفؿا قبؾ التقبة، وأما بعدها فجائز- ففذه الرواية تجؿع الؼقلقـ طـ ابـ مسعقد 

ل   واحد مـفؿا إلك صاحبف  يـظر كؾُّ »حفؿا بلكف َمـَْع ابـ مسعقد لـؽابعُض أهؾ العؾؿ ومـ أجؾ ذلؽ أوَّ

طؾك ما إذا تزوجـا قبـؾ التقبـة، فتبؼـك  بعقـ الزكا7 لؿعرفتف بحالف قبؾ الـؽاح وأهنؿا تزاكقا، وهق محؿقٌل 

طــ روايَتـْل ابــ  88.51وقال ابــ حـزم يف الؿحؾـك  -0.186لؾؼشقري  أحؽام الؼرآناكظر: «- الريبة

 -«7 ٕكف إكؿا أباح كؽاحفا بعد التقبةالؼقٓن مـف متػؼان»: مسعقد 

بــ إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد بــ زيـد الجفضـؿل إزدي  إسـؿاطقؾ بــ إسـحاقالؼاضل أبـق إسـحاق، : هق( 8)

، «أحؽـام الؼـرآن»البصري، مؼرئ فؼقف، وهـق ممسـس الؿدرسـة الؿالؽقـة بـالعراق، صــَّػ فـلكثر، لـف: 

تــاريخ بغــداد لؾخطقــب البغــدادي  ظــر:هـــ- )اك050، وغقرهؿــا- ت: «مســـد حــديث مالــؽ بـــ أكــس»و

حقاتـف  إسؿاطقؾ بــ إسـحاق:، و65، رقؿ43,44، وصبؼات الؿػسريـ لؾداودي، ص3.058,053

 -(03,62لؾدكتقر جؿال طزون، ص وفؼفف،

، فؼـد 833,848، أما يف كتابـف أحؽـام الؼـرآن، ص124( اكظر: إسؿاطقؾ بـ إسحاق: حقاتف وفؼفف، ص0)

 وباقل تػسقرها مػؼقد- ذكر بعض إققال يف أية،

ـــؽ ( اكظـــر: 5) ـــام مال ـــة الؽـــربى لإلم ـــرآن ، و2.086,002، وإم لؾشـــافعل 0.66الؿدوك أحؽـــام الؼ

، والفدايـة 53، 88.55، والؿحؾك ٓبــ حـزم 4.88وآستذكار ٓبـ طبدالرب ، 5.560لؾجصاص 

ـــاين  ـــرايف 8.854,855لؾؿرغقـ ـــذخقرة لؾؼ ـــل ، 1.026، وال ـــة والؿغـ ــــ قدام  ،6.230,235ٓب

، والؿجؿـقع 5.66واإلكصـاف لؾؿـرداوي  ،02.552,512والشرح الؽبقر لعبـدالرحؿـ بــ قدامـة 

= 
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، وابــ قـق ؿ التقبَة لصحة كؽاح الزاكققـ: شقُخ اإلسالم ابـ تقؿقةومؿـ اشرتط 

ــة ، والشــقخ ، ومـــ الؿعاصــريـ: الشــقخ محؿــد بـــ إبــراهقؿ آل الشــقخالجقزيَّ

 -، والؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقديةمحؿد بـ طثقؿقـ

  أهؿفا:بلدلٍة،  واستدل مـ لؿ َيَر اشتراط التقبة

 ،ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ طؿـــــقم ققلـــــف تعـــــالك:  ,8

 -، ففق شامؾ يف طؿقمف لؾزاكقة والعػقػةژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ وققلف: 

                                                 
= 

 -124ص ،وإسؿاطقؾ بـ إسحاق: حقاتف وفؼفف، 552 ،84.555شرح الؿفذب لؾـقوي 

 -812، 50.826,882، 82.583,586اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (8)

 -8.52,58، وإغاثة الؾفػان 3.118,110ققعقـ ، وإطالم الؿ2.821,822اكظر: زاد الؿعاد  (0)

ـــ  (5) ــد ب ــة الشــقخ الؿجــدد: محؿ ـــ ذري ــدالؾطقػ آل الشــقخ، م ـــ طب ــراهقؿ ب ـــ إب ــد ب هــق: الشــقخ محؿ

هـ، وصؾب العؾؿ وكبغ مـذ صغره، وتقلك مـاصب طدة مـفا: مػتـل الـديار 8588طبدالقهاب، ولد سـة 

اء، كؿـا جؾـس لؾتـدريس كثقـرًا، وتخـرج طؾـك يديـف السعقدية، ورئقس الؼضاة، ورئقس هقئة كبار العؾؿ

، 2.523 )اكظر: إطـالممجؾدًا-  85هـ، وقد ُجؿعت فتاواه يف 8556جؿع غػقر مـ الطؾبة، تقيف سـة 

الشـقخ أطـدها تؾؿقـذه  مػصـؾةً  ، وترجؿـةً 8286. 0الجقاهر والدرر يف طؾؿاء الؼـرن الرابـع طشـر  كثرو

، وكتـاب: 8.6,05فتـاوى الشـقخ محؿـد بــ إبـراهقؿ  مـةمؼديف « محؿد بــ طبـدالرحؿـ بــ قاسـؿ»

 -، لعبدالرحؿـ الؼرطاوي(«الجامع لسقرة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ»

 -0424، فتقى رقؿ 82.852اكظر: فتاوى الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ  (1)

 هــ، وصؾـب العؾـؿ مــذ صـغره، وكبـغ يف8514هق: الشقخ محؿد بـ صال  بـ طثقؿقـ، ولد بعـقزة ســة  (2)

طؾــقٍم شــتك، وكــان مـــ أبــرز تالمقــذ الشــقخقـ: طبــدالرحؿـ بـــ ســعدي، وطبــدالعزيز بـــ بــاز، تــقلك 

التدريس بػرع جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة بالؼصـقؿ، وكـان طضـقًا يف هقئـة كبـار العؾؿـاء، 

كثقرة، وتخرج طؾك يديف جؿع غػقر مـ صؾبة العؾؿ، وقد ُصبعت معظؿ فتاواه ودروسف فبؾغت مجؾدات 

، «طامـًا مـع الشـقخ محؿـد بــ طثقؿـقـ 81»هـ، وُأل ػـت يف ترجؿتـف كتـٌب طـدة، مـفـا: 8108تقيف سـة 

 -، لـاصر الزهراين«ابـ طثقؿقـ: اإلمام الزاهد»لعبدالؽريؿ الؿؼرن، و

، وفتــاوى الؿــرأة الؿســؾؿة لــف 00,05ســقرة الـــقر، ص –اكظــر: تػســقر الؼــرآن الؽــريؿ ٓبـــ طثقؿــقـ  (3)

0.365- 

 -84443، فتقى رقؿ 85.555 اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة، برئاسة الشقخ طبدالعزيز بـ باز(4)

 -50( الـقر: 5)

 -01( الـساء: 6)

، 552، 84.555، والؿجؿقع شرح الؿفـذب 6.231، والؿغـل 5.562( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 82)

 -3.58وأضقاء البقان 
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 وأجقب طـ ذلؽ بؿا يؾل:

ـالَح أ.  فـقفؿ، والزاكقـُة أن اهلل تعالك اشرتط يف كػس أيـة التـل اسـتدلقا هبـا: الصَّ

ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻژ فؼــــال:  والــــزاين لقســــا مـــــ أهــــؾ الصــــالح،

 -ژپ

ب. أن كؽاح الزاين لؾزاكقة محرٌم طؾقـا، ومستثـًك مـ العؿقم الؿذكقر يف أيتقـ، كؿـا 

م طؾقــا مــ الـسـاء، كـؽـاح الخامسـة،  استثـك اهلُل تعالك مـ العؿقم يف أيتـقـ سـائَر مـا َحـرَّ

خالتفـا، وغقـر  والؿعتدة، والؿشركة غقر الؽتابقـة، والجؿـع بـقـ الؿـرأة وأختفـا أو طؿتفـا أو

 -ذلؽ مؿا ثبت يف إدلة إخرى

طـ رجـٍؾ زكـا بـامرأةٍ فـلراد أن  طـ طائشة رضل اهلل طـفا قالت: ُسئِؾ رسقل اهلل  ,0

م مـا كـان بـؽـاح»: يتزوجفا أو ابـَتَفا، فؼال  ُم الحراُم الحـلَل، إكؿـا يحـرِّ ، ففـذا «ٓ يحرِّ

م الحالل-الحديث دلقؾ طؾك أن الزكا الحرام ٓ يح م الـؽاَح الحالل، فالحرامٓ  يحر   ر 

 وأجقب طـف:

 أ. أن الحديث ضعقػ ٓ يثبت-

ب. لق ُسؾ ؿ بصحتف فنكف محؿقل طؾـك جـقاز كؽاحفؿـا بعـد التقبـة7 لقتػـؼ مـع إدلـة 

 -الصحقحة إخرى، فنذا تابا جاز لفؿا أن يتـاكحا، أما قبؾ التقبة فال

 عدم اشتراط التقبة لجقاز كؽاح الزاكققـ.وبفذا ضفر ضعُػ هذا الؼقل ب

                                                 
 -50( الـقر: 8)

 -82.585، ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة 6.231، والؿغـل 5.562( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 0)

 -88.52اكظر: الؿحؾك ( 5)

- قــال الفقثؿــل يف مجؿــع 5352، ح1.128أخرجــف الــدارقطـل يف ســــف، كتــاب الـؽــاح، بــاب الؿفــر ( 1)

: )فقف طثؿان بــ طبـدالرحؿـ الزهـري، وهـق مـرتوك(، وضـعػف شـعقب 1.035الزوائد ومـبع الػقائد 

 - تحؼقؼف لســ الدارقطـلإركاؤوط يف

 -6.235اكظر: الؿغـل ( 2)
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ٕن الزاكقة الؿؼقؿة طؾـك الزكـا ٓ اشرتاط التقبة لجقاز كؽاح الزاكققـ7  والراجح:

ثف مالَ  د فراشـف، فتخـتؾط ػِسـف بال حؼ، وتُ ُيمَمـ أن ُتْؾِحَؼ بزوجفا ولًدا مـ غقره، وتقر 

حريؿ ممقـت لسـبب، لذلؽ حرم كؽاحفا حتك تتقب، فالتوتؿقت الَغقرة،  إكساب،

 -كحال الؿعتدة

ًة طؾك الزكا وهق يعؾؿ بـذلؽ ففـق َديُّـقث7 واهلل تعـالك  ـْ كؽ  امرأة زاكقًة مصرَّ وَم

ــؽ  ــتؼباح ذل ــك اس ــاَس طؾ ــالك الـ ــر تع ــد فط ــًا، وق ــقن َديُّقث ــده أن يؽ ــك طب م طؾ حــرَّ

واستفجاكف، إٓ مـ اكحرف بػطرتف، ففق إذن ُمقجُب الِػطـرة وصـريُ  العؼـؾ، ولفـذا 

 -إذا بالغ الـاُس يف سب  رجٍؾ قالقا: هق زوج َقْحبةٍ 

وكذلؽ هق حال الزاين الؿؼقؿ طؾك الزكا، فـال يتزوجفـا وهـق بـاٍق طؾـك كبقرتـف7 

كؿا أكـف لــ ُيِعـػَّ زوجَتـف لؽثـرة  ؼ بـسبف ولًدا مـ حرام-ؾحِ ٕكف ُيػسد فراَشف هبذا، ويُ 

رويـة طــ السـؾػ يف إباحـة الؿؼة السـابولـذلؽ ورد يف بعـض أثـار  اشتغالف بغقرها-

«- ه حاللرُ حرام، وآِخ  فُ لُ وَّ ٓ بلس أن يتزوجفا، أَ »ققلفؿ:  تزويج الزاكققـ مـ بعضفؿا

 «-أن أصاب الحالل»ويف بعضفا: 

 -فؽقػ يؽقن أصاب الحالل حقـئٍذ وهق ٓ يزال يزين بغقرها مـ الـساء؟

شقٌع ٕمر الزكا، وتـػقٌر مـ أهؾف كؿا أن تحريَؿ كؽاح الزاكققـ حتك يتقبا إكؿا هق تب

 والؿتعاصقـ لف7 لئال َيْسَتْؿِرَئُف جفؾُة الـاس، ويجعؾقكف سبقالً لؾـؽاح مـ غقر تقبة-

وإذا َرِضَقت الؿرأُة أن َتـْؽ  زاكقًا فؼد َرِضَقْت طؿؾف، وكـذلؽ إذا رضـل الرجـٌؾ 

ـْ رضل بالزكا كان بؿـزلة ال  -زاينأن يـؽ  زاكقًة فؼد رضل طؿَؾفا، وَم

واهلل تعالك إكؿا أباح كؽاح الؿحصـات العػقػات مـ الؿممـات والؽتابقات 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ

                                                 
 -8.58، وإغاثة الؾفػان 3.118,110 ، وإطالم الؿققعقـ50.812اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (8)

 -50.812، 82.584اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (0)
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ٓ يباح ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ، فدّل ذلؽ طؾك أن غقر العػقػة 

كؽاُحفا7 ٕن اإلباحة قد ُطؾ ؼت طؾك شرط اإلحصان، والحؽُؿ الؿعؾَّؼ طؾك شرٍط 

 -فنذا اكتػك اإلحصاُن اكتػت اإلباحُة الؿشروصُة بفيـبغل طدُم اكتػائف، 

ـُ الزواَج هبـ  كؿا اشرتط تعالك العػاَف يف اإلماء الؿممـات إذا أراد الؿمم

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ

ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

: الصديؼ ، والَخَدنُ ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ

ىئ ژيف ققلف تعالك: الرجؾ والؿرأة مًعا، كؿا  سًرا، ويطؾؼ طؾكالؿرأُة الذي تزين بف 

، فدل طؾك أن الَخَدن لؾرجؾ ژۀ ۀ ہہژ، وققلف: ژىئ ىئی

ـْ هذه حالفا مـ والؿرأة ػاح: هق الزكا، فنذا كاكت َم - والُؿسافَِحُة: هل الزاكقة، والس 

َـّ َأولك –مسافحًة غقر محصـة–اإلماء   -مـفّقًا طـ كؽاحفا، فؽقػ بالحرائر؟ فف

واشرتط تعالك أيضًا يف الرجال أن يؽقكقا يف الـؽاح محِصــقـ غقـر مسـافحقـ: 

، ففـــذا الؿعــــك ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹژ

ف وبقَّـف بقاكًا مػروضًا  -وإمر مؿا ٓ يـبغل إغػاُلف، فنن الؼرآن قد كصَّ

                                                 
 -2الؿائدة:  (8)

 -50.811,812اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (0)

 -3.53، وأضقاء البقان 5.562حؽام الؼرآن لؾجصاص اكظر: أ (5)

 -02الـساء:  (1)

ومجؿـقع فتـاوى ابــ تقؿقـة ، 8.625، والؽشـاف 5.815,816، 3.320,325 جامع البقاناكظر:  (2)

 -8.35الؿائدة  ,، وتػسقر الؼرآن ٓبـ طثقؿقـ 0.82 لؾشقكاين وفت  الؼدير، 50.811

، 1.88، وإطــالم الؿــققعقـ 50.811قع فتــاوى ابـــ تقؿقــة ، ومجؿــ284الؿحــرر الــقجقز، صاكظــر:  (3)

 -3.53وأضقاء البقان 

 -01الـساء:  (4)

ــة  (5) ـــ تقؿق ــاوى اب ، وتقســقر 1.88، وإطــالم الؿــققعقـ 811,812. 50، 82.584اكظــر: مجؿــقع فت

 -238الؽريؿ الرحؿـ، ص
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ــالك:  ــف تع ــؽ أيضــًا ققل ــد ذل ــا يمك ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ژومؿ

ؿرأة خبقثًة كان قريـُفا خبقثـًا، وقـد ، فنذا كاكت الژۅ ۅ ۉ ۉې

ُأبق  لؾؿسؾؿ أن يتزوج كافرًة: يفقديًة أو كصراكقًة، إذا كاكت محَصـًة طػقػًة، ولؿ ُيـَب  

ٍة طؾك الزكا، وإن كاكت مسؾؿًة7 ٕن ضـرر ذلـؽ يتعـدى إلقـف، أمـا  ج زاكقٍة مصرَّ لف تزوُّ

 - الؽافرة فضرُر ديـِفا ٓ يتعّدى إلقف

، ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ م ققلف تعالك: لعؿقوأيضًا: 

الح فقفؿ، والزاكقة والزاين لقسا مـ أهؾ الصالح  -فؼد اشرتط تعالك الصَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژوطؿقم ققلف تعالك: 

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 

ـ الزكا  ، فالتقبةُ ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ م

 -ُتْذِهُب أَثَرهُ 

ٓ  َذْكَب لف»: وكذا طؿقُم ققلف  ـْ  -«التائُب مـ الذْكِب َكَؿ

ــة  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ : تعــالك ققلــفكؿــا أن طؿــقَم  دلقــٌؾ طؾــك شــؿقلف لؾزاكق

ًٓ ل دلة السابؼة  -والعػقػة فقص ُّ كؽاُحفؿا، لؽـ بعد التقبة7 إطؿا

                                                 
 -03الـقر:  (8)

، وإغاثـة 85.24الؼرآن ورغائـب الػرقـان ، وغرائب 813 – 50.812اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة  (0)

 -8.50الؾفػان 

 -50( الـقر: 5)

 -6.231، والؿغـل 5.562( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 1)

 -35,48: ػرقان( ال2)

 -3.65أضقاء البقان ( 3)

ـ ماجة يف الســ، كتـاب الزهـد، بـاب ذكـر التقبـة، ص( 4) ـ مسـعقد 1022، ح421أخرجف اب ـ حـديث طبـداهلل بـ - مـ

 (، وحسـف إلباين )هبامش الســ(85.148)فت  الباري  «سـده حسـ»الحافظ ابـ حجر: - قال- 

 -3.58أضقاء البقان ( 5)
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آسـترباء  مع التقبة لصحة كؽاح الـزاكققـ، وهـق: * واشترط بعض الػؼفاء شرصًا آخر

، بحقضــٍة لؾحائــؾ غقــر الحامــؾ، ووضــع الحؿــؾ لؾحامــؾ، وهــق مــذهب اإلمــام أحؿــد

ومــ الؿعاصـريـ: الشـقخ محؿـد بــ ، ، وابـ الؼـقؿواختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 -السعقدية، والؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة إبراهقؿ آل الشقخ

,فقؿا ذهب مالؽ إلك اشرتاط آسترباء لفا: حامالً أو حائالً، مـ غقر اشـرتاط التقبـة 

 - ,كؿا سبؼ ذِْكُره

أما أبقحـقػة فنكف يرى جقاَز وصحَة العؼد طؾك الزاكقة قبؾ آسـترباء إن كاكـت حـامال7ً 

الحؿـؾ7 لـئال َيْسـِؼل بؿائـف ٕهنا مـ الُؿَحؾَّالت يف الـصقص، طؾك أٓ يطلها إٓ بعد وضـع 

زرَع غقره- وَيْشرتط آسترباَء يف الحائؾ غقر الحامؾ فؼط، ووافؼف طؾقف: محؿد بــ الحســ 

الشـــقباين، فقؿـــا خالػفؿـــا أبـــق يقســـػ الؼاضـــل، فاشـــرتط آســـترباء لؾحائـــؾ والحامـــؾ 

 -جؿقعًا

ؾؼـًا، سـقاٌء وذهب الشافعل إلـك جـقاز العؼـد طؾـك الزاكقـة ووصئفـا قبـؾ آسـترباء مط

ن مـاء الـزاين غقـر ُمْحَتـَرم، فـال يعتـّد بـف، وٓ ُيؼـاُس طؾـك مـاء الـقطء  لؾحائؾ أو الحامـؾ7ٕ 

ــُة الـؽــاح والؿصــاهرة، فلَْشــبََف  الحــالل، فــال تصــقر بــف الؿــرأُة فراشــًا، وٓ تثبــت بــف َمْحَرمقَّ

 -الؿباشرَة بغقر شفقةٍ، ووطَء الصغقر

                                                 
 -02.552,512، والشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة 6.238,231اكظر: الؿغـل ( 8)

 -50.882اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة ( 0)

 -2.810اكظر: زاد الؿعاد ( 5)

 -0424، فتقى رقؿ 82.852وى الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ اكظر: فتا (1)

 -84443، فتقى رقؿ 85.555 اكظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة، برئاسة الشقخ طبدالعزيز بـ باز(2)

 -4.88اكظر: آستذكار ٓبـ طبدالرب ( 3)

 -50.882، ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة 8.862اكظر: الفداية لؾؿرغقـاين ( 4)

، والشرح الؽبقـر لعبـدالرحؿـ 84.555,553، والؿجؿقع شرح الؿفذب 2.006,058إم : اكظر( 5)

 -50.882، ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة 502، 02.054لعبدالرحؿـ بـ قدامة 
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 وأجقب طـف بؿا يؾل:

 فاٌد مؼابؾ الـص فال ُيؼبَؾ- . أكف اجت8

. أن ماَء الزاين يحصؾ بف الحؿُؾ والقٓدُة والـََّسُب إلك إم، فال يؼال إكـف غقـر معتـدٍّ 0

 -بف مطؾؼًا مـ كؾ وجفٍ 

هنا قد تؽـقن حـامالً، 5 . أن وطء الحائؾ قبؾ آسترباء ُيْػضل إلك اشتباه إكساب7ٕ 

 -  تؿؾ أن يؽقن مـ الثاينفقحتؿؾ أن يؽقن ولدها مـ إول، ويح

ــراجح: ــؾ  وال ــؾ بحقضــة، والحام ــة الحائ ــقل إول، باشــرتاط اســترباء الزاكق ــق الؼ ه

 بالقضع7 لقرود ذلؽ يف الـصقص الصحقحة، ومـفا:

فقجب استصـحاب هـذا  ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئژققلف تعالك:  ,8

 -لرجقع إلقفهذا العؿقم يف هذه أية، وٓ يخرج مـف إٓ ما أخرجف دلقٌؾ صحقُ  يجب ا

ٓ ُتْقَصل حامٌؾ حتك َتَضَع، وٓ  قُر ذاِت َحْؿـٍؾ حتـك »: يف َسبَايا أَْوصاس ققلف  ,0

 -  «حتك تحقَض َحقَْضةً 

مـرٍئ يـممـ بـاهلل والقـقم أخـر أن َيْسـِؼَل مـاَء َزْرِع »يقم حـقـ:  ققلف  ,5  ٓ ٓ يحـؾ 

ٓ -أي: إتقان الـساء الُحبَالك– قرِه  مـرٍئ يـممـ بـاهلل والقـقم أخـر أن يؼـع طؾـك ، وٓ يحـؾ 

                                                 
 -50.882مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة : اكظر( 8)

 -02.554الشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة : اكظر( 0)

 -1الطالق: ( 5)

 -3.65أضقاء البقان ( 1)

متعؼبـًا بعـَض َمــ اهنـزم  َصاس: واٍد بقـ حـقـ والطائػ، وسريُة أوصاس قادها أبق طامر إشعري َأوْ  (2)

إلك القادي مـ هقازن وثؼقػ بعد غزوة حـقـ، سـة ثؿاٍن مـ الفجرة، فاكتصر طؾقفؿ وغـؿ مـفؿ الؿـاَل 

بايا(  (-1.51لؿؾؽ بـ هشام )اكظر: سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ٕبل محؿد طبدا -والـساَء )السَّ

ــاب يف وطء الســبايا، ص( 3) ــاب الـؽــاح، ب ــق داود، كت ــل ســعقد  0824، ح541أخرجــف أب ـــ حــديث أب م

- وصححف إلباين )هبامش الســ(- وأخرجف ابــ أبـل شـقبة يف الؿصــػ، كتـاب الـؽـاح، الخدري 

 84428، ح6.101لـؽ؟ باب ما قالقا يف الرجؾ يشرتي الجارية وهل حامؾ، أو يسبقفا، ما قـالقا يف ذ

 -مـ حديث طؾل بـ أبل صالب 
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بْل حتك َيْستَبرئفا  -«امرأٍة مـ السَّ

ـْ َوصَِئ ُحبْؾك»: وقال  ,1  -«لقس مـا َم

يقم أَْوصاس هنقًا صريحًا أن تقَصل حامٌؾ حتك تضـع، أو حائـٌؾ حتـك ُتْسـتَبَْرَأ،  فـفك 

 -هبا رِحَؿفا مـ الحؿؾ أو َتْستَبِْرَئ، وذلؽ بلن تحقض حقضًة َتْستَبِْرُئ 

واشرتاُط استرباء الجارية الحائؾ بحقضٍة والحامؾ بالقضع مروي طـ: طؿـر، وطؾـل، 

وطبداهلل بـ مسعقد، وطبداهلل بـ طؿر، وطبداهلل بــ طبـاس، وأكـس بــ مالـؽ، وُرَويػـع بــ 

وأبـل ، وسعقد بــ الؿسـقَّب، ,,ثابت إكصاري، وأبل الدرداء، ، وأبل ُأمامة إكصاري

قالبــة الَجْرمــل، وططــاء بـــ أبــل ربــاح، وقتــادة، والحســـ البصــري، وصــاوس بـــ َكقْســان، 

7 وكؾ ذلؽ مـعـًا ٓخـتالط إكسـاب، فؿثؾـف الزاكقـة ٓ يعؼـد طؾقفـا حتـك وطامر الشعبل

 يستربئفا7 لئال تختؾط إكساب-

 : يف تػسقر أية الؼقل الثا 

لف أن يتـزوج التـل  الؿراد: أن الزاين ٓ يحؾُّ ، و«العؼد»أن الـؽاح يف أية بؿعـك 

 لفا أن تؼبؾ بف- هبا، وهل ٓ يحؾُّ  ازك

ــ ــة: أن الــزاين إذا تــزوج التــل زك ــقَ ؼَ بْ قَ َســهبــا فَ  افؿعـــك أي ـ مــا بؼقــا طؾــك قْ ان زاكَق

                                                 
مــ حـديث ُرَويػـع بــ ثابـت  0825، ح541أخرجف أبق داود، كتاب الـؽاح، باب يف وطء السبايا، ص( 8)

 -سـف إلباين )هبامش الســ(- وح إكصاري

ية وهل حامؾ، أو أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، كتاب الـؽاح، باب ما قالقا يف الرجؾ يشرتي الجار( 0)

 -- وإسـاده صحق مـ حديث طبداهلل بـ طباس  84415، ح6.186يسبقفا، ما قالقا يف ذلؽ؟ 

، وابــ أبـل 80621ح 4.002أخرجف طبدالرزاق يف الؿصــػ، كتـاب الطـالق، بـاب طـدة إمـة ُتبـاع ( 5)

، أو يسـبقفا، مـا شقبة يف الؿصـػ، كتاب الـؽاح، باب ما قـالقا يف الرجـؾ يشـرتي الجاريـة وهـل حامـؾ

 طــ الشـعبل مرسـالً- ويشـفد لـف حـديث أبـل سـعقد الخـدري  84413، ح6.185قالقا يف ذلؽ؟ 

 -الؿتؼدم

,80558ح 4.005,004أخرجفــا طبــدالرزاق يف الؿصـــػ، كتــاب الطــالق، بــاب طــدة إمــة ُتبــاع ( 1)

ي الجاريـة وهـل ، وابـ أبل شقبة يف الؿصــػ، كتـاب الـؽـاح، بـاب مـا قـالقا يف الرجـؾ يشـرت80622

 -84412,84424، ح6.185,103حامؾ، أو يسبقفا، ما قالقا يف ذلؽ؟ 
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، ومـا دام كؽاًحـا بـاصالً لـؿ ، حتـك وإن تابـآ يصـ  باصـُؾ  كؽاحفؿا ذلؽ7 ٕكف كؽـاٌح 

 رج محرم، وهذا هق الزكا-يص  ففق وطء يف ف

هبا، وهل ٓ تعتؼد تحريؿ الزكا،  اأو أن يؽقن الزاين الؿسؾؿ يعؼد طؾك مشركة زك

 هبا، وهق ٓ يعتؼد تحريؿ الزكا- االذي زك وكذلؽ الزاكقة الؿسؾؿة يعؼد طؾقفا الؿشركُ 

ذا وكذا لق طؼد الزاين الؿسؾُؿ طؾك زاكقٍة غقر التل زكا هبا: مسؾؿًة أو مشـركًة، وكـ

الزاكقُة الؿسؾؿُة إذا طؼد طؾقفا زاٍن غقُر الـذي زكـا هبـا: مسـؾؿًا كـان أو مشـركًا، فؽـؾ 

 -ژڎ ڈ ڈ ژ ژذلؽ كؽاح باصؾ7 لؼقلف: 

وطؾل، وطائشة، والرباء بـ طازب  ،,، وتؼدمتيف رواية,وهذا ققل ابـ مسعقد 

,, ،يبؼـك ـفؿـا كـؾ واحـد م- وقالقا: ٓ يزآ زاكَقْقـ ما اصطحبا ،وجابر بـ زيد

 -صاحبف بعقـ الزكاليـظر 

مـ  يف الؼقل إولإذا تابا تزويج الزاكققـ ببعضفؿا  وسبؼ بقان أن الراج  جقازُ 

 -ثامـالآخر طـ هذا الؼقل طـد ذكر حجة الؼقل  - وسقل  جقاٌب تػسقر أية

 الؼقل الثالث: 

وجــة فزكــت ، ومعـــك أيــة: مـــ كاكــت لــف ز«العؼــد»أن الـؽــاح يف أيــة بؿعـــك 

ًٓ لـف، أو أن يؽـقن  فؾقػارقفا، وإٓ فنكف يؽقن زاكًقا إن أبؼاها تحتف7 ٕهنـا لـؿ تعـد حـال

الؿسؾؿة فـال يجـقز  مشرًكا ٓ يممـ بشرع اهلل وٓ بتحريؿ الزكا- وكذلؽ لق زكك زوُج 

ًٓ لـف،  أن تبؼك معف، بؾ تػارقف، وإٓ فنهنا زاكقٌة مثُؾف إن بؼقت تحتف7 ٕهنا لـؿ تعـد حـال

 أو أن تؽقن مشركًة ٓ تممـ بشرع اهلل وٓ بتحريؿ الزكا-

 ومحؿـــــد بــــــ ســـــقريـ، ، ,,، وابــــــ طؿـــــرروي هـــــذا طــــــ طؾـــــل

                                                 
بــ  ، وإسـؿاطقؾ6.004، كتاب الـؽاح، بـاب مــ كـره أن يتزوجفـا يف الؿصـػ أخرجفا ابـ أبل شقبة (8)

 - 834,835، صإسحاق يف أحؽام الؼرآن

 -0.101 لبؽر الؼشقري ( أحؽام الؼرآن0)

 -,فقؿا بقـ يديَّ مـ مصادر–، ولؿ أقػ طؾك إسـاده 0.102 أحؽام الؼرآن أورده بؽر الؼشقري يف (5)

كتاب الـؽاح، باب يف الرجؾ يرى امرأتف تػجر أو يبؾغف ذلؽ، أيطمها أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ،  (1)

= 
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 -البصري والحسـ

 واستدلقا طؾك ذلؽ بؿا يؾل:

ـُ ما رواه  ,8 َيـَد  عُ ـَـؿْ فؼـال: إن امـرأ  ٓ تَ  أن رجـالً أتـك الـبـل  طبـاس  ابـ

 -ذلؽ ثالًثا فردَّ « َأْمِسؽفا»فا، فؼال: بُّ حِ ل: إين أُ ، فؼا«صؾِّؼفا»، فؼال: سٍ ٓمِ 

أن الزوج لق َقَذففا وَٓطـَفـا باَكـْت مــف7 لتحؼقؼـف الزكـا طؾقفـا، فـدل طؾـك أن  ,0

 -الزكا ُيبِْقـُفا

 وقد ُأجقب طـ هذا الؼقل بلمقر:

 أن الحديث الؿذكقر ضعقػ7 ٕكف مرسؾ- ,8

ر بعُض أ ,0  «سٍ َيَد ٓمِ  عُ ـَ ؿْ تَ  ٓ»هؾ العؾؿ ققَلف فقف: طؾك فرض صحتف، فؼد فسَّ

، ففـل َسـِخقٌَّة ُتْعطـل، ولـق أكـف أكف غقُر الزكا، وإكؿا الؿراد: أهنا َسِخقٌَّة ٓ تؿـع سـائالً 

أراد الزكــا لؼــال: ٓ تــردُّ يــَد ُمْؾــَتِؿس- وققــؾ: إن الرجــَؾ إكؿــا َوَصــَػ امرأَتــف بــالَخَرف 

- وققـؾ: ـعف مـ صالـٍب وٓ تحَػُظـف مــ سـارٍق وضعػ الرأي وتضققع مالف، فال تؿ

                                                 
= 

 -83325، ح6.800أم ٓ؟ 

 80535، ح4.64جـالً أخرجف طبدالرزاق يف الؿصـػ، كتاب الطالق، باب الرجـؾ يجـد مـع امرأتـف ر (8)

طــ الحســ  80582، ح4.026، وأخرجف أيًضا يف باب الرجؾ يطل جاريـًة بغًقـا طـ محؿد بـ سقريـ

 البصري-

 80532، ح 4.65( أخرجف طبدالرزاق يف الؿصـػ، كتاب الطالق، باب الرجؾ يجـد مـع امرأتـف رجـالً 0)

 طـ هارون بـ رئاب، طـ طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر مرسالً-

طـ هارون بـ رئاب، طـ  5132، ح254جف الـسائل، كتاب الطالق، باب ما جاء يف الخؾع، صوأخر 

ًٓ- قال الـسائل:  طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر، طـ ابـ طباس   «-هذا خطل، والصقاب مرسؾ»مقصق

ؿ: (- وقال ابـ الؼـق82.836)تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر  «مـؽر»وقال طـف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ:  

)تػسقر الؼـرآن العظـقؿ  «الؿرسؾ أولك»(- وقال ابـ كثقر: 3.125)إطالم الؿققعقـ  «ضعبػ ٓ يثبت»

82.836-) 

 -6.232، والؿغـل 5.565أحؽام الؼرآن لؾجصاص  (5)

 طـ ابـ قتقبة- 82.836كؼؾف ابـ كثقر يف تػسقر الؼرآن العظقؿ ( 1)

 -5.521رآن الؿجقد قالف القاحدي يف تػسقره: القسقط يف تػسقر الؼ( 2)
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الؿراد: أن َسجقََّتفا أهنا لقس مـفا مؿاكعٌة وٓ مخاَلػٌة لؿـ أرادها لق خال هبا أحٌد7 ٕن 

العرب ُتؽـ ل بؿثؾ هذه العبارة طـ طدم التؿـُّع طـ الزكا، وٓ يؾزم أهنـا تعطـل سـائَؾفا 

ـُ طؾقفا إج ابُتفا لداطل الػاحشة، فؾؿا كاكت هؽذا َأَمَره الػاحشَة الؽربى، لؽـ ٓ يمَم

ؼـة،  الـبل  بؿػارقتفا، فؾؿا َذَكر أكف يحبفا، أباح لف البؼـاَء معفـا7 ٕن محبَّتـف لفـا محؼَّ

ؿ أجـؾ، كؿـا أهنـا  ؿ، فال ُيصار إلك الضرر العاجؾ7 لَِتَقهُّ ووققع الػاحشة مـفا ُمَتَقهَّ

ـْ هـذه صـػتفا،  لف رسـقُل اهلل  لق كاكت تػعؾ الػاحشة يؼقـًا لؿا َأِذنَ  يف مصـاحبة َمـ

-وققـؾ: إكـف أبـاح لـف البؼـاَء معفـا فنن زوجفا والحالة هذه يؽقن ديُّقثـًا ٓ َغقـرة فقـف

خشقة أن َيْزين هبا لُحب ف لفا، وطدم صربه طـفا، فصارت مصـؾحُة إمسـاكفا أرجـ  مــ 

 - ُمػارقتفا

، بسـعقد بــ الؿسـقَّ ، و,,وأبـل بــ كعـبُروي طـ طؿر بــ الخطـاب،  ,5

ومجاهـد بـــ جـرب، وططــاء بــ أبــل ربــاح، وصـاوس بـــ َكْقسـان، وإبــراهقؿ الـََّخعــل، 

ود دُ حْ ٓ بلس أن يـؽ  غقُر الؿَ أكف  وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر، وطبدالؿؾؽ بـ جريج:

 -وُيبِؼك طؾقفا إن كاكت زوجًة لف، ٓ يطؾؼفا ودَة،دُ حْ الؿَ 

                                                 
 -3.50، وأضقاء البقان 82.842، وتػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر 3.125اكظر: إطالم الؿققعقـ ( 8)

 -3.125، وإطالم الؿققعقـ 1.026اكظر: الذخقرة لؾؼرايف ( 0)

، كتاب الـؽاح، باب ٓ يتـزوج محـدوٌد إٓ محـدودًة، ومــ رخـص يف يف الؿصـػ ( أخرجف ابـ أبل شقبة5)

، كتاب الطالق، باب الرجؾ يطل يف الؿصـػ وأخرجف طبدالرزاق -طـ طؿر 84082، ح6.035ذلؽ 

طبـدالرزاق، كتـاب الطـالق، بـاب  فوأخرجـ -طــ سـعقد بــ الؿسـقب 80585، ح4.025جاريًة بغًقا 

 طـ صـاوس بــ كقسـان، وطبـدالؿؾؽ بــ جـريج- 80524، ح4.024الؿرأة الزاكقة هؾ يحؾ كؽاحفا 

، وابـ 80538,80530، ح4.64 كتاب الطالق، باب الرجؾ يجد مع امرأتف رجالً وأخرجف أيًضا يف

أبل شقبة يف الؿصـػ، كتاب الـؽاح، بـاب يف الرجـؾ يـرى امرأتـف تػجـر أو يبؾغـف ذلـؽ، أيطمهـا أم ٓ؟ 

ـــ مجاهــد، وططــاء-83265، 83264، ح6.808 ــقبة، الؿقضــع الســابؼ،  ط ــف ابـــ أبــل ش وأخرج

 طــ سـالؿ بــ طبـداهلل 83266ل- وأخرجف أيضا يف الؿقضـع السـابؼ، حطـ إبراهقؿ الـخع 83264ح

 بـ طؿر- ا

فقؿـا بـقـ يـدي مــ ,ولـؿ أقـػ ، أبل بـ كعـب طـ  0.100وأورده بؽر الؼشقري يف أحؽام الؼرآن  

 -إسـاٍد لفطؾك  ,مصادر
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 -رتجَ جاريًة لف بعدما فَ  َئ َوصِ  أن ابـ طباس روي  ,1

هق طدُم تػريؼف بقـ الـزوجقـ إذا زكـا أحـُدهؿا،  الثابُت مـ سـة رسقل اهلل  ,2

 ومـ ذلؽ:

وأقــرَّ طـــده بالزكــا أربــع  حــقـ جــاء إلــك الـبــل  أ. حــديث مــاطز بـــ مالــؽ 

 -فأن يجتـَب زوجًة لف إن كاكت، وٓ َأَمَر زوجتف أن تجتـب مراٍت، فؾؿ يلمره 

: أن امـرأًة َزَكـْت وزوُجفـا حاضـر، ب. حديُث ُأَكْقس بـ الضـحاك إسـؾؿل 

واْ ُد يا ُأَكـْقس إلـك امـرأِة هـذا الرجـؾ »زوَجفا باجتـاهبا، وإكؿا قال:  فؾؿ يلمر الـبل 

، فسؿاها امرأًة لؾرجؾ، «فنن اطترَفْت فاْرِجْؿفا، َفَغدا طؾقفا فاطترَفْت، فَلَمَر برجؿفا

 -ْثبِت بؼاَء الزوجقة بقـفؿامؿا يُ 

قصقا بالـساء خقـرًا، تَ اْس أٓ و»قال:  أن الـبل  و بـ إحقص جـ. طـ طؿر

َـّ ف ـَ بػاحشـٍة طـدكؿ َطَقانٌ  نكؿا ُه ق
َـّ شـقرًا  قـَر ذلـؽ، إٓ َأْن َيـْلتِ ، لـقس تؿؾؽـقن مــف

َـّ ضربًا  ـَ فاْهُجروهـ يف الؿضاجع، واضربقه ح، فنن َأَصْعـؽؿ ُمَبقِّـٍة، فنن َفَعْؾ  قَر ُمَبرِّ

َـّ سبقلً   -«فل َتْبُغقا طؾقف

                                                 
,80582، ح4.025، كتــاب الطـالق، بــاب الرجـؾ يطــل جاريـًة بغًقــا يف الؿصــػ ( أخرجـف طبــدالرزاق8)

 قط-ؾَ ، ويف بعض الروايات أهنا أم ُس 80580

، 610البخاري، كتـاب الطـالق، بـاب الطـالق يف اإلغـالق والؽـره والسـؽران والؿجــقن، ص( أخرجف 0)

، مــ حـديث جـابر بــ 1102,1150، ح422,425، ومسؾؿ، كتاب الحدود، ص2042,2040ح

الخدري، وبريدة بــ الحصـقب رضـل  طبداهلل، وأبل هريرة، وجابر بـ سؿرة، وابـ طباس، وأبل سعقد

 -اهلل طـفؿ

، ومسـؾؿ، كتـاب 3505، 3504، ح8843البخاري، كتاب الحدود، باب آطرتاف بالزكا، ص( أخرجف 5)

، مـ حديث أبل هريرة وزيد بــ خالـد الجفــل رضـل اهلل 1153، 1152، ح425,421الحدود، ص

 -طـفؿا

 -5.8885، وتػسقر الشافعل 2.005,051اكظر: إم ( 1)

، وقـال: 8835، ح043أخرجف الرتمذي، كتاب الـؽاح، باب مـا جـاء يف حـؼ الؿـرأة طؾـك زوجفـا، ص( 2)

 وحسـف إلباين )هبامش الســ(- -حسـ صحق 
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، ولـؿ والؿراد بالػاحشة الُؿَبق ـة هل الزكا، وما ُدوَكف مـ إذى وَبـَذاَءة الؾسـان 

 يف الحديث بتطؾقؼ الزوجـة الزاكقـة، وإكؿـا أمـر هبَْجرهـا وَضـْرهبا ضـربًا  يلمر الـبل 

 غقر مرب ح-

مـــ أطظـؿ إدلــة الدالـة طؾــك جـقاز إمســاك  ٕحـقص فحـديث طؿـرو بـــ ا 

ـَ فــاْهُجروهـ يف »الزوجــة الزاكقــة7 لؼقلــف فقــف:  ــٍة، فــنن َفَعْؾــ قـ بػاحشــٍة ُمَبقِّـَ
إٓ أن َيــْلتِ

ح َـّ ضربًا  قَر ُمَبرِّ  -«الؿضاجع، واْضربقه

أن دطــقى الــزوج الزكــا طؾــك زوجتــف ٓ ُيبِْقـُفــا، ولــق كــان الـؽــاُح يـػســخ بــف  ,3

ٓكػسخ بؿجرد دطقاه، كالرضاع، والؾعاُن يؼتضل الػسَخ بدون الزكـا، بـدلقؾ أهنـا لـق 

 -َٓطـَْتف فؼد قاَبَؾْتُف، فؾؿ يثُبْت زكاها، ومع ذلؽ يـػسخ الـؽاح

وقد ذهب أبقحـقػة، ومالؽ، والشافعل، وأحؿـد، وطامـة أهـؾ العؾـؿ إلـك طـدم 

لراج 7 ل دلة السابؼة- لؽــ إن رأى - وهق االتػريؼ بقـ الزوجقـ إذا زكك أحدهؿا

وُيؼـام الزوُج مػارَقَتفا حػظًا لػراشف وصقاكًة لِعْرِضِف فال بلس، لؽـ مـ غقر وجقب- 

ُأَكـْقس بــ كؿا يف حديث ماطز بـ مالؽ، و، طؾك الزاين مـفؿا الحدُّ بعد تقاُفر شروصِف

ق بقـفؿا بؿجرد الزكا-الضحاك إسؾؿل   ، وٓ ُيَػرَّ

 -ثامـاليف الؼقل  ذا الؼقل أيضًاهـ الجقاب طزيٌد مـ موسقل  

 الؼقل الرابع:

ؼد إٓ طؾك عْ ، والؿعـك: أن الزاين الؿجؾقد يف الزكا ٓ يَ «العؼد»أن الـؽاح بؿعـك 

- مســؾؿةٍ  طػقػــةٍ  ، وٓ يعؼــد طؾــك صــاهرةٍ كتابقــةٍ  مثؾــف، أو طؾــك مشــركةٍ  مجؾــقدةٍ  زاكقــةٍ 

فـا، أو مشـرٌك كتـابل، وٓ مثؾُ مجؾـقٌد ؾقفا إٓ زاٍن الؿجؾقدة ٓ يعؼد ط وكذلؽ الزاكقةُ 

                                                 
 -3.252جامع البقان ( 8)

 -3.028كقؾ إوصار لؾشقكاين ( 0)

 -6.232، والؿغـل 5.565أحؽام الؼرآن لؾجصاص  (5)

، والؿغـل 5.568، وأحؽام الؼرآن لؾجصاص 5.8885وتػسقر الشافعل  ،2.005,051اكظر: إم ( 1)

 -84.553، والؿجؿقع شرح الؿفذب 02.518، والشرح الؽبقر لعبدالرحؿـ بـ قدامة 6.232
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 يحؾ أن يعؼد طؾقفا مسؾٌؿ صاهٌر طػقٌػ-

ــرة روي طـــ   الحســـ، و، وطبــداهلل بـــ طؿــرو بـــ العــاص أبــل هري

 -البصري، ومؽحقل

 واستدلَّ أصحاب هذا الؼقل بؿا يؾل:

 -«جؾقُد إٓ مثَؾفٓ َيـْؽُِح الؿ: »أكف قال ، طـ الـبل  طـ أبل هريرة ,8

ق بقـفؿاُأ  بؿحدوٍد تزوَّ  وي أن طؾًقا رُ  ,0  -ج امرأًة غقر محدودة، فػرَّ

 -ر بـحٍق مـ ذلؽمَ أكف أَ  وطـ ابـ طباس  ,5

                                                 
، كتاب الـؽـاح، بـاب مــ قـال: ٓ يتـزوج محـدوٌد إٓ محـدودًة، ومــ يف الؿصـػ ( أخرجف ابـ أبل شقبة8)

ص يف ذلؽ   -84026، ح6.035رخَّ

، والبقفؼـل يف الســـ الؽـربى، كتـاب 0451، ح5.8220الحاكؿ يف الؿستدرك، كتاب الـؽاح أخرجف  (0)

 قال الحاكؿ: صحق  اإلسـاد- وصححف الذهبل- -823. 4الطالق، باب كؽاح الؿحدثقـ 

، كتاب الـؽاح، باب ٓ يتـزوج محـدوٌد إٓ محـدودًة، ومــ رخـص يف يف الؿصـػ أخرجف ابـ أبل شقبة (5)

طــ الحســ  0451، ح5.8220، والحـاكؿ يف الؿسـتدرك، كتـاب الـؽـاح 84024، ح6.035ؽ ذل

ف طبــدالرزاق يف الؿصــػ، كتــاب الطــالق، بـاب الؿــرأة الزاكقــة هـؾ يحــؾ كؽاحفــا؟ أخرجــ- والبصـري

 طـ مؽحقل- 80526، ح4.024

ــف تعــالك: 1) ــاب يف ققل ــاب الـؽــاح، ب ــقداود يف ســــف، كت ، 523، صژچ چ چ ڃ ڃژ( أخرجــف أب

والبقفؼل يف الؽربى، كتاب الـؽاح، بـاب ، 81855، ح 5.0201وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره ، 0220ح

 ورجالف ثؼات- -)هبامش ســ أبل داود( ، وصححف إلباين4.822ما يستدل بف طؾك قصر أية--- 

رخـص يف  ، كتاب الـؽاح، باب ٓ يتـزوج محـدوٌد إٓ محـدودًة، ومــيف الؿصـػ ( أخرجف ابـ أبل شقبة2)

 -مـ صريؼ لقث بـ أبل ُسؾقؿ، طـ طبدالرحؿـ بـ سابط، طـ طؾل ، 84025، ح6.035ذلؽ 

)التؼريـب، « صدوق اختؾط جـًدا، ولـؿ يؿقـز حديثـف فـرتك»قال ابـ حجر:  وهق ضعقػ7 لضعػ لقث، 

 (-2408، رقؿ 584ص

ثؼـة، كثقـر »الؿؽـل، وابـ سابِط هق: طبدالرحؿـ بـ سـابِط، ويؼـال طبـدالرحؿـ بــ طبـداهلل بــ سـابط  

 (-5560، رقؿ 246)التؼريب، ص«- اإلرسال

، كتاب الـؽاح، باب يف الرجؾ يرى امرأتف تػجر أو يبؾغف ذلؽ، أيطمها يف الؿصـػ ( أخرجف ابـ أبل شقبة3)

كؿا سبؼ يف الؼقل الثالث: خالف ذلؽ،  - وروي طـ ابـ طباس 83320، ح6.800أيطمها أم ٓ؟ 

 -أكف وطء جارية لف بعدما فجرت
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 واطُترض طؾك هذا الؼقل بؿا يؾل:

أن هذا الؿعـك ٓ يص  كظًرا، كؿا لؿ يثبت كؼالً، وهؾ يص  أن ُيْقَقَػ كؽاُح  ,8

ـْ ُح  دَّ مـ الرجال طؾك كؽاح مـ ُحدَّ مـ الـساء، وُيؿـَع مؿا سـقى ذلـؽ؟ فبـلي أثـر َم

 اس مـ الشريعة؟ؼَ يُ  يؽقن ذلؽ؟ وطؾك أي أصؾٍ 

، وٓ يؿؽــ أن يـؽحفا العػقـُػ  ، والزاكقةَ ثؿ إكـا ٓ زلـا كرى الزاين يـؽ  العػقػةَ 

 الخـــرب  إن قؾــــا: إن أيـــة بصـــقغة,يقجـــد شـــلء خـــالف مـــا أخـــرب اهلل تعـــالك طــــف 

 -,ولقس إمر

وإذا تاب رجٌؾ زاٍن وأصب  صاهًرا فؾَِؿ كؿـعف مـ كؽاح صاهرة لؿ تتؾقث بالزكـا؟ 

إذا زكت ثؿ تابت وأصبحت صاهرًة طػقػًة، فؾَؿ كؿـعفا مـ أن يـؽحفـا  وكذلؽ الؿرأةُ 

 ؟رجٌؾ صاهٌر لؿ يتؾقث بالزكا

زوا لؾـزاين الؿسـؾؿ إْن طؿؾ همٓء بظاهر أية، فقؾزمفؿ طؾك ذلـؽ أن يجـق   ,0

زوا لؾزاكقة الؿسؾؿة أن ُتزوج كػَسفا مـ مشركٍ التزوُّ  : َج بالؿشركة غقر الؽتابقة، ويجق 

يف غايـة البعـد، بـؾ هـق خـروج طــ اإلسـالم بالؽؾقـة7  كتابل أو غقر كتابل- وهذا أمـرٌ 

 -لؿخالػتف لحدود اهلل

ؿ بــف فــال حقؾــة لفــؿ يف فؿ لؾؿشــركة بالؽتابقــة ٓ دلقــؾ طؾقــف، ولــق ُســؾ  تــلويؾُ  ,5

 -لؾؿممـة: كتابًقا أو ٓ فُ كؽاُح  الؿشرك7 ٕكف حرامٌ 

ــف»حــديث:  ,1 ــقُد إٓ مثَؾ ـــْؽُِح الؿجؾ ــد طــدم  «ٓ َي ــؽ طـ  محؿــقٌل طؾــك أن ذل

 تقبة الزاين-

، بسـعقد بــ الؿسـقَّ ، و,,وأبـل بــ كعـبُروي طـ طؿر بــ الخطـاب،  ,2

                                                 
ــري ( 8) ــدالرحؿـ الحق ــل طب ــة يف التػســقر ٕب ــل ، و2.083الؽػاي ـــ العرب ــرآن ٓب ,5.8506أحؽــام الؼ

 -05.818، ومػاتق  الغقب 8552

 -82.885 لؾؼرصبل ( الجامع ٕحؽام الؼرآن0)

 -8512( الؿحرر القجقز، ص5)
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اوس بـــ َكْقسـان، وإبــراهقؿ الـََّخعــل، ومجاهـد بـــ جـرب، وططــاء بــ أبــل ربــاح، وصـ

ود دُ حْ ٓ بلس أن يـؽ  غقُر الؿَ أكف  وسالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر، وطبدالؿؾؽ بـ جريج:

 كؿا سبؼ تخريجف يف الؼقل الثالث- ودَة،دُ حْ الؿَ 

خالُف هذا الؼقل، كؿـا سـبؼ يف الؼـقل الثالـث: أكـف  ُروي طـ ابـ طباس  ,3

 وصِئ جاريَتف بعدما َفَجرت-

 ضعقػ ٓ يثبت- َأَثُر طؾل  ,4

 -«ؾقس طؾك هذا الؼقل أحٌد مـ فؼفاء إمصارف»ولفذا 

 الؼقل الخامس: 

، والؿعـك: العػقُػ الؿسؾؿ ٓ يتزوج زاكقًة مشـركًة لـؿ «العؼد»أن الـؽاح بؿعـك 

فـا ٓ يـممـ مثؾُ  ، أو مشـركٌ ؾؿ، وإكؿـا الـذي يـؽحفـا زاٍن مسـؾؿٌ ْسـب مـ الزكا ولؿ تُ تُ تَ 

 رع اهلل-بش

ؾؿ، وإكؿا التل تؼبؾ بف هل ْس ب ولؿ يُ تُ لؿ يَ  والعػقػة الؿسؾؿة ٓ تؼبؾ بزاٍن مشركٍ 

 ژڎ ڈ ڈ ژژف التـل ٓ تـممـ بشـرع اهلل- مثُؾـ أو الؿشـركةُ  الؿسؾؿةُ  الزاكقةُ 

 فؾؿ يجز لؾصحابة أن يـؽحقا الـساء البغايا الؿشركات-

7 أو الؿشـركةَ الؿسؾؿَة  الزاكقةَ أو معـك آخر: الزاين مـ الؿممـقـ هق الذي يتزوج 

مــ أولئـؽ  مـ أولئـؽ البغايـا كاكـت كـذلؽ: زاكقـًة مشـركًة مًعـا- والزاكقـةُ  ٕن الؿرأةَ 

ـٌ   -، أو مشرٌك وإن لؿ يؽـ زاكًقا، أو زاٍن مشركٌ البغايا ٓ يتزوجفا إٓ زاٍن ممم

وُلفـا ، وجـاء كزكاس بلطقـاهنؿفأية طـد همٓء كزلت طؾك سبٍب خاص يف شلن أُ 

 -يف طؼد الـؽاح ولقس يف القطء، وصقرُة سبب الـزول قطعقُة الدخقل يف أية

ب، وططـاء بــ أبـل ، ومجاهـد، وسـعقد بــ الؿسـقَّ  ابـ طباسروي هذا طـ: 

                                                 
 -5.2250( قالف مؽل يف الفداية 8)

 -5.2206، والفداية 84.816,822( جامع البقان 0)

 -68، 3.53أضقاء البقان  (5)
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 - رباح، والشعبل، وطروة بـ الزبقر

 هذه أية: وقد وردت ثلُث رواياٍت يف سبب كزول

، حقـ أراد أن يتـزوج َطـَاًقـا، وكاكـت  لَغـَقيقصة مرثد بـ أبل مرثد ا إولك:

أسؾؿ أراد أن يتزوجفا، وسلل رسـقل  ا، فؾؿمشركةً  ف يف الجاهؾقة، وكاكت بغًقاتَ صديؼَ 

  -فـزلت أية، اهلل 

يؼال لفا: أم َمْفُزول،  مـ الؿسؾؿقـ أراد أن يـؽ  امرأةً  أهنا كزلت يف رجؾٍ  الثاكقة:

طؾقـف، فاسـتلذن الـبـل  َؼ ػِ ـْ يف الجاهؾقة وتشرتط أن تُ  الرجَؾ  ُ  افِ َس تُ بغقًا مشركًة كاكت 

 أن يـؽحفا، فـزلت أية- 

 كساٍء بغايا مشركات لفــ رايـاٌت  قصة فؼراء الؿسؾؿقـ حقـ أرادوا كؽاَح  الثالثة:

ـَ هبا، فؾؿا جاء اإلسالم أراد رجاٌل   َـ ؼْ ػِ ـْ الؿسؾؿقـ أن يتزوجـقهـ، لُقـمـ فؼراِء  ُيْعَرْف

 -، وكزلت أية، فحرم اهلل ذلؽمـ مالٍ  ـَ بْ َص فؿ مؿا أَ طؾق

                                                 

,6.038 ژچ چ چ ڃ ڃژأخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، كتـاب الـؽـاح، بـاب يف ققلـف:  (8)

مثـؾ رايـات الَبْقَطـار  ، قالقا: إهنـ كساء بغايا يف الجاهؾقة، لفـ رايـاٌت 84.828,824، والطربي 030

قا مـــفـ تســًعا َـّ الؿســ ،ُيْعــرفـ هبــا، وَســؿَّ َـّ إمــاًء، وكاكــت العــرب وكــان يؿــرُّ هبــ افرون فقطــموهـ، وكــ

ــا- ــذلؽ الزك ــَد ب ـــفـ العبق ــَتـْجب م ــد أورد الثعؾبــل  َتْس ــان وق ــػ والبق ــؽ  1.513يف الؽش ــؿاَء تؾ  أس

 البغايا التسع-

ــــف  (0) ــــاب يف ققل ــــاب الـؽــــاح، ب ــــقداود، كت ، 0228، ح523، صژچ چ چ ڃ ڃژأخرجــــف أب

قــال - 84.828والطــربي ، 5844، ح482ص والرتمــذي، كتــاب التػســقر، بــاب ومـــ ســقرة الـــقر،

ــذي:  ــب»الرتم ــاين: ، «حســـ غري ــال إلب ــان «حســـ صــحق »وق ــا: آســتقعاب يف بق ـــف مملػ ، وحس

 -0.210 : محؿد آل كصر، وسؾقؿ الفالللإسباب

مــ حـديث طبـداهلل بــ  81812، ح5.0202يف تػسـقره ، وابــ أبـل حـاتؿ 84.822أخرجف الطـربي  (5)

 -0.212وحسـف مملػا آستقعاب يف بقان إسباب -  طؿرو بـ العاص

، ومجاهد، وقتادة، والزهري، والؼاسؿ  ، وابـ طباس ( روي ذلؽ طـ: طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص1)

 ڃژبـ أبل بزة، وسعقد بـ جبقر- أخرجفا ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ، كتاب الـؽـاح، بـاب يف ققلـف: ا

 وأساكقدها صحاح- -84.828,824، والطربي 6.038,035 ژچ چ چ ڃ
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 -وأهؾ الؾغة مـ الؿػسريـ جؿعٌ  ذا الؼقله واختار

ــزاكققـ  ــاح ال ــقل إول: أن إول يشــؿؾ كؽ ـــ الؼ ــقل ط ــذا الؼ ــك ه ــْرُق معـ وَف

 لبعضــفؿا، أمــا هــذا الؼــقل ففــق يف كؽــاح العػقــػ الؿســؾؿ لزاكقــٍة مشــركٍة، أو الــزاين

 -مسؾؿةٍ  لعػقػةٍ  لؿشركالؿسؾؿ وا

 الـزاين الؿسـؾؿ لؾؿشـركة غقـر الؽتابقـة، وكؽـاُح  كؽـاُح  وُيْشؽؾ طؾك هذا الؼـقل:

لؾزاكقـة الؿسـؾؿة، فـنن ذلـؽ حـرام، وسـقل  بقاكـف يف  –كتابقًا أو غقر كتابل– الؿشرك

 طؾقف يف الؼقل الرابع- بعضف والردُّ  - كؿا أكف قد سبؼ ذكرُ ثامـالحجة الؼقل 

 :الؼقل السادس

ف، إمر: أن الزاين ٓ يــؽ  إٓ زاكقـًة مثَؾـ أن أية مـسقخة، فؼد كان الحؽؿ أوَل 

ٓ يـؽحفـا إٓ زاٍن  لـف أن يــؽ  مــ سـائر الؿسـؾؿات، والزاكقـةُ  ، وٓ يحـؾُّ أو مشركةً 

ـُسـخ ذلـؽ بؼقلـف مثؾُ  فا أو مشرٌك، وٓ يحؾ أن يـؽحفـا أحـٌد مــ سـائر الؿسـؾؿقـ، ف

َـّ مــــــ أيـــــامك ، ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژتعـــــالك:  فُفـــــ

ًٓ كؽاُح كؾ    لؾزاين- مسؾؿةٍ  لفذه الزاكقة، وكؽاُح كؾ   مسؾؿٍ  الؿسؾؿقـ، فصار حال

 -- والَخَبُر يف أية إكؿا هق بؿعـك الـفل«العؼد»بؿعـك هـا الـؽاح ف

وهـق اختقـار  -واختـاره بعـض الؿػسـريـ  -بروي هذا طـ سعقد بـ الؿسقَّ 

                                                 
لؾزجـاج  ، ومعاين الؼـرآن0.012، ومعاين الؼرآن لؾػراء 5.850,855( اكظر: تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان 8)

وزاد الؿسـقر ٓبــ ، 5.088,080، والؽشـاف 1.5326، وهتذيب الؾغـة ل زهـري، )كؽـ ( 1.06

محتؿؾــة أيضــًا لؾؼــقل إٓ أكــف جعــؾ أيــة , 0.485، وأكــقار التـزيــؾ لؾبقضــاوي 625الجــقزي، ص

ــاين ، ,الســادس أ  ــدير 6.050,055ل لقســل وروح الؿع ــت  الؼ ــقير 1.2، وف ــر والتـ ، والتحري

 -85.821,822لؾطاهر بـ طاشقر 

 -50( الـقر: 0)

)ضــؿـ مقســقطة شــروح الؿقصــل(، وغرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان  4.82التؿفقــد ٓبـــ طبــدالرب ( 5)

85.25- 

، 6.032 ژچ چ چ ڃ ڃژبة يف الؿصــػ، كتـاب الـؽـاح، بـاب يف ققلـف: ( أخرجف ابـ أبـل شـق1)

 -84.826,832الطربي و 84865ح

، وأكـقار التـزيـؾ لؾبقضـاوي 5.228، وتػسـقر الؼـرآن لؾسـؿعاين 0.462( اكظر: معاين الؼـرآن لؾـحـاس 2)

= 
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الؼــقل فقفــا كؿــا قــال ســعقد بـــ الؿســقب إن شــاء اهلل: أهنــا »ل: الشــافعل، حقــث قــا

 -«مـسقخة

 رض طؾقف باطتراضات:لؽـ اطتُ 

طاء الـسـخ يف أيـة ٓ يصـ 7 ٕكـف ٓ دلقـؾ طؾقـف مسـّؾؿ بـف، وإكؿـا هـق أن اد   ,8

 -ؾٍ تؿَ حْ ؿُ ل ، وبقانٌ تخصقُص طامٍّ 

7 ٕن الـزاين الؿسـؾؿ ٓ ر الشرك يف هذه أية ُيْضِعػ هذه الؿــاحلكْ أن ذِ  ,0

يحؾ لف كؽاُح مشركٍة غقر كتابقة، والزاكقُة الؿسؾؿة ٓ يحؾ أن يـؽحفا مشـرٌك: كتـابل 

 أو غقر كتابل-

كؽاح الزاين لؾزاكقة مـسقخ، قؾـا: ماذا إذن طـ كؽـاح الـزاين تحريؿ فنن قالقا: إن 

ف ُشرع ثـؿ ُكسـخ؟ الؿسؾؿ لؾؿشركة، والؿشرك لؾزاكقة الؿسؾؿة؟ هؾ قام دلقٌؾ طؾك أك

السؼقط7 ٕن سـقرة الــقر مدكقـة، وٓ دلقـؾ طؾـك أن  ، بؾ هق ققٌل ضاهرُ لؿ يؼؿ دلقٌؾ 

 -سخ، والـسخ ٓبد لف مـ دلقؾ قاصع يجب الرجقع إلقفبالؿديـة ثؿ كُ  ؾَّ حِ ذلؽ أُ 

أن الؿؼرر يف أصـقل مالـؽ والشـافعل وأحؿـد: أكـف ٓ يصـ  كسـُخ الخـاص   ,5

، وأن الخاصَّ  يؼضل طؾك العام مطؾؼًا، سقاٌء تؼدم كزوُلف طـف أو تلخر، ومعؾقٌم  بالعام 

أية، أطؿُّ مطؾؼًا مــ آيـة:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژأن آية: 

أيــة، فــالؼقل بـســخفا لفــا مؿـــقٌع طؾــك الؿؼــرر يف أصــقل  ژڃ ڃ چ چ چژ

 ، وهذه حجة طؾك الشافعل-إئؿة الثالثة الؿذكقريـ

                                                 
= 

 -,إٓ أكف جعؾ أية محتؿؾة أيضًا لؾؼقل الخامس السابؼ, 0.485

 -5.8882، وتػسقر الشافعل 861، وأحؽام الؼرآن لؾشافعل، ص2.086,002اكظر: إم ( 8)

 -5.8558( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 0)

 -82.886، والجامع ٕحؽام الؼرآن 8512( الؿحرر القجقز، ص5)

 -3.52,58أضقاء البقان  (1)

 -3.62( أضقاء البقان 2)
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تقـ حتك ُيَؼال بالـسخ7 فـاهلل تعـالك َأَمـَر بنكؽـاح إيـامك، ٓ َتَعاُرَض بقـ أي ,1

ة والُؿْحِرمــة، وذوات الؿحــارم، فــليـ  م كؽــاح الُؿْعتــدَّ م كؽــاح الزاكقــة، كؿــا حــرَّ وحــرَّ

 -الـاسخ والؿـسقخ يف هذا؟

ـالَح  ,2 فـقفؿ، أن اهلل تعالك اشرتط يف كػس أية التل زطؿقا أهنا الـاسـخة: الصَّ

ــُة وا ــزاين لقســا مـــ أهــؾ الصــالح،والزاكق ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ فؼــال:  ل

 -ژپ

 : سابعالؼقل ال

، وأية إخباٌر طـ شـريعة الؽػـار قبـؾ أمـة محؿـد ، «العؼد»أن الـؽاح بؿعـك 

مـ أهؾ الؽتاب مثَؾـف، أو مشـركًة زاكقًة إٓ ٓ يتزوج  الزاين مـ أهؾ الؽتابوالؿعـك: 

 الؽتـــاب ٓ يتزوجفـــا إٓ زاٍن مــــ أهـــؾ مــــ مشـــركل العـــرب، والزاكقـــُة مــــ أهـــؾ 

م اهلل تعــالك ذلــؽ طؾــك أمــة   الؽتــاب مثُؾفــا، أو مشــرٌك مـــ مشــركل العــرب، ثــؿ حــرَّ

 وأبطؾف- محؿد 

 ، لؽـ لؿ يص  طـف ولؿ يثُبت-روي ذلؽ طـ ابـ طباس 

                                                 
 -085الؽريؿ لعبداهلل الؿـصقر، ص ، ومشؽؾ الؼرآن8.58، وإغاثة الؾفػان 2.821زاد الؿعاد ( 8)

 -50( الـقر: 0)

 -82.585، ومجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة 6.231، والؿغـل 5.562( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 5)

وهق ساقط ٓ يص 7 إذ تػسـقر  -534، ص«تـقير الؿؼباس مـ تػسقر ابـ طباس»وزأبادي يف ر( أورده الػق1)

د بـ مروان السدي، طــ محؿـد بــ السـائب الؽؾبـل، مسؾسؾ بسؾسؾة الؽذب: محؿ «تـقير الؿؼباس»

، ووأرده الحقـري يف ، ولؽقكف سـاقطًا لـؿ يـقرده جؿفـقر الؿػسـريـمقلك أم هاكئ طـ أبل صال  باذام

 -084، 2.081الؽػاية يف التػسقر 

قد جؿعـف الػقـروز أبـادي مــ التػاسـقر التـل أدخـؾ أصـحاُبفا هـذا الطريـؼ يف  «تـقير الؿؼباس»وتػسقر  

ػقا هـذا كت بفؿ، كالثعؾبل، والقاحدي، وقد اتػؼ جؿفقر إئؿة طؾك تضعقػ هذا الطريؼ، ومـ ثؿ ضعَّ

، وتػسقر ابـ 8.30التػسقر الؿـسقب ٓبـ طباس )اكظر: التػسقر والؿػسرون، لؿحؿد حسقـ الذهبل 

ؽؾبـل (- وقد حؾػ أبق صال  بـاذام أكـف لـؿ يؼـرأ طؾـك ال8.04طباس، جؿع: د. طبد العزيز الحؿقدي 

ثُتَؽ َكـِذب»مـ التػسقر شقئًا، وقال لؾؽؾبل :  كـؾُّ مـا »، كؿـا قـال الؽؾبـل لسـػقان الثـقري : «كؾُّ ما حدَّ

ثُت طـ أبل صال ، طـ ابـ طباس ففق كذب فال تـرووه ، وقـال ابــ طـدي طــ تػسـقر أبـل صـال  «حدَّ

= 
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 :ثامـالؼقل ال

زين ، والؿعــك: ٓ يضـاجع ويـ«العؼد»ولقس « القطء»أن الـؽاح يف أية بؿعـك 

ف وٓ تـممـ الزكـا، أو بؿشـركٍة تسـتحؾُّ  إٓ بزاكقٍة مسؾؿٍة مثؾف ٓ تسـتحؾُّ  الزاين الؿسؾؿُ 

 بشرع اهلل-

يزين هبا إٓ زاٍن مسؾٌؿ مثُؾفا ٓ يسـتحؾ الزكـا، أو يضاجُعفا والؿسؾؿة ٓ  والزاكقةُ 

ــقا  ژڎ ڈ ڈ ژژ، مشــرٌك يســتحؾف ــر، واجتـب ــقا إوام ــذيـ امتثؾ أي: ال

 -الـقاهل

ـَ الـسـاء  فػل أية تؼبقُ  الزكا وشدُة التـػقر مـف7 ٕن الزاين ٓ ُيطاِوُطـُف يف زكـاُه مِـ

ـِة والـدكاءة7 لؽقهنـا مشـركًة ٓ تـرى ُحرمـة الزكـا، أو زاكقـًة  إٓ التل هـل يف غايـة الِخسَّ

 -مسؾؿًة خبقثةً 

 وطؽرمة، والضحاك، ، وسعقد بـ جبقر، ومجاهد طـ: ابـ طباسذلؽ روي 

، وطبدالرحؿـ بــ زيـد بــ أسـؾؿ، ويزيد بـ هارون، وإبراهقؿ الـخعل، ُمزاحؿ بـ

، أي: ٓ يزين الزاين حقـ يزين إٓ ولقس طؼد الـؽاح ن الـؽاح هـا هق: الجؿاعقالقا: إ

                                                 
= 

، وقـال «ـ الؿتؼـدمقـ َرِضـَقفُ يف ذلؽ التػسقر مالؿ يتابعـف طؾقـف أهـُؾ التػسـقر، ولـؿ أطؾـؿ أحـدًا مـ»هذا: 

(- وقـال اإلمـام 5.236,242، 8.088)اكظـر: هتـذيب التفـذيب ٓبــ حجـر  «كـذاب»إزدي طـف: 

يحّدث طـ ابـ طباس، »، وقال ابـ حبان: «ٓ يثبت لف سؿاع مـ ابـ طباس»مسؾؿ طـ أبل صال  هذا: 

ــف ــؿع مـ ــؿ يس ــ «ول ـــ رج ــاري يف شــرح صــحق  البخــاري، ٓب ــت  الب ــر: ف ــاب 0.125ب )اكظ ، وكت

، واكظــر أيضــًا: جــامع التحصــقؾ يف أحؽــام الؿراســقؾ، 805، رقــؿ8.082الؿجــروحقـ ٓبـــ حبــان 

وأوهـك ُصُرقـف: صريـؼ الؽؾبـل، »وقال السققصل طـ تػسقر ابــ طبـاس :  (-22، رقؿ815لؾعالئل، ص

ففـل  طـ أبل صال ، طـ ابـ طباس، فنن اكضـؿ إلـك ذلـؽ: روايـة محؿـد بــ مـروان السـدي الصـغقر،

 (-1.026)اإلتؼان  «سؾسؾة الؽذب

 -84.824( جامع البقان 8)

 -0228، شرح حديث 1.823طقن الؿعبقد شرح ســ أبل داود، لؾؿباركػقري ( 0)

 -3.50( أضقاء البقان 5)

هـــ- )تؼريــب 023هــق: يزيــد بـــ هــارون الســؾؿل مــقٓهؿ، أبــق خالــد القاســطل، ثؼــة مــتؼـ طابــد، ت: ( 1)

 -(4510، رقؿ8251التفذيب، ص
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، فـا مسـؾؿٌ مثؾُ  ٓ يزين هبـا إٓ زانٍ  الؿسؾؿةُ  ، والزاكقةُ مشركةٍ  مثؾف أو زاكقةٍ  مسؾؿةٍ  بزاكقةٍ 

 - أمــا الؿســؾؿ الطــاهر والؿســؾؿة الطــاهرة فــال يزكــقن وٓ يطقعــقن كٌ مشــر أو زانٍ 

 -إلك الزكا

 -مـ الؿػسريـ واختاره جؿعٌ 

 ومؿا احتجقا بف:

أن كؿا الشلء يف الشلء،  ، وهق ولقُج «القطء»أن حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هق  ,8

ًٓ طؾقـف يف فقجـب أن يؽـقن محؿـق ،«الـقطء»حؼقؼـًة هـق « الـؽاح طؼد»الُؿْبَتغك مـ 

فقـف  «العؼد»إٓ بدٓلٍة ُيَسؾَّؿ لفا7 ٕن معـك  «العؼد»هذه أية، وٓ يصرف إلك معـك 

، ، وٓ دلقـؾ هــاالؽالم طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز إٓ بـدلقؾٍ  حؿُؾ  مجاز، وإصُؾ 

قا  ، ٓ أكـف «الـقطء»كؽاحًا7 ٕكف سبُب الـؽـاح، أي:  «طؼد التزويج»والعرُب إكؿا َسؿَّ

ؼقؼُتف، وإصالُق الُؿَسبَِّب وإرادُة سببف معروٌف يف الؼرآن ويف كـالم العـرب، وهـق مـا ح

 -يسؿقكف بالؿجاز الُؿْرَسؾ

                                                 

,6.038 ژچ چ چ ڃ ڃژ، كتـاب الـؽـاح، بـاب يف ققلـف: يف الؿصـػ أخرجفا ابـ أبل شقبة (8)

 0453، ح5.8225الؿستدرك، كتاب الـؽاح  - وأخرجف الحاكؿ يف84.824,826، والطربي 030

ال ٓ يزين هبـا إٓ زاٍن أو مشـرك- وقـ ،أيضًا قال: أما إكف لقس بالـؽاح، ولؽـف الجؿاع طـ ابـ طباس 

وروايــة يزيــد بـــ هــارون أخرجفــا الثعؾبــل يف الؽشــػ  الحــاكؿ: صــحق  اإلســـاد، وصــححف الــذهبل-

 -1.513والبقان 

ـــان 0) ـــقجقز، 5.568، وأحؽـــام الؼـــرآن لؾجصـــاص 84.832,838( اكظـــر: جـــامع البق ، والؿحـــرر ال

)لؽــ ضـؿ إلقـف الؼـقل إول(،  5.8552,8558، وأحؽام الؼـرآن ٓبــ العربـل 8511,8512ص

ـــابقري وو ـــرآن لبقـــان الحـــؼ الـقس  ، وتـــذكرة إريـــب يف 0.825ضـــ  الربهـــان يف مشـــؽالت الؼ

 ، وأضــقاء البقــان82.832وتػســقر الؼــرآن العظــقؿ ٓبــ كثقــر ، 0.08تػسـقر الغريــب ٓبـــ الجـقزي 

3.52,58- 

 -1.026، و الذخقرة 5.560,565( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 5)

ــة، )كؽــ (  (1) ــان أ، و81.528العــرب، )كؽــ (  ، ولســان1.5326هتــذيب الؾغ ، 3.51,52ضــقاء البق

 -وأورد الشـؼقطل شقاهد مـ الشعر طؾك ذلؽ
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 :بؿا يؾل رض طؾك هذالؽـ اطتُ 

، «الـقطء»ولـقس  «العؼـد»أن لػظ الـؽاح لؿ يرد يف الؼرآن إٓ وأريد بف معـك  ,أ

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ وققلــف:  ژٱ ٻ ٻژكؿــا يف ققلــف: 

 -ژڎ ڈ 

لؿـا « القطء»الـؽاح يف الؼرآن بؿعـك  لكف ورد لػظُ بآطرتاض:  اجقب طـ هذوأُ 

، ژىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحبژقامــت الؼريـــة طؾــك ذلــؽ يف ققلــف: 

فؽـذلؽ هــا قامـت قريــة السـقاق بالدٓلـة طؾـك أن الؿـراد بـف «- الـقطء»أكف  وبّقـ 

 -«القطء»

ثؿ اسـُتِعقر لؾـقطء والجؿـاع، وُمحـاٌل أن يؽـقن يف  أن أصؾ الـؽاح لؾعؼد، ,ب

إصؾ لؾجؿاع، ثؿ اسـُتعقر لؾعؼـد7 ٕن أسـؿاَء الجؿـاع كؾفـا كـايـاٌت7 ٓسـتؼباحفؿ 

ـْ ٓ َيؼصد ُفْحشًا اسَؿ ما َيْسَتْػظُِعقكف لؿا  ذكَره كاستِْؼباح تعاصقف، وُمحاٌل أن َيستعقَر َم

 -يستحسـقكف

ــف:  ,ج ــك ژڎ ڈ ڈ ژژققل ــق  دل طؾ ــزويج ه ــد»أن الت ــقس « العؼ ول

ــقطء» ــار «ال ــك الؽػ ــك طؾ ــؾ حت ــك الؿــممـقـ خاصــة، ب ــا طؾ ــقس محرًم ــا ل 7 ٕن الزك

 -والؿشركقـ

أو اْسـَتْؽَرَه الـزاين ٌظ بـائؿـٍة، قؼِ تَ ْس إذا زكك بالٌغ بَصبِقٍَّة، أو طاقٌؾ بؿجـقكٍة، أو مُ  ,د

فة الؿرأة، ففذا زاٍن يطل فنن ذلؽ مـ جفة الرجؾ زًكا، وٓ يؽقن كذلؽ مـ جطػقػًة، 

                                                 
 -50( الـقر: 8)

 -16( إحزاب: 0)

 -5.088، والؽشاف 1.5326، وهتذيب الؾغة، )كؽ ( 1.06( معاين الؼرآن لؾزجاج 5)

 -052: بؼرة( ال1)

 -3.51قاء البقان ، وأض3.562، والبحر الؿحقط 8511( الؿحرر القجقز، ص2)

 -205، صالؿػردات يف غريب الؼرآن، )كؽ (( 3)

 -0.462( معاين الؼرآن لؾـحاس 4)
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 -طـ بابف الذي ذكروه مـ أن الزاين ٓ يطل إٓ زاكقةً  زاكقة، فقخرج الؿرادُ  غقرَ طػقػًة 

وُأجقب طـ هذا آطرتاض: بلن هذا هق زًكا مـ كؾ جفة، إٓ أن أحـدهؿا سـؼط 

 -فقف الحد، وأخر ثبت فقف الحد

طؾك كؾ مشرك أن  حرامٌ  سؾؿةَ الؿ ققام الحجة والدلقؾ طؾك أن الزاكقةَ  ,0

طؾقف أن يـؽ  مشركًة غقر  ، وأن الزاين الؿسؾؿ حرامٌ : كتابقًا أو غقر كتابليـؽحفا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ: تعالك كتابقة7 لؼقلف

، ژڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

، وٓ ژۆئ ۈئ ۈئ ېئژوققلف: ، ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژوققلف: 

، وإكؿا «العؼد»بالـؽاح:  ـِ عْ هؾ العؾؿ، فُعؾؿ بذلؽ أكف لؿ يَ خالف يف ذلؽ بقـ أ

 -«القطء»

ــٌؾ  ــذا دلق ــق رد   وه ــقي، وه ــث،  ق ــاين، والثال ــقل إول، والث ــك أصــحاب الؼ طؾ

ًٓ لؾزاين  ْت ؾَ عَ والرابع، والخامس، فؽؾفا ٓ تصؿد أمام هذا الدلقؾ7 ٕهنا كؾفا َج  حال

كؽــاَح زاكقــٍة  –كتابقــًا أو غقــر كتــابل– ؾؿشــرك، ولغقــِر كتابقــةٍ  الؿســؾؿ كؽــاَح مشــركةٍ 

 مسؾؿٍة، ولؿ يلتقا بجقاب طـ ذلؽ يخرجقن بف مـ هذا الالزم الذي ٓ يجقز-

 ،ًٓ ومـ أكقاع بقان الؼـرآن الؽـريؿ لؾؼـرآن: أن يؼـقَل بعـُض العؾؿـاء يف أيـة قـق

يـة يف ويؽقن يف كػس أية قريـٌة دالٌة طؾك طدم صحة ذلؽ الؼقل، ومـ ذلؽ هـذه أ

                                                 
، والؾبــاب يف طؾـقم الؽتــاب ٓبـــ 5.8552,8558أحؽــام الؼــرآن ٓبــ العربــل ، و88.52الؿحؾـك  (8)

 -81.056طادل الحـبؾل 

 -5.8552,8558( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 0)

 -002البؼرة: ( 5)

 -82الؿؿتحـة: ( 1)

 -82الؿؿتحـة: ( 2)

وأضـقاء  ،5.560، وأحؽـام الؼـرآن لؾجصـاص 84.832,838جامع البقـان ، و2.086,002إم ( 3)

 -3.52البقان 
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: ِذْكـُر «العؼـد»سقرة الـقر، فالؼريـُة الدالُة طؾك طدم صحة الؼقل بلن الـؽاح فقفا هق 

الؿشرك والؿشركة يف أيـة7 ٕن الـزاين الؿسـؾؿ ٓ يحـؾ لـف كؽـاُح مشـركة، والزاكقـة 

، «الـقطء»الؿسؾؿة ٓ يحؾ لفا كؽاُح مشرك، فؾؿ يبؼ إٓ الؼـقل بـلن الـؽـاح هــا هـق 

 - «العؼد» ويؿتـع حؿؾف طؾك

رقة بقـ الزوج أو الزوجة وجقد الػُ  ، فنكف يؼتضل طدمَ «العؼد»لق كان الؿراد  ,5

كؽـاح  إذا زكقا7 إذ كاكا جؿقًعا حقـئٍذ مقصقَفْقـ بلهنؿا زاكقان، كؿا يؼتضـل أيًضـا إباحـةَ 

  7 إذ كاكـــا جؿقًعـــا مقصـــقفقـ بالزكـــا، وأيـــة أباحـــت كؽـــاَح مطؾؼـــًا الـــزاين لؾزاكقـــة

 ؾزاكقة-الزاين ل

الزاين لؾزاكقـة، وطؾـك الؼـقل الثالـث  م كؽاَح طؾك الؼقل الثاين الؿحر   ويف هذا رد  

الؿقجب التػريَؼ بقـ الزوجقـ الزاكققـ أو الزاين أحدهؿا- وهذا الـرد طؾـقفؿ هـق مــ 

، فقؼعقن يف تـاقض، أو أن يؼقلقا: إن الـؽـاح هــا «العؼد»ٓزم ققلفؿ بلن الـؽاح هق 

 -«القطء»هق 

وجـقَب إقامـة حـد  الزكـا طؾـك العػقـػ ، فنكف يؼتضـل «العؼد»لق كان الؿراد  ,1

ُه، وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أن مــ  ج بزاكقٍة7 ٕكف يؽقن زاكقًا، والزاين يجب حدُّ الؿتزو 

ولــقس  «الــقطء»تــزوج زاكقــًة ٓ يحــدُّ حــدَّ الزكــا- فــدل هــذا طؾــك أن الؿــراد يف أيــة 

 - «العؼد»

* * * 

                                                 
 -68، 3.52أضقاء البقان  (8)

 -5.560( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 0)

 -3.52ضقاء البقان ( أ5)
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 ّالرتجٔحاألقْال مياقػ٘ بخح الجاىٕ: امل

 بعـــد اســــتعراض إقـــقال وأدلتفــــا، وآطرتاضـــات وأجقبتفــــا، يظفـــر لــــل 

7 «الــقطء»، الــذي جعــؾ الـؽــاح بؿعـــك ثــامـأن الــراج  هــق الؼــقل ال ,واهلل أطؾــؿ,

 وذلؽ ٕمقر:

قــقة أدلــتفؿ وســالمتفا مـــ آطــرتاض، وتــؿ الجــقاب طؿـــ اطــرتض طؾــك  ,8

 إققال مـ آطرتاض- بؼقةُ  ُؾ خْ تَ  بعضفا، بقـؿا لؿ

أكف ققل جؿٍع غػقٍر مـ الؿػسريـ، وطؾك رأسفؿ شقُخ الؿػسريـ: أبق جعػر  ,0

 -الطربي

يجاب طؾك مـ قال: إن أصؾ الـؽاح لؾعؼـد، ثـؿ اسـُتِعقر لؾـقطء والجؿـاع،  ,5

يـاٌت7 وُمحاٌل أن يؽقن يف إصؾ لؾجؿاع، ثؿ اسُتعقر لؾعؼد7 ٕن أسـؿاَء الجؿـاع كـا

 ٓستؼباحفؿ ذكَره كاستِْؼباح تعاصقف: بجقابقـ:

حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هـق : مـ أن ثامـالأ. ما سبؼ ذكره يف الدلقؾ إول لؾؼقل 

قا  ،«القطء»حؼقؼًة هق « الـؽاح طؼد»أن الُؿْبَتغك مـ كؿا ، «القطء» والعرُب إكؿا َسؿَّ

فقجـب أن ، ٓ أكـف حؼقؼُتـف، «لقطءا»كؽاحًا7 ٕكف سبُب الـؽاح، أي:  «طؼد التزويج»

ًٓ طؾقف يف هذه أية، وٓ يصرف إلك معـك  إٓ بدٓلٍة ُيَسؾَّؿ لفا7  «العؼد»يؽقن محؿق

الؽـالم طؾـك الحؼقؼـة دون الؿجـاز إٓ  حؿـُؾ  فقف مجاز، وإصـُؾ  «العؼد»ٕن معـك 

 - ، وٓ دلقؾ هـابدلقؾٍ 

ك بـف طــ الجؿـاع والـقطء، غقر ُمْسـَتْؼَب ، ولـذا فنكـ «الـؽاح»ب. أن لػظ  ف يَؽـَـّ

                                                 
أْ ُْس الؿػسريـ، جؿع مـ العؾقم ما لؿ يشاركف فقف أحد هق: اإلمام أبق جعػر، محؿد بـ جرير الطربي، رَ  (8)

ــف التػســقر  ــلكثر، ل ــرآن»مـــ أهــؾ طصــره، وصـــػ ف ــؾ آي الؼ ــان طـــ تلوي الجــامع يف »، و«جــامع البق

هـ- )اكظر: تاريخ بغداد لؾخطقـب 582، وغقرها- تقيف ببغداد سـة «لريخ إمؿ والؿؾقكت»، و«الؼراءات

، 825– 0.823غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، ٓبــ الجـزري ، و256، رقؿ 832–0.826البغدادي 

 -(0553رقؿ 
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 - «القطء»تبعًا7 ٕكف صريؼ  «العؼد»ويدخؾ فقف 

م طؾك الؿشـركقـ كؿـا هـق محـرم ـ اطرتض طؾقفؿ بلن الزكا محرَّ يجاب طؿَّ  ,1

طؾك الؿسؾؿقـ: بـلن الؿشـرك الـذي يجحـد ربقبقـة اهلل تعـالك أو ألقهقتـف، وٓ يـممـ 

تحريؿ الزكا، وهق قد ارتؽب ما هق أطظؿ بشرطف وٓ رسؾف، كقػ يعؿؾ بحؽؿ اهلل يف 

رًما مـف، وهـق الؽػـر؟ ولـقس بعـد الؽػـر ذكـب أطظـؿ مــف، فالؿشـركقن العـرب يف ُج 

فطرتـف وطؼؾـف طــف، أمـا  فُ ْتـطَ دَ الجاهؾقة كـاكقا يسـتحؾقن الزكـا وٓ يـؽروكـف، إٓ مــ رَ 

، بـؾ كـاكقا الفقى فؼد كان يسققفؿ إلقـف، ولـذا لـؿ يؽقكـقا يعقبـقن الزكـاة وٓ الـزواين

أهنــؿ  ومؽــانٍ  يســتقلدون مـــفـ العبقــد واإلمــاء- وهــذا دأب الؿشــركقـ يف كــؾ زمــانٍ 

ب شفقاهتؿ الغريزية يستحؾقن الزكا وٓ يحرمقكف- لذلؽ ردع اهلل الؿممـقـ طـف، وهذَّ 

 الػطرية، فشرع إشباطفا بالحالل الطاهر-

ٓ يعتؼـد تحـريؿ يف كـؾ الشـرائع السـؿاوية، لؽــ مــ ٓ يـممـ هبـا  والزكا محرمٌ 

 الزكا، وإكؿا إلفف هقاه وشفقتف-

  «الـقطء»طائـدٌة إلـك  ژڎ ڈ ڈ ژژوطؾقف، فاإلشـارة يف ققلـف تعـالك: 

 -يف الزكا

هذا الؼقل هق الؿتػـؼ مـع تحـريؿ إكؽـاح الزاكقـة الؿسـؾؿة لؿشـرك، وكؽـاح  ,2

صـؾ، وإكؿـا الزاين الؿسؾؿ لؿشركٍة غقر كتابقة، أما بؼقة إققال فـال تتػـؼ مـع هـذا إ

 لذلؽ، وهذا غقر جائز- طـدهؿ مبقحةً  تؽقن أيةُ 

مؿـا  ٓ يتعارض هذا الؼقل مع سـبب الــزول لميـة، يف قصـة مرثـد أو غقـره ,3

هــق الؿؼصــد « الــقطء»مــت طؾــقفؿ وطَء تؾــؽ البغايــا، و، فأيــة حرَّ روي يف كزولفــا

يف خطاب اهلل ٕولئـؽ غك مـ طؼقد الـؽاح، لذا صار هق الؿؼصقد هـا تَ بْ والغاية والؿُ 

« القطء» البغايا الؿشركات ُطؾؿ أن صريَؼ  طؾقفؿ وطءَ اهلل م ، فؾؿا حرَّ ,,الصحابة 

                                                 
 -3.50أضقاء البقان  (8)
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تبًعـا يف الخطـاب هــا « العؼـدُ »أيًضا، فلصـب   حرامٌ « العؼد»وهق وسَبَبف الُؿْػِضل إلقف 

لؾقطء، مع أكف يسـبؼف طــد الػعـؾ- وطؾقـف جؿعــا بـقـ الروايـات الصـحقحة يف سـبب 

وصـقرُة سـبب الــزول وإن  -زول، وبقـ الؿعـك الصـحق  الخـالل مــ آطـرتاضالـ

، لذا بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب العربةَ إٓ أن  كاكت قطعقَة الدخقل يف أية،

 -طام ل مة، ولقست خاصًة بالصحابة الذيـ كزلت فقفؿ فنن أية تشريعٌ 

ٓ ُيالئــؿ إحاديــَث  «الــقطء»وهبــذا فــال حجــة لؿـــ قــال: إن َحْؿــؾ أيــة طؾــك 

 -وحده «العؼد»القاردة يف سبب كزولفا التل ُتَعق ـ أن الؿراد بالـؽاح يف أية هق 

هذا الؼقل َأْجَؿُع مـ بؼقة إققال إخرى، بؾ هل تدخؾ فقـف تبعـًا7 وذلـؽ  ,4

 «الـقطء»طؾـك  فنذا َحَؿْؾـا أيـة، «العؼد»هق وسَبَبف الُؿْػِضل إلقف « القطء» ن صريَؼ ٕ

 -يسبؼف طـد الػعؾ وإن كانيف الخطاب، لف بًعا ات« العؼدُ »أصب  

هبذا الؼقل يؿؽــا التقفقُؼ بقـ اخـتالف الروايـات طــ ابــ طبـاس وغقـره يف  ,5

ــف «العؼــد»بقــان معـــك الـؽــاح يف أيــة، حقــث ذهــب مــرًة إلــك أكــف  ، وأخــرى إلــك أك

 فقف تبعًا-  «ؼدالع»دخؾ  «القطء»، فنذا حؿؾـاه طؾك «القطء»

مــ معارضـة تحـريؿ طؼـد الـزاين الؿسـؾؿ  ؿَ ؾِ إذا كان هذا التلويؾ الراج  َسـ ,6

طؾـك الزاكقـة الؿسـؾؿة،  –كتابقًا أو غقر كتابل– ، والؿشركغقر الؽتابقة طؾك الؿشركة

ٓ يؿؽـ أن  ، أو الؿشرك لؿسؾؿةٍ غقر كتابقةٍ  فنكف َأْوَضَ  أن مضاجعة الؿسؾؿ لؿشركةٍ 

  الزكا الؿحرم، أما يف طؼد الـؽاح الصحق  فال يؿؽـ-يؽقن إٓ يف

كــاة الؿسـؾؿقـ ضــاجعقا مشــركات، وبعــض زُ  والحـال القاقــع يشــفد بـلن بعــَض 

أمٍر  الزواين الؿسؾؿات ضاَجَعُفـ مشركقن- وطؾقف فأية لؿ تتضؿـ خربًا يـػل وققعَ 

                                                 
ــد الســبت  (8) ــقر لخال ــد التػس ــل323، 0.320ققاط ــد الؿػســريـ لحســقـ الحرب ــد الرتجــق  طـ  ، وققاط

0.212- 

 -8.52، وإغاثة الؾفػان 2.821,822زاد الؿعاد ( 0)

 -3.68أضقاء البقان  (5)
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الؽـريؿ، وإكؿـا هـل  يف الؼـرآن هِ اهلل تعالك وخربِ ما، ثؿ هق يؼع، ففذا محال طؾك كالمِ 

ــا7 ٕن الؿســؾؿ أو الؿســؾؿة إذا اتبعــا شــفقاهتؿا  ــاًرا طـــ أمــٍر واقــع حًؼ تضــؿـت إخب

ؿـا فُ طَ اوَ وارتؽبا ما حرم اهلل طؾقفؿا مـ الزكا، لـؿ يردطفؿـا زكاهؿـا أن يضـاجعا مــ صَ 

 ووافؼفؿا طؾقف: مسؾًؿا أو مشرًكا-

ل الؿشــرك والؿشــركة: بلهــؾ الؽتــ ,82 اب، وأن ذلــؽ ســبؼ الجــقاب طؿـــ أوَّ

ؼبـؾ يف مخالػ لؾػظ )الشرك( الذي يطؾؼ طؾك غقـرهؿ، وإن تـلتَّك يف الؿشـركة فـال يُ 

 
َّ
 - طؾقف أن يـؽ  مسؾؿةً  حرامٌ  الؿشرك7 ٕن الؽتابل

 ف.هذا الؼقل وسلمتُ  وبـاًء طؾك ما تؼدم تبقـ صحةُ 

 تـزويج الـزاكققـ ببعضـفؿا بعـد التقبـة جـقازُ أن الـراجح هـق:  كؿا تبقـ مؿا سبؼ

 ف إكؿـا هـق بلدلـة أخـرى.، وثبقُتـؾ طؾقـف أيـةُ ؿَ ْح ، لؽـ ٓ تُ وآستبراء، ولقس قبؾفؿا

 واهلل أطؾؿ.ومثُؾف: طدُم وجقب التػريؼ بقـ الزوجقـ إذا زكا أحُدهؿا. 

* * * 
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 اخلامت٘

 الحؿد هلل وحده، والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده، وبعد:

، وتقصـؾت إلـك ا ، دراسـة قرآكقـة فؼفقـة()كؽاح الزفؼد تـاولت يف هذا البحث 

 كتائج أهؿفا ما يؾل:

، «العؼـد»يف لغة العرب مـ الؿشرتَك الؾػظل، فُقطؾؼ ويراد بـف:  «الـؽاح»أن  ,8

 -«القطء»كؿا ُيطؾؼ ويراد بف: 

، «الـقطء»، و«العؼد»يف الؼرآن الؽريؿ طؾك الؿعـققـ كؾقفؿا:  «الـؽاح»ورد  ,0

ـ الؿػسريـ يف آية سقرة الــقر، فؿــفؿ مــ جعـؾ الـؽـاح ومـ هـا وقع آختالف بق

 -«القطء»، ومـفؿ مـ جعؾف بؿعـك «العؼد»فقفا بؿعـك 

5,  : بللػ مؼصقرة، والَؼْصـُر  «الزكك»بللػ مؿدودة، وُيْؼَصر:  «الزكا»الزكا ُيَؿدُّ

 ٕهؾ الحجاز، وبف َكَطَؼ الؼرآن الؽريؿ، والؿدُّ ٕهؾ كجد-

إيالُج مَؽؾٍَّػ َحَشـَػًة أو َقـْدَرها يف ُقُبـؾ آدمقـٍة »لػؼفاء هق: الزكا يف اصطالح ا ,1

ُبر، - «طؿدًا بال ُشبفةٍ  وما زاد طـ هذا الحد يف التعريـػ مختؾـػ فقـف، كـالقطء يف الـدُّ

 وغقر ذلؽ-

لؿ يرد يف الؼرآن الؽريؿ الـصُّ طؾـك بقـان حؽـؿ كؽـاح الـزاين والزاكقـة إٓ يف  ,2

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ڃ ڃ چ چ چ چ ژققلــف تعــالك: 

 -ژژ

يف تلويـؾ أيـة، وبقـان الحؽـؿ الؿـلخقذ مـفـا،  والػؼفـاءُ  اختؾػ الؿػسرون ,3

، «العؼـد»سـبعٌة مـفـا قالـت: إن الـؽـاح هـق أقـقال، ثؿاكقـة بالـؽاح فقفا طؾك  والؿرادِ 

 -«القطء»وواحد قال: إكف 

بعقـ، وقــد ُروي كــؾُّ قــقٍل مـــ هــذه إقــقال طـــ طــدد مـــ الصــحابة والتــا ,4

اختؾػت الروايـة طــ بعضـفؿ، كـابـ طبـاس، ومجاهـد، وسـعقد بــ جبقـر، وطؽرمـة 

، وروي طــفؿ «العؼـد»مقلك ابـ طبـاس، فـروي طــفؿ مـرًة: أن الـؽـاح يف أيـة هـق 

 مشرتكًا لػظقًا يف الؾغة- «الـؽاح»، ويرجع ذلؽ لؽقن «القطء»أخرى أكف 
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ولـقس  «الـقطء»ؽـاح يف أيـة هـق الذي ترجَّ  لدى الباحث: أن الؿـراد بالـ ,5

إٓ بزاكقٍة مسؾؿٍة مثؾف ٓ  ٓ يضاجع ويزين الزاين الؿسؾؿُ ، ويؽقن معـك أية: «العؼد»

يضاجُعفا الؿسؾؿة ٓ  والزاكقةُ ، ف وٓ تممـ بشرع اهللالزكا، أو بؿشركٍة تستحؾُّ  تستحؾُّ 

م ذلـؽ طؾـك سـتحؾفيزين هبا إٓ زاٍن مسؾٌؿ مثُؾفا ٓ يستحؾ الزكا، أو مشـرٌك يو - وُحـر 

 الؿممـقـ الذيـ امتثؾقا إوامر، واجتـبقا الـقاهل-

هذا الؼقل الراج  هق الـذي سـؾؿ مــ الؿعارضـة، وأدلتـف أقـقى مــ غقـره،  ,6

وبؼقة إققال لؿ َتْخُؾ مـ استشـؽال ومعارضـة، خصقصـًا: أهنـا ُيـَردُّ طؾقفـا بتحـريؿ 

وتحـريؿ كؽـاح الؿسـؾؿة الزاكقـة لؿشـرك: كؽاح الؿسؾؿ الـزاين لؿشـركٍة غقـر كتابقـة، 

ًٓ لؾزاين  ْت ؾَ عَ فؽؾفا ٓ تصؿد أمام هذا الدلقؾ7 ٕهنا كؾفا َج كتابل أو غقر كتابل،  حال

كؽــاَح زاكقــٍة  –كتابقــًا أو غقــر كتــابل– ، ولؾؿشــركغقــِر كتابقــةٍ  الؿســؾؿ كؽــاَح مشــركةٍ 

 -ي ٓ يجقزمسؾؿٍة، ولؿ يلتقا بجقاب طـ ذلؽ يخرجقن بف مـ هذا الالزم الذ

أن كؿـا الشلء يف الشـلء،  ، وهق ولقُج «القطء»حؼقؼة الـؽاح يف الؾغة هق  ,82

ًٓ طؾقـف يف  ،«الـقطء»حؼقؼـًة هـق « الـؽاح طؼد»الُؿْبَتغك مـ  فقجـب أن يؽـقن محؿـق

فقـف  «العؼد»إٓ بدٓلٍة ُيَسؾَّؿ لفا7 ٕن معـك  «العؼد»هذه أية، وٓ يصرف إلك معـك 

 -، وٓ دلقؾ هـاالؽالم طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز إٓ بدلقؾٍ  ؿُؾ ح مجاز، وإصُؾ 

مـت أيـة حرَّ ٕن  7مع سبب الــزول لميـةالراج  ٓ يتعارض هذا الؼقل  ,88

هق الغاية مـ طؼقد الـؽـاح، لـذا صـار « القطء»وطَء تؾؽ البغايا، و  ك الصحابةطؾ

 البغايـا ُطؾـؿ أن صريـَؼ  فؿ وطءَ طؾقاهلل م ، فؾؿا حرَّ لفؿهق الؿؼصقد هـا يف خطاب اهلل 

 -أيًضا حرامٌ « العؼد»وهق « القطء»

هبذا الؼقل الراج  يؿؽــا التقفقُؼ بقـ اخـتالف الروايـات طــ ابــ طبـاس  ,80

، فــنذا «الــقطء»، وأخــرى قــال: «العؼــد»وغقـره يف تػســقر أيــة7 إذ إكــف مــرًة قــال: هـق 

 فقف تبعًا- «العؼد»دخؾ  «القطء»حؿؾـاه طؾك 

ٓ يؿؽــ أن  لؿسـؾؿةٍ  ، أو الؿشـركُ غقـر كتابقـةٍ  الؿسـؾؿ لؿشـركةٍ  ضاجعةُ م ,85

 -7 لتحريؿفيؽقن إٓ يف الزكا الؿحرم، أما يف طؼد الـؽاح الصحق  فال يؿؽـ
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الراج : جقاز كؽاح الزاين لؾزاكقة بعد التقبـة ٓ قبؾفـا، وهـق الؿـروي طــ  ,81

حؿؾ طؾقف أية، وثبقُتف إكؿا ، وبف قال أحؿد وابـ حزم- لؽـ ٓ تُ جؿفقر الصحابة 

 هق بلدلة أخرى-

اشرتاط استرباء الزاكقة الحائؾ بحقضة، والحامؾ بالقضـع7 لـقرود الراج  هق:  ,82

 ، وبـــف قـــال ذلـــؽ يف الـصـــقص الصـــحقحة- وهـــق الؿـــروي طــــ جؿفـــقر الصـــحابة 

 أحؿد ومالؽ-

ا هــق ، وهـذطـدُم التػريـؼ بــقـ الـزوجقـ إذا زكـا أحـُدهؿاالـذي يظفـر هـق:  ,83

والتـابعقـ-  ، كؿا أكف الؿـروي طــ جؿفـقر الصـحابة الثابُت مـ سـة رسقل اهلل 

وبف قال إئؿة إربعة: أبقحـقػة، ومالؽ، والشافعل، وأحؿـد- لؽــ إن رأى الـزوُج 

وٓ ُتحؿؾ أية طؾـك هـذا الحؽـؿ7 ٕن ثبقَتـف إكؿـا مػارَقَتفا حػظًا لػراشف فال بلس- 

 هق بلدلة أخرى-

ق بـقـ  إذا ,84 زكك أحُد الزوجقـ فُقؼام طؾقف الحدُّ حقـ تتقافر شروُصف، وٓ ُيَػرَّ

ُأَكْقس كؿا يف حديث ماطز بـ مالؽ، و الزوجقـ بؿجرد الزكا، وهذا الثابت مـ فعؾف 

 -الضحاك إسؾؿل  ابـ

َة فقــف إذا وددُ ْحــالؿَ يف الزكــا ود دُ ْحــٓ بــلس أن يـــؽ  غقــُر الؿَ الــراج : أكــف  ,85

ــا- تابــت،  ــَر محــدودٍة يف الزك ـــؽ  الؿحــدوُد التائــُب غق  وكــذا العؽــس: ٓ بــلس أن ي

، وبــف قــال إئؿــة إربعــة: أبقحـقػــة، ومالــؽ، وهــق قــقل جؿفــقر الصــحابة 

 والشافعل، وأحؿد-

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژالراج  أن ققلف تعـالك:  ,86

ــر مـســقخ، والؼــقل بققــقع الـســخ ژڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ــ محؽــٌؿ غق ٓ  ففق

 -يص 7 ٕكف ٓ دلقؾ طؾقف مسّؾؿ بف

ـــف  ـــتؿ الصـــالحات. وصـــؾك اهلل طؾـــك محؿـــد وآل ـــف ت  والحؿـــد هلل الـــذي بـعؿت

 وصحبف وسؾؿ.
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 املصادز ّاملساجع

لؾـــدكتقر: كاصـــر بــــ مســـػر الزهـــراين، ط:  ابــــ طثقؿـــقـ، اإلمـــام الزاهـــد، -8

 هـ، دار ابـ الجقزي، الدمام-8.8100

يـ طبد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل، ، لجالل الداإلتؼان يف طؾقم الؼرآن -0

هــ، الؿؽتبـة العصـرية، بقـروت: 8101ت: محؿد أبق الػضـؾ إبـراهقؿ، ط: 

 لبـان-

أبل بؽـر محؿـد بــ طبـد اهلل، ت: طؾـل محؿـد  ٓبـ العربل: أحؽام الؼرآن، -5

 دار الؿعرفة، بقروت، لبـان- ،8 البجاوي، ط:

عـف: صـدقل محؿـد لؾجصاص، أبل بؽر أحؿـد الـرازي، راج أحؽام الؼرآن، -1

 هـ، دار الػؽر، بقروت، لبـان-8108. 8جؿقؾ، ط: 

ـــ إســحاق الجفضــؿل  أحؽــام الؼــرآن، -2 لؾؼاضــل أبــل إســحاق إســؿاطقؾ ب

. 8، ت: طامر حسـ صربي، ط: ,الؼطعة الؿقجقدة مـ الؽتاب,الؿالؽل 

 هـ، دار ابـ حزم، بقروت: لبـان-8103

العــالء الؼشــقري  لؾؼاضــل أبــل الػضــؾ بؽــر بـــ محؿــد بـــ أحؽــام الؼــرآن، -3

البصري الؿالؽل، تحؼقؼ: د. كاصر بـ محؿد بـ كاصر الدوسري )مـ أول 

رسـالة دكتـقراة مؼدمـة لؽؾقـة أصـقل  ,الؽتاب، إلك آخر سـقرة إطـراف( 

 هـ-8103 , 8102جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، طام  ,الديـ 

ء الؼشــقري لؾؼاضــل أبــل الػضــؾ بؽــر بـــ محؿــد بـــ العــال أحؽــام الؼــرآن، -4

البصري الؿالؽل، تحؼقؼ: د. كاصر بـ محؿد بـ طبد اهلل الؿاجد )مــ أول 

رســالة دكتــقراة مؼدمــة لؽؾقــة أصــقل  ,ســقرة إكػــال، إلــك آخــر الؽتــاب( 

 هـ-8103 , 8102جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، طام  ,الديـ 

ؿد بـ الحسقـ لؿحؿد بـ إدريس الشافعل، جع: أبل بؽر أح أحؽام الؼرآن، -5
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البقفؼل، تؼديؿ: محؿد زاهد الؽقثري، تحؼقـؼ: قاسـؿ الشـؿاطل الرفـاطل، 

 ، دار الؼؾؿ، بقروت: لبـان-8ط: 

 -أحؽام الـؽاح طـد اإلمام ابـ العربل الؿالؽل يف ضقء كتابف: أحؽام الؼرآن -6

م، ديقان الققػ 8.5223إلسؿاطقؾ ططك صف سؽربي، ط:  دراسة مؼاركة،

 قث والدراسات اإلسالمقة-السـل، مركز البح

 أربعة طشر طامًا مع سؿاحة العلمـة الشـقخ محؿـد بــ صـالح بــ طثقؿـقـ، -82

هـ، دار صقيؼ لؾـشر والتقزيع، 8.8100لعبدالؽريؿ بـ صال  الؿؼرن، ط: 

 الرياض-

، لإلمام أبل السـعقد محؿـد بــ إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؼرآن الؽريؿ -88

 دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت: لبـان- م،8655. 8محؿد العؿادي، ط: 

آستذكار الجـامع لؿـذاهب فؼفـاء إمصـار وطؾؿـاء إقطـار فقؿـا تضـؿـف  -80

، ٕبـل طؿـر يقسـػ بــ طبـداهلل بــ طبـدالرب الؿقصل مـ معا  الرأي وأثـار

هـ، دار إحقاء الرتاث العربل، 8.8108الؿفدي، ط قالـؿري، ت: طبدالرزا

 بقروت: لبـان-

لسؾقؿ طبقد الفاللل ومحؿـد مقسـك آل كصـر،  عاب يف بقان إسباب،آستق -85

 هـ، دار ابـ الجقزي: الدمام-8.8102ط 

رســالة دكتــقراة لؾباحــث.  إســؿاطقؾ بـــ إســحاق الؼاضــل: حقاتــف وفؼفــف، -81

ون، إشــراف: أ-د. فقحــان بـــ شــالل الؿطقــري- كؾقــة الشــريعة،  جؿــال طــزُّ

 هـ-8105الجامعة اإلسالمقة، 

لإلمـام محؿـد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار  يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن، أضقاء البقان -82

ــ، دار طـالؿ 8103. 8الجؽـل الشـؼقطل، إشراف: بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد، ط:  ه

وإلقفا اإلحالة طـد اإلصالق- أخرى: ط: طالؿ الؽتب  -،الػقائد: مؽة الؿؽرمة

حؿــد ســالؿ تتؿــة الشــقخ ططقــة م فــاإلقفــا يف ترجؿــة الؿملــػ، وفق تأحؾــ»

 «-ل ضقاء
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ٕبل طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽـر بــ قـقؿ  إطلم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، -83

ـــ حســـ آل ســؾؿان، ط:  ــة، ت: مشــفقر ب ـــ 8105. 8الجقزي ـــ، دار اب ه

 الجقزي، الدمام: السعقدية-

 -، بقروتم، دار العؾؿ لؾؿاليقـ8652. 2لخقر الديـ الزركؾل، ط  إطلم، -84

ٕبل طبداهلل محؿد بـ أبل بؽـر الزرطـل،  صائد الشقطان،إ اثة الؾفػان مـ م -85

 ، دار الـقر اإلسالمقة، بقروت: لبـان-8الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية، ط:

لإلمام الشافعل، أبل طبد اهلل محؿد إدريس، خرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف:  إم، -86

ــقد مؿطرجــل، ط:  ــروت: 8185. 8محؿ ــة، بق ــب العؾؿق ـــ، ط: دار الؽت ه

 : طباس أحؿد الباز، مؽة الؿؽرمة-لبـان، تقزيع

ٕبـل الحســ طؾـل بــ سـؾقؿان اإلكصـا  يف معرفـة الـراجح مــ الخـل ،  -02

، ت: د- طبداهلل الرتكـل )ضـؿـ مجؿـقع فقـف أيًضـا: الؿؼــع ٕبـل الؿرداوي

لعبـدالرحؿـ  محؿد طباهلل بـ قدامة، والشرح الؽبقر طؾك مختصر الخرقـل،

 -طالؿ الؽتب، الرياض هـ، دار0.8103بـ قدامة الؿؼدسل(، طا

)تػسقر البقضاوي( أبل سعقد طبد اهلل بـ طؿـر  أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، -08

 م، دار صادر، بقروت: لبـان-0228.  8الشقرازي، ط: 

ٕبل الؾقث كصر بــ محؿـد بــ أحؿـد السـؿرقـدي، ت: طؾـك  بحر العؾقم، -00

لــق ، ط محؿد معقض، وطادل أحؿد طبد الؿقجقد، وزكريا طبد الؿجقد ا

 هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـان-8185.  8

ٕبل حقان: محؿد بـ يقسـػ إكدلسـل، ت: طـادل أحؿـد  البحر الؿحقط، -05

هــ، دار الؽتـب 8100. 8طبد الؿقجقد وطؾك محؿد معقض وآخـريـ، ط 

 العؾؿقة، بقروت: لبـان-

ؼؼف: يسري الجامع لتػسقر اإلمام ابـ ققؿ الجقزية، جؿعف وح بدائع التػسقر، -01

 هـ، دار ابـ الجقزي: الدمام-8181. 8السقد محؿد، ط 
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لؾخطقب البغدادي، أبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ  تاريخ بغداد أو مديـة السلم، -02

هـ، دار الؽتب العؾؿقـة، 8102. 0ثابت، ت: مصطػك طبد الؼادر ططا، ط: 

 بقروت: لبـان-

تقبـة الؿـروزي، ت: ٕبل محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ق تلويؾ مشؽؾ الؼرآن، -03

 هـ، مؽتبة دار الرتاث، الؼاهرة: مصر-8565.  0أحؿد صؼر، ط: 

، ٕبـل العبـاس أحؿـد بــ محؿـد بــ الفـائؿ التبقان يف تػسـقر  ريـب الؼـرآن -04

الؿصــري، ت: د- طبدالحؿقــد هـــداوي، )ضــؿـ مجؿــقع: جــامع البقــان يف 

 ض-هـ، مؽتبة الرشد، السعقدية: الريا8105. 8مػردات الؼرآن(، ط: 

 لؿحؿد الطاهر بـ طاشقر، ط: دار سحـقن: تقكس- التحرير والتـقير، -05

ٕبـل العـال محؿـد طبـد الـرحؿـ بــ  تحػة إحقذي بشرح جامع الترمذي، -06

.  8طبــد الــرحقؿ الؿبــاركػقري، خــرج أحاديثــف: طصــام الصــبابطل، ط: 

 هـ، دار الحديث، الؼاهرة: مصر-8108

ٕبــل حقــان محؿــد بـــ يقســػ  تحػــة إريــب بؿــا يف الؼــرآن مـــ الغريــب، -52

ــــب 8125. 0إكدلســــل، ت: ســــؿقر صــــف الؿجــــذوب، ط:  هـــــ، الؿؽت

 اإلسالمل: بقروت: لبـان-

، ٕبــل الػــرج طبــدالرحؿـ بـــ طؾــل بـــ تــذكرة إريــب يف تػســقر الغريــب -58

هــ، مؽتبـة الؿعـارف، 8.8124الجقزي، ت: د- طؾل حسـقـ البـقاب، ط: 

 السعقدية: الرياض-

ٕبــل الؿحاســـ طبــدالباقل بـــ طبدالؿجقــد  رآن،الترجؿــان طـــ  ريــب الؼــ -50

هـــ، مؽتبــة البقــان، 8.8186القؿــاين، ت: مقســك ســؾقؿان آل إبــراهقؿ، ط: 

 الطائػ-

طبد العزيز  : د-تللقػ تػسقر ابـ طباس، ومروياتف يف التػسقر مـ كتب السـة، -55

 بـ طبد اهلل الحؿقدي: ط: جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة-
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: أبـل طبـد اهلل محؿـد بــ إدريـس الؿطؾبـل الؼرشـل، تػسقر اإلمـام الشـافعل -51

هــــ، دار 8104. 8جؿـــع وتحؼقـــؼ: د. أحؿـــد بــــ مصـــطػك الػـــران، ط: 

 التدمرية: الرياض-

. 0لؿحؿد طزة دروزة، ط:  التػسقر الحديث، ترتقب السقر حسب الـزول، -52

 هـ، دار الغرب اإلسالمل، بقروت: لبـان-8108

راسة: د. محؿد طبـد الـرحقؿ، ط: جؿع وتقثقؼ ود تػسقر الحسـ البصري، -53

 دار الحديث، الؼاهرة-

جؿــع ودراســة وتحؼقــؼ د . محؿــد  تػســقر الضــحاك بـــ مــزاحؿ الفللــل، -54

 هـ، دار السالم، الؼاهرة: مصر-8186.  8شؽري أحؿد الزاويتل، ط: 

أبـل طبـد اهلل محؿـد بــ طبـد اهلل، ت:  ،ٓبـ أبل زمـقـتػسقر الؼرآن العزيز،  -55

ــز، ط: حســقـ طؽاشــة، ومحؿــ ــة 8103. 0د الؽـ ــاروق الحديث هـــ،دار الػ

 لؾطباطة والـشر، الؼاهرة: مصر-

، ٓبـ أبل والتابعقـ والصحابة تػسقر الؼرآن العظقؿ مسـًدا طـ رسقل اهلل  -56

حاتؿ أبل محؿد طبدالرحؿـ بـ محؿد الرازي، ت: أسـعد محؿـد الطقـب، 

 -هـ، مؽتبة كزار مصطػك الباز: مؽة الؿؽرمة8101. 5ط: 

ٕبل الػداء طؿاد الديـ إسؿاطقؾ بـ كثقـر الدمشـؼل،  سقر الؼرآن العظقؿ،تػ -12

 هـ، دار طالؿ الؽتب: الرياض-8102. 8ت: مصطػك السقد وآخريـ، ط: 

ط: ، لؾشقخ محؿد بـ صال  بـ طثقؿقـ، سـقر مػرقـةتػسقر الؼرآن الؽريؿ،  -18

 -الدمام ،هـ، دار ابـ الجقزي8105,8153. 8

ػر السؿعاين: مـصقر بـ محؿـد التؿقؿـل الؿـروزي، ت: ٕبل الؿظتػسقر الؼرآن،  -10

 -هـ، دار القصـ: الرياض8185. 8ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس، ط: 

لشقخ اإلسالم أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بــ تقؿقـة، ت: د. طبـد  التػسقر الؽبقر، -15

 هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـان-8125. 8الرحؿـ طؿقرة، ط: 
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هــ، دار 8561.  5ؾشـقخ: أحؿـد مصـطػك الؿراغـل، ط: ل تػسقر الؿرا ل، -11

 الػؽر، بقروت: لبـان-

لؿؽل بـ أبل صالب، ت: د- طؾل حسـقـ تػسقر الؿشؽؾ مـ  ريب الؼرآن،  -12

 هـ، مؽتبة الؿعارف: الرياض-8.8123البقاب، ط

ٕبل طبداهلل محؿد بـ أبـل بؽـر بــ طبـدالؼادر  تػسقر  ريب الؼرآن العظقؿ، -13

م، مديريــة الـشــر والطباطــة، 8.8664ألؿــالل، ط:  الــرازي، ت: د- حســقـ

 أكؼرة: تركقا-

ٕبل محؿـد طبـداهلل بــ مسـؾؿ بــ قتقبـة، ت: إبـراهقؿ تػسقر  ريب الؼرآن،  -14

 هـ، مؽتبة الفالل، بقروت: لبـان-8.8188محؿد رمضان، ط

ت: طبـــد اهلل محؿـــقد شـــحاتف، ط:  تػســـقر مؼاتـــؾ بــــ ســـؾقؿان البؾخـــل، -15

 اث العربل، بقروت: لبـان-هـ، دار إحقاء الرت8.8105

هــ، مؽتبـة 8101.  5لؾـدكتقر. محؿـد الـذهـل، ط:  التػسقر والؿػسرون، -16

 وهبة، الؼاهرة: مصر-

ٓبـ حجر أبل الػضؾ أحؿد بـ طؾك العسؼالين، ت: أبـل تؼريب التفذيب،  -22

 هـ، دار العاصؿة: الرياض-8105. 0إشبال صغقر أحؿد الباكستاين، ط: 

هبــامش  ,هبل: محؿــد بـــ أحؿــد بـــ طثؿــان لؾــذ تؾخــقص الؿســتدرك، -28

 الؿستدرك لؾحاكؿ، ط: مؽتبة كزار مصطػك الباز-

جؿـع: محؿـد بــ يعؼـقب الػقــروز  تــقير الؿؼبـاس مــ تػسـقر ابــ طبــاس، -20

 هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـان-8108. 8أبادي، ط: 

اهقؿ ت: إبـر ،ٓبـ حجر العسؼالين أبل الػضؾ أحؿـد بــ طؾـلتفذيب التفذيب،  -25

 هـ، ممسسة الرسالة، بقروت: لبـان-8102. 8الزيبؼ، وطادل مرشد، ط 

ٕبـل مـصـقر محؿـد بــ أحؿـد إزهـري،  تفذيب الؾغة )معجؿ تفـذيب الؾغـة(، -21

 هـ، دار الؿعرفة، بقروت: لبـان-8100.  8ت: رياض زكل قاسؿ، ط 
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ر ، لؾشقخ طبد الـرحؿـ بــ كاصـتقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كلم الؿـان -22

هـ، ممسسة 8102. 8بـ سعدي، ت: طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ، ط: ا

 الرسالة بقروت: لبـان-

ٕبل جعػر محؿد بـ جرير الطـربي، ت:  جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، -23

 هـ، طالؿ الؽتب: الرياض-8101. 8طبد اهلل بـ طبدالؿحسـ الرتكل، ط: 

يـ أبـل سـعقد خؾقـؾ بــ لصـالح الـد جامع التحصـقؾ يف أحؽـام الؿراسـقؾ، -24

هـــ، طــالؿ الؽتــب، 8103. 5َكْقَؽْؾــدي العالئــل، ت: حؿــدي الســؾػل، ط: 

 بقروت: لبـان-

، ٕبـل الجامع ٕحؽام الؼرآن، والؿبـقـ لؿـا تضـؿـف مــ الســة وآي الػرقـان -25

طبداهلل محؿد بـ أحؿد الؼرصبـل، ت: د- طبـداهلل بــ طبدالؿحســ الرتكـل، 

 روت: لبـان-هـ، ممسسة الرسالة، بق8.8104ط

ـــراهقؿ آل الشـــقخ، -26 ــــ إب ـــل الشـــقخ محؿـــد ب  الجـــامع لســـقرة اإلمـــام الؿػت

هــ، دار الؼؾــؿ، دمشــؼ: 8.8106لعبـدالرحؿـ بـــ يقسـػ الؼرطــاوي، ط: 

 سقريا-

لؿحؿد بــ أحؿـد بــ طرفـة الدسـققل  حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر، -32

عؾؿقـة، هـ، دار الؽتـب ال0.8101الؿالؽل، ت: محؿد طبداهلل شاهقـ، ط: 

 بقروت: لبـان-

لؿحؿـد رشـقد قبـاين، مــ  َحد  الزكـك يف الشـريعة اإلسـلمقة، بحـث مؼـارن، -38

 مـشقرات رابطة العالؿ اإلسالمل-

لجالل الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر،  الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر، -30

هـ، دار إحقـاء الـرتاث العربـل 8108. 8السققصل، ت: كجدت كجقب، ط: 

 ـان-بقروت لب

، ت: محؿـد بــ الؿـالؽل ، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريـس الؼـرايفالذخقرة -35
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 م، دار الغرب اإلسالمل، بقروت: لبـان-8.8661خبزة، وآخريـ، ط

لؿحؿــقد إلقســل  روح الؿعــا  يف تػســقر الؼــرآن العظــقؿ والســبع الؿثــا ، -31

هـــ، دار الؽتــب 8100. 8ط: ، البغــدادي، ضــبط: طؾــل طبــد البــاري ططقــة

 ؿقة، بقروت: لبـان-العؾ

لؿـصـقر بــ يـقكس البفـق  الحـبؾـل،  الروض الؿربع شـرح زاد الؿسـتؼـع، -32

تعؾقؼ: الشقخ محؿد بـ صال  العثقؿقـ، تخريج: طبدالؼدوس محؿد كذير، 

 هـ، ممسسة الرسالة، بقروت: لبـان-5.8103ط: 

ٕبل الػرج طبد الرحؿـ بـ طؾل بــ محؿـد بــ  زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر، -33

 هـ، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت: لبـان-8105.  8لجقزي، ط: ا

ٓبـ الؼقؿ: أبل طبـد اهلل محؿـد بــ أبـل بؽـر زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد،  -34

هــ، 8185. 5ط: ، الزرطل، الدمشؼل، ت: شعقب وطبد الؼادر إركاؤوط

 ممسسة الرسالة، بقروت: لبـان-

 هـ-8181احثقـ، لؿجؿقطة ب الزكك وحؽؿ إديان فقف، -35

أبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويــل، تعؾقـؼ: محؿـد كاصـر  ســ ابـ ماجة: -36

 هـ، مؽتبة الؿعارف: الرياض-8104. 8الديـ إلباين، ط: 

سؾقؿان بـ إشعث السجستاين، تعؾقؼ: محؿد كاصر الـديـ  ســ أبل داود: -42

 هـ، مؽتبة الؿعارف: الرياض-8104. 0إلباين، ط: 

أبل طقسك محؿد بـ طقسك بـ سـقرة، تعؾقـؼ: محؿـد كاصـر  ذي:ســ الترم -48

 -هـ، مؽتبة الؿعارف: الرياض8104. 8الديـ إلباين، ط: 

ــدارقطـل، -40 ــد  ســــ ال ـــ طب ــد اهلل ب ــر، ت: د. طب ـــ طؿ ــل ب ــل الحســـ طؾ أب

هـــ، ممسســة الرســالة، بقــروت: 8101.  8الؿحســـ الرتكــل وآخــريـ، ط: 

 لبـان-

، مطبعـة مجؾـس 8ط:  ،د بـ الحسقـ البقفؼلٕبل بؽر أحؿ الســ الؽبرى، -45
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ــام  ـــ ط ــد، م ــدكـ: الفـ ــاد ال ــدر أب ــة بحق ــارف العثؿاكق ــرة الؿع  , 8513دائ

هـ، تصحق  وطـاية: طبد الرحؿـ الؿعؾؿل القؿاين وآخريـ، تصقير: 8524

 دار الؿعرفة، بقروت: لبـان-

 أبـل طبـد الـرحؿـ أحؿـد بــ شـعقب، تعؾقـؼ: محؿـد كاصـر الـديـ ســ الـسائل: -41

 -هـ، مؽتبة الؿعارف: الرياض8104. 8إلباين، ط: 

لؾذهبل: شؿس الديـ محؿد بــ أحؿـد بــ طثؿـان، ت:  سقر أطلم الـبلء، -42

هــ، ممسسـة الرسـالة، بقـروت: 8123. 1شعقب إركاؤوط وآخـريـ، ط: 

 لبـان-

، ت: بـل محؿـد طبـدالؿؾؽ بــ هشـامٕ ،الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ةسقر -43

رئاسـة : تصـقير وتقزيـعهـ، 8523. 8، ط: بدالحؿقدمحؿد محقل الديـ ط

 -إدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد بالرياض

ٕبل الػـرج طبـدالرحؿـ بــ محؿـد الشرح الؽبقر )طؾك مختصر الخرقل(،  -44

بـ أحؿد بـ قدامـة الؿؼدسـل، ت: د- طبـداهلل الرتكـل )ضـؿـ مجؿـقع فقـف ا

بـــ قدامــة، واإلكصــاف لؾؿــرداوي(،  أيًضــا: الؿؼـــع ٕبــل محؿــد طبــاهلل

 -هـ، دار طالؿ الؽتب، الرياض0.8103ط

لؾشقخ محؿد بـ صـال  بــ طثقؿـقـ، ط:  الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع، -45

 هـ، دار ابـ الجقزي، الدمام- 8.8104

ٕبــل كصــر إســؿاطقؾ بـــ حؿــاد  الصــحاح )تــاج الؾغــة وصــحاح العربقــة(، -46

ــق طؿــرو، ــديـ أب ـــ، دار الػؽــر، 8185. 8ط:  الجــقهري، ت: شــفاب ال ه

 بقروت: لبـان-

هــ، دار 8186. 0أبل طبد اهلل محؿـد بــ إسـؿاطقؾ، ط:  صحقح البخاري: -52

 السالم: الرياض-

بـــ الحجــاج الؼشــقري الـقســابقري، أبــل الحســقـ، ط: دار صــحقح مســؾؿ  -58
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 هـ-8186. 8السالم: الرياض، ط: 

م طبد الؿعـقـ، لؾداودي: محؿد بـ طؾل، ت: طبد السال صبؼات الؿػسريـ، -50

 هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـان-8.8100ط: 

لؾسققصل، طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر، ت: طؾـل محؿـد  صبؼات الؿػسريـ، -55

ــك  ــة إول ـــ الطبع ــر: تصــقير ط ــة، 8563طؿ ــة الحضــارة العربق ـــ، مطبع ه

 الػجالة: مصر-

لؾــدكتقر. صــال  بـــ كاصــر الخــزيؿ، ط:  طؼقبــة الزكــك وشــروط تـػقــذها، -51

 هـ، دار ابـ الجقزي، الدمام-8.8100

هــ، دار 0.8103ٕبل طبدالرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقـدي، طالعقـ،  -52

 إحقاء الرتاث العربل، بقروت: لبـان-

ٓبـ الجزري، أبـل الخقـر محؿـد بــ محؿـد،   اية الـفاية يف صبؼات الؼراء، -53

 ـان-هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لب8120. 5ت: ج- برجسرتاسر، ط: 

لـظام الديـ الحسـ بـ محؿد بــ الحسـقـ   رائب الؼرآن ور ائب الػرقان، -54

هـــ، مطبعــة 8558. 8الؼؿــل الـقســابقري، ت: إبــراهقؿ ططــقة طــقض، ط: 

 مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده، الؼاهرة: مصر-

ٕبل بؽـر بــ محؿـد بــ طبـدالعزيز السجسـتاين، ت: أحؿـد  ريب الؼرآن،  -55

ـــدالؼادر صـــالحبة، ط ـــة 8.8665طب م، دار صـــالس لؾدراســـات والرتجؿ

 والـشر، سقريا: دمشؼ-

: بلؾؼاضل طقاض بـ مقسك القحصبل البستل، جؿع وترتقـ ريب الؼرآن،  -56

 .م، دار ورد إردكقة: طّؿان-8.0282محؿد مجؾل ربابعة، ط

ــراهقؿ آل الشــقخ، -62 ـــ إب ــاوى الشــقخ محؿــد ب ـــ  فت جؿــع وترتقــب: محؿــد ب

ـ، مطبعـة الحؽقمـة بؿؽـة الؿؽرمـة هـ8.8566طبدالرحؿـ بــ قاسـؿ، ط: 

 )مصقرة(-
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 فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقـة السـعقدية، -68

ــدويش، ط:  ــدالرزاق ال ــع: 1.8105جؿــع وترتقــب: أحؿــد بـــ طب هـــ، صب

 ممسسة إمقرة العـقد بـت طبدالعزيز بـ جؾقي-

 ثقؿقـ-لؾشقخ محؿد بـ صال  بـ ط فتاوى الؿرأة الؿسؾؿة، -60

ٓبـ حجر: أبل الػضؾ أحؿد بـ طؾـل فتح الباري بشرح صحقح البخاري،  -65

العسؼالين، تصحق  وتعؾقؼ الشقخ طبد العزيـز بــ طبـد اهلل بــ بـاز، تـرققؿ: 

، تصـقير: مؽتبـة الريـاض ، الؼاهرةالسؾػقةالدار محؿد فماد طبد الباقل، ط: 

 -الحديثة

ج طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ ٕبل الػر فتح الباري يف شرح صحقح البخاري، -61

رجب الحـبؾل البغدادي، ثؿ الدمشؼل، ت: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد، 

 هـ، دار ابـ الجقزي: الدمام-8102.  5ط: 

ٕبل يحقك زكريـا إكصـاري، ت:  فتح الرحؿـ بؽشػ ما يؾتبس يف الؼرآن، -62

 هـ، مؽتبة الرياض الحديثة-8.8121طبدالسؿقع محؿد حسـقـ، ط: 

لإلمـام محؿـد  ير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية مـ طؾؿ التػسـقر،فتح الؼد -63

بـ طؾل الشقكاين، ط: دار الؿعرفة، بقروت: لبـان، تصقير: دار طام الؽتب: 

هـــ، تقزيــع: وزارة الشــمون اإلســالمقة وإوقــاف والــدطقة 8101الريــاض 

 واإلرشاد بالسعقدية-

ـر بــ طؾـل الضـؿدي، ت: د- لؾؿط الػرات الـؿقر يف تػسقر الؽتاب الؿـقـر، -64 فَّ

هـ، مـ مـشقرات الجؿعقة 8.8156محؿد بـ رزيؼ الرحقؾل وآخريـ، ط: 

 العؾؿقة السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف، الرياض-

لؿحؿد بـ يعؼقب، الػقـروز أبـادي، تعؾقـؼ: أبـل القفـاء  الؼامقس الؿحقط، -65

 ان-هـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـ8102. 8كصر الفقريـل، ط: 

دارسـة كظريـة تطبقؼقـة، لؾـدكتقر حسـقـ بــ ققاطد الترجقح طـد الؿػسريـ،  -66
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 هـ، دار الؼاسؿ، السعقدية: الرياض-8184. 8طؾل الحربل، ط: 

. 8جؿعًا ودراسة، لؾدكتقر: خالد بــ طثؿـان السـبت، ط: ققاطد التػسقر،  -822

 هـ، دار ابـ طػان، الؼاهرة: مصر-8103

بل الطقـب طبدالقاحـد بــ طؾـل الحؾبـل، ، ٕكتاب إضداد يف كلم العرب -828

 م، دار صالس، دمشؼ: سقريا-8663. 0ت: د- طزة حسـ، ط: 

، ٕبل حاتؿ سفؾ بـ محؿد السجستاين، ت: د- محؿد طقدة كتاب إضداد -820

 م، مؽتبة الثؼافة الديـقة، الؼاهرة: مصر-8661سالمة أبق جري، ط: 

ت: د- محؿـد  ، ٕبل يقسػ يعؼـقب بــ إسـحاق السـؽقت،كتاب إضداد -825

 ، مؽتبة الثؼافة الديـقة، الؼاهرة: مصر-8طقدة سالمة أبق جري، ط: 

 الؽشـا  طــ حؼـائؼ  ـقامض التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ، -821

ــد، ط: دار  ــر الزمخشــري، ضــبط: مصــطػك حســقـ أحؿ ـــ طؿ لؿحؿــقد ب

 الؽتاب العربل: بقروت: لبـان-

سحاق أحؿد بـ محؿـد بــ إبـراهقؿ ٕبل إ الؽشػ والبقان يف تػسقر الؼرآن، -822

هــ، دار الؽتـب العؾؿقـة، 8102. 8الثعؾبل، ت: سقد كسـروي حســ، ط: 

 بقروت: لبـان-

ٕبل طبدالرحؿـ إسؿاطقؾ بـ أحؿـد الِحْقـِري الضـرير،  الؽػاية يف التػسقر، -823

هـــ، مـــ مطبقطــات مركــز 8.8112ت: د- طؾــل التــقيجري وآخــريـ، ط: 

 ياض-تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة، الر

ٕبــل حػــص طؿــر بـــ طؾــل بـــ طــادل الدمشــؼل  الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب، -824

هــ، دار 8186. 8الحـبؾل، ت: طادل أحؿد طبـد الؿقجـقد، وآخـريـ، ط: 

 الؽتب العؾؿقة، بقروت: لبـان-

، ٕبـــل الػضـــؾ محؿـــد بــــ مؽـــرم بــــ مـظـــقر الؿصـــري، لســـان العـــرب -825

 م، دار صادر، بقروت: لبـان-5.0221ط
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بل طبقدة معؿر بـ الؿثـك التقؿل، ت: محؿد فـماد سـزكقـ، ، ٕمجاز الؼرآن -826

 ط: مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة: مصر-

ٕبـل حـاتؿ محؿـد بــ  الؿجروحقـ )كتـاب الؿجـروحقـ مــ الؿحـدثقـ(، -882

.  8حبـــان البســـتل السجســـتاين، ت: حؿـــدي طبـــد الؿجقـــد الســـؾػل، ط: 

 هـ، مؽتبة الصؿقعل: الرياض-8102

ــد -888 ــع الػقائ ــد ومـب ــع الزوائ ــل مجؿ ــر الفقثؿ ــل بؽ ـــ أب ــل ب ــديـ طؾ ــقر ال ، لـ

هـــ، دار الؽتــب 8100.  8الؿصــري، ت: محؿــد طبــد الؼــادر ططــا، ط: 

 العؾؿقة، بقروت: لبـان-

ٕبل مقسـك محؿـد بــ أبـل  الؿجؿقع الؿغقث يف  ريبل الؼرآن والحديث، -880

هـــ، 8.8125بؽــر الؿــديـل إصــػفاين، ت: طبــدالؽريؿ العزبــاوي، ط: 

 الؿؽرمة- جامعة أم الؼرى، مؽة

لؿحقل الديـ أبـل زكريـا بــ شـرف الــقوي، مـع ، بالؿجؿقع شرح الؿفذ -885

ـــدكتقر محؿـــد مطرجـــل وآخـــريـ، ت: د- محؿـــقد مطرجـــل،  ـــف لؾ إكؿال

 هـ، دار الػؽر، بقروت: لبـان-8.8108ط

جؿع وترتقب الشقخ. طبد الرحؿـ  مجؿقع فتاوى شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة، -881

 )مصقرة(- هـ،8565. 8بـ قاسؿ وابـف محؿد، ط: 

ٓبـ ططقة: أبل محؿـد طبـد الحـؼ  الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، -882

 -هـ، دار ابـ حزم، بقروت: لبـان8105. 8بـ غالب، ط: ا

 ٕبـل محؿـد طؾـل بــ أحؿـد بــ سـعقد بــ حـزم، الؿحؾك شـرح الؿجؾـل،  -883

ــد محؿــد شــاكر، ط:  ـــ، دار إحقــاء الــرتاث العربــل، 8100. 0ت: أحؿ ه

 -بقروت: لبـان

، رواية سـحـقن بــ سـعقد إصبحل لإلمام مالؽ بـ أكس، رىالؿدوكة الؽب -884

هـــ، دار طــالؿ الؽتــب، 8.8101التـــقخل طـــ طبــدالرحؿـ بـــ الؼاســؿ، ط
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 الرياض )مصقرة(، تقزيع وزارة الشمون اإلسالمقة وإوقاف بالسعقدية-

ــك الصــحقحقـ،  -885 ــد اهلل الحــاكؿ الؿســتدرك طؾ ـــ طب ــد اهلل محؿــد ب ــل طب ٕب

هــ، مؽتبـة كـزار 8102. 8ابقري، ت: حؿدي الدمرداش محؿـد، ط: الـقس

 مصطػك الباز، مؽة الؿؽرمة-

هـ، دار ابـ 8.8103لعبداهلل بـ حؿد الؿـصقر، ط:  مشؽؾ الؼرآن الؽريؿ، -886

 الجقزي، الدمام-

ٕبل بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل شقبة، ت: محؿـد طقامـة، ط:  الؿصـػ، -802

 ممسسة طؾقم الؼرآن: دمشؼ-هـ، دار الؼبؾة: جدة، و8.8104

، ٕبل بؽر، طبد الـرازق بــ هؿـام الصــعاين، ت: حبقـب الـرحؿـ الؿصـػ -808

هـ، الؿجؾس العؾؿل، تقزيع: الؿؽتب اإلسالمل، 8125. 0إطظؿل، ط: 

 بقروت: لبـان-

ـري الزجـاج، ت: طبـد معا  الؼرآن وإطرابف -800 ، ٕبـل إسـحاق إبـراهقؿ بــ السَّ

 هـ، طالؿ الؽتب، بقروت: لبـان-8125. 8الجؾقؾ طبده شؾبل، ط: 

هــ، 8102، 8ٕبل جعػر أحؿد الـحاس، ت: يحقك مـراد، طمعا  الؼرآن،  -805

 دار الحديث، الؼاهرة: مصر-

ٕبـل زكريـا يحقـك بــ زيـاد الػـراء، ت: محؿـد طؾـل الـجـار  معا  الؼـرآن، -801

 هـ، طالؿ الؽتب، بقروت: لبـان-8125. 5وأحؿد يقسػ كجا ، ط: 

. 8، لؿحؿـد فـماد طبـدالباقل، ط: رس ٕلػاظ الؼرآن الؽريؿالؿعجؿ الؿػف -802

 هـ، دار الؽتب الؿصرية، الؼاهرة: مصر-8531

هــ، إصـدار: 0.8560إلبراهقؿ مصـطػك، وآخـريـ، ط:  الؿعجؿ القسقط، -803

 مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة، تصقير: الؿؽتبة اإلسالمقة، إستاكبقل: تركقا-

ـــايقس الؾغـــة،  -804 ـــل الحســـقـ معجـــؿ مؼ ـــا، ٕب ــــ زكري ـــارس ب ــــ ف أحؿـــد ب

 هـ، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت: لبـان-8.8100ط
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لؾذهبل: شؿس الديـ محؿـد  عرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار،م -805

بـــ أحؿـــد بــــ طثؿــان، ت: د. صقـــار آلتـــل قــقٓج، ط: مركـــز البحـــقث ا

لؿ الؽتـب، اإلسالمقة التابع لققػ الدياكة الرتكل: إستاكبقل، تصقير: دار طا

 هـ-8101الرياض، 

لؿقفؼ الديـ أبل محؿد طبداهلل بـ أحؿـد الؿغـل )شرح مختصر الخرقل(،  -806

ــل ا ـــ الرتك ـــ طبدالؿحس ــداهلل ب ــل، ت: د- طب ــل الحـبؾ ــة الؿؼدس ـــ قدام ب

هـ، دار طالؿ الؽتب: الرياض، تقزيع: وزارة الشمون 5.8184وآخريـ، ط

 اإلسالمقة وإوقاف-

لػخر الديـ محؿد بـ طؿـر الـرازي، ت:  ،(ر الؽبقرمػاتقح الغقب = )التػسق -852

 -، الؿؽتبة التقفقؼقة، الؼاهرة: مصر0225طؿاد زكل البارودي، ط: 

، ٕبــل الؼاســؿ الحســقـ بـــ محؿــد )الراغــب الؿػــردات يف  ريــب الؼــرآن -858

ــثؿ صعؿــل، ط:  ــرتاث 8105. 8إصــػفاين(، ضــبط: هق ــاء ال ـــ، دار إحق ه

 العربل، بقروت: لبـان-

، لؾــدكتقر روحــل البعؾبؽــل، ط: ؿػفــرس ٕلػــاظ الؼــرآن الؽــريؿالؿــقرد ال -850

 م، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت: لبـان-8.8666

مقسقطة شروح الؿقصل )التؿفقد وآسـتذكار ٓبــ طبـدالبر، والؼـبس ٓبــ  -855

هـــ، مركــز هجــر 8.8103ت: د- طبــداهلل الرتكــل وآخــريـ، طالعربــل(، 

 لؾبحقث والدراسات، الؼاهرة: مصر-

لإلمام مالؽ بــ أكـس إصـبحل، روايـة: يحقـك الؾقثـل، ت: بشـار ّصل، الؿق -851

 هـ، دار الغرب، بقروت: لبـان-8.8183طقاد معروف، ط

لؾــدكتقر. يقســػ كثــر الجــقاهر والــدرر يف طؾؿــاء الؼــرن الرابــع طشــر،  -852

 هـ، دار الؿعرفة، بقروت: لبـان-8104.  8الؿرطشؾل، ط: 

لؿحؿــد بـــ طؾــل الشــقكاين، ت:  كقــؾ إوصــار مـــ أســرار مـتؼــك إخبــار، -853
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 هـ، دار ابـ الجقزي، الدمام-8.8104محؿد صبحل حالق، ط: 

ٕبل محؿد مؽل بـ أبـل صالـب الؼقسـل، حؼـؼ يف  الفداية إلك بؾقغ الـفاية، -854

مجؿقطة رسائؾ جامعقة، مراجعة: مجؿقطة بحـقث الؽتـاب والســة، كؾقـة 

هــــ، 8106. 8جامعـــة الشـــارقة، ط:  ,ســـات اإلســـالمقة االشـــريعة والدر

 الشارقة، اإلمارات العربقة الؿتحدة-

ٕبـل الحســ طؾـل بــ أبـل بؽـر الرشـداين  الفداية يف شـرح بدايـة الؿبتـدي، -855

، دار إحقـاء الـرتاث العربـل، 8الؿرغقــاين الحـػـل، ت: صـالل يقسـػ، ط: 

 بقروت: لبـان-

ٕبـل الحســ طؾـل بــ أحؿـد القاحـدي،  القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقـد، -856

هـــ، دار الؽتــب 8182. 8ادل أحؿــد طبــد الؿقجــقد، وآخــريـ، ط: ت: طــ

 العؾؿقة، بقروت: لبـان-

لبقــان الحــؼ محؿــقد بـــ أبــل الحســـ  وضــح البرهــان يف مشــؽلت الؼــرآن، -812

هـــ، دار 8.8182الـقســابقري الغزكــقي، ت: صــػقان طــدكان داوودي، ط: 

 الؼؾؿ، دمشؼ: سقريا-

ل طؿـر محؿـد بــ طبدالقاحـد ، ٕبـياققتة الصـراط يف تػسـقر  ريـب الؼـرآن -818

. 8البغدادي، الؿعروف بغالم ثعؾب، ت: محؿـد يعؼـقب الرتكسـتاين، ط: 

 هـ، مؽتبة العؾقم والحؽؿ، السعقدية: الؿديـة الؿـقرة-8105

* * *
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 إطداد

 طضق هقئة التدريس بجامعة حائؾ
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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 

ـ إحؽــام ووضــ  فقــف مـــ الؼضــايا السقاســقة لؽـؾ زمــان وكؽــان 7 لؿــا شــرع فقــف مــ

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 

لػضــقؾة الــدكتقر وهبــة بـــ  "التػســقر الؿـقــر يف العؼقــدة والشــريعة والؿـــفج"كتــاب 

تـزيؾ أيات طؾـك القاقـع طــد الزحقؾـل  "مصطػك الزحقؾل رحؿف اهلل وطـقكتف بــــــ 

دراسـة تطبقؼقـة- وتؿثؾـت  "مـ خالل تػسـقره الؿـقـر يف العؼقـدة والشـريعة والؿــفج

طؾـك القاقـع ,رحؿـف اهلل,لفـا الزحقؾـلأهداف البحث بجؿع ودراسة أيات التـل كز

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 

 يف الؿعاصــر القاقــع طؾــك الؼــرآن ٔيــات تـزيؾــف يف ,اهلل رحؿــف–الــدكتقر الزحقؾــل 

 أيـات تتبعـت حقـث آسـتؼرائل7 الؿــفج البحـث هذا يف واتبعت متعددة، قاكبج

ك القاقـع، وتؽـقن البحـث مــ مؼدمـة طؾـ,اهلل رحؿـف,الزحقؾـل الـدكتقر كزلفـا التل

رحؿـف ,وتؿفقد وفصؾقـ، أما الػصؾ إول فتـاول التعريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾـل

اول الجاكـب التطبقؼـل لتـزيـؾ أيـات أما الػصـؾ الثـاين فتــ ،ومـفجف يف التػسقر,اهلل

طؾك القاقـع طــد الـدكتقر وهبـة الزحقؾـل، وجـاء يف سـبعة مباحـث، وذيؾـت البحـث 

 أهؿ الـتائج التل تقصؾ لفا البحث: ومـ، بخاتؿة

رغؿ طـاية العؾؿاء بتـزيؾ أيات طؾك القاقع إٓ أن الؿملػـات التـل أفـردت  ,8

 وقَِدِم كشقئف- لؾحديث طـف قؾقؾة جًدا بالـظر إلك أهؿقة
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ارتباط تـزيؾ أيات طؾك القاقـع بؿختؾـػ العؾـقم إخـرى ٓ سـقؿا طؾـؿ الػؼـف7  ,0

لؿا يستجد مـ كقازل ومسائؾ فؼفقة لؿ تؽـ مقجقدة يف وقت كزول الؼرآن الؽريؿ-

اهـــتؿ هبـــذا الجاكـــب يف تػســـقره ,رحؿـــف اهلل,أن الـــدكتقر وهبـــة الزحقؾـــل ,5

والشرطقة والؿـفج-الؿقسقم بالتػسقر الؿـقر يف العؼقدة 

ل الزحقؾــل ,1 أيــات طؾقفــا، ,رحؿــف اهلل,تـــقع الجقاكــب الؿعاصــرة التــل كــزَّ

ــرأة،  ــرة والؿ ــادات، وآقتصــاد، وقضــايا إس ــدة، والعب ــب العؼق ــا جقاك ــان مـف وك

وآجتؿاطقة، والسقاسقة، اإلطجاز العؾؿل- 

* * * 
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 املكدم٘

ى والػرقـان، والصـالة الحؿد هلل مــزل الؼـرآن، هـدى لؾــاس وبقــات مــ الفـد

ا بعد:  والسالم طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف ومـ تبعفؿ بنحسان، أمَّ

فالؼرآن كالم اهلل الؿبقـ، وحبؾف الؿتقـ، ومعجزتف الخالدة إلك يقم الديـ، وهـق  

ــف طؾؿــاء إمــة  ــف مـــ شــغؾ، وقــد اطتـــك ب ــف إوقــات، وأكــرم ب أفضــؾ مــا ُتشــغؾ ب

  شرح معاكقف، وتجؾقة أحؽامف وِحَؽِؿف-فاستظفروا حػظف، وجفدوا يف

ولؿا كان الؼرآن الؽريؿ صالًحا لؽؾ زماٍن ومؽـاٍن7 لؿـا شـرع فقـف مــ إحؽـام 

ووض  فقف مـ الؼضايا السقاسقة وآقتصادية وآجتؿاطقة كاكت الحاجة ماسـة إلـك 

مـ يستـطؼ آياتف ويـزلفا طؾك واقع كؾ طصر بؿا ُيجؾل غقامضـف، ويحـؾ معضـالت 

زلف ومـ أجؾ ذلؽ كشل طؾؿ تـزيؾ أيات طؾك القاقع، وهق مقضقع هذا البحث، كقا

ــاب  ــدة والشــريعة "واخــرتت أن يؽــقن ذلــؽ مـــ خــالل كت ــر يف العؼق التػســقر الؿـق

، وطـقكتــف بـــ: ,رحؿـف اهلل,لػضــقؾة الـدكتقر وهبــة بـــ مصـطػك الزحقؾــل "والؿــفج

ر الؿـقــر يف العؼقــدة والشــريعة تـزيـؾ أيــات طؾــك القاقــع الزحقؾــل يف كتابــف التػســق"

 دراسة تطبقؼقة- "والؿـفج

 أهؿقة الؿقضقع:

ارتباصف القثقؼ بؽتاب اهلل تعالك، وأكرم بف ارتباط-  ,8

التلكقد طؾك شؿقلقة الؼـرآن الؽـريؿ وصـالحف لؽـؾ زمـان ومؽـان، وقدرتـف  ,0

طؾك معالجة جؿقع إحداث الؿستجدة، والـقازل الطارئة-

اسـات ُيســفؿ يف بقـان آيـات الؼــرآن الؽـريؿ وتؼريــب أنَّ هـذا الــقع مـــ الدر ,5

معاكقفا لعؼقل الـاس-

تجرؤ كثقر مـ دطاة العؾؿ طؾك تـزيؾ أيات طؾك القاقـع يف غقـر مقضـعًفا،  ,1

جفاًل مـفؿ، أو تعصًبا لؿذهبفؿ، أو اتباًطا لفقاهؿ-
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خػاء ضقابط وشروط تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع الؿعاصـر طــد كثقـر مــ   ,2

 ذا العؾؿ-الؿختصقـ هب

 أسباب اختقار الؿقضقع:

مـ أهؿ إسباب الداطقة إلك اختقار هذا الؿقضقع إسباب الـقاردة يف أهؿقتـف 

 إضافة إلك ما يل :

حاجة الـاس إلك هذا الـقع مـ التػسقر ٓسقؿا يف هذا العصـر الـذي كثـرت   ,8

يف الؿستجدات-

,اهلل الؽــريؿ قؾــة الؿملػــات يف هــذا الجاكــب مـــ العؾــقم الؿتعؾؼــة بؽتــاب ,0

-,بحسب طؾؿل 

طدم وققيف طؾك دراسة طؾؿقة تحت هذا العـقان بحسب طؾؿل-  ,5

رغبة الباحثة يف إثراء مؽتبة التػسقر ببحث مختصر يتعرض لؾـقازل-  ,1

 أهدا  البحث:

 يسعك هذا البحث لتحؼقؼ إهداف التالقة:

لف-تـؿقة طالقة الؿسؾؿ بـصقص الؼرآن الؽريؿ وربطف هبا يف جؿقع أحقا ,8

ــف،  ,0 ــالك واســتجالء معاكق ــاب اهلل تع ــدبر كت ـــفج الســؾػ الصــال  بت ــاء م إحق

والرجقع إلقف والقققف طـد حدوده، والتخؾؼ بلخالقف، والتلدب بآدابف-

يف تـزيؾف ٔيـات الؼـرآن طؾـك ,رحؿف اهلل,بقان مـفج الدكتقر وهبة الزحقؾل ,5

القاقع الؿعاصر يف جقاكب متعددة-

ريؿ كثقًرا مـ الؿشـؽالت الؿعاصـرة رغـؿ كزولـف بقان كقػ طالج الؼرآن الؽ ,1

 قبؾ ألػ وخؿسؿائة طام-

 حدود البحث:

اقتصر هـذا البحـث طؾـك مـا ورد يف كتـاب التػسـقر الؿـقـر يف العؼقـدة والشـريعة 

 . رحؿف اهلل,لػضقؾة الدكتقر وهبة بـ مصطػك الزحقؾل "والؿـفج
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 الدراسات السابؼة:

ة وسـمال بعـض الؿتخصصـقـ لـؿ أقـػ بعد البحث الؿضـل يف الشبؽة العالؿقـ

َّٓ أك ـل وقػـت طؾـك بعـض البحـقث التـل تتــاول الؼضـقة  طؾك بحث هبـذا العــقان، إ

ــا بؿقضــقع البحــث  ــا ارتباًص ـــ أوثؼف ــا، وم ــا لف ــب تـاولف ــػ جاك كػســفا، وإن اختؾ

 الدراسات التالقة:

ًٓ: تـزيؾ أيات طـد الؿػسريـ، دراسة تطبقؼقة:  أوَّ

العزيز بــ طبـد الـرحؿـ الضـامر، كشـر: جـائزة دبـل الدولقـة  إطداد الدكتقر طبد

 م-0224,هـ8105لؾؼرآن الؽريؿ، الطبعة إولك، 

 ثاكًقا: تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد ابـ الؼقؿ:

ــة البحــقث  إطــداد: الــدكتقر يحقــك بـــ محؿــد زمزمــل، بحــث مـشــقر يف مجؾ

 والدراسات الؼرآكقة، العدد الرابع، السـة الثاكقة-

 :تـزيؾ أيات طؾك القاقع الؿعاصر طـد الشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهللًثا: ثال

ـشـقر طؾـك مققـع مـداد طؾـك الشـبؽة ي، بحـث مأحؿد بـ محؿد الربيدإطداد: 

 اإللؽرتوكقة-

رابًعا: تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمـام الشــؼقطل يف كتابـف )أضـقاء البقـان( 

 قضايا الؿرأة أكؿقذجا: 

وهق بحث ٓستؽؿال متطؾبات الحصـقل طؾـك درجـة الؿاجسـتقر يف تخصـص 

ة الشـريعة وأصـقل الؼرآن وطؾقمف، إطداد: سـارة مـداوي طؾـل آل جـابر، مؼـدم لؽؾقـ

الــديـ، قســؿ الؼــرآن الؽــريؿ وطؾقمــف، جامعــة الؿؾــؽ خالــد بلهبــا، العــام الجــامعل 

 هـ-8154

http://midad.com/scholar/36043/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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 خطة البحث

 وتشتؿؾ طؾك: الؿؼدمة:-

 أهؿقة الؿقضقع -

 أسباب اختقاره-

 أهداف البحث-

 حدود البحث-

 الدراسات السابؼة-

 مـفج البحث وضقابطف-

 خطة البحث-

 التؿفقد: 

 التعريػ بؿػفقم تـزيؾ أيات طؾك القاقع وكشلتف-الؿبحث إول: 

 الؿطؾب إول: التعريػ بؿػفقم تـزيؾ أيات طؾك القاقع-

 الؿطؾب الثاين: كشلة تـزيؾ أيات طؾك القاقع وأهؿقتف-

 ومـفجف يف التػسقر.-رحؿف اهلل-الػصؾ إول: التعريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾل

 وفقف مبحثان:

 عريػ بالدكتقر وهبة الزحقؾل-الؿبحث إول: الت

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-

 ع يف جاكب العبادات-الؿبحث الثاين: تـزيؾ أيات طؾك القاق

 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-

 لسقاسة-الؿبحث السادس: تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب ا

 -: تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف جاكب اإلطجاز العؾؿلالسابعالؿبحث 

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات-الخاتؿة: 

 الؿصادر والؿراجع-

 مـفج البحث وضقابطف:

لفــا  اتبعــت يف هــذا البحــث الؿـــفج آســتؼرائل، حقــث تتبعــت أيــات التــل كزَّ

الل التػسـقر الؿعتؿـد يف الدراسـة- طؾك القاقـع مــ خـ,رحؿف اهلل,الدكتقر الزحقؾل

 وفؼ الضقابط التالقة:

الؿـزل طؾك القاقع مـع تؿققـز مـا يـدل ,رحؿف اهلل تعالك,إيراد ققل الزحقؾل ,8

طؾك القاقع الؿعاصر مـ كالمف بؾقن غامؼ-

أطؾؼ بؿا يـاسب الؿؼام مع آستشفاد لـذلؽ بأيـات وإحاديـث وأقـقال  ,0

آختصار قدر الؿستطاع- العؾؿاء وأهؾ آختصاص مع محاولة

ــا أغػــؾ الؿصـــػ ,5 ــان م ــؽ، وبق ــام ذل رحؿــف اهلل ,الرتجــق  إذا اقتضــك الؿؼ

أو وقع فقف مـ خطل مـ وجفة كظر الباحث-,تعالك

كتابة أيات الؼرآكقة وفؼ الرسؿ العثؿاين مع طزوها لؾسقرة ورقؿ أية بـقـ  ,1

] [ يف صؾب البحث تجبـًا إلثؼال الحقاشل-

الشــريػة والحؽــؿ طؾقفــا مــا لــؿ تؽـــ يف الصــحقحقـ أو تخــريج إحاديــث  ,2

أحدهؿا فلكتػل بؿا فقفؿا-

تقثقؼ الـصقص وأققال العؾؿاء والشقاهد الشـعرية مــ مصـادرها إصـقؾة  ,3

ما أمؽـ-

شرح الؿصطؾحات وإلػاظ الغريبة وضبط ما يحتاج إلك ضبط- ,4
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رتققؿ الحديثة-كتابة البحث وفؼ ققاطد الؾغة العربقة، مع العـاية بعالمات ال ,5

سلكتػل بذكر بقاكات الؿصادر يف الػفرس فؼط، وطــد الحالـة يف الحقاشـل  ,6

أذكر الؿصدر واسؿ الؿملػ باختصار-

لـ أترجؿ ل طالم والػرق والطقائػ وإمؿ صؾبا لالختصـار وحتـك ٓ  ,82

أثؼؾ البحث بالحقاشل-

تذيقؾ البحث بالػفارس العؾؿقة التل تسفؾ الحصقل طؾك الؿعؾقمة- ,88

* * * 
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 التنَٔد 

 املطلب األّل: التعسٓف مبفَْو تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع

 أوٓ: التعريػ الؾغقي:

تعريــػ مركـب ولتعريػــف لغــة ٓ بــد مـــ تعريــػ  "تـزيـؾ أيــات طؾــك الققــاع"

َل، ويدل معـاه طؾـك الفبـقط والققـقع  مػرداتف، فالتـزيؾ مصدر مـ الػعؾ الرباطل َكزَّ

، قال ابـ ف  -"والتـزيؾ: ترتقب الشلء ووضُعف مـِزلف"ارس: مـ ُطُؾقٍّ

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: العالمـة، والِعـربة، 

 - ر العجقب، والربهان أو الدلقؾوإم

أمـا القاقــع يف الؾغـة: ففــق أسـؿ فاطــؾ لؾػعـؾ الثالثــل َوَقـَع، ويــدل طؾـك ســؼقط 

الشــلء، وطرفــف مـــ الؿعاصــريـ أحؿــد طؿــر مختــار بلكــف: الحاصــؾ حؼقؼــة طؽــس 

 - الخقال

وترى الباحثة أن التعريػ الؾغـقي الؿركـب يف لتزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع هـق: 

 ٔيات طؾك إحداث الطائرة يف طصر الؿصـػ- تطبقؼ ا

                                                 
، معجؿ مؼايقس الؾغة، تحؼقـؼ: طبـد السـالم محؿـد هـارون، دار الػؽـر، ه(8566فارس، أحؿد، )ابـ  (8)

(، مادة: )كزل(-2.184)د-ط(، )

، تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الؿػسريـ، جائزة دبـل العالؿقـة لؾؼـرآن ه(8105الضامر، طبد العزيز، ) (0)

(-05الؽريؿ، الطبعة إولك، )ص: 

(، مادة: )أيل(-8.835س، معجؿ مؼايقس الؾغة، مرجع سابؼ، )ابـ فار: اكظر (5)

، معجـؿ ه(8106(، وطؿـر، أحؿـد، )3.852ابـ فارس، معجؿ مؼايقس الؾغـة، مرجـع سـابؼ، ): اكظر (1)

(، مادة: )وقع(-5.0150الؾغة العربقة الؿعاصرة، طالؿ الؽتب، الطبعة إولك، )
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 ثاكقًا: التعريػ آصطلحل:

 لفذا الؾػظ الؿركب طدة تعريػات مـفا: 

تطبقــؼ أيــات الؼرآكقــة طؾــك الحــقادث والققــائع "طرفــف طبــد العزيــز الضــامر: 

 -"الؿعاصرة

فف ر بؿا"بلكف: ,الضامر أيًضا,كؿا ُطر  يشـاهبفا  مؼابؾة إحداث الؿعاصرة لؾؿػس 

 -"يف كتاب اهلل تعالك، سقاء كاكت الؿؼابؾة تامًة أو جزئقًة أو مخالػًة لؿا طؾقف أية

مؼابؾة إحداث الؿعاصـرة يف زمــ الؿػسـر وإدخالـف "تعريػ يحقك الزمزمل: 

 -"فقؿا يـاسبفا مـ أيات الؼرآكقة

 التعريػ اإلجرائل:

 احثة أن التعريػ إكسب هق: مـ خالل دراسة التعريػات السابؼة ترى الب

بؿـا يشـاهبفا يف كتـاب  تطبقؼ أيات الؼرآكقة طؾك الحقادث والققائع الؿعاصـرة

 اهلل تعالك، سقاء كاكت الؿؼابؾة تامًة أو جزئقًة أو مخالػًة لؿا طؾقف أية-

 املطلب الجاىٕ: ىػأٗ تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع ّأٍنٔتُ

 : قاقعيؾ أيات طؾك الزـتكشلة أوٓ: 

ُيؿؽـ اطتبار تـزيؾ أيات طؾك القاقع مـ أقدم العؾقم كشلة يف اإلسالم7 إذ ُطِؿؾ 

مـــ خــالل آستشــفاد بأيــات طؾــك واقــع لــؿ يـــزل بــف الؼــرآن  بــف يف زمـــ الـبــل 

 فعـ طؾل ,رضل اهلل طـفؿا,الؽريؿ، ومـ أمثؾة ذلؽ ما ورد يف قصة طؾل وفاصؿة

                                                 
(-05، )ص: مرجع سابؼؿػسريـ، الضامر، تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد ال (8)

 (-55)ص الؿرجع السابؼ، (0)

مجؾـة البحـقث ، ,رحؿـف اهلل,الزمزمل، يحقك، )د-ت( تـزيؾ أيات طؾك القاقـع طــد اإلمـام ابــ اقـقؿ (5)

والدراسات الؼرآكقة، مجؿع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ الشـريػ، الؿديــة الـبقيـة، العـدد الرابـع، 

 (-4)ص السـة الثاكقة،

 ( وما بعدها-25اكظر: الضامر، تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الؿػسريـ، مرجع سابؼ، )ص (1)
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 َصرَ  َأنَّ َرُسقَل اهلل 
 
َقاِن؟))َلْقَؾًة، َفَؼاَل:  َقُف َوَفاصَِؿَة بِـَْت الـَّبِل َٓ ُتَصؾ  َفُؼْؾُت: َيا  ((َأ

ـَ ُقْؾـَا َذلَِؽ َوَلْؿ َيرْ  ِجْع َرُسقَل اهلل، َأْكُػُسـَا بَِقِد اهلل، َفنَِذا َشاَء َأْن َيْبَعَثـَا َبَعَثـَا، َفاْكَصَرَف ِحق

َّ َشْقًئا، ُثؿَّ َسِؿْعُتفُ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ))َوُهـَق ُمـَقلٍّ َيْضـِرُب َفِخـَذُه، َوُهـَق َيُؼـقُل:  إَِلل

أكَّـف كـان يخطـب  ، ومـ إمثؾة أيًضا ما أروي طـف الـبـل (([21]الؽفػ: ٺ

ــؾ الحســـ والحســقـ ــران ,رضــل اهلل طـفؿــا,فلقب وطؾقفؿــا قؿقصــان أحؿــران، َيعُث

ڱ ں َدَق اهلُل: : ))َصـويؼقمان، فـزل فلخذهؿا وصـعد هبؿـا الِؿــرب ثـؿ قـال 

ـِ َفَؾْؿ َأْصبِْر((، ثؿ أخذ يف الخطبة82]التغابـ:ں ڻڻ  -[ َرَأْيُت َهَذْي

فؼد اتض  تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع بصـقرٍة  أما يف طفد الخؾػاء الراشديـ 

رضـل اهلل ,قـال ابــ طؿـر 7 فحـقـ ُقتـِؾ طثؿـان جؾقٍة يف طفد طثؿـان بــ طػـان 

ــــــا ــــــقل اهلل  ,طـفؿ ـــــــ ق حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت   ى:ط

َكَزَلْت َطَؾْقـَا َهِذِه أَية، وَما َكـْدِري َمـا َتْػِسـقُرَها َحتَّـك "[: 52,58]الزمر:حت

                                                 
وســف  ، الجامع الؿسـد الصحق  الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل ه(8100أخرجف البخاري، محؿد، ) (8)

وأيامف=صــحق  البخــاري، الؿحؼــؼ: محؿــد زهقــر بـــ كاصــر الـاصــر، دار صــقق الـجــاة مصــقرة طـــ 

 طاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل، الطبعة: إولك، كتاب الجفاد، باب تحريض الـبـل السؾ

 (-8804(، رقؿ: )0.22طؾك ققام الؾقؾ والـقافؾ مـ غقر إيجاب، )

أخرجف أبق داود، سؾقؿان، )د-ت(، ســ أبل داود، سؾقؿان، الؿحؼؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد،  (0)

بقـروت، )د-ط(، كتـاب الصـالة، بـاب اإلمـام يؼطـع الخطبـة ل مـر يحـدث، ,صـقدا الؿؽتبة العصرية،

م(، ســ الرتمذي، تحؼقؼ وتعؾقؼ: 8642,هـ8562(، والرتمذي، محؿد، )8826(، رقؿ: )8.062)

أحؿد محؿد شاكر، ومحؿد فماد طبد الباقل، وإبـراهقؿ ططـقة، شـركة مؽتبـة ومطبعـة مصـطػك البـابل 

الـســائل، أحؿــد بـــ و(، 5441(، رقـؿ: )2.325لثاكقـة، أبــقاب الؿـاقــب، )الحؾبـل، مصــر، الطبعــة: ا

الـسائل=الؿجتبك مـ الســ، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غدة، مؽتب ســ  م(،8653,هـ8123) ،شعقب

الؿطبقطات اإلسالمقة، حؾب، الطبعة: الثاكقة، كتاب الجؿعة، باب كزول اإلمام مـ الجؿعة قبؾ فراغـف 

(، وابـ ماجة، محؿد، 8185(، رقؿ: )5.825كالمف ورجقطف إلقف يقم الجؿعة، )مـ الخطبة، وقطعف 

فقصؾ طقسك البابل ,ســ ابـ ماجة، )د-ت(، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة

(، وقــال 5322(، رقــؿ: )0.8862الحؾبــل، )د-ط(، كتــاب الؾبــاس، بــاب لــقس إحؿــر لؾرجــال، )

، وصـححف إلبـاين اكظـر: إلبـاين، محؿـد، )د-ت(، صـحق  "يث حســ غريـبوهذا حد"الرتمذي: 

 (-0.420الجامع الصغقر وزياداتف، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، )د-ط(، )
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 - "َوَقَعِت الِػْتـَُة َفُؼْؾـَا: َهذا الِذي َوَطَدَكا َربُّـَا َأْن كَّْخَتِصَؿ فِقفِ 

بعـض أيـات يف فػرقـة  ومـ أمثؾة التـزيؾ طؾك القاقع يف طفد التـابعقـ تــزيؾفؿ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  : يف ققلف تعـالك: ,رحؿف اهلل,الخقارج، كؼقلف قتادة

إن لــــــؿ يؽقكــــــقا "[: 4]آل طؿــــــران:ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸

 -"الحرورية والسبئقة فال أدري مـ هؿ

وتطقر هذا العؾؿ طصر الدولة العباسقة فلخذ يتقسـع بشـؽؾ أكـرب إٓ أكَّـف لـؿ يبؾـغ حـدَّ 

لظاهرة الؿؾؿقسة بؾ كان طبارة طـ إشارات متـاثرة يف كتب التػسقر، وتتػـاوت مــ مػسـر ا

 -,رحؿف اهلل,ٔخر، ومـ أشؿؾفا ما ورد يف تػسقر الـؽت والعققن لؾؿاوردي

ا يف العصقر التل تؾت العصر العباسل فتؽاد تخؾق مـ هذا الػـ إٓ ما كان مـ  أمَّ

واسـتؿر القضـع طؾـك كػـس الــؿط يف العصـر ، ,رحؿـف اهلل,صـقع ابـ قـقؿ الجقزيـة

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 

 -, اهلل ؿارحؿف,طثقؿقـ

 :يؾ أيات طؾك القاقعزـتأهؿقة  :ثاكقًا

يف التشريع اإلسالمل مــ العؾـقم الؿتجـددة الؿتسـؿة بالؿروكـة  ُيعد فؼف الـقازل

والتطقر7 وكقن الؼرآن الؽريؿ هق الؿصدر إساسل لؾتشـريع اإلسـالمل كـان لزاًمـا 

طؾــك فؼفــاء إمــة وطؾؿائفــا ربــط إحؽــام الؿتعؾؼــة بــالـقازل بآياتــف وتـزيؾفــا طؾــك 

بف كتاب اهلل الؽريؿ، ومـ هـا القاقع7 ٓستـباط إحؽام الصحقحة الؿقافؼة لؿا جاء 

                                                 
أخرجف الطرباين، سؾقؿان، )د-ت(، الؿعجؿ الؽبقر، تحؼقؼ: فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف وطـاية: د-سـعد  (8)

د الرحؿـ الجريسل، دار الصحابة، )د-ط(، مسـد طبد اهلل بـ طؿـر بـ طبد اهلل الحؿقد، ود-خالد بـ طبا

 (-85452(، رقؿ: )85.61بـ الخطاب، )ا

م(، جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن=تػسـقر الطـربي، الؿحؼـؼ: أحؿـد 0222,هـ8102الطربي، محؿد، ) (0)

 (-2.024محؿد شاكر، ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك ، )
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تربز أهؿقـة تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع، وقـد لخـص الـدكتقر يحقـك الزمزمـل، هـذه 

 إهؿقة يف الـاقط التالقة:

زيادة تقضق  معاين أيات وتؼريبفا ل ففام والعؼقل، فاكطباق معــك أيـة  -8

رسقخف يف أذهاهنؿ -طؾك واقع يراه الـاس طقاكًا يزيد يف إدراكفؿ لفا وففؿ معـاها و

تـؿقة طالقة الؿسؾؿ بـصقص القحل الؿـزل، وربطف بؽتاب اهلل يف جؿقع أحقالف -0

 وتؼؾباتف - -5

أن ربط أيات بالقاقع مؿا يسفؾ القققف طؾك معاين الؼرآن، ويػفؿ السامع  -1

 الؿؼصد الشرطل الؿراد مـفا-

ـفج حقاة إمة -اإلسفام يف إطادة صبغ الحقاة العامة بالصبغة الؼرآكقة لقؽقن م -2

لػت الـظر إلك ضرورة آحتؽام لؽتاب اهلل تعالك والحذر مـ مخالػة أمره - -3

تربقة إجقال طؾك العقش يف جق الؼرآن والعـاية بتقجقفاتف وهداياتف - -4

وأصـحابف الؽـرام يف الرجـقع إلـك الؼـرآن   إحقاء مـفج السؾػ بدءًا بالـبل -5

آياتف - والتخؾؼ بلخالقف والقققف طـد الؽريؿ

التلكقد طؾك شؿقل كتاب اهلل تعالك لجؿقع أحداث الحقاة ، وأكف ما مـ كازلة  -6

َّٓ ـزت ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  : ويجد الؿسؾؿ يف الؼرآن هداية لـف فقفـا، كؿـا قـال تعـالك ل إ

-[55]إكعام: ڌڎ

* * * 

                                                 
 (-4,5زيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمام ابـ الؼقؿ، مرجع سابؼ، )اكظر: الزمزمل، تـ (8)
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 الفصل األّل

 ّميَجُ يف التفطري التعسٓف بالدكتْز ٍّب٘ الصحٔلٕ 

 ل: التعسٓف بالدكتْز ٍّب٘ الصحٔلٕاملبخح األّ

ولـد يف بؾـدة ديـر ططقـة مــ ريـػ دمشـؼ طـام هق وهبة بــ مصـطػك الزحقؾـل، 

ــالح والتَّؼــقى8650,هـــ8528 فقالــده الحــاج ، م ٕبــقيـ كــريؿقـ مقصــقفقـ بالصَّ

ـة الـَّبقية، وكان  حقؾل كان حافظًا لؽتاب اهلل تعالك، شديد التَّؿسؽ بالسُّ مصطػك الزُّ

راســات لــف ا ٕثــر إكــرب يف تقجقــف أوٓده لؿتابعــة التَّحصــقؾ العؾؿــل، ويف إصــار الد 

ة رطقة بخاصَّ ـريعة ، كؿا كاكت الشَّ ـؽٌة بالشَّ والدُتف سقدٌة فاضـؾة، شـديدة الـقرع، متؿس 

طامؾٌة هبا-

ا يف تجقيـدً حػًظـا ويف بداياتف إولك إلك تعؾُّـؿ الؼـرآن الؽـريؿ، فلتؼــف وقد اتَّجف 

تقــب البؾــدة طـــد امــرأٍة حافظــٍة صــالحة، وُأدخــؾ بعــدها الؿدرســة آبتدائقــة أحــد كتا

فا يف بؾدتف أيًض  سؿقة وأَتؿَّ ا-الرَّ

 يف معاهــدها ةدراسـلؾمديــة دمشــؼ ســافر إلـك بعـد أن أهنـك دراســتف آبتدائقـة و

ريعة، وأمضك فقفا ستَّ سـقو ك كؾ قة الشَّ رطقة التل كاكت ُتسؿَّ ات التحؼ بالثاكقية الشَّ

مقـ-و رطقة وكان ترتقبف إوَل طؾك جؿقع الؿتؼد  كال شفادة الثاكقية الشَّ

ف إلك مصر فالتحؼ بعدٍد مـ الؽؾ قات يف آٍن واحد، فؼد درس يف الجامعة ثؿ  تقجَّ

قـة الحؼـقق بجامعـة طـقـ  ريعة والؾُّغة العربقة، كؿـا درس يف كؾ  إزهرية يف كؾ قتل الشَّ

فادة العو شؿس ـريعة بـإزهر بتؼـدير كال الشَّ ريعة اإلسالمقة مــ كؾقـة الشَّ القة يف الشَّ

ــدريس مـــ كؾقــة الؾُّغــة العربقــة بــإزهر، ومؿتــاز إجــازة يف ، وإجــازة التَّخصــص بالتَّ

                                                 
ـر، الؾحام، بديع السقد، اطتؿدت يف ُجؾ  هذا الؿبحث طؾك كتاب:  (8) وهبـة الزحقؾـل، العـالؿ الػؼقـف الؿػس 

ــة م، و0228,هـــ8100دار الؼؾــؿ، دمشــؼ، الطبعــة إولــك،  ــدكتقر وهب الؿققــع الرســؿل ل ســتاذ ال

طؾك شبؽة اإلكرتكت- الزحقؾل

http://www.zuhayli.com/index.htm
http://www.zuhayli.com/index.htm
http://www.zuhayli.com/index.htm
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وتابع دراستف يف كؾ قة الحؼقق يف جامعـة ، الحؼقق مـ جامعة طقـ شؿس بتؼدير جقد

ــريعة، وكــال درجــة الؿاجســتقر ــريعة اإلســالمقة،  الؼــاهرة بؼســؿ الشَّ ثــؿ درجــة يف الشَّ

رف إولك  -الدكتقراه يف الؽؾقة كػسفا مع مرتبة الشَّ

أساتذتف وشققخف:

فاطل: شققخفأشفر مـ  اق ، والشقخ محؿد هاشؿ الخطقب الر  الشـقخ طبـد الـرزَّ

الشقخ محؿقد ، والشقخ محؿد أبق زهرة، والشقخ حسـ حبـَّؽة الؿقداين، والحؿصل

-حؿد طؾل الخػقػلشقخ م، واشؾتقت

محؿـد كعـقؿ ، محؿد فاروق حؿادة، محؿد الزحقؾل شؼقؼفومـ أشفر تالمقذه: 

 طبد الؾطقػ فرفقر-، طبد الستار أبق غدة، ياسقـ

أطؿالف ومـاصبف:

ريعة بجامعة دمشـؼ طـام  سًا يف كؾقة الشَّ م، ثـؿ رقـل إلـك درجـة 8635ُطق ـ مدر 

ـــ ، م8642م، وأســتاذًا طــام 8636أســتاذ مســاطد ســـة  ــقـ طــدٍد م ــدها ب ــؾ بع وتـؼَّ

ــريعة والؼــاكقن بجامعــة  ــة الشَّ س يف كؾق ــر، فــدرَّ ــة بصــػة أســتاٍذ زائ الجامعــات العربق

راسـات  قدان، والؿركـز العربـل لؾد  ريعة بجامعة الخرصقم بالسُّ بـغازي، ويف قسؿ الشَّ

ياض، وجامعة اإلمارات العربقة يف العقـ  -إمـقة بالر 

طــددًا مـــ الؿـاصــب اإلداريــة يف ,رحؿــف اهلل,حقؾــلشــغؾ الــدكتقر الزَّ كؿــا 

س هبا7 فُعق ـ وكقالً لؽؾقة الشريعة بجامعة دمشؼ طام  م، ثؿ 8634الجامعات التل درَّ

ـريعة ، كؿا م8636 –م 8634طؿقدًا لؾؽؾَّقة بالـَّقابة بقـ طامل  ُطق ـ رئقسـًا لؼسـؿ الشَّ

ــريعة والؼــاكقن يف جامعــة اإلمــارات ا قــة يف كؾقــة الشَّ لعربقــة الؿتحــدة، ثــؿَّ طؿقــدًا لؾؽؾ 

شـغؾ مـصــب رئـقس قسـؿ الػؼــف ، كؿـا م8656بالـقابـة حتـك هنايــة مـدة إطارتـف ســـة 

اإلسالمل ومذاهبف بجامعة دمشؼ-

طضقية يف طدٍد مــ الؿجـامع العؾؿقـة والبحثقـة اإلسـالمقة، ,رحؿف اهلل,وشغؾ
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ـــرطقة اإلســالمقة، ومـفـــا: ة اإلفتـــاء إطؾـــك طضـــق هقئــ ورأس بعــض الفقئـــات الشَّ

طضٌق خبقٌر يف كؾٍّ مـ مجؿع الػؼـف اإلسـالمل بجـدة، ، وبالجؿفقرية العربقة السقرية

 -اوالؿجؿع الػؼفل بؿؽة الؿؽرمة، ومجؿع الػؼف اإلسالمل بالفـد والسقدان وأمريؽ

ولقـة ,رحؿـف اهلل,كؿا كاكـت لـف دوات الدَّ مشـاركات فاطؾـة يف الؿـمتؿرات والـَـّ

الؿتعددة- يف مختؾػ العقاصؿ والؿدن العربقة واإلسالمقة تدؼِ اإلسالمقة التل طُ 

 مملَّػاتف:أهؿ 

حقؾـل أكثـرهؿ مــ و ،االؿعاصـريـ تللقًػـالعؾؿـاء مــ أغـزر ,رحؿـف اهلل,ُيعدُّ الزُّ

لف مققع كؿا كان ئة، اا، وقد بؾغت كتبف وبحقثف ومؼآتف كحقًا مـ خؿسؿإكتاجًا فؽريً 

أهـؿُّ مــ و، قف طـ مختؾػ إسئؾة مـ بؾدان العـالؿيجقب ف الشبؽة اإللؽرتوكقةطؾك 

 مملػاتف وآثاره:

أوًٓ: مملػاتف يف التػسقر وطؾقم الؼرآن:

ـريعة والؿــفج ,8 )وهـق مقضـقع هـذا البحـث  التَّػسقر الؿـقـر يف العؼقـدة والشَّ

سقل  مزيد مـ الحديث حقلف إن شاء اهلل تعالك(-

-التَّػسقر القجقز ,0

-التَّػسقر القسقط  ,5

كقًا: يف الحديث وطؾقم السـة:ثا

تخريج وتحؼقؼ أحاديث )تحػة الػؼفاء( لعالء الديـ السؿرقـدي  ,1

تخــريج وتحؼقــؼ أحاديــث وآثــار )جــامع العؾــقم والحؽــؿ ٓبـــ رجــب  ,2

 الحـبؾل( مع التَّعؾقؼ طؾقفا-

تخريج وتحؼقؼ واختصار )مختصر إكقار يف شؿائؾ الـبل الؿختار( لؾبغقي- ,3

:ثالًثا: يف الػؼف

-آثار الحرب يف الػؼف اإلسالمل ,4



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
288 

-الػؼف اإلسالمل وأدلتف ,5

رطقة7 دراسة مؼاركة- ,6 رورة الشَّ كظرية الضَّ

الػؼف اإلسالمل يف أسؾقبف الجديد- ,82

القجقز يف أصقل الػؼف- ,88

رطقة ل خذ بليسر الؿذاهب- ,80 قابط الشَّ الضَّ

رطقة7 أحؽامفا وضقابطفا- ,85 خص الشَّ الرُّ

(-ف وتطبقؼاتف الؿعاصرةبلدلت)الػؼف الحـبؾل الؿقسر  ,81

رابًعا يف الؼضاء والسقاسة الشرطقة:

العالقات الدولقة يف اإلسالم مؼاركة بالؼاكقن الدولل الحديث-  ,82

ؿان ,83 أو )حؽؿ الؿسمولقة الؿدكقة والجـائقة( يف الػؼف اإلسالمل- ،كظرية الضَّ

اة يف قاكقن الؿعامالت الؿدكقة اإلمارا  والؼاكقن الؿ ,84 ردين-العؼقد الؿسؿَّ دين ٕا

ــدة، كظــام الحؽــؿ والعالقــات  ,كظــام اإلســالم  ,85 ــة أقســام )كظــام العؼق ثالث

ر(-الدولقة، مشؽالت العالؿ اإلسالمل الؿعاص

خامًسا: مملػات متـقطة:

-سؾسؾة أطالم الؿسؾؿقـ ,86

يـ الحؼ ,02 -إصقل العامة لقحدة الدَّ

شرطة حؼقق اإلكسان يف اإلسالم، بالؿشاركة- ,08

قاس ,00 -ل يف اإلسالمالتَّؿثقؾ الس 

طقة اإلسالمقة ,05 -الفدف,الؿـفج,القسقؾة,الدَّ

-العؾؿ واإليؿان وقضايا الشباب ,01

-أحؽامف وضقابطف وآدابف ,تبصقر الؿسؾؿقـ لغقرهؿ باإلسالم ,02
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289 

البحقث التل تؼدم بفا إلـك الؿـمتؿرات الدولقـة والــدوات العؾؿقـة سادًسا: أهؿ 

والػؽرية:

قخ والرتوك-أثر الباطث والـقة يف العؼقد والػس ,03

إقؾقؿقة الشريعة والؼضاء يف ديار اإلسالم- ,04

أهؿقة الحػاظ طؾك الحؽقمة اإلسالمقة- ,05

كاة إسفؿ يف الشركات-ز ,06

قق الؿالقة- ,52 السُّ

 01لسـبت يـقم ا,رحؿـف اهلل,بعد رحؾة حافؾة بطؾب والعؾؿ وكشره تقيف  وفاتف:

ؿة إبـرار، وجـزاه ، ودفـ هبا، فرحؿف اهلل تعالك رحهـ يف دمشؼ بسقريا8153شقال 

 طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ خقر الجزاء-

* * * 
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 املبخح الجاىٕ

ميَج الصحٔلٕ يف تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع مً خالل كتابُ 

 التفطري امليري

يف تـزيؾف لميات طؾك القاقع، ويؿؽــ ,رحؿف اهلل,تـقع مـفج الدكتقر الزحقؾل

 إيضاح مـفجف يف الـؼاط أتقة:

 التصريح: الـؼطة إولك:

صراحة مـ كّزل طؾقف أيات يف طـدة مقاضـع مـفـا: ,رحؿف اهلل,ذكر الدكتقر الزحقؾل

مثال طـ رئقس دولـة مـا طـاش  تتخؾك أمريؽاوقد رأيـا يف طصركا كقػ ": ,رحؿف اهلل,ققلف 

 هـا بلمريؽا وتخؾقفا طـ حؾػائفا-,رحؿف اهلل,، فصرح"كؾ طفده حؾقػا لفا

 قح:الـؼطة الثاكقة: التؾؿ

وســخر وصؾــب إبــراهقؿ وجقــف، وبخاصــة يف طصــركا، حقــث كثــرت الشــؽقك، "

مـــ احتؿــال بعــث إجســاد وإرواح التــل مــات أصــحاهبا يف الــربّ  بعــض الـــاس

والبحر والجّق، طؾك مدى مرور آٓف السـقـ، وكثرة ماليقـ البشـر مــ بـدء الخؾقؼـة 

ء إلك الؿؾحديـ الؿـؽريـ لؾبعث ، وذكره بعض الـاس هـا هق إيؿا"إلك يقم الؼقامة

 .والرد طؾك الػرق الضالة والـشقر،

 الـؼطة الثالثة: اختقار الرأي الؿـاسب لفذا العصر:

بالرتجق  يف الؿسائؾ الخالفقة بؾ يؼقل ,رحؿف اهلل,لؿ يؽتػ الدكتقر الزحقؾل

 رأيف الخاص الذي يرى مـاسبتف لؾعصر، ومـ أمثؾة ذلؽ ما صـع طـد تػسقر ققلـف اهلل

                                                 
(-3.003الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) (8)

ومـ أشفرهؿ الشققطققن، ومــ طؼائـدهؿ كػـل وجـقد اإللـف وأن الحقـاة مـادة- اكظـر: طـقاجل، غالـب،  (0)

ريـة الؿعاصـرة ودورهـا يف الؿجتؿعـات ومققـػ الؿسـؾؿ مـفـا، م(، الؿـذاهب الػؽ0223,هـ8104)

 (-5.8235الؿؽتبة العصرية الذهبقة، جدة، الطبعة إولك، )

(-5.56الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) (5)
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 :يك ىك مك لك اك:ــــقر ــــقال 58]الـ ــــد أن أورد أق [، بع

وأجاز جؿاطة آخرون مـ العؾؿاء كظـر الـسـاء إلـك الرجـال إجاكـب بغقـر "العؾؿاء، 

شفقة فقؿا طدا ما بقـ السرة والركبة، بدلقؾ ما ثبت يف صحقحل البخاري ومسـؾؿ أن 

د يف الؿسـجد، جعؾ يـظر إلك الحبشة، وهؿ يؾعبـقن بحـراهبؿ يـقم العقـ رسقل اهلل 

 ،وطائشة أم الؿممـقـ تـظر إلقفؿ مـ ورائف، وهق يسرتها مـفؿ حتك مؾت ورجعت

 -"وهذا الرأي أيسر يف طصركا

 الـؼطة الرابعة: كؼد ما يعارض الؼرآن:

لمراء الؿعارضة لؾؼرآن الؽريؿ وأحؽامف ,رحؿف اهلل,تعرض الدكتقر الزحقؾل

طــد  ,رحؿـف اهلل,مـ واقع الؼائؾقـ هبـا، كحـق ققلـفبالـؼد، وأورد ما يػـد تؾؽ أراء 

ــف الحــؼ  ــقر ققل  ىث نث مث زث رث يت ىت :تػس
,[7 حقــث قــال5]إبــراهقؿ:يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث

مشــعًا طؾـك الؿـتؼـديـ لتطبقـؼ إحؽـام ,بعد تػسقره وذكر ما ورد فقفا مــ أحؽـام

اف طـ تطبقـؼ ومـ أمثؾة ذلؽ يف العصر الحديث آكصر"القاردة يف الؼرآن الؽريؿ: 

ــروح العصــر، والؼصــاص،  ،الحــدود الشــرطقة ــا ل ــدم ملءمتف ــقتفا، وط ــة قس بحج

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم ومـافاتفــــــــــــــــا لإلكســــــــــــــــاكقة
حتك إكف يف كؾ ثاكقة يؼع  :وقد أدى هذا آتجاه إلك كثرة الجرائؿ ،[2:]الؽفػمه

 -"جريؿة، وأما يف أمريؽا فلكثر مـ ذلؽ يف بريطاكقا مثل خؿس طشرة ألػ

                                                 
(8)  

ِ
 َلَؼْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

ِ
َيُؼقُم َطَؾك َباِب ُحْجَرتِـل، َواْلَحَبَشـُة  وكص حديث طائشة رضل اهلل طـفا: ))َواهلل

 
ِ
ـْ َأْجؾِـل، َيْؾَعُبقَن بِِحَرابِِفْؿ، فِل َمْسِجِد َرُسقِل اهلل ، َيْسُتُركِل بِِرَدائِِف، لَِؽْل َأْكُظَر إَِلك َلِعـبِِفْؿ، ُثـؿَّ َيُؼـقُم مِـ

تِل َأْكَصِرُف، َفاْقِدُروا َقْدَر اْلجَ  ، َحِريَصًة َطَؾك الؾْفِق((، رواه البخاري، َحتَّك َأُكقَن َأَكا الَّ ـ  اِرَيِة اْلَحِديَثِة الس 

(، حـديث 4.05كتـاب الـؽـاح، بـاب حســ الؿعاشـرة مـع إهـؾ، )مرجع سـابؼ، صحق  البخاري، 

(، الؼشـقري، مسـؾؿ، )د-ت(، الؿســد الصـحق  الؿختصـر بـؼـؾ العـدل طــ العـدل إلـك 2862رقؿ: )

ؼقـؼ: محؿـد فـماد طبـد البـاقل، دار إحقـاء الـرتاث العربـل، بقـروت، =صـحق  مسـؾؿ، تحرسقل اهلل 

(، 0.026)د-ط(، كتاب صالة العقديـ، باب الرخصة يف الؾعـب الـذي ٓ معصـقة فقـف يف أيـام العقـد، )

(- 560حديث رقؿ: )

(-85.083الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) (0)

(-85.025تػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، )الزحقؾل ال (5)
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 الـؼطة الخامسة: اإليجاز يف مقضعف:

اإليجاز طـد اقتضاء السقاق لف، ومـ  ,رحؿف اهلل,ومؿا تؿقز بف الدكتقر الزحقؾل

 ،وجبفا اهلل يف كػارة الظفارالرقبة أ"يف حؽؿ طتؼ الرقبة: ,رحؿف اهلل,أمثؾة ذلؽ ققلف

 -"وهـاك اختالفات يف شلن إطتاق الّرقبة ٓ داطل لذكرها يف طصركا أن

 الـؼطة السادسة: اإلصـاب يف مقضعف:

طـد اقتضاء السقاق لـف، ومــ ,رحؿف اهلل,وهق طؽس الـؼطة السابؼة، ولجل إلقف 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت :أمثؾتف ققلـف طــد تػسـقر قـقل الحـؼ 
وقد تحؼـؼ مـدلقل أيـة، فؽـان مقسـك "[: 834]إطراف:اكلك يق ىق يف

 ثـــؿ قفـــرهؿ الققكــــاكققنأول مــــ فـــرض الخـــراج طؾـــقفؿ، وألــــزمفؿ بـــف ،، 

والبـابؾققن، ثـؿ الـروم الـصـارى، أخـذوا مــفؿ الجزيـة  ،والؽؾـداكققن ،والؽشداكققن

والخراج، ثؿ الؿسؾؿقن الذيـ أخذوا مـفؿ الجزية والخراج، ثؿ إلؿان بؼقادة هتؾـر 

وهـذا تـصـقص طؾـك أن ذلـؽ  يف العصر الحديث، الذي قتؾفؿ وشردهؿ يف الـبالد---

 7إلــك يــقم الؼقامــة، وهــق يؼتضــل أن العــذاب إكؿــا يحصــؾ يف الــدكقا العــذاب مســتؿر

ولؾعذاب ألقان ومظاهر، ففق إما أخذ الجزية، وإمـا آسـتخػاف واإلهاكـة واإلذٓل 

وإمـا اإلخـراج  ،[880:]آل طؿران نثىث مث زث رث يتلؼقلف تعالك: 

بختـّصر، إلك يف الؿاضل مـ طفد  كثقرةٌ  أمؿٌ  وقد أذاقفؿ العذاَب  ،واإلبعاد مـ القصـ

العفد اإلسالمل، وإلك العصر الحديث- وأما دولة إسرائقؾ فـال يحسـد مققػفـا ففـل 

ــع ٕ ــإمـ تب ـــعؿ ب ــال ت ــؼ واضــطراب ومخــاوف، ف مريؽــا والغــرب، وتعــقش يف قؾ

وآســتؼرار، وٓ هتــدأ ســاحتفا، ٓ يف الــداخؾ وٓ يف الخــارج، وزوالفــا محؼــؼ مــع 

 -"رور الزمان لقس يف صالحفؿ إصالقاالزمـ، كؿا يثبت أهؾ العؾؿ، فنن م

* * * 

                                                 
(-2,025,026)، مرجع سابؼ،الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج (8)

(-6.816,825الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) (0)
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 الفصل الجاىٕ: الدزاض٘ التطبٔكٔ٘

 املبخح األّل: تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب العكٔدٗ

جاكب العؼقـدة طـايـة كبقـرة يف تػسـقره مـدار ,رحؿف اهلل,أولك الدكتقر الزحقؾل

طؾك القاقـع الؿعاصـر،  البحث، ومـ جقاكب طـايتف بف تـزيؾ أيات الؿؼررة لؾعؼقدة

وقد وقػت طؾك خؿسة مقاضع تتعؾؼ هبذا الؿقضقع وسلكتػل بالتطبقؼ بنيراد ثالثـة 

 مـفا، هل:

 خم حم جم يل ىل مل خلطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع إول:

 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم ممىم
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 [:032]البؼرة: زب رب

ولؼـد ذهبـت كؾؿـة إبـراهقؿ مـثال بـقـ الــاس طــد ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

التصديؼ بالشلء، وصؾب التلّكد مـ حصـقل الػعـؾ، فقطؾـب الشـخص مــ غقـره مـا 

مـــع تـــقافر الثؼـــة  مهىه جه ين أو الػعـــؾ قــائال:  ،أو الؼـــقل ،يمكــد القطـــد

 وآئتؿان-

وبخاصة يف طصركا، حقث كثرت الشؽقك، وسخر بعض وصؾب إبراهقؿ وجقف، 

، مـ احتؿال بعث إجساد وإرواح التل مات أصحابفا يف البّر والبحر والجقّ  الـاس

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 

اهلل تعـالك لؾؿـممـقـ، وإخراجـف إيـاهؿ مــ  وهق أيضا مثال ثالث لقٓيـة، الؿعتؼدات

 الظؾؿات إلك الـقر، وهق كالذي قبؾف مـ آيات البعث- 

وكان الؿثـال إول: وهـق محاّجـة مــ آتـاه اهلل الؿؾـؽ إلبـراهقؿ، لؾّدٓلـة طؾـك 

  -وجقد اهلل
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والؿثال الثاين: إماتة العزير مائة طام، والؿثال الثالـث: إماتـة أربعـة مــ الطقـقر- 

ؿة يف ذكر مثال واحد يف إثبـات الّربقبّقـة ومثـالقـ يف إثبـات البعـث أن مـؽـري والحؽ

 -"البعث أكثر مـ مـؽري إلقهّقة

يف هـذا الؿقضـع طــ مـؽـري البحـث بعـد ,رحؿف اهلل تعالك,تحدث الؿصـػ

يف  مــ ربـف  الؿقت يف طصركا الحاضر، مـ خالل ققاسف طؾك صؾـب إبـراهقؿ 

 تك-رؤية كقػقة إحقاء الؿق

واإليؿان بالبعث والـشقر يدخؾ يف اإليؿان بالققم أخر الـذي هـق أحـد أركـان 

ـِ الطقيـؾ، وفقـف: )) اإليؿان السـتة الـقاردة يف حـديث جربيـؾ  َقـاَل: َفـَلْخبِْركِل َطـ

ِخ  ْٔ ، َوَماَلئَِؽتِِف، َوُكُتبِِف، َوُرُسؾِِف، َواْلَقْقِم ا
ِ
ـَ بِاهلل

يَؿاِن، َقاَل: َأْن ُتْممِ ـَ بِاْلَؼـَدِر اإْلِ
ِر، َوُتْممِ

هِ   - ((َخْقِرِه َوَشر 

إحقاء الؿـقتك حـقـ يــػخ يف الصـقر الـػخـة الثاكقـة، فقؼـقم "شرًطا هق: البعث و

 ًٓ  - "قــِ تِ تَ  غقر مخْ الـاس لرب العالؿقـ، حػاة غقر مـتعؾقـ، طراة غقر مسترتيـ، غر

ؾــك كػــر مـــ قــال كــذلؽ كؼطــع طو": ,رحؿــف اهلل تعــالك,قــال الؼاضــل طقــاض

بتـاسخ إرواح واكتؼالفا أبد أباد يف إشخاص، وتعذيبفا أو تـعقؿفا فقفا، بحسـب 

ذكائفا وخبثفا- وكذلؽ مـ أكؽر البعث أو الحساب---ففق كافر بنجؿاٍع لؾـص طؾقف، 

 -"وإجؿاع إمة طؾك صحة كؼؾف متقاتراً 

الـشقر7 فؿـ أدلة الؼـرآن وقد دل الؽتاب الؽريؿ والسـة الؿطفرة طؾك البعث و 

                                                 
(-5.56قدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، )الزحقؾل التػسقر الؿـقر يف العؼ (8)

ـبـل  ، بـاباإليؿـان البخاري، صحق  البخاري، مرجـع سـابؼ، كتـاب (0) ـ اإليؿـان واإلسـالم  سـمال جربيـؾ ال طـ

ــؿ الســاطة ــاب22(، حــديث رقــؿ: )8.86، )واإلحســان وطؾ  (، الؼشــقري، صــحق  مســؾؿ، مرجــع ســابؼ، كت

(-5(، حديث رقؿ: )8.56، )لؼدر وطالمة الساطةمعرفة اإليؿان واإلسالم وا ، باباإليؿان

(-822ثالثة إصقل، دار الثريا لؾـشر، الطبعة الرابعة، )ص ، شرحه(8101ابـ طثقؿقـ، محؿد، ) (5)

ــــــر  م(، الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك، 8655,هـ8126إصبحل، طقاض، ) (1) ــــــار الػؽ ج

(-0.051,052لؾطباطة والـشر والتقزيع، )
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ــــــــالك:  ــــــــف تع  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل ملالؽــــــــريؿ ققل

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي[، وققلـف تعـالك: 53]إكعام:حن

[، وققلــــف 55]الـحــــؾ:هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

ــــالك:  ــــريؿ:ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيتع ــــف 82]م [، وققل

[، وققلــف 4]الحــج:يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنتعــالك: 

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خبتعالك: 

ـِ : ))[، ومـــ أدلــة الســـة الـبقيــة ققلــف 4]التغــابـ:حص مس ـَ الـَّْػَخَتــْق َمــا َبــْق

َقاُلقا: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْرَبُعقَن َيْقًمـا؟ َقـاَل: َأَبْقـُت، َقـاُلقا: َأْرَبُعـقَن َشـْفًرا؟ َقـاَل:  ((َأْرَبُعقنَ 

ـَؿاِء َمـاًء َفَقـُْبُتـقَن، َكَؿـا ))ًة؟ َقاَل: َأَبْقـُت، َأَبْقُت، َقاُلقا: َأْرَبُعقَن َسـَ  ـَ السَّ ُثـؿَّ ُيـْـِزُل اهلُل مِـ

 -((َيـُْبُت اْلَبْؼُؾ 

ــا : ــالك:  الؿقضــع الث ــف تع ــد تػســقر ققل  خص حص مس حسخس مخجسطـ
 [:883إطراف:]مض خض حض جض مص

الســحر كؿـا دلــت أيـة مجــرد خقـال وتؿقيــف ٓ ": ,رحؿـف اهلل,قـال الؿصـــػ

لذا يسؿك بالّشعقذة والدجؾ، وهـق إمـا أن يعتؿـد طؾـك بعـض خـقاص  7قؼة فقفحؼ

كتؿــدد الزئبــؼ الــذي وضــعف ســحرة فرطــقن يف حبــالفؿ وطصــقفؿ، وإمــا أن  7الؿــادة

                                                 
دار م(، جؿفرة الؾغـة، تحؼقـؼ: رمـزي مـقـر البعؾبؽـل، 8654: العشب- اكظر: ابـ دريد، محؿد، )الَبْؼؾ (8)

(، )بؼؾ(-8.548العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة إولك، )

ــاب  (0) ــرآن، ب ــاب تػســقر الؼ  من زن رن مم امالبخــاري، صــحق  البخــاري، مرجــع ســابؼ، كت
ســؾؿ، مرجــع ســابؼ، كتــاب الػــتـ (، الؼشــقري، صــحق  م1652(، حــديث رقــؿ: )3.832، )نن

(-0622(، حديث رقؿ: )1.0042، )ما بقـ الـػختقـ وأشراط الساطة، باب

هـق الؿخادطـة أو التـلثقر يف طـالؿ "اختؾػ طبارات العؾؿاء يف تعريػ السحر شرًطا، ومــ أشـؿؾفا أكـف:  (5)

، الحؿد، "دات لدى الساحرالعـاصر بؿؼتضك الؼدرة الؿحدودة بُؿعقـ مـ الجـ أو بلدوية7 َأَثَر استعدا

ــة، ه(8102أحؿــد، ) ــة الثاكق ــة، الطبع ــرتاث، مؽــة الؿؽرم ــة ال ــال، مؽتب ــة والخق ــقـ الحؼقؼ ، الســحر ب

(-84)ص
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يستعان فقف بخػة القد يف إخػاء بعض إشقاء وإضفار بعضـفا، وإمـا أن يؾجـل فقـف إلـك 

وقـد يسـتعان حقـئـذ بـلرواح الشـقاصقـ،  تلثقر الـػس الؼقية يف إرادة الـػس الضـعقػة،

 -"ومـف ما يسؿك يف طصركا بالتـقيؿ الؿغـاصقسل

 التعؾقؼ:

التـقيؿ الؿغـاصقسل طؾك السحر الذي هق مـ ,رحؿف اهلل تعالك,قاس الؿصـػ

ْبَع اْلُؿقبَِؼاِت : ))الؿقبؼات السبع القاردة يف ققلف    ((ْجَتـُِبقا السَّ
ِ
، قِقَؾ: َيا َرُسـقَل اهلل

؟ َقاَل:  َـّ ، َوَأْكـُؾ ))َوَما ُه َّٓ بِـاْلَحؼ  َم اهلُل إِ تِل َحـرَّ ْحُر، َوَقْتُؾ الـَّْػِس الَّ ، َوالس 
ِ
ْرُك بِاهلل الش 

ْحــِػ، َوَقــْذُف اْلُؿْحِصـــَاِت اْلَغــافاَِلِت  َبــا، َوالتَّــَقل ل َيــْقَم الزَّ َمــاِل اْلَقتِــقِؿ َوَأْكــُؾ الر 

 - ((اْلُؿْممِـَاِت 

واختؾػقا يف تؽػقر مـ تعؾؿـف ، اتػؼ الػؼفاء طؾك تؽػقر مـ اطتؼد إباحة السحرو

أو طؿؾف، فذهب الحـػقة والشافعقة والحـابؾة إلـك أكـف ٓ يؽػـر بؿجـرد تعؾـؿ السـحر 

، وطؿؾف ما لؿ يؽـ فقف اطتؼاٌد أو طؿؾ ما هق مؽػٌر، وذهب الؿالؽقة إلك تؽػقره مطؾًؼا

لســعقف بالػســاد يف  7وٓ يســتتاب لعؿــؾ الســحروذهــب الحـػقــة إلــك وجــقب قتؾــف، 

َحـدُّ )) :ولؼقلـف  7إرض، ٓ بؿجرد طؾؿف إذا لؿ يؽـ يف اطتؼـاده مـا يقجـب كػـره

ْقِػ  اِحِر َضْرَبٌة بِالسَّ اه ((السَّ ا، والحدُّ بعد ثبقتف ٓ يسؼط بالتَّقبة:  فسؿَّ َحدًّ
 

- 

                                                 
حالة يؽقن طؾقفـا الػـرد مرتخقـا كتقجـة لؾتؾؼـقـ، ويركـز اكتباهـف "التعريػ العؾؿل لؾتـقيؿ الؿغـاصقسل:  (8)

ــإ ــان ٓ يشــعر ب ـــ- ويف بعــض إحق ــع الؿؾؼ ــؽ الشــعقرويطق ــرفض ذل ــد، "لؿ وي ، الســؼاطقد، محؿ

م(، التــــــقيؿ الؿغـاصقســـــل بـــــقـ الحؼقؼـــــة والخقـــــال، شـــــبؽة إلقكـــــة، طؾـــــك الـــــرابط 0282)

(https://www.alukah.net/culture اسرتجع بتاريخ ،)هـ- 05.0.8112

(- 6.15التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (0)

،  نن من زن رن مم ام، بـاب القصـايالبخاري، صحق  البخـاري، مرجـع سـابؼ، كتـاب ا (5)
بقـان  ، بـاباإليؿـان(، الؼشقري، صحق  مسؾؿ، مرجـع سـابؼ، كتـاب 0433(، حديث رقؿ: )1.82)

(-56(، حديث رقؿ: )8.60، )الؽبائر وأكربها

(، حـديث 1.32، )السـاحرما جاء يف حـد ، باب أبقاب الحدود، مرجع سابؼ، ســ الرتمذي، الرتمذي (1)

ـلُّ "، وقال: (8132رقؿ: )
ـُ ُمْسـؾٍِؿ الَؿؽ  ـْ َهـَذا الَقْجـِف َوإِْسـَؿاِطقُؾ ْبـ

َّٓ مِ َٓ َكْعِرُفُف َمْرُفقًطا إِ َهَذا َحِديٌث 

= 
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ئـة كبـار العؾؿـاء بالؿؿؾؽـة طــف أما ما يعرف بالتـقيؿ الؿغـاصقسل فؼد أجابت هق

ما حؽؿ اإلسالم يف التـقيؿ الؿغـاصقسل وبـف تؼـقى قـدرة "مـ خالل الػتقى التالقة: 

وبالتـالل ,الـذي يتؾؼـك العـالج,يحـاء بـالؿـقمطؾـك اإل,الذي يؼقم بالعالج,الؿـقم

و يؼقم بالعؿؾ الذي أ ،و يشػك مـ مرض طصبلأ ،االسقطرة طؾقف وجعؾف يرتك محرمً 

 ـف؟يطؾب م

التـقيؿ الؿغـاصقسل ضرب مـ ضروب الؽفاكة باستخدام جــل حتـك الجقاب: 

فقـتؽؾؿ بؾسـاكف ويؽسـبف ,الذي يتؾؼـك العـالج,مطؾك الؿـقَّ ,الؿعالج,ميسؾطف الؿـق  

م وكان صقطًا لف مؼابـؾ مـا ن صدق مع الؿـق  إطؿال بالسقطرة طؾقف ققة طؾك بعض إ

م بؿا يطؾبف مـف مــ رادة الؿـق  إم صقع الؿـقَّ لقف ويجعؾ ذلؽ الجـل إيتؼرب بف الؿـدم 

 ,الؿعـالج,من صدق ذلؽ الجـل مـع الؿــق  إخبار بؿساطدة الجـل لف و إأطؿال إ

و وسقؾة لؾدٓلة طؾـك أا طؾك ذلؽ يؽقن استغالل التـقيؿ الؿغـاصقسل واتخاذه صريؼً 

بـلي طؿـؾ و الؼقـام أ ،و طـالج مـريضأ ،و البحث طــ ضـالةأ ،مؽاكة حدوث السرقة

كـف وٕ 7لؿـا تؼـدم 7غقر جائز بـؾ هـق شـرك,الذي يتؾؼك العالج,مآخر بقاسطة الؿـقَّ 

لــك إســباب العاديــة التــل جعؾفــا ســبحاكف لــك غقــر اهلل فقؿــا هــق مـــ وراء إإالتجــاء 

 - "وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ، باحفا لفؿأالؿخؾققات و

 جغ مع جع مظ حط مضتعــالك: طـــد تػســقر ققلــف  الؿقضــع الثالــث:
 :[82اإلسراء:]

                                                 
= 

ـُ ُمْسؾٍِؿ الَعْبِديُّ الَبْصـِريُّ َقـاَل: َوكِ  ـْ قَِبِؾ ِحْػظِِف َوإِْسَؿاِطقُؾ ْب
ُػ فِل الَحِديِث مِ قـٌع ُهـَق ثَِؼـٌة َوَيـْرِوي ُيَضعَّ

ـْ ُجـَْدٍب َمْقُققًفا ِحقُ  َط ـِ َأْيًضا، َوالصَّ ـِ اْلَحَس -"َط

،  نن من زن رن مم ام، بـاب القصـاياالبخاري، صحق  البخـاري، مرجـع سـابؼ، كتـاب  (8)
بقـان  ، بـاباإليؿـان(، الؼشقري، صحق  مسؾؿ، مرجـع سـابؼ، كتـاب 0433(، حديث رقؿ: )1.82)

(-56(، حديث رقؿ: )8.60، )هاالؽبائر وأكرب

يف الؿجؾـد  (8441) :رقـؿ ، فتـقىه( 8180، )الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية يف هقئة كبار العؾؿـاءفتاوى  (0)

-(566ص) ،الطبعة الثاكقة ،«العؼقدة»إول 
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طؾـك أن أهـؾ  جغ مع جع مظ حط مض :تـدل آيـة": ,رحؿـف اهلل,قال

وهؿ  ،الذيـ لؿ تصؾفؿ رسالة، وماتقا ولؿ تبؾغفؿ الدطقة,فرتة اكؼطاع الرسؾ,الػرتة

هـؿ  وأمثـالفؿ يف الجـزر الـائقـة الـذيـ لـؿ يسـؿعقا باإلسـلم يف زماكــا ،أهؾ الجاهؾقة

 -"لجـةكاجقن، مـ أهؾ ا

 التعؾقؼ: 

أهؾ الجـزر الـائقـة الـذيـ لـؿ تـبؾغفؿ الرسـالة ,رحؿف اهلل تعالك,قاس الؿصـػ

تـف حتـك مـات محـؾ كـزاع بـقـ ـ لؿ تبؾغف الدطقة وبؼل طؾك غػؾطؾك أهؾ الػرتة، وم

 العؾؿاء طؾك ثالثة أققال:

مـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة مات كاجًقا-الؼقل إول: أن 

ـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة ففق يف الـار-مالؼقل الثاين: أن 

مـ مات ولؿ تبؾغف الدطقة فنكف يؿتحـ بـار يف طرصات يقم الؼقامة-الؼقل الثالث: أن 

بــ الؼـقؿ او ،واختاره شقخ اإِلسالم ابـ تقؿقـة العؾؿاءجؿفقر إخقر ققل  وهذا

بـــ حــزم، والشــقخ ، واأبــق الحســـ إشــعريو ،وابـــ كثقــر وابـــ حجــر العســؼالين

 -وغقرهؿ,جؿقعا اهلل ؿرحؿف,الشـؼقطل

خالػــف واختــار ,رحؿــف اهلل,والــذي يــرتج  طـــدي قــقل الجؿفــقر، والؿصـــػ

 الرأي إول- 

* * * 

                                                 
(- 82.56التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)

تحؼقـؼ: د-فقققـة حسـقـ محؿـقد، دار  طــ أصـقل الدياكـة، اإلباكـة، ه(8564ري، طؾـل، )إشـع :كظرا (0)

أحؽـام أهـؾ  م(،8664,هــ8185ابــ الؼـقؿ، محؿـد، )( و55)صإكصار، الؼاهرة، الطبعة إولـك، 

، رمـادي لؾـشـر، الـدمام، الطبعـة شاكر بـ تقفقؼ العـاروريو ،يقسػ بـ أحؿد البؽريتحؼقؼ:  ،الذمة

م(، أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن 8662,هـ8182(، والشـؼقطل، محؿد إمقـ، )0.316) إولك،

(- 5.106,158بالؼرآن، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت، لبـان، الطبعة إولك، )
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 املبخح الجاىٕ: تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب التػسٓع

بتـزيؾ أيات طؾك القاقع ,رحؿف اهلل,مـ الجقاكب التل اهتؿ الدكتقر الزحقؾل

التشريع، وقد وقػت طؾـك سـتة مقاضـع تـاولـت هـذا الجاكـب وسـلكتػل فقفا جاكب 

 بنيراد ثالثة مـفا، وهل:

 ىق يف ىف يث ىث نثطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع إول:

 ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق
 مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى
,845]البؼرة:مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

846-] 

 7كاكت طؼقبة الؼاتؾ قبؾ اإلسـالم متعـددة إكـقاع": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

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 

,ثـؿ قـرر اإلسـالم، الؼاتؾ، وربؿا صؾبقا بالقاحد طشرة، وبإكثك ذكرا وبالعبـد حـرا

ٕهنـا تزجـر الــاس طــ ارتؽـاب جريؿـة  7طؼقبة الؼصـاص,ا بالعدل والؿساواةأخذً 

ن السـجـ ٓ يزجـر إإذ  :وما تزال هذه العؼقبة هل الزاجرة يف طصـركا الحاضـرالؼتؾ، 

، وإسـدُّ  ،وإحؽـؿ ،وتشـريع اهلل هـق إطـدل ،كثقرا مـ الؿجرمقـ سػاحل الـدماء

وأباح الشرع أخـذ الديـة  ،صؾ  الـاس، وبؿا يربل إمؿ والشعقبٕن اهلل أطؾؿ بؿا ي

 -"بدٓ طـ الؼصاص

 التعؾقؼ:

يف هذا الؿقضـع إلـك طؼقبـة الؼصـاص التـل ,رحؿف اهلل تعالك,تطرق الؿصـػ

يـادي كثقر مـ مدطل حؼقق اإلكسان بنكؽارهـا، وآستعاضـة طـفـا بعؼقبـة السـجـ، 

                                                 
(- 0.822التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)
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يشـفد لـف القاقـع فؼـد امـت ت ,رحؿـف اهلل,صــػممكًدا أهؿقة تطبقؼفا، وما قـرر الؿ

سجقن الغرب الذي ٓ يطبؼ فقـف الؼصـاص بالؿـداكقـ بالؼتـؾ7 وذلـؽ وفًؼـا لؾتؼـارير 

إمـقة الصادرة مـ تؾـؽ الـدول، كؿـا أنَّ أكـرب معـدٓت يف الؿــاصؼ التـل تقجـد هبـا 

حــروب هــل الــدول التــل ٓ تطبــؼ فقفــا أحؽــام الؼصــاص، مثــؾ القٓيــات الؿتحــدة 

( ألػ جريؿة قتؾ ســقيا وفـؼ تؼريـر وكالـة 84إمريؽقة التل تحدث فقفا أكثر مـ )

( واقعة قتؾ يف 332م، أما يف كـدا فؼد سجؾت )0283إمـ الؼقمل إمريؽل لسـة 

( 32م(، أم يف بريطاكقا فؼد بؾغ طدد جرائؿ الؼتؾ يف مديـة لـدن وحدها )0284طام )

م(، أمـا يف السـقيد فؼـد بؾـغ طـدد 0285مــ طـام ) جريؿة يف إشفر الثؿاكقة إولـك

م(، وهذا غقض مـ فقض إحصائقات 0284( جريؿة قتؾ طام )8232جرائؿ الؼتؾ )

جرائؿ الؼتؾ يف الدول التل ُتصـػ يف قؿة التطـقر يف شـتك مجـآت الحقـاة بؿـا فقفـا 

لث فسـجد التشريع القضعل، أما إذا تتبعـا إحصائقات الدول الـامقة ودول العالؿ الثا

 -القضع أشد سقًءا

 مث زث رث يت ىتطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع الثا :
  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث

 [:5إبراهقؿ:]

 ومـ أمثؾة ذلؽ يف العصر الحديث": بعد تػسقر أية ,رحؿف اهلل,الؿصـػ قال

آكصراف طـ تطبقؼ الحدود الشرطقة والؼصاص، بحجـة قسـقهتا، وطـدم مالءمتفـا 

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم، وح العصــر، ومـافاهتـا لإلكســاكقةلـر

                                                 
محؿد، ارتػاع جرائؿ الؼتؾ يف أمريؽا، هقئة اإلذاطة الربيطاكقة، تؼرير صـحػل مـشـقر طؾـك سامر، اكظر:  (8)

، ووكالة رويـرتز ل كبـاء، ه(05.5.8112(، اسرتجع بتاريخ )الؿققع اإللؽرتوين )

ارتػــــــاع معــــــدل جــــــرائؿ الؼتــــــؾ يف كـــــــدا، تؼريــــــر مـشــــــقر طؾــــــك الــــــرابط اإللؽــــــرتوين 

، وهقئـة ه(05.5.8112(، اسرتجع بتـاريخ ).)

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

 -ه(05.5.8112(، اسرتجع بتاريخ ))

https://ara.reuters.com/article/
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وقد أدى هذا آتجاه إلك كثرة الجرائؿ، حتـك إكـف يف كـؾ ثاكقـة  ،[2:]الؽفػ  مه

 -"، وأما يف أمريؽا فلكثر مـ ذلؽيؼع يف بريطاكقا مثال خؿس طشرة ألػ جريؿة

 التعؾقؼ:

أكزلـف ,اهلل تعـالك رحؿـف,هذه الؿقضع مشـابف لؾؿقضـع إول إٓ أن الؿصــػ

طؾــك تطبقــؼ الحــدود الشــرطقة الؿؼــررة يف الؽتــاب والســـة، مقضــًحا أثــار الســقئة 

الؿرتتبة طؾك تعطؾقفـا، ٓ سـقؿا اكتشـار الجريؿـة، ضـاربا لـذلؽ مـثال بعـدد الجـرائؿ 

 الؿرتؽبة يف كؾ مـ بريطاكقا وأمريؽا، وهذا أمٌر مشاهد ٓ مرية فقف-

 ٰى ٰر ييٰذ ىي ميقلف تعالك: طـد تػسقر ق الؿقضع الثالث:

  [:055]البؼرة: زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

بقـ الــاس يف  تفشثؿ كّبف الؼرآن إلك قضقة مفؿة، ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

، وهـل اإلدٓء بالشـفادة، فلوصـك تعـالك الشـفقد، بؾ ويف الؿاضـل كؼقضـفا ،طصركا

 -"أو التؼاطس يف أدائفا وتحؿؾفا ،وهناهؿ طـ اإلباء طـ الشفادة

 التعؾقؼ:

يف هــذا الؿقضــع إلــك تعطقــؾ الشــفادة ,رحؿــف اهلل تعــالك,تطــرق الؿصـــػ

والتؼاطس يف أدائفا، وتؿحؾ إماكة يف ذلـؽ، وهـق أمـٌر مشـاهد مؾؿـقس يف القاقـع، 

فتجد كثقًرا مـ الـاس يؿتـع طـ أداء الشفادة، معؾال ذلؽ بلطذار واهقة7 كالخقف مـ 

يؿتــع ف مــ أن يرتصـد لـل إلـك غقـر ذلـؽ، كؿـا أن تسقء العالقة مع فالن، أو الخق

البعض طـ الشفادة يف الؼضايا التل دون الحدود7 بحجة أن الحدود تدرأ بالشبفات، 

 - السرت طؾك الؿسؾؿقـبذلؽ  قنبغتأهنؿ يوأن هذه أولك بالدرء، و

                                                 
(، https://www.independentarabia.com/nodeتحؼقـــؼ صـــحػل مـشـــقر طؾـــك مققـــع )ظـــر: اك (8)

 -ه(86.80.8118اسرتجع بتاريخ )

(- 85.025التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (0)

(- 85.888الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، )التػسقر  ،الزحقؾل (5)

https://www.independentarabia.com/node
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ؾ الشفادة وأداؤها يف حؼقق العباد فرض كػايٍة، فقجب أداؤهـا يف حؼـقق و تحؿُّ

قل شــفادتف، وكــان الؼاضــل ُبــؼَ إذا طؾـؿ الشــاهد بَ  ،طؾــب إن لــؿ يقجــد غقــرهالعبـاد بال

ًٓ، ويؽـقن الؿؽــان قريًبـا، وٓ يعؾـؿ بطــالن الشـفقد بـف، وٓ يعؾــؿ أن الؿؼـر أقــر  طـاد

فنذا وجدت هذه الشروط يجب طؾك الشاهد أن يشفد، فقحرم طؾقف السؽقت7 ، خقًفا

 ٕن يف سؽقتف تضققًعا لؾحؼ وهق محرٌم-

ــا يف ــػ والرضــاع فقجــب إداء  أم ــؼ والقق ــالطالق والعت ــقق اهلل تعــالك، ك حؼ

إٓ أهنـؿ قـالقا: يخقـر يف الحـدود، وسـرتها يف بعـض الحـدود أبـر، ، حسبًة بـال صؾـٍب 

 -فإولك فقفا الؽتؿان إٓ لؿتفتٍؽ ومـ اشتفر بالػسؼ والؿعاصل

* * * 

                                                 
(-80.11ابـ حزم، طؾل، )د-ت(، الؿحؾك بأثار، دار الػؽر، )د-ط(، )اكظر:  (8)
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 صاد: تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب االقتالجالحاملبخح 

آقتصاد شريان رئقس مـ شـرايقـ الحقـاة، وكؾؿـا قـقي اقتصـاد أمـة مــ إمـؿ 

وازدهرت اكعؽس ذلؽ بصقرة إيجابقة طؾقفا أفراًدا وجؿاطات، وقد راطت الشـريعة 

اإلســالمقة الجاكــب آقتصــادي يف حقــاة الؿســؾؿ، بــدلقؾ أنَّ أصــقل آيــة يف كتــاب اهلل 

ء ومـا يتعؾـؼ هبؿـا مــ كقػقـة التعامـؾ مـع تعالك تـاول مختؾػ جقاكـب البقـع والشـرا

تـزيؾ أية طؾك القاقع يف ,رحؿف اهلل,الديـ، والشفادة، وقد تـاول الدكتقر الزحقؾل

جاكب آقتصاد يف ثالثة مقاضع هل:

 لك خك حك جك مق حقطـــد تػســقر ققلــف تعــالك:  الؿقضــع إول:

]آل   ٰهجي مه جه هن من خن حن ممجن خم جمحم هل مل خل حل جل مك

 [:852طؿران:

أمــا ضــرر البخــؾ يف الــدكقا فتعــريض مــال الغـــل ": ,رحؿــف اهلل,لؿصـــػقــال ا

ويف طصركا و قـره ضفـقر الحؿـلت الشــقعة وإحؼاد،  ،والسرقة ،والـفب ،لؾضقاع

التــل  ، واكتشــار إفؽــار والـظريــات الؿســؿاة بآشــرتاكقةطؾــك إ ـقــاء الؿتــرفقـ

                                                 
َمْذَهب سقاسل واقتصادي يؼقم طؾك سـقطرة الدولـة طؾـك َوَسـائِؾ اإلكتـاج وطدالـة التَّْقِزيـع آشرتاكقة:  (8)

امِؾ إشراك الػؼراء إغـقاء يف ثرواهتؿ- أو طؾك إصـ  إشـراك العؿـال خصائصف  ، ومـوالتخطقط الشَّ

، دار مؽتبـة الحقـاة، معجـؿ مـتـ الؾغـة (،م8626,هــ8545رضـا، أحؿـد، ): - اكظـربػقائد رأس الؿال

 (، )شرك(- 5.580، )د-ط(، )بقروت

ـقـاء وكبـار اإلقطـاطققـ، بحجـة تسـاو  ظـام مصـادرة أمـقال إغ ي الجؿقـع يف مـقارد الدولـة، وتؿ بؿقجب هذا اـل

ـ خــالل تـب ــل الثَّــقرة البؾشــػقَّة يف العــام و شــرتاكل  مــ م لالشــرتاكقَّة الؿاركســقَّة أو 8684وقــد تــؿَّ تطبقــؼ الػؽــر ٓا

ـقفققت ل ت حـاد السُّ ـقَّة يف جؿفقريَّـة ٓا ل دولـة اشـرتاكقَّة ماركس شـرتاكلُّ يف، العؾؿقَّة، وإقامة أوَّ  وقـد ازدهـر الػؽـر ٓا

ـ الؼـرن الؿاضـل،  ات مـ ـبعـق ـقػـة مــذ السَّ اٍت ط ض لفـزَّ َّامقة مـفا، غقر أكَّف بدأ يتعـرَّ ة اـل ـ دول العالؿ خاصَّ العديد م

قفققت ل طؾـك أثـر الحـرب الت ـ ت حاد السُّ ـقَّات حتَّك اهنار ٓا ـتف حؼبة الثَّؿاكق ة زادت ولؿ ت ـتان لؿـدَّ ل خاضـفا يف أفغاكس

ـ سبع سـقات، واهنارت م ، وتخؾ ـل غالبقـة ط شـرتاكل  شرتاكقَّة العؾؿقَّة، وقد أدَّى ذلؽ إلـك ارتـداد الػؽـر ٓا عف ٓا

ـ تـب ل هذا الػؽر ، كؿػفقم اقتصـادي، وبؼـل الؿػفـقم السقاسـل مطبؼـا يف دول قؾقؾـة مـفـا: الصـقـ، دول العالؿ ط

قتصاد اإلسـالمل مـد8561,8641) طبده، طقسك، :وكقريا الشؿالقة- اكظر خؾ ومـفـاج، )د-ن(، الطبعـة م(، ٓا

(-13,14إولك، )ص
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 -"ضفرت لتؼقيض أركان الرأسؿالقة

 التعؾقؼ:

يف هـذا الؿقضـع إلـك مـآل البخقـؾ ٓسـقؿا ,رحؿـف اهلل تعـالك,طرق الؿصــػت

بخالء هذا العصر مـ إغـقاء والؿرتفقـ الذيـ صقدرت أمقالفؿ بطرق متعددة، وأنَّ 

مــآل الؿــال إكــؾ أو التؾــػ يف حقــاة صــاحبف، أو إلــك القرثــة بعــد مؿاتــف، فقـبغــل أن 

هؾؽتف بـالحؼ يف حقاتـف وٓ يبخـؾ بـف،  يتػطـ الؿرؤ إلك هذه إمر، ويسؾط مالف طؾك

ــا أورد الؿصـــػ ــك ,رحؿــف اهلل تعــالك,وم ــال تســؾط إكظؿــة الشــققطقة طؾ ـــ مث م

أصحاب رؤوس إمقال ومصادرهتا كان كتقجة فشق تؽدس الؿال يف أيـدي قؾـة مــ 

رجال إطؿال، وضـفؿ هبا طؾك شعقهبؿ، بؾ اسـتعبادهؿ بإطؿـال الؿرهؼـة مؼابـؾ 

اكؼسؿت الؿجتؿعات الغربقة إلك صبؼتقـ، صبؼـة فاحشـة الثـراء، وهـل مبالغ زهقدة، ف

قؾقؾة جًدا، وصبؼـة فؼقـرة كادحـة وهـل الشـريحة الؽبقـرة مــ الؿجتؿـع، فؾؿـا بـرزت 

الـظرية الشققطقة رأت أن هذا مـ الظؾـؿ آجتؿـاطل، وأن لبخـؾ أصـحاب إمـقال 

بقـ البخؾ القارد يف ,الكرحؿف اهلل تع,الدور إبرز يف فؼر الؿجتؿع، فربط الؿصـػ

 أية بقاقع تؾؽ الؿجتؿعات-

والبخؾ مـ إخالق الؿذمقمة التل جاء التحذير مـفـا يف كتـاب اهلل تعـالك ســة 

ـَ يستعقذ باهلل مـف7 فػل الحـديث الشـريػ: )) ، وكان الـبل رسقل  َأُطـقُذ بِـَؽ مِـ

ـــا الُبْخـــِؾ َوالَؽَســـِؾ، َوَأْرَذِل الُعُؿـــِر، َوَطـــَذاِب الؼَ  ـــِة الَؿْحَق اِل، َوفِْتـَ جَّ ـــِة الـــدَّ ْبـــِر، َوفِْتـَ

 -((َوالَؿَؿاِت 

                                                 
ة لؿقارد الثروةالرأسؿالقة: هق  (8) ـاُفُس الحـّر لتحؼقـؼ ، كظام اقتصادي يؼقم طؾك الؿؾؽقة اْلَخاصَّ ـ أهّؿ خصائصف التَـّ م

(، )رأس(-8.586) مرجع سابؼ، الزيات وآخرون، الؿعجؿ القسقط،: اكظر أكرب رب  مؿؽـ

(-1.852الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) التػسقر ،الزحقؾل (0)

، مح جح مج حج مث هت، بـاب تػسقر الؼرآنالبخاري، صحق  البخاري، مرجع سابؼ، كتاب  (5)
الــذكر والــدطاء الؼشــقري، صــحق  مســؾؿ، مرجــع ســابؼ، كتــاب و(، 1424(، حــديث رقــؿ: )3.50)

(-0423(، حديث رقؿ: )12.0252، )وغقره التعقذ مـ العجز والؽسؾ ، بابوالتقبة وآستغػار
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 مت خت حت جت هب مبطـد تػسقر ققلـف تعـالك:  الؿقضع الثا :

 [:82إطراف:] مح جح مج مثحج هت

لتذكقر بـعؿ اهلل تعـالك مقجـب لؾطاطـة وآكؼقـاد طــد أهـؾ ا": ,رحؿف اهلل,قال

ومــ أجـّؾ الــعؿ تؿؽـقـ اإلكسـان مــ ، ناإليؿان، لذا قّؾ الشاكرون، وكثر الجاحدو

وقد آستؼرار يف إرض والتصرف بؿا فقفا مـ خقرات، وآكتػاع بؿـافعفا الؽثقرة، 

أثبتــت رحــلت الطقــران والػضــاء، وصــعقد اإلكســان إلــك الؼؿــر وبعــض الؽقاكــب 

وحـقــف  ،مدى تعؾؼ اإلكسـان بـإرض وحّبـف لفـا إخرى يف العصر العؾؿل الحديث

 -"طـد بعده طـفا إلقفا

 التعؾقؼ:

يف هذا الؿقضـع إلـك الــعؿ معـدًدا يف كالمـف ,رحؿف اهلل تعالك,تطرق الؿصـػ

طؾك هـذه أيـة أكقًطـا مــ الــعؿ التـل تتعؾـؼ بؿعـاش اإلكسـان، ومــ ضـؿـ مـا َذَكـَر 

ــة مـــ أٓت التــل اخرتطــت يف العصــر ,رحؿــف اهلل تعــالك,الؿصـــػ ــا حديث أكقاًط

وبعض  ،والػضاء، وصعقد اإلكسان إلك الؼؿرئرات، والؼطارات، الحديث مـفا: الطا

، وٓ شؽ أن هذه كعؿ طظقؿ أدت بالحضارة إلـك أن تؼػـز قػـزات الؽقاكب إخرى

كبقرة، وتطقرت بشؽؾ متسارع حتك أصـب  العـالؿ القـقم كؼريـة واحـدة إذا لـؿ يؽــ 

 غرفة واحدة، وتطقرت اقتصاديات الدول-

 يك ىك مك لك اك يق ىقر ققلف تعالك: طـد تػسق الؿقضع الثالث:
  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 [:42اإلسراء:]

 ،دلدم بحسـ الصقرة والؿـزاج إْطـآبـل  ،فضؾـا": ,رحؿف اهلل,الؿصـػقال 

واطتدال الؼامة، والتؿققز بالعؼؾ والعؾؿ، واإلففام بـالـطؼ واإلشـارة، وآهتـداء إلـك 

                                                 
(-5.822التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)
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رض، والـتؿؽـ مــ الصــاطات، أسباب الؿعـاش والؿعـاد، والتسـؾط طؾـك مـا يف إ

والطفارة بعد الؿقت، أي أن التؽريؿ بـالخؾؼ يف أحســ تؼـقيؿ، وبالعؼـؾ أداة العؾـؿ 

أركبـاهؿ يف الؿاضل والحاضـر طؾـك  يك ىك مك  ،والؿعرفة والتؼدم والتؿدن

 ،والبحـر طؾـك السـػـ ،والطـائرات وكحقهـا ،ويف الحاضـر طؾـك السـقاراتالدواب، 

ورحؿتــف تؽــريؿ اإلكســان يف  ،وفضــؾف ،ومـ تؿــام كعؿــة اهللالطقبـات الؿســتؾذات---و

ـــف:  ـــأي: - -- لك اك يق ىق ققل ـــا لفـــؿ كرًم  7ا وفضـــاًل شـــرفً  :أي ،اجعؾـ

ــاهؿ الســؿع ــة، ومـحـ ــف  ،والبصــر ،بخؾؼفــؿ طؾــك أحســـ صــقرة وهقئ والػــماد لؾػؼ

والػفؿ، وجّؿؾـاهؿ ومقزكاهؿ بالعؼؾ الذي يدركقن بف حؼـائؼ إشـقاء، ويفتـدون بـف 

والتجـارات، ومعرفـة الؾغـات، ويػؽـرون يف اكتشـاف  ،والزراطـات ،الصــاطاتإلك 

، ومـا واإلفادة مـ الطاقات، وتسخقر ما يف العـالؿ العؾـقي والسـػؾلخقرات إرض، 

يف الؽقن مـ وسائؾ الـؼؾ وأسباب الحقاة والؿعقشة، والتؿققز بقـ إشقاء وخقاصفا 

 ومضارها يف إمقر الديـقة والدكققية-

ــت وحؿ ــال، ويف القق ــؾ والبغ ــام والخق ـــ إكع ــدواب م ــك ال ــرب طؾ ــاهؿ يف ال ؾـ

الحاضر طؾك الؼطـارات والطـائرات وغقرهـا، ويف البحـر أيضـا طؾـك السـػـ الؽبقـرة 

 ىل و، والصغقرة، وهق حؿـؾ ٓ يصـ  لغقـر بــل آدم بنرادتـف وقصـده وتـدبقره
عــقم وألبــان مـــ ســائر أكــقاع الط ،ولحــقم ،وثؿــار ،مـــ زروع :، أيام يل

وإلقان الؿشتفاة، والؿـاضر الحسـة، والؿالبـس الرفقعـة، والخالصـة: أن الطقبـات 

 -"هل لذيذ الؿطاطؿ والؿشارب، وتشؿؾ تبعا سائر أكقاع الزيـة الؿستطابة

 التعؾقؼ:

,رحؿف اهلل,هذا الؿقضع هق استؽؿال لتعداد كعؿ اهلل تعالك التل ذكر الؿصـػ

 يف الؿقضع السابؼ-

                                                 
(-82.801,802التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)
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 : تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب قضآا املسأٗابعالساملبخح 

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 

طـايتـف بتـزيـؾ  جاكب قضايا الؿرأة,رحؿف اهلل,السابؼة لإلسالم، وقد أولك الؿصـػ

 أيات فقفا طؾك القاقع، ووقػت طؾك مقضعقـ هؿا:

 يفىق ىف يث ىث نثطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع إول:

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 :[050]البؼرة:  ننىن من زن

وذكر اهلل تعـالك السـبب يف جعـؾ شـفادة الؿـرأتقـ ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

 7ا لحؽؿ الشـفادةصقكً  7وهق التذكقر ،فادة الـساءبشفادة رجؾ، أي اطتبار العدد يف ش

وبؿا أن العؾة يف  ،وقؾة طـايتفا وكسقاهنا، فتذكر كؾ مـفؿا إخرى ،لعدم ضبط الؿرأة

ل الحؼقؼة هل التذكقر، وكان الشلن يف الـساء الـسقان، كّزل الـسقان مـزلة العؾة، أي كزَّ 

را بالؿعـامالت الؿالقـة ة ٓ هتتؿ كثًقـفؼد جرت العادة أن الؿرأ ،مـزلة الؿسبِب  السبَب 

كحقهــا مـــ الؿعاوضــات، فتؽــقن معؾقماهتــا محــدودة، وخربهتــا قؾقؾــة، واهتؿامفــا 

وأما اشتغال الـساء يف هذا العصر بالؿسائؾ الؿالقـة فـل يغقـر بالققائع الؿالقة ضعقػا، 

ة ٕن إحؽــام إكؿــا ل طــؿ إغؾــب، وبــالرغؿ مـــ إســـاد القضــائػ الؿالقــ 7الحؽــؿ

لؾؿرأة، فنهنا ٓ تلبف بغقر العؿؾ الذي وّكؾت بف وفقض إلقفا، فـال تؾتػـت لؿـا يجـري 

بقـ أخريـ مـ مـازطـات طؾـك قضـايا مالقـة، ويظـؾ اهتؿامفـا بـالـقاحل الؿالقـة أو 

، وتـقفقر وكظافـةً  ،اًفـقوترف ،اأثاًثـ 7ا بشـمون مـزلفـاالعامة بالرغؿ مـ تقضػفا محصقرً 

ـــة، وإطـــداد ص ـــذكرها مـــقاد تؿقيـق ـــة أوٓد، فؽـــان ت عـــام وشـــراب ٕســـرهتا، وتربق

والخالصـة: أن الحؽـؿ ل غؾـب،  ،قؾـقالً  ,فقؿا طدا مشرتياهتا الخاصـة,لؾؿعامالت

 -"وٓ طربة بالـادر، والشرع يـظر لؾؿجؿقع

                                                 
(-5.888ع سابؼ، )التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرج ،الزحقؾل (8)



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
318 

 التعؾقؼ:

يف هذا الؿقضـع ٓكشـغال الؿـرأة الؿعاصـرة ,رحؿف اهلل تعالك,تطرق الؿصـػ

ة، مبقــا أن إصـؾ يف طؿـؾ الؿـرأة أن يؽـقن متعؾؼـا بشـمون وصرففا اهتؿاها لؾؿادي

 بقتفا، والؼقام طؾك ما يصؾحف ورطاية أبـائفا- 

ػ هـق ,رحؿـف اهلل تعـالك,والؿتابع لؿسقرة الؿـرأة الؿعاصـرة يـرى أنَّ مـا ذكـر الؿصــ

إغؾب إطؿ، فـجد أن أطؾب الـساء العامالت يـصـرف اهتؿـامفـ إلـك العـايـة بالؿظـاهر 

الؿظفر الخاص مـ متابعة طروض دور إزياء العالؿقة، أو ما يعرف بالؿقضـك، كؿـا سقاء 

اكتشــرت العؿؾقــات التجؿقؾقــة يف مجتؿــع الـســاء، حتــك أن كثقــرا مـــ الـســاء تغقــر شــؽؾفـ 

 -بدرجة كبقرة، وهذه العؿؾقات ُتجري بلمقال صائؾةٓ  حصر لفا

ــا : ــالك:  الؿقضــع الث ــف تع ــقر ققل ــد تػس  نث مث زث رث يت ىت نتطـ
 :[55]الـقر:  ىقيق يف ىف يث ىث

وأما اإلكراه طؾك الزكك أو اإلجارة طؾك الزكك ففق ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

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 

وبالرغؿ مـ حرمة فعؾ الؿسـتؽرهة فـنن اهلل غػـقر  ،لدكققي وإوٓد أو طدم قصدها

لؾؿؽرهات رحقؿ هبـ فـنن اإلكـراه أزال العؼقبـة الدكققيـة، وهـق طـذر لؾؿؽرهـة، أمـا 

فنن الؿـرأة أصـبحت يف طصـركا الؿؽره فال طذر لف فقؿا فعؾ- وما أشبف إمس بالققم 

 -"دطايةأداة لؾسقاحة واستؼطاب الزبائـ وال

 

                                                 
دار الػضـقؾة لؾـشـر ، مقسقطة اإلجؿاع يف الػؼـف اإلسـالمل(، م0280,هـ8155الؼحطاين، وآخرون، ) (8)

ـــاض ـــع، الري ـــك، والتقزي ـــل(، و846، )صالطبعـــة إول (، م 0280,هــــ8155، مصـــطػك، )الؿغرب

جؿفقرية مصـر ,اهرةالؿؽتبة اإلسالمقة لؾـشر والتقزيع، الؼ، العؾؿاكققن العرب ومققػفؿ مـ اإلسالم

(-056، 035، 024، الطبعة إولك، )صالعربقة

(-85.018التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (0)
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 التعؾقؼ:

يف هذا إلك مقضقع تسخقر الؿرأة وهق إصؾ يف ,رحؿف اهلل,يتعرض الؿصـػ

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 

إما طـ صريؼ الؿشاركة الػعؾقة، أو طـ صريؼ اكتشار صـقر الـسـاء  الـساء واجفة لفا،

لؾرتويج لفا، وأمثؾة ذلؽ كثقـرة مشـاهدة يف كـؾ مؽـان وزمـان، وهـذا كؾـف مــ كتـائج 

 دطقى تحرير الؿرأة ومساواهتا بالرجؾ-

* * * 
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 اخلامظاملبخح 

 ّاألخالقٕ اىب االجتناعٕاجلتيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف 

بتـزيؾ أيات طؾك القاقع يف هذا الجاكـب، ووقػـت ,رحؿف اهلل,اهتؿ الؿصـػ

لف طؾك ثالثة مقاضع، هل:

ل:  خم حم جم يل ىل مل خلطـد تػسقر ققلـف تعـالك:  الؿقضع إوَّ

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 [:60]الـساء:  خيمي حي

ا ثؿـفـا أو لـؿ يجـد رققًؼـ ،فؿـ لؿ يؿؾؽ الرقبة وٓ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

وهـــذا مــــ أهـــداف اإلســـالم فعؾقـــف صـــقام شـــفريـ متتـــابعقـ  يف طصـــركاكؿـــا 

وهـاك اختلفات يف شلن إطتاق الّرقبة ٓ  ،وجبفا اهلل يف كػارة الظفارالرقبة أقؿريقـ---

 -"داطل لذكرها يف طصركا أن

 التعؾقؼ:

ــرق، وأطــرض ,رحؿــف اهلل تعــالك,أورد الؿصـــػ يف هــذا الؿقضــع لؿســللة ال

اب يف الحديث طـفا، ولؿ تظفر لل الحؽؿة مــ ذلـؽ، وهـق صــقع صػًحا طـ اإلصـ

قــد جاكبــف فقــف الصــقاب7 إذ هــل مســللة فؼفقــة وكازلــة  ,رحؿــف اهلل تعــالك,أرى أكــف 

معاصرة ٓسقؿا، وقد أجؿعت إمؿ الققم طؾك تحريؿ الرق، بؾ إكف أصب  مجرًما يف 

ــؿ، كؿــا أهنــا مســللة اتخــذها أطــداء اإلســالم وب عــض الؿخــدوطقـ طؿــقم دول العؾ

بلفؽارهؿ ذريعة لؾطعـ يف اإلسـالم، وهـل شـبفة لـؿ يػتـل خصـقم اإلسـالم يرددوهنـا 

ويؾؼقن التفؿ جزاًفا بلن اإلسالم يشجع آتجار بالبشـر، والــاضر الؿـصـػ ٕحؽـام 

اإلسالم يتض  لف أهنا هتؿة باصؾة7 فؼد جاء اإلسالم والـرق فـاٍش يف البشـرية، فجعـؾ 

ريـر اإلكسـان مــ ِرْبَؼـِة العبقديـة لؿثقؾـف يف الِخؾؼـة، وصـرف مـ مؼاصـد اإلسـالم تح

                                                 
(-2.026التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)
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أن يبـقـ الحؽـؿ الػؼفـل ,رحؿف اهلل تعـالك,طبقديتف هلل وحده، فؽان يـبغل لؾؿصـػ

ٓ ,وهق يدور بـقـ التصـدق بثؿـفـا طؾـك الخـالف يف ذلـؽ بـقـ الػؼفـاء الؿعاصـريـ

عقـ، كؿـا كصـت يتسع مجال البحث لتػصقؾفا، أو الـذهاب إلـك صـقام شـفريـ متتـاب

 - طؾك ذلؽ فتاوى كثقر مـ العؾؿاء الؿعاصريـ

ــا : ــف تعــالك:  الؿقضــع الث ــد تػســقر ققل  خض حض جض مص خصطـ
 :[58]إطراف:  مغ جغ مع جع حطمظ مض

ــلتقن   مغ جغ مع جع ": ,رحؿــف اهلل,الؿصـــػ قــال أي إكؽــؿ ٓ ت

د يف الػاحشة ثؿ تـدمقن طؾك فعؾفا، بؾ إكؽؿ ققم طادتؽؿ اإلسـراف وتجـاوز الحـدو

كؾ شلء، فؿـ ثؿ أسـرفقا يف حـال قضـاء الشـفقة، حتـك تجـاوزوا الؿعتـاد إلـك غقـر 

أي يف جؿعؽـؿ  ،[833:]الشـعراء ىت نت مت زتالؿعتاد، وكحقه ققلف تعالك: 

 حف جف مغ ووصـػفؿ بصـػة أخـرى يف سـقرة الـؿـؾ: ، إلك الشرك هـذه الػاحشـة
  [22- ]خف

ويف هــذا دلقــؾ طؾــك إســراففؿ يف الؾــذات، وتجــاوزهؿ حــدود العؼــؾ والػطــرة، 

وما يحدثف مـ هنؿ ٓ يؼدرون ضرر ذلؽ طؾك الصحة، إإذ  7وجفالتفؿ طقاقب إمقر

 -"مرض ثبت يف العصر الحديث أكف مؿقت

 التعؾقؼ:

لـازلة خطقرة وضاهرة مـ أشـع الظقاهر التل ,رحؿف اهلل تعالك,تطرق الؿصـػ

ت يف طصــركا الحاضــر، أٓ وهــل ضــاهرة الشــذوذ الجـســل التــل هــل مـــ أشـــع فشــ

أفات التل تحط مـ قدر اإلكسان وآدمقتف، كؿا أهنا خروٌج طؾك الػطرة التل فطر اهلل 

اكتشــار الزكــا والؾــقاط وســائر العالقــات الجـســقة الشــاذة تعــالك الـــاس طؾقفــا، و

                                                 
ارة بثؿـ الرقبـة طــد تعـذرها، مجؾـة جامعـة الؼصـقؿ العؾؿقـة ، الؽػه(8154السؽاكر، طبد اهلل، )اكظر:  (8)

( وما بعدها-265(، )ص0(، العدد )6لؾعؾقم الشرطقة، الؿجؾد )

(-5.055التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (0)
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كســان باإلػتــؽ ت التــل تعــدســقة إمــراض الجـخطــر ســلء أثــار ومـفــا والؿحرمــة 

حقث تشقر آخر التؼارير لؿـظؿة الصحة العالؿقة أن إمراض الجـسقة هل  7صراعؿال

أكثر إمراض اكتشارا يف العالؿ، وأهنا أهؿ وأخطـر الؿشـاكؾ الصـحقة العاجؾـة التـل 

بــلمراض اإليــدز والفــربس ، فعــدد اإلصــابات الؿـحؾــة أخالققــا تقاجــف دول الغــرب

يصـاب يف  7 إذ ارتػاع مستؿر يف كؾ إطؿار خصقصا يف مرحؾة الشـبابيفوالزهري 

ــة أربعــة أشــخاص بــإمراض الجـســقة يف العــالؿ، هــذا وفــؼ اإلحصــائقات  كــؾ ثاكق

 -الؿعؾـ طـفا رسؿقا ٓ تتعدى ربع أو طشر العدد الحؼقؼلوالؿسجؾة 

، وبـقـ أن مـ هذه إخالققة وهذا آكحراف السؾقكل الشاذ اإلسالمقد حذر و

قـال رسـقل بـقـ البشـر،  فاهبا سبب اكتشار إوبئة وتػشـق والؿجاهرةاكتشار الػاحشة 

: َلـْؿ ): )اهلل  َـّ  َأْن ُتـْدِرُكقُه
ِ
، َوَأُطـقُذ بِـاهلل َـّ ـَ َخْؿٌس إَِذا اْبُتؾِقُتْؿ بِِفـ َيا َمْعَشَر اْلُؿَفاِجِري

، َحتَّك ُيعْ  تِـل َتْظَفِر اْلَػاِحَشُة فِل َقْقٍم َقطُّ َْوَجـاُع الَّ ْٕ ـاُطقُن، َوا َّٓ َفَشا فِـقِفُؿ الطَّ ـُقا بَِفا، إِ ؾِ

ـَ َمَضْقا ِذي ـْ َمَضْت فِل َأْساَلفِِفُؿ الَّ -(---(َلْؿ َتُؽ

هذه إمراض تـتشر اكتشـار الــار يف الفشـقؿ، ويؿؽــ لشـخص واحـد يحؿـؾ و

يف هـذا أجريـت  التـلات دراسـال فأكدتـهـذا مـا مرًضا مـفا أن يحدث وبـاء يف بقئتـف و

شخًصـا ( 8356)عدوى إلـك التسبب مصاب واحد بـؼؾ أشارت إلك حقث الصدد7 

ــذي آخــريـ فؿــا ــؿ  فُتحدثســ ال ــراض وه ـــ الؿصــابقـ هبــذه إم ــة م إطــداد الفائؾ

-بالؿاليقـ مـ أوبئة كاسحة يف تؾؽ الؿجتؿعات

                                                 
ــر: الطقيــؾ (8) ــؾ، اكظ ــة الرســالة ،إمــراض الجـســقةم(، 8653، )كبق ــرممسس وت، الطبعــة الثامـــة، ، بق

 (،821)ص

رقـؿ:  (، حـديث0.8550كتـاب الػـتـ، بـاب العؼقبـات، ) مرجـع سـابؼ، ابـ ماجـف، ســـ ابــ ماجـف، (0)

تحؼقـؼ: مصـطػك طبـد ، الؿستدرك طؾك الصـحقحقـ(، 8188,8662، والحاكؿ، محؿد، )(1286)

 (، حـديث1.250ؿالحـؿ، )، كتاب الػـتـ والالطبعة إولك، بقروت,دار الؽتب العؾؿقة، الؼادر ططا

: ، وصــحقحف إلبــاين- اكظــر"هــذا حــديث صــحق  اإلســـاد، ولــؿ يخرجــاه"، وقــال: (5305رقــؿ: )

(-0.8508إلباين، صحق  الجامع الصغقر وزياداتف، )

 (-821دار الؿـارة، الطبعة الثاكقة، )ص ،إمراض الجـسقةم(، 8653,هـ8123البار، محؿد، )اكظر:  (5)
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ـــث: ـــالك:  الؿقضـــع الثال ـــف تع ـــد تػســـقر ققل  ىن من خن حن جنطـ
 :[5الؿممـقن:]

أو  ،اا كــؾ مــا كــان حراًمــأي الــذيـ يرتكــقن رأًســ": ,رحؿــف اهلل,قــال الؿصـــػ

وذلـؽ يشـؿؾ ، ا ٓ خقـر فقـف، وٓ يعــل اإلكسـان وٓ حاجـة لـف فقـفا، أو مباًح مؽروهً 

وما ٓ فائدة فقف مـ إققال وإفعال،  ،وجؿقع الؿعاصل ،والسب ،والفزل ،الؽذب

ومع إسػ الشـديد  ،[40:]الػرقانىل مل يك ىك مككؿا قال تعالك: 

ــاس ـــ الـ ــر م ــقال كثق ــال وأق ــق يف طصــركا يف أفع ــراءة  اســتبد الؾف ــاز، وق ــة التؾػ برؤي

، وضـقاع الققـت فقؿـا ٓ الؿجلت  قر الـافعـة والؾعـب بـإوراق، والؾفـق، والبعـث

يجدي، مع أن الققت مـ ذهب، لذا وصػت أمتـا بالتخؾػ إلهدار ققؿة الققـت بـقـ 

 -"أفراد شعبفا

 التعؾقؼ:

يف هـذا الؿقضـع ٕهؿقـة الققـت، وضـاهرة ,رحؿـف اهلل تعـالك,تطرق الؿصــػ

الققـت هـق ُطؿـر اإلكسـان، ورأس مالِـف يف هـذه هدره وإضاطتف فقؿا ٓ صائـؾ مــف7 إذ 

بف إلك َأَجؾِف، فؽـان  الحقاة7 ذلؽ أنَّ كؾَّ يقم يؿضل طؾك اإلكسان يلخذ مـ ُطؿره وُيَؼر 

ويؿضل هذا الققت الذي َمـََحُف اهلل إياه فقؿا يرضل ربف، وأن حري بالعاقؾ أن يستغؾَّ 

كقا وأخـرة ؼ لـػِسف السـعادة يف الـدُّ هـتّؿ اإلسـالم بالققـت وبـقَّـ أهؿقتـف، ا ، وقـديحؼ 

وذلؽ مـ خالل آيات مـ الؼرآن وأحاديث مـ السـة، كؿا جاءت كثقر مـ العبـادات 

بالققـت، وهـل الصـالة، والصـقام،  7 إذ ارتبطت أركان اإلسـالملتـظقؿ وقت الؿسؾؿ

والحــج، والزكــاة، فؽؾفــا لفــا وقــٌت محــدٌد يجــب أن تــمدى فقــف، وقبقلفــا معؾــٌؼ بــف، 

فالصؾقات الخؿس ٓ يجزئ أداؤها قبؾ دخقل وقتفـا، وكـذا صـقم رمضـان، وحـج 

 -البقت، وأداء الزكاة

                                                 
(-85.80التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)

(-88ص))د-ط(، ، دار الؼاسؿ، )د-ت(، الققت أكػاس ٓ تعقد الؼاسؿ، طبد الؿؾؽ،اكظر:  (0)
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، والتخطـقط لـف فتـظقؿـو ،آسـتػادة مــ وقتـفويـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص طؾـك 

اغتـام أْوقات الَػـَراغ، وإكَجـاز ، ووتحديد إولقيات، ومحاسبة الـّػس طؾك التؼصقر

وْضع خّطة ل طؿال الصالحة الالزمة، وإشغال الــػس بلطؿـال كافعـة ، إطؿال فقفا

والســعل يف َقَضـاء حــقائج الـّــاس، الؼـرآن، يف كـّؾ وقــت، كالتػّؼـف يف الــّديـ، وتــالوة 

ْبط الؿقاطقد، والتخّؾص مـ مضّقعات الققت، كالتسقيػ وإدراك أهؿقة الققت، وض

 -والتلجقؾ

* * * 
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 : تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب الطٔاض٘الطادعاملبخح 

تحدث الؼرآن الؽريؿ طـ السقاسة والحؽقمـة يف كثقـر مــ آياتـف، تحـت طــقان 

ائديــة اإلمامـة والخالفــة والقٓيــة والحؽـؿ فجعؾفــا أماكــة بقـد الحــاكؿ، وضــرورة طؼ

 ،لتحؼقؼ العـدل، وتطبقـؼ الؼـاكقن والـظـام 7لفداية اإلكسان، وإصالح الحقاة البشرية

الؾذيـ يحػظان إرادة الحؼ والعدل والخقر يف هذا القجقد، قال تعـالك مخاصبـا داود 

 :من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك 

 جك مق حق مف خف حف جف[، وقــال تعــالك: 03ص:] مهٰه جه هن
غقـر ذلـؽ مــ أيـات، وقـد أولـك الـدكتقر [، إلـك 81يقكس:] لك خك حك

هذا الجاكب طـايتف مـ تـزيؾ أيات طؾك القاقع يف تسـعة أذكـر ,رحؿف اهلل,الزحقؾل

 مـفا ثالثة مقاضع هل:

 رن مم ام يل ىلطـد تػسـقر ققلـف تعـالك:  الؿقضع إول:

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ينٰىري ىن نن من زن
 :[48,40]الـساء:  جت هب مب خب حب جب هئ مئ

ترشد أيات ثالثا إلك أن يف إمة يف كؾ زمان فئـة ": ,ف اهللرحؿ,قال الؿصـػ

التـلخر، وديـدهنؿ الؼعـقد  :واإلبطـاء، الؿثبطقـ أو الؿبطئقـ وهؿ الؿـافؼقن، والتبطئة

ومؿــ يظفـر  ،ففـؿ مــ جــس إمـة ودخالئفـا ،طـ الؼتال ويؼعـدون غقـرهؿ معفـؿ

ــاإلخالص يف رســالتفا- وهــؿ ج ؿاطــة اكتفــازيقن: إن اإليؿــان لؾجؿاطــة، ويتظــاهر ب

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 

وإن أصقبت إمة بؿصقبة مـ قتؾ وهزيؿة، فرح وقال: قـد أكعـؿ اهلل طؾـل إذ  ،الجفاد

ففمٓء الؿـافؼقن يجب الحـذر مــفؿ أشـّد الحـذر،  ،دا أي حاضرالؿ أكـ معفؿ شفق

وطدم تؽافم الؼـقى يف  ،والفزيؿة ،إشاطة الضعػ ،وهؿ مروجق اإلشاطات الؿغرضة
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 -"طصركا الحاضر

 التعؾقؼ:

يف هـذا الؿقضـع إلـك شـلن هـام مــ شـمون ,رحؿف اهلل تعـالك,تطرق الؿصـػ

يف كـؾ  ونمقجقدذيـ ٓ يؿؾؽقن طزيؿة السقاسة وهق تثبقط الؿسؾؿقـ والؿثبطقن ال

جؿاطة، فػل كؾ جؿاطة الؼقي يف كػسف وديـف، ومــفؿ الضـعقػ يف كػسـف طصر وكؾ 

خـذ الؿـاطـة ضـد مــ يعـقق زحـػ الؿــفج قبـؾ أن تبـدأ ، فـال بـد مــ أوهؿتف وديـف

الؿعركة، حتك إذا وقعت الؿعركة كؽقن قد طرفـا ققتـا وأطـددكا أكػســا طؾـك أسـاس 

 -فـاك مـ يػرح ببؼائف حقافإشداء- ٓ طؾك مـ يتباصلون ويتثاقؾقن،  الؿؼاتؾقـ

 مم خم حم جم يل ىل ملطـد تػسقر ققلف تعـالك:  الؿقضع الثا :

 :[28]الؿائدة: خن حن جن ىميم

وسبب مقآة هـمٓء الؿــافؼقـ ٕطـداء اإلسـالم: ": ,رحؿف اهلل,قال الؿصـػ

ريـ طؾـك الؿسـؾؿقـ، فتؽـقن لفـؿ أهنؿ يتلولقن يف مقدهتؿ أهنؿ يخشقن اكتصار الؽاف

وهذا شلن الؿـافؼقـ الؿستضعػقـ يف كـؾ  ،أياد طـد القفقد والـصارى، فقـػعفؿ ذلؽ

لتليقدهؿ ودطؿفؿ أثــاء  7زمان ومؽان، يتخذون صداقات ومقدات طـد زطؿاء الؽػر

وقد أثبت القاقع تخؾقفؿ طـفؿ وقت الؿحـة الشديدة وبقع صداقتفؿ بـثؿـ إزمات، 

د رأيـا يف طصركا كقػ تتخؾك أمريؽـا مـثل طــ رئـقس دولـة مـا طـاش كـؾ بخس، وق

ــا ــائرا يف مخططاتف ــا، وس ــذا لؿسربف ــا، ومـػ ــا لف ــده حؾقػ ــتخدمف طف ــل تس ــل الت ، فف

وتستفؾؽف، ثؿ تتخؾك طــف وقـت الؿحــة وإزمـة، فخـاب كـؾ مــ اسـتعان بغقـر اهلل 

 -"وبغقر أهؾ ديـف

                                                 
(-2.823,824التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)

(-3.003يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، )التػسقر الؿـقر  ،الزحقؾل (0)
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317 

 التعؾقؼ:

يف هذا الؿقضع إلك خقاكة إوصـان والتعؾـؼ ,لكرحؿف اهلل تعا,تطرق الؿصـػ

بلطدائفؿ، ومآل مـ يؼقم بذلؽ، ضارًبا لـذلؽ أمثؾـة معاصـرة، وهـذا إمـر معتـاد يف 

السقاسة، ومـ أمثؾة ذلؽ تخؾل أمريؽا طـ حاكؿ بـؿا الذي خدم سقاستفا مدة ثؿاين 

مـ إمثؾة سـقات ثؿ أصاحت بف، وحاكؿتف بتفؿة آتجار بالؿخدرات إلك غقر ذلؽ 

 -الؿاثؾة لؾعقان

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع الثالث:
 [:81]الحشر: هبجت مب خب حب

أي إن القفـقد والؿــافؼقـ مــ جبــفؿ وهؾعفـؿ ٓ " :,رحؿـف اهلل,قال الؿصـػ

يقاجفقن جقش اإلسالم بالؿبارزة والؿؼابؾة، وٓ يؼاتؾقهنؿ مجتؿعقـ، بؾ يؼـاتؾقهنؿ 

ــا وراء ــل  إم ــادق، أو مـــ خؾــػ إســقار والحقطــان الت ــدروب والخـ الحصــقن وال

وقـد لؿـس العـرب يسترتون هبا، لجبـفؿ ورهبتفؿ، فقؼاتؾقن لؾـدفاع طــفؿ ضـرورة، 

 مث متهت خت حت، هذا إسؾقب يف حروب القفقد يف فؾسطقـ يف طصركا
 [:81]الحشر: خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج

قاســقة، تظـــفؿ متقحــديـ وهــؿ ؿ فقؿــا بقـــفؿ شــديدة، وهبرحــأي إن طــداوهتؿ و

متػرققن، فاجتؿاطفؿ إكؿـا هـق يف الظـاهر، مـع اخـتالف كقايـاهؿ وأهـقائفؿ وآرائفـؿ 

وٕهنـؿ قـقم ٓ يعؼؾـقن الحـؼ  7وشفاداهتؿ يف القاقع، لؿا بقـفؿ مـ أحؼاد وطـداوات

وأمر اهلل، وٓ يدركقن سر الـجاح يف الحقاة وهـق القحـدة، ولـق طؼؾـقا لعرفـقا الحـؼ 

 ، فتقحدوا ولؿ يختؾػقا-واتبعقه

فجـدير بالؿسـؾؿقـ وهذا دلقؾ طؾـك أن ضـعػفؿ كاشـئ مــ التػرقـة والخـالف، 

، ا كالبـقان الؿرصقصا واحًد الذيـ يؼاتؾقكفؿ يف هذا العصر أن يؽقكقا متقحديـ صػ  

                                                 
(، اسـرتجع .الؿرسال، قصة ماكقيؾ كقريقغا، طؾـك الـرابط )اكظر:  (8)

(-05.5.8112بتاريخ: )

https://www.almrsal.com/post/
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 -"وأن يعتؿدوا طؾك أكػسفؿ دون التؿاس حؾقل واهـة ضعقػة مـ شرق أو غرب

 التعؾقؼ:

يف هـذا الؿقضـع إلـك القسـائؾ التـل يتخـذها ,رحؿـف اهلل تعـالك,تطرق الؿصـػ

القفــقد لالكتصــار طؾــك أطــدائفؿ أثـــاء الؼتــال، ويشــفد التــاريخ الحــديث لؿــا ذكــر 

م أطؾـــت 8615  ػــلمؿــا ورد يف هــذه أيــة الؽريؿــة 7 ف,رحؿــف اهلل تعــالك,الؿصـــػ

إٓ أهنــا لــؿ   ، مـفــاالحؽقمــة الربيطاكقــة اكتفــاء اكتــداهبا طؾــل أرض فؾســطقـ واكســحاهبا 

جؿقـع الؿعسـؽرات الربيطاكقـة و  ، ؾقفـقدلتـسحب طؿؾقا إٓ مـ الؿـاصؼ التـل سـؾؿتفا 

 كباإلضـافة إلـ  ، وكؾ أجفزة الدولة ،وأسؾحتفا وققاطدها آسرتاتقجقة ،بؽامؾ معداهتا

ــالؿســتعؿرات الؿحصـــة تحصــقـً  ــادق ،والجــدر ،ا بإســقارا رهقًب وإســالك  ،والخـ

ــام ،الشــائؽة ــقل إلغ ــ  ، وحؼ ــؿ طؾ ــة لف ــام دول ــلطؾـ الصــفايـة قق   أرض فؾســطقـ، كف

آطرتاف هبا ويف مؼدمتفا القٓيات الؿتحـدة إمريؽقـة  كطؾ ىوتسابؼت الدول الؽرب

م قـام سـالح الجـق الصـفققين  8634  صباح الخامس مـ يقكقق ويفوآتحاد السقفقتل 

ؿدكقـة يف كـؾ مــ مصـر وسـقريا هبجقم مباغـت طؾـل جؿقـع الؿطـارات العسـؽرية وال

  ، ووسط هقل الؿػاجلة تؿ احتالل كؾ فؾسـطقـ وشـبف جزيـرة سـقـاء بلكؿؾفـا  ، وإردن

هـذا آكتصـار السـاحؼ الرغؿ مـ  كوطؾ ومساحات مـ إردن  ، والؿرتػعات السقرية

ووجـقد قــاة السـقيس كؿـاكع مـائل  ،وققف أغؾب دول العالؿ مـ وراء هذه الؿظـالؿو

إقامـة جـدار خـط  كقره إٓ أن صبقعة الجبان الخائػ مـ الؿـقت دفعـتفؿ إلـيصعب طب

  ، صقل الضػة الشرققة لؼـاة السقيس كؿاكع حصقـ لقس لف مثقؾ يف العـالؿ كبارلقػ طؾ

وقـام الصـفايـة بنقامـة طـدة كؼـاط ، يف قؾب ساتر ترابل كـاتج مــ حػـر الؼــاة وتطفقرهـا

 ا تضـؿا حصـقـً مققًعـ ( 00 ) ؿ يبؾـغ طـددهاحصقـة يف جقف هـذا السـاتر الرتابـل الضـخ

كؼطة ققية تبؾغ مساحة كؾ مـفا أكثر مـ أربعـة آٓف مـرت مربـع طؾـل هقئـة مـشـلة  ( 58 )

هـدسقة معؼـدة تتؽـقن مــ طـدة صقابـؼ خرسـاكقة مسـؾحة بؼضـبان السـؽؽ الحديديـة 

                                                 
(-05.65لؿـفج، مرجع سابؼ، )التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة وا ،الزحقؾل (8)



 كقػقة بـت طقادة الرشقدي .د                                        تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد الزحقؾل مـ خلل تػسقره
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وكـؾ   ، قؿـة السـاتر الرتابـل كلرتتػع حتـل تصـؾ إلـ  ، وألقاح الصؾب وغائرة يف إرض

  ، والخرســاكة الؿســؾحة ،صــابؼ مػصــقل طـــ الــذي يؾقــف بطبؼــة مـــ الؼضــبان الحديديــة

وسـبعة صـػقف مــ البالصـات الخرسـاكقة فـقق   ، وشؽائر الرمـال  ، وإتربة وإحجار

وســقر مـــ إســالك الشــائؽة   ، ثــؿ صبؼــة أخقــرة مـــ الــردم الســؿقؽ  ، بعضــفا الــبعض

ا وصــػً   ، م8641الثــة مـــ قــادة حــرب رمضــان ويصــػ ث،  وصـــاديؼ معبــلة بالحجــارة

يؾػ الحصـ مــ الشـؿال والجــقب خؿسـة طشـر كطاقـا  : ا ٕحد هذه الحصقنمقجزً 

أما مـ الغرب فتقجـد ثؿاكقـة   ، مـ إسالك الشائؽة التل تػصؾ بقـفا حؼقل ألغام كثقػة

زة والحصــ مـزود بـلجف  ، كطؼ مـ تؾؽ إسـالك الشـائؽة الؿػصـقلة بحؼـقل إلغـام

ويحـقط بـف مــ   ، م85 ويرتػع الساتر الرتابل أمام الحصــ   ، والشراك الخداطقة  ، اإلكذار

  ، ويؼــع بــداخؾ الحصـــ كثقــر مـــ الؿالجــئ وإســؾحة الصــغقرة  ، جؿقــع آتجاهــات

والرشاشــات الؿتقســطة والثؼقؾــة الؿبـقــة يف جســؿ الســاتر الرتابــل طؾــل صــقل محــقط 

  ،(03 )والرشاشــات   ،(01 )فــراد والؿعــدات الثؼقؾــة ٕاطــدد مالجــئ يبؾــغ و  ، الحصـــ

ــائرات  ــؾحة الؿضــادة لؾط ــ  ،(1 )وإس ــدبابات كباإلضــافة إل ـــ مصــاصب ال ــدد م   ، ط

ومالجـئ إفـراد مصـؿؿة لؿؼاومـة جؿقـع إسـؾحة ، - ول سؾحة الؿضـادة لؾـدبابات

  ، تصـال التؾقػـقينوآ  ، وهبـا كـؾ وسـائؾ التفقيـة والتدفئـة واإلضـاءة  ، دون الذرية مـفـا

والتخزيـــات التــل   ، والرتفقــف  ، والتطبقــب والتؿــريض واإلســعافات الالزمــة واإلطاشــة

ذلـؽ رتبط جؿقـع يـو،  تؽػل الؿدافعقـ طـفا ٕشفر صقيؾـة مــ الحصـار إذا حقصـرت

وغــازات   ، وهـذه الؿالجـئ مجفـزة لؾققايـة مــ إسـؾحة الؽقؿاويـة  -،بخــادق طؿقؼـة

الحصـ مقاسقر ضخؿة تتصؾ بخزاكات وققد خاصـة يف الخؾـػ ويخرج مـ ، الحرب

كتؾة مـ كار  كالرتابل لتالمس صػحة الؿاء يف قـاة السقيس لتحقيؾفا إل وتخرتق الساتر

 -م 422 تصؾ درجة حرارهتا 

                                                 
م(، حـرب اكتـقبر، صريـؼ السـالم، الفقئـة العامـة لالسـتعالمات، وزارة 8665الؿجدوب، صـف، )اكظر:  (8)

(-14,16اإلطالم، جؿفقرية مصر العربقة، الطبعة إولك، )ص
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أرض فؾســطقـ الؿحتؾــة  كنكشــاء جــدار أمـــل طؾــم قــام القفــقد ب0220ويف طــام 

صـقل  كؿؿ بتحصـقـات بالغـة التعؼقـد لتؿتـد طؾـوصـ  ، طازل بقـفؿ وبقـ الػؾسـطقـققـ

  - الخط إخضر الؼريب

وأحاصقا الجـدار بؿـطؼـة   ، هذا الجدار إسؿـتل مزود بآٓت تصقير لؾؿراقبةو

ــقـ ــرتاوح طرضــفا ب ــة ي ـــ  32 م و  22 طازل ــب الػؾســطقـل حــاجزا م م تضــؿ يف الجاك

ثؿ صريؼا غقر معبد لـدوريات   ، أربعة أمتار كوخـدقا يصؾ طؿؼف إل  ، إسالك الشائؽة

ويشرف طؾل هذا الطريؼ سقاج مـ إسالك الشائؽة بارتػاع ثالثة   -،الجقش الؿحتؾ

الجاكب أخر مـ الجدار أققؿ  كوطؾ  ; أمتار وكصػ الؿرت مزود بلجفزة رادار كاشػة

يصـؾ صـقل و  ، حاجز مـ إسالك الشائؽة الؿـزودة كـذلؽ بـآٓت تصـقير لؾؿراقبـة

 لؿـا ورد يف هـذه  ، وهـذا كؾـف مصـداقًاألـػ كقؾـقمرت كبتعرجاتف الؿختؾػـة إلـالجدار 

 -ةأية الؽريؿ

* * * 

                                                 
قـقة، م(، جدار الػصـؾ العـصـري اإلسـرائقؾل، مجؾـة الدراسـات الػؾسـط0225مؾقحس، غاكقة، )اكظر:  (8)

(-8,82(، )ص22(، العدد )81مجؾد )
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 الطابعاملبخح 

 تيصٓل اآٓات علٙ الْاقع يف جاىب اإلعجاش العلنٕ

ــف الؽــربى الـبــل  معجــزةلؼــرآن الؽــريؿ هــق ا ــة الـــاس، وتـظــقؿ  اهلل ، أكزل لفداي

مــف و ،تــقعائص الؼـرآن الؽـريؿ ومـا فقـف مــ إطجـاز ممــ خصـحقاهتؿ، وبقان مـا جفؾـقا، 

 اإل
ّ
ػطجـاٍز طؾؿــل هبــذا الجاكـب، وهــل خؿســة مقاضــع، ,رحؿــف اهلل,، وقــد اهـتؿ الؿصـــ

 بؿا يغـل طـ الؽالم فقفا، وفقؿا يؾل أورد ثالثة مـفا هل:,رحؿف اهلل,فصؾ فقفا الؿصـػ

 جغ مع جع مظ حط مضطـد تػسقر ققلـف تعـالك:  الؿقضع إول:
 :[11]إكبقاء:  مف حفخف جف مغ

ويرى بعض طؾؿـاء العصـر أن يف ": بعد تػسقره لمية ,رحؿف اهلل,الؿصـػ قال

طؾك كؼص أصراف الؽرة إرضقة يف الشؿال والجـقب، وأهنا غقر  أية دٓلة واضحة

كامؾة التؽقير وآسـتدارة، وذات تػؾطـ ، وهـق مـا يعـرب طــف بـالخط اإلهؾقؾجـل يف 

، مؿا يدل طؾك قدرة اهلل تعـالك، وقـقة سـؾطاكف، وتحؽؿـف الؼطب الشؿالل والجـقبل

 -"يف إرض أثـاء دوراهنا

 التعؾقؼ:

يف هذه الؿقضع لؽروية إرض التل أثبتفا ,رحؿف اهلل تعالك,تعرض الؿصـػ

 -العؾؿ الحديث، وهق مقافؼ ٕققال بعض الؿػسريـ كابـ قتقبة وأبل طقسجة

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰعــالك: طـــد تػســقر ققلــف ت الؿقضــع الثــا :
 [83]الـؿؾ:  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

أن ربـف طّؾؿـف  :قال سؾقؿان متحدثا بـعؿة اهلل طؾقـف": ,رحؿف اهلل,الؿصـػ قال

وربؿـا  ،لغة الطقر والحققان إذا صّقت، فلستطقع التؿققز بقـ مؼاصده مـ كقع تصقيتف

                                                 
(-84.31التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، ) ،الزحقؾل (8)

ــد اهلل، )اكظــر:  (0) ــة، طب ـــ قتقب ــؼ: أحؿــد صــؼر، دار الؽتــب 8645,هـــ8565اب ــب الؼــرآن، تحؼق م(، غري

(-550العؾؿقة، الطبعة إولك، )ص
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ــقان بعــض أصــقات الحق ــات، ففــؿ بعــض الـــاس الــذيـ يؼــدمقن خــدمات لؾحق قاك

كالخققل والبغال والحؿقر وإبؼـار واإلبـؾ والؼطـط، فقـدركقن رغبتفـا يف إكـؾ أو 

وأدرك أكاس يف العصـر الحـديث  ،الشرب، ويػفؿقن تللؿفا طـد الؿرض أو الضرب

 ،أو الحاجـة إلـك الطعـام والشـراب ،أو الػـرح ،حـال الحـزن كثقرا مــ لغـات الطقـقر

وتشابف الـغؿات يف حـال واحـدة، كؿـا  ،لؿلحظةبالتجربة وا ،و قر ذلؽ ،وآستغاثة

 -"حاولقا معرفة لغات الحشرات كالـؿؾ والـحؾ

 التعؾقؼ:

يف هذا الؿقضع لؿا أثبتف العؾؿ الحـديث مــ ,رحؿف اهلل تعالك,تطرق الؿصـػ

الؿالحـظ أنَّ غالبقَّـة الحققاكـات لفــا أن جـؾ الؿخؾققـات لفـا لغـات تتخاصـب هبـا، و

قاسًؿا مشرتًكا بقـفا جؿقًعا، وتختؾـػ درجـة هـذا الصـقت يف صقت ففق يؽاد يؽقن 

ة وَرخاوة,الحققان لغـة  ؾطقـقروقـد ثبـت طؾؿقـا أن لتبًعا لحالتـف، ,قًقة وَضعًػا، وِشدَّ

ؿا كسؿعف مـ زقزقة العصافقر، وكعقؼ الغربان، وهديؾ الحؿائؿ، وغقرهـا ف تتػاهؿ هبا

د الؾغق، مـ إصقات التل ُتحدثفا بعض الطققر، كؾُّ هذه  إصقات ٓ تصدر لؿجرَّ

بؾ لؾتجاوب مـ قبؾ الطققر بعضفا مع بعـض، وُيحـدث الطقـر هـذه إصـقات طــ 

ن الجفـاز الصـق   ع الؼصبة الفقائقَّـة، ويتؽـقَّ صريؼ إجفزة الصقتقة القاقعة طـد تػرُّ

طـد الطائر مــ حـجـرة طظؿقـة صـغقرة، تسـؿك: الؿصـػار، وَوْضـع الحـجـرة أسـػؾ 

ا جفاز آستؼبال لدى الطققر أو إُذن، ، لفقائقة ُيبعدها طـ مدخؾ الفقاءالؼصبة ا أمَّ

ر اسة التـل تتـلثَّ ن مـ ُوسطك، وأخرى داخؾقة، فقفا طدد كبقر مـ الخاليا الحسَّ ، فتتؽقَّ

 -ولؾطقر وسقؾة أخرى لؾتعبقر طدا الصقت، وهل اإلشارة لغرض الغزل والتزاوج

ا بلكؿــاط مختؾػــة مـــ القســائط، إنَّ يف جســؿ تتقاصــؾ فقؿــا بقـفــف إســؿاك أمــا

السؿؽة مثاكات أو أكقاًسا هقائقة لؾعقم ُتشبف البالقكات، وتؽقن تحت العؿقد الػؼري 

                                                 
(-86.045لؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، )التػسقر ا ،الزحقؾل (8)
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وتؽـقن العضـالت ,مباشرة، وطـدما َتـؼبض طضالت خاصـة يف جـدار كـقس العـقم

 َيتذبذب الؽقس، وَيصدر طـف صقت ذو صبؼـة ُمـخػضـة، ُيشـبف إلـك,ُمتَّصؾة بالؽقس

حدٍّ ما صقت َقْرع الطبؾ، طؾك أنَّ هـاك أسؿاًكا ُتحدث إصقات بُطرق تختؾػ طـ 

هذه تؿاًما7 فؿـفا: مـا تصـر أســاهنا، أو تحـؽُّ بعضـفا بـبعض، ولـقس ل سـؿاك آذان 

ضاهرة طؾك سطقح رؤوسفا، ومع ذلؽ ففل تستطقع سؿاع هذه إصقات، ووضقػـة 

د بقـ الجؿع ل فرا د، أو إبؼاء أسؿاك أخـرى غريبـة طؾـك ُبعـٍد هذه الؿسؿقطات تتعدَّ

وَمـْعفا مـ آقرتاب مـ مـطؼة الـػقذ الخاصـة، أو اإلكـذار بقجـقد إطـداء، غقـر أنَّ 

كثقًرا مـ هذه القضائػ ٓ يزال بحاجة إلك مزيد دراسة إلثباتف-

ع زاخـر و آتصآت بقـ الحشراتأما  هق طاَلؿ َرْحب واسع مـ كاحقـة، ومتــق 

,طـ صريـؼ التجربـة والؿالحظـة,وقد استطاَع العؾؿاء د مـ هذه الؿخؾققاتبالعدي

ـؾ بعضـفؿ إلـك  م يف معرفة ُكـف الؾغة الشائعة بقـ بعض إكقاع، وقـد تقصَّ تحؼقَؼ تؼدُّ

7 كتائج باهرة، أماَصت الؾثام طـ حؼائؼ ضؾَّت ردًحا مـ الزمـ ُتحق ر العؼقل وإلبـاب

آت والؿؾؽـات، والـذكقر الـحؾ خؾقة  ننكؿا هق الحال يف لغة الـحؾ ف تضـؿُّ الشـغَّ

الة تخـرج  والجـقد، تتؼاسؿ العؿؾ فقؿـا بقـفـا لؾحصـقل طؾـك مصـدر الغـذاء، فالشـغَّ

ٓ ,لؾبحث طـ الغذاء، فـنذا وَجدتـف تعـقد إلـك بؼقَّـة الــحالت يف الخؾقـة، وهـل هتتـزُّ 

ة رقصات ,إراديًّا ة طـد رؤيتفا تمدَّى أمامفا، َفْفَؿ معـك كؾ  رقصالباققن ستطقع فقبعدَّ

الة، هؿــا: الــدائري، وآهتــزازي،  يفؿــا الـحؾــة الشــغَّ وهـــاك كقطــان مـــ الــرقص تمد 

ى  والـــقع إول يــمدَّى طـــدما تؽــقن الؿســافة بــقـ الخؾقــة ومصــدر الغــذاء ٓ يتعــدَّ

ـا أيًضـا قص ٓ إراديًّ الة الـرَّ ـا ، خؿسقـ مرتًا، وُتشارك بؼقَّة الــحالت الشـغَّ إذا زاَدت أمَّ

الة يف خـط  الؿسافة طـ ذلـؽ، فتتغقَّـر الرقصـة إلـك أخـرى اهتزازيَّـة، َتطقـر فقفـا الشـغَّ

ك معفــا الجــزء الســػؾل  ــة، يتحــرَّ مســتؼقٍؿ لؿســافة قصــقرة، ثــؿ يف حركــة كصــػ دائريَّ

لؾجسؿ، فتدور كصػ دائـرة إلـك القسـار، ومثؾفـا إلـك القؿـقـ، مـع هـز  َبطـفـا يف كؾتـا 

رت الحركتقـ، وهذه ا لرقصات ُتـبئ طـ ُبعـد الخؾقـة طــ مصـدر الرحقـؼ، فـنذا تؽـرَّ
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-ؽؾؿا بعدت الؿسافة، َبُطم الرقص، وقؾَّ الحؿاسبحسب صقل الؿسافة فالرقصة 

 ىف يث ىث نث مث زثطـد تػسقر ققلف تعالك:  الؿقضع الثالث:

 ين ىن نن رنزنمن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف
,01]إحؼاف:  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

02]: 

إن أطاصقر الري  بالسرطة الفائؾة دمرت كؾ شلء ": ,رحؿف اهلل,الؿصـػ قال

مرت طؾقف مـ رجال طاد وأمقالفا، بنذن رهبا، فؾؿ يبؼ إٓ آثار مسـاكـفؿ، ومثـؾ هـذه 

ومــا أكثــر مــا يســؿك  ،العؼقبــة يعاقــب هبــا الؿشــركقن والؽػــار يف كــؾ زمــان ومؽــان

 -"قـ والزٓزل وإطاصقر الؿدمرةبالحقادث الطبقعقة يف هذا العصر مـ البراك

 التعؾقؼ:

ؾؽقارث وإمراض طؾك أهنا مجرد اختالل بطبؼـات كثقر مـ البشر الققم ليـظر 

وفقروسات مرضقة، تظفر هـا  ،واكػجارات بركاكقة ،إرض، ومجرد تغقرات مـاخقة

ـ مـٕن  قاصـرة7هذه هـل كظـرة ووهـاك فتسبب خسائر مادية وبشرية بػعؾ الطبقعة، 

هـق خؾـؼ مــ خؾـؼ اهلل، لـف ســـ تحؽؿـف  بؿـا حـقىيممـ باهلل يعؾـؿ أن هـذا الؽـقن 

دون وٓ دون طؾـؿ اهلل، وٓ بشـؽؾ طشـقائل،  فال يحدث شـلء فقـف ،وققاكقـ تضبطف

- دون أمر اهللوٓ ، إذن 

وكذلؽ الزٓزل والرباكقـ وإطاصقر  إمراض الػتاكة سببفا الػقروسات

اهلل تعالك هق الذي خؾؼفا، وركب ، ولؽـ أسباهبا الظاهرة وغقرها مـ الؽقاثر لفا

الؽقارث الؿدمرة وإمراض الػتاكة قد تؽقن والؿدمرة، وػتاكة فقفا خصائصفا ال

ابتالءات وقد تؽقن طؼقبات، ابتالءات لؾطائعقـ، وطؼقبات لؾظالؿقـ7 ولذلؽ 

                                                 
م(، الؾغة يف طالؿ الحققان، شبؽة إلقكة، طؾك الـرابط اإللؽـرتوين التـالل: 0281أمقـ، طقسك، ): اكظر (8)

(.www.alukah.net/culture/0/65719( اسرتجع بتاريخ ،)85.80.8118)ه-

 (-03.24) والشريعة والؿـفج، مرجع سابؼ، التػسقر الؿـقر يف العؼقدة ،لزحقؾلا (0)
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ضؾؿفا وإجرامفا  بسبب إمؿ السابؼةبدطاكا اهلل إلك أخذ العربة والحقطة مؿا حؾ 

 مي زي ري ٰى ينتعال: 7 فؼال وإمراضالؽقارث بالعؼقبات الرباكقة 
: أكقاع العؼقبات بؼقلف  ، وبقـ [36الـؿؾ:] جئ يي ىي ني

ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين 
 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 - [12]العـؽبقت: نب مب زب

ل والؿدن الؼرى يـص طؾك أن الذكقب سبب هالك إمؿ والدووالؼرآن الؽريؿ 

وإحقاء والجؿاطات وإسر وإفراد، فقحؾ اهلل هبؿ يف الدكقا شتك أكـقاع الؽـقارث 

 جه ين تعـــالك:  والحـــقادث ومختؾـــػ أصــــاف إمـــراض والــــؼؿ7 قـــال

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه :، وقال مه
 [-88 طؿران: آل]  ٌٍّّ ٰى

* * * 
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 اخلامت٘

 أوًٓ: كتائج البحث:

 ل تقصؾ لفا البحث:مـ أهؿ الـتائج الت

أن تـزيؾ أيات طؾك القاقع مـ أهؿ العؾقم الؿرتبطة بالؼرآن الؽريؿ والتـل  ,8

حظقت بعـاية طؾؿاء اإلسالم مـذ بزوغ كقره-

رغؿ طـاية العؾؿاء بتـزيؾ أيات طؾك القاقع إٓ أن الؿملػـات التـل أفـردت  ,0

لؾحديث طـف قؾقؾة جًدا بالـظر إلك أهؿقة وقَِدِم كشقئف-

تباط تـزيؾ أيات طؾك القاقـع بؿختؾـػ العؾـقم إخـرى ٓ سـقؿا طؾـؿ الػؼـف7 ار ,5

لؿا يستجد مـ كقازل ومسائؾ فؼفقة لؿ تؽـ مقجقدة يف وقت كزول الؼرآن الؽريؿ-

ــف،  ,1 ــالك واســتجالء معاكق ــاب اهلل تع ــدبر كت ـــفج الســؾػ الصــال  بت ــاء م إحق

لتلدب بآدابف- والرجقع إلقف والقققف طـد حدوده، والتخؾؼ بلخالقف، وا

اهـــتؿ هبـــذا الجاكـــب يف تػســـقره ,رحؿـــف اهلل,أن الـــدكتقر وهبـــة الزحقؾـــل ,2

الؿقسقم بالتػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشرطقة والؿـفج-

ل الزحقؾــل ,3 أيــات طؾقفــا، ,رحؿــف اهلل,تـــقع الجقاكــب الؿعاصــرة التــل كــزَّ

ــرة و ــادات، وآقتصــاد، وقضــايا إس ــدة، والعب ــب العؼق ــا جقاك ــان مـف ــرأة، وك الؿ

وآجتؿاطقة، والسقاسقة، اإلطجاز العؾؿل- 

 ثاكًقا: أهؿ التقصقات:

طؾك الباحثقـ وصؾبة العؾؿ إيالء جاكـب تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقعـة أهؿقـة   ,8

كبقرة ففق ٓيزال مجـآ خصـًبا لؾبحـث والتـللقػ، سـقؿا أن طصـركا الحاضـر يشـفد 

ـباط الحؽـؿ الشـرطل لفـا مــ سرطة فائؼة يف الؿسـتجدات والــقازل التـل يبغـل اسـت

خالل الؼرآن الؽريؿ مصدر التشريع إول-

ففــل متـقطــة ومتشــعبة يف ,رحؿــف اهلل,دراســة مملػــات الــدكتقر وهبــة الزحقؾــل ,0

مختؾػ العؾقم، ومادهتا غزيرة7 إلبراز مؽاكة هذا العالؿ وتسؾقط الضقء طؾك جفقده الؽبقرة-
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 املصادز ّاملساجع

 الؼرآن الؽريؿ-

 ؽتب الؿطبقطة:أوًٓ: ال

ــةهـــ(، 8564إشــعري، طؾــل، ) -8 ــة، اإلباك ــة  طـــ أصــقل الدياك تحؼقــؼ: د-فققق

 حسقـ محؿقد، دار إكصار، الؼاهرة، الطبعة إولك-

ــ(، الؿػـردات يف غريـب الؼـرآن، الؿحؼـؼ: صـػقان 8180إصػفاين، الحسـقـ، ) -0 ه

 -ٕولكدمشؼ بقروت، الطبعة: ا,طدكان الداودي، دار الؼؾؿ، الدار الشامقة

دار ، التؿفقد لشـرح كتـاب التقحقـد(، م0225 ,هـ 8101آل الشقخ، صال ، ) -5

 ، الرياض، الطبعة إولك-التقحقد

تقسقر العزيز الحؿقد يف شرح كتاب م(، 0220,هـ8105آل الشقخ، سؾقؿان، ) -1

الؿؽتــب ، زهقــر الشــاويش، تحؼقــؼ: التقحقــد الــذى هــق حــؼ اهلل طؾــك العبقــد

 -الطبعة: إولك ،آسالمل، بقروت، دمشؼ

إلبـــاين، محؿـــد، )د-ت(، صـــحق  الجـــامع الصـــغقر وزياداتـــف، الؿؽتـــب  -2

 -اإلسالمل، بقروت، )د-ط(

 دار الؿـارة، ، الطبعة الثاكقة- ،إمراض الجـسقةم(، 8653,هـ8123البار، محؿد، ) -3

هـ(، الجـامع الؿســد الصـحق  الؿختصـر مــ أمـقر 8100البخاري، محؿد، ) -4

وأيامف=صحق  البخاري، الؿحؼؼ: محؿد زهقـر بــ كاصـر  وســف رسقل اهلل 

الـاصر، دار صقق الـجاة مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة تـرققؿ محؿـد فـماد طبـد 

 -الباقل، الطبعة: إولك

م(، تقضــق  إحؽــام مـــ بؾــقغ الؿــرام، 0225,هـــ8105البســام، طبــد اهلل، ) -5

 مؽتبة إسدي، مؽة الؿؽرمة، الطبعة الخامسة-

، تحؼقـؼ: مراح لبقد لؽشػ معـك الؼـرآن الؿجقـدهـ(، 8184محؿد، ) البـتـل، -6
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 -الطبعة إولك، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، محؿد أمقـ الصـاوي

م(، قضــايا فؼفقــة معاصــرة، دار الػــارابل لؾؿعــارف، 0226البــقصل، محؿــد، ) -82

 دمشؼ، الطبعة إولك-

تعؾقؼ: أحؿد م(، ســ الرتمذي، تحؼقؼ و8642,هـ8562الرتمذي، محؿد، ) -88

محؿد شاكر، ومحؿد فماد طبد الباقل، وإبراهقؿ ططـقة، شـركة مؽتبـة ومطبعـة 

 -مصطػك البابل الحؾبل، مصر، الطبعة: الثاكقة

م(، كشـاف اصـطالحات الػــقن والعؾـقم، إشـراف 8663التفاكقي، محؿـد، ) -80

ومراجعة: د-رفقؼ العجؿ، تحؼقؼ: د- طؾل دحـروج، كؼؾـف إلـك العربقـة: د- طبـد 

الخالدي، الرتجؿة إجـبقة: د- جقرج زيـاين، مؽتبة لبـان كاشرون، بقروت،  اهلل

 -الطبعة: إولك

بقــت ، مقســقطة الػؼــف اإلســالمل(، م0226,هـــ8152التــقيجري، محؿــد، ) -85

 -الطبعة إولك، إفؽار الدولقة

الؿقسقطة الؿقسـرة يف إديـان والؿـذاهب وإحـزاب هـ(، 8102الجفـل، حؿاد، ) -81

 ، الطبعة الرابعة-دار الـدوة العالؿقة لؾطباطة والـشر والتقزيع، الؿعاصرة

ــؼ: ، الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـ(، 8188,8662الحــاكؿ، محؿــد، ) -82 تحؼق

 -الطبعة إولك، بقروت,دار الؽتب العؾؿقة، مصطػك طبد الؼادر ططا

رقـؿ كتبـف صـحق  البخـاري،  هـ(، فت  الباري شـرح8546ابـ حجر، أحؿد، ) -83

 ، )د-ط(-بقروت ،دار الؿعرفة، اديثف: محؿد فماد طبد الباقلوأبقابف وأح

يف العبــــادات والؿعــــامالت ابـــــ حــــزم، طؾــــل، )د-ت(، مراتــــب اإلجؿــــاع  -84

 ، )د-ط(-بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة، وآطتؼادات

هـ(، السحر بقـ الحؼقؼة والخقال، مؽتبة الـرتاث، مؽـة 8102الحؿد، أحؿد، ) -85

 الؿؽرمة، الطبعة الثاكقة-

داود، سؾقؿان، )د-ت(، ســـ أبـل داود، سـؾقؿان، الؿحؼـؼ: محؿـد محقـل  أبق -86
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 -بقروت، )د-ط(,الديـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية، صقدا

دار م(، جؿفرة الؾغة، تحؼقؼ: رمزي مـقر البعؾبؽل، 8654ابـ دريد، محؿد، ) -02

 العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة إولك-

ــ8102الرازي، محؿد، ) -08 ار الصـحاح، الؿحؼـؼ: يقسـػ الشـقخ م(، مختـ8666,ه

 -صقدا، الطبعة: الخامسة,الدار الـؿقذجقة، بقروت,محؿد، الؿؽتبة العصرية

ــة (،م8626,هـــ8545رضــا، أحؿــد، ) -00 ــتـ الؾغ ــاة، معجــؿ م ــة الحق ، دار مؽتب

 ، )د-ط(-بقروت

هـ(، التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿــفج، دار 8185الزحقؾل، وهبة، ) -05

 -اصر، دمشؼ، الطبعة الثاكقةالػؽر الؿع

م(، الربهـان يف طؾـقم الؼـرآن، الؿحؼـؼ: 8624,هــ8543الزركشل، محؿد، ) -01

محؿد أبق الػضـؾ إبـراهقؿ، الطبعـة: إولـك، دار إحقـاء الؽتـب العربقـة طقسـك 

 )د-ط(- البابل الحؾبل وشركائف،

م(، الفقلقكقســت، حؼقؼتفــا وآســتغالل الصــفققين 0288الشــؼقؼل، كــدى، ) -02

 باحث لؾدراسات، بقروت، الطبعة إولك- لفا،

ؼقطل، محؿــد إمــقـ، ) -03 م(، أضــقاء البقــان يف إيضــاح الؼــرآن 8662,هـــ8182الشـــ

 بالؼرآن، دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت، لبـان، الطبعة إولك-

، الحؾبـل ممسسـة الؽريؿ،)د-ت(، الؿؾؾ والـحؾ، طبد بـ الشفرستاين، محؿد -04

 )د-ط(- 

هـ(، تـزيـؾ أيـات طؾـك القاقـع طــد الؿػسـريـ، 8105امر، طبد العزيز، )الض -05

 -جائزة دبل العالؿقة لؾؼرآن الؽريؿ، الطبعة إولك

الطرباين، سؾقؿان، )د-ت(، الؿعجؿ الؽبقر، تحؼقؼ: فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف  -06

وطـاية: د-سعد بـ طبد اهلل الحؿقد، ود-خالـد بــ طبـد الـرحؿـ الجريسـل، دار 

 -صحابة، )د-ط(ال
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دار =تـــاريخ الطـــربي، تـــاريخ الرســـؾ والؿؾقك(، 8554الطـــربي، محؿدــــ، ) -52

 -الطبعة الثاكقة، بقروت ،الرتاث

م(، جـامع البقـان يف تلويـؾ الؼرآن=تػسـقر 0222,هــ8102الطربي، محؿد، ) -58

 -الطربي، الؿحؼؼ: أحؿد محؿد شاكر، ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك

ــؾ -50 ــؾ، الطقي ــراض الجـســقةم(، 8653، )كبق ــالة ،إم ــة الرس ــروت، ممسس ، بق

 الطبعة الثامـة-

م(، آقتصاد اإلسالمل مدخؾ ومـفاج، )د-ن(، 8561,8641) طبده، طقسك، -55

 الطبعة إولك-

أكطـقن ، تحؼقـؼ: تاريخ مختصر الـدول(، م8660ابـ العربي، غريغقريقس، ) -51

 ، الطبعة الثالثة-دار الشرق، بقروت، صالحاين القسقطل

ـــ طثق -52 ــا لؾـشــر،  هـــ(، شــرح8101ؿــقـ، محؿــد، )اب ــة إصــقل، دار الثري  ثالث

 الطبعة الرابعة-

م(، كظام الرق يف اإلسالم، دار السالم لؾطباطة والـشر 0221طؾقان، طبد اهلل، ) -53

 والتقزيع، الطبعة إولك-

م(، الؿـذاهب الػؽريـة الؿعاصـرة ودورهـا 0223,هـ8104طقاجل، غالب، ) -54

سؾؿ مـفا، الؿؽتبة العصـرية الذهبقـة، جـدة، الطبعـة يف الؿجتؿعات ومققػ الؿ

 -إولك

م(، مؼايقس الؾغة، الؿحؼؼ: طبد السـالم 8646,هـ8566ابـ فارس، أحؿد، ) -55

 -محؿد هارون، دار الػؽر

 :رقؿ (، فتقىهـ 8180، )الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف هقئة كبار العؾؿاءفتاوى  -56

 -ة الثاكقةالطبع ،«العؼقدة»يف الؿجؾد إول  (8441)

الػراهقــــدي، الخؾقــــؾ، )د-ت(، العــــقـ، الؿحؼــــؼ: د-مفــــدي الؿخزومــــل،  -12

 -ود-إبراهقؿ السامرائل، دار ومؽتبة الفالل، )د-ط(
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، إطاكة الؿستػقد بشرح كتـاب التقحقـد(، م0220,هـ8105الػقزان، صال ، ) -18

 -الطبعة الثالثة، بقروت، ممسسة الرسالة

يف غريــب الشــرح الؽبقــر، الؿؽتبــة  (، الؿصــباح الؿـقــرتالػقــقمل، أحؿــد، )د- -10

 -(طبقروت، لبـان، )د-,العؾؿقة

 )د-ط(-، دار الؼاسؿ، )د-ت(، الققت أكػاس ٓ تعقد الؼاسؿ، طبد الؿؾؽ، -15

ؼـؼ: محؿـد باسـؾ طقـقن قحهـ(، محاسـ التلويـؾ، ت8185الؼاسؿل، محؿد، ) -11

 ، الطبعة إولك-بقروت,ةدار الؽتب العؾؿق، السقد

ـــف (، م0280,هــــ8155الؼحطـــاين، وآخـــرون، ) -12 مقســـقطة اإلجؿـــاع يف الػؼ

 -الطبعة إولك، دار الػضقؾة لؾـشر والتقزيع، الرياض، اإلسالمل

الؼشقري، مسؾؿ، )د-ت(، الؿسـد الصحق  الؿختصر بـؼـؾ العـدل طــ العـدل  -13

=صحق  مسؾؿ، تحؼقؼ: محؿـد فـماد طبـد البـاقل، دار إحقـاء إلك رسقل اهلل 

 -الرتاث العربل، بقروت، )د-ط(

يقسـػ تحؼقـؼ:  ،أحؽـام أهـؾ الذمـة م(،8664,هـ8185ابـ الؼقؿ، محؿد، ) -14

، رمادي لؾـشـر، الـدمام، الطبعـة شاكر بـ تقفقؼ العاروريو ،بـ أحؿد البؽريا

 إولك-

تحؼقؼ: طبد اهلل بـ (، البداية والـفاية، م0225,هـ8101ابـ كثقر، إسؿاطقؾ، ) -15

 -الطبعة إولك، طبد الؿحسـ الرتكل

ــ -16 ــف (، م،0228,هـــ8100ديع الســقد، )الؾحــام، ب ــة الزحقؾــل، العــالؿ الػؼق وهب

ر، دار الؼؾؿ، دمشؼ، الطبعة إولك  -الؿػس 

ابـ ماجة، محؿد، ســ ابـ ماجة، )د-ت(، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، دار  -22

 -فقصؾ طقسك البابل الحؾبل، )د-ط(,إحقاء الؽتب العربقة

مؽـرم بــ طؾـك بــ مـظـقر، دار  ابـ مـظقر، محؿد، لسـان العـرب، محؿـد بــ -28

 -هـ8181بقروت، الطبعة: الثالثة،  ,صادر
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م(، حــرب اكتــقبر، صريــؼ الســالم، الفقئــة العامــة 8665الؿجــدوب، صــف، ) -20

 لالستعالمات، وزارة اإلطالم، جؿفقرية مصر العربقة، الطبعة إولك-

ــراهقؿ  -25 ــداد: إب ــاهرة، )د-ت(، الؿعجــؿ القســقط، إط ــة بالؼ ــة العربق ــع الؾغ مجؿ

مصطػك، وأحؿـد الزيـات، وحامـد طبـد الؼـادر، ومحؿـد الـجـار، دار الـدطقة، 

 -)د-ط(

شركة مؽتبة ومطبعـة م(، 8613,هـ8532، محؿد، تػسقر الؿراغل، )الؿراغل -21

 -الطبعة إولك، الحؾبل وأوٓده بؿصر لمصطػك الباب

ــديـ، ) -22 ــة يف (، م8665,هـــ8186الؿرســل، كؿــال ال ــة الديـق مـــ قضــايا الرتبق

 -الطبعة إولك، اإلسالمل الؿجتؿع

العؾؿـاكققن العـرب ومـققػفؿ مــ (، م 0280,هــ8155، مصطػك، )الؿغربل -23

، جؿفقرية مصـر العربقـة,الؿؽتبة اإلسالمقة لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة، اإلسالم

 الطبعة إولك-

الـجار، طبد الؿجقد، )د-ت(، فؼف التـديـ ففًؿـا وتــزيالً، سؾسـؾة كتـاب إمـة،  -24

 -طؾك بـ طبد اهلل آل ثاين، دولة قطروقػ الشقخ 

الـسـائل=الؿجتبك مــ ســ  م(،8653,هـ8123) ،الـسائل، أحؿد بـ شعقب -25

الســ، تحؼقؼ: طبـد الػتـاح أبـق غـدة، مؽتـب الؿطبقطـات اإلسـالمقة، حؾـب، 

 -الطبعة: الثاكقة

 هتؾر، أدولػ، )د-ت(، كػاحل، الؿؽتبة إهؾقة، بقروت، الطبعة إولك- -26

 م-0252ربقة السعقدية، رؤية الؿؿؾؽة الع -32

 ثاكقًا: الؿجلت والدوريات:

إطظؿل، محؿد ضقاء، )د-ت(، مجؾة الجامعـة اإلسـالمقة بالؿديــة الؿــقرة،  -8

 (-6العدد )

هـــ(، الؽػــارة بــثؿـ الرقبــة طـــد تعــذرها، مجؾــة جامعــة 8154الســؽاكر، طبــد اهلل، ) -0
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 ( وما بعدها-265(، )ص0(، العدد )6الؼصقؿ العؾؿقة لؾعؾقم الشرطقة، الؿجؾد )

مجؾـة اإلطجــاز العؾؿـل، الخـزيــر مصـدر ل مــراض وإوبئـة، الفقئــة العالؿقــة  -5

 (-11لؾؽتاب والسـة، رابطة العالؿ اإلسالمل، مؽة الؿؽرمة، العدد )

رحؿـف ,لزمزمل، يحقك، )د-ت( تـزيؾ أيات طؾك القاقع طـد اإلمام ابـ اققؿا -1

ـــة البحـــقث والدراســـات الؼرآ، ,اهلل ـــؽ ففـــد لطباطـــة مجؾ ـــة، مجؿـــع الؿؾ كق

 -الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، العدد الرابع، السـة الثاكقة

م(، جـــدار الػصـــؾ العـصـــري اإلســـرائقؾل، مجؾـــة 0225مؾـــقحس، غاكقـــة، ) -2

 (-22(، العدد )81الدراسات الػؾسطقـقة، مجؾد )

 ثالثًا: الؿقاقع اإللؽتروكقة:

لحققان، شـبؽة إلقكـة، طؾـك الـرابط م(، الؾغة يف طالؿ ا0281أمقـ، طقسك، ) -8

(، اسرتجع بتاريخ www.alukah.net/culture/0/65719اإللؽرتوين التالل: ).

 هـ-85.80.8118

(، www.independentarabia.com/nodeتحؼقؼ صحػل مـشقر طؾك مققع ) -0

 (-هـ86.80.8118اسرتجع بتاريخ )

  (،.https://www.almrsal.com/postالؿرسال، قصة ماكقيؾ كقريقغا، طؾك الرابط) -5

 (-05.5.8112اسرتجع بتاريخ: )

 -كتطؾك شبؽة اإلكرت الؿققع الرسؿل ل ستاذ الدكتقر وهبة الزحقؾل -1

حالـة قتـؾ، خـرب  32هقئة اإلذاطة الربيطاكقة، ارتػاع جـرائؿ الؼتـؾ يف لــدن إلـك  -2

ــــاريخ bbcarabic.comمـشــــقر طؾــــك الؿققــــع اإللؽــــرتوين ) (، اســــرتجع بت

 هـ(-05.5.8112)

سامر، محؿد، ارتػاع جـرائؿ الؼتـؾ يف أمريؽـا، هقئـة اإلذاطـة الربيطاكقـة، تؼريـر  -3

(، اسـرتجع بتـاريخ bbcarabic.com )صحػل مـشقر طؾك الؿققـع اإللؽـرتوين

 هـ(-05.5.8112)

http://www.independentarabia.com/node
https://www.almrsal.com/post/
http://www.zuhayli.com/index.htm
http://www.zuhayli.com/index.htm
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ــال، 0282الســؼاطقد، محؿــد، ) -4 ــقـ الحؼقؼــة والخق ــقيؿ الؿغـاصقســل ب م(، التـ

(، اســرتجع https://www.alukah.net/cultureشـبؽة إلقكــة، طؾـك الــرابط )

 هـ-05.0.8112بتاريخ 

ؿؾؽـة مــذ طـام وكالة إكبـاء السـعقدي، العؿؾقـات اإلرهابقـة التـل شـفدهتا الؿ -5

ــــام 8646 ــــك ط ــــرابط )0284م إل ــــك ال (، .https://www.spa.gov.sa، طؾ

 هـ-8.1.8112اسرتجع بتاريخ: 

وكالة رويرتز ل كباء، ارتػـاع معـدل جـرائؿ الؼتـؾ يف كــدا، تؼريـر مـشـقر طؾـك  -6

ــــــــرابط اإللؽــــــــرتوين ) (، https://ara.reuters.com/article/worldNewsال

 هـ(-05.5.8112اسرتجع بتاريخ )

* * * 

https://ara.reuters.com/article/
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 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  

 وتحؼقؼ دراسة

  الؿشارك يف جامعة صقبةستاذ إ
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 خحملدص الب

 زن زئٱ )الؿسترضـك يف تػسـقر ققلـف تعـالك:يعـك البحث بتحؼقؼ مخطـقط 
، لؾشقخ مـصقر بــ أبـل الـصـر بــ محؿـد ]الضحك[( رئ ين ىن نن من

، زيـ الديـ، أبل السـعد، الؿشـفقر بــ )سـبط الطـبالوي((، ـه8281الطبالوي )ت: 

والؿخطقط طؾك صغر حجؿف، إٓ أكف اشتؿؾ طؾـك طـدد مــ الؿسـائؾ العؾؿقـة التـل 

ضؿـفا الؿملػ رحؿف اهلل كتاَبف، كتعريػ التػسقر، وتعريػ الؼرآن، وتعريػ السقرة 

وأية، وتعريػ الؿؽل والؿدين، ومعــك قـقل الؿػسـريـ: )سـبب كـزول هـذه أيـة 

كذا(، ثؿ كاقش الؿملُػ طـددًا مــ الؿسـائؾ الؿتعؾؼـة بتػسـقر سـقرة الضـحك، مثـؾ: 

 ام يل ىل مل زئٱلــف تعــالك: مؽقـة الســقرة، وســبب كزولفــا، وكقــػ اتصــؾ قق
بؿا قبؾف، كؿا كاقش الؿملػ مسائؾ متعؾؼة بتػسقر هذه أية التل طـقن  رئ رن مم

 نن من زن زئٱهبا كتابف، مثؾ: الخـالف يف معــك القطـد يف ققلـف تعـالك: 
ومــ ذهـب إلـك كــقن هـذه أيـة أرجـك آيــة يف الؼـرآن، ومعــك الــالم  ،رئ ين ىن

بعــض الؿســتـبطات مـــ الســقرة، وذكــر  ،رئ زن زئٱالداخؾــة طؾــك ققلــف تعــالك: 

ويظفر مـ ذكره لفذه الؿسائؾ ومـاقشتف لفا7 أهؿقة 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 

فا: ذكر طدد مـ إحاديث الضعقػة مع طدم التـبقف طؾك ضعػفا، ومخالػة الؽتاب مـ

 مـفج أهـؾ الســة والجؿاطـة يف بعـض الؿسـائؾ العؼديـة، فبقــت ذلـؽ أثــاء التعؾقـؼ 

 طؾك الؽتاب- 

فت فقفا بالؿملػ: اسؿف  وقد قدمت بدراسة طؾؿقة حقل الؿملػ والؽتاب، طرَّ

ملػاتـف، ووفاتـف، كؿـا طرفـت بـالؿخطقط وكسبف، وطؾؿف ومشايخف وصالبـف، وأبـرز م
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بقصػ الـسخ الخطقة، وتحؼقؼ اسؿ الؽتـاب، وتقثقـؼ كسـبتف لؾؿملـػ، وبقـان ققؿـة 

 الؽتاب العؾؿقة، وبقان الدراسات السابؼة-

 واهلل الؿقفؼ،،،

* * * 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
338 

 املكدم٘

ــف وصــحبف  ــا محؿــد وآل الحؿــد هلل رب العــالؿقـ، والصــالة والســالم طؾــك كبقـ

 وبعد:أجؿعقـ، 

ی ی چننَّ رضك اهلل سبحاكف غاية طظؿك، وهق الػقز العظقؿ، قال سبحاكف: ف

 جث مثىثىت يت  ىب يب جت حتخت متيئ جب حب خب مب  ىئی ی جئ حئ مئ

ٱ ٻ ٻ ٻ چ]الؿائدة[، وقال سبحاكف:  چيث حج مج جح 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

]التقبة[، وأفضؾ مـ رضل اهلل طـف7  چٹ ٹ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٹ

اهلل طؾقف أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ، قال تعالك: رسقُلف وخؾقؾف محؿد بـ طبد 

[، فقطده ربُّف طز وجؾ بالرضك التام  يف 2]الضحك:  چڌ ڌ ڎ ڎ چ

دار الخؾقد، والـعقؿ إبدي، وحقث إن هذه أية مـ أيات التل تختص بـبقـا 

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ووْطد اهلل تعالك لف بالرضك، فؼد رغبت يف تحؼقؼ هذا 

ػف الشقخ مـصقر ابـ أبل الـصر بـ محؿد الطبالوي رحؿف اهلل ا لؿخطقط الذي ألَّ

هـ(، الؿشتؿؾ طؾك طدد مـ الؿسائؾ العؾؿقة الؿتعؾؼة بأية، وإخراجف 8281)ت: 

لؾـاس بعد التعؾقؼ طؾقف يف الؿقاضع التل تحتاج إلك تعؾقؼ أو مـاقشة، أسلل اهلل 

 قجفف الؽريؿ-تعالك أن يـػع بف وأن يجعؾف خالصًا ل

 أسباب آختقار: 

 الرغبة يف خدمة الرتاث العؾؿل لعؾؿاء التػسقر وطؾقم الؼرآن- -8

 اختصــاص الؿخطــقط بتػســقر آيــة طظقؿــة، وتػصــقؾف الحــديث طـفـــا يف  -0

 مسائؾ طؾؿقة-

 شفرة الؿملػ وثـاء العؾؿاء طؾقف- -5

 ققؿة الؽتاب العؾؿقة- -1
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 أهؿقة البحث: 

ك طدد مـ الؿسـائؾ العؾؿقـة الؿتعؾؼـة أن الؿخطقط يبحث يف آية تشتؿؾ طؾ -8

 بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 أن الؿخطقط اشتؿؾ طؾك مسائؾ طؾؿقة بحاجة إلك إبراز ومـاقشة- -0

أن الؿملػ قد أثـك طؾقف العؾؿاء يف طدد مـ الػـقن ــ كؿا سقل  ــ مؿا ُيظفـر  -5

 أهؿقة كتبف-

 خطة الدراسة:

تحؼقـؼ الؿعروفـة، وفـؼ الخطـة سلسقر يف تحؼقؼ هذا الؿخطقط وفـؼ أصـقل ال

 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-

 ب الثالث: مشايخف-الؿطؾ

 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:

مؼابؾة الـسخ بعضـفا مـع بعـض، وقـد اطتؿـدت كسـخة )مؽتبـة الؿؾـؽ طبـد  -8

 العزيز( أصالً يف التحؼقؼ، لؿا سقل  مـ مؿقزاهتا-

خ الخطقة أثبت ما جاء يف الـسخة إصؾ، إٓ ما يظفر لـل طـد اختالف الـس -0

خطــمه فقفــا، وصــقاُبف يف غقرهــا، فلثبــُت الصــقاَب مـــ غقرهــا، وأشــقر لالخــتالف يف 

 الحاشقة-

أضــعف بــقـ  كســخة أخــرى7يف الـســخة إصــؾقة، ولــؿ يقجــد يف  تــفوجد مــا -5

 رى مع تعققـفا-الـسخ إخإلك أكف سؼط مـ  الحاشقة، وأشقر يف ] [هؽذا:  معؼقفتقـ

ٓ أشقر إلك الػروق القسقرة الؿتعؾؼة بؿا يل  بعد لػظ الجاللة مثؾ: )تعالك(  -1

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 

سؿاء العؾؿاء مثؾ: )رحؿـف اهلل( أو )قـدس اهلل سـره(، وكـذا مـا يؼع مـ اختالف بعد أ

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-

ـ الؽتـب الؿطبقطـة، قابؾت الـصـقص الؿـؼقلـة طــ العؾؿـاء بؿصـادرها مـ -2
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ــػ تختؾــػ طـــ  ــدى الؿمل ــُت الػــروق يف الحاشــقة، ٓحتؿــال وجــقد كســخة ل وأثب

 الؿطبقع مـ تؾؽ الؽتب-

إذا كــان الســؼط أو الزيــادة أو آخــتالف بــقـ الـســخ طؾــك كؾؿــة واحــدة يف  -3

الؿتـ7 لؿ أجعؾفا بقـ معؼقفتقـ ] [، ووضعت الحاشقة بعد الؽؾؿة مباشـرة وأشـرت 

 ف ذلؽ-يف الحاشقة لقج

إذا تداخؾت الحقاشل داخؾ الــص القاحـد فـنين أضـع قبـؾ بدايـة الحاشـقة  -4

إولك ققسًا واحدًا هؽذا  ثؿ أختؿف طـد الـفاية بؼقس واحـد أيضـًا هؽـذا ، ومثـال 

 ذلؽ: ما جاء يف الـص الؿحؼؼ: 

 الؽػـر يؼتضـل بؿـا لتؾبسـف معـذب هـق مــ الػـرتة أهـؾ مــ بـلن يجـاب قـد: قؾت

 طؿـرو رأيـت): [وسـؾؿ طؾقف اهلل صؾك طـف] الحديث فػل] لحل، بـ كعؿرو

 [.لحل بـا

 وثؼت الؿادة العؾؿقة يف الؿتـ كؿا يل : -5

أ ـ طزو أيات القاردة يف الؿتـ إلك مقاصـفا يف الؿصحػ الشريػ، بـذكر اسـؿ 

السقرة ورقؿ أية، وكتابة أيـات بالرسـؿ العثؿـاين بحسـب الؿصـحػ اإللؽـرتوين 

 مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ-الذي أصدره 

ــان تقاترهــا أو  ــك مصــادرها الؿعتؿــدة، مــع بق ــؼ الؼــراءات بعزوهــا إل ب ـ تقثق

 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 

ل أئؿة هذا الشلن، وإن كان الحديث يف الصـحقحقـ أو أحـدهؿا7 اكتػقـت خالل أققا

 باإلحالة طؾقفؿا-

                                                 
 ساقط مـ )د(- (8)

 ( ساقط مـ )ج(-0)
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د ـ التعريــػ بــإطالم غقــر الؿشــفقريـ ـ الــقارد ذكــرهؿ يف البحــث ـ تعريػــًا 

مقجزًا، ومـ الؿشـفقريـ الؿػسـرون كالزمخشـري وأبـل حقـان والبقضـاوي فـنين ٓ 

 أترجؿ لفؿ-

 ك قائؾقفا ومؽاهنا مـ كتب الؾغة أو دواويـ الشعر-هـ ـ طزو إبقات الشعرية إل

 و ـ التعريػ بالطقائػ والػرق الؿذكقرة يف الؿتـ تعريػًا مختصرًا-

 ز ـ التعريػ بإماكـ، والؿقاضع، التل يؿر ذكرها يف الؿتـ تعريػًا مختصرًا-

 ح ـ تقثقؼ إققال الؿـؼقلة طـ العؾؿاء باإلحالة إلك مقاضـعفا مــ كتـبفؿ بـذكر

 الجزء والصػحة-

 وضعت ففرسًا طامًا لؾبحث مشتؿالً طؾك مقضقطات البحث والتحؼقؼ- -6

 

* * * 
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 مناذج مً اليطذ اخلطٔ٘ للكتاب
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 إخقرة مـ الؽقيت(الصػحة )
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 (الـسخة التقؿقرية  ل )
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 (مـ كسخة تطقان إولكالصػحة )

 
 (إخقرة مـ كسخة تطقانالصػحة )
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 الدزاض٘الكطه األّل: 

 : التعسٓف باملؤلِّفاملبخح األّل

 األّل: امسُ ّىطبُ ّكئتُ ّلكبُ: املطلب

 زيـــ الــديـ، أبــق الســعد، اشــتفر  الطــبالوي، مـصــقر بـــ أبــل الـصــر بـــ محؿــد

 فؼقـفٌ  سالؿ الطـبالوي، بـ محؿد الديـ كاصر بـ )سبط الطبالوي(، أي: سبط العالمة

 
 
 مصري- شافعل

 ووفاتـف مـفـا، مقلـده بؿصـر، وأصـؾف الؿـقفقة قرى مـ ،"ةَصَبؾِقَّ " إلك كسبتف

كشل- ولؿ أجد مـ كصَّ طؾك سـة وٓدتف، إٓ أهنؿ كصـقا طؾـك أكـف تـقيف  بالؼاهرة، َوهبَا

 وطؿره جاوز الؿائة-

 املطلب الجاىٕ: علنُ:

 بالروايات الؼرآن وصػف الؿرتجؿقن بصػات تدل طؾك طؾؿف وتؿقزه، فؼد حػظ

ــْرع قمبعؾــ واشــتغؾ  والـحــق والحــِديث والػؼــف التػســقر يف والؿعؼــقٓت، وبــرع الشَّ

 العؾقم، وقؾؿـا مـ وغقرها وإصقل والؿـطؼ والؽالم والبقان والؿعاكك والتصريػ

                                                 
(،  142.  0(، وهدية العـارفقـ: )  522.  4(، وإطالم لؾزركؾل: )  105.  1( يـظر: خالصة إثر: ) 8)

 (- 355.  0(، ومعجؿ الؿػسريـ: )  82.  85ومعجؿ الؿملػقـ: )

ــةُ "(، وقــال الزبقــدي:  080.  88- الضــقء الالمــع: ) "البحــري قريــة بالقجــف"( قــال الســخاوي: 0)  وَصَبؾِقَّ

- تـاج العـروس: ": قرية مــ أطؿـال مصـر، مــ الؿـقفقـة، وقـد دخؾتفـاَصَبُؾقَهةة تؼقل: كة، والعامَّ محرَّ 

(- 53إكساب: )  واجب مـ الؾباب لب يف أهؿؾ بؿا إرباب رب فت  (، واكظر: مختصر530. 06)

وفة بـ )صبؾقها( إحدى قرى مركز )تال( شؿال غرب محافظة الؿـقفقـة التـل تؼـع شـؿال وهل أن معر

 -جؿفقرية مصر

 7فايف جــقب دلتـا الـقـؾ، وطاصـؿتُ  ،محافظة مصرية، تؼـع شـؿال العاصـؿة الؿصـرية الؼـاهرة( الؿـُقفقَّة: 5)

ــةُ  ــرة مديـ ــة الســادات الؿســتؼطعة مـــ محافظــة البحق  م،8668طــام  شــبقـ الؽــقم، وأكــرب مــدهنا مديـ

الؼديؿـة- اكظـر: معجـؿ البؾـدان: - وهل مـسقبة إلك مـقف، مــ قـرى مصـر ²كؿ 25-00215ومساحتفا 

(2 .083-) 
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ـ   ُيقجد ـُقن مـ ف  الؼقية- الؿؾؽة فِقَفا َولف إٓ العؾؿقة اْلُػ

ــْقخ"هـــ(: 8888قــال طـــف الؿحبــل )ت:   اْلُػَؼَفــاء، َخاتَِؿــة ،اْلُؿَحؼــؼ اْلَعــالؿ الشَّ

برع ىف التَّْػِسقر َواْلِػْؼف واْلَحِديث والـحق والتصـريػ الّسؾػ،  َوَبِؼقَّة الطالب، ورحؾة

والؿعاكك َواْلَبَقان َواْلَؽاَلم والؿـطؼ وآصقل َوَغقرَها مـ اْلُعُؾقم َفاَل يداكقف فِقَفا مدان 

قجـد فــ مــ اْلُػـُـقن العؾؿقـة آ َولـف فِقَفـا بَِحْقُث اكف تػرد ىف اتؼـان كـؾ مِـَْفـا وقؾؿـا يُ 

 -" الؿؾؽة الؼقية

ــا فاكتشــرت "وقــال طـــ مملػاتــف:  ــَعاَدة فِقَف وألــػ الؿملػــات الّســـقَّة ورزق السَّ

هــ(: 8563- وقال الزركؾل )ت: "واجتفد الـَّاس ىف َتْحِصقؾَفا وسارت هبَا الرْكَبان

ه ـ كاصر الديـ ـ َطَؾؿًا أثـك طؾقف طدٌد مـ - "والبالغة بالعربقة العؾؿ غزير" وكان جدُّ

ــف أيضــًا: "خاتؿــة الؿحؼؼــقـ"العؾؿــاء، قــال طـــف الؿحبــل:  كــان مـــ "، وقــال طـ

 -"شقخ اإلسالم"، ووصػف بـ"مػردات العالؿ

 -املطلب الجالح: مػاخيُ

 أخذ طـ طدد مـ العؾؿاء والؿشايخ مـفؿ:

ْؿس َطـ اْلِػْؼف أخذ -8  َكاِصـر بــ الـَّْصر َأبك َطـ - وأخذ العربقة0 -الرمؾل الشَّ

                                                 
 (- 105.  1( خالصة إثر: ) 8)

 ( السالؼ كػس الصػحة-0)

 (- 522.  4( إطالم: ) 5)

 (- 858.  5( خالصة إثر: ) 1)

 (- 515.  5( السابؼ: ) 2)

 (- 105.  1( السابؼ: ) 3)

 (- 105.  1( خالصة إثر: ) 4)

محؿد بـ أحؿد بـ حؿزة، شؿس الديـ الرمؾّل: فؼقف الديار الؿصرية يف طصـره، ومرجعفـا يف الػتـقى- ( 5)

يؼال لف: الشافعّل الصغقر- كسبتف إلك الرمؾة )مـ قرى الؿـقفقة بؿصـر( ومقلـده ووفاتـف بالؼـاهرة- ولـل 

هنايـة الؿحتـاج إلـك شـرح : وحقاشـل كثقـرة، مـفـا وصـّػ شـروحًا ،فوجؿع فتاوى أبق ،إفتاء الشافعقة

 (-4.  3(، وإطالم لؾزركؾل: )510.  5هـ- اكظر: خالصة إثر: )8221، تقيف سـة الؿـفاج
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- الطبالوي الّديـ

 َوبِـف ،العبـادي َقاسـؿ بــ َأْحؿـد الشَفاب اْلُؿَحؼؼ الـظرية اْلُعُؾقم ىف وٓزم -5

 تالمذتف- جّؾ  بعده وٓزمف ودرس َوأْفتك َوجؿع َوحصؾ واْكتػع تخرج

 :املطلب السابع: طالبُ

 مـ العؾؿاء والؿشايخ مـفؿ:أخذ طـف طدد 

  اْلَعظِقؿ طبد بـ إِْبَراِهقؿ بـ َزَكِريَّا -8
ّ
 العارفقـ َتاج بـ الرؤف - طبد0- اْلَحـَِػل

  ابـ العارفقـ
ّ
- اْلَؿـَاِوّي  َطؾل

د5 -الشافعل الشقبري، اْلَخطِقب الّديـ، َأْحؿد، شؿس بـ - ُمَحؿَّ

                                                 
( والـد الؿملـػ: أبـق الـصــر بــ محؿـد بــ ســالؿ الطـبالوي، الشـافعل، أحـد العؾؿــاء بؿصـر، تـقيف ســـة 8)

 (- 105.  1اكظر: خالصة إثر: ) هـ طـ طؿر يـاهز الؿئة-8201

 تـقيف- إقـران وفـاق وساد برع ،شافعل فؼقف الؼاهرة أهؾ مـ ،الديـ شفاب العبادي قاسؿ بـ أحؿد هق (0)

 الجقامـع، جؿـع شـرح طؾـك( البقــات أيـات) حاشـقة: تصاكقػف مـ- الحج مـ طائًدا الؿـقرة بالؿديـة

 شـذراتيـظـر:  -الؿحتـاج تحػـة طؾـك وأخـرى ،الؿــفج شـرح طؾـك وحاشـقة القرقات، لشرح وشرح

 يف الؿطبقطة الؿـفاج تحػة طؾك حاشقتف ومؼدمة (،15.  0) :الؿملػقـ ومعجؿ 7(151.  5) :الذهب

 -الؿقؿـقة الؿطبعة

 (- 552.  5( خالصة إثر: ) 5)

ا بـ إِْبَراِهقؿ بـ طبد اْلَعظِقؿ بـ َأْحؿد َأُبق يحقك الؿعري اْلَؿْؼدِ ( 1) َوأخـذ  ،َرحؾ إَِلك مصـر ،ِسل اْلَحـَِػّل َزَكِريَّ

ْقخ َمـُْصقر الطبالوي َلُف َبـاَع َصِقيـؾ فِـل كثقـر  ،ُمَػسًرا ،َوَكاَن َفِؼقفًا ،َوأخذ هبَا التَّْػِسقر واْلَحِديث َطـ الشَّ

َوَكاَكـت  ،َغقـرهوَ ، واكتػع بِِف خؾؼ كثقر فِـل اْلِػْؼـف ،ودرس َوأَفاد ،َوولل إِْفَتاء اْلَحـَِػقَّة بالؼدس ،مـ اْلُػـُقن

 (-840.  0(، ومعجؿ الؿػسريـ: ) 840.  0هـ- اكظر: خالصة إثر: ) 8252 َوَفاتف فِل سـة

طبـد الــرؤف بــ َتــاج العــارفقـ بــ َطؾــّل بـــ زيــ العابــديـ الؿؾؼـب زيـــ الــّديـ الحـدادي ثــؿَّ اْلَؿـَــاِوّي ( 2)

افِِعل َصاحب التصاكقػ السائرة قم والؿعارف طؾك اْختاَِلف َأْكَقاطَفا وتبـايـ جؿع مـ اْلُعؾُ  الؼاهري الشَّ

ـ طاصره  ُتقف ل َصبِقَحة َيْقم اْلَخِؿقس الثَّالِث َواْلِعْشريـ مـ صػر سـة ،أقسامفا َما لؿ يْجَتؿع فِل أحد مِؿَّ

َْزَهر لوصؾ هـ8258 ْٕ  (-180.  0- اكظر: خالصة إثر: )َطَؾْقِف بَِجامِع ا

د بـ َأْحؿد( م3) ـافِِعقَّة ىف  ي،الؿصـر ل،الشـافع ي،الشـقبر ،ؾؼب بشـؿس الـّديـ اْلَخطِقـبالؿ ،َحؿَّ شـقخ الشَّ

َمـان ليؾؼـب بشـافع وكـان ،لقف الـ َفاَيةإَكاَن َفِؼقفا  َ ،وقتف َلْقَؾـة الثُّاَلَثـاء سـادس طشـرى ُجَؿـاَدى  تـقيف، َالزَّ

(، وإطـالم 832.  5(، وديـقان اإلسـالم: )552.  5هــ- اكظـر: خالصـة إثـر: )8236 ولك ســةإ

= 
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 :املطلب اخلامظ: مؤلفاتُ

ــَعاَدة وُرزق الّســـقَّة، الؿملػــات ألــػ"ـ(: هــ8888قــال الؿحبــل )ت:   فِقَفــا7 السَّ

 ومـ أبرز مملػاتف: ،"الرْكَبان هبَا وسارْت  َتْحِصقؾَفا، ىف الـَّاس واجتفد فاكتشرت،

(-)خ وشرحفا واستعارة، مجازاً  البالغة، يف مـظقمة 

 تصــريػ شــرح فِــل الســعد لؾتػتــازاين، الطــالع العــزي تصــريػ طؾــك شــرح 

ى التػتازاكك-  لؾسعد اْلُعزَّ

 طؾـك الػرائـد َجـَقاِهر ومـبـع اْلَػَقائِـد بـدور : مطؾـع()خ السـؾػل طؼقـدة كظؿ 

 -لؾـسػل العؼائد شرح

 ســـة شــقال يف تللقػــف مـــ فــرغ ()خ الؽرســل آيــة تػســقر يف الؼدســل الســر  

-هـ664

 نن من زن زئٱ: تعـالك ققلـف تػسـقر طؾـك الؽالم يف الؿسرتضك 
: وهق هذا الؽتاب-رئ ين ىن

-()خ ألػاظ إزهرية حؾ يف الجقهرية عؼقدال 

-()خ الؿصطػك بزيارة القفا حسـ 

تحػة القؼظان يف لقؾة الـصػ مـ شعبان )خ(- 

 لعبــد التػســقر طؾــؿ لـــظؿ شــرح وهــق ()خ التػســقر طؾــؿ إلــك التقســقر مـــفج 

هـ- 656 سـة شقال يف أتؿف- الؿؽل الزمزمل الرؤوف

-()خ الؿـفاج شرح طؾك حاشقة 

                                                 
= 

 (-88.  3لؾزركؾل: )

 ( أشقر بـ )خ( إلك الؿخطقط-8)

 (- 105.  1( خالصة إثر: ) 0)
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 لطادع: ّفاتُ:املطلب ا

 -هـ8281 سـة الحجة ذى طشر رابع الثالثاء، يقم بؿصر تقيف رحؿف اهلل

* * * 

                                                 
ــر: ) 8) ــفر ذي الحجــة يف: خالصــة إث ـــص طؾــك وفاتــف يف ش ــاء ال ــملػقـ:  105.  1( ج (، ومعجــؿ الؿ

(85.82 -) 

مصـادر، حقـث ذكـر طــد  ( لؿ يخالػ يف سـة وفاتف غقُر صـاحب كشـػ الظــقن، فقؿـا اصؾعـت طؾقـف مــ0)

، ولعؾف أراد جده كاصر الديـ محؿد بـ سالؿ، مع كقكف َوِهـَؿ يف ســة ه(623الؿخطقط أن وفاتف سـة )

ه )ه(633وفاة الجد أيضًا7 ٕهنا كاكت طام ) ( طامـًا، وقـد أثبـَت هـق ســَة 15، وبـقـ وفاتـف ووفـاة جـد 

الؼدسل يف تػسقر آية الؽرسل( اكظر: كشػ وفاتف ـ بحسب الؿتػؼ طؾقف ـ يف حديثف طـ مخطقصف )السر 

 (- 8856.  0( ويف حديثف طـ مخطقصف )صالع السعد( كؿا يف: )  655.  0الظـقن: ) 
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 املبخح الجاىٕ: التعسٓف باملدطْط

 .املطلب األّل : حتكٔل اضه الكتاب

جاء يف غالف كسخة الؽقيت وكسخة دار الؽتب الؿصـرية: )الؿسرتضـك يف  -8

آسـؿ هـق الـذي كـص وهذا (- چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چتػسقر ققلف تعالك: 

طؾقف الؿملُِّػ يف جؿقع ُكَسِخ الؽتاب الخطقة.

وجاء اسؿف يف غالف الـسخة التقؿقرية: )الؿسرتضك يف الؽالم طؾك تػسـقر  -0

(-چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چققلف تعالك: 

ويف غالف كسخة مؽتبة الؿؾؽ طبد العزيز بالرياض: )الؼقل الؿسرتضـك يف  -5

ف زيــادة )الؼــقل(، وهــق (- وفقــچڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چتػسـقر ققلــف تعــالك: 

 مخالػ لالسؿ الذي كصَّ طؾقف الؿملػ، وقد يؽقن زيادة مـ الـاسخ-

 .املطلب الجاىٕ: تْثٔل ىطبتُ للنؤلف

 كسبة الؽتاب لؾؿملػ ثابتة، ويدل طؾك ذلؽ ما يل : 

- طزوه لف يف الؿصادر التل ُتعـك بذكر الؽتب ,8

- وطزاه لف أيضًا طدد مؿـ ترجؿ لف ,0

وقـد " الؿخطقط مـ إشارات إلك كقكف هق الؿملػ كؿـا يف ققلـف: ما جاء يف ,5

ـُ حجـر الفقتؿـل ي، خطقُب الؿتـلخريـ، شـفاُب الـديـ ابـ - وجـده "قال تؾؿقُذ جد 

هق: كاصر الديـ محؿد بـ سعد الطبالوي كؿا تؼدم-

ــا يف الـســخة  ,1 ــف، كؿ ـــ التصــري  بالـســبة إلق ــة الؿخطــقط م ــا جــاء يف بداي م

                                                 
( رقـؿ  358.  828(، وخزاكـة الـرتاث: )  562.  8اكظر: كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن: ) ( 8)

(820262-) 

 (- 355.  0عجؿ الؿػسريـ: ) (، وم 522.  4اكظر: إطالم لؾزركؾل: ) ( 0)

 ( مـ هذا التحؼقؼ-51اكظر ص: )( 5)
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لؾشـقخ اإلمـام والحـرب الؽامـؾ الفؿـام مـصـقر "ء بخط الـاسـخ: إزهرية، حقث جا

- وُكتـب طؾـك غـالف ُكسـخ: الؿؾـؽ طبـد العزيـز، "سبط الشـقخ الطـبالوي الشـافعل

 -والؽقيت، ودار الؽتب الؿصرية، والتقؿقرية، كسبُتف إلقف أيضًا

* * * 

                                                 
ــرتاث: )  (8) ــة ال ــف كســب يف خزاك ــك أك ــف إل ــؿ ) 120.  52ويتـب ــك م53316( رق ــب ( إل ــل صال ـــ أب ــل ب ؽ

!، وهق خطل7 فالؿملػ يـؼؾ طـ متلخريـ طـ مؽل، كالبقضاوي وأبل حقـان وابــ حجـر ه(154)ت:

( ثـؿ إكـف 54523( رقـؿ ) 61.  53إلك مجفقل: خزاكة الـرتاث: )  الفقتؿل وغقرهؿ- وكسب فقف أيضًا

(، كؿــا ُكســب يف 820262( رقــؿ ) 358.  828كســب إلــك الؿملــػ الصــحق  يف: خزاكــة الــرتاث: ) 

ــقن: )  ، وهــق مخــالػ الرفــاطل الحســقـل صــال  الســقد بـــ محؿــد ؾســقد( ل 144.  1إيضــاح الؿؽـ

 لؾصقاب يف كسبة الؽتاب أيضًا-
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 املبخح الجالح: قٔن٘ الكتاب العلنٔ٘

، تظفر يف مـاقشة الؿملػ يف هذا الؽتاب الؾطقػ لؾؽتاب ققؿة طؾؿقة يف التػسقر

 مثؾ:  ،لعدد مـ الؿسائؾ يف طؾقم الؼرآن

تعريػ التػسقر- 

تعريػ الؼرآن- 

تعريػ السقرة وأية- 

تعريػ الؿؽل والؿدين- 

معـك ققل الؿػسريـ: )سبب كزول هذه أية كذا(- 

أبـرز الؿسـائؾ  كؿا كاقش طددًا مـ الؼضايا يف تػسـقر هـذه السـقرة وأيـة، ومــ

التل ذكرها:

مؽقة السقرة- 

سبب كزول السقرة- 

بؿا قبؾف- رئ رن مم ام يل ىل مل زئٱكقػ اتصؾ ققلف تعالك:  

-رئ ىن نن من زن زئٱالخالف يف معـك القطد يف ققلف تعالك:  
مـ ذهب إلك كقن هذه أية أرجك آية يف الؼرآن- 

-رئ زن زئٱمعـك الالم الداخؾة طؾك ققلف تعالك:  
بطات مـ السقرة-ذكر بعض الؿستـ 

ويظفر مـ ذكـره لفـذه الؿسـائؾ ومـاقشـتف لفـا7 أهؿقـة الؽتـاب، واشـتؿالف طؾـك 

 مسائؾ مفؿة يف التػسقر، وهبا تظفر أهؿقة الؽتاب-

 كؿا أن طؾك الؽتاب طدة مؾحقضات مـ أهؿفا: 

ذكر طدد مـ إحاديث الضعقػة مع طدم التـبقف طؾك ضعػفا- -8

الؿسائؾ، كؿا سقرد يف التعؾقؼ طؾك الؽتاب- السقر طؾك مذهب إشاطرة يف بعض -0
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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:

 ( ألــقاح، يف كــؾ لــقح صــػحتان، طــدا صــػحة 4ق الؿخطــقط )بؾــغ طــدد أورا

ــغ طــدد إســطر ) ــقان، ويف كــؾ صــػحة بؾ ( ســطرًا، طــدا صــػحة 06الخاتؿــة والعـ

( كؾؿة تؼريبًا-88,82العـقان، وصػحة الخاتؿة، يف كؾ سطر )

 -لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط، وٓ سـة كسخف

 -يقجد طؾك الـسخة أي تعؾقؼ ٓ

  بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ-صػحات الؿخطقط مرتبط

  وخــط الـســـخة خـــط مشــرقل جؿقـــؾ، لقكـــت فقــف بعـــض كؾؿـــات العــــقان 

بالؾقن إحؿر-

 ( :342رقؿفا)

 -يالحظ طؾقفا اختصار كتابة )حقـئذ( حقث تؽتب )ح( فؼط

  وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز )أ( وهل الـسخة إصؾ، اطتؿدت طؾقفا لؼؾة

طفا، مؼاركة بالـسخ إخرى-أخطائفا، ووضقح خ

 الـسخة الثاكقة: كسخة دار الؽتب الؿصرية:

 ( لقحًا، يف كؾ لقح صػحتان، يف كـؾ صـػحة 80بؾغ طدد أوراق الؿخطقط )

( سطرًا، طدا صػحة العــقان، وصـػحة الخاتؿـة، يف كـؾ سـطر 08بؾغ طدد إسطر )

( كؾؿة تؼريبًا-88)

 مــف يف يـقم آثــقـ مسـتفؾ شـفر  لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط، وذكـر أكـف اكتفـك

هـ، أي بعد وفاة الؿملػ بعشر سـقات-8201رجب الػرد سـة 
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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

 ( 653رقؿفا: تػسقر-)

 -)وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز )ب

 الـسخة الثالثة: كسخة معفد الؿخطقصات العربقة بالؽقيت:

 ( ألقاح، يف كؾ لقح صػحتان، بؾغ طدد إسطر 3بؾغ طدد أوراق الؿخطقط )

( سـطرًا تؼريبـًا، طـدا صـػحة العــقان، وصـػحة الخاتؿـة، يف كـؾ 02يف كؾ صػحة )

 ( كؾؿة تؼريبًا-80سطر )

 الؿخطقط هق: أحؿد بـ محؿد بـ طثؿان، وقد كصَّ طؾك أكف فرغ مــ  وكاسخ

هـ-8842.  5.  0كسخف يقم الخؿقس 

  ويقجد طؾك الـسخة تعؾقؼات يسقرة بخط الـاسخ، أهؿفا ما جاء طؾك صـػحة

الحؿد هلل سبحاكف، قد رأيت هذا الؿملػ يف غقر هذه الـسـخة، "العـقان حقث كتب: 

-"ؾعؾ بلصؾ هذه الـسخة ساقط مـف كثقر واهلل أطؾؿيزيد طؾك اثـل طشر ورقة، ف

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 

( لؽرب خـط 08( لقح، وكؿا هق الحال يف الـسخة التقؿقرية البالغ طدد أوراقفا )80)

 الـاسخ-

 -صػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ

  وخط الـسخة خط مشرقل حسـ، يضخؿ بعض الؽؾؿات كؽؾؿة )حؿـدًا( يف

بداية الؿخطقط، و )أما بعد( وغقرهؿا تجؿقالً لفا-

 -)وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز )ج
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 الـسخة الرابعة: الـسخة التقؿقرية:

 ْت هذه الـسخة بؽتاب آخر كؿا جاء طؾك صػحة العــقان: )ويؾقفـا: شـرح ُذي ؾ

أحاديث مـ شـفاب إخبـار لؾؼضـاطل مؿـا يمولـف الؿتػؼـة والؿتػؼـرة طؾـك خـالف 

الؿراد بف ترخصًا واجرتاء(-

  كتــب طؾــك الغــالف بخــط الـاســخ تحــت طـــقان كتــاب الؿسرتضــك: )ٕحــد

عاشـر(، ووضـع هـامش بــػس الخـط تالمذة ابـ قاسـؿ العبـادي مــ طؾؿـاء الؼـرن ال

هـ وذكر هذا الؽتاب يف كشػ 623هق العالمة مـصقر الطبالوي الؿتقيف سـة "كصف: 

صبـع  05سـطر  158ص  8الظـقن بقـ الرسـائؾ بؾػـظ )رسـالة الؿسرتضـك( اكظـر ج

- وقد سبؼ الحديث طـ الخطل يف سـة وفاة الؿملػ-"بقٓق

 ( لقحـًا، واخـتص الؽتـاب 32بؾغ مجؿقع أوراق الؿخطقط لؾؽتاب وذيؾف )

( لقحًا، يف كؾ لقح صػحتان، طدا صػحة العــقان، ويف كـؾ صـػحة بؾـغ 08مـفا بـ )

( 3( سطرًا، طدا صػحة العـقان، ومتقسط الؽؾؿات يف كـؾ سـطر )82طدد إسطر )

 كؾؿات وهذا ما يربر كرب حجؿ الؿخطقط مؼاركة بغقره-

 -لؿ ُيذكر كاسخ الؿخطقط، وٓ سـة كسخف

 طؾك الـسخة تعؾقؼات يسقرة- يقجد

 -صػحات الؿخطقط مرتبط أيضًا بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ

 -وخط الـسخة خط مشرقل واض  جدًا، ويبدو كخط الؿعاصريـ

 ( :تػسقر تقؿقر-150رقؿفا )

 -)وقد رمزت لفذه الـسخة بالرمز )د

 الـسخة الخامسة: كسخة تطقان:

 ( 6بؾــغ طــدد أوراق الؿخطــقط ) ألــقاح، يف كــؾ لــقح صــػحتان، طــدا صــػحة

( سطرًا تؼريبًا، طدا صـػحتل العــقان، 08الخاتؿة، بؾغ طدد إسطر يف كؾ صػحة )
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 ( كؾؿة تؼريبًا تزيد وتـؼص-80والخاتؿة، يف كؾ سطر )

 -لؿ يذكر اسؿ كاسخ الؿخطقط

 -صػحات الؿخطقط مرتبط بطريؼة التعؼقبة كؿا هل طادة الـُّساخ

  مشرقل جؿقؾ، لقكت فقف بعض الؽؾؿات بالؾقن إحؿر-وخط الـسخة خط

  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

  )و(-882 ـ 61م[ )058ـ  008] 830رقؿفا: )ق-ع

 -)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 

، كشـر يف مجؾـة الجامعـة العراققــة وفؼفؿـا اهلل د- طؾـل سـعقد حؿــاديوطبـقد حســ، 

 (-54.8العدد )

أن الؿخطــقط ٓ يــزال بحاجــة إلــك إطــادة  فــر لــلبعــد قــراءة هــذا التحؼقــؼ، ضو

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:

ققـة طؾـك أن لؾؿخطقط خؿس كسخ خطقة، اطتؿد الؿحؼـؼ يف الؿجؾـة العرا .4

ــب  ــز، وكســخة دار الؽت ــد العزي ــؽ طب ــا : كســخة الؿؾ ــط، وهؿ ــقـ فؼ كســختقـ خطقت

الؿصرية، بقـؿا اطتؿدت طؾـك خؿـس كسـخ خطقـة، فـزدت ثـالث كسـخ هـل: كسـخة 

معفد الؿخطقصات العربقة بالؽقيت كسخفا أحؿد بـ محؿـد بــ طثؿـان، وقـد كـصَّ 

ؽتقبـة قـرب زمــ هــ وهـل م8842.  5.  0طؾك أكف فرغ مــ كسـخف يـقم الخؿـقس 

، والـسخة التقؿقرية، وكسخة تطقان- ه8281الؿملػ الذي تقيف سـة 

وجقد سؼط يف مقاضع طديدة مـ التحؼقؼ، كظرًا لعدم اصالع الؿحؼؼ طؾـك  .2

الـسخ الخطقة إخرى لؾؽتاب، ومـ أمثؾة ذلؽ:

 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ
 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

ـ التحؼقؼ )الؿظؾؾ بإحؿر سؼط م

 السابؼ(

 الصػحة

صالة وسالمًا دائؿقـ ما صؾـع كجـٌؿ 

بعــد كجـــؿ، وطجـــز العـــالؿقن طــــ 

 إحصاء كتاب اهلل بؽقػ وكؿ

84 

صالة وسالمًا دائؿقـ ما صؾـع كجـٌؿ 

]وأبـرز طـالٌؿ غزيـَر معــًك بعد كجؿ، 

، ]وطجــــــز يف صــــــغقر حجــــــؿ[

86 

                                                 
 ـ )ج(-( زيادة م8)
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ
 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

ـ التحؼقؼ )الؿظؾؾ بإحؿر سؼط م

 السابؼ(

 الصػحة

ـــاب اهلل  ــــ إحصـــاء كت ـــالؿقن ط الع

 بؽقػ وكؿ[

، وهق: ما ثؿ مـ الؼر
 
آن ما هق: مؽل

كزل قبؾ الفجـرة، ومـدين ، وهـق: مـا 

 كزل بعدها

84 

، وهق: مـا 
 
ثؿ مـ الؼرآن ما هق: مؽل

ــؾ الفجــرة  ــزل قب ، طؾــك إصــ ك

 ومدين ، وهق: ما كزل بعدها

02 

ولف أكقاع كثقرة بقَّـُتفـا مـع الؿباحـث 

 قبؾفا يف شرحل لـظؿ كؼاية العؾقم
84 

ـُتفـا مـع الؿباحـث ولف أكقاع كثقـرة بقَّ 

]لعؾــــؿ التػســــقر قبؾفــــا يف شــــرحل 

]لؾشـقخ كؼايـة العؾـقم  كظؿ مـ[

]
ّ
 طبد الرؤوف الؿؽل

02 

فقجــــقز أن يؽــــقن ســــبُب الـــــزول 

ـــؽ  ـــع تؾ ـــرًة[ بعـــد جؿق ]أمـــقرًا كثق

 إمقر

85 

فقجــــقز أن يؽــــقن ســــبُب الـــــزول 

ـــرًة  ـــزول]أمـــقرًا كثق ـــلن يؽـــقن الـ  ب

 جؿقع تؾؽ إمقر بعد[

00 

والؿصــطػك الــذي آخرتــف خقــر مـــ 

 ُأوٓه
85 

ــف خقــر مـــ  والؿصــطػك الــذي آخرت

]لؿا فقفا مـ زيادة الؿؽرمـات ُأوٓه 

 كالؿؼام الؿحؿقد الذي أوٓه[

05 

 02 قؾت: محؾف يف غقر الخصقصقة
قؾـــت: محؾـــف يف غقـــر الخصقصـــقة 

 والؽرامة
03 

 58 الثاين اإلشؽال 00 الثاين

                                                 
 ( ساقط مـ )ج(-8)

 ( زيادة مـ )ج( و )د(-0)

 -ه(ساقط مـ ) (5)

 -"لـظؿ": ه(يف ) (1)

 ( زيادة مـ )ج(-2)

 -ه(زيادة مـ )د( و ) (3)

 -ه(زيادة مـ )د( و ) (4)

 -و)د( ( زيادة مـ )ج(5)

 ( زيادة مـ )ج(-6)
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ
 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

ـ التحؼقؼ )الؿظؾؾ بإحؿر سؼط م

 السابؼ(

 الصػحة

ــــد  ــــقن والرضــــك بالؿؼضــــل ق يؽ

ـــذ مــــ  ـــقس هـــق حقـئ مـــذمقمًا، ول

 مؼامات السالؽقـ

00 

ــــد يؽــــقن  والرضــــك بالؿؼضــــل ق

]فؾق لـؿ يـرَض بؽـقهنؿ أو مذمقمًا، 

دخقلفؿ يف الــار، لعـدم رضـك ربـف7 

ـــق  ـــة، ول ــــ إدخـــال الجـ ـــدَّ م ـــال ب ف

ـــــة، وإن  ـــــأخرة، لؾقطـــــد يف أي ب

ـــال إشـــؽال[ ـــائر ف ـــقا الؽب  ،ارتؽب

ولـــقس هــــق حقـئــــذ مـــــ مؼامــــات 

 ـالسالؽق

58 

مـــع قطـــع الـظـــر طــــ أكـــف مـــراد اهلل 

تعالك، فال بـد مــ إدخـالفؿ الجــة، 

 وٓ إشؽال فقف

00 

مـــع قطـــع الـظـــر طــــ أكـــف مـــراد اهلل 

]فعؾــك هــذا معـــك الحــديث تعــالك، 

الشـريػ إكؿـا هــق لؿـا وطـد الرضــك 

بــــالؿعـك الؿــــذكقر قــــال: وأكــــا ٓ 

أرضك هبذا الؿعــك لقجـقد أمتـل يف 

مــ حقـث  الـار، وإن كـُت أرضك بف

فال بد مـ إدخالفؿ  هلل[ كقكف مراداً 

 إدخالفؿ الجـة، وٓ إشؽال فقف

50 

 00 إول: ٓ يرضك بف
ٓ يرضـك  ]أن الؿعـك أكف[إول: 

 يرضك بف
50 

 52 لغقرهفال يـايف الدخقل  01 فال يـايف الدخقل

 06 ما حؼقؼةأأكف كائـ البتة و
ـ البتــة"أكــف  ]وقــد أشــار إلــك هــذا  "كــائ

 وأما حؼقؼة -ؿا سقل [الؿعـك فق
12 

                                                 
 ( زيادة مـ )ج(-8)

 ( زيادة مـ )ج(-0)

 -و )د( ( زيادة مـ )ج(5)

 زيادة مـ )د(- (1)

 ( زيادة مـ )ج(-2)

 -"حؼقؼتف"يف )د(:  (3)
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ
 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

ـ التحؼقؼ )الؿظؾؾ بإحؿر سؼط م

 السابؼ(

 الصػحة

 06 أية مؿا أسؾػـاه يف تػسقر وضاهر

 چڌ چ ]أن حؿؾفؿ آية  وضاهر

طؾك ما قـدمـا لؽقكـف أبؾـغ يف الؿؼـام 

ــا[ مؿــا أســؾػـاه يف  وإٓ فؼــد طؾؿـ

 أية تػسقر

12 

 06 الؽشاف طؾك معـاه إصؾل ويف

 - فتدبرطؾك معـاه إصؾل، 

ـــ فضــؾ  ــالك خاتؿــة كرجــق م اهلل تع

 الؽشاف ويف حسـفا

13 

إثبات طدد مـ الؽؾؿات طؾـك خـالف الصـقاب، إمـا بسـبب طـدم آصـالع  .3

:الصحق  الـص إثباتطؾك الـسخ إخرى، أو بسبب الخطل يف 

 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

إحؿر الصقاب مـ )الؿظؾؾ ب

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

 86 البقان ببديع الفدى مؼآت ؾؿَّ َج و 83 البقان ببديع الفدى مؼآت ؾَحؿَ و

ة مـ كامؾ  ة مـ كامؾ  84 البشرلؿا فقفا ل مَّ  86 البشرىلؿا فقفا ل مَّ

ــــــثؽالنوطؾــــــك اهلل  ــــــع  ال يف جؿق

 إحقال
 86 ليف جؿقع إحقا التُّؽالنوطؾك اهلل  84

ــة: الطائػــة مـــ  ــزة  الؼــرآنوأي مؿقَّ

 بػصؾٍ 
84 

قرةوأية: صائػة مـ   مؿقَّـزة السُّ

 بػصؾٍ  مؿقَّزة
02 

 08 جؿقؾطـ أم  85 قق طـ أم 

                                                 
 ( زيادة مـ )ج(-8)

 ( زيادة مـ )ج(-0)

 -"قال يف الؽشاف"( يف )ج(: 5)

 ، وما أثبتف مـ )ج( وهق أص -"مـ الؼرآن": ه(إصؾ و)ب( و)د( و )( يف 1)

 -"متؿقزة"، ويف )د(: "الؿتؿقزة": ه(يف إصؾ و ) (2)

 -"بػضؾ": ه(يف ) (3)

 وما أثبتف مـ )ج(- "أم قبق ": ه(و ) ( يف إصؾ و )ب( و )د(4)
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

إحؿر الصقاب مـ )الؿظؾؾ ب

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

ــة لتؾــؽ  ب فـزلــت هــذه الســقرة ُمَؽذ 

 بغاية قربف مـ ربف مبقـةالؿؼالة، 
85 

ــؽ  ــة لتؾ ب ــقرة ُمَؽذ  ــذه الس ــت ه فـزل

 ة قربف مـ ربفبغاي ُمـْبِئةً الؿؼالة، 
00 

 قِصـُؾؽمُ مـ أن اهلل سبحاكف وتعالك 

 بالقحل إلقؽ
85 

مـــــــــ أن اهلل ســــــــبحاكف وتعــــــــالك 

 بالقحل إلقؽ ُمقاِصُؾؽ
05 

طؾك جؿقـع  والتؼديؿوهق السبؼ 

 أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف،
85 

طؾــك جؿقــع والتؼــدموهــق الســبؼ 

 أكبقاء اهلل تعالك ورسؾف،
05 

مؿــا يف  ٕفقــدابــؾ هــل مــع إيجازهــا 

 الؽشاف
86 

مؿـا يف  ٕفقـدبؾ هـل مـع إيجازهـا 

 الؽشاف
02 

مـــ أمتــف  وأحــداً )ٓ يرضــك محؿــد 

 يف الـار(
08 

مــ أمتـف  وأحـدٌ )ٓ يرضك محؿـد 

 يف الـار(
06 

 06 الؿصطػك كبقفابربكة  08 الؿصطػك بقـفابربكة 

 50 أكفالؿراد  أنالثاين:  05 انالؿراد  انالثاين: 

دخقل الجـة قبـؾ  لقاقةتك حصؾ فؿ

 دخقلف
05 

ــك حصــؾ  ــةفؿت ــة  لطائػ دخــقل الجـ

 قبؾ دخقلف
55 

 55 بخطرات 02 لخطرات

 12 إلك إشارة الحؼقؼلأو بؿعـاه  06 الك إشار الحؼقؼأو بؿعـاه 

 لــزوممــ قبقــؾ اســتعؿال الشــلء يف 

 معـاه
06 

 مؾـزوممـ قبقـؾ اسـتعؿال الشـلء يف 

 معـاه
12 

ـــنن  ـــرف ـــؼ ال أم ـــب متحؼ ـــقع قري قق

 حؼقؼة أو حؽؿًا
06 

ــنن  ــا هــقف ــب  م ــقع قري ــؼ القق متحؼ

 حؼقؼة أو حؽؿًا
12 

                                                 
 هؽذا يف جؿقع الـسخ الخطقة-( 8)

 لقست هؽذا يف جؿقع الـسخ- (0)

 -"الؼدم": ه(يف ) (5)

 -"أفقد": ه(و )د( و ) ( يف )ج(1)

 -"بؾ هل أجؿع مع إيجازها أفقد مؿا يف الؽشاف"( يف )د(: 2)

 -"واحداً "ويف البؼقة:  ،ه(و ) )ج( الؿثبت مـ( 3)
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

إحؿر الصقاب مـ )الؿظؾؾ ب

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

 12 زمان قرب 06 زمان قريب

 12 إلك زمان ٓ قربف 06 إلك زمان ٕقربف

بالتحـــدث وخـــتؿ الســـقرة بـــلمره 

 بالـعؿة والتحديث بـعؿة اهلل
06 

بالتحـدث بـعؿـة وختؿ السقرة بلمره 

 اهلل بشؽرها وإشاطتفا
13 

جقد زيادات مـ الؿملػ لقست مقجقدة يف الـسخ الؿخطقصة:و .4

 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الزيادة مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

)الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ 

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

الؿجؿقع الؿتقاتر الؿػتت  بالػاتحـة 

 بالؿعقذتقـ والؿختتؿ
84 

الؿجؿقع الؿتقاتر الؿػتت  بالػاتحة 

 بالؿعقذتقـ الؿختتؿ
86 

 01 وإجالئف، وطساكره 86 طساكره وبثوإجالئف، 

 03 وٓ إجؿاع قرآنفال يرده  02 وٓ إجؿاع الؼرآنفال يرده 

ـُ حجر الفقتؿل ثؿ الؿؽل  ـُ حجر الفقتؿل ثؿ الؿؽل 08 6اب  05 اب

هــذه الئقــة، يف كســخ الؿخطــقط، ووجــقد أخطــاء لغقيــة كثقــرة: كحقيــة وإم .5

مـفا: كؿاذج 

 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

)الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ 

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

فؾؿـــا كـــان أكػـــُس العؾـــقم شــــرفًا 

 طؾـؿُ وفخرًا، وأطالها شـلكًا وقـدرًا7 

 ػسقرالت

84 

ـــقم شـــرفًا  ـــُس العؾ ـــان أكػ ـــا ك فؾؿ

 طؾـؿَ وفخرًا، وأطالها شـلكًا وقـدرًا7 

 التػسقر

86 

 84 قد ودطف محؿدفؼال الؿشركقن: إن 
قـــد  محؿـــداً فؼـــال الؿشـــركقن: إن 

 ودطف
08 
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

)الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ 

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

 05 اسؿ 86 إسؿ

 02 إمر 86 آمر

 03 التػات 02 إلتػات

 03 إذا 02 اذا

 05 اكتفك 08 أكتفك

 06 ضعقػ بنسـاد 08 ضعقػ بلسـاد

 فلكـفأو أن يدخؾ أحد مـ أمتف الـار، 

 يرضك بؿا فلكفغرور الشقطان، 
08 

 فنكـفأو أن يدخؾ أحد مـ أمتف الـار، 

 يرضك بؿا فنكفغرور الشقطان، 
52 

ــؿ يجــب7  ــفإن ل ــف  فلك صــؾك اهلل طؾق

 وسؾؿ صؾب
00 

ــؿ يجــب7  ــفإن ل ــف  فنك صــؾك اهلل طؾق

 وسؾؿ صؾب
50 

 50 شؽالإلا 00 شؽالٓا

 50 ولٕا 00 ولٓا

 55 فلحاديث 05 فاحاديث

 55 إطؿال 05 آطؿال

 51 مةٕخبار دون جؿقع إوا 05 مةٓخبار دون جؿقع آوا

 51  إنٕكا كؼقل:  05 انٕكا كؼقل: 

 51 إصـاف 05 آصـاف

 51 كظقر فنكفوٓ يخػك ما فقف7  05 كظقر فلكفوٓ يخػك ما فقف7 

 51 فنكف 01 فلكف

 53 الؿراد أنطؾك  01 الؿراد انطؾك 

 54 أيذلؽ يف حؼ الؽافر،  ٕن 01 ايذلؽ يف حؼ الؽافر، ٓن 

 54 إمة 01 آمة

 54 وأصعـا 01 واصعـا

 54 واقرؤواوما يعػق اهلل طـف أكثر،  02 وقرأوما يعػق اهلل طـف أكثر، 

 55 أن 02 ان

 55 فنكف لقس 02 فلكف لقس
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 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

)الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ 

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

 56 أن 03 ان

 12 إٓ 03 ٓا

 12 أصؾفيؽقن  وأن 03 اصؾفيؽقن  وان

 10 إذا 04 اذا

 15 اتسع 05 أتسع

 15 لؾؼسؿ تؽقنويص  أن  05 لؾؼسؿ يؽقنويص  أن 

 12 إما 06 اما

 12 إصؾل، أي 06 آصؾل اي

طدم طـاية الؿحؼؼ بعلمات الترققؿ، مؿا يققع يف طدم معرفة الؽلم الؿؼقل  .6

كثقر جدًا وسلذكر مثالقـ لذلؽ:وهذا مـ الؿـؼقل: 

 الـص يف تحؼقؼ

 د. سلم طبقد حسـ

)الؿظؾؾ بإحؿر مقضع الخطل مـ 

 التحؼقؼ السابؼ(

 الصػحة

 الـص يف تحؼقؼل

)الؿظؾؾ بإحؿر الصقاب مـ 

 التحؼقؼ الحالل(

 الصػحة

ٕن ما ادخـر لـف يف أخـرة أطـؿ مــ 

ـــقل  ـــال: ق ـــؿ إٓ أن يؼ ـــقاب الؾف الث

ب لقس كؾ الؿبقـ الؽشاف مـ الثقا

 بؾ بعضف فؽلكف

86 

ٕن ما ادخـر لـف يف أخـرة أطـؿ مــ 

ـــقل  ـــال: ق ـــؿ إٓ أن يؼ ـــقاب الؾف الث

7 لـقس كـؾ "مـ الثـقاب"الؽشاف: 

 الؿبقـ بؾ بعضف، فؽلكف

02 

ـــ  ــا الجــراب م ــت: م ك ــا إذا قؾ كؿ

ــام، ٓ يؼتضــل  ــع أصـــاف الطع جؿق

ذلؽ، إٓ أن يؽقن فقف شلء مــ كـؾ 

 صـػ مـ إصـاف

05 

ؿــا إذا قؾــت: )م كــا الجــراب مـــ ك

جؿقـع أصــاف الطعـام(7 ٓ يؼتضــل 

ذلؽ إٓ أن يؽقن فقف شـلء مــ كـؾ 

 صـػ مـ إصـاف

51 

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 

 قؿ لضبط الـص، وحسـ إخراجف-الرتق
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 الكطه الجاىٕ: اليص احملكل

 الرحقؿ الرحؿـ اهلل ؿبس

 -]وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد، وطؾك آلف وصحبف وسؾَّؿ[

ـوَج  بإحؽـام، ضـكالر   مؼامات بجؿالف ؾؿَّ كَ  لؿـ حؿداً   الفـدى مؼـآت ؾؿَّ

ـر إحؽـام، ؼئوفـا البقان ببديع  مــ اصـطػاه ـْ َمـ طؾـك لعزيـزا كتابـف معـاين ففـؿَ  ويسَّ

ـْ  بف وبّشر الخالئؼ، ػات محاسـ أوٓهُ  َم  طؾك وسالًما وصالةً  الخالئؼ، ومؽارم الص 

ـ ِخالَفـف، أحـداً  ُيْعطِفـا لـؿ مقاهب وَمـََحفُ  الخالفة، مراتب ثفورَّ  ـْ مَ   بالشـػاطة فوخصَّ

ــؼ الؼضــاء، فصــؾ يف الؿحؿــقد والؿؼــام الُعظؿــك ڌ چ: بؼقلــف الُبشــرى لــف وحؼَّ

روا التـزيـؾ، أسرار أضفروا الذيـ وأصحابف آلف وطؾك ،چڌ ڎ ڎ ڈ   وحـرَّ

 وأبرز] كجؿ، بعد كجؿٌ  صؾع ما دائؿقـ وسالمًا صالة التلويؾ، ومقاقع اإلسالم معالؿ

 اهلل كتــاب إحصــاء طـــ العــالؿقن وطجــز] ،[حجــؿ صــغقر يف معـــًك  غزيــرَ  طــالؿٌ 

 -[وكؿ بؽقػ

 طؾــؿَ  وقــدرًا7 شــلكًا وأطالهــا وفخــرًا، شــرفًا العؾــقم أكػــُس  كــان فؾؿــا بعــد7 أمــا 

 اخـرتُت  7البشـر حـال َحْسـَب  الؽتـاب معـاين أسـرار طؾك بف طَّؾعيُ  الذي ،التػسقر

ـــة فقفـــا لؿـــا 7چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ : آيـــة طؾـــك الؽـــالمَ   كامـــؾ مــــ ل مَّ

َرْتفــا فقائــدَ  كػــائس إلــك مشــقراً  ،البشــرى  أبؽــارٍ  طــرائَس  وخاصبــًا إفؽــار، يــدُ  حرَّ

                                                 
 الصالة زيادة مـ )ب(-( 8)

 ( ساقط مـ )ج(-0)

 ( زيادة مـ )ج(-5)

 -"آيات"يف )د(:  (1)

 ( ساقط مـ )ج(-2)

 ( ساقط مـ )ج(-3)

 -"أخذت"يف )د(:  (4)

 -"البشر": ه(، ويف )"مـ أمة التػسقر مـ كامؾ البِشر"يف )د(:  (5)
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ا الؽـريؿ،تعـالك  اهلل إلـك مسـَتـًِدا الـفـار، ضحك يف جؾقُتفا  ططائـف بحـر مــ ومسـتؿدًّ

ــف تػســقر يف الُؿْسَترَضــك): وســؿقُتف العظــقؿ، ــالك ققل ڎ  ڌڌڎچ: تع

 - (چڈ

م ـَُؼد   اهلل وطؾـك فـلققل اإلجؿال، سبقؾ طؾك بف يتعؾؼ وما التػسقر، طؾؿ دَّ َح  وْل

 : قالإح جؿقع يف التُّؽالن

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

 بللػـاظ الـطـؼ كقػقة طـ فقف ُيْبَحث طؾؿٌ  هق": رحؿف اهلل تعالك حقان أبل العالمة ققل

 طؾقفـا تحؿـؾ التـل ومعاكقفـا ،والرتكقبقـة اإلفراديَّـة وأحؽامفا ومدلقٓهتا، الؼرآن،

 - "الرتكقب حالة

ــرآن ــة والؼ ــع،: لغ ــراءة الجؿ ــؾكُ 2)- والؼ ــك ؼ ــقع: إل ــقاتر الؿجؿ ــت  الؿت  الؿػت

  -بالؿعقذتقـ الؿختتؿ بالػاتحة

 كــقع لــف الــذي (3أجزائــف بعــض وبــقـ بقـــف الؿشــرتك الؼــدر طؾــك يطؾــؼ وقــد

 - بف اختصاص

ه ـــــــّزل الؽـــــــالم: وَحـــــــد  ـــــــك الؿـ ـــــــف اهلل صـــــــؾك محؿـــــــد طؾ   ،وســـــــؾؿ طؾق

ـــــقرة لإلطجـــــاز ـــــف بس ـــــد ،مـ ـــــف الؿتعب ـــــؼ -بتالوت ـــــك وُيطؾ ـــــائؿ :طؾ ـــــف الؼ   بذات

                                                 
 ( ساقط مـ )ب(-8)

 ( ساقط مـ )ج(-0)

 (- 808.  8البحر الؿحقط: )  (5)

 (- 525ـ  520(، ومعجؿ مؼايقس الؾغة: )  335اكظر: مػردات ألػاظ الؼرآن: )  (1)

 ساقط مـ )د(- (2)

 (- 32.  8اكظر هذا بـصف يف: فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر لؾؿـاوي: )  (3)

 -ه(زيادة مـ )د( و ) (4)

 -"لؾتعبد"( يف )ج(: 5)

(، إٓ أكف فقف: )الؾػـظ( بـدل )الؽـالم(، وكثقـرًا مـا ُيـؼـؾ  08يف جؿع الجقامع لؾسبؽل: ) التعريػ بـصف  (6)

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

= 
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ــالك ــدلقل ،تع ــف الؿ ــاظ طؾق ــقرة- بإلػ ــة: والس ــف الطائػ ــؿٍ  الؿســؿاة مـ  خــاصٍّ  باس

ــقرة مـــ صائػــة: وأيــة- تقققػــًا : هــق مــا الؼــرآن مـــ ثــؿ- بػصــؾٍ  مؿقَّــزة السُّ

،
 
 ولــف -بعــدها كــزل مــا: وهــق مــدين ، -إصــ  طؾــك الفجــرة قبــؾ كــزل مــا: وهــق مؽــل

تُفـــا كثقـــرة أكـــقاع  كظـــؿ [مــــ التػســـقر لعؾـــؿ] شـــرحل يف قبؾفـــا الؿباحـــث مـــع بقَـّ

                                                 
= 

ج تعريػ )الؼرآن( بزيـادة ألػـاظ يف حـده، ا بتـدأها جؿؾة: )طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، وقد تدرَّ

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-

 -"بالذات إقدس"( يف )ج(: 8)

ثبتقن هلل تعالك الؽـالم الـػسـل، فقجعؾـقن جرى الؿملُػ يف هذا التعريػ طؾك مذهب إشاطرة الذيـ ي (0)

كــالم اهلل الؼــائؿ بــذات اهلل تعــالك الــذي ٓ يؿؽـــ ســؿاطف، وأمــا الـــظؿ الؿســؿقع طـــدهؿ7 فؿخؾــقق- 

ومذهب أهؾ السـة والجؿاطة أن كـالم اهلل تعـالك غقـر مخؾـقق، وهـق صـػُة ذاٍت وفعـٍؾ، فـاهلل سـبحاكف 

الؼـرآن، وهـق يف الؿصـاحػ مؽتـقٌب، ويف الؼؾـقب  يتؽؾؿ متك شاء بؿا شـاء جـؾ وطـال، ومــ كالمـف7

وٓ شـؽ أن مــ قـال: إن كـالم اهلل7 معــك "محػقٌظ، وطؾك إلسـ مؼروٌء- قال ابـ أبل العز الحـػـل: 

واحد قائؿ بـػسف تعالك، وأن الؿتؾق الؿحػقظ الؿؽتقب الؿسؿقع مــ الؼـارئ7 حؽايـُة كـالم اهلل وهـق 

(- واكظر بقان مذهب أهؾ الســة 816- شرح الطحاوية: )" يشعرمخؾقق7 فؼد قال بخؾؼ الؼرآن وهق ٓ

ـــة لاللؽــائل: )  ــؾ الس ــاد أه ــرح اطتؼ ــالػقـ يف: ش ــك الؿخ ــرد طؾ ــللة وال ــرح  018.  0يف الؿس (، وش

 (- 088.  8( ولقائ  إكقار السـقة لؾسػاريـل: ) 804الطحاوية ٓبـ أبل العز: ) 

 -"مـ الؼرآن"( زيادة مـ )ج(- ويف )د(: 5)

 -"تقفقؼًا": ه(، ويف )"تقققػقًا"يف )د(:  (1)

 ، وما أثبتف مـ )ج( وهق أص -"مـ الؼرآن": ه(إصؾ و)ب( و)د( و )( يف 2)

 -"متؿقزة"، ويف )د(: "الؿتؿقزة": ه(يف إصؾ و ) (3)

 -"بػضؾ": ه(يف ) (4)

 ( زيادة مـ )ج( و )د(-5)

ـُ ططقة يف الؿحرر القجقز: ) ذهب إلك هذا الؼقل يف تحديد الؿؽل والؿدين جؿ (6) اطة مـ العؾؿاء مـفؿ: اب

ـُ جزيء الؽؾبل يف التسفقؾ: )  815.  0 ـُ كثقـر يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ: )  85.  8(، واب .  8(، وابـ

، وكؼؾ ابـ حجر آتػـاق "الؿشفقر"( بلكف:  854.  8( وغقرهؿ، ووصػف الزركشل يف الربهان: )  85

 (-  015.  8بقان إسباب: )  طؾقف كؿا يف: العجاب يف

 -ه(ساقط مـ ) (82)

 -"لـظؿ": ه(يف ) (88)
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ــة ــقم كؼاي ــد لؾشــقخ] العؾ ــرؤوف طب   ال
ّ
ــحك وســقرةُ - [الؿؽــل ــة :الّض  ،مؽّق

  كؾؿـــــــة، وأربعـــــــقن حرفـــــــًا، وســـــــبعقن واثــــــــان مائـــــــة وهـــــــل ،مؽّقـــــــة

ـــــة طشـــــر وإحـــــدى ـــــؾ مـــــا: اكزولفـــــ وســـــبب -آي   ســـــللت القفـــــقد إن: قق

ـــف اهلل صـــؾك اهلل رســـقل ـــركقـ ذي طــــ وســـؾؿ طؾق ـــّروح، وطــــ والؽفـــػ الؼ  ال

  الـــقحل، طــــف فـــاحتبس اهلل، شـــاء إن: يؼـــؾ ولـــؿ ،( ـــداً  ســـلخبركؿ): فؼـــال

طـــف قـــد محؿـــداً  إن: الؿشـــركقن فؼـــال ـــف ودَّ  اهلل مــــ أمـــره كـــان ولـــق وَقـــاله، ربُّ

 أم طــــ- إكبقـــاء مــــ قبؾـــف كـــان لؿــــ يػعـــؾ كـــان كؿـــا طؾقـــف لتتـــابع تعـــالك

                                                 
كتاب )كؼاية العؾقم( لؾحافظ السققصل7 كتاٌب مـثـقر جؿـع فقـف خالصـة أربعـة طشـر طؾؿـًا، ثـؿ شـرحف  (8)

السققصل يف كتاب )إتؿام الدراية شرح الـؼاية(، والـؼايُة وشرحُف إتؿـام الدرايـة7 كالهؿـا مطبـقع، وقـد 

يف مـظقمـة  ه(643الـؼايَة طدٌد مـ العؾؿاء مـفؿ: الشقخ طبد العزيز الرئقس الزمزمل الؿؽـل )ت: كظؿ 

التػسقر، َكَظَؿ فقف ما يخص طؾؿ التػسقر مــ الـؼايـة، واسـتػاد يف الــظؿ مــ كتـابل: اإلتؼـان، والتحبقـر، 

اه )روضة الؿػفقم يف كظؿ كؼاية  لؾسققصل- ومـفؿ الشقخ محؿقد بـ طبد الحؼ السـباصل الشافعل، َسؿَّ

 العؾقم(، ومـفؿ الشقخ طبد الرؤوف الؿؽل الذي ذكره الؿملػ هـا-

 ( زيادة مـ )ج(-0)

هـ، َكَظَؿ كؼايَة العؾقم، طؾك بحر الرجز، وشـرح هـذا 635هق طبد الرؤوف الزمزمل الؿؽل، الؿتقيف سـة  (5)

طؾـؿ التػسـقر( وهـق مخطـقط لـدي  هذا الـظَؿ، الشقُخ مـصـقر الطـبالويُّ يف كتابـف )مــفج التقسـقر إلـك

ـ: (، ومعجـؿ الؿػسـري 8642.  0اكظـر: كشـػ الظــقن: ) ، ه 656أتؿـف: يف شـقال، ســة كسخة مـف، 

(0.355-) 

 (- 165.  2- الؿحرر القجقز: ) "الرواة بقـ ذلؽ يف خالف ٓ مؽقة وهل"قال ابـ ططقة:  (1)

 (- 044اكظر: البقان يف طد آي الؼرآن: )  (2)

 -ه(و) )ج(و)ب(  ة مـ( زياد3)

 ( ساقط مـ )ج(-4)

 -ه(ساقط مـ ) (5)

 -"وطده"( يف )ج(: 6)

 -"بؿـ": ه(يف )د( و ) (82)

َذَكَر هذا السبَب يف إققال الـقاردة يف سـبب احتبـاس الـقحل طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ ـ وهـق  (88)

طدٌد مـ الؿػسريـ اكظـر إن شـئت:  سمال القفقد وطدم استثـاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الجقاب ـ،

(، وتػسـقر الؼـرآن  225.  1(، والتػسـقر القسـقط لؾقاحـدي: ) 000.  82الؽشػ والبقان لؾثعؾبل: ) 

ـــقي: ) 015.  3لؾســـؿعاين: )  ـــؾ لؾبغ ـــالؿ التـزي ــــ الجـــقزي:  (، 122.  5(، ومع وزاد الؿســـقر ٓب

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

بــة الســقرة هــذه فـزلــت ،"تركــؽ؟  قربـــف بغايــة ةً ئــُمـْبِ  ،الؿؼالــة لتؾــؽ ُمَؽذ 

ــف مـــ ــف اهلل أطــده ومــا ،رب ــة مـــ ل ــؾ- الجالل ــف يــؾجرب احتبــاس ســبب: وقق : طـ

ــف ــف كــزل فؾؿــا جــرٌو، بقتــف يف كــان أك ــف طؾــك طاتبــف] جربيــؾ طؾق ــا": فؼــال ،[إبطائ  ي

                                                 
= 

(، 02.65ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل: ) ع (، والجام 860.  58(، ومػاتق  الغقب لؾرازي: )  1.123)

 (-   552.  02والؾباب يف طؾقم الؽتاب ٓبـ طادل الحـبؾل: ) 

( يف الصـػحة أتقـة، 5ولؿ َيِرْد هذا السبب بسـد صحق ، بؾ الـقارد يف الصـحق  مـا سـقل  يف حاشـقة )

 فضـؿَّ  ،قـ متؼاربـًالؽـ يجقز أن يؽقن الزمان يف الؼصت ،سقرة الضحك هـا بعقدٌ  وذكرُ "قال ابـ حجر: 

وإكؿـا كـان بعـد ذلـؽ  ،وكؾ مـفؿا لؿ يؽــ يف ابتـداء البعـث ،الرواة إحدى الؼصتقـ إلك إخرى بعُض 

 (- 482.  5- فت  الباري: ) "واهلل أطؾؿ ،بؿدة

 وما أثبتف مـ )ج(- "أم قبق ": ه(و ) ( يف إصؾ و )ب( و )د(8)

سـػقان  لوهل أخت الصحابل أب ،شؿس بـ طبد مـافأروى بـت حرب بـ أمقة بـ طبد أم جؿقؾ هل:  (0)

 ڱ ڱچ وهـل مؿـا ورد مبفؿـًا يف الؼـرآن الؽـريؿ يف ققلـف تعـالك:  -رضل اهلل طـف بـ حربا

(، 5.282رآن العظقؿ ٓبـ كثقر: )]الؿسد[، وذكر تعققـفا الؿػسرون، اكظر: تػسقر الؼ چ ڱ ڱ

 (- 322.  52والتحرير والتـقير: ) 

( رقـــؿ 105: )]الضـــحك[ چ چ چ چ چ ڃ ڃچيف التػســـقر: بـــاب ققلـــف تعـــالك:  روى البخـــاريُّ  (5)

(، ومســؾٌؿ يف الجفــاد والســقر: بــاب مــا لؼــل الـبــل صــك اهلل طؾقــف وســؾؿ مـــ أذى الؿشــركقـ 1622)

 َصـؾَّك ( طـ 8464( رقؿ )665والؿـافؼقـ: )
ِ
ُجـْدب ْبـ ُسْػَقاَن رضل اهلل طـف، َقاَل: اْشـَتَؽك َرُسـقُل اهلل

ـِ ا َؿ َفَؾــْؿ َيُؼـْؿ َلْقَؾَتـْق ـُد، إِك ــل ٕـَأْو َثالًَثـا  ـهلُل َطَؾْقـِف َوَسـؾَّ ْرُجـق َأْن َيُؽــقَن ، َفَجـاَءْت اْمـَرَأٌة َفَؼاَلــْت: َيـا ُمَحؿَّ

ـِ  : َفَلْكَزَل اهلُل َطـزَّ وَ  ـَأْو َثالًَثا  ـَشْقَطاُكَؽ َقْد َتَرَكَؽ، َلْؿ َأَرُه َقِرَبَؽ ُمـُْذ َلْقَؾَتْق  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ َجـؾَّ

يف ققلف: )فجـاءت امـرأة(: "- والؾػظ لؾبخاري- قال ابـ حجر: ]الضحك[ چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

(، وهـذا هـق الصـحق  يف سـبب  258.  5- فـت  البـاري: ) "هل أم جؿقؾ بـت حرب امـرأة أبـل لفـب

 كزول السقرة-

 -"أية"يف )د( و )هـ(:  (1)

 -"مؽذبة لؿؼالتفؿ"( يف )ج(: 2)

 -"بغاية الؼرب"يف )ج(: ( 3)

 -"أطدَّ لف"يف )د( و )هـ(:  (4)

 ساقط مـ )د(- (5)
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ـــا محؿـــد ـــا طؾؿـــت أم ـــدخؾ ٓ أكَّ ـــًا ك ـــف بقت ـــٌب  فق ـــدة -"صـــقرة؟ وٓ كؾ  وم

ــــؾ: آحتبــــاس ــــ: قق ــــؾ طشــــر، خؿســــة: وققــــؾ يقمــــًا، طشــــر ااثـ  خؿســــة: وقق

 ســبب: الؿػســريـ بعــض قــقل معـــك مــا :قؾــت فــنن- أربعــقن: وققــؾ وطشــرون،

 :قؾــت- خالفــف؟ بعضــفؿ ويحؽــل ـ هـــا كؿــا ـ كــذا أيــة هــذه كــزول ســبب

ــاه ــؽ أن: معـ ــة تؾ ــت أي ــد كزل ــؽ بع ــر، ذل ــذ إم  ســبُب  يؽــقن أن فقجــقز وحقـئ

ــزول ــزول بعــد[ الـ ــلن يؽــقن الـ ــقرًا كثقــرًة ب ــع ]أم ــقر، تؾــؽ جؿق  ٓ وهبــذا إم

                                                 
 -"لـ"يف )د(:  (8)

 -"يدخؾ بقتـا"يف )هـ(:  (0)

َوَرَدْت قصُة احتباس القحل لفذا السبب، بال ربـٍط بقـفـا وبـقـ هـذه السـقرة، يف أحاديـث مـفـا: مـا رواه  (5)

ـْ (  0821( رقـؿ ) 8221قان: )مسؾؿ يف الؾباس: باب تحريؿ تصقير صقرة الحقـ رضـل اهلل  َطائَِشـةَ  َطـ

  َرُسقَل  َواَطدَ : َقاَلْت  َأكََّفا طـفا
ِ
اَلمُ  َطَؾْقفِ  ِجْبِريُؾ  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك اهلل  َفَجـاَءْت  فِقَفا، َيْلتِقفِ  َساَطةٍ  فِل السَّ

اَطةُ  تِْؾَؽ  ـْ  َؼاَهـاَفَللْ  َطًصـا، َيـِدهِ  َوفِـل َيْلتِِف، َوَلؿْ  السَّ َٓ  َوْطـَدهُ  اهللُ  ُيْخؾِـُػ  َمـا): َوَقـاَل  َيـِدِه، مِـ  ُثـؿَّ  ،(ُرُسـُؾفُ  َو

،: َفَؼاَلـْت  (ـَـا؟فُ هَ  اْلَؽْؾـُب  َهـَذا َدَخَؾ  َمَتك َطائَِشُة، َيا): َفَؼاَل  ،َسِريرٍ  َتْحَت  َكْؾٍب  ِجْروُ  َفنَِذا اْلَتَػَت،
ِ
 َمـا َواهلل

  َرُسـقُل  َفَؼـاَل  ،طؾقف السـالم ِجْبِريُؾ  َجاءَ فَ  َفُلْخِرَج، بِفِ  َفَلَمرَ  َدَرْيُت،
ِ
 َواَطـْدَتـِل): َوَسـؾَّؿَ  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾَّك اهلل

ـِذي اْلَؽْؾـُب  َمـََعـِـل": َفَؼـاَل  ،(َتْلِت  َفَؾؿْ  َلَؽ  َفَجَؾْسُت  َٓ  َكْؾـٌب  فِقـفِ  َبْقًتـا َكـْدُخُؾ  َٓ  إِكَّـا َبْقتِـَؽ، فِـل َكـانَ  الَّ  َو

 (- 0822( رقؿ )8221: صحق  مسؾؿ: )، واكظر أيضًا"ُصقَرةٌ 

. 82ت: الؽشػ والبقان لؾثعؾبل: ) وقد أورد هذا السبَب لفذه السقرة طدٌد مـ الؿػسريـ، اكظر إن شئ

(، وزاد  122.  5(،، ومعــالؿ التـزيــؾ لؾبغــقي: )  825.  01(، والتػســقر البســقط لؾقاحــدي: )  000

ـــ الجــقزي: )  ــاتق  ال123.  1الؿســقر ٓب ــرازي: ) (، ومػ (، والجــامع ٕحؽــام  860.  58غقــب لؾ

(، والـدر  552.  02(، والؾباب يف طؾقم الؽتاب ٓبـ طادل الحـبؾـل: )  65.  02الؼرآن لؾؼرصبل: ) 

 (-   544.  2الؿـثقر لؾسققصل: ) 

ــر: ) ــؿ )01ورواه الطــرباين يف الؿعجــؿ الؽبق ـــ حجــر: 016( رق ــال اب ــزول هــذه الســقرة، ق ( ســببًا لـ

تحـت سـريره  ،جرو كؾـب وجقدُ  7أن سبب كزولفا 7ٔن يف الطرباين بنسـاد فقف مـ ٓ يعرفووجدت ا"

وقصـة إبطـاء جربيـؾ بسـبب كـقن الؽؾـب  ،فلبطل طـف جربيـؾ لـذلؽ 7لؿ يشعر بف ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 واهلل ،بؿا يف الصـحق  ،مردودٌ  بؾ شاذ   ،غريٌب  7مشفقرة لؽـ كقهنا سبب كزول هذه أية 7تحت سريره

 (- 482.  5- فت  الباري: ) "أطؾؿ

 (- 60.  02(، والجامع ٕحؽام الؼرآن: )  122.  5اكظر: معالؿ التـزيؾ لؾبغقي: )  (1)

 ساقط مـ )د(- (2)

 ساقط مـ )د(- (3)

 زيادة مـ )د( و )هـ(- (4)



 بـ مبارك القهبل ففدد.                         ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك: 

 
373 

ــاٍف  يحصــؾ ــقـ َتـ ــره قــقلو كــذا، ســببف: بعضــفؿ قــقل ب ــف غق ــاه ولــقس- بخالف : معـ

ــةً  ذلــؽ أن ـزول7 حؼقؼقَّــة ِطؾَّ  يتققــػ ٕكــف طؾقــف7 آصــالع يؿؽـــ ٓ ذلــؽ ٕن لؾـُـّ

ــك آصــالع طؾــك ــف طؾ ــالك، إرادت ــػ، إٓ يؿؽـــ ٓ وهــق تع ــف بتققق ــؿ -فتلمؾ ــف ث  إك

ة تـقيًفــا بــف أقســؿ بؿــا أقســؿ تعــالك  مؽاكتــف، ورفعــة وســؾؿ، طؾقــف اهلل صــؾك كبقــف بعــزَّ

 ٓ الـــذي الحبقـــب أكـــف إلـــك مشـــقراً  جاللتـــف، ومظـــاهر قربـــف، غايـــة طؾـــك بقفـــًاوتـ

]لؿــا فقفــا مـــ  ُأوٓه مـــ خقــر آخرتــف الــذي والؿصــطػك وقــاله، تقديعــف يتخقــؾ

 - زيادة الؿؽرمات كالؿؼام الؿحؿقد الذي أوٓه[

: اللـفج جـؾ فؼال قصػ،يُ  وٓ كؿاُلف ُيَحدُّ  ٓ وفضالً  ػ،ؾَ خْ يُ  ٓ وطداً  َوَطَدهُ  ثؿ

 -چڌ ڌ ڎ ڎڈچ

 :مباحث أربعة مـ الشريػة أية هذه طؾك الؽلم

ــة هــذه أن إول: الؿبحــث ــة طؾــك ططــػ قبؾفــا، كــالتل الجؿؾ  جــقاب جؿؾ

 [- 5:الضحك] چڃ ڃ چچ : وهل الؼسؿ،

ـــنن ـــت ف ـــػ: قؾ ـــف اتصـــؾ كق  [ الضـــحك] چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ : ققل

 - قبؾف؟ بؿا

ـــــت ـــــف اتصـــــؾ :قؾ ـــــا ب ـــــل تضـــــؿـف لؿ ـــــع كػ ـــــك التقدي ــــــ والؼؾ   اهلل أن م

ـــــالكســـــبحاكف و ـــــُؾؽ تع ـــــالقحل ُمقاِص ـــــؽ، ب ـــــؽ إلق ـــــب وأك ـــــالك، اهلل حبق   تع

 طؾــــك والتؼــــدم الســــبؼ وهــــق ،وأجــــؾ ذلــــؽ مـــــ أطظــــؿ كرامــــة تــــرى وٓ

                                                 
 ساقط مـ )د(- (8)

 زيادة مـ )د( و )هـ(- (0)

 -و )هـ( )د(و)ج( و( زيادة مـ )ب( 5)

 اقط مـ )د(-س (1)

 ( ساقط مـ )د(-2)

 -"الؼدم"يف )هـ(:  (3)
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ـــع ـــاء جؿق ـــف وشـــفادة ،ورســـؾف تعـــالك اهلل أكبق ـــك أمت ـــع إمـــؿ، ســـائر طؾ  ورف

 الؽرامــــات مـــــ ذلــــؽ وغقــــر بشــــػاطتف، مــــراتبفؿ وأطؾــــك الؿــــممـقـ، درجــــات

 -طـف تعالك اهلل طػا الؽشاف صاحب إلقف أشار كؿا السـقة،

 ابـ فذهب: بف الؿراد وما القطد، هذا معـك يف الؿػسرون اختؾػالؿبحث الثا : 

: معـاه ،مصدرٌ  وبػتحفا ،اسؿٌ  ءالػا بضؿ ،الػؾ  يعطقف أكف: الؿراد أن إلك إسحاق

 - أخرة يف والثقاب الدكقا، يف والػقز الظػر: معـاه

 الحــقض يعطقــف أكـف: طـــفؿ تعــالك اهلل رضـل ،والحســـ طبــاس، ابــ طـــ وُكؼـؾ

 بعـض قالـف كؿـا لدلقؾ، يحتاج ذكر بؿا العطقةَ  ـ كإولـ  وتخصقصفؿا- والشػاطة

 :لؿا مـاسبة كقع بالشػاطة تػسقره يف كعؿ- الؿحؼؼقـ

: ققلـف إلـك ،(وبؽـك ل،أمتـ): قـال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك أكف مسؾؿ صحق  يف ,

                                                 
 -"سائر"( يف )ج(: 8)

 ( ساقط مـ )ج(-0)

 (- 568.  3الؽشاف: )  (5)

كان مقلك لؼقس بــ مخرمـة بــ  ، أبق بؽر وققؾ: أبق طبد اهلل،سحاق بـ يسار بـ خقار الؿدينإمحؿد بـ  (1)

 ســة بغداد تقيف يف، أول مـ ألػ السقرة الـبقية، شلهـ، وهبا ك 52الؿطؾب الؼرشل، ولد يف الؿديـة سـة 

(، والجـرح والتعـديؾ ٓبــ أبـل 122.  8هـ- اكظر: الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد: )828هـ وققؾ: 822

(، 000(، ومشاهقر طؾؿاء إمصار ٓبـ حبـان: )552.  4ن: )(، والثؼات ٓبـ حبا868.  4حاتؿ: )

 (-4.  0وتاريخ بغداد لؾخطقب البغدادي: )

(، والجــامع ٕحؽــام 002.  8(، وســقرة ابـــ هشــام: )852اكظــر: الســقر والؿغــازي ٓبـــ إســحاق: ) (2)

 (-62.  02الؼرآن: )

 (- 464اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة: )  (3)

ــر (4) ــل حــاتؿ: )اكظــر: تػســقر الؼ ـــ أب (، 824.  01(، والبســقط لؾقاحــدي: )5115.  82آن العظــقؿ ٓب

 (، وتػسـقر الؼـرآن العظـقؿ ٓبــ كثقـر:124.  1(، وزاد الؿسـقر: )122.  5ومعالؿ التـزيؾ لؾبغقي: )

 (-215.  5(، والدر الؿـثقر: )103. 5)

 مـ الدكقا يف أططاه ما وكؾَّ  أخرة، يف اهلل أططاه ما كؾَّ  يعؿُّ  وطدٌ  أكف والصحق "قال ابـ جزيء الؽؾبل:  (5)

 (-162.  0- التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ: )"ذلؽ وغقر ،الؿسؾؿقـ وكثرة ،والػتقح ،الـصر مـ

 -"محاسبة"يف )د(:  (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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- (كءُ قُس كَ  وٓ أمتؽ يف سـرضقؽ إكا: فؼؾ محؿد إلك اذهب): لجربيؾ تعالك فؼال

 رب: فـلققل محؿـد  يـا أرضـقَت : لـل يـادي حتك ٕمتل أشػع): ُرِوَي  ولِؿا ,

 -(رضقت

 أكـقاع جؿقع مـ جزيالً  ططاء أخرة يف يعطقف أكف: الؿراد أن إلك بعضفؿ وذهب

 اقتصـر وطؾقـف قبؾـف، مؿـا أطـؿ ففـق ،وغقرهؿا والشػاطة الحقض مـ اإلكرامات

 دٓلـة: لـذلؽ اختقـاره حؽؿة ولعؾ ،تعالك اهلل رحؿف الؿحؾل الجالل الجؾقؾ

 -چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ: تعالك بؼقلف اقرتاكف دٓلة

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

 فـت  ويـقم بـدر، يـقم بلطدائـف والظػر الػت  مـ الدكقا يف أططاه لؿا شامؾ وطد

 ،وإجالئف ،والـضقر قريظة طؾك والغؾبة ،أفقاجًا الديـ يف الـاس ودخقل مؽة،

                                                 
( رقـؿ ) 483رواه مسؾؿ يف: اإليؿان: باب دطاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕمتف وبؽائف شػؼة طؾـقفؿ: ) (8)

  بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا-( طـ طبداهلل 020) 

(، والطـرباين يف  345.  0(، وابـ خزيؿـة يف التقحقـد: ) 355( رقؿ ) 056.  0رواه البزار يف مسـده: )  (0)

(، طــ طؾـلٍّ  846.  5(، وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء: ) 0230( رقؿ ) 524.  0يف الؿعجؿ إوسط: )

 (-3425( رقؿ )111.  81حاديث الضعقػة: ) - سؾسؾة إ"مـؽر"رضل اهلل طـف، قال إلباين: 

 -"الؽرامات"( يف )ج( و )د(: 5)

 -"غقرهؿ"يف )د(:  (1)

 -"تعالك الخؾقؾ والجالل الؿحؾل رحؿفؿا اهلل"، ويف )د(: "اقتصر الجالل الؿحؾل"( يف )ج(: 2)

 (- 842تػسقر الجاللقـ )  (3)

 -"وحؽؿةُ "( لقست يف )ج(- وفقفا: 4)

 -"اكفإقر"يف )د(:  (5)

 ( ساقط مـ )ج( و )د(-6)

 -"الؿػقد"يف )د(:  (82)

 يف الؿطبقع مـ الؽشاف: )مقطد(- (88)

 ويف الؿطبقع مـ الؽشاف: )الػؾج(- "الػؾ "يف )د( و )هـ(:  (80)

 -"بـق الـضقر"يف )د(:  (85)

 يف الؿطبقع مـ الؽشاف: )إجالئفؿ(- (81)
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 إرض أقطار يف الراشديـ خؾػائف طؾك فت  وما العرب، بالد يف وسراياه وطساكره

 كـــقز مـــ وأهنــبفؿ الجبــابرة، ؽمؿالــ مـــ بليــديفؿ وهــدم الؿــدائـ، مـــ إرض

 اإلسـالم، وهتقُّـب الرطـب، مــ والغـرب الشـرق أهـؾ قؾـقب يف قذف وما إكاسرة،

 كـفـف يعؾـؿ ٓ الـذي الثـقاب مــ لـف ادخـر ولؿـا الؿسؾؿقـ، واستقالء الدطقة، وفُشقّ 

 ترابــف أبــقض، لملــم مـــ قصــر ألــػ الجـــة يف لــف: )طبــاس ابـــ قــال تعــالك، اهلل إٓ

 - اكتفك- "(الؿسؽ

 مـ أططاه ما لؽؾ شامؾ": بؼقلف سره اهلل قدس البقضاوي الؼاضل ولخصف

 اهلل إٓ] كـفــف يعــرف ٓ مؿــا لــف ادخــره ومــا ،إمــر وضفــقر الـــػس، كؿــال مـــ

 - اكتفك- "[تعالك

 أخـرة يف لـف ادخـر مـا ٕن] 7الؽشـاف يف مؿـا ٕفقـد إيجازها مع هل بؾ

                                                 
 يف الؿطبقع مـ الؽشاف: )وبث طساكره(- (8)

 مـ )هـ(-ساقط  (0)

(،  155.  01(، والطربي يف جامع البقان: ) 55652( رقؿ ) 58.  4رواه ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ: )  (5)

( رقــؿ  846.  8(،، والطــرباين يف الؿعجــؿ إوســط: ) 5115.  82(، وابـــ أبــل حــاتؿ يف تػســقره: )

  اإلســاد ولـؿ هذا حديث صحق"( وقال: 5615( رقؿ ) 245.  0(، والحاكؿ يف الؿستدرك: )240)

- والثعؾبل يف الؽشـػ والبقـان: "تػرد بف طصام بـ رواد طـ أبقف وقد ُضع ػ"، وقال الذهبل: "يخرجاه

(- واكظــر: الــدر 0462) ( رقــؿ 354.  3(، وصــححف إلبــاين يف السؾســة الصــحقحة: )  001.  82)

 (- 210.  5الؿـثقر: ) 

 (- 568.  3الؽشاف: )  (1)

 ساقط مـ )هـ(- (2)

 -"ومؿا لخصف"يف )د(:  (3)

 لقست يف الؿطبقع وفقف: )لؿا(- (4)

 -"وإطالء الديـ"يف الؿطبقع هـا زيادة:  (5)

 -"ولؿا ادخر لف"ويف الؿطبقع:  "ادخر"يف )هـ(:  (6)

 وهق مقافؼ لؾؿطبقع- "سقاه"ساقط مـ )د(، وفقفا بدلف:  (82)

 (- 586.  2أكقار التـزيؾ: )  (88)

 -"أفقد": (و )د( و )هـ ( يف )ج(80)

 -"بؾ هل أجؿع مع إيجازها أفقد مؿا يف الؽشاف"( يف )د(: 85)
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 الؿبقـ كؾ لقس 7"الثقاب مـ": [الؽشاف ققل: يؼال أن إٓ الؾفؿ الثقاب ـم أطؿ

 طبـاس، ابــ طـ بعدُ  كؼؾف ما بؼريـة وغقره، الثقاب مـ: قال فؽلكف بعضف، بؾ الؿبقـ

 يف طؾقـف بـف اهلل يــعؿ ما جؿقع هق الثقاب إن: يؼال أو الثقاب، جؿؾة مـ يجعؾف لؿ إن

 - فتلمؾف البقضاوي، المك يساوي فحقـئذ ضاهر، وهذا أخرة،

 بنحقـاء طؾقـف اإلكعـام مــ لـف تعـالك اهلل أططـاه مـا أيضـًا القجف هذا يشؿؾ وقد

 يؾتػتـقا ولـؿ الحػـاظ، مــ واحـد غقر صححف حديث يف جاء كؿا بف، وإيؿاهنؿا أبقيف

  لفؿـــا، خصقصـــقة ،"بـــف فسمــــا لـــف أحقاهؿـــا تعـــالك اهلل إن": فقـــف صعــــ لؿــــ

ــة ــف وكرام ــف اهلل صــؾك ل ــؾؿ، طؾق ــقل وس ـــ فؼ ــة اب ــذا إن": دحق ــرده ه ــرآن ي  الؼ

                                                 
 ( ساقط مـ )ج(-8)

 ساقط مـ )د(- (0)

 -"القطد"( يف )ج( و )ب( و )د(: 5)

 -"لؿا"يف )د(:  (1)

أبل  يف بِخط جدغريب لعؾف يص ، وجدتُ  حديٌث  يورُ و": بسـٍد فقف مجفقلقن حقث قالالسفقؾل  رواه (2)

 مــ كتـاٍب  ففقـف مجفقلـقن، ذكـر أكـف كؼؾـ بســدٍ  ـ رحؿـف اهلل ـ ـ الؼاضـلسـبـ أبل الح َأحؿد انأبل طؿر

 هشـام بــ أبـل الزكـاد، طــ طبد الرحؿـ بــ ذ الزاهد، يرفعف إلكعق  ذ بـ داود بـ مُ ق  عَ مُ  مـ كتاِب  سختُ اكْ 

 َصـؾَّك اهللُ  رضل اهلل طـفـا:، طـ طائشة طـ أبل طروة
ِ
َسـَلَل َربَّـُف َأْن ) :َطَؾْقـِف َوَسـؾَّؿَ  ُأْخبِـْرُت َأنَّ رسـقل اهلل

كؾ شلء، ولـقس تعجـز رحؿتـف وقدرتـف  كواهلل قادر طؾ (آَمـَا بِِف، ُثؿَّ َأَماَتُفَؿاوُيْحقَِل َأَبَقْيِف، َفَلْحَقاُهَؿا َلُف، 

صـؾقات  بِؿا شاء مـ فضؾف، ويـعؿ َطَؾْقِف بِؿا شاء مـ كرامتفيخصف أهؾ أن  طؾقف السالمَطـ شلء، وكبقف 

- "مـؽـر جـداً "(- قـال ابــ كثقـر يف هـذا الحـديث: 854.  0- الـروض إكـػ: )"اهلل طؾقف وآلـف وسـؾؿ

 "(- وقـال ابــ سـقد الــاس: 005.  1(- واكظر: تػسقر الؼرآن العظقؿ لـف: )015.  0البداية والـفاية: )

أسـؾؿا  7طؾقـف وسـؾؿأبـقي الـبـل صـؾك اهلل  ،مــة بــت وهـبآو ،وقد روي أن طبد اهلل بـ طبـد الؿطؾـب

وهل روايات ٓ معقل يف حؼ جده طبد الؿطؾب،  ، وإن اهلل أحقاهؿا لف فآمـا بف- وروي ذلؽ أيضًاأيضًا

 (-   820.  8- طققن إثر: ) "طؾقفا

 -"وكرامة لفؿا بربكتف"( يف )ج(: 3)

حقـة بــ خؾقػـة د ساق هق كسبف إلك ،أبق الخطاب طؿر بـ الحسـ بـ طؾل بـ محؿد بـ الجؿقؾ الؽؾبل( 4)

ذو الـسـبقـ بـقـ دحقـة ، لـذلؽ كـان يؽتـب بخطـف: طؾـل بــ أبـل صالـب يرجع كسبفا إلكأمف الؽؾبل- و

أداء ما وجب مـ بقان ، وآبتفاج يف أحاديث الؿعراج، مـ كتبف: إكدلسل البؾـسل الحافظ ،والحسقـ

هــ- اكظـر: تـاريخ 355رة طام ، تقيف يف الؼاهالتـقير يف مقلد السراج الؿـقر، ووضع القضاطقـ يف رجب

= 
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 الؽرامــة جفــة طؾــك وطؼــالً  شــرطًا مؿؽـــ ذلــؽ ٕن محؾــف7 يف لــقس ،"واإلجؿــاع

 - إجؿاع وٓ قرآن يرده فال والخصقصقة،

 آطتـداد وطدم التؽؾقػ، ٓكؼطاع [الؿقت بعد] يـػع ٓ اإليؿان: قؾت فنن

 - حقـئذ بف

 :وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك أكف ص  وقد ،والؽرامة الخصقصقة غقر يف محؾف :قؾت

ْت   [وجفـف اهلل كـرم طؾـل  ] صؾَّك حتك الققت فعاد مضقفا بعد الشؿُس  طؾقف ُردَّ

 صـحة يف صعـ لؿـ التػات وٓ- هذا فؽذا ،وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك لف كرامة العصر:

                                                 
= 

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

(، وجـامع  005.  1(، وتػسقر الؼـرآن العظـقؿ: )  83اكظر: التذكرة يف أحقال الؿقتك وأمقر أخرة: )  (8)

(، وإتؿـام الـعؿـة الؽـربى لؾفقتؿـل: )  8252.  0)  أثار يف مقلـد الـبـل الؿختـار ٓبــ كاصـر الـديـ:

( لـؿ التــقير يف مقلـد السـراج الؿـقـر(، وٓبــ دحقـة مخطـقط: ) 42.  8(،، والسقرة الحؾبقـة: )  826

 أقػ طؾقف-

- " واهلل أطؾـؿ ،: وهذا كؾف متققـػ طؾـك صـحة الحـديث، فـنذا صـ  فـال مـاكع مــفقؾُت  "قال ابـ كثقر:  (0)

   (-001.  1ظقؿ: )تػسقر الؼرآن الع

 -"يـتػع"( يف )ج(: 5)

 ساقط مـ )د(- (1)

 ( لقست يف )ج( و )ب(-2)

 -و)د( ( زيادة مـ )ج(3)

 -"مغقبفا"ويف )هـ(:  "تغقبفا"( يف )ج(: 4)

 ( ساقط مـ )ج(-5)

 :البـلن يؼـ ،رضل اهلل طـف أن يـػرد طؾل   ،وقد غؾب هذا يف طبارة كثقر مـ الـساخ لؾؽتب"قال ابـ كثقر: ( 6)

ْـ  7وهـذا وإن كـان معــاه صـحقحًا (7كـرم اهلل وجفـف) :أو ،مــ دون سـائر الصـحابة (طؾقف السـالم)  لؽـ

فنن هذا مـ باب التعظقؿ والتؽريؿ، فالشـقخان وأمقـر الؿـممـقـ  7سقي بقـ الصحابة يف ذلؽأن يُ  يـبغل

 (-105.  3- تػسقر الؼرآن العظقؿ: ) "رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ ،أولك بذلؽ مـف ،طثؿان

ـْ : ( 61.  5)  :مشؽؾ أثـار شرح :أخرجف الطحاوي يف (82)  َأنَّ  ،رضـل اهلل طـفـا ُطَؿـْقسٍ  أسـؿاء بــت َطـ

ْفَباءِ  الظُّْفرَ  َصؾَّك َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِلَّ  ـالمُ  َطَؾْقـفِ  َطؾِقًّـا َأْرَسَؾ  ُثؿَّ  ،بِالصَّ  َوَقـدْ  ،َفَرَجـعَ  َحاَجـةٍ  فِـل السَّ

 َفَؾـؿْ  ،َطؾِـلٍّ  ِحْجـرِ  فِـل َرْأَسفُ  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِلُّ  َفَقَضعَ  اْلَعْصَر، َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِلُّ  كَصؾَّ 

ْكفُ  ْؿُس، َغاَبِت  َحتَّك ُيَحر   َطَؾـك بِـَْػِسفِ  اْحَتَبَس  َطِؾق ا َطْبَدكَ  إِنَّ  الؾُفؿَّ ): َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  الشَّ

= 
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 -أيضًا الحديث هذا

 الـدكقا يف حقـاة تحصؾ لؿ إذا الؿقت بعد: يـػع ٓ اإليؿان كقن محؾ: يؼال أو

  -هـا كؿا حصؾت إذا ما بخالف

 لـبقف يلذن لؿ تعالك اهلل إن: حديث إيؿاهنؿا مـ هـا تؼرر ما طؾك يشؽؾ: قؾت فنن

 : بجقابقـ ذلؽ طـ أجقب: قؾت -ٕمف آستغػار يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 يـمذن فؾـؿ الققـت، ذلؽ طـ لفا آستغػار تلخقر اقتضت الؿصؾحة أن: إول]

 قبــؾ كــان أكـف: الثــا - [الخػقـة بــالحؽؿ تعـالك طؾؿــف مــ ســبؼ لؿـا فقــف لفـا

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بف وإيؿاهنا إحقائفا

 يف وهـؿ الػرتة، أهؾ مـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك أبقيف أن بعضفؿ قرر قد: قؾت فنن

 إحقائفؿـا قبـؾ لفؿـا آسـتغػار مــ الؿــع وجـف فؿـا ـ،معـذبق وغقر الؿسؾؿقـ حؽؿ

 - وإيؿاهنؿا؟

 الؽػـر يؼتضـل بؿـا لتؾبسـف معـذب هـق مــ الػـرتة أهـؾ مــ بلن يجاب قد: قؾت

 بــ طؿـرو رأيت): [وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك طـف] الحديث فػل ] لحل، بـ كعؿرو

                                                 
= 

ْؿُس  َفَطَؾَعِت  :َأْسَؿاءُ  َقاَلْت  ،(َشْرَقَفا َطَؾْقفِ  َفُردَّ  َكبِقَِّؽ  َْرضِ  َوَطَؾك اْلِجَبالِ  َطَؾك َوَقَعْت  َحتَّك الشَّ ْٕ  َقامَ  ُثؿَّ  ،ا

لَ  َطؾِل   ْفَباءِ  فِل َوَذلَِؽ  َغاَبْت  ُثؿَّ  ،اْلَعْصرَ  َوَصؾَّك َفَتَقضَّ   -"َخْقَبرَ  َغْزَوةِ  فِل الصَّ

 (-648( رقـــؿ )562.  0سؾســـؾة إحاديـــث الؿقضـــقطة: ) -"مقضـــقع" :قـــال إلبـــاين رحؿـــف اهلل

  -"مقضقع بال شؽ": ( وقال 523.  8)  :الؿقضقطات كتابف: والحديث أورده ابـ الجقزي يف

 -"ويؼال"يف )د(:  (8)

ـفِ  َقْبـرِ  ِزَيـاَرةِ  فِـل َوَجـؾَّ  َطـزَّ  َربَّفُ  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك الـَّبِل   انِ اْستِْئذَ روى مسؾؿ يف الجـائز: باب  (0) .  0: )ُأم 

ـْ ( 643( رقــؿ )348   َرُســقُل  َقــاَل : َقــاَل  ُهَرْيــَرَة، َأبـِـل َطــ
ِ
ــل اْســَتْلَذْكُت ): َوَســؾَّؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾَّك اهلل  َأنْ  َربِّ

ل َأْسَتْغِػرَ  ُمِّ
 -(لِل َفَلِذنَ  َقْبَرَها َأُزورَ  َأنْ  َواْسَتْلَذْكُتفُ  لِل، َيْلَذنْ  ؿْ َفؾَ  ِٕ

 -"لف"( يف )ج(: 5)

 -"مـ الحؽؿ"يف )هـ(:  (1)

 الثاين فجعؾف إول- م( يف )ج( جعؾ هذا الجقاب الثاين وقد2)

 ( لقست يف )ج(-3)

 ساقط مـ )د(-( 4)

 ( ساقط مـ )ج(-5)
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 آسـتغػار جـقاز إمة تقهؿت لئال حقـئذ الؿـع فقؽقن ،(الـار يف قصبف يُجر   (8[لحل

 الرفعـة كؿـال يؼتضـل وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك اسـتغػاره أنَّ  أو ،مطؾؼـًا الػـرتة ٕهؾ

 -يخػك ٓ كؿا ألقؼ اإليؿان بعد ووققطف- الؽؿال مدارج يف والرتقل

 يـا: رجـؾ قـال مسـؾؿ بحـديث تعـذيبفؿا وطـدم إيؿاهنؿـا مـ تؼدم ما ؾؽِ ْش واستُ 

ــك فؾؿــا] ،(الـــار يف): قــال أبــل؟ أيـــ اهلل، رســقل  يف وأبــاك أبــل إن): فؼــال دطــاه، ولَّ

 - [(الـار

 أن خشـقةَ  [الرجـؾ ذلـؽ خـاصر يطقـب أن: ]بـذلؽ قصد إكؿا بلكف طـف وأجقب

ًٓ  ســؿعف لققــقع يرتــدَّ   ولــك، أن بعــد ذلــؽ لــف قــال إكؿــا أكــف بــدلقؾ الـــار يف أبــاه أن أو

 - كذلؽ الحؼقؼة يف يؽـ لؿ وإن بذلؽ هإخبارَ  الؿصؾحةُ  حتفرجَّ 

: طؾقـف يـزل أن قبؾ كان ذلؽ أن مـ بعضفؿ إلقف أشار ما الجقاب هذا مـ وأولك

 أصػــال طـــ ســئؾ أكــف لــف وقــع كؿــا ،[اإلســراء] چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ 

 قال وقد هذا -الجـة يف أكفؿ فذكر طـفؿ سرؾ ثؿ ،(آبائفؿ مع هؿ): فؼال الؿشركقـ

                                                 

ــــا (8) ( رقــــؿ 558: )چ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئچ ب رواه البخــــاري يف التػســــقر: ب

ــدخؾفا 1305) ــة ي ــارون والجـ ــدخؾفا الجب ــار ي ــاب الـ ــا: ب ــا وأهؾف ــة وصــػة كعقؿف (، ومســؾؿ يف الجـ

 ( طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف-0523( رقؿ )8845الضعػاء: )

 -و )هـ( ( زيادة مـ )ج(0)

 -"الرتقل لؾؽؿال"( يف )ج(: 5)

( طــ أكـس 025( رقـؿ )483باب بقان أن مـ مـات طؾـك الؽػـر ففـق يف الــار: )رواه مسؾؿ يف اإليؿان:  (1)

 رضل اهلل طـف-

 ساقط مـ )د(- (2)

 -"تطققب قؾبف خشقة"( يف )ج(: 3)

 -"بنخباره"( يف )ج(: 4)

ـُ طبد الرب طـ طائشـة رضـل اهلل طـفـا:  (5) سـللْت خديجـُة الـبـلَّ صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ طــ أوٓد "روى اب

فؼال: هؿ مع آبائفؿ، ثؿ سللتف بعد ذلؽ فؼال: اهلل أطؾؿ بؿا كاكقا طامؾقـ، ثؿ سللتف بعـد مـا  الؿشركقـ؟

- "وقـال: )هـؿ طؾـك الػطـرة(، أو قـال: )يف الجــة( چی ىئ ىئ ىئ ېئچ استحؽؿ اإلسالم فـزلت 

وأبـق معـاذ هـق: سـؾقؿان بــ أرقـؿ، وهـق "(- والحديث ضعقػ، قال ابـ حجـر: 884. 85التؿفقد: ) 

 (-014.  5فت  الباري: )- "ضعقػ
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ـُ  الشــفاب الؿتــلخريـ خطقــب جــدي تؾؿقــذ قــال  الؿؽــل ثــؿ الفقتؿــل حجــر ابــ

ـف بلبقـف أراد أكـف طــدي لف تلويؾ وأضفر": تعالك اهلل رحؿفؿا  ٕن صالـب7 أبـا طؿَّ

 أصـ  طؾـك بخالفـف الشـاهدة أيـةُ 7 فقـف الؿجـاز وقريـةُ - أبًا العؿَّ  تسؿل العرب

 -اكتفـك- "الؿطؾـب طبد جده بعد كػؾف الذي هق طؿف وأن السـة، أهؾ طـد محامؾفا

 يف وأمــؽ أمــل): أمــف طـــ لســائؾ وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك بؼقلــف بعضــفؿ فقــف وكظــر

 -(الـار

 :إمة لجؿقع وبشارة جؿة، فقائد وفقف الؿبحث الثالث:

 اهلل رضل طؾل فعـ الؼرآن، يف آية أرجك أية هذه أن إلك ذهب بعضفؿ أن اطؾؿ

                                                 
 -"شفاب الؿؾة"( يف )ج(: 8)

الؿؽـل، شـفاب الـديـ، أبـق  الشـافعل إكصـاري الفقتؿل السـعدي ،أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر (0)

 :مـفـا كثقـرة، تصـاكقػ لـف، كسـبتف وإلقفـا( بؿصـر الغربقـة إقؾقؿ مـ) الفقتؿ أبل محؾة يف مقلدهالعباس، 

ة ، تـقيف يف مؽـة ســالؿديــة إلـك رحؾـة( ط , الؿــظؿ الجـقهر)و( ط , العرب فضائؾ يف إرب مبؾغ)

لؾؽتـاين:  وإثبـات الػفـارس ففـرس(، و025.  8هـ- الــقر السـافر طــ أخبـار الؼـرن العاشـر: )645

 (-051.  8(، وإطالم لؾزركؾل: )8.554)

 -"طبد الؿطؾب"يف )د( هـا زيادة:  (5)

 -"لؿا تؼرر أن العرب"يف الؿطبقع: ( 1)

 -"يف ذلؽ"( يف )ج(: 2)

 -"دةأية أتقة الشاه"يف الؿطبقع: ( 3)

 (-820الؿـ  الؿؽقة يف شرح الفؿزية ٓبـ حجر الفقتؿل: ) (4)

 -"بعض إفاضؾ"( يف )ج(: 5)

يـا رسـقل اهلل أيــ أمـل، قـال:  ا رزيــأبأن  (83856( رقؿ )826.  03ه: )يف مسـد أحؿد روى اإلمام (6)

- ل(ع أمـمـ ؽأمـا ترضـك أن تؽـقن أمـ)قـال: فـليـ مــ مضـك مــ أهؾـؽ، قـال:  -(أمـؽ يف الــار)قـال: 

( رقــؿ 025. 86( والطــرباين يف الؽبقــر: )355( رقــؿ )056. 8وأخرجــف ابـــ أبــل طاصــؿ يف الســـة: )

ــد: )يف  الفقثؿــل (، قــال148) ــدُ  َرَواهُ "(: 883. 8مجؿــع الزوائ ــلُّ  َأْحَؿ
َبَراكِ ــل َوالطَّ ــرِ  فِ ــف  اْلَؽبِق ورجال

 حـديث مــ شـاهداً  لـف ٕن 7صـححف وإكؿـا- "ضعقػ وإسـاده ،صحق  حديث"- قال إلباين: "ثؼات

( وقـد رواه مسـؾؿ- ضـالل 01( سـبؼ تخريجـف يف ص: )الــار يف وأبـاك أبل إن) :مرفقطًا مالؽ بـ أكس

 (-062. 8الجـة يف تخريج السـة: )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ۀ ۀ ہ چ : الؼـرآن يف آيـة أرجـك إن: نتؼقلـق العـراق أهـؾ معشر إكؽؿ": طـف

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺   چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 يف آيـة أرجـك إن: كؼـقل البقـت أهـؾ [ولؽـا: قال -ذلؽ لـؼقل إكا: فؼالقا] ،[الزمر]

 تػسـقر يف بؿـا بعضفؿ وأيده- "چڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ : تعالك اهلل كتاب

 يف أمتــف مـــ وأحــٌد  محؿــد رضــكي ٓ): قــال وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك أكــف": الثعؾبــل

: وســؾؿ طؾقــف اهلل صــؾك قــال] أيــة هــذه كزلــت لؿــا أكــف: يــروى وبؿــا- "(الـــار

 إشـؽال الرضـك طـدم معــك ويف- (الــار يف أمتـل مــ واحداً  أرضك ٓ [إًذا)

                                                 
 -"وإكا لـؼقل أهؾ البقت"( ساقط مـ )ج( والعبارة فقفا: 8)

ـُ خزيؿة يف كتاب التقحقد: ) (0) هـذا حـديث "( وقـال فقـف: 846.  5حؾقة إولقـاء: ) (، وأبق كعقؿ يف345.  0رواه اب

ـ شري  ـ حديث حرب ب ٓ م ـ طاصؿ، وهـق بصـري ثؼـة ،حديث لؿ كؽتبف إ ٓ طؿرو ب ٓ رواه طـف إ ، والثعؾبـل "و

زيـؾ: )001.  82يف الؽشػ والبقان: ) ـ طؾـل: معـالؿ الـت ـ أبل جعػـر محؿـد بـ (، 122.  5(، وذكره البغقي ط

ـ طــادل الحـ قري(، وكــذا 554.  02بؾــل يف: الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب: )وكــذا ذكــره طـــف ابــ يف:  الؿــالؽل الــدـي

 (-353.  81(- واكظر: كـز العؿال: )886.  4: )العؾؿ وجقاهر الؿجالسة

 -"واحداً "و )هـ(، ويف البؼقة:  )ج( الؿثبت مـ( 5)

(، والؽشػ والبقان 210.  5: )(، واكظر: الدر الؿـثقر845.  8: )اْلُؿَتَشابف َتْؾِخقص فِل خطِقبال رواه (1)

 51.  5(- ويف إسـاده طبد الصؿد بـ طؾل قال طـف العؼقؾل يف الضعػاء ) 002.  82والبقان لؾثعؾبل: )

(- وقـد ثبـت يف 551.  5- مقـزان آطتـدال: ) "لقس بحجة"- وقال الذهبل: " حديثف غقر محػقظ"(: 

تال ققل اهلل طـز وجـؾ يف ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إرضاء الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف أمتف ما جاء أن الـبل ص

[ أيـة، 53]إبراهقؿ:  َّزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ إبراهقؿ:

ــف الســالم:   جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف ُّٱوقــال طقســك طؾق
يا جربيؾ اذهب إلك )، وبؽك، فؼال اهلل طز وجؾ: (الؾفؿ أمتل أمتل)]الؿائدة[، فرفع يديف وقال:  َّ حل

فلتاه جربيـؾ طؾقـف الصـالة والسـالم، فسـللف فـلخربه رسـقل اهلل  (سؾف ما يبؽقؽ؟محؿد، وربؽ أطؾؿ، ف

إكَّـا سـرضـقَؽ : يا جربيؾ، اذهب إلك محؿد، فؼـؾ)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؿا قال، وهق أطؾؿ، فؼال اهلل: 

تؽ وٓ َكُسقُءك (  868.  8(- رواه مسؾؿ يف اإليؿان: باب دطاء الـبل ٕمتف وبؽائف شػؼة طؾقفؿ: ) يف ُأمَّ

 ( طـ طبد اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا- 020رقؿ ) 

 زيادة مـ )ج(-الصالة ( 2)

 -"أن"يف )د(:  (3)

 ساقط مـ )د(- (4)
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 ادٍ بنســ والثعؾبـل ،الحؾقـة يف كعـقؿ أبـق رواه مـا هذا مـ وأبؾغ -طـف الجقاب مع سقل 

- (الــار أمتـف مـ أحد يدخؾ أن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل يرضك ٓ): ضعقػ

 مــ أن": طـفؿـا تعـالك اهلل رضـل طبـاس ابـ طـ جرير وابـ حاتؿ أبل ابـ رواه وما]

 -["الـار أمتف مـ أحد يدخؾ ٓ أن رضاه

 ايـةغ 7ــ ضـعػ ســدها يف كـان وإن ــ إحاديـث هـذه تضـؿـت فؼـد: وبالجؿؾـة

 - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الؿصطػك كبقفا بربكة الؿحؿدية إمة هذه طؾك التػضؾ

 بــف يغــرت ومــا": قــال حقــث ذلــؽ7 رد إلــك الؿقاهــب صــاحب أشــار قــد: قؾــت فــنن

 فنكـف الــار، أمتـف مـ أحد يدخؾ أن أو الـار، يف أمتف مـ واحداً  يرضك ٓ أكف مـ الجفال

: يؼـقل أن مــ بحؼـف أطـرف وهق ربف، بف يرضك بؿا يرضك فنكف الشقطان7 غرور

                                                 
= 
 -"وواحد"ويف )هـ(:  "وواحداً "ويف )د(:  "واحدٌ "( يف )ج(: 8)

(، والـقجقز 002.  82ذكره طدٌد مـ الؿػسريـ بال إسـاد، اكظـر إن شـئت: الؽشـػ والبقـان لؾثعؾبـل: ) (0)

.  58(، ومػاتق  الغقب لؾـرازي: )161.  2(، والؿحرر القجقز ٓبـ ططقة: )8082.  8لؾقاحدي: )

ــرآن لؾؼرصبــل: )861 ــام الؼ ــامع ٕحؽ ــػل: )63.  02(، والج ــؾ لؾـس ــدارك التـزي (، 321.  5(، وم

لجــقاهر (، وا283.  3(، وغرائــب الؼــرآن لؾـقســابقري: )162.  0والتســفقؾ ٓبـــ جــزي الؽؾبــل: )

 (-328.  2الحسان لؾثعالبل: )

 (-002.  82(، والؽشػ والبقان: )846.  5حؾقة إولقاء: ) (5)

(  8541( رقــؿ ) 11.  5(، والبقفؼــل يف شــعب اإليؿــان: )155.  01رواه الطــربي يف جــامع البقــان: ) (1)

الؿطبـقع، وهؽـذا ، والحديث لقس يف تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ "رضاه أن تدخؾ أمتف كؾفؿ الجـة"بؾػظ: 

 ( إلك ابـ جرير والبقفؼل، دون ابـ أبل حاتؿ- 210.  5طزاه السققصل يف الدر الؿـثقر: ) 

 ساقط مـ )د(- (2)

 -"التػضقؾ"يف )د(:  (3)

 ( ساقط مـ )ج(-4)

ــق  (5) ــطالينه ــل الؼس ـــ طؾ ــقـ ب ـــ حس ــد ب ـــ أحؿ ــؽ ب ــد الؿؾ ـــ طب ــر ب ــل بؽ ـــ أب ــد ب ـــ محؿ ــد ب  ،أحؿ

، لــف مملػــات مـفـا: إرشــاد الســاري يف شـرح صــحق  البخــاري، لعالمــة الحـافظ، االشــافعل الؿصـري

، تقيف بالؼاهرة طـام لطائػ اإلشارات لػـقن الؼراءات، والعؼقد السـقة يف شرح حرز إماين لؾشاصبلو

.  8(، والبــدر الطــالع: )805.  8(، والؽقائــب الســائرة: )823.  8هـــ- اكظــر: الـــقر الســافر: )605

820-) 

 -"وواحد"يف )د(:  (6)

 -"ففق": )ج(( يف 82)

 -"ففق"( يف )ج(: 88)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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 لخاتؿة تبعًا ،الطبالوي اإلسالم شقُخ  شقخـا ذلؽ رد قد: قؾت- "أرضك ٓ

 جــراءة، هــذه إن": فؼــال تعــالك، اهلل رحؿفؿــا الصــػقي طقســك الســقد الؿحؼؼــقـ

 :إشؽآن الؽالم يف كيبؼ كعؿ -"إلقف يؾتػت وٓ طؾقف، يعقل فال أدب، وإساءة

 الرضــك ومؼــام يرضــك ٓ كقــػ :أكــف ،الؿقاهــب صــاحب أشــار وإلقــف: إول

 رحؿـف شـقخـا حؽـك هــا ومـ ،أولفا مـ بؾ السالؽقـ، مؼامات مـ والتسؾقؿ

 حبف يف بصادق لقس: هـاحدإ فؼالت ،العابدات مـ أربع اجتؿع أكف: تعالك اهلل

 بضـربف، يـرض لؿ مـ حبف يف بصادق لقس: إخرى وقالت ضربف، طؾك يصرب لؿ مـ

                                                 
= 
 -"لؿا"( يف )ج(: 8)

التبقـان  ( مع اختالف يسقر يف الـص، واكظـر:232.  0لؾؼسطالين: ) الؿحؿدية بالؿـ الؿقاهب الؾدكقة  (0)

 (- 45يف أقسام الؼرآن ٓبـ الؼقؿ: ) 

 -و )د( )ج( ساقط مـ( 5)

الؿعـروف  ،الؿصري إزهـري الشـافعلالطبالوي، الديـ محؿد بـ سالؿ بـ طؾل  كاصرجدُّ الؿملػ:  (1)

(، 851.  3(، وإطـالم لؾزركؾـل: )50.  0هـ- اكظر: الؽقاكـب السـائرة: )633ة تقيف سـ بالطبالوي

 (-223.  82وشذرات الذهب: )

 -"شقخ مشايخـا خاتؿة": و )د( ( يف )ج(2)

طقسك بـ محؿد بـ طبقد اهلل بــ محؿـد السـقد الشـريػ، أبـق الخقـر، قطـب الـديـ، الحسـقـل اإليجـل،  (3)

قي، كسبة إلـك جـده ٕمـف السـقد صـػل الـديـ، والـد الشـقخ معـقـ الشافعل، الصقيف، الؿعروف بالصػ

هـ، هـدي الؿـقصـ سـافر 622الديـ اإليجل صاحب التػسقر، فؼقف، مػسر، مـطؼل، كان مقلده يف سـة 

إلك بؾدان ثؿ استقصـ مصر، لف: حاشقة طؾك تػسقر سقرة الػاتحـة لؾبقضـاوي، وتػسـقر مــ سـقرة طـؿ 

هــ وققـؾ: 625- تـقيف ســة "كـان مــ أطاجقـب الزمـان"ذرات الـذهب: إلك آخر الؼرآن، قال طـف يف ش

 5(، وشذرات الـذهب: ) 052.  0هـ- يـظر: الؽقاكب السائرة يف أطقان الؿائة العاشرة لؾغزي: ) 622

 (-125.  8(، ومعجؿ الؿػسريـ: ) 58.  8(، وهدية العارفقـ: ) 064. 

 لؿ أجده فقؿا بقـ يدي مـ مخطقصات لف- (4)

 -"الؿؼام": و )د( و )هـ( )ج( ( يف5)

 (-232.  0لؾؼسطالين: ) الؿحؿدية بالؿـ الؿقاهب الؾدكقة  (6)

 -"أقؾفا"، ويف )د( و )هـ(: "أجؾفا"( يف )ج(: 82)

 -"ولفذا"( يف )ج(: 88)

 -"العباد العابدات"ويف )د(:  "مـ أهؾ العبادات"( يف )ج(: 80)

  -"هـأحد" الؿثبت مـ )ج( و)د(، ويف غقرهؿا:( 85)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 بصادق لقس: الرابعة وقالت بضربف، يتؾذذ لؿ مـ حبف يف بصادق لقس: الثالثة وقالت

 - ضربف يف يشاهده لؿ مـ حبف يف

 كـرذُ  لؿــ ذلـؽ ثبـت وإذا الؿؼـآت، تؾـؽ وطذوبـة الؿؼامات، هذه فتلمؾ

 -الؿرسؾقـ لسقد يؽقن ٓ فؽقػ

ــا  ؽالاإلشــ ــف: الث ــد أك ــالعؼا يف تؼــرر ق ــة مـــ أخــذاً  الســـقة دئ  إدل

 مـ يؽـ لؿ فؾق الـار، يدخؾ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك أمتف طصاة بعض أن: السؿعقة

 -الخؾػ لؾزم رضاه مـ

 :وجقه مـ ـ مشايخـا شقخ إلقف أشار كؿا ـ إول طـ يجاب أن ويؿؽـ

 تعـالك، هلل مرضـل غقـر كعصقاهنؿ العصاة طذاب قنيؽ أن يبعد ٓ أكف :إول

 بالؿؼضـل والرضـك ربـف، رضـك وفؼ طؾك رضاه ٕن أيضًا7 رسقلف بف يرضك فال

 بدَّ  فال ربف7 رضك لعدم الـار، يف دخقلفؿ أو بؽقهنؿ يرَض  لؿ فؾق] مذمقمًا، يؽقن قد

 ،[إشـؽال فال بائرالؽ ارتؽبقا وإن أية، يف لؾقطد بأخرة، ولق الجـة، إدخال مـ

 رضـك وفـؼ طؾـك كان ما مـفؿ الؿطؾقب إذ السالؽقـ7 مؼامات مـ حقـئذ هق ولقس]

                                                 
 -"هذه": )ج(( يف 8)

 -"وإذ"يف )د(:  (0)

 ( زيادة مـ )ج(-5)

 -"إذا"يف )د(:  (1)

 ( لقست يف )ج(-2)

 ( لقست يف )ج(-3)

 -"اإلدٓت"يف )د(:  (4)

 -"الؼطعقة"( يف )ج(: 5)

 ساقط مـ )د(- (6)

 ساقط مـ )د(- (82)

 -"طـ"يف )د(:  (88)

 ساقط مـ )د(- (80)

 ( زيادة مـ )ج(-85)
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 -[تعالك اهلل

 الؿـقلك مختـار كقكـف حقـث مــ يجـب إكؿـا تعالك اهلل بػعؾ الرضك أن :الثا 

 الؿقطـقد والرضـك يؼتضـقف، طؿـا الـظـر قطـع مـع ذاتف، يف هق حقث مـ ٓ الحؽقؿ

 ولتحؼـؼ وطـد، كبقـر فقف فؾقس ُيعطك، ما بؽؾ لحصؾ وإٓ الحقثقة ذهه مـ لقس

 وقـت، كـؾ يف ما طؾك وزائداً  مستؼبالً  كقكف تؼتضل وأية- وقت كؾ يف ولتحؼؼ

 ٓ بــلن الؿعطــك ذات هــق حقــث مـــ [بــف الؿقطــقد الرضــك] أن فالظــاهر وقــت،

 فعؾـك86)] ،تعـالك اهلل مـراد أكـف طــ الـظر قطع مع فققف يستؿد وٓ يطؾب

 الؿـذكقر بـالؿعـك الرضـك وطـد لؿـا [هـق إكؿـا] الشـريػ الحديث معـك هذا

 حقـث مــ بـف أرضـك كـُت  وإن الـار، يف أمتل لقجقد الؿعـك هبذا أرضك ٓ وأكا: قال

 -فقف إشؽال وٓ الجـة، إدخالفؿ مـ بد فال (83[هلل مراداً  كقكف

                                                 
 )ج(-( ساقط مـ 8)

 -"إكف"( يف )ج(: 0)

 ساقط مـ )د(- (5)

 -"فؾؿ يؽـ": و )د( ( يف )ج(1)

 -"ولقحؼؼ"يف )د(:  (2)

 -"وزاد"يف )د(:  (3)

 -"الؿقطقد الرضك بف"، ويف )د(: "الؿقطقد بف الرضك"( يف )ج(: 4)

 -"وذات"يف )د(:  (5)

 -"يشفد"( يف )ج(: 6)

 -"قصر"( يف )ج(: 82)

 -"مع"( يف )ج(: 88)

 -"وكحقه")د( هـا زيادة:  يف (80)

 -"فؿعـك"يف )د(:  (85)

 -"أكف"ساقط مـ )د( وفقفا بدلفا:  (81)

 -"مـ حقث مراد اهلل تعالك"يف )د(:  (82)

 -و )د( ( زيادة مـ )ج(83)
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 أتــرك ٓ: فــالؿعـك الطؾــب، تــرك طـــ مجــاز الرضــك أن وأيضــًا :الثالــث

ــف يؾــزم وٓ- الـــار يف أمتــل مـــ وواحــد العػــق صؾــب  لــؿ إن حؼقؼــة الرضــك طــدم مـ

 دائؿًا الرضك مؼام يف وهق أمقراً  وأمتف لف صؾب وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فنكف 7يجب

 الجـــة، دخــقل مـــ بــد فــال باإلرضــاء وطــد وإذا- فتــدبره ،حالــة أي طؾــك دائؿــًا

 -[(رضقت رب يا: فلققل): طؾقف الصالة والسالم ققلف يميده دققؼ فنكف فاففؿف7]

 -[(رضقت

 :وجقه مـ أيضًا طـف فقجاب الثا ، اإلشؽال وأما

 الــار، يف ببؼـائفؿ فؽقـػ هـق، حقـث مـ بف يرضك ٓ [أكف الؿعـك أن] :إول

 بـدخقل يرضـك ٓ أكف ادالؿر أن :الثا - بأخرة ولق لؾقطد الجـة إدخالفؿ مـ بد فال

 إمؽاكف مع الؽرم طـ يتجاوز ٓ الحؽقؿ الغـل الجقاد إذ بالؿغػرة7 يؾقؼ مؿـ أحد

 حـال كـؾ يف واحـد كـؾ إن": الـدواين الؿحؼـؼ قـال ثؿ ومـ الحؽؿة، بؿؼتضك

                                                 
 ( ساقط مـ )ج(-8)

 ( زيادة مـ )ج(-0)

 -"فالعػق"يف )د(:  (5)

 -"يؽـ"يف )د(:  (1)

 -"وٕمتف"( يف )ج(: 2)

 -"حال": د(و ) ( يف )ج(3)

 ( لقست يف )ج(-4)

، والبـزار يف "إسـاده صحق "( قال أحؿد شاكر: 5523( رقؿ )525.  3رواه اإلمام أحؿد يف مسـده: ) (5)

(، 6433( رقـؿ ) 3.  82(، والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقـر: )8118( رقؿ )042.  1يف البحر الزخار: )

  -"د، والبزار7 رجالف رجال الصحق وأحد أساكقد أحؿ" :(123 .82: )الزوائد مجؿعوقال يف 

 ( ساقط مـ )ج(-6)

 زيادة مـ )د(- (82)

 -و )د( ( زيادة مـ )ج(88)

 -"ٓ"يف )د( هـا زيادة:  (80)

د بـ أسعد جالل الّديـ الّصديؼ الدَّ  (85)  ،الؽـاروين ،كـازرونقـرى مــ هل و ،دوانكِْسَبة لؼرية  ،لواكِ ُمَحؿَّ

= 
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 دخقلف قبؾ الجـة دخقل لطائػة حصؾ فؿتك حؼف، يف يؽقن ما أكؿؾ طؾك

 يخؾــــػ ٓ ٕكــــف] باإلرضــــاء7 لؾقطــــد الجـــــة يــــدخؾفؿ أن بــــد ٓ عــــدهب أو الـــــار

 - ["الؿقعاد

 كؿـا ،هبـا مـف ورد ما ؼقدفقُ  كاإليعاد، الؿشقئة طؾك متققػ القطد هؾ :قؾت فنن]

 - القطقد؟ هبا ؼقديُ 

 اهلل رحؿــف العبــادي قاســؿ ابــ الشــفاب الؿحؼــؼ شــقخـا قالـف كؿــا الحــؼ: قؾـت

 والرحؿة والجقد الؽرم مؼتضك أن إٓ أيضًا الؿشقئة طؾك ققػمت القطد إن": تعالك

 وأمـا- الؽامـؾ الرجـاء بف فقحصؾ جاز وإن التؼققد إلك حاجة فال الؿشقئة، يرتك ٓ أن

 ويـراد رتكُتـ قـد التعـذيب مشـقئة أن طؾـك دالـة ودٓئؾـف الغػـران فلحاديـث القطقد يف

 إطؿـال تحؼـؼ بعـد إٓ ذلـؽ يثبـت لـؿ القطـد ويف بالتؼققـد، بؿؼتضـاه فحؽؿ العػق،

 إلقهقـة جفـة مــ جـاز وإن والؽـرم، الجـقد مؼتضـك طؾـك إٓ حؿؾيُ  فؾؿ بشروصفا

                                                 
= 

افِِعل ، مـفـا: صـاحب الؿملػـات الؿتؼــة الؿشـفقرة، َمْذُكقر بِـاْلعؾِؿ اْلؽثقـر ،الَؼاِضل بنقؾقؿ َفارس ،الشَّ

هــ(- اكظـر: الشـؼائؼ 685تـقيف ســة ) شرح التَّْجِريد لؾطقسـل َوشـرح التَّْفـِذيب وحاشـقة طؾـك اْلَعُضـد

ــة: ) ــاء الدولــة العثؿاكق ــقان اإلســالم: )805.  8الـعؿاكقــة يف طؾؿ ــدر الطــالع 052.  0(، ودي (، والب

 (-806.  0) مـ بعد الؼرن التاسع: بؿحاسـ

 -"أحد": و )د( ( يف )ج(8)

 -"يؿؽـ": و )د( ( يف )ج(0)

 ساقط مـ )د(- (5)

 وما أثبتف مـ )ج(- ،"لقاقة": و )د( ( يف إصؾ1)

 -"فدخقل": و)د(، ويف غقرها يف )ج(الؿثبت مـ  (2)

 -"دخقل": و)د( ( يف )ج(3)

 -لؿ أجده يف مخطقصاتف التل بقـ يدي (4)

 ( ساقط مـ )ج(-5)

 -"لفا"يف )د(:  (6)
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 الــدكقا يف خــافقا مؿــا والســالم الصــالة طؾــقفؿ إكبقــاء خــاف ولــذا ف،ترُكــ ك7والغـــ

 أطؾــؿ واهلل يؼــال، أو ققــؾ مــا طـــؽ ودع الؿؼــام، يف التحؼقــؼ هــق ففــذا وأخــرة،

 -"بالصقاب

 -الخؾقد وجف طؾك بالدخقل الرضك كػل الؿراد أن :الثالث [القجف

 أحد يجرتئ ٓ أن فالصقاب روي، ما معـك لتصحق  وجقفة وجقه ففذه

 -بالشبفات الروايات إبطال طؾك أحد

 وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك أمتف طصاة بعض دخقل مـ مرَّ  ما يشؽؾ يؼال ٓ: تـبقف 

: تعالك ققلف بظاهر إمة جؿقع دون ــ وإخبار الروايات مـ معؾقم هق كؿا ــ الـار

[ السـجدة] چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ: تعالك

: كؼـقل ٕكـا التلكقـد7 مؼتضـك هـق كؿـا جفــؿ يف الػـريؼقـ جؿقـع دخـقل الؿؼتضل

ــد چڦ چ إن ــؿ ضــاهر، هــق كؿــا ل فــراد ٓ إصـــاف لعؿــقم تلكق ــت ث  رأي

 ٓ ذلـؽ بـلن: الجـقاب الؿػسريـ بعض طـ كؼؾ هرُّ ِس  َس د  قُ  الدواين الجالل الؿحؼؼ

 مــ الؽـقس مـ ت): قؾـت إذا كؿـا جفــؿ بـف يؿـ  مـا قـدر بـؾ الؽـؾ دخـقل يؼتضل

 فنكف 7فقف ما يخػك وٓ": قال الؽقس، يف الدراهؿ كؾ دخقل يؼتضل ٓ ،(الدراهؿ

                                                 
 -"ولفذا"يف )د(:  (8)

 (- مع اختالف يف الـص- 022اكظر: الشرح الؽبقر طؾك القرقات ٓبـ قاسؿ العبادي: )  (0)

 ( كؾ ما سبؼ ساقط مـ )ج(-5)

 ( ساقط مـ )ج(-1)

 -"يحتقي"، ويف )د(: "يتجرأ"( يف )ج(: 2)

 ؾ: )واحد(-و)د(، ويف إص )ج(الؿثبت مـ ( 3)

 (-56( مـ هـا سؼط صقيؾ مـ )ج( حتك هناية الؿبحث الثالث ص: )4)

 -"أيات"يف )د(:  (5)

 ساقط مـ )د(- (6)

 ساقط مـ )د(- (82)

 -"وٓ يخػك فساده"يف مخطقط أكؿقذج العؾقم الذي كؼؾ طـف الؿملػ:  (88)



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
391 

 دخـقل يؼتضـل بظـاهره وهـق] ،(الدراهؿ جؿقع مـ الؽقس م ت): يؼقل أن كظقر

 الؿراد: يؼقل أن الجقاب يف والحؼ ،الؿبحث يف فالؽالم فقف7 [الدراهؿ جؿقع

 إفـراد، جؿقـع دخقل يؼتضل ٓ وذلؽ إصـاف، تعؿقؿ چڦچ  بؾػظ الؿراد

 أن إٓ ذلـؽ يؼتضـل ٓ 7(الطعـام أصــاف جؿقـع مــ الجراب م كا: )قؾت إذا كؿا

 الطعـام، جؿقـع أفـراد فقـف يؽقن أن ٓ إصـاف، مـ صـػ كؾ مـ شلء فقف يؽقن

 يف] يؽقن أن ذلؽ يؼتضل ٓ( الـاس أصـاف جؿقع مـ الؿجؾس امت : )وكؼقلؽ

 وذلـؽ فـرد، صــػ كـؾ مــ فقـف يؽـقن أن بـؾ الــاس، أفـراد جؿقع [الؿجؾس يف]

 مؿـ وغقرهؿ القفقد طؾك رد فقف إذ 7چڦ چ: لػظ فائدة تظفر هذا وطؾك ضاهر،

 -اكتفك- "ـارال يدخؾقن ٓ أهنؿ زطؿ

 7[48: مـريؿ]چ  ک ک گ گچ : تعـالك ققلـف طـ الجقاب فؿا: قؾت فنن

 فسـره وبـف الحضـقر، 7الـقرود أصـؾ: قؾـت [الــار؟ أحد كؾ دخقل يؼتضل فنكف]

  فسـره كؿـا الـدخقل بؿعـك أكف سؾؿ ولئـ الؽؾ، دخقل يؼتضل فال 7بعضفؿ
 
 طؾـل

ـُ   قالــف كؿــا الؽػــار، جؿقــع دخــقل :ادفــالؿر ،طـــفؿ تعــالك اهلل رضــل طبــاس وابــ

                                                 
 -"م "يف )د(:  (8)

 -"هق يؼتضل بظاهرهو"ساقط مـ )د(- ويف مخطقط أكؿقذج العؾقم:  (0)

 -"كالؽالم يف البحث"يف مخطقط أكؿقذج العؾقم:  (5)

 - وكذا يف مخطقط أكؿقذج العؾقم-"يؼال"يف )د(:  (1)

 -"م ت"- وكذا يف مخطقط أكؿقذج العؾقم: "م ت جؿقع الجراب"يف )د(:  (2)

 -"إٓ"يف )د(:  (3)

 ساقط مـ )د(- (4)

 ساقط مـ )د(- (5)

(،  812.  02(، واكظــر: مػــاتق  الغقــب لؾــرازي: ) 024ـ  023عؾــقم لؾــدواين: )مخطــقط أكؿــقذج ال (6)

 (- 525.  3(، وروح الؿعاين لملقسل: )  816.  2وحاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي: ) 

 ساقط مـ )د(- (82)

 (- 532(، ومػردات ألػاظ الؼرآن ل صػفاين: ) 261.  82اكظر: جامع البقان لؾطربي: )  (88)

 (- 252.  2( وما بعدها، والدر الؿـثقر: )  262.  82اكظر: جامع البقان لؾطربي: )  (80)
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 أو العذاب، يستحؼ مـ: الؿراد أو ،چائ ۉ چ : قرئ ما ويعضده ،بعضفؿ

 - لغقره الدخقل يـايف فال لؾعذاب، أحد كؾ دخقل الؿـػل أن أو العذاب،

 ،[إبـراهقؿ طؾـك كاكـت كؿـا] وسـالمًا بـرداً  الؿـممـ طؾـك تؽقن أهنا ورد وقد

 - اً كار الؽافريـ وطؾك

                                                 
 (- 262.  82مروي طـ ابـ طباس وطؽرمة، كؿا رواه الطربي يف جامع البقان: )  (8)

 -"أكف"يف )د(:  (0)

إلك بؾـقغ الـفايـة: ) (، وكسبفا مؽلُّ يف الفداية  518.  5قراءة شاذة، أوردها الزجاج يف معاين الؼرآن: )  (5)

( طـ ابـ طباس، 263.  82( إلك ابـ طباس وطؽرمة، ورواها الطربي يف جامع البقان: ) 1243.  4) 

( ٓبـــ طبــاس وطؽرمــة، واكظــر: تػســقر الؼــرآن 56وكســبفا ابـــ خالقيــف يف مختصــر يف شــقاذ الؼــرآن: )

لؼــرآن العظــقؿ ٓبـــ كثقــر: ر ا(، وتػســق84.  1(، وأكــقار التـزيــؾ لؾبقضــاوي: )524 . 5لؾســؿعاين: )

(2.025-) 

 زيادة مـ )د(- (1)

 زيادة مـ )د(- (2)

ثؿ يصدر طـفا الؿممـقن،  دها الجؿقعُ رِ ققل مـ قال: يَ  7وأولك إققال يف ذلؽ بالصقاب"قال الطربي:  (3)

طــ رسـقل اهلل  ما تظاهرت بف إخبـارُ  :الؿممـقن، فقـجقفؿ اهلل، ويفقي فقفا الؽػار- وورودهؿقها هق

مـ مرورهؿ طؾـك الصـراط الؿـصـقب طؾـك مـتـ جفــؿ، فــاج مسـؾؿ ومؽـدس  ، طؾقف وسؾؿصؾك اهلل

 (-322.  82- جامع البقان: )"فقفا

 ساقط مـ )د(- (4)

 -"الؽافر"يف )د(:  (5)

ـْ ورد  (6) ،ُمــمْ  َيــْدُخُؾَفا ٓ: َبْعُضـــَا َفَؼــاَل  اْلــُقُروِد، فـِـل َهاُهـَــا اْخَتَؾْػـَــا: َقــاَل  ُســَؿقََّة، َأبـِـل َطــ ـٌ
: َبْعُضـــَا َوَقــاَل  مِ

ل ُثؿَّ  َجِؿقًعا، َيْدُخُؾقَكَفا ـَ  اهللُ  ُيـَج  ِذي ـَ  َجابِرَ  َفَؾِؼقُت  اتََّؼْقا، الَّ ، َطْبـدِ  ْبـ
ِ
 فِـل َهاُهـَـا اْخَتَؾْػـَـا إِكَّـا: َلـفُ  َفُؼْؾـُت  اهلل

وَكَفا :َفَؼاَل  اْلُقُروِد، ةً  ُسَؾْقَؿانُ  َوَقاَل  َجِؿقًعا، َيُردُّ  َذلِـَؽ  فِـل اْخَتَؾْػـَـا إِكَّـا: َلـفُ  َفُؼْؾـُت  -َجِؿقًعـا ُخُؾقَكَفاَيـدْ : َمـرَّ

، َيْدُخُؾَفا َٓ : َبْعُضـَا َفَؼاَل  اْلُقُروِد، ـٌ
 ُأُذَكْقـِف، إَِلـك بِنِْصـَبَعْقفِ  َفـَلْهَقى َجِؿقًعـا، َيـْدُخُؾقَكَفا: َبْعُضــَا َوَقـاَل  ُمـْممِ

َتا،: َوَقاَل  ـْ  َلؿْ  إِنْ  ُصؿَّ   َرُسقَل  َسِؿْعُت  َأُك
ِ
ُخقُل،: اْلُقُرودُ ): َيُؼقَل  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك اهلل  َبـر   َيْبَؼـك َٓ  الـدُّ

 َٓ ـِ  َطَؾك َفَتُؽقنُ  َدَخَؾَفا، إِٓ َفاِجرٌ  َو اِر، إِنَّ  َحتَّـك إِْبـَراِهقَؿ، َطَؾـك َكاَكـْت  َكَؿـا َوَساَلًما، َبْرًدا اْلُؿْممِ  َأوْ  , لِؾـَـّ

ـْ  َضِجقًجا , ؿَ لَِجَفـَّ: َقاَل  ل ُثؿَّ  َبْرِدِهْؿ، مِ ـَ  اهللُ  ُيـَج  ـِذي َؼـْقا، الَّ ـَ  َوَيـَذرُ  اتَّ ـالِِؿق (- رواه اإلمـام ِجثِقًّـا فِقَفـا الظَّ

(، 8823( رقـؿ )555(، وطبـد بــ حؿقـد يف مســده: )81202( رقـؿ )563.  00أحؿد يف مســده: )

( رقــؿ 240.  8ؼــل يف شــعب اإليؿــان: )(، والبقف5411( رقــؿ )352.  1والحــاكؿ يف الؿســتدرك: )

(: 564.  00(- وقد ُضع ػ الحـديث لجفالـة أبـل سـؾؿة، قـال إركـموط يف تحؼقـؼ الؿســد: )531)

ـــاده" ــة ضــعقػ إس ــل لجفال ــؿقة أب ــاين يف السؾســؾة الضــعقػة: )"ُس ــؿ 521.  82، وضــعػف إلب ( رق

= 
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قن ٓ طؾقفا يؿرون أهنؿ وروي  - لخؿقدها هبا ُيحسُّ

 -(بلفَ لَ  ككقرُ  أصػل فؼد ُجزْ : لؾؿممـ الـارُ  تؼقل): الحديث ويف

ــــذا ويعضــــد ــــف ه ــــالك ققل  چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ : تع

 مــ": مجاهـد وطــ -إشـؽال فـال وطؾقـف ،لؾؼقامة الضؿقر جعؾ وبعضفؿ ،[مريؿ]

 حـظ وهـل جفـؿ، فقح مـ الحؿك): الحديث ويف -"وردها فؼد الؿسؾؿقـ مـ ُحؿَّ 

 يـدخؾ الـذي الؿـممـ إن): مرفقطـًا وغقـره مسـؾؿ صـحق  ويف -(الـار مـ الؿممـ

                                                 
= 

(1438-) 

(،  852.  5: ) الؽامــؾ يف طــدي ابـــ(، و335رقــؿ )(  025.  00الؿعجــؿ الؽبقــر: )  يف الطــربايناه ور (8)

(، والؿـالقـل يف  632( رقؿ )  541.  8(، وتؿام الرازي يف الػقائد: )  506. 6 : )الحؾقة يف كعقؿ وأبق

 (536( رقـؿ )244.  8اإليؿـان: )  شـعب يف البقفؼـل(، و822كتاب إربعـقـ يف شـققخ الصـقفقـ: )

 (، 861.  2: ) بغـداد تـاريخ يف الخطقـبو -"مـؽـر وهـق مـصـقر، بــ سـؾقؿ بـف تػـّرد": البقفؼـل وقال

ــقط: )  ــقر القس ــؿ ) 860.  5والقاحــدي يف التػس ــار: 264( رق ــر الـ ــد الغـــل الؿؼدســل يف ذك (، وطب

 بــ مـصـقر بــ سـؾقؿ وفقـف الطـرباين، رواه": ( 532.  82مجؿـع الزوائـد: )  يف الفقثؿل قال(- 826)

وقــال ابـــ  (،511( رقــؿ ) 030.  8: ) لؾســخاوي الحســـة صــدالؿؼا :واكظــر -"ضــعقػ وهــق طؿــار،

(- واكظر: الػقائـد الؿقضـقطة يف  532.  1- مجؿقع رسائؾ ابـ رجب: ) "غريٌب وفقف كؽارةٌ "رجب: 

ــر(، و 64إحاديــث الؿقضــقطة: )  ــك خق ــة طؾ ــث الؿؽذوب ــة يف إحادي ــة البفق ــة الـخب (،  15: ) الربي

 (-5185( رقؿ ) 108.  4ػة : ) وضعػف إلباين يف السؾسؾة الضعق

 (- 250اكظر: إطراب الؼرآن لؾـحاس: )  (0)

(، واكظـر: 264.  82(، وبؿعـاه الطربيُّ يف جـامع البقـان: )005.  3رواه الثعؾبل يف الؽشػ والبقان: ) (5)

 (-065.  81التػسقر البسقط لؾقاحدي: )

بخاري يف بدء الخؾؼ: بـاب صـػة الــار وأهنـا ورد الشطر إول مـ الحديث يف الصحقحقـ: فؼد روى ال (1)

( 8236( ومسؾؿ يف السالم: باب لؽـؾ داء دواء واسـتحباب التـداوي: )5031( رقؿ )031مخؾققة: )

ك)( طـ ابـ طؿر ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 0026رقؿ ) ـْ  اْلُحؿَّ وأمـا  -(بِاْلَؿـاءِ  ْبُرُدوَهالفَ  َجَفـََّؿ، َفْقِح  ِم

(- ورواه 525.  3ؼد روي مقققفًا طؾك مجاهد- رواه ابـ طبد الرب يف التؿفقـد: )لػظ الحديث بتؿامف ف

ـْ ( بؾػظ مؼارب 00041( رقؿ )325.  53أحؿد يف مسـده: ) ـِ  ُأَماَمـةَ  َأبِـل َط  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾَّك الـَّبِـل   َطـ

ك): َقاَل  َوَسؾَّؿَ  ـْ  كِقرٌ  اْلُحؿَّ ـَ  َأَصاَب  َفَؿا َجَفـََّؿ، ِم ـْ  َحظَّفُ  َكانَ  ِمـَْفا اْلُؿْمِم - وأمـا الشـطر إخقـر (َجَفـَّؿَ  ِم

(، والطـرباين يف الؿعجـؿ إوسـط: 824( رقؿ )852فؼد روى ابـ أبل الدكقا يف الؿرض والؽػارات: )

ك)(، مرفقطًا: 4212( رقؿ )062.  4) ـِ  َحظ   اْلُحؿَّ ـَ  اْلُؿـْمِم ارِ  ِمـ - قـال إلبـاين يف تخريجـف لفـذا (الـَـّ

 حـديث ففـق أتقـة بعـده، بالشـقاهد قـقة ويـزداد ،قـقي   الشـقاهد هبذه فالحديث وبالجؿؾة": الحديث

= 
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  غشـــل؟ أو حؼقؼـــل مـــقت هـــق وهـــؾ -(ألؿفـــا يجـــد فـــل فقفـــا يؿـــقت الــــار

 :خالف فقف

 بعـد فقفـا يؿقت أكف: الؿراد أن طؾك الصػقي طقسك السقد مشايخـا شقخ وكبف

 يتـلتك فـال قطعـًا يعـذب مــ العصـاة مــ ٕن ابتـداء7 ٓ يسـتحؼف الـذي الؼدر تعذيبف

                                                 
= 

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

 -"صحق "(: 5852رقؿ )

 زيادة مـ )د(- (8)

( طــ أبـل 852( رقـؿ ) 840.  8ػاطة: ) كص الحديث الـذي رواه مسـؾؿ يف اإليؿـان: بـاب إثبـات الشـ (0)

 ٓ فـنكفؿ أهؾفـا، هؿ الذيـ الـار أهؾ أما): وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: سعقد رضل اهلل طـف قال

 إذا حتـك إماتـة فلمـاتفؿ ـ بخطاياهؿ قال أو ـ بذكقبفؿ الـار أصابتفؿ كاس ولؽـ يحققن، وٓ فقفا يؿقتقن

 الجــة، أهـؾ يـا: ققـؾ ثـؿ الجــة، أكفار طؾك فبثقا ضبائر، ضبائر بفؿ جلءف بالشػاطة، أذن ،فحؿًا كاكقا

 طؾقـف اهلل صـؾك ققلـف وأمـا"- قـال الــقوي: (السـقؾ حؿقـؾ يف تؽقن الحبة كبات فقـبتقن طؾقفؿ، أفقضقا

 إماتة تعالك اهلل يؿقتفؿ الؿممـقـ مـ الؿذكبقـ أن :فؿعـاه ،آخره إلك (الـار أصابتفؿ كاس ولؽـ) :وسؾؿ

 ،اإلحســاس معفــا يــذهب ،حؼقؼقــة إماتــة اإلماتــة وهـذه ،تعــالك اهلل أرادهــا التــل الؿــدة ،يعــذبقا أن دبعـ

 الؿـدة ،إحسـاس غقـر مــ الــار يف محبقسـقـ يؽقكـقن ثؿ ،يؿقتفؿ ثؿ ،ذكقهبؿ قدر طؾك طذاهبؿ ويؽقن

 تحؿـؾ كؿـا ضـبائر فقحؿؾـقن ،فحؿـًا صـاروا قـد مـقتك الــار مــ يخرجـقن ثـؿ ،تعالك اهلل قدرها التل

 حؿقـؾ يف الحبـة كبـات ويـبتـقن فقحقـقن ،الحقـاة مـاء طؾـقفؿ فقصـب ،الجـة أهنار طؾك ويؾؼقن ،إمتعة

 ويصـقرون ،ذلـؽ بعـد ققهتؿ تشتد ثؿ ،مؾتقية صػراء لضعػفا فتخرج ،وضعػفا ،كباهتا سرطة يف ،السقؾ

 ـ طقـاض لؼاضـلا وحؽـك- ومعــاه الحـديث لػـظ مــ الظاهر هق ففذا ،أحقالفؿ وتؽؿؾ ،مـازلفؿ إلك

 طــفؿ تغقـب ولؽــ حؼقؼـل بؿـقت لـقس :الثـا و -حؼقؼقـة إماتـة أهنا :أحدهؿا :وجفقــ  فقف اهلل رحؿف

 واهلل قـدمـاه مـا والؿختـار ،الؼاضل كالم ففذا -أخػ آٓمفؿ تؽقن أن ويجقز :قال ،بأٓم إحساسفؿ

د مسـؾؿ لؾؼاضـل طقـاض: عؾـؿ بػقائـ(، واكظـر: إكؿـال الؿ55.  5- شرح الـقوي طؾك مسـؾؿ: )"أطؾؿ

 هـؿ الـذيـ الـار ٕهؾ الصؾل هذا أن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بقـ فؼد"(- وقال ابـ تقؿقة: 238. 8)

 يشػع ثؿ فحؿا يصقروا حتك فقفا يؿقتفؿ اهلل وأن بذكقهبؿ تصقبفؿ فنهنا أهؾفا مـ لقسقا الذيـ وأن أهؾفا

- مجؿقع الػتـاوى: "السقؾ حؿقؾ يف الحبة تـبت كؿا فقـبتقن الحقاة هنر إلك هبؿ ويمتك فقخرجقن فقفؿ

 وتػــارق حؼقؼــة، يؿقتــقن هــمٓء أن طؾــك يــدل الحــديث وضــاهر"(- وقــال ابـــ رجــب: 863.  83)

 (- 533.  1- مجؿقع رسائؾ ابـ رجب: ) "أجسادهؿ أرواحفؿ

ــاض: ) (5) ــد مســؾؿ لؾؼاضــل طق ــؿ بػقائ ــال الؿعؾ ــا ورد يف الحاشــقة يف238.  8اكظــر: إكؿ تخــريج  (، وم

 الحديث مـ هذه الصػحة-

 -"وبف قال"يف )د(:  (1)
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 - تعذيب غقر مـ ابتداء الؿقت

 لحؽؿــة، 7إيــالم وٓ تعــذيب ٓ أكــف مــع الؿـقت بعــد فقفــا مؽثــف أن طؾــك وكبـف

 -أطؾؿ واهلل فؾقتدبر،

ــا يشــؽؾ وٓ ــف تؼــرر م ــك ،41: صــف] چجئ حئ مئ ىئ يئ چ : تعــالك بؼقل : إطؾ

 تـػعف، حقاة يحقك وٓ فقسرتي ، فقفا يؿقت ٓ: أي الؽافر، حؼ يف ذلؽ ٕن 7[85

 طؾـك الؿحؿديـة إمـة هـذه طؾـك تعـالك اهلل فضـؾ مـ وذلؽ الؿممـ، بخالف وهذا

 بؿـا الـذكقَب  الؿـممـ طــ يؽػـر تعـالك اهلل أنَّ  دَ رَ وَ  فؼـد والسالم7 الصالة أفضؾ كبقفا

]ققلــف  كــزل لؿــا أكــف وغقــره مســؾؿ صــحق  ويف -الدكققيــةِ  لؿصــائِب ا مـــ طؾقــف يؼــدره

ـــــالك[ ـــــرة] چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ : تع [ 051: البؼ

 صـؾك اهلل رسـقل لفـؿ فؼـال -"بليـديـا لقست فؼؾقبـا هؾؽـا7": وقالقا الصحابة ُغؿت

: البؼرة] چڳ ڳچ : فـزلت فؼالقها، ،(وأصعـا سؿعـا ققلقا): وسؾؿ طؾقف اهلل

 ويف -السـؾػ مــ كثقـر بـسخفا وصرح- الـػس حديث طـ لفؿ وتجاوز ،[052

 حـقـ قـال وسـؾؿ طؾقـف اهلل صـؾك أكـف: طـفـا اهلل رضـل طائشة طـ وغقره الرتمذي ويف

[: 805: الـسـاء] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ : تعـالك ققلـف وطـ أية، تؾؽ طـ سللتف

                                                 
 بحثت يف ما وجدت مـ مخطقصات لؾسقد طقسك الصػقي فؾؿ أجد هذا الـؼؾ- (8)

 زيادة مـ )د(- (0)

 ساقط مـ )د(- (5)

 زيادة مـ )د(- (1)

 -"بؿا أكزل إلقف مـ ربف"يف )د( أكؿؾ أية:  (2)

ـــاب  (3) ـــانرواه مســـؾؿ يف: ب ـــف بق : [051: البؼـــرة] چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ : كتعـــال ققل

 ( طـ أبل هريرة وابـ طباس رضل اهلل طـفؿ-803( و )802( رقؿ ) 8.882)

. 3): [051: البؼرة] چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ روى البخاري يف: باب  (4)

- واكظــر: جــامع البقــان "أهنــا قــد ُكســخت"ابـــ طؿــر رضــل اهلل طـفؿــا:  ( طـــ1212( رقــؿ ) 55. 3)

 (-882.  3لؾطربي: )
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 يف يضــعفا بضــاطةال حتــك والـؽبــة الحؿــك مـــ يصــقبف بؿــا العبــد اهلل معاقبــة هــذه)

 التبـر يخـرج كؿـا ذكقبـف مــ لقخـرج الؿـممـ إن حتـك لفـا، فقػـزع فقػؼدها قؿصقف

 تصـقب ٓ): قـال وسـؾؿ طؾقف اهلل صؾك أكف: أيضًا الرتمذي ويف- (الؽقر مـ إحؿر

ی چ : واقـرؤوا أكثـر، طـف اهلل يعػق وما بذكب، إٓ فققفا أو دوكفا فؿا كؽبة طبداً 

 - ([الشقرى] چحئ مئ ىئ يئ جب حب خب ی ی ی جئ 

 هذه ضقاهر بقـ إن: وأققل": تعالك اهلل رحؿف الصػقي الديـ معقـ السقد قال

 لؽــ الــػس7 بخطـرات الؿحاسـبة أن طؾـك دال إول فـنن تـدافعًا7 إحاديـث هـذه

 واقعة7 خطرة لؽؾ الؿحاسبة أن طؾك دال والثاين- تعالك اهلل بػضؾ وكسخت ارتػعت

 7أكثـري العػـق أن طؾـك دلَّ  والثالـث- وإخـروي الدكققي مـ أطؿ الؿحاسبة لؽـ

 التل بإطؿال العػق وتخصقص- أخرة يف وٓ الدكقا يف ٓ الجؿقع طؾك يحاسب فال

                                                 
 -"البضا"يف )د(:  (8)

 -"يف يد قؿقصفا"يف )د(:  (0)

َأْبَقاُب َتْػِسـقِر اْلُؼـْرآِن (، والرتمذي يف الســ: يف 02551( رقؿ )06.  15رواه اإلمام أحؿد يف مسـده: ) (5)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ( وقـال 0668ؿ )( رقـ008.  2: باب: ومـ سقرة البؼـرة: )اْلُؼْرآِن َط

ـِ َسَؾَؿةَ  "فقف:  اِد ْب ـْ َحِديِث َحؿَّ
َّٓ مِ َٓ َكْعِرُفُف إِ ـْ َحِديِث َطائَِشَة، 

ـٌ َغِريٌب مِ ، والبقفؼـل "َهَذا َحِديٌث َحَس

ــؿ )022.  80يف شــعب اإليؿــان: ) ــاين يف ضــعقػ ســــ الرتمــذي: )6520( رق .  8(، وضــعػف إلب

 (-5855( رقؿ )538

 -"فا أو دوهنافقق"يف )د(:  (1)

 ساقط مـ )د(- (2)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسـؾَّؿَ رواه الرتمذي يف الســ: يف  (3)
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل : بـاب: ومــ سـقرة َأْبَقاُب َتْػِسقِر اْلُؼْرآِن َط

ـْ َهـَذا ال"(، وقال: 5020( رقؿ )544.  2حؿ طسؼ: ) َّٓ مِـ َٓ َكْعِرُفـُف إِ - طــ "َقْجـفِ َهَذا َحِديٌث َغِريـٌب 

(- 5150( رقــؿ )180.  8أبــل مقســك رضــل اهلل طـــف، وضــعػف إلبــاين يف ضــعقػ ســــ الرتمــذي: )

 (- بدون ذكر أية-4450( رقؿ )8045.  0وحسـف يف صحق  الجامع الصغقر: )

محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ طبد اهلل، اإليجل، معقـ الديـ، الشافعل، لـف مملػـات مـفـا: جـامع  (4)

هــ- اكظـر: 623هــ وققـؾ:  622لبقان يف تػسقر الؼرآن مطبقع، وشرح طؾك إربعقـ الـقوية، تقيف بعـد ا

 (-862.  3(، وإطالم: )825.  6(، ومعجؿ الؿملػقـ: )54.  5الضقء الالمع لؾسخاوي: )

 -"أكثر"يف )د(:  (5)
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 - جداً  بعقد الخطرات غقر هل

 مــ ففؿـقا لؿـا طــفؿ تعـالك اهلل رضـل الصـحابة أن: أطؾـؿ تعالك واهلل فالتقفقؼ

 طؾقفؿ ذلؽ شؼَّ  العػق7 أو العؼاب طؾقفا يرتتب التل إخروية7 الؿحاسبةَ  7الؿحاسبة

 ،[053: البؼـرة]چ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : طؾـقفؿ تعـالكسبحاكف و اهلل فلكزل

  -الخطرات طؾك أخروية محاسبة ٓ أن طؾؿقا لؿا فػرحقا

ــة طـــ ســللت لؿــا طـفــا تعــالك اهلل رضــل وطائشــة  أجــاب 7وشــػؼًا خقفــًا أي

 الؿحاســبة مـــ ففؿــت مــا الؿــراد فؾــقس كػســؽ، صقبــل: ؾقــفط وســالمف اهلل صــؾقات

 فقرتتـب طؾـقؽؿ، ومحسـقب معـدود وطؿـؾ خطرة كؾ أن الؿراد إن بؾ إخروية7

 فالؿراد- العػق وإما إخروية، أو والؿصائب، الحؿك مـ الدكققية الؿعاقبة إما: طؾقفا

ه الؿحاسبة مـ  الؿـراد: هذا فعؾك كالؿباح، وإهؿالف تركف ٓ إطؿال جؿؾة مـ طدُّ

 الؿصـطؾ  الـسـخ ٓ ،أية مـ الذهـ إلك الؿتبادر الؿػفقم الؿعـك كسخ الـسخ، مـ

ــف ــل ،طؾق ــا: يعـ ـــ طؾؿـ ــف م ــالك ققل ــرة]چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ: تع : البؼ

 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ: تعـــالك ققلـــف معــــك أن [053

ڳ ڳ چ: تعـالك ققلف يف اكؿ إلقف، ذهــا وتبادر مـف، ففؿـاه ما غقر[ 051: البؼرة]

 الـســخ مــف الؿـراد لـقس فنكـف 7[20: الحـج]چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ـــف، الؿصـــطؾ  ـــػ طؾق ـــف ٓ، وكق ـــالك وققل ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ : تع

 وٓ ،الخـرب يف كسـخ وٓ أخـرة، يف سقؼع خرب[ 051: البؼرة] چڎ ڎ ڈ

                                                 
 -"ويرتتب"يف )د(:  (8)

 ساقط مـ )د(- (0)

الحل: )رفـع الحؽـؿ الشـرطل بـدلقؾ شـرطل متـلخر(- اكظـر: شـرح العضـد مـ تعريػات الـسخ آصط (5)

( 006(، والتقسـقر يف ققاطـد طؾـؿ التػسـقر لؾؽـافقجل: ) 034طؾك مختصر الؿـتفك ٓبـ الحاجـب: ) 

 (-34والؿسائؾ الؿشرتكة بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر: )

 -"خرباً "يف )د(:  (1)

أولفؿا: ما كان لػظـف لػـظ الخبـر، ومعــاه  أن الخرب طؾك ضربقـ: سللة كسخ إخبار،يف م الؼقل حاصؾ (2)

= 
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 - تقجقفف يف لؾتؽؾقػ ضرورة وٓ

 طؾـك الؿرتتـب الؿعاقبـة طػـق: الثالـث الحـديث طؾقـف الـدال العػـق مــ والؿراد

 أخـرة، يف وٓ الـدكقا يف ٓ طؾقفـا بػضـؾف يعاقب ٓ بلن الؿعدودة الؿحسقبة الخطرة

 - "أطؾؿ وتعالك سبحاكف واهلل إحاديث، بقـ تـايف فال

 تصــقر أن إٓ الـــػس خطــرات طؾــك مماخــذة ٓ أن التحؼقــؼ: قؾــت فــنن": قــال

 جؿقـع طؾـك يماخـذ أكـف تقفقؼـؽ مـ ففؿ وقد أخرى، بعد مرة فقفا تلمؾت أو طزيؿة،

 -الخطرات

 الؿعاقبة طؾقف يرتتب محسقٌب  معدودٌ  جؿقعفا أن التقفقؼ مـ طؾؿ ما: قؾت  

 الثالثـة، إقسـام الــػس بعزم يرتتب هذا وطؾك ،[العػق أو] إخروية، أو الدكققية

 العػـق، أو الدكققيـة الؿعاقبـة إٓ يرتتـب فال طزيؿة، يؽـ لؿ ما الخطرات بؿجرد وأما

 ،والتحؼقــؼ التقفقــؼ بــقـ مـافــاة فــال ،أصــالً  إخرويــة الؿعاقبــة طؾقفــا يرتتــب وٓ

 ويف كالمـف، اكتفـك- "أطؾـؿ وتعـالك سـبحاكف واهلل طؾقؿ، طؾؿ ذي كؾ وفقق فاففؿ،

                                                 
= 

 مئ ُّٱ[ وققلــف:  005] البؼــرة:  َّ يئ ىئ ُّٱ: كؼقلــف تعــالك :معـــك إمــر أو الـفــل
]القاقعة[7 فالصحق  جـقاز  َّ خن حن جن يم ىم ُّٱ[ وققلف:  055] البؼرة:  َّ هئ

كصـػات اهلل تعـالك، وخـرب مـا كـان ومـا يؽـقن، وأخبـار  الخبر الؿحض: :ثاكقفؿا كسخف اطتبارًا بؿعـاه-

إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم، وأخبار إمؿ السالػة، وأخبـار السـاطة وأماراهتـا7 ففـذا ٓ يجـقز طؾقـف 

(، وكقاسـخ الؼـرآن 550اكظـر: ففـؿ الؼـرآن لؾؿحاسـبل: ) ٕكف يمدي إلك الؽذب وهـق محـال- 7الـسخ

(،  55.  0(، والربهان لـف: ) 845ـ  844والبحر الؿحقط لؾزركشل: ) (،،  858.  8ٓبـ الجقزي: ) 

(، والؿسـائؾ الؿشـرتكة 181.  8(، وشرح الؽقكـب السـاصع لـف: ) 8154.  1واإلتؼان لؾسققصل: ) 

 (-882بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر: )

 -"جؿقعًا"يف )د(:  (8)

 -"يرتب"يف )د(:  (0)

 (-ساقط مـ )د (5)

 -"التحؼقؼ والتقفقؼ"يف )د(:  (1)

 بحثت طـ هذا الـص يف مملػات اإليجل التل وجدهتا، فؾؿ أجده-  (2)
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 التقفقــؼ، هـذا مــ بلبعـد لـقس الخطـرات بغقــر مـر مـا وتخصـقص دققـؼ، كظـر بعضـف

 -فتلمؾف

: طؾــك الداخؾــة الــالم هــذه مــا: قؾــت فــنن": الؽشــاف يف قــال الؿبحــث الرابــع:

  -؟چڱچ

: تؼــديره محــذوٌف  والؿبتــدأ الجؿؾــة، لؿضــؿقن الؿمكــدة آبتــداء ٓم هــل: قؾــت

 أقسـؿ، أكـا ٓ: الؿعـك أن چژ ژ چ : يف ذكركا كؿا ،(ربؽ يعطقؽ سقف ف كت)

 ٓ الؼسـؿ فـالم -ابتـداء أو ،قسـؿ ٓم :الـالم تؽقن أن مـ تخؾق ٓ ٕهنا وذلؽ أقسؿ،

 وٓم ،[ابتــداء ٓم تؽــقن أن فقبؼــك] 7التقكقــد كــقن مــع إٓ الؿضــارع طؾــك تــدخؾ ٓ

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

 -اكتفك- "ربؽ يعطقؽ سقف وٕكت: أصؾف يؽقن

                                                 
 (-51الذي بدأ ص: ) ( هـا يـتفل السؼط الطقيؾ مـ )ج(8)

 -"وآبتداء"يف )د(:  (0)

 -وهل الؿقافؼة لؾؿطبقع مـ الؽشاف "وٕكت"( يف )ج(: 5)

 -مقجقدة يف الؿطبقع مـ الؽشافو )د( وهل غقر  ( ساقط مـ )ج(1)

 -"ٓم قسؿ"يف )د(:  (2)

 يف الؿطبقع مـ الؽشاف: )ٕكا(- (3)

 ويف الؽشاف: )أهنا(- "أكف"يف )د(:  (4)

 -"يخؾق"يف )د(:  (5)

 لقست يف الؽشاف- (6)

 ويف الؽشاف: )فبؼل(- "فقـبغل"يف )د(:  (82)

 -"فبؼل ٓم آبتداء"( يف )ج(: 88)

 -"كتوٓ أ"يف )د(:  (80)

 ساقط مـ )د( ولقست يف الؽشاف- (85)

 (- 560ـ  568.  3الؽشاف: )  (81)

تبــع الزمخشــريَّ يف كــقن الــالم هـــا ممكــدة لؿضــؿقن الجؿؾــة: البقضــاويُّ يف أكــقار التـزيــؾ وأســرار  (82)

(- واكظــر: تػســقر  321.  5(، والـســػلُّ يف مــدارك التـزيــؾ وحؼــائؼ التلويــؾ: )  586.  2التلويــؾ: ) 

 (- 352.  82آن الؽريؿ وإطرابف وبقاكف لؾدرة: ) الؼر
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 : قـــــال التلكقـــــد، ٓم فقـــــف فجعؾفـــــا ،الحاجـــــب ابــــــ ذلـــــؽ يف وخــــالػ

 بعـدها مؼـدر الؿبتدأ وأن آبتداء، ٓم أهنا ـ الزمخشري: يعـل ـ بعضفؿ ققل وأما"

 آسؿ، مع( أنَّ )و الػعؾ، مع( قد) كـ آبتداء مع الالم أن: إحداها :جفات مـ فػاسد

 حـذف بعـد الـالم كـذلؽ حـذففؿا، بعـد يبؼقـانو ،وآسـؿ الػعـؾ يحذف ٓ فؽؿا

 لزيـد: التؼـدير يصـقر زيـد، يؼـقم لسـقف: كحـق يف الؿبتـدأ قـدر إذا أكف: الثاكقة -الؿبتدأ

 يحتـاج ٓ إضـؿار يؾزم أكف: الثالثة -ضعػ مـ فقف ما يخػك وٓ زيد، يؼقم سقف

 -اكتفك "الؽالم إلقف يحتاج

 إخقـريـ الـقجفقـ ويف": الؾبقـب مغــل يف [هشـام ابـ الـحاة جؿال] قال

 بعـد مبتـدأ قـدروا الـحـقيقـ وٕن هبؿـا، صـرح إذا يؼـب  إكؿـا الظاهر تؽرار ٕن كظر7

                                                 
الشـفقر بـابـ  جؿـال الـديـ، أبق طؿـروالؿالؽل،  الؿصريطثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يقكس الدويـل  (8)

ه- اكظــر: وفقــات إطقــان:  313، تــقيف ســـة صــقلل كحــقيأو ،مــالؽل فؼقــفمؼــرئ، و الحاجــب،

 (- 863(، والبؾغة يف تراجؿ أئؿة الـحق والؾغة: )  53.  0(، والديباج الؿذهب: ) 5.015)

 -"يف ققل"يف )د(:  (0)

 -"مع آسؿ"يف )د(:  (5)

 -"الضعػ": و )د( ( يف )ج(1)

 -"يؾزمف"( يف )ج(: 2)

 ( وقد كؼؾف الؿملػ هـا بتصرف- 045.  8أمالل ابـ الحاجب: )  (3)

ـــ طاشــقر:  (4) ــال اب ــار"ق ــب ابـــ واخت  َّ ين ىن نن من زن ُّٱ: يف الــالم أن الحاج
 كالمـف وأشـعر (،الؾبقـب مغــل) يف هشـام ابـ ووافؼف(- الؼسؿ جقاب ٓم يعـل) التقكقد ٓمالضحك[ ]

 كـقن يف :وأقـقل- الجؿؾة يف الالم تجب ولذلؽ ،التقكقد كقن لحاق مـ ماكعٌ  7التـػقس حرف وجقد أن

ـ  82.565- التحرير والتــقير: )"كظر محّؾ  7قسؿ جقاب ٓم الالم كقن يقجب 7التـػقس حرف وجقد

566-) 

، مــ أئؿـة هشـام ابــ الـديـ، جؿـال محؿـد، أبـق يقسـػ، ابــ اهلل طبـد بــ أحؿد بـ يقسػ بـ اهلل طبد (5)

ولد يف مصر وتقيف هبـا  ،أحؿد مذهب إلك أخقراً  اكتؼؾ ثؿ لؾشافعل، تػؼف قد طؿره أول يف وكانالعربقة، 

 تحؼقـؼ يف الطالـب طؿـدةهـ، لف مملػات مشفقرة مـفا: مغـل الؾبقـب طــ كتـب إطاريـب، و438طام 

(، وأطقـان العصـر وأطـقان  65.  0، وغقرها، اكظر: الدرر الؽامـة ٓبـ حجر: ) الحاجب ابـ تصريػ

 (- 814.  1(، وإطالم: )  2.  5الـصر لؾصػدي: ) 

 ( ساقط مـ )ج(-6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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چ  حب خب مب ىب يبچ : كحــق يف الػــاء وبعــد طقـــف، وأصــؽ قؿــت: كحــق الــقاو،

 الصــاطة ٕجـؾ تؼـديرٌ  ذلؽ وكؾ ،چژ ژچ: كحق يف الالم وبعد ،[62: الؿائدة]

 -هـا فؽذلؽ ك،الؿعـ دون

 إن: [35: صـف] َّ حف جف مغ ُّٱ :يف جؿاطـة قـال فؼد: إول وأما

ــف الــالم، وبؼقــت الؿبتــدأ فحــذف ،(ســاحران لفؿــا: )التؼــدير إن  طؾــك يجــقز وٕك

 بجـقاز امقـلمَ الـدَّ  البـدر أيضـا واطرتضـف -اكتفـك "زيـد لؼـائؿ: كحـق الصحق ،

 :كؼقلف ،(قد) بعد الػعؾ حذف

 دِ قَ  وكلنْ  برحالـا ْل زُ تَ  لؿا ركابـا أنَّ  غقر ُؾ حُّ رَ التَّ  َأفِدَ 

 ادطـاه فػقؿـا": قـال ضـرورة، ذلـؽ يجعؾقا ولؿ الشؿس زالت قد وكلن: أي

                                                 
 -"وبعد أن"يف )د(:  (8)

 -"ٓم قسؿ"يف )د(:  (0)

 ساقط مـ )د(- (5)

 ويف بؼقة الـسخ: )إن هذيـ لساحران(- ،مغـل الؾبقبلؿا يف  كذا يف )ه( وهق الؿقافؼ( 1)

 ساقط مـ )د(- (2)

 (- 525مغـل الؾبقب: )  (3)

 ساقط مـ )د(- (4)

ـــ جعػــر (5) ـــ ســؾقؿان ب ـــ محؿــد ب ــل بؽــر ب ـــ أب ـــ طؿــر ب ــل بؽــر ب ـــ أب ــل  محؿــد ب الؼرشــل الؿخزوم

لـك قريـة أصـقل طائؾتـف إاإلسؽـدراين، بدر الديـ، الؿعـروف بالـدمامقـل، الؿـالؽل الـحـقي إديـب، 

هــ وققـؾ:  554، تـقيف مسـؿقمًا ســة تؼـع طؾـك ضـػاف الـقـؾ يف الصـعقد ،الدمامقـ، وهل قريـة كبقـرة

- التسـفقؾ وشـرح البخـاري، وشـرح الؾبقـب، مغــك حاشـقة يف الغريب تحػةهـ لف مصـػات مـفا: 555

ـــاة لؾســـققصل: )  ـــة القط ـــالع لؾشـــقك 34.  8اكظـــر: بغق ـــدر الط  طـــالم:(، وا828ٕ.  0اين: )(، والب

 (3.24-) 

 (33- ومعـك )أفد(: أي: دكا- اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة: )"أفدى"يف )د(:  (6)

 -"بركابـا"يف )د(:  (82)

أفـد "(- وفقـف:  55والبقـت لؾـابغـة الـذبقاين- اكظـر: ديـقان الـابغـة: )  -(004)( راجعف يف مغـل الؾبقـب: 88)

 -"الرتحؾ

 زيادة مـ )د(- (80)
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ـُؿـ ل الػاضـؾ وأجـاب -"كظر الػعؾ] حذف بعد (قد) تبؼقة طدم مـ  طــ الشُّ

 ومـا دلقـؾ، بغقـر (قـد) بعـد [الػعؾ يحذف ٓ :أكف الحاجب ابـ مراد بلن هذا طـ

 -يرد فال لدلقؾ امقـلمَ الدَّ  البدر أكشده

ــالم ويف ــل ك ــال: إول :مباحــث الســابؼ الؿغـ ــدَّ  ق ـــ أن يحتؿــؾ": امقـلمَ ال  اب

 جفـة مــ بـؾ التؽـرار، قب  جفة مـ( زيد يؼقم سقف لزيد: )يستضعػ لؿ الحاجب

ــقع ــاهر وق ــًا الظ ــر يف رابط ــام غق ــقؿ، مؼ ــف شــؽ وٓ التػخ ــد ضــعقػ أك ــقبقيف طـ  س

ُؿـ ل وأجاب ،"والؿحؼؼقـ  طؾـك الظـاهر تؽـرار أن" :الؿغـل صاحب مراد بلن الشُّ

 -"هبؿا صرح إذا يضعػ إكؿا رابط أكف

 تؼـدير ذلـؽ وكـؾ": الؿغــل قـقل إن: حاصؾف ما أيضًا امقـلمَ الدَّ  قال: الثا 

                                                 
 -"تبؼقتف"يف )د(:  (8)

 ساقط مـ )د(- (0)

 (-18.  0هذا الـص لؾشؿـل يف: الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل: ) (5)

أحؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ حسـ بـ طؾل بــ يحقـك بــ محؿـد بــ خؾـػ اهلل بــ خؾقػـة الؼســطقـل  (1)

ـُؿـ ل ـّ )ُيـَسـب إلـك  ـ اإلسؽـدري الشُّ ة، الحـػقـأحـد أئؿـة  ــ وهـل قريـة أو مزرطـة بـبالد الؿغـرب (ُشـُؿ

 :كتـاب مصــػاتف ومــ، طؾـقم طـدة يف بـرع، كحقّي، محّدث، مػّسر، أصقلل، مصري مـ أصؾ مغربـل

، تـقيف طـام العربقـة يف هشـام ابــ مغـك طؾك الؽالم مـ الؿـصػ :وكتاب الشػا، ألػاظ طـ الخػا مزيؾ

(، وبغقـة القطـاة: )  822.  0) : بـردي تغـريٓبـ  القايف بعد والؿستقىف الصايف الؿـفؾهـ- اكظر: 540

 (- 052.  8(، وإطالم: )  542.  8

 ( ساقط مـ )ج(-2)

 -"بعقـف"يف )د( زاد هـا:  (3)

 (-18.  0اكظر: الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل: ) (4)

تـف (- وقـد رجعـت لؾؿخطـقط ٕن مـا وجد53تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )مخطقط(: ) (5)

مـ الؿطبقع مـ شرح الدمامقـل )تحػة إريب( الذي صححف وطؾؼ طؾقـف أحؿـد طـزو طـايـة، وكشـره 

هــ، فقـف كؼـص كبقـر، بـؾ الؿباحـث الؿـذكقرة هــا لقسـت 8105ممسسة التـاريخ العربـل ببقـروت طـام 

 مقجقدة يف الؿطبقع مـ الشرح، وإكؿا أثبت فقفا كالم ابـ هشام فؼط!-

 -"تضعقػ"يف )د(:  (6)

 (-18.  0الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل: ) (82)

 ( ساقط مـ )ج(-88)
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 وأن الؿؼصــقد، الؿعـــك يف ظوالؿؾػـق الؿؼــدر اســتقاء يؼتضـل": "الصـــاطة ٕجـؾ

 الجؿؾة مـ والؿستػاد ذلؽ يؽقن وكقػ ،الصـاطة كظام لحػظ روطل إكؿا التؼدير

 - "الػعؾقة الجؿؾة مـ الؿستػاد غقر آسؿقة الجؿؾة

 يف بؼـادح لـقس هـذا طؾقـف يؼـال قـد- إلـخ "إول وأمـا": الؿغــل ققل: الثالث

 الػعؾ حذف طدم طؾك آبتداء ٓم بعد الؿبتدأ حذف طدم ققاس حاصؾ ٕن إول7

 ذكــر أو الجــامع طــدم إضفــار إمــا ذلــؽ يف والؼــادح ،(أنَّ ) بعــد وآســؿ ،(قــد) بعــد

 ،(أن) و( قـد) وبـقـ آبتـداء ٓم بـقـ الػرق إلك اإلشارة تضؿـ بلكف ويجاب- الػارق

 ُيَضـقَّؼ لؿ الالم أن إٓ مـفؿا واحد كؾ وبقـ الالم بقـ الؿشاهبة سؾؿـا أكا: وتؼريره

 الؿبتـدأ بحـذف قـالقا الـحـاة مـ جؿاطة أن ترى أٓ- فقفؿا ُضق ؼ كؿا فقفا ُيَضقَّؼ

 طؿـا فضـالً  الؽـالم كثـر يف مـفؿا واحد بحذف قالقيؼ ولؿ أية، هذه يف الالم بعد

ــك هــق ــة درجــات أطؾ ــد -البالغ ــل يف ضــعػ وق ــقل الؿغـ ــمٓء ق ــة ه  يف الجؿاط

 ٓم بــقـ الجؿــع بــلن ــــ الـــقن الؿشــددة الفؿــزة الؿؽســقرة ــــ( إن) بحــث

                                                 
 -"الؼدر"يف )د(:  (8)

 -"مـ جفة الؾػظ فؼط"( زاد هـا: 53يف مخطقط تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب: )( 0)

 (-53تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )مخطقط(: ) (5)

 -"طؾقف" يف )د( زاد هـا: (1)

 -"طدم إضفار الجامع"يف )د(:  (2)

 -"إكؿا سؾؿـاه لؾؿشاهبة"يف )د(:  (3)

 -"يف )د(: ٕن (4)

 !-"يضقػ فقفا كؿا أضقػ مـفا"يف )د(:  (5)

 -"تحذف"يف )د(:  (6)

 ، ويف إصؾ )يؼؾ(-"يؼقلقا")ج(:  الؿثبت مـ( 82)

 -"يف": بدلفا يف )ج(ساقط مـ )د( و( 88)

 -"البحث"يف )د(:  (80)

 -"الؿشدودة"يف )د(:  (85)
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 -متـافققـ بقـ كالجؿع الؿبتدأ وحذف التقكقد

 لؼـائؿ: كحـق الصـحق ، طؾـك جـقز وٕكـف": الؿغــل ققل امقـلمَ الدَّ  اطرتض: الرابع

 و مبتـدأ،( زيـد) إذ شـلء7 مــف يحـذف لـؿ فنكـف فقـف7 الؽـالم مؿـا لـقس هـذا": فؼـال "زيد

ــائؿ) ــدم خــربه، (لؼ ــف ق ــك] ،طؾق ــة، رأي طؾ ــدأ، أو الجؿاط ــائؿ) و مبت ــدم خــرب( ق  ،[مؼ

 ابــ تضعقػ طؾك إليراده وجف فال حال كؾ وطؾك، تؼديراً  الؿبتدأ طؾك داخؾة والالم

ـــ ـــ لؼــقل الحاجــب اب ــدأ حــذف ادطــك م َـ  -"چڌ ڌ ڎچ : يف الؿبت ــقَّ  وَب

ُؿـ ل  ٓم بـلن] آبتـداء، ٓم وبـقـ ،(إن)و( قـد) بـقـ رقالػـ بقـان": وهـق وجفـًا، إليراده الشُّ

 الخــرب طؾــك دخقلفــا يجــقز ٕكــف 7(إن)و( قــد) يف يتســع لــؿ مــا فقفــا اتســع [آبتــداء

 دخقلفـا( إن) يف وٓ الػعـؾ، غقـر طؾـك دخقلفـا( قـد) يف يجقز وٓ الؿبتدأ، طؾك الؿؼدم

 امتـاطـف( إن)و( قـد) مـع الحـذف امتــاع مـ يؾزم فال ،الظرف والخرب الؿبتدأ غقر

                                                 
 -"التلكقد"يف )د(:  (8)

 (-24مغـل الؾبقب: ) (0)

 (-525مغـل الؾبقب: )يف  وهق كذلؽ- "يجقز" )ج( و )د(:( يف 5)

 (-525مغـل الؾبقب: ) (1)

 -"خرب مؼدم"يف )د(:  (2)

 ساقط مـ )د(- (3)

 -"والؽالم"( يف )ج(: 4)

(: 53مـ مخطقط تحػة الغريب يف الؽـالم طؾـك مغــل الؾبقـب: )هـا حذف مـ كالم الدمامقـل وتؿامف  (5)

 -"طؾك ما جقزكا حؿؾ كالم ابـ الحاجب طؾقف"

 -"فال حذف"( زاد هـا: 53يف تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب: ) (6)

 (-53تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )مخطقط(: ) (82)

 ساقط مـ )د(- (88)

 -"لفدخق"يف )د(:  (80)

 -"الؿتؼدم"يف )د(:  (85)

 -"والظرف"( يف )ج(: 81)

 -"امتـاطف"( يف )ج(: 82)

 ( ساقط مـ )ج(-83)
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 يف أشــار كعــؿ الؽشــاف، كــالم فســاد مـــع: ذلــؽ مـــ فــتؾخص -اكتفــك "الــالم مــع

 معــك طـ الالم وخؾع محذوف، تؼدير: وهؿا ضرورة، لغقر تؽؾػقـ فقف أن إلك الؿغـل

 مـا حةصـ :الؿبحـث هـذا وحاصـؾ -وآسـتؼبال الحـال َدلِقال يجتؿع لئال الحال معـك

ــف ـــ الزمخشــري قال ــداء ٓم أهنــا م ــك آبت ــا طؾ ــرر م ــقل- لؾؼســؿ تؽــقن أن ويصــ - تؼ  وق

 يف َمـََعــف ،"التقكقــد كــقن مــع إٓ الؿضــارع طؾــك تــدخؾ ٓ إهنــا": مـــ الزمخشــري

 كأيــة، ،التـػــقس مــع وذلــؽ الـــقن، وتؿتـــع الــالم، تجــب تــارة بــؾ": وقــال الؿغـــل،

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: كحـق والػعـؾ، الـالم بـقـ لالؿعؿق تؼدم ومع

 هــا البصـريقن قـدر وإكؿـا- چژ ژچ : كحـق لؾحال، الػعؾ كقن ومع ،[طؿران آل]

ــدأ ــزون ٓ ٕهنــؿ مبت ــك إٓ يؼصــد أن الحــال قصــد لؿـــ يجق ــة طؾ ــارة آســؿقة، الجؿؾ  وت

 يجبـان، وتـارة ،[52: يقسػ] چەئ ەئ چ: كحق الؿـػل، الػعؾ مع وذلؽ ،يؿتـعان

                                                 
 (-10.  0الؿـصػ مـ الؽالم طؾك مغـل ابـ هشام لؾشؿـل: ) (8)

 -"فقخؾص"يف )د(:  (0)

 ساقط مـ )د(- (5)

 -"إشارة"يف )د(:  (1)

 -"ػقـقتؽؾ" و)د(، ويف إصؾ )ج( الؿثبت مـ( 2)

 قست يف )ج(-( ل3)

 -"الؿحال"يف )د(:  (4)

 ساقط مـ )د(- (5)

 ( زيادة مـ )ج(-6)

 -"ٕن"يف )د(:  (82)

 (- 560.  3الؽشاف: )  (88)

لالســتؼبال  وهؿــا أيضــًا ،التــلخقر :ٕن التـػــقس 7وإكؿــا ســؿقتا بــف ،ف التـػــقس: الســقـ وســقفوحــر (80)

 (-00.  0: )جامع العؾقم يف اصطالحات الػـقن- والتلخقر

 -"مع"يف )د(:  (85)

 -"ٓ قؿ"يف )د(:  (81)

 -"قصد"يف )د(:  (82)

 -"مؿتـعان"يف )د(:  (83)
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ـــؽ ـــا وذل ـــل فقؿ ـــاء] چىئ ىئچ: كحـــق ،بؼ ـــك "[24: إكبق ـــال -اكتف  وق

 لؾؿضـارع الؿالصؼة [الؼسؿ ٓم أن مراده أن] طؾك الزمخشري كالم يحؿؾ": امقـلمَ الدَّ 

 يـرد وٓ الؽـالم، يسـتؼقؿ وحقـئـذ ،الؿعقَّـة مــ الظاهر هق وهذا الـقن، تػارق ٓ لؾؿضارع

 -كاكتف "ذكره مؿا شلء طؾقف

: ومعــاه كالسـقـ، والتـػقس لالستؼبال وضعت أهنا يخػاك فال: چڱچ  وأما

: أي( كػســتف: )يؼــال الحــال، يف التضــققؼ وطــدم الؿســتؼبؾ، الزمــان يف الػعــؾ تــلخقر

 الساكـقـ، ٕجؾ [متحركًا كان الذي] الػاء بحذف تخػَّػ قد چڱچ و وسعتف،

 فتسـؽـ الـقاو يحذف وقد ياء، اوالق بؼؾب( سل: )يؼال وقد] ،َسقْ : فقؼال الساكـقـ،

  الحـرف بتعؾقـؾ دٓلـة چڱچ مـ مـؼقص السقـ إن: وققؾ ،[سػ: فقؼال الػاء،

 وأشـار الؿحؼؼـقـ، مــ جؿع طؾقف كؿا لؾتلكقد هـا چڱچ  و هذا، الػعؾ تؼريب طؾك

 ،العضـدية الرسـالة شـرح يف سره قدس الدواين الجالل الـحرير ذلؽ إلك

                                                 
 -"كػل"الؿثبت مـ )د(، ويف غقرها:  (8)

 -و )د( ( يف إصؾ: )تاهلل ٕكقدن( والؿثبت مـ )ج(0)

 (-525مغـل الؾبقب: ) (5)

 -"الالم"( ساقط مـ )ج(، ومحؾف فقفا: 1)

 -"إلؿعقة"يف )د(:  (2)

 (-53تحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )مخطقط(: ) (3)

 ( ساقط مـ )ج(-4)

 - وهق مقافؼ لؾسقاق-"التل كاكت متحركة"( يف )ج(: 5)

 -"َسْق أفعؾ"( يف )ج(: 6)

 ( لقست يف )ج(-82)

 -)ج( ( زيادة مـ88)

 -و )د( ( ساقط مـ )ج(80)

 -"رسالة"يف )د(:  (85)

هــ، وهـق مـتـ 423ديـ طبد الرحؿـ بــ أحؿـد اإليجـل الؿتـقىف ســة العضدية كسبًة لؾؼاضل طضد ال (81)

مختصر مشفقر طؾك مذهب إشاطرة، وأشفر شرح لف هق شرح جالل الديـ الدواين، الـذي كؼـؾ طــف 

= 
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 : (فرقـــة وســـبعقـ ثلثـــًا أمتـــل ســـتػترق): وســـؾؿ طؾقـــف اهلل صـــؾك لـــفقق يف فؼـــال

: تعــالك ققلــف يف كؿــا قريــب، الققــقع متحؼــؼ هــق مــا فــنن لؾتلكقــد7 إمــا :الســقـ"

 آخـــتالف أن إلـــك إشـــارة الحؼقؼـــل بؿعــــاه أو ،چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ

ــرتاخ ـــ م ــف ط ــف اهلل صــؾك حقات ــؾؿ طؾق ــك "وس ــار -اكتف ــك فلش ــقـ أن إل  يف] الس

 اسـتعؿال قبقـؾ مــ والتحؼقؼ، التلكقد يف مجازاً  إما هـا واستعؿؾ لؾؼرب، [إصؾ

 حؽؿـًا، أو حؼقؼـة قريـب الققـقع متحؼـؼ هـق مـا فـنن معـاه7 مؾزوم يف الشلء

 صـاحب قـال محالـة،كؿا ٓ كـائـ الػـرق هـذه إلـك إمـة افـرتاق أن: الؿعـك ويؽقن

 "البتـة كـائـ" كفأ[: 854: البؼرة] چگ گچ: تعالك ققلف يف الؽشاف

                                                 
= 

 الؿملػ هـا، والؿؼصقد هـا العؼقدة العضدية-

( رقــؿ  864.  1: ) (، وأبـق داود يف الســـة: بـاب شـرح الســة5563( رقـؿ ) 801.  81رواه أحؿـد: )  (8)

.  1(، والرتمذي يف أبقاب اإليؿان: باب ما جاء يف فقؿـ يؿقت وهق يشفد أن ٓ إلـف إٓ اهلل: ) 1263)

ـِ َمالٍِؽ "( وقال: 0312( رقؿ ) 500 ـِ َطْؿٍرو، َوَطْقِف ْب  ْب
ِ
ـْ َسْعٍد، َوَطْبِد اهلل َحِديُث َأبِـل - َوفِل الَباِب َط

ـٌ  7ُهَرْيَرةَ  (- 5668( رقؿ ) 8508.  0، وابـ ماجة يف الػتـ: باب افرتاق إمؿ: ) "َصِحقٌ  َحِديٌث َحَس

( طــ أبــل هريـرة رضـل اهلل طــف قـال الحــاكؿ: 118( رقـؿ ) 084.  8ورواه الحـاكؿ يف الؿسـتدرك: ) 

- ووافؼف الـذهبل- وقـال ابــ تقؿقـة: "هذا حديث صحق  طؾك شرط مسؾؿ، ولؿ يخرجاه، ولف شقاهد"

(، وصـححف إلبـاين يف  512.  5مجؿقع الػتـاوى: )  "مشفقر يف الســ والؿساكدالحديث صحق  "

 (-025( رقؿ ) 120.  8(، واكظر: السؾسؾة الصحقحة: ) 8255( رقؿ ) 012.  8صحق  الجامع: ) 

 ساقط مـ )د(- (0)

 -"محؼؼ"يف )د(:  (5)

 (- 82.  8شرح العؼائد العضدية لؾدواين: )  (1)

 ساقط مـ )د(- (2)

 ( زيادة مـ )ج(-3)

 -"فنكؿا"يف )د(:  (4)

 -"وسبب"يف )د(:  (5)

 -"حؼقؼتف"يف )د(:  (6)

 (- 552.  0الؽشاف: )  (82)
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: أي إصـؾل، معــاه يف حؼقؼـة وأمـا -[سـقل  فقؿـا الؿعــك هـذا إلـك أشـار وقد]

 طؾقـف اهلل صـؾك حقاتـف زمـان إلـك آفـرتاق زمـان قـرب: الؿـراد ويؽـقن الؼرب،

ــؾؿ ــف ٓ وس ــك قرب ــان إل ــة الحــال زم ــع، بؼريـ ــدبر القاق ــاهر- فت ــؿ أن] وض ــة حؿؾف  آي

 يف أسـؾػـاه مؿـا [طؾؿــا فؼـد وإٓ الؿؼـام يف أبؾـغ لؽقكـف قدمـا ما طؾك چڌچ

ــقر] ــاء جــقاز الشــريػة [أيــة تػس  ،إصــؾل معـــاه طؾــك چڱچ  بؼ

 -فتدبر

 مـا: قؾـت فـنن": الؽشـاف ويف: [حســفا تعـالك اهلل فضـؾ مــ كرجق خاتؿة]

 وإن محالـة ٓ كـائـ العطاء أن معـاه: قؾت والتلخقر؟، التلكقد حريف بقـ الجؿع معـك

دَ  تعالك اهلل إنَّ  ثؿ -"الؿصؾحة مـ التلخقر يف لؿا تلخر7  فؿَ عَ كِ  السقرة بؼقة يف َطدَّ

ــف ــف اهلل صــؾك طؾق ــف وأطؾؿــف وســؾؿ، طؾق ــؿ بلك ــخْ يُ  ل ــف، أول مـــ مـفــا فِ ؾِ ــداءِ  تربقت  وابت

ـا لقؼـقس الؽؿـآت مــ بف أراد لؿا ترشقحًا تـشئتف  تعـالك اهلل فضـؾ مــ َب لؿرتقَّ

                                                 
 ( زيادة مـ )ج(-8)

 -"حؼقؼتف"يف )د(:  (0)

 -"قريب الزمان وآفرتاق"يف )د(:  (5)

 -و )د( ( زيادة مـ )ج(1)

 ( زيادة مـ )ج(-2)

 -"يةهذه أ"، ويف )د(: ( ساقط مـ )ج(3)

 (-د( زيادة مـ )4)

 -"بؼائفا"( يف )ج(: 5)

 ( لقست يف )ج(-6)

 "الؿعـك إصؾل"( يف )ج(: 82)

 ( زيادة مـ )ج(-88)

 ( زيادة مـ )ج(-80)

 (- 560.  3الؽشاف: )  (85)

 -"كعؿتف"يف )د(:  (81)

 -"ِسـ ف"( يف )ج(: 82)
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 يضـقؼ وٓ ،والؽرامـةَ  الخقـرِ  وزيـادةَ  الحســك، إٓ يتققع 7 لئالمـف سؾػ ما طؾك

 ،وإشاطتفا بشؽرها اهلل بـعؿة بالتحدث بلمره السقرة وختؿ -هصرُب يؼؾ وٓ ه،صدرُ 

ـ بالعبـادات، حتك تعالك اهلل بـعؿة التحدث صؾُب  :مخذيُ  ومـف ،وإشاطتفا  فومحؾُّ

ـَ وأَ  بف، هغقرِ  كاقتداءِ  ،لؿصؾحةٍ  كان اإذ فومحؾُّ   سـبحاكف اهلل كسـلل -الػتــة كػسف طؾك مِ

ــدكقا يف إمـــ ــا وأن وأخــرة، ال ــا يخــتؿ وأنْ  رافعــًا، وطؿــالً  كافعــًا، طؾؿــًا يرزقـ  لـ

 وهـق ،[إســك الؿَؼـر   أهـؾ مـ وإياهؿ ويجعؾـا] بالحسـك، والؿسؾؿقـ وٕحبابـا

ًٓ  هلل والحؿـد ،العظـقؿ العؾـل باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ ،القكقؾ وكعؿ حسبـا  أو

 وغػـؾ الـذاكرون، ذكـره كؾؿـا محؿـد سقدكا طؾك اهلل وصؾك ،وضاهراً  وباصـًا ،وآخراً 

 - كثقراً  تسؾقؿًا وسؾؿ أجؿعقـ، وصحبف آلف وطؾك الغافؾقن، ذكره طـ

* * * 

 

 

                                                 
 ساقط مـ )د(- (8)

 -ويف إصؾ: )ٕن ٓ( و )د(، )ج( الؿثبت مـ( 0)

بـدل:  "إٓ أن يف )د(: التحديث ،"والتحدث بالـعؿة شؽُرها وإشاطُتفا ،بالـعؿةبالتحدث ": )د( ( يف )ج(5)

 -"التحدث"بدل: 

 -"بـعؿ": و )د( يف )ج( (1)

 ساقط مـ )د(- (2)

وصـؾك اهلل طؾـك سـقدكا محؿـد وطؾـك آلـف ": "وهـق حسـبـا وكعـؿ القكقـؾ"بعد ققلف: ( يف )ج( جاء الختؿ3)

ة وسالمًا دائؿقـ إلك يقم الديـ، وقع الػـراغ مــ هـذه الـسـخة يـقم الخؿـقس ثـاين وصحبف وسؾؿ صال

شـفر ربقـع إول أحـد شـفقر ســة سـبعقـ بعــد الؿائـة وإلـػ لؾفجـرة الـبقيـة طؾـك مفاجرهـا أفضــؾ 

، طػـك اهلل تعـالك أحؿد بـ محؿد بــ طثؿـانالصالة وأزكك السالم، بؼؾؿ إقؾ، كثقر الخطايا والزلؾ، 

ًٓ وآخرًا، وضاهرًا وباصـًا، وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿـد وطؾـك طـفؿ ب ؿـ ف وكرمف، آمقـ، والحؿد هلل أو

 -"آلف وصحبف وسؾؿ

 -"وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ"جاء الختؿ يف )د( بعد هذا:  (4)
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 املصادز ّاملساجع 

ـ طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، لجالل الدي -8

تحؼقــؼ: مركــز الدراســات الؼرآكقــة، صباطــة مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة 

- ه8103، 8الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، ط

، ٕحؿد بــ محؿـد بــ إتؿام الـعؿة الؽربى طؾك العالؿ بؿقلد سقد ولد آدم -0

الؽتب العؾؿقة، حجر الفقتؿل، تحؼقؼ: طبد العزيز سقد هاشؿ الغزولل، دار 

بال سـة صبع-

ـاس إطراب الؼرآن، ٕبل -5 ، تحؼقـؼ: د- زهقـر غـازي زاهـد، طـالؿ جعػـر الـَّحَّ

- ه8151، 8الؽتب، بقروت، ط

خقر الديـ بــ محؿـقد بــ محؿـد بــ طؾـل بــ فـارس، الزركؾـل إطالم، ل -1

م-0220، 82، طدار العؾؿ لؾؿاليقـ، الدمشؼل

، لــديـ خؾقــؾ بـــ أيبــؽ الصــػديصــالح اأطقــان العصــر وأطــقان الـصــر، ل -2

الـدكتقر طؾـل أبـق زيـد، الـدكتقر كبقـؾ أبـق طشـؿة، الـدكتقر محؿـد تحؼقؼ: 

، 8ط دار الػؽــر الؿعاصــر، بقــروت، مقطــد، الــدكتقر محؿــقد ســالؿ محؿــد

- ه8185

، تحؼقـؼ: طقـاض القحصـبل السـبتل إكؿال الؿعؾؿ بػقائـد مسـؾؿ، لؾؼاضـل -3

، 8، طء لؾطباطة والـشـر والتقزيـع، مصـردار القفا، الدكتقر يْحَقك إِْسَؿاِطقؾ

- ه8186

د- فخر ، تحؼقؼ: عثؿان بـ طؿر ابـ الحاجب الؿالؽلأمالل ابـ الحاجب، ل -4

- ه8126، ط إردن ،دار طؿار، صال  سؾقؿان قدارة

أكؿقذج العؾقم، محؿد بـ حؿزة بـ محؿد الػـاري شؿس الديـ، مخطقط،  -5

(-656مقة، برقؿ )مؽتبة جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسال
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محؿـد ، تحؼقـؼ: طبد اهلل بــ طؿـر البقضـاوي، وأسرار التلويؾأكقار التـزيؾ  -6

- ه8185، 8ط بقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل، الؿرطشؾل

البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، محؿد بـ هبادر الزركشل، تحؼقـؼ: الـدكتقر  -82

هـ-8108، 8محؿد محؿد تامر، دار الؽتب العؾؿقة، ط

، تحؼقـؼ: حقان محؿد بـ يقسػ إكدلسل ر الؿحقط يف التػسقر، ٕبلالبح -88

- ه8102، طبقروت ،دار الػؽر، صدقل محؿد جؿقؾ

أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿـر بــ كثقـر الؼرشـل البصـري ثـؿ البداية والـفاية،  -80

- ه8124، طدار الػؽر، الدمشؼل

لشــقكاين محؿــد بـــ طؾــل ا، البــدر الطــالع بؿحاســـ مـــ بعــد الؼــرن الســابع -85

، بال سـة صبع-بقروت ،دار الؿعرفة، القؿـل

الربهــان يف طؾــقم الؼــرآن، محؿــد بـــ هبــادر الزركشــل، تحؼقــؼ: محؿــد أبــق  -81

- ه8186الػضؾ إبراهقؿ، الؿؽتبة العصرية، بقروت، ط

، تحؼقـؼ: جـالل الـديـ السـققصل، بغقة القطاة يف صبؼات الؾغـقيقـ والـحـاة -82

، بال سـة صبع-لبـان ،ة العصريةالؿؽتب، محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ

دار ، محؿـد بــ يعؼـقب الػقروزآبـادى، البؾغة يف تراجؿ أئؿـة الـحـق والؾغـة -83

- ه8108، 8، طسعد الديـ لؾطباطة والـشر والتقزيع

غــاكؿ قــدوري ، تحؼقــؼ: طثؿــان بـــ ســعقد الــداينالبقــان يف طــد آي الؼــرآن،  -84

- ه8181، 8، طالؽقيت ،مركز الؿخطقصات والرتاث، الحؿد

الدكتقر بشار طقاد ، تحؼقؼ: أحؿد بـ طؾل الخطقب البغداديتاريخ بغداد،  -85

- ه8100، 8، طبقروت ،دار الغرب اإلسالمل، معروف

، محؿد الطاهر بــ محؿـد بــ محؿـد الطـاهر بــ طاشـقرالتحرير والتـقير،  -86

م-8651، طتقكس ،الدار التقكسقة لؾـشر

ؿحؿد بـ أبـل بؽـر خطقط(، لتحػة الغريب يف الؽالم طؾك مغـل الؾبقب )م -02



 بـ مبارك القهبل ففدد.                         ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  الؿسترضك يف تػسقر ققلف تعالك: 

 
411 

(-5258الؿعروف بالدمامقـل، كسخة إيران، محػقصة برقؿ )

التذكرة يف أحقال الؿقتك وأمقر أخرة، محؿد بـ أحؿد الؼرصبل، تحؼقؼ:  -08

-  ه8101، 8زياد حؿدان، شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ، ط

طبـد : د- ، تحؼقـؼمحؿد بـ أحؿد ابـ جزي الؽؾبل، التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ -00

- ه8183، 8، طبقروت ،شركة دار إرقؿ، اهلل الخالدي

 ،طؿـادة البحـث العؾؿـل، صباطـة: طؾل بـ أحؿد القاحـديالتػسقر البسقط،  -05

- ه8152، 8، طجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة

جالل الديـ الؿحؾل وجالل الديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل تػسقر الجاللقـ،  -01

، بال سـة صبع-الؼاهرة ،ديثدار الح، بؽر السققصل

تػسقر الؼرآن العظقؿ وإطرابف وبقاكف، لؾشقخ محؿد طؾـل صـف الـدرة، دار ابــ  -02

- ه8152، 8كثقر، دمشؼ، ط

مؽتبـة ، أسعد محؿـد الطقـبتػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ أبل حاتؿ، تحؼقؼ:  -03

- ه8186، 5، السعقدية، طكزار مصطػك الباز

، سامل بـ محؿد سالمةالدمشؼل، تحؼقؼ:  تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ كثقر -04

- ه8102، 0دار صقبة، ط

ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بــ تػسقر الؼرآن، ٕبل الؿظػر السؿعاين،  -05

- ه8185، 8، دار القصـ، الرياض، طغـقؿ

، ُسـؽقـة الشـفابلتؾخقص الؿتشابف يف الرسؿ، لؾخطقب البغدادي، تحؼقـؼ:  -06

م-8652، 8، طـشر، دمشؼصالس لؾدراسات والرتجؿة وال

أبـق طؿـر يقسـػ بــ طبـد اهلل ، التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿعاين وإسـاكقد -52

محؿـد طبـد الؽبقـر  ،مصطػك بــ أحؿـد العؾـقي، تحؼقؼ: طبد الرب الؼرصبل

، الؿغـــرب ،وزارة طؿـــقم إوقـــاف والشـــمون اإلســـالمقة، كشـــر: البؽـــري

ه-8554ط
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بـ سؾقؿان الؽافقجل، تحؼقؼ: كاصر  التقسقر يف ققاطد طؾؿ التػسقر، لؿحؿد -58

ه-8182، 8بـ محؿد الؿطرودي، دار الؼؾؿ، دمشؼ، ط

دائـرة الؿعـارف العثؿاكقـة ، صبع: محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبانالثؼات،  -50

ه-8565، 8، طبحقدر آباد الدكـ الفـدة

جامع أثار يف مقلد الـبل الؿختار، ابــ كاصـر الـديـ الدمشـؼل، اطتــك بـف:  -55

محؿد طؾل شؽري، دار الؽتب العؾؿقة-حسقـ 

الدكتقر الطربي، تحؼقؼ: محؿد بـ جرير ، جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن -51

ــل ــد الؿحســـ الرتك ـــ طب ــد اهلل ب ــع ، طب ــة والـشــر والتقزي دار هجــر لؾطباط

ه-8100، 8، طواإلطالن

أحؿـد الـربدوين ، تحؼقؼ: محؿد بـ أحؿد الؼرصبلالجامع ٕحؽام الؼرآن،  -52

ه-8551، 0، طالؼاهرة ،دار الؽتب الؿصرية، هقؿ أصػقشوإبرا

دار ، طبـد الـرحؿـ بــ محؿـد بــ إدريـس ابــ أبـل حـاتؿالجرح والتعديؾ،  -53

ه-8048، 8، طبقروت ،إحقاء الرتاث العربل

طبـد الــرحؿـ بــ محؿــد بــ مخؾــقف ، يف تػسـقر الؼــرآنالجـقاهر الحســان  -54

ادل أحؿــد طبــد الشــقخ محؿــد طؾــل معــقض والشــقخ طــ، تحؼقــؼ: الثعــالبل

ه-8185، 8، طبقروت ،دار إحقاء الرتاث العربل، الؿقجقد

يقسـػ بــ حســ بــ ، الجقهر الؿـضد يف صبؼات متلخري أصحاب أحؿد -55

الدكتقر طبد الرحؿـ بــ سـؾقؿان ، تحؼقؼ: أحؿد بـ حسـ ابـ طبد الفادي

ه-8108، 8، طمؽتبة العبقؽان، الرياض، العثقؿقـ

شـفاب الـديـ أحؿـد بــ محؿـد بــ بقضاوي، حاشقة الشفاب طؾك تػسقر ال -56

، بال سـة صبع-بقروت ،دار صادر، طؿر الخػاجل

، أبـق كعـقؿ أحؿـد بــ طبـد اهلل إصـبفاين، حؾقة إولقاء وصبؼـات إصـػقاء -12

ه-8561طبجقار محافظة مصر، ، السعادة
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طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر جـالل الـديـ الدر الؿـثقر يف التػسـقر بالؿـلثقر،  -18

، بال سـة صبع-بقروت ،دار الػؽر ،السققصل

محؿـد ، ٓبـ حجر العسؼالين، تحؼقؼ: الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة -10

، 0، طصقدر ابـاد الفــد ،مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة، طبد الؿعقد ضان

ه-8560

الدكتقر محؿـد الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان الؿذهب، ٓبـ فرحقن، تحؼقؼ:  -15

، بدون سـة صبع-دار الرتاث لؾطبع والـشر، الؼاهرة، بق الـقرإحؿدي أ

سـقد كسـروي ، تحؼقـؼ: محؿد بـ طبد الـرحؿـ بــ الغـزيديقان اإلسالم،  -11

ه-8188، 8، طدار الؽتب العؾؿقة، بقروت، حسـ

ديقان الـابغة الذبقاين، تحؼقؼ وشرح: كـرم البسـتاين، دار صـادر بقـروت، ط  -12

ه-8555

تحؼقـؼ: بـ طبد القاحد بـ طؾل بـ سـرور الؿؼدسـل،  طبد الغـلذكر الـار،  -13

ه-8182، 8، طدار البشائر اإلسالمقة، أديب محؿد الغزاوي

شفاب الـديـ محؿـقد ، روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين -14

، 8، طبقروت ،دار الؽتب العؾؿقة، طؾل طبد الباري ططقة، تحؼقؼ: إلقسل

ه-8182

شرح السقرة الـبقية ٓبـ هشـام، طبـد الـرحؿـ السـفقؾل، الروض إكػ يف  -15

، 8، طبقــروت العربــل، الــرتاث إحقــاء دارتحؼقــؼ: طبــد الــرحؿـ القكقــؾ، 

ه-8180

طبـد ، تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ الجقزيزاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر،  -16

ه-8100، 8، طبقروت ،دار الؽتاب العربل، الرزاق الؿفدي

، محؿد كاصر الديـ حقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدهاسؾسؾة إحاديث الص -22

ه-8182، 8، طمؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع، الرياضإلباين، 
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، محؿــد سؾســؾة إحاديــث الضــعقػة والؿقضــقطة وأثرهــا الســقئ يف إمــة -28

ه-8180، 8، طدار الؿعارف، الرياضكاصر الديـ إلباين، 

جؿــال الــديـ ، خبــار الؼــرن العاشــرالســـاء البــاهر بتؽؿقــؾ الـــقر الســافر يف ا -20

، إبـراهقؿ الؿؼحػـل، تحؼقؼ: محؿد بـ أبل بؽر بـ أحؿد الشؾل الحضرمل

م-0220، طصـعاء، مؽتبة اإلرشاد

، محؿــد كاصــر الــديـ إلبــاينالســـة، ٕبــل بؽــر ابـــ أبــل طاصــؿ، تحؼقــؼ:  -25

ه-8122، 8، طبقروت ،الؿؽتب اإلسالمل

، تحؼقـؼ: شـعقب طثؿـان الـذهبلمحؿـد بــ أحؿـد بــ سقر أطـالم الــبالء،  -21

ه-8122، 5ـ طممسسة الرسالةإركموط، 

 ،دار الػؽــر، ســفقؾ زكــار، تحؼقــؼ: محؿــد بـــ إســحاقالســقر والؿغــازي،  -22

ه-8565، 8، طبقروت

السقرة الحؾبقة )إكسان العققن يف سقرة إمقـ الؿلمقن(، لعؾل بـ إبراهقؿ بـ  -23

لخؾقؾـل، دار الؽتـب أحؿد الحؾبل، ضـبطف وصـححف: طبـد اهلل بــ محؿـد ا

العؾؿقة، بال سـة صبع-

ـــ هشــام -24 ــة ٓب ــري ، الســقرة الـبقي ــقب الحؿق ـــ أي ـــ هشــام ب ــد الؿؾــؽ ب طب

، تحؼقؼ: مصطػك السؼا وإبراهقؿ إبقاري وطبد الحػقظ الشؾبل، الؿعافري

ه-8542، 0، طشركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوٓده بؿصر

طبـد الحـل بــ أحؿـد بــ محؿـد ابــ ، بيف أخبـار مــ ذهـشذرات الذهب  -25

طبـد ، خـرج أحاديثـف: محؿـقد إركـاؤوط، حؼؼـف: العؿاد الَعؽري الحـبؾـل

ه-8123، 8، طدار ابـ كثقر، دمشؼ، الؼادر إركاؤوط

شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطـة، لفبـة اهلل بــ الحســ بــ مـصـقر  -26

ــد ــدان الغام ـــ حؿ ـــ ســعد ب ــد ب ــؼ: د-أحؿ ــائل، تحؼق ــة، الاللؽ ي، دار صقب

ه-8183، 1الرياض، ط
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شرح العؼائد العضدية، محؿد بـ أسعد الصديؼ جـالل الـديـ الـدواين، بـال  -32

بقاكات صبع-

 ابـ أبل العز الحـػلشرح العؼقدة الطحاوية،  -38
ّ
تخريج: كاصر ، محؿد بـ طؾل

ـــاين ـــع والرتجؿـــة، الـــديـ إلب ، 8، طدار الســـالم لؾطباطـــة والـشـــر التقزي

ه-8103

ؽبقر طؾك القرقات، ٕحؿد بـ قاسـؿ العبـادي، تحؼقـؼ: سـقد طبـد الشرح ال -30

ه-8183، 8العزيز وطبد اهلل ربقع، ممسسة قرصبة، ط

شرح الؽقكب الساصع كظؿ جؿع الجقامع، لجالل الديـ طبـد الـرحؿـ بــ  -35

أبل بؽر السققصل، تحؼقؼ: د- محؿد إبراهقؿ الحػـاوي، دار السالم، مصر، 

ه-8103، 8ط

ــة شــر -31 ــة، ٓبـــ حجــر شــرح الفؿزي ــر الربي ــة يف مــدح خق ح لؾؼصــقدة الفؿزي

الفقثؿل، صبع الؿجؿـع الثؼـايف يف أبـق ضبـل، دار الحـاوي لؾطباطـة بقـروت، 

ه-8185، 8ط

دار إحقــاء ، محقــل الــديـ يحقــك بـــ شــرف الـــقويشــرح صــحق  مســؾؿ،  -32

ه-8560، 0، طبقروت ،الرتاث العربل

ؿـان ابــ الحاجـب شرح مختصـر الؿـتفـك إصـقلل لإلمـام أبـل طؿـرو طث -33

محؿـد حســ محؿـد ، تحؼقـؼ: طضد الديـ طبد الرحؿـ اإليجل، الؿالؽل

ه-8101، 8، طدار الؽتب العؾؿقة، بقروت، حسـ إسؿاطقؾ

، أحؿــد بـــ محؿــد بـــ ســالمة الؿعــروف بالطحــاويشــرح مشــؽؾ أثــار،  -34

ه-8182، 8، ممسسة الرسالة، طتحؼقؼ: شعقب إركموط

الدكتقر طبد العؾل طبـد ، تحؼقؼ: البقفؼل أحؿد بـ الحسقـشعب اإليؿان،  -35

ه-8105، 8، الرياض، طمؽتبة الرشد، الحؿقد حامد

أحؿـد بــ مصـطػك بــ خؾقـؾ الشؼائؼ الـعؿاكقة يف طؾؿاء الدولة العثؿاكقـة،  -36
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، بال سـة صبع-بقروت ،دار الؽتاب العربل، صاْشُؽْبري َزاَدهْ 

لعزيـز آل الشـقخ، صحق  البخاري، بنشراف فضقؾة الشقخ صـال  بــ طبـد ا -42

ه-8108، 5دار السالم لؾـشر والتقزيع الرياض، ط

صحق  الجامع الصغقر وزيادتف، لؾشقخ محؿد كاصر الديـ إلباين، أشـرف  -48

هـ8125، 5طؾقف: زهقر الشاويش، الؿؽتب اإلسالمل، ط

صحق  مسؾؿ، بنشراف فضقؾة الشقخ صال  بـ طبـد العزيـز آل الشـقخ، دار  -40

هـ8108، 5يع الرياض، طالسالم لؾـشر والتقز

زهقـــر ، إشـــراف: محؿـــد كاصـــر الـــديـ إلبـــاينضـــعقػ ســـــ الرتمـــذي،  -45

ه-8188، 8، طبقروت اإلسالمل،الؿؽتب ، الشاويش

محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد ، ٕهــؾ الؼــرن التاســعالضــقء الالمــع  -41

، بال سـة صبع-بقروت ،دار مؽتبة الحقاة، السخاوي

، تحؼقـؼ: بــ مـقـع الؿعـروف بـابـ سـعدمحؿد بـ سـعد الطبؼات الؽربى،  -42

م-8653، 8، دار صادر، طإحسان طباس

ضـالل الجــة يف تخـريج الســـة، مطبـقع مـع كتـاب الســـة ٓبــ أبـل طاصــؿ،  -43

ه-8185، 5محؿد كاصر الديـ إلباين، الؿؽتب اإلسالمل، ط

طبـد ، تحؼقـؼ: أحؿـد بــ طؾـل حجـر العسـؼالينالعجاب يف بقان إسباب،  -44

، بال بقاكات صبع-دار ابـ الجقزي، إكقسالحؽقؿ محؿد 

، ابـ سقد الـاس، طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسقرطققن إثر  -45

م-8665، 8، طبقروت ،دار الؼؾؿ، إبراهقؿ محؿد رمضانتعؾقؼ: 

، الحســـ بـــ محؿــد الؼؿــل الـقســابقري، غرائــب الؼــرآن ورغائــب الػرقــان -46

ه8183، 8، طبقروت ،ب العؾؿقفدار الؽت، زكريا طؿقراتتحؼقؼ: 

الػتاوى الحديثقة لإلمام محؿد بـ طبـد الـرحؿـ السـخاوي، تحؼقـؼ: طؾـل  -52

رضا، دار الؿلمقن لؾرتاث، بقروت، بدون سـة صبع-
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رقؿ ، أحؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين، شرح صحق  البخاريفت  الباري  -58

وصــححف  قــام بنخراجــف، كتبــف وأبقابــف وأحاديثــف: محؿــد فــماد طبــد البــاقل

طؾقـف تعؾقؼـات العالمـة: طبـد ، وأشرف طؾك صبعـف: محـب الـديـ الخطقـب

ه-8546طبقروت،  ،دار الؿعرفة، العزيز بـ طبد اهلل بـ باز

، ففرس الػفارس وإثبات ومعجـؿ الؿعـاجؿ والؿشـقخات والؿسؾسـالت -50

 بـ طبد الؽبقر ابـ محؿـد الحســل اإلدريسـل، الؿعـروف 
ّ
محؿد َطْبد الَحل

، بقـروت ،دار الغرب اإلسـالمل، إحسان طباس، تحؼقؼ: الؽتاينبعبد الحل 

م-8650، 0ط

ــقـ  -55 ــؼ كصقصــف: د- حس ــف وحؼ ــدم ل ــرآن، لؾحــارث الؿحاســبل، ق ــؿ الؼ فف

ه-8120، 5الؼقتؾل، دار الؽـدي، ط

مرطل بـ يقسػ بـ أبـك بؽـر ، الػقائد الؿقضقطة يف إحاديث الؿقضقطة -51

، د- محؿد بـ لطػـل الصـباغ ، تحؼقؼ:بـ أحؿد الؽرمك الؿؼدسل الحـبؾكا

ه-8186، 5، طالرياض ،دار القراق

، تحؼقـؼ: تؿام بـ محؿد بـ طبـد اهلل البجؾـل الـرازي ثـؿ الدمشـؼلالػقائد،  -52

ه-8180، 8، طالرياض، مؽتبة الرشد، حؿدي طبد الؿجقد السؾػل

طبد الرؤوف بـ تـاج العـارفقـ بــ طؾـل فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر،  -53

ه-8523، 8، طمصر، تبة التجارية الؽربىالؿؽ، الؿـاوي

تحؼقـؼ: طـادل ، أبـق أحؿـد بــ طـدي الجرجـاين، الؽامؾ يف ضعػاء الرجـال -54

، 8، طبقـروت ،الؽتـب العؾؿقـة، طؾل محؿـد معـقض، أحؿد طبد الؿقجقد

ه-8185

سـعد أحؿـد بــ محؿـد إكصـاري  كتاب إربعقـ يف شققخ الصقفقة، ٕبل -55

ــدكتقر طــامر ح، الفــروي ــؼ: ال دار البشــائر اإلســالمقة، ، ســـ صــربيتحؼق

ه-8184، 8، طبقروت
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أبـق بؽـر محؿـد بــ إسـحاق ، كتاب التقحقد وإثبات صػات الرب طز وجؾ -56

ــةا ـــ خزيؿ ــؼ: ب ــراهقؿ الشــفقان، تحؼق ـــ إب ــز ب ــد العزي ــة الرشــد، طب ، مؽتب

ه-8181، 2الرياض، ط

وي، كتاب الؿرض والؽػارات، لؾحافظ ابـ أبل الدكقا، تحؼقؼ: طبد اهلل الـد -62

ه-8188، 8الدار السؾػقة، الفـد، ط

الؽشاف طـ حؼـائؼ غـقامض التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف وجـقه التلويـؾ،  -68

ٕبل الؼاسؿ الزمخشري، تحؼقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد، وطؾل محؿـد 

ه-8185، 8معقض، مؽتبة العبقؽان، ط

 ،ما اشـتفر مــ إحاديـث طؾـك ألســة الــاسكشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس  -60

إلسؿاطقؾ بـ محؿد العجؾقين، مؽتبة الؼدسل، الؼاهرة، بال سـة صبع-

، أحؿـد بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ الثعؾبـل، الؽشػ والبقان طـ تػسـقر الؼـرآن -65

ــر  ،تحؼقــؼ: اإلمــام أبــل محؿــد بـــ طاشــقر ــدققؼ: إســتاذ كظق مراجعــة وت

ه-8100، 8، طدار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، الساطدي

طالء الديـ طؾل بـ حسام الـديـ ابــ ، ــ إققال وإفعالكـز العؿال يف س -61

ه-8128، 2، طممسسة الرسالة، قاضل خان الشفقر بالؿتؼل الفـدي

، كجؿ الديـ محؿد بـ محؿد الغزي، الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة -62

ه-8185، 8، طدار الؽتب العؾؿقة، بقروت، خؾقؾ الؿـصقرتحؼقؼ: 

أبـق حػـص سـراج الـديـ طؿـر بــ طؾـل بــ طـادل تاب، الؾباب يف طؾقم الؽ -63

الشـقخ طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد والشـقخ طؾـل محؿـد ، تحؼقؼ: الحـبؾل

ه-8186، 8، طبقروت ،دار الؽتب العؾؿقة، معقض

ـــقة شــرح قصــقدة ابـــ أبــل داود  -64 ـــقة ولــقاق  إفؽــار السُّ لــقائ  إكــقار السَّ

مــام محؿــد بـــ أحؿــد بـــ ســالؿ الحائقــة يف طؼقــدة أهــؾ أثــار الســؾػقة، لإل

السػاريـل الحـبؾل، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ محؿد بـ سؾقؿان البصقري، مؽتبـة 
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ه-8182، 8الرشد، الؿديـة، ط

، أبـق بؽـر أحؿـد بــ مـروان الـديـقري الؿـالؽلالؿجالسة وجـقاهر العؾـؿ،  -65

، دار ابـــ حــزم، بقــروت، أبــق طبقــدة مشــفقر بـــ حســـ آل ســؾؿانتحؼقــؼ: 

ه-8186ط

، تحؼقؼ: طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان الفقثؿل، ومـبع الػقائدالزوائد مجؿع  -66

ه-8181، طمؽتبة الؼدسل، الؼاهرة، حسام الديـ الؼدسل

تؼل الـديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ تقؿقـة مجؿقع الػتاوى،  -822

مجؿع الؿؾؽ ففـد ، صبع: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ، جؿعف: الحراين

ه-8183، 8، طلشريػ، الؿديـة الـبقيةلطباطة الؿصحػ ا

زيـ الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ أحؿـد بــ مجؿقع رسائؾ الحافظ ابـ رجب،  -828

الػـاروق ، أبـق مصـعب صؾعـت بــ فـماد الحؾـقاين، تحؼقـؼ: رجب الحـبؾـل

ه-8102، 8، طالحديثة لؾطباطة والـشر

طبــد الحــؼ بـــ غالــب بـــ طبــد ، الؿحــرر الــقجقز يف تػســقر الؽتــاب العزيــز -820

دار ، طبـد السـالم طبـد الشـايف محؿـد، تحؼقـؼ: ـ ططقة إكدلسلبؿـ الرح

ه-8100، 8، طبقروت، الؽتب العؾؿقة

طؾــل بـــ ، الؿختصــر يف أصــقل الػؼــف طؾــك مــذهب اإلمــام أحؿــد بـــ حـبــؾ -825

د- محؿـد ابــ الؾحـام، تحؼقـؼ:  محؿد بـ طباس البعؾل الدمشـؼل الحـبؾـل

ن سـة صبع-، بدوجامعة الؿؾؽ طبد العزيز، كشر: مظفربؼا

مختصر يف شـقاذ الؼـرآن مــ كتـاب البـديع، ٓبــ خالقيـف، مؽتبـة الؿتـبـل،  -821

الؼاهرة، آثر جػري، بدون سـة صبع-

أبق الربكات طبد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـقد ، مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ -822

دار الؽؾـؿ ، حؼؼف وخرج أحاديثف: يقسػ طؾل بديقي، حافظ الديـ الـسػل

ه-8186، 8، طالطقب، بقروت
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الؿسائؾ الؿشرتكة بقـ طؾقم الؼرآن وأصقل الػؼف وأثرها يف التػسقر، د- ففد  -823

ــة، طا ــز تػســقر لؾدراســات الؼرآكق ــقهبل، مرك ــد اهلل ال ـــ طب ــارك ب ـــ مب ، 8ب

ه-8153

أبــق طبــد اهلل الحــاكؿ محؿــد بـــ طبــد اهلل بـــ الؿســتدرك طؾــك الصــحقحقـ،  -824

حؼقؼ: مصطػك طبد الؼـادر ت، محؿد بـ حؿدويف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل

ه-8188، 8، طبقروت ،دار الؽتب العؾؿقة، ططا

، أحؿد بـ محؿد بـ حـبـؾ بــ هـالل بــ أسـد الشـقباينمسـد اإلمام أحؿد،  -825

إشـراف: د طبـد اهلل بــ ، طادل مرشـد، وآخـرونوشعقب إركموط تحؼقؼ: 

ه-8108، 8، طممسسة الرسالة، طبد الؿحسـ الرتكل

أبق بؽر أحؿد بــ طؿـرو بــ طبـد الخـالؼ بــ الزخار(، مسـد البزار، )البحر  -826

محػقظ الـرحؿـ زيــ ، تحؼقؼ: خالد بـ طبقد اهلل العتؽل الؿعروف بالبزار

م-8655، 8، طالؿديـة الؿـقرة ,مؽتبة العؾقم والحؽؿ ، اهلل

أبـق محؿـد طبـد (، الؿـتخب مـ مســد طبـد بــ حؿقـدمسـد طبد بـ حؿقد ) -882

محؿقد محؿد خؾقؾ  ،ل البدري السامرائلصبح، تحؼقؼ: الحؿقد بـ حؿقد

ه-8125، 8، طالؼاهرة ،مؽتبة السـة، الصعقدي

محؿد بــ حبـان بــ ، مشاهقر طؾؿاء إمصار وأطالم فؼفاء إقطارمشاهقر  -888

حؼؼـف ووثؼـف وطؾـؼ طؾقـف: مـرزوق طؾـك ، الُبسـتل أحؿد بـ حبان أبق حـاتؿ

ه-8188، 8، طصقرةالؿـ ،دار القفاء لؾطباطة والـشر والتقزيعإبراهقؿ، 

دار ، جعػر بـ أحؿد بـ الحسقـ السراج الؼاري البغـداديمصارع العشاق،  -880

، بال سـة صبع-صادر، بقروت

كؿال يقسـػ ، تحؼقؼ: أبق بؽر بـ أبل شقبة، يف إحاديث وأثارالؿصـػ  -885

ه-8126، 8، طالرياض ،مؽتبة الرشد، الحقت

طبـد ، تحؼقـؼ: عقد البغـقيالحسـقـ بــ مسـ، معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن -881
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ه-8102، 8، طبقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، الرزاق الؿفدي

طبد ، تحؼقؼ: إبراهقؿ بـ السري، أبق إسحاق الزجاج، وإطرابفمعاين الؼرآن  -882

ه-8125، 8، طبقروت ،طالؿ الؽتب، الجؾقؾ طبده شؾبل

اهلل  صارق بــ طـقض، تحؼقؼ: سؾقؿان بـ أحؿد الطرباينالؿعجؿ إوسط،  -883

، بـال الؼـاهرة ،دار الحـرمقـ، طبد الؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل ،بـ محؿدا

سـة صبع-

الؿعجؿ الؽبقر، سؾقؿان بـ أحؿـد الطـرباين، تحؼقـؼ: حؿـدي طبـد الحؿقـد  -884

السؾػل، مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة، بدون سـة صبع-

معجؿ الؿػسريـ مـ صدر اإلسالم حتك العصـر الحاضـر، طـادل كـقيفض،  -885

ه-8126، 5ة كقيفض الثؼافقة، طممسس

، بال سـة صبع-بقروت ،مؽتبة الؿثـك، طؿر رضا كحالةمعجؿ الؿملػقـ،  -886

معجؿ مؼايقس الؾغة، ٕبل الحسقـ أحؿد بــ فـارس بــ زكريـا، اطتــك بـف:  -802

الــدكتقر محؿــد طــقض مرطــب وأكســة فاصؿــة محؿــد أصــالن، دار إحقــاء 

ه-8100، 8الرتاث العربل، بقروت، ط

، طبد اهلل بـ يقسػ بــ أحؿـد ابــ هشـام، بقب طـ كتب إطاريبمغـل الؾ -808

، 3، طدمشـؼ ،دار الػؽـر، محؿـد طؾـل حؿـد اهلل ،د- مازن الؿبـاركتحؼقؼ: 

م-8652

 ،دار إحقاء الرتاث العربل، محؿد بـ طؿر بـ الحسـ الرازيمػاتق  الغقب،  -800

ه-8102، 5، طبقروت

ؼ: صـــػقان طـــدكان مػـــردات ألػـــاظ الؼـــرآن، لؾراغـــب إصـــػفاين، تحؼقـــ -805

ه-8185، 0داوودي، دار الؼؾؿ، الدار الشامقة، ط

محؿـد ، الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طؾك إلسـة -801

دار ، محؿـد طثؿـان الخشـت، تحؼقؼ: بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد السخاوي
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 ه-8122، 8، طبقروت ،الؽتاب العربل

اء أم  الُؼـرى(،  الؿـ  الؿؽقة يف شرح الفؿزيـة، الؿسـؿك -802 )أفضـُؾ الِؼـَرى لُؼـرَّ

ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ حجر الفقتؿل، حؼؼف: أحؿـد جاسـؿ الؿحؿـد 

ه-8103، 0وبقجؿعة مؽري، دار الؿـفاج، لبـان، ط

ــُؿـ ل،  -803 الؿـصـػ مـــ الؽـالم طؾــك مغــل ابـــ هشـام، ٕحؿــد بــ محؿــد الشُّ

ه-8522، 8مطبعة محؿد أفـدي مصطػك، ط

يقسـػ بــ تغـري بـردي بــ طبـد اهلل والؿستقىف بعد الـقايف، الؿـفؾ الصايف  -804

الفقئة الؿصرية العامة ، دكتقر محؿد محؿد أمقـتحؼقؼ: الظاهري الحـػل، 

، بال سـة صبع-لؾؽتاب

أحؿد بــ محؿـد بــ أبـك بؽـر بــ طبـد الؿقاهب الؾدكقة بالؿـ  الؿحؿدية،  -805

صبع- ، بال سـةلؿؽتبة التقفقؼقة، الؼاهرةا ،الؿؾؽ الؼسطالين

، جؿــال الــديـ طبــد الــرحؿـ بـــ طؾــل بـــ محؿــد الجــقزيالؿقضــقطات،  -806

ه-8553، 8، طالؿؽتبة السؾػقة بالؿديـة الؿـقرة

محؿـد إمقـر الؽبقـر ، الـخبة البفقة يف إحاديث الؿؽذوبة طؾك خقر الربيـة -852

ــالؽل ــر الشــاويش، الؿ ــؼ: زهق ــب اإلســالمل، تحؼق ــروت ،الؿؽت ، 8، طبق

ه-8126

ٓبــ الجـقزي، تحؼقـؼ: د- محؿـد أشـرف طؾـل الؿؾبـاري، كقاسخ الؼرآن،  -858

، 0صبــع طؿــادة البحــث العؾؿــل بالجامعــة اإلســالمقة بالؿديـــة الؿـــقرة، ط

ه-8105

محل الـديـ طبـد الؼـادر بــ شـقخ بــ الـقر السافر طـ أخبار الؼرن العاشر،  -850

ه-8122، 8، طبقروت ،دار الؽتب العؾؿقة، طبد اهلل الَعْقَدُروس

بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿؾ مـ  الفداية إلك -855

مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات ، مؽل بـ أبل صالب، فـقن طؾقمف
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، جامعة الشارقة، بنشراف أ- د: الشاهد البقشـقخل ,العؾقا والبحث العؾؿل 

ه-8106، 8كشر جامعة الشارقة، ط

إسـؿاطقؾ بــ محؿـد أمـقـ ، الؿصـػقـ هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار -851

، لبــان ،دار إحقـاء الـرتاث العربـل بقـروت، بـ مقر سـؾقؿ البابـاين البغـداديا

م-8628ط

، تحؼقـؼ: صالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػديالقايف بالقفقات،  -852

ه-8102، طبقروت ،دار إحقاء الرتاث، أحؿد إركاؤوط وتركل مصطػك

تحؼقـؼ: صـػقان ، طؾل بـ أحؿد القاحدي، لؽتاب العزيزالقجقز يف تػسقر ا -853

ه-8182، 8، دار الؼؾؿ، دمشؼ، ططدكان داوودي

الشـقخ ، تحؼقـؼ: طؾل بـ أحؿد القاحـدي، لقسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقدا -854

طـادل أحؿــد طبـد الؿقجــقد، الشــقخ طؾـل محؿــد معـقض، الــدكتقر أحؿــد 

كتقر طبــد الــرحؿـ محؿــد صــقرة، الــدكتقر أحؿــد طبــد الغـــل الجؿــؾ، الــد

ه-8182، 8، بقروت، طدار الؽتب العؾؿقة، طقيس

 

* * * 
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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‟ لسوف) that 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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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. 

 

* * * 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
428 

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 

that- 

Key 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 

studies- 

 
Keywords : 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 Al-
Sajawandi 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 causes- 

The 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 al-

Khalidi, 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 - 

 

* * * 



 هـ4442( 39لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
433 

 

Research abstracts 

in English 



 هـ4442( 44لؾدراسات الؼرآكقة العدد )تبقان مجؾة

 
434 

 

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 self-

development 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 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
 
 



 هـ4002( 04للدراسات القرآنية العدد )تبيان جملة

 
437 

- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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