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 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة وعلومه القرآن أستاذ

* * * 

 القرى أم جبامعة القراءات أستاذ

 القصيم جبامعة وعلومه لقرآنا أساذ

 بالرياض سعود امللك جبامعة القرآنية الدراسات أستاذ
 

عبد  بن سطام األمري جبامعة القرآنية الدراسات أستاذ
 عزيزال

 
 سعود امللك امعةجب القرآنية الدراسات أستاذ

 
 الطائف جبامعة القراءات أستاذ

 
عبد  بنت نورة األمرية جبامعة القرآن وعلوم التفسري أستاذ

 رمحنال

 
 ابن حممد اإلمام جبامعة املشارك وعلومهالقرآن أستاذ

 إلسالميةا سعود
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة وعلومه القرآن أستاذ

 النبوي املسجد لشؤون العام لرئيسا وكيل

 بالرياض سعود امللك جبامعة القرآنية الدراسات أستاذ

 وأستاذ اإلمام جبامعة وعلومه القرآن قسم رئيس
 للقرآن عزيزعبد ال ابن عبد اهلل امللك كرسي

 اإلسالمية سعود ابن حممد اإلمام جبامعة الكريم

-والعربية اإلسالمية الدراسات كلية عميد
 مصر – األزهر جامعة

 
 جبامعة اإلسالمية الدراسات أكادميية عميد

 مباليزيا مااليا

 برتكيا إستنابول جبامعة األمناء سجمل رئيس

 ابن جامعة-األداب كلية-العالي التعليم استاذ
 املغرب مملكة-زهر

 
 العراق -تكريت جامعة-الرتبية بكلية األستاذ

 
 األردنية باململكة آنيةالقر للدراسات بينات مركز على املشرف

* * * 

 

 القرآنية للدراسات"تبيان"مجلة

 هوعلوم الكريم للقرآن السعودية العلمية اجلمعية إدارة جملس رئيس

 



  هـ1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 
8 



 هـ1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان جملة

 
9 

 

 

 القرآنية للدراسات )تبيان( جملة يف

  :والمنهجية العلمية المواصفات

 العلمية. األمانة -

 .واالبتكار األصالة -

 االتجاه. سالمة -

 البحث. منهج سالمة -

 والطباعة. ،ءواإلمال ،اللغة وسالمة ،والتوثيق االقتباس يف العلمي البحث أصول مراعاة -

 ،وأهدافه ،وحدوده ،ومشكلته ،البحث )موضوع :على تحتوي مقدمة كتابة -

 وإضافته  وجدت إن  السابقة والدراسات ،البحث وخطة ،وإجراءاته ،ومنهجه

 عليها(. العلمية

 البحث طبيعة يناسب ما حسب ،ومطالب ومباحث فصول إلى البحث متن تقسيم -

  ومحتواه. موضوعه

 و)التوصيات(. )النتائج( أهم تتضمن للبحث شاملة بخالصة خاتمة كتابة -

 الحقًا. إليها المشار الفنية المواصفات وفق ،البحث بمراجع قائمة كتابة -

  :البحث تسليم شروط

 نشره. سبق قد البحث يكون أال -

 كان حال ويف ،علمية درجة الباحث هبا نال رسالة أو بحث من مستالا  يكون أال -

 هيئة لتنظر ،نشره سبق نيكو ال وأن ،ذلك إلى يشير أن حثالبا على يجب كذلك

 نشره. من العلمية الفائدة مدى التحرير

 بالمواصفات التقيد بعد -الملحقات مع كاملا - صفحة 50 عن الصفحات عدد يزيد ال أن -

 والهوامش. ،والمسافات ،وحجمه ،الخط نوع حيث من البحث لطباعة الفنية

 بصيغة البحث من إلكورونية نسخة للمجلة لكورونيةاإل البوابة عرب البحث رفع -

(Word)، بصيغة أخرى ونسخة (BDF) الباحث. بيانات بدون 

  :تسليمه عند البحث مرفقات

 الذاتية. والسيرة البحث عنوان على يشتمل ملف رفع -

 ويتضمن ،كلمة (200) عن يزيد ال ،العربية باللغة البحث ملخص ملف رفع -
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 ،البحث موضوع ،العلمية ورتبته الباحث اسم ،البحث وان)عن :التالية العناصر

 )المفتاحية( دالة كلمات مع التوصيات(. وأهم ،النتائج وأهم ،ومنهجه ،وأهدافه

 عددها يتجاوز ال بحيث ،تناولها التي والقضايا ،البحث موضوع عن بدقة معربة

  كلمات. (6)

 والكلمات ،ورتبته الباحث واسم الموضوع وعنوان الملخص ترجمة ملف رفع -

 مركز قبل من المورجم الملخص يعتمد أن ويجب ،اإلنجليزية اللغة إلى الدالة

 متخصص. ترجمة

  :التحكيم إجراءات

 للشروط مطابقا كان فإن ،النشر لشروط البحث تحقيق مدى يف التحرير هيئة تنظر -

 للتحكيم. حول

 فالضع جوانب الفعلية الدرجة التامة الدرجة التقييم معيار

   25 العلمية الموضوع قيمة

   25 العلمية واإلضافة الموضوع جدة

   25 البحث منهجية سلمة

   25 للموضوع معالجته وحسن الباحث شخصية

   100 المجموع

 .التحرير هيئة أعضاء درجات بمتوسط النتيجة تؤخذ -

  %.60 تجاوز إذا المحكمين على للعرض األولي القبول البحث يجتاز -

 تزيد أو تساوي علمية برتبة ،األقل على اثنين محكمين قبل من البحوث مُتحك   -

 الباحث. عن

م -   :التالية المعايير وفق البحوث ُتحك 

 الضعف جوانب الفعلية الدرجة التامة الدرجة التقييم معيار

 العنووووان مطابقوووة ،الصووويا ة جوووودة :العنووووان

 للمضمون
5   

 ،خاتمووة ،مقدمووة ،ملخوو  :البحووث ملحقووات

 العناصوور توووفر مووع مراجووع. قائمووة ،توصوويات

 منها. لكل األساسية

5   

 العلقوووة وضوووو  ،وافيوووة :السوووابقة الدراسوووات

 محدد العلمية اإلضافة ،بالبحث
5   
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 الضعف جوانب الفعلية الدرجة التامة الدرجة التقييم معيار

   5 الطباعة ،اإلملء ،النحو :اللغة

 دقووة ،االلتووزا  ،السوولمة ،الوضووو  :المنهجيووة

 التوزيع سلمة ،الخطة
10   

   20 الترابط ،الوضو  ،اإليجاز ،الجزالة :األسلوب

 للعنووووووان المطابقوووووة :العلمووووو  المضووووومون

 اإلضووافة ،القوووة ،ميووةلالع السوولمة ،واألهوودا 

 وقيمة. ظاهرة العلمية

20   

   15 األهمية. ،التجديد ،األصالة :العلمية اإلضافة

   5 الشمول ،التنوع ،الحداثة ،األصالة :المصادر

   5 الدقة ،الشمول ،وعالموض على مبنية :النتائج

 ،الواقعيووة ،الموضوووع عوون منبثقووة :التوصوويات

 الشمول
5   

   100 النتيجة

  :التالية االحتماالت ويتضمن المحكمين درجات متوسط على يعتمد التحكيم قرار -

o حاله. على للنشر مقبوالا  البحث يعترب %90 درجة البحث اجتياز حال يف 

o 89 – % 60 بين ما درجة على البحث حصول حال يف لتعديل يحتاج .% 

o 60 من أقل درجة على البحث حصول حال يف مرفوض .% 

 هو ويقوم ،للباحث المطلوبة التعديالت مع البحث يعاد للتعديل الحاجة حال يف -

 ويقويه. يوضحه بما المحكم مالحظة على يرد رأيه على بقي وإن بالتعديل بدوره

 ويتضمن ،النهائي للحكم للمحكم ثالبح يعاد التعديل الباحث يجري أن بعد -

  :احتمالين أحد الحكم

o فوق. فما %90 على حصوله حال يف للنشر مقبول 

o دون. فما %89 على حصوله حال يف مرفوض 

  :النشر شروط

 فـي نشره يجوز وال ،للمجلة النشر حقوق كافة تؤول للنشر البحث قبول حال فـي -

 تحرير هيئة رئيس من كتابي إذن دون ،إلكورونيا أو ورقيًا آخر نشر منفذ أي

 النشر أوعية من وغيره الجمعية موقع على البحث نشر يف الحق وللمجلة ،المجلة

 اإللكوروين.
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 ،النشر أولوية حسب نفسها المجلة ويف المجلة موقع يف إلكورونيًا البحث ينشر -

 عتنو مثل التحرير هيئة تحددها واعتبارات ،البحث قبول تاريخ على تعتمد وهذه

 الواحد. العدد يف األبحاث

 للنشر البحث رفض وعند ،النشر قبول للباحث يرسل للنشر البحث قبول حال يف -

 النشر. عن اعتذار له يرسل

  :التالية الحاالت يف التقييم تكاليف بدفع الباحث يلزم -

o اإلقرار. صدق عدم ثبت إذا 

o بالتعهد الباحث أخل إذا. 

o التقييم. بعد بحثه الباحث سحب إذا 

o المجلة. يف المعتمدة النشر شروط وفق النهائية بصيغته البحث بتسليم يلتزم لم إذا 

 يف إليها المشار النهائية بالصيغة بتقديمة نشره على الموافق عند الباحث يلتزم -

 المعتمدة. الفنية المواصفات

  :للبحث الفنية المواصفات

 للمتن أبيض (18) بحجم العربية للغة (Traditional Arabic) خط يستخدم -

 والملخص. للحاشية أبيض (14) وبحجم ،للعناوين وأسود

 للمتن أبيض (11) بحجم اإلنجليزية للغة (Times New Roman) خط يستخدم -

 والمستخلص. للحاشية أبيض (10) وبحجم ،للعناوين وأسود

 (.A4) صفحة (50) البحث صفحات عدد -

 سم.1 على تزيد ال فقرة كل بداية مسافة تورك -

 .مفرد السطور بين افةالمس -

 سم.3.5 اليمين ومن سم2.5 واليسار واألسفل األعلى من الصفحة الهوامش -

 لطباعة فهد الملك لمجمع اإللكوروين المصحف وفق تكتب القرآنية اآليات -

د( )غير عادي بلون 14 بحجم الشريف المصحف  .مسو 
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 التوثيق طريقة

  :اآليات توثيق

 ثم بنقطتين متبوعة السورة بذكر مباشرة القرآين نصال عقب المتن يف اآليات توثق -

 [.255 :البقرة] :هكذا ،حاصرتين داخل اآلية رقم

  :النصوص توثيق

 الورقيم. عالمة بعد علوي صغير برقم المتن داخل توثيقة المراد النص يلحق -

 الحواشي وتضبط ،صفحة لكل مستقل بورقيم الصفحة أسفل سفلية بحاشية يربط -

 ًا.يدوي ال آليا

 البحث. نهاية يف المراجع قائمة يف وكذلك مرة أول المصدر ورود عند :أوال

 االسم ثم ،بفاصلة متبوعا العائلة اسم ،بفاصلة متبوعا  امق بخط الكتاب عنوان

 متبوعا الناشر ثم ،بفاصلة متبوعا قوسين بين المؤلف وفاة وتاريخ والثاين األول

 تاريخ ثم ،بفاصلة متبوعا الطبعة رقم ثم ،بفاصلة متبوعا النشر مكان ثم ،بفاصلة

 بنقطة. متبوعة والصفحة الجزء ثم ،بفاصلة متبوعا النشر

  :مثال

 غفورعبد ال أحمد تحقيق ،(هـ1205) حماد بن إسماعيل ،الجوهري ،الصحا 

 .2/46 ،م1984 ،هـ1404 ،الثانية الطبعة ،بيروت ،للماليين العلم دار ،عطا

  ثانية رةم المرجع ورد إذا :ثانيا

 الجزء ثم ،بفاصلة متبوعًا العائلة اسم ،بفاصلة متبوعًا  امق بخط الكتاب عنوان

  بنقطة. متبوعة والصفحة

  :مثال

 .2/46 ،الجوهري ،العربية وصحا  اللغة تاج الصحا 

 ،الحديث رقم ويضاف ،السابقة الخطوات ذات تتبع :النبوية الحديث توثيق -

 عليه. والحكم

 ،غامق بخط المجلة اسم بعد البحث عنوان سبق لما يضاف :مجلة يف بحث توثيق -

 العدد. رقم ثم

 

* * * 
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 التحرير هيئة رئيس :باسم االشوراك وطلبات المراسالت جميع

 الرياض – السعودية العربية المملكة :التالي النحو على 

 علميةال الجمعية – الدين أصول كلية– اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 القرآنية للدراساتتبيان مجلة -وعلومه الكريم للقرآن السعودية

 

  :اإللكوروين الربيد

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag :بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1 :تويور

 +(966)112582705 :المجلة هاتف

 0546667141 -+(966)112582695 :الجمعية وفاكس هاتف

 الجمعية موقع

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 العنوان
 

 الصفحة

  العدد افتتاحية

 الشثري رحمنعبد ال بن عبد اهلل أ.د. : المجلة تحرير هيئة رئيس

 البحوث 
 

17 

ينة   من اهلل أباحه بما التَّمت ع   آليات   العمل    النَّبوي   التَّفسير    .1 وب ل   والطَّيِّبوات   الزِّ  وس 

احة     الرَّ

21 

 اشدالر صالح بن محمد د.

ا َأَوَلوم  ﴿ الشوعراء: سوورة أوائول يف تعوالى قولوه بتفسير متعلقة رسالة  .2  إ َلوى َيوَرو 

ض   َر   زاده( بوو)طورسون الشوهير البواق  عبود للموولى [8-7 ]الشعراء:﴾ ..األ 

   وتحقيق دراسة

87 

 جاسم إسماعيل اعتماد د.

 135   و(ه1134)ت المنصوري سليمان بن عل  للعلَّمة/ ﴾چ﴿ مسألة  .3

 الشمري مطر بن مقبل بن الرحمن عبد د.

 القاضو ( وكفايوة الراضو  )عنايوة كتابوه يف الخفواج  الشوهاب عند الصوتية القضايا  .4

 البيضاوي على الخفاج  الشهاب بحاشية المعرو 

185 

 الشنقيطي مايابى بن اهلل تقي محمد بن خضر د.

 اسووتقرائية دراسووة - فسوويرهت يف السووعدي العلمووة عنوود البيوواي التفسووير ملموو   .5

  تطبيقية

239 

 العمودي عمر بن اهلل عبد بنت إيمان د.

 297 الكريم القرآن تجريد يف المبين القول  .6

 بنون سراج كاظم شيرين د.

 كتوواب خوولل موون الشوواذة القووراءة باحتمووال المصووحف رسووم ظووواهر توجيووه  .7

 العقيلة شر  إلى الوسيلة

329 

 الهدب محمد اهلل عبد بنت مها د.

لطان محّمد الشيخ  .8 وم س  َجند  المعص  ود ه هو(1381 )ت المّك  يالخ  ه  ير يف وج   399 التّفس 

مري الّتومي غدير بن نّواف د.   الش 

 467 اإلنجليزية. باللغة البحوث ملخصات 
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 آلـه وعلـى والمرسـلين نبيـاءاأل أشـرف علـى والسـالم والصـالة العالمين رب هلل الحمد

 وبعد: أجمعين، وصحبه

 العلميــة الجمعيــة مــن تصــدر التــي القرآنيــة للدراســات تبيــان لمجلــة (44) العــدد فهــذا

 هـذا يف الكـرام القـراء يـدي بـين تضـع أن المجلـة ويسـر وعلومـه، الكـريم للقـرآن السعودية

 التفسير. علم يف البحث تناولت أبحاث (8العدد)

 نبينـا قلب على المنزل الوحي هذا االسالم أهل على به اهلل َمن   ما وأفضل وأعظم

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿ تعالى: اهلل يقول الكريم القرآن وهو  محمد

 بتالوتـه للتعبـد تعـالى اهلل أنزلـه الذي القرآن هو ورحمته اهلل وفضل ﴾ ڱ ڱ ڳ

 والعبـــادات العقائـــد يف النـــاس حيـــاة إلصـــال  نواهيـــه، واجتنـــاب بـــموامره والعمـــل

 والعـــز والتمكـــين النصـــر كتـــب تعـــالى اهلل ألن ؛والمعـــامالت والســـلوك واالخـــالق

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ تعـالى: اهلل يقـول الكريم القرآن هدي اتبع لمن والكرامة

 آيـات يف والبحـث ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ سبحانه: ويقول ﴾ ٿ ٺ ٺ

 ال ألنـه شـؤواا كـل يف ميةاإلسـال األمـة إليـه تحتاج هداياهتا واستخراج الكريم القرآن

 مـن المجيـد القـرآن هـذا احتـواه مـا معرفـة إلى سبيل وال الكريم القرآن منهج عن غنى

 هدايتـه السـتجالب فيه والبحث وأحكامه آلياته العلم أهل ببيان إال والخيرات الكنوز

 إلى راجعة المجتمعات مشاكل أكثر ألن مشكالت من الناس يواجه ما لحل وإظهارها

 ُتعنـى التـي األبحـاث تلـك هذا يف العملية األبحاث وأولى العلمية األبحاث يف صالنق

 ٺ ٺ ٺ ﴿ يقـول: تعـالى واهلل الحيـاة منـاحي كـل يف الكـريم القرآن هدايات بنشر

 لهــا نــربىا إذا المجتمــع تواجــه مشــكلة كــل بحــل كفيــل والقــرآن ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ
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 مراكـز أو ملتقيات أو مؤتمرات أو ندوات أو فردية أبحاث يف ذلك كان سواء الباحثون

 توعيـــة يف البـــال  األثـــر لهـــا فســـيكون القرآنيـــة الدراســـات شـــمن يف مختصـــة بحثيـــة

 وحكومـة ،الدنيويـة وشـؤوام قضـاياهم ويف بـل هلل وتعبدهم عقائدهم يف المجتمعات

 محمـد األميـر عهده ولي وسمو عزيزعبد ال بن سلمان الملك فينيالشر الحرمين خادم

 األبحاث لكل السبل جميع وهيئوا المجاالت كل افتحو قد -اهلل حفظهم- سلمان بنا

 مؤسسـات يف سـواء والمـواطنين للـوطن والنفـع الخير تحقق أن شماا من التي العلمية

 الجهد وبذل الهمم استنهاض إال يبق فلم غيرها أو البحثية المراكز يف أو العالي التعليم

 .-خير لكل وأعاام اهلل موفقه- العزيزة المطالب هذه تحقيق يف

 التوفيق ول  واهلل
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 دإعدا

  وعلومه القرآن بقسم التفسير مساعد أستاذ
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 البحث ملخص

راسةُ  تناولت   الت فسيرَ  الدِّ
 
 الت متُّعَ  أباحت التي الكريم القرآن آليات  من العملي

ينِة، يِّباِت، بالزِّ احِة، وبُسُبلِ  وبالط   مباحث، ثالثة يف وجاءت آية. (27) بلغت وقد الر 

ل: ينةِ  الت متُّعِ  آيات األو  يِّباِت  الت متُّعِ  آيات الث اين: والطِّيِب. اللِّباسِ  من بالزِّ  من بالط 

راِب  الط عامِ  احةِ  بُسُبلِ  الت متُّعِ  آيات والثالث: والنِّساِء. والش   الَخَدمِ  اتِّخاذِ  من الر 

 اآليات تلك بيانِ  ثم   تفسيِرها، مع اآليات، تلك بإيرادِ  وذلك .والن ومِ  لِ واالْستِْظال

ةِ  باألحاديث ال   (97) األحاديث تلك بلغت وقد المباحات، هبذه  تمتُِّعهِ  على الد 

ا حديثاا   وحسناا. صحيحا

َبَعِت  وقد راسةُ  ات    المنهَج  الدِّ
 
  االستقرائي

 
لَ  المقاَرن. الت حليلي  لزومِ  إلى ْت وتوص 

  الن بويِّ  الت فسيرِ  اعتمادِ 
ِّ
  فِْعَل  بي نَْت  كما القولي. تفسيره مع للقرآن، العملي

ِّ
 ما  الن بي

ينِة، من القرآن يف تعالى اهلل أباحه يِّباِت، الزِّ احِة؛ وُسُبلِ  والط   المؤمنين أُشدُّ  أن ه رغم الر 

ا وأعظمهم هلل، خشيةا  ، زهدا . وأكثرهم وعبادةا   ابتالءا

 الَمِدْينَة إلى  هجرته بعد غالبها يف وقعت الفعليِّة األحاديث تلك أن إلى إضافةا 

نيا. طيِّباِت  َيورْك لم ذلك ورغم حياتِه؛ من بُمْخرة     الدُّ

راسةُ  وتوصي   به تمت ع عما أخرى دراسة   بعمل الباحثين الدِّ
ُّ
 اهلل أباحه بما  الن بي

، وركوب البيوت اتِّخاذ من تعالى وابِّ  األموال من اهللُ  َرَزَقهُ  بما والت متُّع الد 

وابط بدراسة توصي كما واألوالد.  الت متُّعِ  عند الكريم، القرآن يف الواردة الض 

 توصي وكما اهلل. معصية يف ُيستعمل وأال المبا ، يف اإلسراف كورك بالمباحات،

مات. متُّعالت   ذمِّ  من الكريم القرآن يف ورد ما بدراسة   بالمحر 

 

 الطيبات. التمتع، الزينة، النب ، العمل ، التفسير، مفتاحية: كلمات

* * * 
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  املقدِّمة

نَزلَۡناا  َماا    ﴿ القائــل: هلل الحمـد
َ
ــالة ،[2 ]طــه: ﴾ لِتَۡشااَى    ٱلُۡقااۡءَا  َ  َعلَۡيااَ   أ  والص 

الم د   نبيِّنا على والس  ـ يكـن لـم مـا هماأيسرَ  أخذ إال أمرين بين ريِّ ُخ  ما الذي محم   ا،إثما

وبعد: .منه اسالن   أبعدَ  كان اإثما  كان فإن

 فقـال ودنيـاهم، ِدينهم أمر على ويعينهم ينفعهم ما بإباحة عباده على اهلل امتن   فقد

َِّذي ُهوَ  ﴿ تعـالى: ۡرِض  فِي مَّ  لَُكم َخلَقَ  ٱل
َ
 لكـم قَلـَخ  أي:" ،[29 ]البقـرة: ﴾ َجمِيع  ٱلۡأ

 هـذه ويف واالعتبار. واالستمتاع لالنتفاع األرض، على ما جميعَ  -ورحمةا  كمب ارا بِ  -

 يف يقتِسـ هـاألن   ؛والطهـارة اإلباحـة األشـياء يف األصـل أن   علـى دليـل   العظيمـة اآلية

 ."االمتنان ضرِ عْ مَ 

لَمۡ  ﴿ تعالى: وقال
َ
 َّ  تََءۡو    أ

َ
َ  أ ءَ  ٱّللَّ َمََٰوَٰتِ  فِي مَّ  لَُكم َسخَّ ۡرِض  فِي َم وَ  ٱلسَّ

َ
ۡسَبغَ  ٱلۡأ

َ
 َوأ

.[20 :]لقم   ﴾ َوَب ِطَنة   َظَِٰهَءة نَِعَمُهۥ َعلَۡيُكمۡ 
نيا يف ُيَمـتِّعهم أن إليـه وتـابوا اسـتغفروه إنِ  عبـاَده وتعالى سبحانه ووَعد  ةعَ َسـب الـدُّ

 ِ  ﴿ تعـالى: فقـال آجـالهم، انقضـاء حـين إلـى بـه ينتفعـون بما العيش دغَ ورَ  زقالرِّ 
َ
 َوأ

َتًَٰع  ُيَمت ِۡعُكم إِلَۡيهِ  تُوُبو     ُثمَّ  َربَُّكمۡ  ۡغفُِءو   ٱۡستَ  َجل إِلَي   حسًن  مَّ
َ
ى  أ َسم   .[3 :]هود ﴾ مُّ

 َولَا ﴿ لقـارون: قـالوا أن هـم هبا، اهللُ  أخربنا التي قارون قوم موعظة سياق يف وجاء
ۡنَي    ِمنَ  نَِصيَبَ   تَنَس   عـكتمتُّ  يف دنيـاك مـن كحظ ـ وركتـ ال أي ،[77 :] لقصا  ﴾ ٱلدُّ

 .والمناكح والمساكن والمالبس والمشارب المآكل من بالحالل

 بعـض لخـاطر مراعـاةا - نفسـه علـى مر  َحـ حـين ، ادا محم   نبي ه تعالى اهللُ  وعاتب

                                                 
 . عائشة حديث من ،2327   (1813 /4) مسلم صحيح ؛3560   (189 /4) البخاري صحيح (1)

 .(251 /1) لقرطبيل القرآن ألحكام الجامع وانظر: (48 )ص: الرحمن الكريم تيسير (2)

 لعلـوم التسـهيل ؛(4 /9) لقرطبـيل القرآن ألحكام الجامع ؛(230 /15) جرير البن البيان جامع انظر: (3)

 .(170 /2) للشنقيطي البيان أضواء ؛(365 /1) جزي البن التنزيل

 ابـن تفسـير ؛(119 /2) التنزيـل لعلـوم التسـهيل ؛(314 /13) لقرطبـيل القـرآن ألحكام الجامع انظر: (4)

 .(253 /6) سالمة ت كثير
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 تعـالى: فقـال ،ثـان   قـول على لِ َس العَ  َب رْ ُش  أو ،قول على - ةيَ ارِ مَ  أَمَته -زوجاته
هَ  ﴿ يُّ

َ
ِبيُّ   َي أ ِمُ  لِمَ  ٱلنَّ َحلَّ  َم    ُتحَء 

َ
ُ  أ ۡزَوَِٰجاَ    َمۡءَضا َت  تَۡبَتِغ   لََ    ٱّللَّ

َ
ُ  أ  ﴾ رَِّحايم َغُفاور َوٱّللَّ

.[1 : لتحءيم]
  أن   ومــع

 
ــدَ  كــان  الن بــي ــاس أْعَب ــه الن  ــاس وأشــد   بــاهلل، وأعلَمهــم لربِّ  نفِســه يف بــالءا  الن 

ا ُسن ته يف ن اظرال أن   إال بيته، وأهلِ  وأصحابِه ا بنصيبه يمخذ كان  أن ه فيها يجد أيضا  أباحـه مم 

ينة من تعالى اهللُ  احةِ  وُسبُلِ  والط يِّبات الزِّ فيها. إسراف   وال لها، تكلُّف   دون الر 

ا همأنفَس  أناس   مُ رِ حْ يَ  ذلك مقابل ويف  يباتوالطِّ  لعباده أخرج التي اهلل زينة من كثيرا

احة بُسُبل يمخذون وال ،الرزق من ـ المباحـة؛ الر   واالنشـغال نيابالـدُّ  هـدالزُّ  بسـبب اإم 

ـ زعمـوا، بالعبادة ـ المصـائب مـن يرونـه مـا علـى ائمالـد   نزْ الُحـ بسـبب اوإم   أو ةالعام 

 اهلل أباحه بما عيتمت   من إلى راء  دِ زْ وا ص  تنقُّ  نظرَ  ينظرون حينما األمرُ  مظُ عْ ويَ  ة.الخاص  

احةِ  وُسُبل باتيِّ والط   ةينالزِّ  من ر وإذا .الر   أباحـه بمـا الت متُّـع بآيـات وأولئك هؤالء ُذكِّ

ــن اهلل ــةِ  م ين ــات الزِّ يِّب ــُبل والط  احــة، وُس ــامَ َح  الر  ــى لوه ــر عل ــامَ حْ مَ  غي ــ له  ،حيحالص 

موضعها. غير على لوهاو  وتمَ 

 ال بويُّ الن   فسيرُ الت   فيميت
ُّ
ينـة إباحـة آليـات عملي يِّبـات الزِّ احـة وُسـُبلِ  والط   ني  َبـليُ  الر 

 همأنفَسـ مـونرِ حْ يَ  من على ةَ ج  الحُ  يمقِ ويُ  ،اآليات تلك مهْ فَ  يف شاوةَ الغِ  يلزِ ويُ  ،الحق  

ــا ــيحأُ  م ــاَ مَ  مــن ب ــدنيا عت ــل ،ال ــدون ب ــرهم مــن ويري ــك يف همصــنيعَ  يصــنعوا أن غي  ذل

حيحين، يف جاء الِحْرمان.  بـالن   عنَ َصـ" قالت: ، عائشة عن الص 
ُّ
 صخ  رَ َتـ اشـيئا   ي

                                                 
 نفسـه، علـى مهار  َح  حتى وحفصةُ  عائشةُ  به تزل فلم هاؤُ طَ يَ  أمة له كانت  اهلل رسول أن" ، سِ أن عن (1)

 النسـائي سـنن ."اآليـة آخـر إلـى [1 ]التحـريم: {لـك اهلل أحـل ما تحرم لم النبي أيها يا} : اهلل فمنزل

(7/ 71)   3959 

 أنـا فتواطـمُت  ،عسـالا  عنـدها ربفيشـ جحـش بنـت زينـب عنـد يمكث كان  النبي أن" :عائشة عن (2)

 علـى فـدخل مغـافير  أكلت مغافير، ريح منك أجد إين فلتقل: ، النبي عليها دخل ما أيتنا أن وحفصة

 فنـزل: ،((لـه أعـود ولـن جحـش، بنـت زينـب عند عسالا  شربت بل)) فقال: له، ذلك فقالت إحداهما،

 مسـلم صـحيح ؛5267   (44 /7) البخـاري يحصـح ."[1 ]التحـريم: {لـَك  اهللُ  أحـل   مـا مُ رِّ َحـتُ  مَ لِ }

(2/ 1100)   1474 
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 الن   ذلك  لَ فبَ  ،قوم   عنه هز  نَ وتَ  فيه،
 
 أقوام   باُل  ما)) قال: ثم ،عليه نىوأثْ  اهلل دَ فحمِ  ، بي

.((خشية له هموأشدُّ  ،باهلل همأعلمُ  يإنِّ  فواهلل نعه،ْص أَ  يءالش   عن هونيتنز  

  فُسن ةُ 
ِّ
 يف اعتماُدهـا يجـب الكـريم، للقـرآن وتفسـير   بيـان   والفعليِّـة القوليِّة  الن بي

نَزلَۡن   ﴿ تعـالى: قال القرآن، فهم
َ
ۡكءَ  إِلَۡيَ   َوأ ِ َِ   َم  لِلنَّ ِس  لُِتبَي ِنَ  ٱلذ   :] لنحال ﴾ إِلَاۡيِهمۡ  نُاز 

نَزلَۡن   ﴿ " القرطبي: قال ،[44
َ
ۡكءَ  إِلَۡيَ   َوأ ِ َِ   َما  لِلنَّا ِس  لُِتبَاي ِنَ ﴿ ،القـرآن يعني ﴾ ٱلذ   نُاز 

  سـوُل فالر   وفعلـك، بقولـك عيـدوالوَ  دعْ والوَ  األحكام من الكتاب هذا يف ﴾ إِلَۡيِهمۡ 

 مما ذلك وغير كاة،ز  وال الةالص   أحكام من ،كتابه يف ملهْج أَ  مما همرادَ   اهلل عن ن  يِّ بَ مُ 

  وقـال ."للقـرآن شر    ةن  السُّ  جميعُ " افعي:الش   قال ."هلْ صِّ فَ يُ  لم
ُّ
ـافعي ـا: الش   أيضا

 ."القرآن من فهمه مام   فهو  اهلل رسوُل  به مكَ َح  ما لُّ كُ "

ا  الـذي ينالدِّ  ُل ْص وأَ " تيمي ة: ابن قاله ما اإلسالم، يف الَطيِّبات ِحلِّ  مكانةَ  ُيبيِّن ومم 

ُهـْم، ُحنََفـاءَ  ِعَباِدي َخَلْقُت )) قال: كما ه،عبادَ  عليه اهللُ  رطَ فَ  ـَياطِينُ  ْتُهمُ َأَتـ َوإِن ُهـمْ  ُكل   الش 

َمْت  ِدينِِهْم، َعنْ  َفاْجَتاَلْتُهمْ   َلـمْ  َمـا بِي ُيْشِرُكوا َأنْ  َوَأَمَرْتُهمْ  َلُهْم، َأْحَلْلُت  َما َعَلْيِهمْ  َوَحر 

 أصلين: معجْ يَ  فهو .((ُسْلَطاناا بِهِ  ُأْنِزْل 

 هـو وهـذا بـه، رَمـوأَ  هب ـَح أَ  بمـا دَبـعْ يُ  وإنمـا له، شريك ال وحده اهلل عبادة :أحدهما

ع.دَ والبِ  ركالشِّ  هدُّ وِض  ،الخلَق  له اهللُ  خلق الذي المقصود

 هادُّ وِضـ ،الوسـيلة وهـو المقصـود، علـى اهبـ تعانْسـيُ  التـي بـاتيِّ الط   لُّ حِ  والثاين:

الحالل. تحريم

 اوهمـ اليهـود، يف كثيـر   -باتيِّ الط   تحريم وهو- والثاين صارى،الن   يف كثير   لواألو  

                                                 
 2356   (1829 /4) مسلم صحيح ؛7301   (97 /9) البخاري صحيح (1)

 تيسـير (395 /3) عطيـة البـن الـوجيز المحـرر وانظر: ؛(109 /10) لقرطبيل القرآن ألحكام الجامع (2) 

 .(441 )ص: للسعدي الرحمن الكريم

 .(6 /1) للزركشي القرآن علوم يف الربهان (3)

 .(39 )ص: تيمية البن التفسير أصول يف مقدمة (4)

 ِحمار. بن ِعياض حديث من 2865   (2197 /4) صحيحه يف م  لِ ْس مُ  رواه ُقْدِسي   حديث   (5)
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المشركين. يف اجميعا 

 كتابــه، مــن موضــع   غيــر يف النــوعين هــذين علــى المشــركين تعــالى اهللُ  ذم   ولهــذا

 والمالبـس المطـاعم مـن مـوهحر   ما على همذم   فيها كرذْ يَ  واألعراف، األنعام كسورة

  تعالى. اهلل يشرعها لم التي العبادات من ابتدعوه ما على هموذم   ذلك، وغير

 ما لعْ بفِ  هوحدَ  هدُ فنعبُ  .((ةحَ مْ الس   ةُ ي  يفِ نِ الحَ  اهلل إلى ينالدِّ  بُّ َح أَ )) الحديث: ويف

ــَح أَ  بمــا ذلــك علــى ونســتعين ه،ب ــَح أَ  َهــا َيــا﴿ تعــالى: قــال كمــا ه.ل  ُســُل  َأيُّ  مـِـنَ  ُكُلــوا الرُّ

يَِّباِت  ا َواْعَمُلوا الط   ينالـدِّ  هـو وهذا .[51 ]المؤمنون: ﴾َعلِيم   َتْعَمُلونَ  بَِما إِنِّي َصالِحا

 الذي بالمعروف األمرَ  نتضم  يَ  هفإن   ؛د  َح أَ  لكلِّ  محبوب   هفإن   ه،خلقَ  عليه اهللُ  رطَ فَ  الذي

 والن   ،القلوُب  هبُّ حِ تُ 
َ
 وتحـريمَ  افعـة،الن   بـاتيِّ الط   وتحليـَل  ه،ُضـغِ بْ تُ  الذي المنكر عن هي

 فهـي ،ةا حَ مْ َس  وكواا ةا حنيفيِّ  كواا بين عمَ فجَ " القيِّم: ابن وقال ."ارةالض   الخبائث

  ."الحالل وتحريمُ  كُ رْ الشِّ  األمرين: دُّ وِض  العمل. يف ة  حَ َسمْ  وحيد،الت   يف ة  حنيفي  

 الدراسة: أهمية

ينة الت مت عَ  فيها تعالى اهللُ  أَباَ   التي اآليات َجْمعُ   يِّبات بالزِّ احة. وُسُبل والط  الر 

ن ةِ  الكريم القرآن من يات  آ تفسيرِ  َعْرُض     وتطبيِق  الفعليِّة الن بويِّة بالسُّ
ِّ
 لها.  الن بي

  اتِّباع على تُحثُّ  
ِّ
ينـة مـن الكـريم القرآن يف  اهلل أباحه بما تمتُّعه يف  الن بي  الزِّ

يِّبات احة. وُسُبل والط  الر 

  وبَعِملِ  الكريم القرآن بدليلِ  َتُردُّ  
ِّ
 أباحـه بمـا الت متُّـع مـن َيْمَتنِع من على ، النَبي

ينة من اهللُ  يِّبات الزِّ احة. وُسُبل والط  الر 

ينـة الت مت عَ  من الكريم نآالقر عليه دل   ما أن ُتْظِهر  يِّبـات بالزِّ احـة، وُسـُبل والط   الر 

 الن   به لمِ عَ  ماو
ُّ
 رة.طْ للفِ  الموافق هو ، بي

                                                 
 عب اس ابن حديث من 2107   (16 /4) مسنده يف أحمد رواه (1)

 .(455 /8) والنقل العقل تعارض درء (2)

 .(293 /1) الشيطان مصايد يف اللهفان إغاثة (3)
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د ، َرْهبانيِّــة   ِديــن لــيس وأن ــه وُيْســَره، اإلســالم ســماحةَ  ُتْظِهــر   بــِذْكر وذلــك وتشــدُّ

ينـة الت مت عِ  على ةال  الد   القرآنية اآليات يِّبـات بالزِّ احـة، وُسـُبل والط   الن   لِمـوعَ  الر 
ِّ
  بـي

 اآليات. بتلك

الدراسة: مشكلة

راسة مشكلة َتْكُمن   التالية: األسئلة عن اإلجابة محاولة يف الدِّ

ينة ُمَتعَ  أباحت لتيا اآليات ما -1 يِّبات الزِّ احة  وُسُبل والط  تفسيرها  وما الر 

حيحة األحاديث ما -2   َعِمـل عن أَباَنْت  التي الص 
ِّ
 الكـريم القـرآن بآيـات  الن بـي

ينة الت متُّع أباحت التي يِّبات بالزِّ احة  وُسُبل والط  معناها  وما الر 

  كان هل -3
ُّ
ينة تُّعالت م عن َيْمتنع  الن بي يِّبـات بالزِّ احـة وُسـُبل والط   َمقامِـه مـع الر 

تِه، يف العظيم ةِ  تعالى، هلل وَخْشَيتِه ُعبودي  مِه عليه، وَقَعت التي االبتالءات وِشد   يف وَتَقدُّ

 الُعُمر 

الدراسة: أهدا 

ينـة مـن اهللُ  أباحه بما الت متُّع من الكريم القرآن يف جاء بما العمل -1  يِّبـاتوالط   الزِّ

احة. وُسُبل  الر 

  بُســن ة االهتــداء -2
ِّ
ينــة مــن اهللُ  أباحــه بمــا عملــه يف  الن بــي يِّبــات الزِّ  وُســُبل والط 

احة.  الر 

، الت فسـير أنـواع من نوع   إحياء -3  آليـات التطبيقـي العملـي الت فسـير وهـو الن بـويِّ

 الكريم. القرآن

ــعَ ا مــن الكــريم نآالقــر عليــه دل   مــا أن إيضــا  -4 ينــة لت مت  يِّبــات بالزِّ  وُســُبل والط 

احة،  الن   به لمِ عَ  ماو الر 
ُّ
 وَعِمل اهللُ  أباحه ما نفَسه َمنَع فَمن ،رةطْ للفِ  الموافق هو ، بي

 الن   به
ُّ
الِفْطرة. خالف فقد  بي

م.الم الت متُّع عن نفَسه ليُكف   المباِ ؛ الت متُّع من بحظِّه يمخذ أن على المؤمن حثُّ  -5 حر 
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 يمنعان ال واالبتالء، المصائب وقوع أو وخشيته اهلل بعبوديِّة االتَِّصاف أن   بيان -6

 الن   به َعِمل وما اهللُ  أباحه بما الت متُّع من
ُّ
 . بي

ين سماحةَ  إْظهار -7   الدِّ
ِّ
، بدراسـة   اإلسالمي  عـن عمليِّـة   بطريقـة   َتْكِشـف تطبيقيِّـة 

  قول
ِّ
، ِدينِنَـا فِي َأن   ُهودُ يَ  ))لَِتْعَلمَ  : الن بي (( بَِحنِيِفي ـة   ُأْرِسـْلُت  إِنِّـي ُفْسـَحةا  .َسـْمَحة 

ة وال ِضيق   فيها ليس" أي َسْمَحة: ومعنى ."ِشد 

راسات ابقة: الدِّ السَّ

ةا  دراسةا  -ِعْلمي َحدِّ  على -أجد لم    تفسيرَ  أْفَرَدت خاص 
ِّ
   الن بـي

 
 آليـات العملـي

ينة الت متُّع أباحت لتيا الكريم القرآن يِّبات بالزِّ احـة. وُسُبل والط    َهـْدَي  لكـن   الر 
ِّ
 الن بـي

   ــن ة، ُكتـِـب عمــوم يف مبثــوث  ككتــاب بالتــمليف، َهْدَيــه َأْفــَرد مــن خصــوص ويف السُّ

مائل دي ة الش  القيِّم. البن العباد خير َهْدي يف المعاد زاد وكتاب للتِّرمذي، المحم 

  راسة:الدِّ  منهج

  المنهَج  الباحُث  ات بع
 
  االستقرائي

 
  يميت: فيما المتمثِّل المقاَرن، الت حليلي

ينة من تعالى اهللُ  أباحه بما تتعل ق التي القرآنية اآليات استخراج -1 يِّبـات الزِّ  والط 

احة. وُسُبل ر فإن الر   لباحُث ا اقَتَصر القرآن، يف موضع   من أكثر يف الواحدُ  المعنى تكر 

آية. (27) اآليات تلك عدد بل  وقد منها، واحد   موضع   على

ا اآليات تلك تفسير -2 ا، تفسيرا جوع بعد موجزا  الت فسير، كتب من مصادر إلى الرُّ

 هــ(،542-عطي ـة البـن الـوجيز و)المحرر هـ(،310-جرير البن البيان )جامع منها:

-ُجَزّي  البن التنزيل لعلوم سهيل)التو هـ(،671-للقرطبي القرآن ألحكام و)الجامع

حمن الكـريم و)تيسـير هــ(،774-كثيـر البـن العظـيم القـرآن و)تفسير ،هـ(741  الـر 

عدي  هـ(.1376-للس 

                                                 
 عائشة. حديث من 24855   (349 /41) أحمد مسند (1)

 (.4/201) لألزهري اللغة هتذيب (2)
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  أحاديــث اســتخراج -3
ِّ
ــي ــة  الن ب ــرة الفعليِّ ــات لتلــك الُمفسِّ  صــحيح مــن: اآلي

 وابـن ئيوالنسـا والورمذي داود أبي وسنن أحمد، ومسند مسلم، وصحيح البخاري،

ن ة كتب أصول من وتخريجها ماجه.  -أشهر ثالثة خالل- شاملة   قراءة   بعد تلك، السُّ

نَة، كتب من فرعي ة   لُكُتب    الحق لعبد الصحيحين بين الجمع كتاب كالتالي: وهي السُّ

 واألحاديـث األسانيد محذوف -أحمد اإلمام مسند وكتاب مجلدات(،3) األشبيلي

 والورمـذي داود أبـي سـنن صـحيح وكتـب مجلـدات(،6) يالشـام لصالح -المكررة

ا(.12) لأللباين ماجه وابن والنسائي  مجلدا

ا كان ما إال   األحاديث من َيْذُكر أال على الباحُث  َحِرص-4  عنـد َحَسناا أو صحيحا

ثين مـن والت ضعيف، الت صحيح يف قوُله ُيْعَترب من ـدمين الُمَحـدِّ رين أو المتقِّ  أو المتـمخِّ

معاصرين.ال

 الحديث. شرو  كتب من إليه ُيحتاج ما حديث   كلِّ  عِقب الباحُث  َنَقل -5

  إلى المرفوعة األحاديث عدد بل -6
ِّ
ة  الن بي ال  ـه بمـا تمتُّعـه علـى الد   يف اهلل أحل 

ينة من الكريم القرآن يِّبات الزِّ احة وُسُبل والط   بـين مـا حديثاا، (97) -تكرار دون -الر 

. صحيح   وَحَسن 

م-7 ـة اآليات األول: المبحث مباحث، ثالثة إلى الدراسةَ  الباحُث  َقس  ال   علـى الد 

ـراب. الط عـام وطيِّبـات والطِّيـب اللِّبـاس مـن  اهللُ  أباحـه بما الت متُّع  المبحوث والش 

الة   اآليات الثاي:   اآليات الث:الث المبحث النِّساء. من  اهللُ  أباحه بما الت متُّع على الد 

ة ال  احة ُسُبل من  اهللُ  أباحه بما الت متُّع على الد  . واْستِْظالل َخَدم   من الر  ونوم 

* * * 
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 األول املبحث

 والطِّيب لِّباسال من تعاىل اهلُل أباحه مبا عمتُّالتَّ على ةالَّالدَّ اآليات

  والشَّراب الطَّعام باتوطيِّ

 َولَ  َوٱۡشَرُبو    وَُكلُو    َمۡسِجد ُكل ِ  ِعندَ  زِيَنَتُكمۡ  ُخُذو    َدمَ َا  َيََٰبنِي  ﴿ تعالى: قال -1
ِ  زِيَنةَ  َحءَّمَ  َمنۡ  قُۡل  ٣١ ٱلُۡمۡسرِفِينَ  ُيحِبُّ  لَ  إِنَُّهۥ تُۡسِرفُو      ۡخَءجَ  ٱلَّتِي   ٱّللَّ

َ
ي َِبَِٰت  لِعَِب دِهِۦ أ  َوٱلطَّ

ِۡزِق   ِمنَ  َِّذينَ  ِه َ  قُۡل  ٱلء  ةِ  فِي َا َمُنو    لِل ۡنَي  ٱلۡحََيوَٰ ُل  َكَذَٰلَِ   ٱلِۡقَيََٰمةِ   يَۡومَ  َخ لَِصة ٱلدُّ ِ  ٱٓأۡلَيَِٰت  ُنَفص 
 .[32 ،31 ]األعراف: ﴾٣٢ َيۡعلَُمو َ  لَِقۡوم

ــ المفســرين مــن واحــد   غيــرُ  َذَكــر   هبــا المــممور ينــةالزِّ  يف يــدخل هأن 
ِّ
 عــن والمنهــي

ل من ذلك على زاد وما ،عورته يسور لباس   من المرء به نيتزي   ما كلُّ  تحريمها:  الت َجمُّ

 والطِّْيب. الَحَسن باللباس

ـ عـامالط   مـن وُيستلذ ُيبا  ما فهي زقالرِّ  من يباتالط   اوأم    اهللُ  أخـرب ثـم راب.والش 

 الـدنيا، يف للمـؤمنين مباحـةا  زقالـرِّ  مـن بـاتوالطي   ينـةالزِّ  هذه جعل سبحانه هأن   تعالى

ـــار شـــاركهم وإنْ  ـــدنيا يف الكف ـــمأن   إال ال ـــا ه ـــر يف اســـتعملوها لم  والمعاصـــي الكف

ــ اآلخــرة، يف عليهــا فسيحاســبون ــوم الحــاُل  اأم  ــةبالزِّ  المؤمنــون فســُيَمت ع القيامــة ي  ين

.الكافرين دون خالصةا  لهم وتكون يباتوالط  

م نم أن   سبحانه وَبي ن يب،الط   الحالل يمكلوا أن الناَس  تعالى اهللُ  رمَ أَ  -2  ما ُيَحرِّ

َه  ﴿ تعالى: فقال الشيطان، خطواِت  يت بع هو ماإن   باتالطي   من اهلل أباحه يُّ
َ
 ٱلنَّ ُس  َي أ

ۡرِض  فِي ِممَّ  ُكلُو   
َ
ۡيَطَِٰن   ُخُطَوَٰتِ  تَتَّبُِعو    َولَ  َطي ِب  َحَلَٰلا ٱلۡأ بِين   َعُدو   لَُكمۡ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ  إِنََّم  ١٦٨ مُّ

ُمُءُكم
ۡ
و اِ بِٱل يَأ   َوٱلَۡفۡحَش  اِ  سُّ

َ
ِ  عَلَى َتُقولُو    َوأ  ،168 ]البقرة: ﴾١٦٩ َتۡعلَُمو َ  لَ  َم  ٱّللَّ

169]. 

                                                 
ــان جــامع انظــر: (1) ــن البي ــر الب -189 /7) للقرطبــي القــرآن ألحكــام الجــامع (؛399-389 /12) جري

 (؛406 /3) كثيـر البـن العظـيم القـرآن تفسـير (؛287 /1) جـزي البن نزيلالت   لعلوم سهيلالت   (؛198

 (.287 )ص: عديللس   حمنالر   الكريم تيسير
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يِّب المبا ، هو فالحالل   .ذُّ الُمْستلَ  الُمْستطاب هو والط 

موا أن المؤمنين تعالى اهللُ  هىنَ  -3 ـه ما همِس أنفُ  على ُيَحرِّ  يف يبـاتالط   مـن اهللُ  أحل 

َه  ﴿تعالى: فقال ساء،والنِّ  رابوالش   عامالط   يُّ
َ
َِّذينَ  َي أ ُِمو    لَ  َا َمُنو    ٱل َحلَّ  َم    َطي َِبَِٰت  ُتحَء 

َ
 أ

 ُ َ  إِ َّ  َتۡعَتُدو      َولَ  لَُكمۡ  ٱّللَّ ُ  َرَزقَُكامُ  ِممَّ  وَُكلُو    ٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ُيحِبُّ  لَ  ٱّللَّ  َطي ِبا    َحَلَٰلاا ٱّللَّ
ُقو    َ  َوٱتَّ َِّذي   ٱّللَّ نُتم ٱل

َ
  .[88 ،87 ]المائدة:﴾٨٨ ُمۡؤِمُنو َ  بِهِۦ أ

 إليهـا وتميـل النفـوس، تشـتهيها التـي اللذيذات يبات:بـالط   يعني" جرير: ابن قال

يسـونالقِ  فعلـه كالـذي إّياها، فتمنعوها القلوب، هبـان، سِّ مـوا والرُّ  أنفِسـهم علـى فحر 

ـوامع يف سوَحبَ  اللذيذة، شارَب والم الطي بة، والمطاعمَ  ساءَ النِّ   أنفَسـهم، بعُضـهم الص 

 فعـل كمـا المؤمنـون، أيُّهـا تفعلـوا فـال ِذْكـره: تعالى يقول بعضهم. األرض يف وساَ  

 ."عليكم حرم وفيما لكم أحل   فيما لكم حد   الذي اهلل حد   تعتُدوا وال أولئك،

 الن   أتى رجالا  أن" ، اس  عب   ابن عن
 
 أصـبُت  إذا يإنِّـ اهلل رسـول يـا ل:فقـا ، بـي

مُت  شهويت، وأخذتني ساءللنِّ  انتشرُت  اللحمَ    فحر 
 
َها  ﴿ اهلل: فـمنزل اللحـَم. علي يُّ

َ
 َي أ

َِّذينَ  ُِمو    لَ  َا َمُنو    ٱل َحلَّ  َم    َطي َِبَِٰت  ُتحَء 
َ
ُ  أ َ  إِ َّ  َتۡعَتُدو      َولَ  لَُكمۡ  ٱّللَّ  نَ ٱلُۡمۡعَتاِدي ُيحِابُّ  لَ  ٱّللَّ

ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ  وَُكلُو    ٨٧ ." .[88 ،87 ]المائدة:﴾ َطي ِب    َحَلَٰلا ٱّللَّ

 فقـال الكتـاب، أهـل ُكُتـب يف المكتوبـة  د  محم   نانبيِّ  صفات عن ربُّنا أْعَلَمنا -4

َِّذينَ  ﴿ تعالى: ِبيَّ  ٱلءَُّسوَ   يَتَّبُِعو َ  ٱل ِىَّ  ٱلنَّ م 
ُ
َِّذي ٱلۡأ َٰاةِ  فِاي ِعناَدُهمۡ  ُتوًب َمكۡ  َيِجُدونَُهۥ ٱل ۡوَرى  ٱلتَّ

ُمُءُهم َوٱلِۡإنِجيلِ 
ۡ
َُٰهمۡ  بِٱلَۡمۡعُءوِف  يَأ ي َِبَٰاِت  لَُهامُ  َوُيِحلُّ  ٱلُۡمنَكءِ  َعنِ  َوَيۡنَهى ِمُ  ٱلطَّ  َعلَاۡيِهمُ  َوُيَحاء 
ئَِث  ۡغَلََٰل  إِۡصَرُهمۡ  َعۡنُهمۡ  َوَيَضعُ  ٱلۡخََب 

َ
 .[157 اف:]األعر ﴾ َعلَۡيِهۡم   َكانَۡت  ٱلَّتِي َوٱلۡأ

.والمناكح والمشارب المطاعم من النفوس تشتهيها التي المباحات :هي يباتوالط  

                                                 
 /2) للقرطبـي القـرآن ألحكـام الجـامع (؛300 /3) جريـر البـن البيـان جامع اآلية: هذه تفسير يف انظر (1)

 (.80 )ص: عديللس   حمنالر   الكريم تيسير (؛478 /1) كثير البن العظيم القرآن تفسير (؛207

 .(262 /6) للقرطبي القرآن ألحكام الجامع وانظر: (؛513 /10) البيان جامع (2)

 (.520 /10) جرير البن البيان جامع 3054   (105 /5) رمذيالتِّ  سنن (3)

 (.305 )ص: عديللس   حمنالر   الكريم تيسير (؛300 /7) للقرطبي القرآن ألحكام الجامع انظر: (4)
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 فهـــم:هْ كَ  يف موهــ قــالوا المــؤمنين فْهــالكَ  أصــحاب أن تعــالى اهللُ  أخربنــا -5

َحَدُكم فَٱۡبَعُثو    ﴿
َ
ۦ   بَِورِقُِكمۡ  أ ِ َه    فَۡلَينُظءۡ  ٱلَۡمِديَنةِ  إِلَي َهَِٰذه يُّ

َ
ۡزكَيَٰ  أ

َ
تُِكم َطَع م  أ

ۡ
 بِاءِۡزق فَۡلَيأ

ِۡنهُ   .[19 ]الكهف: ﴾م 

 ليشوري معهم، كانت التي راهمبالد   أي: بوِرقِهم، أحَدهم لواأرَس " عدي:الس   قال

ا لهم  أزكـاه، عـامالط   من ري  خَ تَ يَ  أن وأمروه منها، خرجوا التي المدينة من يمكلونه طعاما

."هوألذ   هأطيبَ  أي:

 إذا اللذيـذة، والمطـاعمَ  يبـاتالط   أكـل جواز" اآلية: فوائد من أن عديالس   َذَكر ثم

  اإلسراف دِّ َح  إلى تخرج لم
ِّ
 ."عنه المنهي

ُجل َتَزيُّن -6  قـال بـالمعروف، الِعْشـرة مـن الَحَسـن واللِّبـاس بالطِّيب المرأته الر 

َّااِذي ِمۡثااُل  َولَُهاانَّ ﴿ تعــالى:  تعــالى: وقــال ،[228 بقــرة:]ال ﴾ بِااٱلَۡمۡعُءوِف   َعلَااۡيِهنَّ  ٱل

.[19 :] لنس ا ﴾ بِٱلَۡمۡعُءوِف   وَعَاِشُروُهنَّ ﴿
، ابن روى  بُّ ِحـأُ  كمـا للمرأة، ني  زَ تَ أَ  أن بُّ حِ أُ  يإنِّ " قال: ، اس  عب   ابن عن جرير 

َِّذي ِمۡثُل  َولَُهنَّ ﴿ يقول: هرُ كْ ذِ  تعالى اهلل ألن ؛لي ني  زَ تَ تَ  أن  ." ﴾ وِف  بِٱلَۡمۡعءُ  َعلَۡيِهنَّ  ٱل

ُجل: العلماءُ  َذَكره الذي الت َزُين ومن واك. الطِّيُب  للر   آيـة: عنـد القرطبي نقله والسِّ

َِّذي ِمۡثُل  َولَُهنَّ ﴿  . ﴾ بِٱلَۡمۡعُءوِف   َعلَۡيِهنَّ  ٱل

 :[19 :] لنسا ا ﴾ بِاٱلَۡمۡعُءوِف   وَعَاِشُروُهنَّ  ﴿ تعـالى: قوله تفسير عند القرطبي وقال
 حمنالــر   عبــد بــن يحيــى وقــال لــه. عُ ن  َصــتَ تَ  كمــا لهــا عن  َصــتَ يَ  أن هــو عضــهم:ب وقــال"

  فخرج ،ةي  فِ نَ الحَ  ابن محمدَ  أتيُت  الحنظلي:
 
 مـن رُطـقْ تَ  هُتـيَ حْ ولِ  حمـراء ة  َفـحَ لْ مِ  يف إلـي

  هـاتْ قَ لْ أَ  ةفَ حَ لْ المِ  هذه إن قال: هذا  ما فقلت: ية،الِ الغَ 
 
 يـب،بالطِّ  نـيتْ نَ هَ ودَ  أيترَ اْمـ علـي

ـب   الطِّيـب مـن نـوع   :يـةالِ الغَ و ."ن  هُ نْ مِ  هيهتَ ْش نَ  ما ان  مِ  تهينْش يَ  وإان    مِْسـك   مـن ُمَرك 

                                                 
 (.145 /5) كثير البن العظيم القرآن تفسير وانظر: (؛473 )ص: حمنالر   الكريم تيسير (1)

 .(532 /4) البيان جامع (2)

 .(124 /3) القرآن ألحكام الجامع (3)

 .(97 /5) القرآن ألحكام الجامع (4)
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 .وُدْهن   وُعود   وَعنَْبر  

وونَّةال ووةبالنَّ  س  وورة ةليَّوومالع ويِّ فسِّ بووا  عمت ووالتَّ  آليووات الم   بوواتوطيِّ  والطِّيووب باللِّ

راب. الطَّعا    والشَّ

:  با :اللِّ  يف ينة  الزِّ  أوالا

 الن   إلــى الثيــاب أحــبُّ  كــان" قــال:  مالــك   بــن أنــس عــن -1
ِّ
 يلبســها أن  بــي

 ."الِحَبَرة

 أي ُمَحب ـرة ُقْطـن   أو َكت ـان   مـن ثيـاب   وهـي البـاء، وفـتح الحاء بكسر هي الِحَبرة:"

 ." حسينوالت   زيينالت   حبير:والت   ُمَزي نة،

 الن   كان" قال: ، ب  عاز بن الرباء عن -2
ُّ
ا،  بي  نكبـين،المِ  بـين مـا بعيدَ  مربوعا

ة   يف رأيُته أذنه، شحمة يبل  شعر   له   ."منه أحسنَ  قطُّ  شيئاا أر لم حمراء، ُحل 

 أن حمـراء: كواـا ومعنـى ثوبين. يكون حتى ةل  ُح  يسمى فال ورداء، إزار والُحل ة:

 هبـذا معروفـة وهـي اليمنيـة، الـربود كسـائر مـر،أح كلـه يكـن ولـم ،اُحْمـرا  اُخَططا  فيها

  .الُحُمر الخطوط من فيها ما باعتبار االسم

 مـن يكـون مـا أحسـنَ   اهلل رسول على رأيُت  لقد" قال: ، اس  عب   ابن عن -3

  ."الُحَلل

  ."القميَص   اهلل رسول إلى الثياب بُّ َح أَ  كان" قالت: ، سلمة مِّ أُ  عن -4

                                                 
 .(134 /15) منظور البن العرب لسان انظر: (1)

 2079   (1648 /3) مسلم صحيح ؛5813   (147 /7) البخاري صحيح (2)

 (.56 /14) مسلم على وويالن  شر  (3)

 2337   (1818 /4) مسلم صحيح ؛3551   (188 /4) البخاري صحيح (4)

 (.218 /2) رجب البن الباري فتح (؛130 /1) مالقيِّ  البن العباد خير هدي يف المعاد زاد انظر: (5)

 4037   (45 /4) داود أبي سنن (6)

 (1183 /2) ماجـه ابـن سنن ؛1762   (289 /3) رمذيالتِّ  نسن ؛4025   (43 /4) داود أبي سنن (7)

 26695   (291 /44) أحمد مسند ؛3575  
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ان له الذي المخيط من ُيْلبس لما سم  ا القميص:  الن   أحب   ماإن   قيل: وَجْيب. ُكم 
ُّ
 بي

 بخـالف وإمسـاك َرْبـط   إلـى يحتـاج ال هوألن ـ والـرداء، اإلزار مـن أسـور ألنـه ُلْبسـه 

  .ُقْطن من هإن   قيل: وقد والرداء. اإلزار

 قال: ، اهلل عبد بن جابر عنف للقاِدر، الَوِسَخة الثياب ُلْبسِ  عن َينْهى  كان -5

 مـا هـذا يجـدُ  كـان اَمـأَ )) فقـال: هرُ عْ َشـ قر  َفـتَ  قد اثا عِ َش  الا ُج رَ  فرأى  اهلل رسوُل  أتانا"

 يجـدُ  هـذا كان امَ أَ )) :فقال ،ة  خَ وِس  ثياب   وعليه رَ آَخ  الا ُج رَ  ورأى  ((.هرَ عْ َش  به نُ كِّ َس يُ 

  ." ((هوبَ ثَ  به لِس غْ يَ  ماءا 

ـ كنـُت " قـال: أبيـه، عن ص،وَ ْح األَ  أبي عنو  ث  رَ  فـرآين  اهلل رسـول عنـد اجالسا

 فـإذا)) قـال: المـال، كـلِّ  مـن اهلل رسـول يـا نعـم :قلُت   ((.مال   َك لَ أَ )) فقال: ،يابالثِّ 

  ."((عليك هُ رُ ثَ أَ  رَ يُ لْ فَ  ماالا  اهللُ  آتاك

 الن   ىتَ أَ  أباه أن  " رواية: ويف
 
  ."يئةالهَ  ُئ يِّ َس  ،ُث عَ ْش أَ  وهو  بي

  َهْدِي  ويف
ِّ
 الن   سيلـبَ  مـا ُب غالِـ وكـان" القـيِّم: ابن يقول اللِّباس، يف  الن بي

ُّ
  بـي

ــا هوأصــحابُ  ــنُ  م ــالقُ  مــن جِس ــاورب   ،نْط ــا لبســوا م ــنُ  م ــ مــن جِس ــوالكَ  وفالصُّ  ... انت 

ـورَ  ،هبـا روأَمـ ،هان  َسـ التي  اهلل رسول طريق رقالطُّ  أفضل أن   وابوالص    ،فيهـا بغ 

 ،تارةا  وفالصُّ  من باساللِّ  من رتيس   ما سلبَ يَ  أن باساللِّ  يف هيَ دْ هَ  أن   وهي ،عليها وداوم

 والمطـاعم المالبس من اهلل أبا  اعم   يمتنعون فالذين ... تارةا  انت  والكَ  ،تارةا  والقطن

 وال ،الثيـاب أشـرَف  إال يلبسـون فال ،قابلوهم طائفة   بإزائهم ،ادا وتعبُّ  ادا تزهُّ  والمناكح

ــ يــرون فــال ،الطعــام ألــينَ  إال يــمكلون ــ وال الخشــن َس بْ ُل ــ ؛هأكَل ــ ارا تكبُّ  وكــال ،ارا وتجبُّ

                                                 
 /5) للمباركفوري األحوذي تحفة (1030 /9) آبادي للعظيم داود أبي سنن شر  المعبود عون انظر: (1)

372.) 

 14850   (142 /23) أحمد مسند 4062   (51 /4) داود أبي سنن (2)

   (180 /8) النسـائي سـنن ؛2006   (432 /3) الورمـذي سنن ؛4063   (51 /4) داود أبي سنن (3)

 15888   (223 /25) أحمد مسند ؛5223

 15892   (227 /25) أحمد مسند (4)
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 الن   لهدي مخالف   هيُ دْ هَ  الطائفتين
ِّ
  ." بي

 الطِّيب: يف ينة  الزِّ  ثانياا:

 الن   ُأَطيِّـب كنـت" قالـت: ، عائشـة عن -1
 
 أجـد حتـى يجـد، مـا بمطيـِب   بـي

 ."ولحيته رأِسه يف يبالطِّ  َوبِيَص 

  .فقط يحللرِّ  ال قائمة   عين   لوجود وذلك ؤهتأللُ  الطِّيب: َوبِيَص 

 ثـم نسـائه، علـى فيطـوُف   اهلل رسـول ُأَطيِّـُب  كنـت" قالت: ، عائشة عن -2

احرِ مُ  ُيْصبِح   ."طِيباا َينَْضُخ  ما

ا َخَت  ِ  َعۡيَنا  ِ  فِيِهَما  ﴿ لى:تعـا قوله ومنه الطِّيب، منه َيُفور أي طِيباا: َينَْضُخ "  نَضَّ
  . "[66 :رحمن]ال ﴾٦٦

 االغتسـال، همِـالزِ  نومِـ اع،َمـالجِ  عـن كنايـة   نسـائه: علـى طـاَف " حجـر: ابن قال

  كـان هألن ـ لكثرتـه؛ لْسـالغُ  بعـد الطِّيـب أثـر وبقـي بتطي ـ أن بعد اغتسل أنه فُعِرف

  ."منه ويكثر الطِّيَب  بُّ حِ يُ 

  ."اعمَ الجِ  عند الَج والرِّ  للنساء الطِّيب اتخاذ :ةن  السُّ  أن" الحديث: ائدفو ومن

، عــن -3 ةِ  رمَ جْ تَ اْســ رمَ جْ تَ اْســ إذا عمــر ابــن كــان" قــال: نــافع  ــاأْلَُلو  اة ، غيــر بِ  ُمَطــر 

ِة. مع َيْطَرُحهُ  وبكافور     ." اهلل رسوُل  رمِ جْ تَ ْس يَ  كان هكذا قال: ثم اأْلَُلو 

ر، أي ر:يستجم  عُ ْض وَ  ألن ه ذلك؛ له عيرفاستُ  والِمْجَمرة، الِمْجَمر من وأصله: يَتَبخ 

                                                 
 .(137 /1) العباد خير هدي يف المعاد زاد (1)

 1190   (848 /2) مسلم صحيح ؛5923   (164 /7) البخاري صحيح (2)

 (.381 /1) حجر البن الباري فتح انظر: (3)

 1192   (849 /2) مسلم صحيح ؛267   (62 /1) البخاري صحيح (4)

 .(103 /8) مسلم على وويالن  شر  (5)

 (.371 /1) الباري فتح (6)

 .(385 /1) البخاري صحيح على شرحه يف الُمَهل ب عن ط البَ  ابن نقله (7)

 2254   (1766 /4) مسلم صحيح (8)
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ة: الِمْجَمرة. يف الَجْمر على الَبُخور ر الذي الُعود واألَُلو  اة ، غيـر وقولـه: به. ُيَتَبخ   ُمَطـر 

ـبَ تَ يَ  كـان تـارةا  أي الطيـب. مـن بغيرهـا مخلوطة غير أي  وأخـرى الخـالص بـالعود رخ 

 .بالكافور خلوطم

 للن   كانت" قال: ، مالك   بن أنس عن -4  
ِّ
ة    بي   ."منها بيتطي   ُسك 

: ة   أنواع من مركب   طِْيب   وقيل: ك،مْس الِ  من خذت  يُ  قيل: عزيز، الطِّيب من نوع   ُسك 

 .الطِّيب فيه يكون الذي الوعاء هي وقيل: يب،الطِّ 

 ُطـُرق مـن الطريـق يف َمـر   إذا  اهلل رسـول انك" قال: ، مالك   بن أنس عن -5

  ."اليوم الطريق هذا يف  اهلل رسوُل  َمر   قالوا: ك،ْس المِ  رائحة منه ُوِجد المدينة

  ُحبِّـَب )) : اهلل رسـول قـال" قـال: ، مالـك   بـن أنـس عن -6
 
 الـدنيا: مـن إلـي

  ."((يُب والطِّ  ساءُ النِّ 

 لن  ا أن" : مالك   بن أنس عن -7
 
  ."الطِّيب َيُردُّ  ال كان  بي

يح منـه يوجـد أن عليـه َيْشـَتدُّ   اهلل رسـول كـان" قالـت: ، عائشـة عن -8  الـرِّ

...".  

يح: منه يوجد أن عليه َيْشَتدُّ  " حجر: ابن قال يِّـب. غير أي الرِّ  يزيـد روايـة ويف الط 

  ."سيء ِريح   منه وجديُ  أن عليه شيء   أشد   وكان :اس  عب   ابن عن رومان بنا

 للن   َجَعلت هاأن  " : عائشة عن -9
ِّ
 سـواَدها فـَذَكر صوف، من سوداء ُبْرَدةا   بي

                                                 
 مسـلم علـى وويالن ـ شـر  (؛803 /2) للقرطبـي مسـلم تلخـيص كتـاب مـن أشـكل لمـا المفهم انظر: (1)

 (.156 /8) النسائي سنن على نديالسِّ  حاشية (؛10 /15)

 4162   (76 /4) داود أبي سنن (2)

 .(2824 /7) القاري لعلي المصابيح مشكاة شر  المفاتيح مرقاة انظر: (3)

 3125   (287 /3) يعلى أبي مسند ؛7118   (406 /13) ارالبز   مسند (4)

 12294   (307 /19) أحمد مسند 3939   (61 /7) سائيالن  سنن (5)

 2582   (157 /3) البخاري صحيح (6)

 1474   (1101 /2) مسلم صحيح ؛6972   (26 /9) البخاري صحيح (7)

 (.379 /9) الباري فتح (8)
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يح بُّ حِ يُ  وكان قَذفها، وف،الصُّ  ريَح  َوجد َعِرق فلما فلبسها، وبياَضه، يِّبة الرِّ   ."الط 

ا أحد   من َوَجد إذا  كان -10  ، عائشـة عـنف زالتهـا،إ إلـى َأْرَشده كريهةا  ِريحا

 ارَبــالغُ  يف فيــمتون والي،والَعــ منــازلهم نْ مـِـ ةَعــمَ الجُ  يــومَ  ابونَتــنْ يَ  اُس الن ــ كــان" قالــت:

 وهـو مـنهم إنسـان    اهلل رسـوَل  فـمتى ،ُق رَ الَعـ مـنهم رجخْ فيَ  ،ُق رَ والعَ  ارُ بَ الغُ  يبهمِص يُ 

 الن   فقال عندي،
ُّ
 يبهمِص ويُ  " رواية: ويف ."((هذا كمليومِ  تمرْ ه  طَ تَ  كمأن   لو)) : بي

  ."يُح الرِّ  منهم جرُ خْ فتَ  ،ارُ بَ الغُ 

 ظيـفنْ الت   اسـتحباُب " :الحـديث هـذا ويف ."يمتواـا أي" :ةَعـمَ الجُ  يـومَ  ابونتَ نْ يَ 

  ."طريق بكلِّ  المسلم ىأذَ  واجتناُب  ،الخير أهل لمجالسة

 راب:الشَّ و عا الطَّ  من باتيِّ الطَّ  ثالثاا:

 إذا فكـان والعسـَل، اْلَحْلَواءَ  بُّ حِ يُ   اهلل رسول كان" قالت: ، عائشة نع -1

 مما أكثرَ  عندها فاْحَتَبس حفصة على فدخل منهن، فيدنو نسائه على دار العصر ىصل  

ـةا  قومهـا من امرأة   لها َأْهدت لي: فقيل ذلك، عن فسملُت  َيْحَتبِس، كان  عسـل   مـن ُعك 

 ."... َشْرَبة نهم  اهلل رسوَل  َفَسَقْت 

  .وُتْقَصر ُتَمدُّ  لغتان، واْلَحْلَوى: اْلَحْلَواءَ 

ـالخَ  قال ـنَْعةُ  َدَخَلْتـه مـا علـى إال يقـع ال اْلَحْلـَواءَ  اسـم" ابي:ط   ابـن وقـال ."الص 

َها ﴿ تعـالى: قوله يف المباحة يباتالط   جملة من والعسل اْلَحْلَواءَ " ط ال:بَ  يُّ
َ
َّاِذينَ  َي أ  ٱل

                                                 
 25003   (463 /41) دأحم مسند ؛4074   (54 /4) داود أبي سنن (1)

 847   (581 /2) مسلم صحيح ؛902   (6 /2) البخاري صحيح (2)

 847   (581 /2) مسلم صحيح ؛2071   (57 /3) البخاري صحيح (3)

 .(134 /6) مسلم على النووي شر  (4)

 .(386 /2) حجر البن الباري فتح (5)

 1474   (1101 /2) مسلم صحيح ؛6972   (26 /9) البخاري صحيح (6)

  (.557 /9) حجر البن الباري فتح انظر: (7)

  .(2053 /3) الحديث أعالم (8)
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ُِمو    لَ  َا َمُنو    َحلَّ  َم    َطي َِبَِٰت  ُتحَء 
َ
ُ  أ  َمانۡ  قُۡل  ﴿ تعـالى: وقوله [،87 ]المائدة: ﴾لَُكمۡ  ٱّللَّ

ِ  زِيَنةَ  َحءَّمَ  ۡخَءجَ  ٱلَّتِي   ٱّللَّ
َ
ي َِبَِٰت  لِعَِب دِهِۦ أ ِۡزِق   ِمنَ  َوٱلطَّ  قـول علـى [32 ]األعـراف: ﴾ ٱلاء 

 عائشة حديث وَدل   الطعام، من المستلذُّ  اآلية يف زقالرِّ  من يباتالط   أن إلى ذهب من

 طعـام مـن ذلـك وأن   والعسـل، اْلَحْلـَواءَ  اهلل رسـول ةلمحب ـ التمويـل؛ هـذا ةح  ِص  على

ــرار الصــالحين ــداءا  واألب  الن   بِّ ُحــبِ  اقت
ِّ
ــي ــه ب ــ علي  هــذا معنــى يف ودخــل لهمــا، المالس 

 المطعـم، الحلـوة اللذيـذة المآكـل اعأنـو مـن والعسل اْلَحْلَواءَ  شاكل ما كلُّ  الحديث

  ."الفواكه من ذلك وغير ان،م  والرُّ  والعنب، بيبوالز   ينوالتِّ  مركالت  

 ذلـك وأن   زق،الـرِّ  مـن يباِت والط   األطعمة لذيذ أكل جوازُ " الحديث: فوائد ومن

ااتِّ  حصل إن ماسيِّ  ال والمراقبة، هدالزُّ  ينايف ال   ."فاقا

ــن -2 ــة ع ــت: ، عائش ــان " قال ــأَ  ك ــ بُّ َح ــى رابالش  ــول إل ــوَ   اهلل رس  الُحْل

 ."الباِرد

 هفإن   الحلوة، واآلبار العيون كمياه العذب، الماء به يريد أن يحتمل" الباِرد: الُحْلوَ 

 فيـه ُنِقـع الذي أو بالعسل، الممزوج الماء به يريد أن وُيحتمل الماء. له ُيْسَتْعَذب كان

هما :-األظهر وهو- يقال وقد بيب.الز   أو مرالت     ."جميعا َيُعمُّ

 بيــوت مــن الَعــْذُب  المــاءُ  لــه ُيْســَتقى كــان  اهلل رســول أن  " ، عائشــة عــن -3

ْقيا  ."يومان المدينة وبين بينها َعين   هي" سعيد: بن قتيبة قال ."السُّ

ـ مبـا    وطلُبـه الَعـْذِب  الماءِ  شراُب " ط ال:بَ  ابن قال  ولـيس والفضـالء، حينالللص 

عاق الماء شرب  الن   ألن   العـذب؛ شـرب مـن أفضـل الذُّ
 
ـ عليـه بـي  يشـرب كـان المالس 

 مـن شـيء يف األفضل َيورك أن ومحال   الحسنة، واألسوة القدوة وفيه ْؤثُِره،ويُ  الَعْذب

                                                 
 (.494 /9) بط ال البن البخاري صحيح شر  (1)

 .(77 /10) مسلم على وويالن  شر  (2)

 24100   (120 /40) أحمد مسند ؛1895   (371 /3) رمذيالتِّ  سنن (3)

 (.208 /4) القيِّم البن العباد خير هدي يف المعاد زاد (4)

 24693   (223 /41) أحمد مسند ؛3735   (340 /3) داود أبي سنن (5)
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 جــائز المآكــل وجميــع األطعمــة اســتعذاب أن   علــى دليــل   الحــديث هــذا وىف أفعالــه،

 المطـاعم لذيـذ ؤكَل تُ  أال اهلل أراد ولو الحين،الص   أفعال من ذلك وأن   لفضل،ا يألول

 كرالشُّ  من هاومقابلتَ  هاأكلَ  منهم تعالى أراد بل عليهم، هبا امتن   وال لعباده، هايخلقْ  لم

 وإن سـلطانه، زِّ وِعـ وجهـه لكـرم ينبغـي بمـا منهـا، بـه َمـن   بما والحمد، عليها الجزيل

 يف التمويـل أهـل قـال وقـد تقصـيرنا، عن بتجاوزه إال أقلها شكر يكافئ ال نعمة   كانت

َه ﴿ تعالى: قوله يُّ
َ
َِّذينَ  َي أ ُِمو    لَ  َا َمُنو    ٱل َحالَّ  َما    َطي َِبَٰاِت  ُتحَء 

َ
ُ  أ  ]المائـدة: ﴾لَُكامۡ  ٱّللَّ

م فيمن نزلت هاأن   : [87   ."المطاعم لذيذَ  نفسه على َحر 

 مـن مـاالا  بالمدينـة أنصـاري   أكثر طلحة أبو كان" قال: ، مالك   بن أنس عن -4

،   اهلل رسـول وكـان المسـجد، ُمْسـَتْقبَِلة وكانـت َبْيُرحـاء، إليه ماله بُّ َح أَ  وكان َنْخل 

  ."... َطيِّب فيها ماء   من ويشرب يدخلها

ــد ب وق ــو  ــى البخــاريُّ  َب ــاب المواضــع: بعــض يف الحــديث هــذا عل ــ ب  ابذَ عْ تَ اْس

  ."بعض على بعضه وتفضيل ،الماء ابذَ عْ تَ اْس  إباحةُ  وفيه" حجر: ابن قال .ءالما

 الن   أن  " : اهلل عبد بن جابر عن -5
 
 ومعـه األنصـار مـن َرُجـل   علـى دخـل  بـي

 الن   لــه فقــال لــه، صــاِحب  
ُّ
 وإال َشــن ة   يف يلــةالل   هــذه بــاَت  مــاء   عنــدك كــان ))إن : بــي

ُل  الرجـلو قـال: .َكَرْعنَا((  اهلل، رسـول يـا الرجـل: فقـال قـال: حائطـه، يف المـاءَ  ُيَحـوِّ

، يف فسكب هبما، فانطلق قال: الَعريِش، إلى فانطلَق  .بائِت   ماء   عندي  َحَلـب ثـم َقـَد  

  ."معه جاء الذي ُل ُج الر   بشرِ  ثم ، اهلل رسوُل  بفشرِ  قال: له، َداِجن   من عليه

 أبـرد يكـون أنـه البائـت المـاء طلب يف والحكمة .البالية أي ،َقةاْلَخلِ  اْلِقْرَبة الَشن ة:

                                                 
ــال البــن البخــاري صــحيح شــر  (1) عاق: والمــاء (،67 /6) بط   غــةاللُّ  هتــذيب :انظــر .الُمــرُّ  المــاء هــو الــذُّ

 (.1/144) لألزهري

 998   (693 /2) مسلم صحيح ؛5611   (109 /7) البخاري صحيح (2)

 (.109 /7) البخاري صحيح (3)

 (.398 /5) الباري فتح (4)

 5613   (110 /7) البخاري صحيح (5)
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 ْس يَ  أال أراد هفألن   بالماء اللبن مزج يف األنصاري صنيع وأما وأصفى.
َ
 الن   قي

 
 مـاءا   بي

ا،  جرت جنس من عليه وزاد منه طلب ما له فمحضر بن،الل   إليه يضيف أن فمراد ِصْرفا

. وال إناء   غير من بالفم الماء ناولت والَكْرع: فيه. بالرغبة عادته  خيمـة   والَعريِش: َكف 

  خشب. من

 ثـم َقـَد    يف مـاءا  فسـكب أي لـه: َداِجـن   مـن عليه َحَلب ثم َقَد    يف فسكب وقوله:

  .الشاة من عليه بلَ َح 

 مـن وهـو الحـار، اليـوم يف البـارد المـاء بشـرب بمس ال هأن  " :الحديث فوائد ومن

  ."عباده على هبا اهلل امتن   التي النَِّعم جملة

 ألن   ... اســتقائه وقــت يشــرب الــذي مــن أنفــع البائــت المــاء" م:القــي   ابــن وقــال

نَانِ  اْلِقَرِب  يف الذي والماء ... بات إذا تفارقه ةواألرضي   رابيةالتُّ  األجزاء  مـن أَلـذُّ  َوالشِّ

ــار آنيــة يف يكــون الــذي ــنَانِ  يف ضــعوُ  إذا المــاء يفو ... وغيرهمــا واألحجــار الَفخ   الشِّ

ة   اأْلََدمِ  َوقَِرِب   ... المـاء منهـا َيْرَشـح التـي المنفتحـة المَسـامِّ  مـن فيها لما لطيفة   خاص 

ا، وأشرفهم الخلق، أكمل على وسالمه اهلل فصالة  شـيء، كـلِّ  يف هدياا وأفضلهم نفسا

ـــه ل  دَ  لقـــد َت  نياوالـــدُّ  واألبـــدان، القلـــوب يف لهـــم وأنفعهـــا األمـــور أفضـــل علـــى أم 

  ."واآلخرة

 ممـا هـاحق   وإعطائها فسالن   حفظ على الحديث هذا َنب ه وقد" الجوزي: ابن وقال

 عفـن ويمنـع اللون، نويحسِّ  المعدة، ويشدُّ  هوة،الش   ييقوِّ  البارد والماء ... يصلحها

ـ ويحفظ ماغ،الدِّ  إلى األبخرة وصعود مالد   ، يكـون أن نبغـيي هأن ـ إال ة،ح  الصِّ  معتـدالا

 حَرموا الذين دينالمتزهِّ  جهلة على َرد   هذا ويف يؤذي. الربودة ديدوالش   المثلوج فإن  

وا أن إلـى وهـم عنـه، تعجـز مـا عليهـا وحملـوا لهـا، الُمْصلحة حظوَظها أنفَسهم  ُيـَذمُّ

                                                 
 (.77 /10) حجر البن الباري فتح انظر: (1)

 (.78 /10) الباري فتح يف الُمَهل ب عن حجر ابن نقله (2)

 (.207 /4) العباد خير هدي يف المعاد زاد (3)
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ـا: وقـال ."المصـالح بـورك ُيْمـَدحوا أن مـن أقـرب فـوسالنُّ  بظلم  هـذه وكـلُّ " أيضا

فق من األشياء ا. لها ألن   بالنفس الرِّ ال َحقا  مـا فوسالنُّ  على َيْحملون المتزهدين وُجه 

  ."بالحكمة منهم جهالا  تطيق، ال

 إذا فيشـربه يـل،الل   أوَل  لـه ُينَْتَبـذُ   اهلل رسـول كـان" قال: ، اس  عب   ابن عن -6

 فإن العصر، إلى والغدَ  األخرى، يلةَ الل  و والغدَ  تجيء، التي يلةَ والل   ذلك، يوَمه أصبح

 ."َفُصب   به َأَمر أو الخادَم، سقاه شيء   بقي

، ُحْلـو   شـيء   فيه ُينبذ الذي الماء هو الن بِيذ:  يكـون وال طعُمـه َيطِيـب بحيـث كتمـر 

ا،كِ ْس مُ  اكِ ُمْس  وصار زمُنه طال إذا افمم   را  جـواز :علـى دليـل   والحـديث .حـرام فهو را

ا دام ما الن بِيذ شرب ـ َيْغِل. ولم يتغيرْ  لم ُحْلوا  ،هبُّ وَصـ ،الثالـث   بعـد الخـادمَ  هسـقيُ  اوأم 

ــ ــره، الــثالث بعــد ُيــؤمن ال هفألن  ــر   فيــه يظهــر لــم كــان فــإن تغيُّ  مبــاد  مــن ونحــوه تغيُّ

ا، شرَبه ركتْ ويَ  إضاعُته، َتْحُرم مال   هألن   يريقه؛ وال الخادم سقاه اركَ اإلْس   كان وإن تنزها

  .هأراقَ  روالتغيُّ  ركاَ اإلْس  مباد  من شيء   فيه ظهر قد

ـا  اهلل رسـوُل  ُأتِـي" قال: ، هريرة أبي عن -7 راع، إليـه فُرفِـع ،م  ْحـبلَ  يوما  الـذِّ

  ."... َنْهَسةا  منها فنََهس تعجبه، وكانت

 وحـالوة ،هتالذ   زيادة مع ،استمرائها وسرعة لنضجها ؛راعللذِّ   تهمحب  " إن   قيل:

 بــمطراف الل حــم مــن األخــذ والــن ْهس: ."األذى مواضــع عــن دهاْعــوبُ  ،مــذاقها

  .األسنان

                                                 
 (.58 /3) حيحينالص   حديث من المشكل كشف (1)

 (.122 /3) حيحينالص   حديث من المشكل كشف (2)

 2004   (1589 /3) مسلم صحيح (3)

 (.64 /9) مسلم على وويالن  شر  انظر: (4)

 (.174 /13) مسلم على وويالن  شر  انظر: (5)

 194   (184 /1) مسلم صحيح 3340   (134 /4) البخاري صحيح (6)

 .(65 /3) مسلم على هشرح يف عياض القاضي عن الن ووي نقله (7)

 .(372 /6) حجر البن الباري فتح انظر: (8)
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  دخـل" قالت: ، عائشة عن -8
 
 فـدعا ر،النـا   علـى ةَمـرْ والبُ   اهلل رسـوُل  علـي

  ((.م  ْحـلَ  هـافي ارالنـ  على ةا مَ رْ بُ  رأَ  ألم)) فقال: البيت، مدُ أُ  من م  دُ وأُ  بخبز   يتِ فمُ  بطعام،

 .منـه نطعمـك أن فكرهنـا ة،يـرَ رِ بَ  علـى به قدِّ ُص تُ  لحم   ذلك اهلل، رسول يا بلى فقالوا:

 ."((هدية لنا منها وهو صدقة، عليها هو)) فقال:

 :الحديث هذا ويف ."الخبز مع يؤكل ما" واألُُدم: ."حجارة من قِْدر  " :ةمَ رْ البُ 

  أن   نيِّ البَ  البيانُ "
 
 إليـه جـدوَ  إذا غيـره على حمَ الل   طعامه يف رثِ ؤْ يُ  كان المالس   عليه الن بي

ا حْ لَ  أر )ألم) قال: منزله يف حمالل   رأى لما هأن   وذلك سبيال،  إيثاره على هذا ل  فدَ  ((ما

 مدُ أُ  مـن م  دُ أُ  إليـه برِّ ُقـ أن بعـد ذلك قال هألن   ؛بيلالس   إليه وجد إذا حملل   المالس   عليه

 ؤْ يُ  أن ب  لُ  ذي كلِّ  على فالحقُّ  بيت،ال
  إليثار طعامه على حمَ الل   رثِ

ِّ
  ."له الن بي

 ْح لِ ْصـأَ  ،ثوبانُ  يا)) قال: ثم َضِحي َتُه،  اهلل رسوُل  حبَ ذَ " قال: ، ،ثوبان عن -9

 ."المدينة مقدِ  حتى منها همُ عِ طْ أُ  أزل فلم ((.هذه َلْحمَ 

 ووضـع بتقطيعـه ادخـاُره، بـه نكِ مْ ويُ  الل حمَ  حلِ ْص يُ  ما فعلا ((:هذه َلْحمَ  ْح لِ ْص أَ ))

ا ليكون عليه الِمْلح د َقِديدا فر يف منه ُيَتزو    .الس 

 الن   أتانا" :قال ، اهلل عبد بن جابر عن -10
ُّ
 :فقـال ،شـاةا  لـه ناحْ بَ فذَ  ،منزلنا يف بي

  ."((مَ حْ الل   بُّ حِ نُ  اأن   مواعلِ  همكمن  ))

 الحلواء بُّ حِ يُ  وكان ... راعالذِّ  إليه هوأحبُّ  ،حمالل   بُّ حِ يُ   وكان" القيِّم: ناب قال

 وأنفعها األغذية أفضل من -والحلواء والعسل حمالل   أعني:- الثالثة وهذه ،والعسل

                                                 
 15040   (1144 /2) مسلم صحيح ؛5097   (8 /7) البخاري صحيح (1)

 .(128 /7) عياض للقاضي مسلم صحيح بشر  ملِ عْ المُ  إكمال (2)

 .(76 /1) حجر البن الباري فتح (3)

 .(492 /9) البخاري صحيح على شرحه يف الطربي عن َبط ال ابن نقله (4)

 1975   (1563 /3) مسلم صحيح (5)

ـ الكوكـب ؛(211 /12) رسالن البن داود أبي سنن شر  انظر: (6)  للَهـرري مسـلم صـحيح شـر  اجالوه 

(20/ 449). 

 180   (149 )ص: للتِّرمذي المحمدية الشمائل ؛15281   (419 /23) أحمد مسند (7)
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 رينِفـ وال ،والقـوة الصـحة حفظ يف عظيم   نفع   هبا ولالغتذاء ،واألعضاء والكبد للبدن

  ."وآفة ة  ل  عِ  به من إال منها

 الن   دعا ااطا خي   نإ" قال: ، مالك   بنِ  أنسِ  عن -11
 
 فـذهبُت  صنعه، لطعام    بي

 الن   مع
ِّ
 رأيـُت ف يـد،دِ وقَ  اءب  دُ  فيه اقا رَ ومَ  ،شعير   من اخبزا   اهلل رسول إلى بر  فقَ  ، بي

 الن  
 
ـ لحـو مـن اءب  الـدُّ  عب  تَ تَ يَ   بي  ويف ."يومئـذ مـن اءب  الـدُّ  بُّ ِحـأُ  أزل فلـم ة،فَ حْ الص 

  ."ويعجبه اءب  الدُّ  ذلك من يمكل  اهلل رسوُل  لعَ فجَ " قال: رواية:

ـجَ المُ  حل ـمَ المُ  اللحـم هو" والَقِديد: ."الَقَرع هو" :اءب  الدُّ   ."الشـمس يف فف 

  .ةَس مْ َخ  عبِ ْش يُ  ما عَس تَ  وهي الطعام، فيه يوضع إَناء   هي :ةفَ حْ الص  و

  عن -12
ْ
ـَلِمي ْينِ  ُبْسر   اْبنَي ا نامْ فقـد    اهلل رسـوُل  علينـا دخـل" قـاال: ، السُّ  ُزْبـدا

ا  ."رَ مْ والت   دَ بْ الزُّ  بُّ حِ يُ  وكان َوَتْمرا

 ."والغنم البقر لبن من ضخْ بالمَ  جرَ خْ تَ ْس يُ  ما" :دَ بْ الزُّ 

ـــالقِ  يمكـــل  اهلل رســـوَل  رأيـــُت " قـــال: ، جعفـــر بـــن اهلل عبـــد عـــن -13  اءَ ث 

  ."بطَ بالرُّ 

 إثبات أحدهما: معنيان: الفعل هذا ويف" الجوزي: ابن قال .الِخَيار هو :اءث  القِ 

 فباجتماعهما يابس، حار   بطَ والرُّ  بارد ب  طْ رَ  اءث  القِ  فإن   بضده؛ الشيء ومقابلة الطب

                                                 
 .(198 /4) العباد خير هدي يف المعاد زاد (1)

 2041   (1615 /3) مسلم صحيح 5439   (78 /7) البخاري صحيح (2)

 .2041   (1615 /3) مسلم صحيح (3)

 .(525 /9) حجر البن الباري فتح (4)

 .(313 /2) ماجه ابن سنن على نديالسِّ  حاشية (5)

 .(193 /13) مسلم على وويالن  شر  انظر: (6)

 3334   (1106 /2) ماجه ابن سنن 3837   (363 /3) داود أبي سنن (7)

 .(493 /15) رسالن البن داود أبي سنن شر  (8)

 2043   (1616 /3) مسلم صحيح ؛5440   (79 /7) البخاري صحيح (9)

 .(225 /21) للَهرري مسلم صحيح شر  اجالوه   الكوكب انظر: (10)
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 ."المباحة تالملذوذا ونيل األطعمة يف عالتوسُّ  إباحة والثاين: يعتدالن.

ـالبِ  يمكـل  اهلل رسـول كان" قالت: ، عائشة عن -14  فيقـول: ،بَطـبالرُّ  يَخ طِّ

  ."((هذا رِّ بحَ  هذا درْ وبَ  هذا، درْ ببَ  هذا ر  َح  رِس نكْ ))

 ."ب  طْ رَ  بارد   وهو ،األخضر به المراد" :يخطِّ البِ 

ــ" الَعَربــي: ابــن يقــول الط عــام، يف  النبــي َهــْدِي  ويف  البــاب هــذا يضــبط ذيوال

 بيِّـالط   فل ـكَ تَ يَ  وال ارا،َفـقَ  أو كـان اباـيِّ طَ  دَ وَجـ ما يمكل أن المرء على ونه:قانَ  ظفَ حْ ويَ 

 رقـدَ  إذا وىْلـالحَ  ويمكـل م،دِ َعـ إذا ربْصـويَ  د،َج وَ  إذا يشبع  كان وقد ؛عادةا  ويتخذه

ـ إذا حـمالل   ويمكـل لـه، قَفـات   إذا العسل ويشرب عليها،  وال ،أصـالا  يعتمـده وال ر،تيس 

  ."منقولة دُ عْ بَ  أصحابه وطريقةُ  معلومة،  يبِّ الن   ومعيشةُ  ا،نا دَ يْ دَ  يجعله

 وال اموجـودا  دُّ يـرُ  ال :عـامالط   يف هوسـيرتُ   هُيـدْ هَ  كان وكذلك " القيِّم: ابن وقال

 فيوركـه هنفُسـ هاَفـتع أن إال ،أكلـه إال يبـاتالط   من ء  شي إليه برِّ قُ  فما .امفقودا  فيتكل  

ـ عاب وما ،تحريم غير من  وىْلـالحَ  وأكـل ... تركـه وإال أكلـه اشـتهاه إن ،قـط اطعاما

ـ زورالَجــ لحــمَ  وأكـل ،همــايحبُّ  وكــان والعسـَل   ،ارىَبــالحُ  ولحــمَ  ،جاجوالــد   منوالض 

 ،مـرَ والت   َب َطـالرُّ  وأكـل .واءَ الشِّ  وأكل ،البحر وطعامَ  ،واألرنب الوحش حمار ولحمَ 

 وأكـل .مـرالت   نقيـعَ  وشرب ،بالماء والعسَل  ،ويَق والس   ،اومشوبا  اخالصا  بنَ الل   ربوش

 ،طَ قِـاألَ  وأكـل ،بَطـبالرُّ  اءَ ث ـالقِ  وأكـل .قيقوالد   بنالل   من ذخَ ت  يُ  ساء  حِ  وهي ،زيرةَ الخَ 

 أكـلو ،حمبـالل   الخبـز وهـو ،ريـدَ الث   وأكـل ،بالخـلِّ  الخبـزَ  وأكـل ،بالخبز مرَ الت   وأكل

 وأكـل ،ةالمشـويِّ  دبِـالكَ  من وأكل .ذابالمُ  حمالش   وهو ،كدَ الوَ  وهي ،باإلهالة الخبزَ 

ـ ريـدَ الث   وأكل .المسلوقةَ  وأكل ،هايحبُّ  وكان المطبوخة اءَ ب  الدُّ  وأكل .يدَ دِ القَ   ،نمْ بالس 

                                                 
 .(11 /4) حيحينالص   حديث من المشكل كشف (1)

 3836   (363 /3) داود أبي سنن (2)

 .(263 /4) مالقيِّ  بنال العباد خير هدي يف المعاد زاد (3)

 /5) منظـور البـن العـرب سـانل انظـر: إدام. بغير كان ما هو الَقَفار: والطعام ؛(127 /4) القرآن أحكام (4)

111). 
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 وكـان ،دْبـزُّ بال مرَ الت   وأكل .بطَ بالرُّ  يَخ البطِّ  وأكل ،بالزيت الخبزَ  وأكل ،الجبنَ  وأكل

 حتى رصبَ  زهوَ أعْ  فإن ،رتيس   ما أكَل  هيُ دْ هَ  كان بل ،فهيتكل   وال ابا طيِّ  دُّ يرُ  يكن ولم .هبُّ حِ يُ 

 يف وقـديُ  وال والهـالُل  والهـالُل  الهـالُل  ىرَ ويُ  ،الجوع من الحجرَ  بطنه على طليربِ  إنه

  ."نار    بيته

* * * 

                                                 
 .(142 /1) العباد خير هدي يف المعاد زاد (1)
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 الثاني املبحث

 النِّساء من الطَّيِّبات من تعاىل اهلُل أباحه مبا عمتُّالتَّ على ةالَّالدَّ اآليات

م -1 يِّبـات جملة من بالنِّساء االستمتاع أن   األول المبحث يف َتَقد   أحل هـا التـي الط 

َه  ﴿ تعـالى: قوله يف وذلك تحريمها، عن واى تعالى اهللُ  يُّ
َ
َِّذينَ  َي أ ُِماو    لَ  َا َمُنو    ٱل  ُتحَء 

ي َِبَٰاِت  لَُهامُ  َوُيِحالُّ  ﴿ تعـالى: وقولـه [،87 ]المائـدة: ﴾... ِت َطي َِبَٰا  ]األعـراف: ﴾ ٱلطَّ

ا سيميت وكما ،[157 ِانَ  لَُكام َط َب  َم  فَٱنِكُحو    ﴿ تعـالى: قوله يف أيضا  ﴾ ٱلن َِسا  اِ  م 
 .[3 :] لنس ا
ر َسل َن  َولََقدۡ  ﴿ تعالى: فقال المرسلين، ُسن ة من النِّكا  أن تعالى اهللُ  بي ن -2

َ
 رُُسلاً  أ

ِن ۡزَوَٰج  لَُهمۡ  وََجَعۡلَن  َقۡبلَِ   م 
َ
ِيَّة   أ ر َسل ن  .[38 ]الرعد: ﴾ َوُذر 

َ
 أ

 عـن وتنهى عليه، والحضِّ  كا النِّ  يف الورغيب على تدلُّ  اآلية هذه" القرطبي: قال

ـ كمـا المرسـلين ةن  ُسـ وهذه .كا النِّ  ترك وهو ل،تُّ بَ الت   ـ ة،اآليـ هـذه عليـه تنص   ةن  والسُّ

 ."بمعناها دة  وارِ 

واج االستمتاع أن تعالى اهللُ  أخربنا -3  عليه ُيالم ال مما اليمين وُمْلك بالز 

َِّذينَ  ﴿ تعالى: فقال المؤمنون، َّ  ٥ َحَِٰفُظو َ  لُِفُءوِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱل ۡزَوَِٰجِهمۡ  عَلَى   إِل
َ
وۡ  أ

َ
 َم  أ

يَۡمَُٰنُهمۡ  َملََكۡت 
َ
ُهمۡ  أ  .[6 ،5 ]المؤمنون:﴾٦ َملُوِمينَ  رُ َغيۡ  فَإِنَّ

واج بنعمة عباده على تعالى اهللُ  امتن   -4  َوِمنۡ ﴿ تعالى: فقال منافع، من فيه وما الز 
ۦ    ۡ  َا َيَٰتِهِ

َ
ِنۡ  لَُكم َخلَقَ  أ نُفِسُكمۡ  م 

َ
ۡزَوَٰجً  أ

َ
ة بَۡيَنُكم وََجَعَل  إِلَۡيَه  ل ِتَۡسُكُنو      أ َودَّ  ﴾ َوَرۡحمًَة   مَّ

واج .[21 ]الروم: ُجل يْسُكن فبالز   اهللُ  ويجعـل ويطمـئن، هبـا يمنس أي امرأته إلى الر 

ةَ  بينهما ةُ  والرحمة، المود   والرحمـُة: ِجَمـاع، مـن ذلـك يتبـع ومـا المحب ة هي: فالمود 

ه يُكف   أن على صاحَبها َتْحِمل القلب يف صفة     أن غيـره علـى وُيْشِفق خيَره وَيْبُذل شر 

 .سوء يناله

                                                 
 .(327 /9) القرآن ألحكام الجامع (1)

 ؛(315 /1) جـزي البـن نزيـلالت   لعلـوم سـهيلالت   ؛(17 /14 ،337 /7) للقرطبـي القـرآن ألحكـام الجامع انظر: (2)

= 
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ة -5 ُجل ِجَماع إلى الحاجة لشدِّ   تعالى اهللُ  أباحه امرأَته، الر 
َ
 أن بعـد رمضان ليالي

ا كان ل يف محظورا ِحلَّ  ﴿ تعـالى: فقال الصيام، َفْرض َأو 
ُ
َي مِ  لَۡيلَةَ  لَُكمۡ  أ ِ فَُث  ٱلص   إِلَيَٰ  ٱلءَّ

نُتمۡ  لَُّكمۡ  لَِب س ُهنَّ  نَِس  ئُِكۡم  
َ
َُّهنَّ   لَِب س َوأ ُ ٱ مَ َعلِ  ل نَُّكامۡ  ّللَّ

َ
نُفَساُكمۡ  َتۡخَتا نُو َ  ُكناُتمۡ  أ

َ
 أ

ُ  َكَتاَب  َما  َوٱۡبَتُغو    َبَِٰشُروُهنَّ  فَٱلَٰۡٔـنَ  َعنُكۡم   وََعَف  َعلَۡيُكمۡ  َفَت َب   ]البقـرة: ﴾ لَُكاۡم   ٱّللَّ

187].  

 لبــاس   منهمــا كــل   والمــرأة لُجــالر   وألن   ،عمــاَ الجِ  عــن كنايــة   والُمباشــرة فــثالر  ف

 لـئال ؛رمضـان ليـل يف عـةامَ المجَ  يف لهم صخ  رَ يُ  أن ناسب ويسوره، إليه يْسُكن لآلخر

ةُ  تحصل   .بمنعه والَحَرُج  المشق 

ى -6 ذَ  تعالى اهللُ  سم  ُجل بِجَماع التلذُّ ا، امرأَتـه: الر   علـى حينئـذ   وَفـَرض اسـتِْمتاعا

ُجل  فَا ََٔ تُوُهنَّ  ِماۡنُهنَّ  بِاهِۦ ٱۡساَتۡمَتۡعُتم َفَما  ﴿ تعـالى: فقال مهَرها، امرأَته يعطي أن الر 
ُجوَرُهنَّ 

ُ
ءِيَضة   أ

 .[24 ]النساء: ﴾ فَ

ُجل وعال جل   اهللُ  أبا  -7 ج أن للر   َوِإ ۡ ﴿ تعـالى: فقـال أربـع، إلـى واحـدة   من أكثر يتزو 
َّ  ِخۡفتُمۡ  ل
َ
ِانَ  لَُكم َط َب  َم  فَٱنِكُحو    ٱلَۡيَتََٰمىَٰ  فِي تُۡقِسُطو    أ َٰاَث  َمثَۡنايَٰ  ٱلن َِسا  اِ  م   فَاإِ ۡ  َوُرَبَٰاَع   َوثَُل
َّ  ِخۡفتُمۡ  ل
َ
َِٰحَدةً  َتۡعِدلُو    أ وۡ  فََو

َ
يَۡمَٰنُُكۡم   َملََكۡت  َم  أ

َ
َٰلَِ   أ ۡدنَي   َذ

َ
َّ  أ ل

َ
 .[3 ]النساء: ﴾3 َتُعولُو    أ

 إلى لدِ عْ فليَ  مثلها، مهرَ  يعطيها أال وخاف يتيمةا  أحدكم رجْ َح  تحت كان إذا أي:"

  ."عليه اهللُ  قيضيِّ  ولم كثير، هنفإن   ساء،النِّ  من سواها ما

ِنَ  لَُكم َط َب  َم  فَٱنِكُحو    ﴿  مـا دون ،نهن  مِـ لكـم حـل   ما فانكحوا" : ﴾ ٱلن َِس  اِ  م 

م   ."نهن  مِ  عليكم ُحرِّ

                                                 
= 

 .(72 /21 ،211 /9) عاشور البن نويروالت   حريرالت   ؛(309 /6) كثير البن العظيم القرآن تفسير

 تفسـير ؛(316 /2) للقرطبـي لقـرآنا ألحكام الجامع ؛(504-487 /3) جرير البن البيان جامع انظر: (1)

 .(510 /1) كثير البن العظيم القرآن

 .(129 /5) للقرطبي القرآن ألحكام الجامع ؛(175 /8) جرير البن البيان جامع انظر: (2)

 .(208 /2) كثير البن العظيم القرآن تفسير (3)

 وسـعيد مالك أبي عن الموضع ذاه يف جرير ابنُ  رواه المعنى وهذا ،(542 /7) جرير البن البيان جامع (4)

= 
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عدي: وقال ِانَ  لَُكم َط َب  َم  فَٱنِكُحو    ﴿ " الس   لـيهن  ع وقـع مـا أي: ﴾ ٱلن َِسا  اِ  م 

 مـن ذلـك وغيـر سب،والن   والحسب، والجمال، والمال، دين،الِّ  ذوات من اختياركم

 ذلـك مـن يختـار مـا أحسـن ومـن نظـركم، على فاختاروا ،لنكاحهن   اعيةالد   فاتالصِّ 

َٰاَث  َمۡثَنايَٰ  ﴿ فقـال: ساءالنِّ  من أباحه الذي ددَ العَ  ذكر ثم ... ينالدِّ  صفة  ﴾ َوُرَبَٰاَع   َوثَُل
ـ أو فليفعـل، اثنتـين يمخذ أن أحب   َمنْ  أي: ـ أو فليفعـل، اثالثا  يزيـد وال فليفعـل، اأربعا

 تعـالى اهلل ىم  َسـ ما غير على الزيادة يجوز فال االمتنان، لبيان سيقت اآلية ألن   عليها،

ــ  بعــد واحــدة   لــه بيحفــمُ  بالواحــدة، شــهوته تنــدفع ال قــد الرجــل ألن   وذلــك ا.إجماعا

  ."اعا أرب يبل  حتى واحدة،

نَّةال رة ةعمليَّ ال ويَّةبالنَّ  س   النِّساء: من بالطَّيِّبات عمت  التَّ  آليات المفسِّ

 الن   أزواج بيـوت إلـى ط  ْهـرَ  ثالثـةُ  جـاء" قـال: ، مالـك   بن أنس عن -1
ِّ
 ، بـي

 الن   بادةعِ  عن يسملون
ِّ
 الن   مـن نحـن وأين فقالوا: وها،الُّ قَ تَ  كمام ربواْخ أُ  فلما ، بي

ِّ
 بـي

  اأبـدا  يَل الل   يلِّ َص أُ  يفإنِّ  أنا اأم   أحدهم: قال .رتمخ   وما ذنبه من متقد   ما له رفِ غُ  قد. 

 .اأبـدا  جأتـزو   فـال سـاءَ النِّ  تـزُل عْ أَ  أنـا آخـر: وقال .فطرأُ  وال هرَ الد   أصوم أنا آخر: وقال

 شاكمْخ أَلَ  يإنِّ  واهلل اأمَ   وكذا كذا قلتم الذين أنتم)) فقال: إليهم،  اهلل رسوُل  فجاء

 عـن َب ِغـرَ  فمـن ،سـاءَ النِّ  ُج وأتزو   د،قُ رْ وأَ  يلِّ َص وأُ  ،وأفطرُ  أصومُ  يلكنِّ  له، قاكمتْ وأَ  هلل

 ."((ينِّ مِ  فليس تين  ُس 

  .قليلة أاا منهم كل   رأى أي :وهاالُّ قَ تَ 

 يف مبالغـةال إلـى يحتـاج لـه المغفـرة بحصـول لـمعْ يَ  لـم من أن   المعنى :له رفِ غُ  قد

 الن   بخالف ،له ذلك يحصل أن عسى العبادة
ِّ
 ني  َبـ قد لكن ذلك، له حصل الذي  بي

                                                 
= 

 . عائشة عن (552 /2) تفسيره يف المنذر ابنُ  ورواه جبير. بن
 .(164 )ص: حمنالر   الكريم تيسير (1)

 1401   (1020 /2) مسلم صحيح ؛5063   (2 /7) البخاري صحيح (2)
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 الن  
ُّ
 لمقـام سـبةبالنِّ  وذلك خشيةا  همأشدُّ  هبمن   هذا إلى فمشار ؛بالزم ليس ذلك أن    بي

 .بوبيةالرُّ  جانب يف ةالعبودي  

 غيري بطريقة وأخذ طريقتي كتر من المراد ((:ينِّ مِ  فليس تين  ُس  عن بغِ رَ  فمن))

ــمِ  فلــيس ــولَ  ،ينِّ  كمــا شــديدالت   ابتــدعوا الــذين همفــإن   هبانيــةالر   طريــق إلــى بــذلك حم 

 النب ـ وطريقـة ،مـوهزالت بما وهوف   ما همبمن   عاهبم وقد ،تعالى اهلل وصفهم
ِّ
 ةالحنيفي ـ  ي

ــ ــ علــى ىليتقــو   رطِــفيفْ  ،حةمْ الس   رْســلكَ  جويتــزو   ،القيــام ىعلــ ىليتقــو   وينــام ،ومالص 

  .لْس الن   وتكثير فسالن   وإعفاف هوةالش  

 الحـالل اسـتعمال مـن عنَـمَ  نْ َمـ علـى د  رَ  وفيه :الط ربي قال" عياض: القاضي قال

 نَ وخِشـ عـامالط   غلـيظَ  عليهـا وآثـر ،نـةيِّ الل   والمالبس بةيِّ الط   األطعمة من والمباحات

 جسـم حياطـةَ  ألن   ؛رِّ البِـ وجـوه يف الهَ ْض فَ  َف رَ َص  كان وإن ،وغيره وفالصُّ  من الثياب

 زِيَنةَ  َحءَّمَ  َمنۡ  قُۡل  ﴿ تعالى: بقوله ج  واحتَ  .وأولى آكدُ  بذلك، تهصح   وصيانة اإلنسان،
 ِ ۡعَء ف] ﴾ ٱّللَّ

َ
ُِمو    لَ  ﴿ وقولـه: ، ية[آ    لأ َحالَّ  َم    َطي َِبَِٰت  ُتحَء 

َ
ُ  أ  ة]المائـد ﴾ لَُكامۡ  ٱّللَّ

  .اآلية[

واج؛ يف ترغيـب   الحديث: هذا ففي  الَفـْرج، وِحْفـظ البصـر َغـضِّ  مـن فيـه لمـا الـز 

ـحيحين، ففي والمصالح، المنافع من ذلك وغير  قـال: أنـه ، مسـعود   ابـن عـن الص 

 أغضُّ  فإنه ج،فليتزو   ةاءَ البَ  منكم استطاع من باب،الش   معشر يا)) : اهلل رسول قال"

  ."((جرْ للفَ  نوأحص للبصر،

ــ ص  َخــو" ــو   وجــود الغالــب ألن   ؛طــاببالخِ  باَب الش  ــد   ةق ــيهم اعيال ــى ف  ،كــا النِّ  إل

ـ الكهول يف ببالس   دجِ وُ  إذا امعتربا المعنى كان وإن ،يوخالشُّ  بخالف ـ يوخوالشُّ  ."اأيضا

                                                 
 .(105 /9) حجر البن الباري فتح انظر: (1)

 .(528 /4) مسلم بفوائد المعلم إكمال (2)

 1400   (1018 /2) مسلم صحيح ؛5066   (3 /7) البخاري صحيح (3)

 .(108 /9) حجر البن الباري فتح (4)
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  ."ويجزْ الت   نؤَ ومُ  الوطء على القدرة" :ةاءَ البَ و

 قـال: .ال قلـت:  جـَت تزو   هل :اس  عب   ابنُ  لي قال" قال: ،ير  بَ ُج  بن سعيد عن -2

 مـرادَ  أن   يظهـر والـذي" حجـر: ابـن قال ."اءا َس نِ  هاأكثرُ  ةاألم   هذه رَ يْ َخ  فإن ؛ْج فتزو  

ــ بــنِ ا  الن   :بــالخير اس  عب 
ُّ
ــوباألُ  . بــي ــِخ أَ  :ةم  ــ .أصــحابه اءص   تــرك أن   إلــى أشــار هوكمن 

 النب   آثر ما اراجحا  كان لو إذ ؛مرجو    زويجالت  
ُّ
 اسالن   أخشى كونه مع وكان ،هغيرَ   ي

  ."زويجالت   ثركْ يُ  به وأعلمهم هلل

  ُحبِّـَب )) : اهلل رسـول قـال" قـال: ، مالـك   بـن أنـس عن -3
 
 نيا:الـدُّ  مـن إلـي

  ."((يُب والطِّ  ساءُ النِّ 

 فـال اإلنسـان، يف كمـال   يبوالطِّ  ساءالنِّ  من نياالدُّ  لذائذ محب ة أن   على: يدلُّ  الحديث هذا

   .ورسوله اهلل ةمحب   عن ذلك شغله إذا إال   ،ألهله تهمحب   يف لُج الر   على بيْ عَ 

ا ويدلُّ  ، روى ولـذا ،يـبوالطِّ  سـاءالنِّ  هو نياالدُّ  يف ما أطيب أن   على: أيضا  ُمْسـلِم 

 نياالـدُّ  اعَتـمَ  رُ ْيـوَخ  ،ع  تـاَ مَ  نياالـدُّ )) : اهلل رسوُل  قال" قال:  ور  مْ عَ  بن اهلل عبد عن

  ."عتَ مْ تَ ْس ويُ  به نَْتفعيُ  َما" اْلَمَتاع:و ."((الصالحةُ  المرأةُ 

ــةالل   يف نســائه علــى يطــوف كــان  اهلل نبــي أن" ، مالــك   بــن أنــسِ  عــن -4  يل

 ثد  َحـتَ نَ  انـ كُ " : مالك   بن أنس قال رواية: ويف ."ةوَ ْس نِ  عُ ْس تِ  يومئذ   وله الواحدة،

                                                 
 .(109 /9) حجر البن الباري فتح (1)

 5069   (3 /7) البخاري صحيح (2)

 .(114 /9) الباري فتح (3)

 12294   (307 /19) أحمد مسند ؛3939   (61 /7) النسائي سنن (4)

ـ واءالـد   عـن سـمل لمن الكايف الجواب انظر: (5)  مصـائد يف هفـانالل   إغاثـة ؛(238 )ص: القـيِّم البـن ايفالش 

 .(865 /2) مالقيِّ  بنال يطانالش  

 .(269 )ص: القيِّم البن اكرينالش   وذخيرة ابرينالص   ةد  عُ  انظر: (6)

 1467   (1090 /2) مسلم صحيح (7)

 .(129 /4) الجوزي البن ينحيحالص   حديث من المشكل كشف (8)

 309   (249 /1) مسلم صحيح ؛284   (65 /1) البخاري صحيح (9)
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 .الِجَماع هنا بالط واف المراد :نسائه على يطوف ."ثالثين ةقو   طيعْ أُ  هأن  

 الن   طيعْ أُ  ما" :الفوائد من الحديث هذا ويف
ُّ
 وهـو ،عمـاَ الجِ  علـى ةالقـو   مـن  بـي

  ."وريةكُ الذُّ  ةح  وِص  ةيَ نْ البِ  المَ كَ  على دليل  

 إذا فكـان والعسـَل، اْلَحْلَواءَ  بُّ حِ يُ   اهلل رسول كان" قالت: ، عائشة عن -5

  ."منهن   فيدنو نسائه، على دار العصرَ  ىل  َص 

  ."األخرى وايةالرِّ  يف كما ،عماَ جِ  غير من راِش بَ ويُ  لبِّ قَ فيُ  أي" :منهن   فيدنو

 إال يـوم   من ما  اهلل رسول كان " قالت: ، عائشة عن وأحمد، داود أبي وعند

 إلـى ضيفْ يُ  ىحت   يس،ِس مَ  غير من سمَ لْ ويَ  فيدنو ،امرأةا  امرأةا  اجميعا  علينا يطوف وهو

  ."عندها فيبيت يومها، هو التي

ــ  اهلل رســول كــان" قــال: ، مــاريِّ نْ األَ  ةَشــبْ كَ  يأبــ عــن -6  أصــحابه يف اجالسا

 ْت ر  َمـ ،ْل َجـأَ )) قـال:  شيء   كان قد اهلل رسول يا فقلنا: اغتسل، وقد خرج ثم   فدخل،

 فكــذلك ها،فمصــبتُ  أزواجــي بعــَض  فمتيــُت  ســاء،النِّ  شــهوةُ  قلبــي يف فوقــع النــة،فُ  بــي

  ."((الحالل إتيان أعمالكم أماثل من فإنه فافعلوا،

 هاشخِصـ إلـى ال اءَس النِّ  سنْ جِ  إلى الميل هو ماإن   ،برؤيتها  قلبه يف وقع الذيو"

 مـن أن   علـى: دليـل   الحديث ويف ." أزواجه بعض بمباشرة عالجه ولهذا ،هانِ يْ عَ بِ 

ُجـَل  ُيَجـامِع أن األعمال أفضل  مـن ذلـك أن   آخـر، حـديث   يف جـاء ولهـذا امرأَتـه، الر 

َدقة،  أحـدكم عْضـبُ  ويف)) قـال:  النبـي أن" ، ر  ذَ  أبـي عـن ،ُمْسـلِم   روى فقـد الص 

                                                 
 268   (62 /1) البخاري صحيح (1)

 .(435 /2) القاري لعلي المصابيح مشكاة شر  المفاتيح مرقاة انظر: (2)

 .(379 /1) حجر البن الباري فتح (3)

 1474   (1101 /2) مسلم صحيح ؛6972   (26 /9) البخاري صحيح (4)

 .(379 /9) حجر البن الباري فتح (5)

 24765   (283 /41) أحمد مسند ؛2135   (242 /2) داود أبي سنن (6)

 18027   (557 /29) أحمد مسند (7)

 .(216 /15) للَهرري مسلم صحيح شر  اجالوه   الكوكب (8)
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 أرأيـتم)) قـال:  ر  أْج  فيها له ويكون هشهوتَ  ناأحدُ  أيميت اهلل، رسول يا قالوا: ((.صدقة

ــو ــرام   يف وضــعها ل ــان ح ــه أك ــا علي ــذلك  ر  زْ وِ  فيه ــان الحــالل يف وضــعها إذا فك   ك

  ."((ر  أْج  له

 اهلل عبـد بـن جـابر عـن ،ُمْسـلِم   رواه ما - -مارينْ األَ  ةَش بْ كَ  يأب لحديث ويْشَهد

، "  اهلل رسول أن  فقضـى لهـا، َمنِيَئـةا  َتْمَعُس  وهي زينب، هامرأتَ  فمتى ،امرأةا  رأى 

 يف ربِ دْ وُتـ شـيطان، صـورة يف لبِـقْ تُ  المـرأة إن  )) فقال: أصحابه، إلى خرج ثم ه،حاجتَ 

  ."((نفسه يف ما دُّ رُ يَ  ذلك فإن   ه،أهلَ  فليمِت  امرأةا  كمأحدُ  أبصر فإذا شيطان، صورة

اْلـــجِ   ُ بَ دْ َتـــ" أي :َمنِيَئـــةا  َتْمَعـــُس   مـــن صـــفته يف" أي ((:شـــيطان صـــورة يف)) ."دا

ـ المثيـرة المحاسـن من منها يبدو بما هوة؛للش   حريكوالت   الوسوسة  ة،النفسـيِّ  هوةللش 

  ."بيعيالط   والميل

 لـه فقـال  الصـائمُ  لبِّـقَ أيُ  : اهلل رسوَل  سمل هأن  " ، مةسلَ  أبي بن رمَ عُ  عن -7

 فقـال: .ذلـك يصنع  اهلل رسول أن   هتْ فمخربَ .مةسلَ  مِّ ألُ  ((هذه سْل )) : اهلل رسوُل 

 : اهلل رسـول لـه فقـال .رتـمخ   ومـا ذنبـك مـن متقـد   مـا لك اهلل غفر قد اهلل، رسول يا

  ."((له وأخشاكم هلل، ألتقاكم إين واهلل، أما))

 صائم، وهو راِش بَ ويُ  صائم، وهو لبِّ قَ يُ   اهلل رسول كان" قالت: ، عائشة عنو

  ."هبِ رَ ألَ  مكُ كُ لَ أمْ  هولكن  

  أن   الحديثين: ففي
 
 التقـاء :المباشـرة ُل ْص أَ و صائم. وهو حت ى نساَئه ُيَقبِّل  الن بي

 اهبـذ امـرادا  اعَمـالجِ  ولـيس ،جولِ ُيـ لـم أو جَلـوْ أَ  سواء   اعمَ الجِ  يف ويستعمل ،البشرتين

 لُّ ِحـيَ  مـا عائشـةَ  سـملُت  ،مسـروق   عن صحيح   بإسناد   الرزاق عبدُ  ىرو فقد الحديث،

                                                 
 1006   (697 /2) مسلم صحيح (1)

 1403   (1021 /2) مسلم صحيح (2)

 .(70 /4) للقرطبي مسلم تلخيص كتاب من أشكل لما المفهم (3)

 1108   (779 /2) مسلم صحيح (4)

 1106   (777 /2) مسلم صحيح 1927   (30 /3) البخاري صحيح (5)
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  .اعمَ الجِ  إال شيء   كلُّ  :قالت  اصائما  امرأته من لُج للر  

ـ ن  إ العلـم: أهـل بعـض قال وقد" التِّرمذي: قال .لحاجته أي :هبِ رَ ألَ   إذا ائمللص 

 قـول وهـو ه،صـومُ  لـه لمْسـليَ  ةَ لَ بْ القُ  كرَ تَ  نفسه على منمْ يَ  لم وإذا ل،بِّ قَ يُ  أن هنفَس  كلَ مَ 

  ."افعيوالش   وري،الث   انسفي

 الةالص   إلى خرج ثم   نسائه، من امرأةا  لب  قَ   النبي أن  " قالت: ، عائشة عن -8

  ."ْت كَ حِ فَض   أنِت  إال هي نْ مَ  :الزبير بن عروةُ  قال .ميتوض   ولم

َمْت  أي:" :َفَضِحَكْت  ا تَبس   الن   تقبيُل  دنِ ْس أُ  بمن ُسرورا
ِّ
 دال   قبيـَل الت   ألن   إليهـا؛  بـي

  ةبمحب   الكامِل رفالش   فلها ،ةالمحب   على
ِّ
  ."لها  الن بي

 الن   هأناوُلـ ثـم حائض، وأنا ُب رَ أْش  كنُت " قالت: ، عائشة عن -9
 
 عَضـفيَ   بـي

 فِ  موضع على اهُ فَ 
ِّ
 الن   هأناوُلـ ثـم حائض، وأنا اْلَعْرَق  ُق ر  عَ تَ وأَ  فيشرب، ،ي

 
 عَضـفيَ   بـي

 فِ  موضع على اهُ فَ 
ِّ
  ."ي

ُق  ُقـعَ وأتَ  .ِعـَراق   وجمعه: حُم،الل   عليه الذي العظمَ  أي:" :اْلَعْرَق  َأَتَعر   مـا آُكـُل  ه:ر 

  ."حمالل   من عليه

 الن   عليـه كـان مـا بيانُ " الفوائد: من الحديث ويف
ُّ
 وحسـن الكريمـة، األخـالق مـن  بـي

ـ وإدخـال ه،زوجَتـ لِ ُجـلر  ا مداعبة جوازُ  ومنها: .ألزواجه عشرته  هـذا. بمثـل عليهـا رورالسُّ

   ."لها  سولالر   بِّ ُح  مقدار وبيان ، لعائشة عظيمةا  منقبةا  فيه أن   ومنها:

                                                 
 .(149 /4) حجر البن الباري فتح انظر: (1)

 .(151 /4) حجر البن الباري فتح انظر: (2)

 .(98 /2) رمذيالتِّ  سنن (3)

 ؛170   (104 /1) سائيالن  سنن ؛86   (143 /1) رمذيالتِّ  سنن ؛179   (46 /1) داود أبي سنن (4)

 25766   (497 /42) أحمد مسند ؛502   (168 /1) ماجه ابن سنن

 .(208 /2) رسالن البن داود أبي سنن شر  (5)

 300   (245 /1) مسلم صحيح (6)

 .(414 /1) للقرطبي مسلم تلخيص كتاب من أشكل لما المفهم (7)

د اجالحج   بن مسلم اإلمام صحيح شر  يف اجالثج   المحيط البحر (8)  .(397 /7) األثيوبي علي بن لمحم 
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 ،واحـد   إنـاء   مـن  اهلل ورسـول أنـا أغتسـل كنـت" قالـت: ، عائشـة عن -10

 لـي، عْ دَ  أقـول: حتـى ينرُ ادِ َبـفيُ " قالت: رواية: ويف ."الجنابة من ،فيه أيدينا تختلف

  ."لي عْ دَ 

ــة: ويف ــادِ أُ " قالــت: رواي ــويُ  هرُ ب ــى ،ينرُ ادِ َب ــدَ )) يقــول: حت ــي يِع ــا: وأقــول ،((ل   أن

  ."لي عْ دَ 

 عْ دَ  ."قبلـه تـارةا  هي وتغورف ،قبلها تارةا  يغورف كان هأن  " أي :فيه أيدينا تختلف

  ."ليْس غُ  به لمِ كْ أُ  ما لي كْ رُ اتْ  أي:" :لي

 باغتسـالهما مـنهن   الواحدة مع واألُْنس ألزواجه،  ِعْشَرته ُحْسنُ  الحديث: ويف

ـا وقـع فقـد واحـد. إناء   من سوياا الجنابة من  ميمونـة مـع  منـه الفعـُل  هـذا مثـُل  أيضا

،  ِّسَلمة وأم .  

 ل قال هأن   ، العاص بن ورِ مْ عَ  عن -11
ِّ
 قـال: ك إليـ بُّ َحـأَ  اسالن   يُّ أَ " : لنبي

 بـن رمَ عُ  م  ثُ )) قال:  نْ مَ  م  ثُ  قلت: ((.أبوها)) فقال: ال َج الرِّ  من فقلت: ((.عائشة))

  ."رجاالا  د  عَ فَ  ((.الخطاب

  تصريُح  الحديث: ويف
ِّ
َجال عند-  الن بي  :علـى فـدل   عائشـة، زوِجـه بُحـبِّ  -الرِّ

  ."هرَ كَ ذَ  من على ابعَ يُ  ال هوأن   ذلك، مثل رِ كْ ذِ  جواز"

 الن   نساء على ُت رْ غِ  ما" قالت: ، عائشة عن -12
ِّ
 يوإنِّ  خديجة على إال   ، بي

                                                 
 321   (256 /1) مسلم صحيح ؛261   (61 /1) البخاري صحيح (1)

 321   (257 /1) مسلم صحيح (2)

 414   (202 /1) سائيالن  سنن (3)

 .(373 /1) حجر البن الباري فتح (4)

 .(427 /2) القاري لعلي المصابيح مشكاة شر  المفاتيح مرقاة (5)

 322   (257 /1) مسلم صحيح ؛253   (60 /1) البخاري صحيح (6)

 324   (257 /1) مسلم صحيح ؛322   (71 /1) البخاري صحيح (7)

 2384   (1856 /4) مسلم صحيح 3662   (5 /5) البخاري صحيح (8)

 .(197 /6) للقرطبي مسلم تلخيص كتاب من أشكل الم المفهم (9)
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 إلــى هبــا لواِســرْ أَ )) فيقــول: ،الشــاةَ  ذبــح إذا  اهلل رســول وكــان قالــت: ركهــا،دْ أُ  لــم

 إين)) : اهلل رسول فقال: !خديجة فقلت: ا،يوما  هفمغضبتُ  قالت: ((.خديجة أصدقاء

 ."((هاب  ُح  ُت قْ زِ رُ  قد

  عنـد الُحـبِّ  مكانـةُ  الحديث: هذا يف
ِّ
  َجَعـل فقـد ، الن بـي

ُّ
ُجـل ُحـب    الن بـي  الر 

ْزق. من امرأَته  الرِّ

 الن   أن  " : عائشة عن -13
 
  ."واكبالسِّ  بدأ هبيتَ  دخل إذا كان : بي

 هُ مُ فَ  يبطِ ليَ  ؛أهله ةاشرعَ مُ  نِ ْس ُح  من هذا أن   ذلك:  النبي فِْعل ِحَكم مِنْ  إن   قيل:

ا ،أهله لتقبيل الط اهرُ  ة تعليما   . َفِمه لتغيُّر وليس لألم 

* * * 

                                                 
 2435   (1888 /4) مسلم صحيح (1)

 253   (220 /1) مسلم صحيح (2)

ة شـر  يف األفكـار نزهـة ؛(130 /5) للمنـاوي القـدير فـيض انظر: (3)  المجلسـي القـادر لعبـد األبصـار قـر 

نقيطي  .(362 /4) المستقنع زاد على الممتع ر الش   (؛302 /2) الش 
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 لثالثا بحثامل

 ِمْن الرَّاحة ُسُبِل من تعاىل اهلُل أباحه مبا عمتُّالتَّ على الدَّالَّة اآليات

 وَنوٍم واْسِتْظالٍل َخَدٍم

:  بالَخَد : عمت  التَّ  آيات أوالا

ِ  نِۡعَمةَ  ٱۡذُكُءو    َيََٰقۡومِ  لَِقۡوِمهِۦ ُموَسيَٰ  قَ َ   َوِإذۡ  ﴿ عالى:ت قال -1  َجَعاَل  إِذۡ  َعلَاۡيُكمۡ  ٱّللَّ
ۢنبَِي  اَ  فِيُكمۡ 

َ
لُوًكا وََجَعلَُكم أ  .[20 ]المائدة: ﴾ مُّ

الم عليه موسى يْمُمر  اهلل أن   الـنَِّعم: هـذه ومن عليهم، اهلل نَِعم َيْذُكروا بمن قوَمه الس 

ا، جعلهم الىتع ا همل جعل أي ملوكا ادَ وَخ  أزواجا  فهـو الثالثـة هـذه آتاه فمن ،وبيوتاا ما

  .والَحَكم ومجاهد عب اس   ابن عن مروي   القول وهذا َملِك.

لُوًكاا وََجَعلَُكام ﴿ اآليـة: هذه تال أنه نَس الحَ  عنو  إال الُمْلـك وهـل" فقـال: ﴾ مُّ

  ." ار  ودَ  م  وخادِ  ب  كَ رْ مَ 

لُوكً  وََجَعلَُكم ﴿ قوله: يف قتادة عنو   ."مدَ الخَ  مُمْلُكهُ " قال: ﴾ امُّ

، وروى  ناْسـلَ أَ  فقـال: ،رجـل   سـملهو" ، العاصِ  بن ورِ مْ عَ  بن اهلل عبد عن ُمْسلِم 

 ألـك قـال: .نعـم قال: إليها  تموي امرأة   ألك اهلل: عبدُ  له فقال المهاجرين  فقراء من

ـخادِ  لـي فـإن   قال: .األغنياء من فمنت ال:ق .نعم قال: تسكنه  كن  مْس   فمنـت قـال: .اما

  ."وكلُ المُ  من

، لهم جعل َأنْ  عباده على تعالى اهللُ  امتن   -2  األقوال أحد على الَخَدم وهم َحَفَدةا

  تعالى: فقال التفسير، يف
﴿  ُ ِنۡ  لَُكم َجَعَل  َوٱّللَّ نُفِسُكمۡ  م 

َ
ۡزَوَٰج  أ

َ
ِنۡ  لَُكم وََجَعَل  أ   م 

َ
 وََحَفاَدة بَنِاينَ  ۡزَوَِٰجُكمأ

                                                 
 .(162 /10) البيان جامع يف جرير ابنُ  اآلثار هذه روى (1)

 .(162 /10) جرير البن البيان جامع (2)

 .(163 /10) جرير البن البيان جامع (3)

 2979   (2285 /4) مسلم صحيح (4)
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ِاانَ  َوَرَزقَُكاام ي َِبَٰااِت   م  فَبِ ل َب ِطاالِ  ٱلطَّ
َ
ِ  َوبِنِۡعَمااِت  يُۡؤِمُنااو َ  أ   ﴾٧٢ يَۡكُفااُءو َ  ُهاامۡ  ٱّللَّ

 .[٧٢ :] لنحل
 نْ مِـ لَجـالر   ينـونعِ يُ  الـذين هـم" لفـظ: ويف ."الُخّدام الَحَفَدة:" قال: عكرمة، عن

  ."همِ دَ وَخ  هدِ لَ وَ 

 مـن أعانـك َمـنْ  البنين، وبني البنين" قال: ﴾وََحَفَدة بَنِينَ ﴿ :قوله يف لحسن،ا عنو

  ."دكفَ َح  فقد م  وخادِ  ل  هْ أَ 

 :كالمهـم يف دافِـوالحَ  ... دافِـَح  جمـع العـرب: كالم يف َفدةوالحَ " جرير: ابن قال

ــف هــو  :هــمأن   مــن ذكرنــا مــا دةَفــالحَ  معنــى كــان وإذ ... والعمــل مــةدْ الخِ  يف المتخفِّ

ـ أن   أخربنـا رهْكـذِ  تعـالى اهلل وكـان فيهـا، فونالمتخفِّ  الرجل، مةدْ ِخ  يف المسرعون  امم 

 يصـلحون الـذين نـاوأزواُج  نـاأوالدُ  وكـان لنـا، دتحِفـ دةا فَ َح  لنا جعل أن علينا به أنعم

 مـن نامُ دَ وَخـ ،أزواجنـا مـن بناتنـا أزواج هـم الـذين نـاانُ تَ ْخ وأَ  ،غيرنـا ومـن منا   مةدْ للخِ 

 بظـاهر دل   تعـالى اهلل يكـن ولـم دة،َفـَح  اسمَ  ونفيستحق   دوننا،فِ حْ يَ  كانوا إذا مماليكنا

ـ وال ، رسـوله لسـان على وال تنزيله، ـ بـذلك عنـى هأن ـ علـى ،عقـل   ةبحج   مـن انوعا

 إلى ذلك هجِّ وَ نُ  أن لنا يكن لم علينا، ذلك بكلِّ  أنعم قد وكان منهم، نوع   دون دة،فَ الحَ 

  ."فيهم داخل   غير هأن   عليه ةم  األُ  اجتمعت ما إال ،عام   دون دةفَ الحَ  من خاص  

 :المراد يكون أن د  بُ  فال ،بمزواجكم اقا متعلِّ  ﴾وََحَفَدة﴿ لعَ َج  فمن" كثير: ابن وقال

ــ ... الزوجــة وأوالد البنــات، أزواج ألاــم واألصــهار؛ األوالد، وأوالد األوالد،  اوأم 

ُ  ﴿ قولـه: على معطوف   هأن   فعنده ،مدَ الخَ  هم ةدفَ الحَ  لعَ َج  من ِانۡ  لَُكام َجَعَل  َوٱّللَّ  م 
نُفِسُكمۡ 

َ
ۡزَوَٰج  أ

َ
 ."ااما د  ُخ  لكم لعَ وَج  واألوالدَ  األزواَج  لكم لعَ وَج  أي: ﴾ أ

                                                 
 .(255 /17) جرير البن البيان جامع (1)

 .(255 /17) جرير البن البيان جامع (2)

 .(258 /17) البيان جامع (3)

 /2) الجــوزي البــن التفســير علــم يف المســير زاد وانظــر: (587 /4) كثيــر البــن العظــيم القــرآن تفســير (4)

571). 
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نَّةال فسرة ةليَّ مالع ويِّةبالنّ  س     الَخَد : من تعالى اهلل   أباحه بما عمت  التَّ  آليات الم 

 والمـوالي، األحـرار مـن أصـحابه مـن وَجْمع   أزواُجه، : النبي ِخْدمةب َشُرف

ــنْ  ــن األصــحاب هــؤالء فِم ــُتص   م ــه اْخ ــنهم ، بِخْدمت ــن وم ــه م  بعــض يف  َخَدم

ة واألحاديث المواقف. ال   يلي: ما ذلك على الد 

 الن   كــان" قالــت: ، عائشــة عــن -1
ُّ
  غيْصــيُ   بــي

 
 يف ر  اوِ َجــمُ  وهــو هرأَســ إلــي

ــجِّ رَ فمُ  ســجد،الم ــا هُل ــة: ويف ."حــائض وأن ــت: رواي ــيُ  وكــان" قال ــ جرِ ْخ ــن هرأَس  م

 اهلل رسـول كـان" قالـت: رواية: ويف ."حائض وأنا لهِس غْ فمَ  ،ف  كِ تَ عْ مُ  وهو المسجد

 وأنا ه،رأَس  لِس غْ فمَ  ريت،جْ ُح  باب على كئيت   حتى المسجد يف ف  كِ تَ عْ مُ  وهو يمتيني 

  ."المسجد يف هدِ جس وسائرُ  ريت،جْ ُح  يف

 الحـديث هـذا يف  فعائشـة .وَدْهنُـه وَمْشـُطه هريحُ ْس تَ  :عرالش   يلجِ رْ تَ  :هلُ جِّ رَ فمُ 

َحْت  ـــر  ـــعرَ  َس ـــولِ  ش ـــَلْته. اهلل رس ـــديث ويف" وَغَس ـــتخدامُ  :الح ـــالر   اس ـــ لُج  هامرأَت

  ."برضاها

 أن شـاء مـا اهلل بعثـهفي ه،ورَ ُهـوطَ  هواكَ ِس   له ُنِعدُّ  كنا" قالت: ، عائشة عن -2

  ."... مويتوض   ك،فيتسو   يل،الل   من يبعثه

  ."ضوئهوُ  ماء أي: بالفتح،" ه:ورَ هُ وطَ 

  كـان" قالـت: ، عائشة عن -3
ُّ
ـ فيعطينـي تاك،ْسـيَ   اهلل نبـي  ه،لَ ِسـألغْ  واكَ السِّ

                                                 
 297   (244 /1) مسلم صحيح 2028   (48 /3) البخاري صحيح (1)

 297   (244 /1) مسلم صحيح ؛2031   (48 /3) البخاري صحيح (2)

 24564   (111 /41) أحمد مسند (3)

 .(273 /4) حجر البن الباري فتح (208 /3) مسلم على النووي شر  انظر: (4)

 .(273 /4) حجر البن الباري فتح (5)

 746   (513 /1) مسلم صحيح (6)

 .(941 /3) القاري لعلي المصابيح مشكاة شر  المفاتيح مرقاة (7)
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  ."إليه هعُ وأدفَ  هلُ ِس غْ أَ  ثم تاك،ْس فمَ  به فمبدأُ 

 المنِ  عن عائشةَ  سملُت " قال: ار،َس يَ  بن سليمان عن -4
ِّ
 فقالـت:  الثوَب  يصيب ي

 عُ َقـبُ  ،ثوبـه يف لْسـالغَ  رُ َثـوأَ  الصـالة، إلى فيخرج ، اهلل رسول ثوب من لهِس غْ أَ  كنُت 

  ."لْس الغَ  رثَ أَ  :قوله من لدَ بَ " :الماء عُ قَ بُ  ."الماء

 لمنِ ا تعني- هكُّ ُح ألَ  وإين نيرأيتُ  لقد" قالت: ، عائشة عنو
 
 رسول ثوب من -ي

  ."ريفُ بظُ  ايابسا   اهلل

َفـْت   عائشــة أن الحـديثين: ففـي ، َأَثــرِ  مـن  اهلل رسـول ثــوَب  نظ 
ِّ
 ففيــه: المنِـي

 المــرأةُ  مدُ ْخــتَ  أن بــالمعروف رةْشــالعِ  مــن أن  و" ."لــألزواج وجــاتالز   مــةُ دْ ِخ "

  ."هازوَج 

  ُغْســلِ  حــديث يف ، ميمونــة عــن -5
ِّ
ــيْ تَ أَ  ثــم" قالــت: :ابــةنَ الجَ  مــن  الن بــي  هُت

  ."بيده ضفُ نْ يَ  فجعل" قالت: رواية: ويف ."هد  رَ فَ  بالمنديل

  ."ألزواجهن وجاتالز   مةُ دْ ِخ " الحديث: يف

 فمخـذ ،م  خادِ  له ليس المدينةَ   اهلل رسوُل  مدِ قَ " قال: ، مالك   بن أنس عن -6

ـ إن اهلل، رسـول يـا فقـال: ، اهلل رسـول إلـى بـي لقفانطَ  ي،بيدِ  طلحة أبو  غـالم   اأنسا

ــ يف هُتــمْ فخدَ  قــال: .َفْلَيْخــُدْمَك  َكــيِّس    لـِـمَ  هصــنعتُ  لشــيء   لــي قــال مــا ر،َضــوالحَ  فرالس 

                                                 
 52   (14 /1) داود أبي سنن (1)

 289   (239 /1) مسلم صحيح ؛230   (55 /1) البخاري صحيح (2)

 .(334 /1) حجر البن الباري فتح (3)

 290   (239 /1) مسلم صحيح (4)

 .(334 /1) حجر البن الباري فتح (5)

 .(153 /1) عثيمين البن المرام بلوغ بشر  واإلكرام الجالل ذي فتح (6)

 317   (254 /1) مسلم صحيح ؛259   (61 /1) البخاري صحيح (7)

 317   (254 /1) مسلم صحيح ؛274   (63 /1) يالبخار صحيح (8)

 .(363 /1) حجر البن الباري فتح (9)
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 روايـة: ويف ."هكـذا  هـذا عْ صـنَ تْ  َلـمْ  لِـمَ  هعْ نَ أْصـ َلمْ  لشيء   وال هكذا  هذا صنعَت 

 الن   ُت مْ خـدَ " قـال:
 
، لـي: قـال فمـا ن،ســني رَ ْشـعَ   بـي  اَل أَ  وال: َصــنَْعَت  لِـمَ  وال: ُأف 

 كبيـر ال فيما ،الجيران وأوالد األحرار استخدام جوازِ  :على دليل   فيه"و ."َت عْ نَ َص 

  ."لفالت   منه خافيُ  وال فيه ةمشق  

  ."حهصفْ وَ  ،مهلْ وحِ  ،رتهْش عِ  نْس وُح  ، هقِ لُ ُخ  الِ مَ كَ  بيانُ  :الحديث ويف"

 باسـتئناف عنـه دوحـةا نْ مَ  هنـاك ألن   ؛فـات مـا على ابتَ العِ  كُ رْ تَ  :هذا من فادويست"

 خـاطر واسـتئالف ،والـذمِّ  جـرالز   عـن سـاناللِّ  تنزيـه وفائـدة ،إليـه يجُتـاْح  إذا بـه األمر

ـ ،اإلنسـان بحـظِّ  تتعلـق التـي األمـور يف ذلـك لُّ وكُ  .معاتبته بورك مالخادِ   األمـور اوأم 

ــةالال   ــال اشــرعا  زم ــا ســامحتَ يُ  ف ــاألن   ؛فيه ــن ه ــاب م ــر ب ــالمعروف األم ــيوالن   ب ــن ه  ع

  ."المنكر

 أنـا لِمـْح فمَ  ،الءَ الَخـ يـدخل  اهلل رسـول كـان" قال: ، مالك   بن أنس عن -7

 ."بالماء فيستنجي ،ةا زَ نَ وعَ  ماء، نْ مِ  اوةا دَ إِ  وي،حْ نَ  وغالم  

 خـرج إذا كـان :األخـرى الروايـة يف لقولـه ؛الفضـاء هنا به المراد" :الءَ الخَ  يدخل

 سـورة ال حيـث تكـون مـاإن   إليهـا الةالص   فإن   ؛الماء مع زةنَ العَ  لمْ َح  رينةِ ولقَ  ؛لحاجته

 نْ مِـ :قولهو .د  لْ جِ  من صغير   إناء  " :اوةا دَ إِ  ."نالسِّ  يف لي ب  ارِ قَ مُ  أي" :ويحْ نَ  ."غيرها

  ."ان  نَ ِس  لها محالرُّ  من أقصر اصا عَ " :ةزَ نَ العَ  ."ماء من مملوءة أي :ماء

ـ ،األحـرار اسـتخدام جـوازُ " الحديث: يف  ليحصـل ؛لـذلك دواِصـرْ أُ  إذا اخصوصا

                                                 
 2309   (1804 /4) مسلم صحيح ؛2768   (11 /4) البخاري صحيح (1)

 2309   (1804 /4) مسلم صحيح ؛6038   (14 /8) البخاري صحيح (2)

 .(253 /12) حجر البن الباري فتح (3)

 .(71 /15) مسلم على وويالن  شر  (4)

 .(460 /10) حجر البن الباري فتح (5)

 271   (227 /1) مسلم صحيح ؛152   (42 /1) البخاري صحيح (6)

 .(251 /1) حجر البن الباري فتح (7)
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 ."واضعالت   على نالتمرُّ  لهم

 مِّ أُ  ابـنُ  عنـدكم أولـيس" الكوفـة: أهـل من لَرُجل   قال أن ه ، الدرداء يأب عن -8

 أو فــيكم ألــيس" قــال: روايــة: ويف ." رةَهــطْ والمِ  اد،َســوالوِ  علــينالن   ُب صــاحِ  د  ْبــعَ 

  ." ادَس والوِ  واك،السِّ  ُب صاحِ  منكم،

 ؛مسـعود بـن اهلل عبـدُ  :معهمـا ركِ ذُ  وما علينالن   ِب بصاحِ  المراد" :علينالن   ُب صاحِ 

 الن   مةدْ ِخ  ىيتول   كان هألن  
ِّ
 الن   هـو الحقيقـة يف علـينالن   ُب وصاحِ  .ذلك يف  بي

ُّ
 ، بـي

 مـا" اد:َسـوالوِ  ."يحملهمـا كـان لكونه ؛امجازا  علينالن   ِب صاحِ  مسعود البنِ  وقيل

  ."ومللن   إليه دس  وَ تَ يُ 

 ويتعاهــد ،ادهَســووِ   اهلل رســول اكوَ ِســ رْمــأَ  ىيتــول   كــان مســعود بــنَ ا أن   يعنــي"

 ليـهإ يحتـاج مـا َل ْمـوَح  مالعالِ  مةَ دْ ِخ  أن وفيه:" ."وغيره باإلصال  ذلك يف متهدْ ِخ 

 فـيكم ألـيس الدرداء: يأب قوَل  ىرَ تَ  أال ؛له ومستحب   م،للمتعلِّ  شرف   وغيره، إناء   من

 عليه ناءَ الث   بذلك فمراد مسعود، بن اهلل عبدَ  يعنى ،سادةوالوِ  هوروالط   علينالن   ُب صاحِ 

  ." الن بِّي مةدْ لخِ  ؛له والمدَ  

 ن  ال ىتَ أَ " قال: ، مسعود   بن اهلل عبد عن -9
ُّ
 بثالثـة هآتَيـ أن رينمَ فـمَ  ،الغائطَ   بي

  ."... أحجار

   مسعود   ابنِ  ِخْدمةُ  ففيه
ِّ
 هـذا مثـُل  وقع وقد الحاجة. لقضاء ذهابه عند  للنبي

ا   مـع هريـرة ألبـي أيضا
ِّ
، روى فقـد ، الن بـي  كـان هأن ـ" : هريـرة أبـي عـن البخـاريُّ

                                                 
 .(253 /1) حجر البن الباري فتح (1)

 3742   (25 /5) البخاري صحيح (2)

 3743   (25 /5) البخاري صحيح (3)

 .(251 /1) جرح البن الباري فتح (4)

 .(5 /2) للَعيني البخاري صحيح شر  القاري عمدة (5)

 .(69 /11) حجر البن الباري فتح (6)

 .(242 /1) البط   البن البخاري صحيح شر  (7)

 156   (43 /1) البخاري صحيح (8)
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 ((.هـذا  نْ مَ )) فقال: هبا، هعُ بَ تْ يَ  هو فبينما وحاجته، ضوئهلوَ  اوةا دَ إِ   يبِّ الن   مع لمِ حْ يَ 

 لـي ْب ُلـاطْ  أي ."... ((هبـا ْض فِ نْ تَ ْسـأَ  اأحجـارا  نـيغِ ابْ )) فقـال: .هريـرة أبو أنا فقال:

ا  .هبا استنجي أحجارا

ــال ــن ق ــاتِّ  جــوازُ  :الحــديث ويف" حجــر: اب ــ اعَب ــم وإن اداتالس  ــ ل ــذلك مروامْ َي  ،ب

 ."تهرعيِّ  بعَض  اإلمامِ  واستخدامُ 

 الن   مع كنُت " قال: ، شعبة بن المغيرة عن -10
ِّ
 فقـال: ،ر  فَ َس  يف ليلة   ذات  بي

 ادوَ َسـ يف يعنِـّ ىتـوارَ  حتـى فمشـى راحلتـه، عـن فنـزل .نعـم قلت:  ((.ماء   عكمَ أَ ))

 فلم ،صوف   من ة  ب  ُج  وعليه ويديه، هوجهَ  فغسل ،اوةَ دَ اإلِ  عليه ُت غْ رَ فْ فمَ  جاء ثم يل،الل  

 ثـم ذراعيـه، فغسـل ة،ب ـالجُ  أسـفل مـن أخرجهما حتى منها، ذراعيه رجخْ يُ  أن يستطع

 ((.طـاهرتين همـاتُ لْ َخ دْ أَ  فـإين مـا،هُ عْ دَ )) فقـال: ه،ْيـف  ُخ  عزِ ْنـألَ  ُت يْ وَ هْ أَ  ثم برأسه، مسح

  ."عليهما فمسح

ــةُ دْ ِخ " الحــديث: يف ــالِ  م ــى صــدقْ يَ  نْ أَ  مللخــادِ  وأن   ،مالع ــا إل ــيَ  م ــن فرِ ْع ــادة م  ع

  ."يممره أن قبل دومهخْ مَ 

  كعب بن ربيعة عن -11
ِّ
 هتيتُ فمَ  ، اهلل رسول مع يُت بِ أَ  كنُت " قال: ، األسلمي

 وَ أَ )) قـال: ة.الجنـ  يف كمرافقَتـ أسـملك فقلت: ((.ْل َس )) لي: فقال ،وحاجته ضوئهبوَ 

ـ بكثـرة نفسـك علـى ينِّ عِ فمَ )) قال: ذاك. هو قلت:  ((.ذلك يرغَ   ويف ."((جودالسُّ

 حتـى ،عَمـْج أَ  اـاري حوائجـه يف لـه وأقـومُ  ، اهلل رسـوَل  َأْخـُدمُ  كنُت " قال: رواية:

                                                 
 3860   (46 /5) البخاري صحيح (1)

 .(255 /1) حجر البن الباري فتح انظر: (2)

 .(256 /1) الباري فتح (3)

 274   (230 /1) مسلم صحيح ؛5799   (144 /7) البخاري صحيح (4)

ف   َبط ال ابن عن حجر ابن نقله (5)  البخـاري صـحيح شـر  وانظـر: ،(309 /1) البـاري فـتح يف كمـا بتصـرُّ

 .(312 /1) الط  بَ  البن

 489   (353 /1) مسلم صحيح (6)
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 أن هــالعل   أقــول: ،هبيَتــ لَخــدَ  إذا ببابــه فــمجلَس  ،اآلخــرة العشــاءَ   اهلل رســوُل  يلِّ َصــيُ 

  ."... حاجة    اهلل لرسول ثدُ حْ تَ 

ــُت  ــُت بِ أَ  كن ــة، مــن" :ي ــونأ أي: البيتوت ــلالل   يف ك ــع ."ي ــراد" : اهلل رســول م  الم

 مـاء أي:" :ضوئهبوَ  ."حاجته لقضاء ناداه إذا هنداءَ  يسمع بحيث ،منه ُب رْ القُ  ة:بالمعيِّ 

  .غيرهو سواك   نحو: من إليه يحتاج ما سائر أي: :وحاجته ."وطهارته ضوئهوُ 

 الن   مدُ ْخـيَ  يهـودي   غـالم   كان" قال: ، مالك   بن أنس عن -12
 
 ض،رِ فَمـ ، بـي

 الن   فمتاه
ُّ
 ،عنـده وهـو أبيـه إلى فنظر ((.ملِ ْس أَ )) له: فقال رأسه، عند دعَ فقَ  ه،يعودُ   بي

 الن   فخرج م،لَ ْس فمَ  . القاسم أبا عْ طِ أَ  له: فقال
ُّ
 الـذي هلل الحمـد)) يقـول: وهـو  بـي

  ."((ارالن   من أنقذه

 ،دْهـالعَ  نُ ْسـُح  وفيـه ،ضرِ َمـ إذا هوعيادُتـ ،المشـرك استخدام جوازُ  :الحديث يف"

  ."بيالص   على اإلسالم ُض رْ وعَ  ،غيرالص   واستخدام

يق بْكر   أبي عن -13 دِّ  الغد، نَ ومِ  ناليلتَ  َأْسَرْينَا " قال: الهجرة، حديث يف ، الصِّ

 الهـ طويلـة   صـخرة   لنـا عـتفِ فرُ  ،أحـد   فيـه يمرُّ  ال الطريق الَ وَخ  الظهيرة قائمُ  قام حتى

 للن   يُت و  وَسـ عنـده، فنزلنـا مس،الش   عليه تمت لم ،ظل  
ِّ
 عليـه، ينـام يبيـدِ  امكاناـ  بـي

 وخرجُت  فنام .حولك ما لك َأْنُفُض  وأنا ،اهلل رسول يا مْ نَ  :وقلُت  ،فروةا  فيه ُت طْ َس وبَ 

 ا،أردنـ الـذي مثـل منهـا يريـد الصـخرة، إلـى بغنمه ل  بِ قْ مُ  براع   أنا فإذا حوله، ما َأْنُفُض 

  لـبن   كغنِمـ أيف :قلـُت  .المدينـة أهـل من ل  ُج لرَ  فقال:  غالم يا أنت نْ مَ لِ  له: فقلُت 

ـْرعَ  اْنُفـْض  :فقلـُت  ،شاةا  فمخذ .نعم قال:  َأَفَتْحُلُب  :قلُت  .نعم قال:  رابالتُّـ مـن الض 

 للن   هاحملتُ  إداوة   ومعي ،لبن   من ةا بَ ثْ كُ  َقْعب   يف بلَ فحَ  .والقذى عروالش  
ِّ
 يرتـوي  بـي

                                                 
 16579   (118 /27) أحمد مسند (1)

 .(723 /2) القاري لعلي المصابيح مشكاة شر  المفاتيح مرقاة انظر: (2)

 1356   (94 /2) البخاري صحيح (3)

 .(221 /3) حجر البن الباري فتح (4)
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 الن   فمتيـُت  ويتوضـم، يشـرب منها،
 
 اسـتيقظ، حـين هفوافقُتـ أوقظـه، أن فكرهـُت   بـي

ـ علـى المـاء من فصببُت   قـال: .اهلل رسـول يـا ْب رَ اْشـ :فقلـُت  ه،أسـفلُ  دَ رَ َبـ حتـى بنالل 

  ."رضيُت  حتى برِ فَش 

  ."نومه عند هعن بُّ والذ   ،يقظته يف للمتبوع رِّ الحُ  ابعِ الت   ةُ مَ دْ ِخ " :الحديث يف

  ات َخذ -14
ُّ
  لِخْدمته  الن بي

َ
َجـال مـن لـه مـوالي  القـيِّم ابـنُ  َعـد   وقـد والنَِّسـاء، الرِّ

، وعشرين خمسةا  ا َرُجالا  هـذا بمثـل اجتمعـوا أن هـم المـراد وليس .النَِّساء من وتِْسعا

 واحد. وقت   يف العدد

  بِخْدمة واْخُتص  
ِّ
 يف ل  ْصـفَ " القـيِّم: ابـن قـال األحـرار، نم أصحابِه بعُض   الن بي

 ُب صـاحِ  مسـعود بـن اهلل وعبـدُ  .حوائجه على وكان مالك بن أنُس  فمنهم : امهد  ُخ 

 بـن وأسـلعُ  .األسـفار يف بـه يقود هلتِ غْ بَ  ُب صاحِ  الجهني عامر بن وعقبةُ  .واكهوِس  هلِ عْ نَ 

ـ بكر أبي ايَ لَ وْ مَ  وسعد   نذِّ المؤَ  ربا  بن وبالُل  .راحلته َب صاحِ  وكان شريك  .يقدِّ الصِّ

ـوأُ  عبيـد بـن وأيمـنُ  .الغفـاري ذر   وأبو  الن   اَيـلَ وْ مَ  أيمـن مُّ أُ  همُّ
ِّ
 علـى أيمـنُ  وكـان ، بـي

  ."وحاجته رتههَ طْ مِ 

ــا -15 ــدلُّ  مِم  ــى ي ــة عل ي ــَدم، أهمِّ   أن   الَخ
 
ــي ــل  الن ب ــِب  إعطــاءَ  َجَع ــا القري  خاِدما

اَأْج  َأْعَظمُ  ِخْدمَته يحتاجون  ِعْتـق َفْضـل ِعَظـم علـى المملـوك، الخـاِدم هذا ِعْتق من را

قاب، حيحين، ففي الرِّ  زمان يف يدةا ولِ  ْت قَ تَ عْ أَ  هاأن  " ، الحارث بنت ميمونة عن الص 

 مَ ظَ عْ أَ  كان ك،الَ وَ ْخ أَ  هاتِ يْ طَ عْ أَ  لو)) فقال: ، اهلل لرسول ذلك ْت فذكرَ  ، اهلل رسول

 إين اهلل، رسـول يـا فقالـت: ،سـوداءُ  جاريـة   لهـا كانت هاأن  " رواية: ويف ."((كِ رِ ألْج 

 أختـك بنـَت  أو أخيك بنَت  هبا يندِ فْ تَ  أفال)) : اهلل رسول فقال .هذه قتِ عْ أُ  أن أردُت 

                                                 
 2009   (2309 /4) مسلم صحيح ؛3615   (201 /4) البخاري صحيح (1)

 .(11 /7) حجر البن الباري فتح (2)

 .(111 /1) العباد خير هدي يف المعاد زاد انظر: (3)

 .(113 /1) العباد خير هدي يف المعاد زاد (4)

 999   (694 /2) مسلم صحيح ؛2592   (158 /3) البخاري صحيح (5)
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  ."((الغنم  رعاية من

ـا كـان إذا القريـَب  أن   علـى: الحـديث فدل   ـا فِهَبُتـه يخُدمـه، مـن إلـى محتاجا  خاِدما

  .الخاِدم هذا قِعتْ  من أفضل

 النَّو : من تعالى اهلل   أباحه بما عمت  التَّ  على ةالَّ الدَّ  اآليات ثالثاا:

َّاِذي َوُهوَ ﴿تعالى: فقال النوم، بنعمة عباده على تعالى اهللُ  امَتن   -1  لَُكامُ  َجَعاَل  ٱل
َّۡيَل  ۡومَ  لَِب س  ٱل  ﴾٩ ُساَب ت  نَاۡوَمُكمۡ   وََجَعۡلَنا ﴿ تعالى: قال ،[47 ]الفرقان: ﴾ُسَب ت  َوٱلنَّ

 .[9 ]النبم:

ــا كم،أبــدانُ  بــه تســوريح راحــةا  أي :﴾ُسااَب ت ﴿  متــى التــي واألعمــال للت عــب وقاطِعا

ةُ  .بمبدانكم ْت ر  َض أَ  بكم ْت ادَ مَ تَ  احة معنيين: إلى تعود َسَبَت  فماد    .والَقْطع الر 

ةا تعالى اهلل آياِت  من والن هار الل يل يف والن وم -2 ال   فقـال وَرْحمتـه، ُقْدرتِـه علـى لد 

َّۡيلِ  َمَن ُمُكم َا َيَٰتِهِۦ َوِمنۡ  ﴿ تعـالى: َه رِ  بِٱل ِن َوٱبۡتَِغ  ؤُُكم َوٱلنَّ ۦ    م  َٰلَِ   فِي إِ َّ  فَۡضلِهِ  ٓأَلَيَٰت َذ
 يف هاربالن   ينام من ومنهم ،يلبالل   ينامون اسفالن  " .[23 ]الروم: ﴾٢٣ يَۡسَمُعو َ  ل َِقۡوم

ــةائِ القَ  ــ ،ل ــل ة  وبخاص  ــال أه ــالمُ  األعم ــا اســوراحوا إذا يةنِ ْض ــارالن   منتصــف يف منه  ،ه

  ."رِّ الحَ  لْص فَ  يف أو ةالحار   البالد يف اخصوصا 

نَّةال  النَّو : من تعالى اهلل   أباحه بما عمت  التَّ  آليات ةفسرمال ةليَّ مالع ويِّةبالنّ  س 

 الن   كــان
ُّ
ــه ريَف الشــ جَســَده ُيْعطــي  بــي ــوم، مــن َحظ   ثــالث يف ينــامُ   فكــان الن 

                                                 
 4912   (22 /5) للنسائي الكربى السنن (1)

 لسـان ."واألنثـى كرالـذ   علـى ويقـع م،دَ الَخـ واحد م:لخادِ وا" (219 /5) حجر البن الباري فتح انظر: (2)

 .(166 /12) منظور بنال العرب

 المحــرر ؛(114 /6) كثيــر بــنال العظــيم القــرآن تفســير ؛(278 /19) جريــر البــن البيــان جــامع انظــر: (3)

 حمنالـر   الكـريم تيسير ؛(444 /2) جزي البن التنزيل لعلوم التسهيل ؛(424 /5) عطية البن الوجيز

عدي  .(19 /30) عاشور البن والتنوير التحرير ؛(906 )ص: للس 

 .(310 /6) كثير بنال العظيم القرآن تفسير ؛(333 /4) عطية البن الوجيز المحرر انظر: (4)

 .(76 /21) عاشور البن والتنوير التحرير (5)
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َل  ينام فورات:  الل يـل، نِْصف إلى -ساعةا  أهله مع وحديثِه الِعشاء صالة بعد- الل يل َأو 

ـَحر وقِت  آِخرَ  وينامُ  ـُدُس  وهـو- الس   وينـامُ  الفجـر، أذان إلـى -الل يـل مـن األخيـر السُّ

وال قبل ما وهي- الَقيلوَلةَ   .-الز 

الَّة اديثاألح  يل : ما ذلك على الدَّ

 والن   ،ليلـةا  ميمونة بيت يف تُّ بِ " قال: ، اس  عب   ابن عن -1
ُّ
 ألنظـر عنـدها،  بـي

 دَقــرَ  ثــم ســاعةا  أهلــه مــع  اهلل رســوُل  ثفتحــد   يــل،بالل    اهلل رســول صــالة كيــف

 أو بقليـل، لـهقب أو يـل،الل   انتصـف حتـى  اهلل رسوُل  فنامَ " قال: رواية: ويف ."...

 العشـرَ  قرأ ثم بيده، وجهه عن ومَ الن   يمسح فجعل ، اهلل رسوُل  استيقظ بقليل، بعده

 َقـل  عَ مُ  ن  َشـ إلـى قـام ثم عمران، آل سورة من مَ الخواتِ  اآليات
ـ ،ة   فمحسـن منهـا مفتوض 

 ثـم   ،ركعتـين ثـم   ركعتـين، ثـم   ركعتين، ثم   ركعتين، ىفصل   ... ىفصل   قام ثم ه،ضوءَ وُ 

 ركعتـين ىفصـل   فقـام ،نُ المـؤذِّ  جـاء حتـى عجَ طَ اْض  ثم ر،تَ وْ أَ  ثم   ركعتين، ثم   ركعتين،

  اهلل رسـول صالةُ  ْت ام  تَ تَ فَ " قال: رواية: ويف ."َح بْ الصُّ  ىفصل   خرج ثم خفيفتين،

 بالل   فمتاه ،خفَ نَ  نامَ  إذا وكان خ،فَ نَ  حتى فنامَ  عجَ طَ اْض  ثم   ،ركعةا  عشرة ثالث يلالل   من

  ."... الةبالص   هنَ فآذَ 

  ."الةالص   إلى خرج ثم   ،هُ يطَ طِ غَ  سمعُت  حتى ،نامَ  ثم  " قال: رواية: ويف

 ."هـذا اسـتحباُب  وفيـه ،ومالنـ  رَ َثـأَ " يمسـح أي :وجهـه عن ومَ الن   يمسح فجعل

  ."لَبالَيةا اْلِقْرَبةُ  هي" :ن  َش 

                                                 
 763   (530 /1) مسلم صحيح ؛7452   (135 /9) البخاري صحيح (1)

 763   (526 /1) مسلم صحيح ؛183   (47 /1) البخاري صحيح (2)

 763   (525 /1) مسلم صحيح ؛698   (141 /1) اريالبخ صحيح (3)

 117   (35 /1) البخاري صحيح (4)

 .(46 /6) مسلم على النووي شر  (5)

 .(344 /2) الجوزي البن حيحينالص   حديث من المشكل كشف (6)
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ــى ــنَ  حت ــنفخ" :خَف ــاَهاهُ  ال ــى ن ــالغَ  :بَِمْعن ــطِ غَ  ."يططِ ــو" :هُ يَط ــ ه ــنَ  ُت وْ َص  سِ َف

  ."ائمالن  

 الن   كان" قالت: ، عائشة عنو -2
ُّ
 إن ثـم   ه،رَ آِخـ ييِـحْ ويُ  يـل،الل   َل أو   ينامُ   بي

 ،َب َثـوَ  لو  األَ  داءالنِـّ عنـد كـان فـإذا ينـام، ثـم ه،حاجَتـ قضـى أهله إلى حاجة   له كانت

ــه فمفــاَض  ــم وإن ،اءَ المــ علي ــنُ ُج  يكــن ل ــ ابا ــالر   وضــوءَ  متوض  ــ لُج ــم الة،للص   ىصــل   ث

  ."كعتينالر  

 ىصـل   ثـم ."بنشـاط عليهـا واإلقبال بالعبادة االهتمام ففيه ،بسرعة قام أي" :َب ثَ وَ 

  ."حبْ الصُّ  ةن  ُس  أي" :كعتينالر  

 الن   كان" قالت: ، عائشة عنو -3
ُّ
 ."ىفصل   قام ،َخ ارِ الص   عسمِ  إذا  بي

ــ  يــلالل   نصــف عنــد يُح ِصــيَ  كيْ الــدِّ  بــمن   العــادةُ  ِت رَ وَجــ ... كيْ الــدِّ  أي" :َخ ارِ الص 

  ."اغالبا 

ـ  اهلل رسـوَل  ىَفـلْ أَ  مـا" قالت: ، عائشة عنو -4  أو بيتـي، يف ىَلـعْ األَ  رُ حَ الس 

 إال   رِ سـحَ ال   رِ آِخـ مـن  يب ـالن   ىَقـلْ أَ  كنُت  ما" قالت: رواية: ويف ."انائما  إال عندي،

  ."عندي نائم   وهو

 ذْخـاألَ  أجـل مـن" الل يل: قِيام بعد رحَ الس   عند ومُ الن  و ."هدَ وَج  ما أي" ى:فَ لْ أَ  ما

 يامالقِ  بعد ومَ الن   ألن   ؛قفَ رْ أَ  ذلك كان ماوإن   ... السآمة منها شىخْ يُ  التي فسللن   قفْ بالرِّ 

                                                 
 .(344 /2) الجوزي البن حيحينالص   حديث من المشكل كشف (1)

 .(212 /1) حجر البن الباري فتح (2)

 739   (510 /1) مسلم صحيح ؛1146   (53 /2) البخاري صحيح (3)

 .(22 /6) مسلم على النووي شر  (4)

 741   (511 /1) مسلم صحيح ؛1132   (50 /2) البخاري صحيح (5)

 .(17 /3) حجر البن الباري فتح (6)

 742   (511 /1) مسلم صحيح ؛1133   (51 /2) البخاري صحيح (7)

 25698   (462 /42) أحمد مسند (8)

 .(18 /3) حجر البن الباري فتح (9)
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ـ بخالف ،سمالجِ  ولبُ وذُ  رهَ الس   رَ رَ َض  بهِ ذْ ويُ  ،نَ دَ البَ  يحرِ يُ  ـ إلـى رهَ الس   وفيـه .با الص 

 أقـرب هوأن ـ ،وإقبـال   بنشـاط   هارالن   وأذكار بحالصُّ  صالة استقبال :اأيضا  المصلحة من

ـ ظـاهرَ  أصـبح األخيـر َس دَ السُّ  نام نْ مَ  ألن   ؛ياءالرِّ  عدم إلى  فهـو ،وىالُقـ سـليمَ  ونالل 

  ."يراه نْ مَ  على الماضي هعملَ  يفِ خْ يُ  أن إلى أقرب

 الن   وكــان -5
ُّ
يــلِ  َســَهرِ  عــن َينَْهــى  بــي ــه الل  ا كــان ولــو كلِّ  الل يــل، صــالة يف َســَهرا

 بيـوت إلـى ط  ْهـرَ  ثالثـةُ  جـاء" قـال: ، مالـك   بن أنسِ  عنف ذلك، يف ُسن َته وُيَعلُِّمهم

 الن   أزواج
ِّ
 الن   بادةعِ  عن يسملون ، بي

ِّ
 وأين فقالوا: وها،الُّ قَ تَ  كمام ربواْخ أُ  فلما ، بي

 الن   من نحن
ِّ
ـ أحـدهم: قـال .رتـمخ   ومـا ذنبه من متقد   ما له رفِ غُ  قد   بي  يفـإنِّ  أنـا اأم 

 سـاءَ النِّ  تـزلعْ أَ  أنـا آخر: وقال .فطرأُ  وال هرَ الد   أصوم أنا آخر: وقال .اأبدا  يَل الل   يلِّ َص أُ 

 اأَمـ  وكـذا كـذا قلـتم الـذين أنـتم)) فقـال: إليهم،  اهلل رسوُل  فجاء .اأبدا  جأتزو   فال

ــ لــه، قــاكمتْ وأَ  هلل شــاكمْخ أَلَ  يإنِّــ واهلل  جوأتــزو   د،ُقــرْ وأَ  يلِّ َصــوأُ  وأفطــر، أصــوم يلكنِّ

  ."((ينِّ مِ  فليس تين  ُس  عن بغِ رَ  فمن ،ساءَ النِّ 

  مُ لَ عْ أَ  وال" قالت: ، عائشة عنو
 
ـ القـرآنَ  رأقَ   اهلل نبي  ىصـل   وال ليلـة، يف هكل 

  ."... حبْ الصُّ  إلى ليلةا 

 الن   لي قال" قال: ، ور  مْ عَ  بن اهلل عبد وعن
ُّ
 كأن ـ رْ َبـْخ أُ  مْ َلـأَ  اهلل، عبـدَ  يا)) : بي

 مْ ُصـ ،تفعـْل  فـال)) قـال: .اهلل رسـول يـا بلـى فقلـت: ((. يـَل الل   وتقـومُ  ،هارَ الن   تصومُ 

ـ عليـك دكَسـلجَ  فـإن   ،مْ ونَ  مْ وقُ  ر،طِ وأفْ  ـ عليـك نـكيْ لعَ  وإن   ا،حقا  كلزوِجـ وإن   ا،حقا

  ."...(( احقا  عليك كرِ وْ لزَ  وإن   ا،حقا  عليك

  ."((َك ُس فْ نَ  ْت هَ فِ ونَ  ،َك نُ يْ عَ  ْت مَ جَ هَ  ذلك فعلَت  إذا كفإن  )) رواية: ويف

                                                 
 .(16 /3) حجر البن الباري فتح (1)

 1401   (1020 /2) مسلم صحيح ؛5063   (2 /7) البخاري صحيح (2)

 746   (512 /1) مسلم صحيح (3)

 1159   (814 /2) مسلم صحيح ؛1975   (39 /3) البخاري صحيح (4)

  1159   (816 /2) مسلم صحيح ؛1153   (54 /2) البخاري صحيح (5)
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  ."َضْيِفكل أي" ((:كرِ وْ لزَ ))

ـــيْ عَ  ْت َمـــجَ هَ )) ـــ لكثـــرة ْت فَ عُ َضـــ أو ،ْت ارَ َغـــ أي" ((:َك ُن  ْت َهـــفِ ونَ )) ."رهَ الس 

  ."ْت ل  وكَ  ْت بَ عِ تَ  أي" ((:َك ُس فْ نَ 

ا -6  فـإام الُجُمَعـة يـوم إال ،والالـز   قبـل هـارالن   طوَس  يف ومُ الن   :هيف ولةلُ يْ القَ  وَأم 

رون كانوا هاب إلـى ربـالت ْبكي النشـغالهم الُجُمَعـة؛ صالة بعد ما إلى القيلولة ُيَؤخِّ  الـذ 

  .الُجُمَعة لصالة

 عهـد يف ة،َعـمُ الجُ  بعـد إال ىد  َغـتَ نَ  وال يـُل قِ نَ  اكنـ  مـا" قال: ، سعد   بن لِ هْ َس  عنف

 اةدَ الَغــ صــالةَ  يقــومُ  طلحــة أبــو كــان" : مالــك   بــن أنــس وقــال ." اهلل رســول

 الن   ويميت ضم،يتو  
 
 فيجـيء هـار،الن   نصف نم قريب   إلى معه ويكون معه، يفيصلِّ   بي

  ."... هبوذَ  مي  هَ تَ  هرَ الظُّ  ىصل   فإذا كل،مْ ويَ  ُل يْ قِ فيَ 

 الن   وكان
ُّ
 أنـا ُت مْ دِ َقـ" قـال: ، رَمـعُ  بـن اهلل عبـد فعـن بيته، يف ولةلُ يْ القَ  ينامُ   بي

 قـال:و ،رُ مَ عُ  فمرسلني ،لزِ نْ المَ  إلى فرجعنا ،الا ائِ قَ  فوجدناه ، اهلل رسول على رُ مَ وعُ 

  ."... يقظتَ اْس  هل فانظرْ  اذهْب 

 الن   وكان -7
ُّ
 ُأمِّ  بيـت يف ولةلُ يْ القَ  نامَ  فقد أصحابِه، بعَض  َزارَ  إذا ولةلُ يْ القَ  ينامُ   بي

  َحَرام. ُأمُّ  وهي مالك بن أنس َخالة بيت ويف ُسَليم، ُأمُّ  وهي مالك بن أنس

   يب ـللن   طُ ُسـبْ تَ  كانـت ُسَليم ُأم   أن  " : مالك   بن أنس عنف
ـطَ نِ  عنـدها يـُل قِ يَ فَ  ا،عا

  ." ... عطَ النِّ  ذلك على

                                                 
 .(218 /4) حجر البن الباري فتح (1)

 .(38 /3) حجر البن الباري فتح (2)

 .(225 /4) حجر البن الباري فتح (3)

 .(11/69 ،388 /2) حجر البن الباري فتح ؛(124 /10 ،148 /6) مسلم على النووي شر  انظر: (4)

 859   (588 /2) مسلم حصحي ؛2349   (108 /3) البخاري صحيح (5)

 12865   (228 /20) أحمد مسند (6)

 3916   (64 /5) البخاري صحيح (7)

 2331   (1815 /4) مسلم صحيح ؛6281   (63 /8) البخاري صحيح (8)
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  ."لودالجُ  من رشتَ فْ يُ  الذي وهو" :اعا طَ نِ 

 الن   أتانـا" قالـت: ،أنـس   الـةَخ  وهـي ،َحـَرام ُأمِّ  عـن ، مالك   بن أنس عنو
ُّ
  بـي

ب وقـد ."... يضـحك وهـو يقظتَ فاْسـ عندنا، القَ فَ  ا،يوما   هـذين علـى لبخـاريُّ ا بـو 

  ."ولةلُ يْ القَ  وقَت  دَ قَ رَ  أي" ."عندهم اَل قَ فَ  اقوما  ارَ زَ  من باب" الحديثين:

 الن   مدَ ْقـمَ  ةص  قِ  يف ، مالك   بن أنس عنو -8
ِّ
  فقـال" ،المدينـة  بـي

ُّ
 : اهلل نبـي

ـ أبـو فقال  ((.ربقْ أَ  ناأهلِ  وتيُ بُ  يُّ أَ ))   يـا أنـا وب:أيُّ
 
 .بـابي وهـذا داري هـذه اهلل، نبـي

  ."... ((يالقِ مَ  لنا ْئ يِّ هَ فَ  ْق لِ طَ فانْ )) قال:

  ."ولةلُ يْ القَ  فيه تقعُ  امكانا  أي" ((:يالقِ مَ  لنا ْئ يِّ هَ فَ ))

 الن   أن  " ، اهلل عبد بن جابر عنو -9
 
 مـن اقريباـ اهلل شـاء إن آتيَك )) َلُه: قال  بي

 الن   إن   المـرأيت: قلـُت  وقـد فدخل استمذن، ثم   ،وهيُّ ارِ وَ َح  معه وجاء ((.هارالن   طوَس 
 
 بـي

 اهلل رسوَل  ذيؤْ تُ  وال ،ِك ن  يَ رَ أَ  فال هار،الن   طوَس  اليوم جاءين  وال ،بشـيء   بيتي يف 

ـ لـه ُت ْشـرَ ففَ  فـدخل ميه،لِّ كَ تُ  ـارِ وَ َح  ."... فنـامَ  هرأَسـ عَضـفوَ  ،ووسـادةا  ا،فراشا  :وهيُّ

ةُ  :وقِيل ،الن اِصرُ  :اْلَحَواِريُّ "   ."اْلَخاص 

 الن   وكان -10
ُّ
  َأْسَفاره. يف ولةلُ يْ القَ  ينامُ   بي

 الن   مع لقناطَ انْ " قال: ، ادةتَ قَ  أبي فعن
ِّ
 مْ وَلـ هأصـحابُ  مرَ ْح فـمَ  ة،يَ بِ يْ دَ الحُ  عام  بي

 اهلل رسـوَل  تركـَت  أيـن :فقلـُت  يـل،الل   جوف يف ارفَ غِ  بني من رجالا  فلقيُت  ... ،مْ رِ ْح أُ 

                                                 
 .(196 /1) حجر البن الباري فتح (1)

 1912   (1519 /3) مسلم صحيح ؛2894   (36 /4) البخاري صحيح (2)

 .(63 /8) البخاري صحيح (3)

 .(71 /11) حجر البن الباري فتح (4)

 3911   (62 /5) البخاري صحيح (5)

 .(252 /7) حجر البن الباري فتح (6)

 15281   (419 /23) أحمد مسند (7)

 .(189 /15) مسلم على النووي شر  (8)
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  :ياقْ السُّ  ل  ائِ قَ  وهو ن،هِ عْ تِ بِ  هتركتُ  فقال ...".  

 بـين ة  َعـجامِ  قريـة   هي" :ياقْ السُّ  ."ياقْ السُّ  من أميال ثالثة على ماء   نُ يْ عَ  هي" :نهِ عْ تِ 

  ."والمدينة ةمك  

 :ل  ائِ قَ  ومعنى .ياقْ بالسُّ  يلقِ يَ  أن همِ زْ عَ  ويف نهِ عْ تِ  هتركتُ  :ومعناه ،ولةلُ يْ القَ  من" :ل  ائِ قَ 

  ."يلقِ يَ َس 

 رسـوُل  لَفـقَ  فلمـا ،د  جْ نَ  َل بَ قِ   اهلل رسول مع ازَ غَ  هأن  " : اهلل عبد بن جابر وعن

 قوتفـر   ، اهلل رسـوُل  فنـزل اه،َضـالعِ  كثيـر واد   يف ةُ َلـائِ القَ  همدركتْ فمَ  معه، لفَ قَ   اهلل

 ةا مَ وْ نَ  انَ مْ ونِ  ه،سيفَ  هبا قل  وعَ  ةرَ مُ َس  تحت  اهلل رسوُل  فنزل جر،بالش   ونيستظلُّ  اسالن  

...".  

 ."شـوك   لـه ،مُ ُظـعْ يَ  شـجر   كـلُّ " :اهَضـالعِ  ."رِّ الحَ  ةد  وِش  هارالن   طوَس  أي" :لةالقائِ 

  ."قرَ الوَ  كثيرة شجرة   أي" :ةرَ مُ َس 

 الن   وكان -11
ُّ
 بنـت اطمةف عنف له، َيْعِرُض  لعارض   إال الَقْيُلولة نومَ  يوركُ  ال  بي

 ،دَعـقَ  ثم رة،هاجِ الَ  صالةَ  ىفصل   ،اماألي   من ايوما   اهلل رسوُل  خرج قالت: ، قيس  

 اتميما  ولكن   ،ع  زَ لفَ  هذا اميقَ مَ  مْ قُ أَ  مْ لَ  يفإنِّ  اس،الن   هاأيُّ  سوالِ اْج )) فقال: ،اُس الن   عفزِ فَ 

 رَ ُشـنْ أَ  نْ أَ  ُت َبـبَ ْح فمَ  ن،يْ الَعـ ةر  وُقـ  رَ الَفـ مـن ةَ ولَ لُ يْ القَ  منعني ارا بَ َخ  فمخربين أتاين اري  الد  

  ....(( مكُ نبيِّ  َ  رَ فَ  عليكم

* * * 

                                                 
 1196   (853 /2) مسلم صحيح ؛1822   (12 /3) البخاري صحيح (1)

 .(108 /8) سلمم على النووي شر  (2)

 .(112 /8) مسلم على النووي شر  (3)

 843   (1786 /4) مسلم صحيح ؛2910   (39 /4) البخاري صحيح (4)

 .(427 /7) حجر البن الباري فتح (5)

 27101   (57 /45) أحمد مسند ؛4074   (1354 /2) ماجه ابن سنن (6)
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 اخلامتة

راسةُ  جمعت  اس أباحـت قرآنيـةا  آيةا  (27) الدِّ ينـة، الت متُّـعَ  للنـ  يِّبـات، بالزِّ  وبالط 

احة، وبُسُبل التفسير. كتب من تفسيرها مع الر 

راسةُ  أوردت  ن ة من الدِّ ا حديثاا (97) السُّ   إلى مرفوعا
ِّ
 صـحيح   بـين مـا ، الن بي

، ينة، من تعالى اهللُ  أحل ه بما  تمت عه بي نَت وَحِسن  يِّباِت، الزِّ احة. وُسُبلِ  والط  الر 

راسةُ  أْحَيت  ا الدِّ ، الت فسير أنواع من نوعا   الت فسير وهو الن بويِّ
ُّ
  العملـي

ُّ
 التطبيقـي

الكريم. القرآن آليات

راسةُ  أوضحت  ينـة الت متُّـع مـن الكريم نآالقر عليه دل   ما أن   الدِّ يِّبـات بالزِّ  والط 

احة، وُسُبل  الن   به لمِ عَ  ماو الر 
ُّ
 اهللُ  أباحه ما نفَسه َمنَع فَمن ،رةطْ للفِ  الموافق هو ، بي

 الن   به َعِمل وما
ُّ
الِفْطرة. خالف فقد  بي

راســـةُ  أظهـــرت  ـــة اَف االتَِّصـــ أن   الدِّ  المصـــائب وقـــوعَ  أو وخشـــيتِه اهلل بعبوديِّ

 الن   به َعِمل وما اهللُ  أباحه بما الت متُّع من يمنعان ال واالبتالء،
ُّ
 . بي

راســةُ  أبانــت  ين ســماحةَ  الدِّ   الــدِّ
ِّ
، بدراســة   اإلســالمي ــة   بطريقــة   َتْكِشــف تطبيقيِّ

  قـول عـن عمليِّة  
ِّ
، ِدينِنَـا فِـي َأن   َيُهـودُ  ))لِـَتْعَلمَ  : الن بـي  بَِحنِيِفي ـة   ُأْرِسـْلُت  إِنِّـي ُفْسـَحةا

)) .َسْمَحة 

ينـة الت متُّـعَ  الكـريمُ  القرآنُ  أبا   يِّبـات بالزِّ  وكـذلك تحريِمِهَمـا، عـن واَـى والط 

  تمت عَ 
ُّ
ينة  الن بي يِّبات بالزِّ احـة وُسـُبل والط   ذلـك يف َهْديِـه َتـْرك عـن واَـى بِفْعلـه، الر 

متُّع.الت  

راسة   وتوص  يل : فيما دراسات   بَعَمل الباحثين الدِّ

  به تمت ع ما 
ُّ
، وركـوب البيـوت، اتِّخاذ من تعالى اهللُ  أباحه بما  الن بي وابِّ  الـد 

واألوالد. األموال من اهللُ  رزقه بما والت متُّع

وابط     المبا ، يف فاإلسرا كورك بالمباحات، الت متُّع عند القرآن يف الواردة الض 
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 اهلل. معصية يف ُيستعمل وأال  

مات. الت متُّع ذمِّ  من الكريم القرآن يف ورد ما  بالمحر 

  النبوي التفسير 
ّ
  لموضوع   أو جامعة   آلية   العملي

ِّ
الكريم. القرآن يف كلِّي

* * * 
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 واملراجع املصادر

 ،هــ(543 :ت) العربـي بـن بكـر أبـو اهلل عبـد بـن محمـد القاضـي ،القرآن أحكا  -1

 الكتـب دار ،عطـا القـادر عبـد محمـد عليـه: وعل ق أحاديثه وخرج أصوله راجع

 (.م2003 - هـ1424) ،3ط ،لبنان – بيروت العلمية،

 الخطـابي محمـد بـن حمد سليمان أبو ،البخاري( صحي  )شر  الحديث أعل  -2

 مأ جامعـة ،سـعود آل الـرحمن عبد بن سعد بن محمد د. قيحقت ،هـ( 388 )ت

 - هــ1409) ،1ط ،اإلسـالمي( الـوراث وإحيـاء العلمية البحوث )مركز القرى

 (.م1988

 ت:) الجوزيــة قــيم ابــن بكــر أبــي بــن محمــد ،الشوويطان مصووايد يف اللهفووان إ اثووة -3

 ،إيتـيم سـعيد بـن مصطفى يثه:دأحا خرج ،شمس عزير محمد حققه: هـ(،751

 (.هـ1432) ،1ط ،المكرمة مكة - الفوائد عالم دار

ووع  الم   إكمووال -4
 الفضــل أبــو موســى بــن عيــاض القاضــي ،مسوولم صووحي  بشوور  مل 

ــوىف: ـــ(544 )المت ــحقت ،ه ــدكتور ق:ي ــى ال ــَماِعيل يْحَي ــاء دار ،إِْس ــة الوف  للطباع

 (.م1998 - هـ1419) ،1ط ،مصر والتوزيع، والنشر

 علـي بن محمد ،الحجاج بن مسلم اإلما  صحي  شر  يف الثجاج المحيط البحر -5

 .هـ( 1436 - 1426) ،1ط ،الجوزي ابن دار هـ(،1442 )ت: وبييثاإل

 ،هــ(794 ت:) الزركشـي اهلل عبـد بـن محمد الدين بدر ،القرآن علو  يف البرهان -6

 البــابي عيســى العربيــة الكتــب إحيــاء دار ،إبــراهيم الفضــل أبــو محمــد ق:يــحقت

 (.م1957 - هـ1376) ،1ط ،وشركائه الحلبي

 الـدار هــ(،1393)ت: عاشـور بـن محمـد بـن الطـاهر حمـدم ،والتنووير تحريرال -7

(.هـ1984) ،تونس – للنشر التونسية

 الــرحمن عبــد بــن محمــد العــالء ألبــي ،الترمووذي جووامع بشوور  األحوووذي تحفووة -8

 المكتبـة ،اللطيـف عبـد بـن الوهـاب عبد قيحقت ،هـ(1353 :ت) يالمباركفور
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 (.م1963-هـ1383) 2ط ،المنورة المدينة السلفية،

 :ت) الكلبـي جـزي بـن أحمـد بـن محمـد القاسـم أبـو التنزيول، لعلو  التسهيل -10

ــد تحقيــق ،هـــ( 741 ــي بــن األرقــم دار الخالــدي، اهلل عب  بيــروت، – األرقــم أب

  هـ(.1416)1ط

ــو ،العظوويم القوورآن تفسووير -11 ــماعيل الفــداء أب ــر بــن إس ــر بــن عم   كثي
ّ
 الدمشــقي

 .م(1999-ه1420) 2ط طيبة، دار سالمة، سامي تحقيق ،هـ(774)ت:

 قيـحقت ،هــ(370 :ت) منصور أبو األزهري بن أحمد بن محمد ،اللغة تهذيب -12

 (.م2001) ،1ط ،بيروت – العربي الوراث إحياء دار ،مرعب عوض محمد

 اهلل عبـد بن ناصر بن الرحمن عبد ،المنان كل  تفسير يف الرحمن الكريم تيسير -13

ــق ،(ه1376)ت: لســعديا ــد تحقي ــرح عب  ،الرســالة مؤسســة ،اللويحــق منال

  م(.2000-ه1420)1ط

 القرطبـي الـدين شـمس ،أحمـد بـن محمـد اهلل عبـد أبو القرآن، ألحكا  جامعال -14

 المصـرية، الكتـب دار أطفـيش، وإبراهيم الربدوين أحمد تحقيق ،هـ(671)ت:

 .م(1964-ه1384) 2ط

 قيـحقت هــ(،310)ت: الطـربي جريـر بـن محمـد ،القرآن تأويل يف البيان جامع -15

 م(.2000-ه1420)1ط ،الرسالة مؤسسة ط: ،شاكر ومحمود شاكر، أحمد

 :ت) اإلشـبيلي الـرحمن عبـد بن الحق عبد محمد أبو ،الصحيحين بين الجمع -16

 أبـو اهلل عبـد بن بكر الشيخ تقديم ،الغماس محمد بن حمد به: اعتنى ،هـ( 582

 ،1ط ،السـعودية العربيـة مملكةال - الرياض والتوزيع، للنشر المحقق دار ،زيد

 (.م1999 - هـ1419)

 بكر أبي بن محمد ،والدواء الداء أو الشايف الدواء عن سأل لمن الكايف الجواب -17

 - هـــ1418) ،1ط ،المغــرب – المعرفــة دار ،هـــ(751 :ت) الجوزيــة قــيم ابــن

 (.م1997
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 (،ماجوه نابو سونن شور  يف الحاجوة كفاية) ماجه ابن سنن على السندي حاشية -18

ــد بــن محمــد ــو الهــادي عب ــل دار ،هـــ(1138 :ت) الســندي الحســن أب  - الجي

 .طبعة بدون بيروت،

 الهـادي عبـد بـن محمد ،السنن( مع )مطبوع النسائ  سنن على السندي حاشية -19

 ،حلـب – اإلسـالمية المطبوعـات مكتـب ،هـ(1138 :ت) السندي الحسن أبو

 م(.1986 -ه1406) ،2ط

 الحنبلي تيمية بنا الحليم عبد بن أحمد العباس أبو ،والنقل عقلال تعارض درء -20

 اإلمـام جامعـة ،سـالم رشـاد محمـد الـدكتور تحقيـق: ،هـ(728 :ت) الدمشقي

- هـــ1411) ،2ط ،الســعودية العربيــة المملكــة اإلســالمية، ســعود بــن محمــد

 (.م1991

 زيالجــو محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد ،التفسووير علووم يف المسووير زاد -21

 ه(.1422)1ط ،العربي الكتاب دار ،المهدي الرزاق عبد تحقيق (،ه597)ت:

 :ت) الجوزيــة قــيم ابــن ،بكــر أبــي بــن محمــد ،العبوواد خيوور هوودي يف المعوواد زاد -22

 الرسـالة مؤسسـة ،األرناؤوط القادر عبدو ،األرناؤوط شعيب تحقيق ،هـ(751

 م(.1986 -ـه1407) ،14ط ،الكويت – بيروت ،اإلسالمية المنار مكتبة -

ِجْستاين األشعث بن سليمان داودأبو ،داود أب  سنن -23  قيحقت ،هـ(275 :ت) السِّ

 )د.ت(. بيروت – صيدا العصرية، المكتبة ،الحميد عبد الدين محيي محمد

 تحقيـق: ،هــ(273 :ت) القزوينـي، يزيـد بـن محمد هماج بنال ،ماجه ابن سنن -24

 ،الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد

 )د.ت(.

 :ت) الورمـذي، عيسـى بـن حمـدم عيسى ألبي (،الكبير الجامع) الترمذي سنن -25

 ،بيـــروت – اإلســـالمي الغـــرب دار ،معـــروف عـــواد بشـــار قيـــحقت ،هــــ(279

 (.م1998)
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 النسـائي شـعيب بـن أحمـد الرحمن عبد ألبي (،الصغرى السنن) النسائ  سنن -26

 – اإلسـالمية المطبوعـات مكتـب ،غـدة أبـو الفتـا  عبـد تحقيق ،هـ(303 :ت)

 م(.1986 –ـه1406)2ط ،حلب

 ،هـ( 844 :ت) رسالن بن حسين بن أحمد الدين شهاب ،داود أب  سنن شر  -27

 للبحث الفال  دار ،الرباط خالد بإشراف الفال  بدار الباحثين من عدد تحقيق:

 - هــ1437) ،1ط ،العربيـة مصـر جمهوريـة - الفيوم الوراث، وتحقيق العلمي

 (.م2016

 ،هــ(449 :ت) خلـف بـن علـي الحسـن أبـو بطال ابن البخاري، صحي  شر  -28

 ،2ط ،الريـاض السـعودية، - الرشـد مكتبـة ،إبـراهيم بـن ياسر تميم أبو تحقيق:

 (.م2003 - هـ1423)

 ،(هــ1421 :ت) العثيمـين صالح بن محمد المستقنع، زاد على الممتع الشر  -29

  هـ(.1422) ،1ط ،الجوزي ابن دار

 )ت: الورمــذي ســورة بــن عيســى بــن محمــد عيســى أبــو ،المحمديووة الشوومائل -30

 ،بيــروت – الثقافيــة الكتـب مؤسســة ،الجليمـي عبــاس سـيد :تحقيــق هــ(،279

 هـ(.1412) ،1ط

  اهلل رسـول أمـور مـن المختصـر الصحيح المسند الجامع) البخاري صحي  -31

  لبخـــاريا إســـماعيل بـــن محمـــد اهلل عبـــد أبـــو ،أيامهــــ(و وســـننه
ّ
 الُجعفـــي

 هـ(.1422) ،النجاة طوق دار الناصر، زهير محمد تحقيق ،هـ(256)ت:

 مكتبــة ،هـــ(1420:ت) األلبــاين الــدين ناصــر محمــد ،داود أبوو  سوونن صووحي  -32

 (.م2000 - هـ1421) ،2ط المعارف،

 مكتبـة ،هــ( 1420 :ت) بـايناألل الـدين ناصـر محمـد ماجوه، ابن سنن صحي  -33

 (.م1997 - هـ1417)1ط المعارف،

 مكتبـة ،هــ( 1420 :ت) األلبـاين الـدين ناصـر محمـد الترموذي، سونن صحي  -34
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 (.م2000 - هـ1420) ،1ط المعارف،

 مكتبــة ،هـــ( 1420 :ت) األلبــاين الــدين ناصــر محمــد النسووائ ، سوونن صووحي  -35

 (.م1999 - هـ1419) ،1ط المعارف،

 رسـول إلـى العـدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند) مسلم ي صح -36

 دار ط: ،البـاقي عبـد محمـد تحقيـق هـ(،261)ت: الحجاج بن مسلمل (، اهلل

  .العربي الوراث إحياء

 :ت) الجوزيـة قـيم ابـن بكـر أبـي بـن محمـد ،الشاكرين وذخيرة الصابرين عدة -37

 المنـورة، المدينـة الـوراث، دار ةبيروت/مكتبـ دمشـق، كثيـر، ابـن دار ،هـ(751

 (.م1989 -هـ1409) ،3ط ،السعودية العربية المملكة

 الـدين بـدر أحمـد بـن محمود محمد أبو ،البخاري صحي  شر  القاري عمدة -38

 )د.ت(. ،بيروت – العربي الوراث إحياء دار ،هـ(855 :ت) يالعين

 آبادي العظيم الحق شمس محمد الطيب أبو ،داود أب  سنن شر  المعبود عون -39

 المدينـة ،السـلفية المكتبـة ،عثمان محمد الرحمن عبد قيحقت ،هـ(1329 :ت)

 (.م1968 -هـ1388) ،2ط ،المنورة

 بـابن الشـهير الـدين شـهاب بـن الـرحمن عبد الفرج وأب الدين زين ،الباري فت  -40

 ابـن دار ،محمـد بن اهلل عوض بن طارق معاذ أبو تحقيق: هـ(،795 )ت: رجب

 (.هـ1422) ،2ط ،الدمام / السعودية - لجوزيا

 )ت:العسـقالين حجـر بـن علـي بن حمدأل ،البخاري صحي  شر  الباري فت  -41

 بإخراجـه قـام ،البـاقي عبـد فـؤاد محمـد وأحاديثـه: وأبوابـه كتبـه رقـم هـ(،852

 العالمـة: تعليقـات عليـه ،الخطيـب الـدين محب طبعه: على وأشرف وصححه

 هـ(.1379) بيروت - المعرفة دار ،باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد

 )ت: العثيمـين صـالح بـن محمـد ،المرا  بلوغ بشر  واإلكرا  الجلل ذي فت  -42

 عرفـة بنـت إسـراء أم رمضـان، محمـد بـن صـبحي وتعليـق: تحقيـق هـ(،1421
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 (.م 2006 -هـ1427) ،1ط ،والتوزيع للنشر اإلسالمية المكتبة ،بيومي

 األمواي بلووغ ومعوه ،الشويباي حنبول بن أحمد اإلما  مسند لترتيب الرباي الفت  -43

 :ت) السـاعايت البنـا محمـد بـن الـرحمن عبـد بن أحمد ،الرباي الفت  أسرار من

 )د.ت(. الثانية الطبعة ،العربي الوراث إحياء دار ،هـ( 1378

 ديالسـن الحسـن أبو الهادي عبد بن محمد ،داود أب  سنن شر  يف الودود فت  -44

 - دمنهــور - لينــة )مكتبــة ،الخــولي زكــي محمــد ق:يــحقت هـــ(،1138 )ت:

 المملكـة - المنـورة المدينـة - المنـار أضـواء )مكتبـة العربية(، مصر جمهورية

 (.م2010 - هـ1431) ،1ط ،السعودية( العربية

 الـرؤوف بعبـد المـدعو محمـد الـدين زيـن الصوغير، الجامع شر  القدير فيض -45

 هـ(.1356) ،1ط مصر، – الكربى التجارية المكتبة ،(هـ1031 :ت) المناوي

 علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج ألبـي ،الصوحيحين حوديث مون المشكل كشف -46

 ،الريـاض – الـوطن دار ،البـواب حسـين علـي قيـحقت ،هـ(597 :ت) الجوزي

 )د.ت(.

 دار ،الَهـَرري األمـين محمد الحجاج، بن مسلم صحي  شر  الوهاج الكوكب -47

 (.م2009 - هـ1430) ،1ط ،النجاة طوق دار - هاجالمن

 :ت) منظــور ابــن الــدين جمــال الفضــل، أبــو مكــرم بــن محمــد ،العوورب لسووان -48

 (.هـ1414) ،3ط ،بيروت – صادر دار ،هـ(711

عبد  بن غالب بن حقعبد ال محمد أبو ،العزيز الكتاب تفسير يف الوجيز محررال -49

 دار ،محمـد الشـايف عبـد السـالم عبـد تحقيـق هــ(،542)ت: عطيـة بن رحمنال

 (.هـ1422) 1ط ،بيروت – العلمية الكتب

ــو ،المصووابي  مشووكاة شوور  المفوواتي  اةعوومر -50 ــد الحســن أب ــن اهلل عبي  محمــد ب

 - واإلفتــاء والــدعوة العلميــة البحــوث إدارة ،هـــ(1414 :ت) المبــاركفوري

 (.م1984- هـ 1404) ،3ط ،الهند بنارس - السلفية الجامعة
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 :ت) القـــاري ســـلطان بـــن علـــي ،المصوووابي  مشوووكاة شووور  المفووواتي  مرقووواة -51

 (.م2002 - هـ1422) ،1ط ،لبنان – بيروت الفكر، دار ،هـ(1014

 قيـحقت هــ(،307 ت:) الموصـلي يعلـى أبـو علـي بـن حمدأل ،يعلى أب  مسند -52

 م(.1988 –ه1408) 1ط ،دةج – القبلة دار ،األثري الحق إرشاد

 ،هــ(241 :ت) حنبـل بـن أحمـد اهلل عبـد ألبـي ،حنبول بون أحمود اإلموا  مسند -53

 عبـد بـن اهلل عبـد د إشراف: ،وآخرون مرشد، عادلو ،األرنؤوط شعيب قيحقت

 (.م2001 -هـ1421)1ط ،الرسالة مؤسسة ،الوركي المحسن

 صـالح ،المكوررة واألحاديوث األسوانيد محوذو  حنبول بن أحمد اإلما  مسند -54

 (.م2013 - هـ1434) ،1ط لم،الق دار الشامي، أحمد

 المعـروف عمـرو بـن أحمـد بكـر أبـو ،الزخار البحر باسم المنشور البزار مسند -55

 1 مـن األجـزاء )حقـق اهلل، زين الرحمن محفوظ قيحقت ،هـ(292 :ت) بالبزار

 الخـالق عبد وصربي ،(17 إلى 10 من األجزاء )حقق سعد بن وعادل ،(9 إلى

 :1ط ،المنـورة المدينـة - والحكـم العلـوم كتبـةم ،(18 الجـزء )حقق الشافعي

 .م(2009 وانتهت م،1988 )بدأت

 بــن محمــد بــن حمــد ســليمان أبــو ،داود أبوو  سوونن شوور  وهووو السوونن، معووالم -56

 ،1ط ،حلـب – العلميـة المطبعـة ،هــ(388 :ت) بالخطابي المعروف الخطاب

 (.م1932 -هـ1351)

 العبــاس أبــو عمــر بــن حمــدأ ،مسوولم تلخووي  كتوواب موون أشووكل لمووا المفهووم -57

 والشـؤن األوقـاف وزارة ،التـازي الهـادي عبـد قيـحقت ،هـ(656 :ت) القرطبي

 )د.ت(. بالمغرب اإلسالمية

 تيمية بنا الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،التفسير أصول يف مقدمة -58

 (.م1980-هـ1490) ،لبنان بيروت، الحياة، مكتبة دار ،هـ(728 :ت)

 ألبـي مسولم(، علوى النوووي )شور  الحجواج بون مسلم صحي  شر  منهاجال -59
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 الـوراث إحيـاء دار ،هــ(676 :ت) النـووي شـرف بـن يحيى الدين محيي زكريا

 هـ(.1392) 2ط ،بيروت – العربي

 :ت) الشــنقيطي المجلســي القــادر عبــد األبصووار، قوورة شوور  يف األفكووار نزهووة -60

 – هــــ1422) موريتانيـــا، كشـــوط،نوا الطبعـــة الجـــوزي، ابـــن دار ،(هــــ1337

 م(.2001

* * * 
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ʻAdl ilá Rasūl Allāh), li-Muslim ibn al-Ḥajjāj (t : 261h), taḥqīq 
Muḥammad ʻAbd al-Bāqī, Ṭ : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī. 

36. ʻIddat al-ṣābirīn wa-dhakhīrat al-shākirīn, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn 
Qayyim al-Jawzīyah (t : 751h), Dār Ibn Kathīr, Dimashq, Bayrūt / 
Maktabat Dār al-Turāth, al-Madīnah al-Munawwarah, al-Mamlakah al-
ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, ṭ3, (1409h-1989m). 

37. ʻUmdat al-Qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Abū Muḥammad Maḥmūd ibn 
Aḥmad Badr al-Dīn al-ʻAynī (t : 855h), Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – 
Bayrūt, (D. t). 

38. ʻAwn al-Maʻbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd, Abū al-Ṭayyib Muḥammad 
Shams al-Ḥaqq al-ʻAẓīm Ābādī (t : 1329h) Taḥqīq ʻAbd al-Raḥmān 
Muḥammad ʻUthmān, al-Maktabah al-Salafīyah, al-Madīnah al-
Munawwarah, ṭ2, (1388h-1968m). 

39. Fatḥ al-Bārī, Zayn al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn Shihāb al-
Dīn al-shahīr bi-Ibn Rajab (t : 795h), taḥqīq : Abū Muʻādh Ṭāriq ibn 
ʻAwaḍ Allāh ibn Muḥammad, Dār Ibn al-Jawzī-al-Saʻūdīyah / al-
Dammām, ṭ2, (1422h). 

40. Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-
ʻAsqalānī (t : 852h), raqm katabahu wa-abwābuh wa-aḥādīthahu : 
Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, qāma bi-ikhrājihi wa-ṣaḥḥaḥahu wa-
ashrafa ʻalá ṭabʻihi : Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, ʻalayhi taʻlīqāt al-
ʻallāmah : ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allāh ibn Bāz, Dār al-Maʻrifah-
Bayrūt (1379h). 

41. Fatḥ Dhī al-Jalāl wa-al-ikrām bi-sharḥ Bulūgh al-marām, Muḥammad 
ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn (t : 1421h), taḥqīq wa-taʻlīq : Ṣubḥī ibn 
Muḥammad Ramaḍān, Umm Isrāʼ bint ʻArafah Bayyūmī, al-Maktabah 
al-Islāmīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Ṭ1, (1427h-2006 M). 

42. al-Fatḥ al-rabbānī li-tartīb Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-
Shaybānī, wa-maʻahu Bulūgh al-amānī min Asrār al-Fatḥ al-rabbānī, 
Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Bannā al-Sāʻātī (t : 
1378 H), Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī al-Ṭabʻah al-thāniyah (D. t). 

43. Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd, Muḥammad ibn ʻAbd al-
Hādī Abū al-Ḥasan al-Sindī (t : 1138h), taḥqīq : Muḥammad Zakī al-
Khūlī, (Maktabat Līnah-Damanhūr-Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah), 
(Maktabat Aḍwāʼ al-Manār-al-Madīnah al-Munawwarah-al-Mamlakah 
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah), Ṭ1, (1431h-2010m). 

44. Fayḍ al-qadīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr, Zayn al-Dīn Muḥammad al-
madʻū bi-ʻAbd al-Raʼūf al-Munāwī (t : 1031h), al-Maktabah al-
Tijārīyah al-Kubrá – Miṣr, Ṭ1, (1356h). 

45. Kashf al-mushkil min Ḥadīth al-ṣaḥīḥayn, li-Abī al-Faraj ʻAbd al-
Raḥmān ibn ʻAlī al-Jawzī (t : 597h), taḥqīq ʻAlī Ḥusayn al-Bawwāb, 
Dār al-waṭan – al-Riyāḍ, (D. t). 
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46. al-Kawkab al-wahhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Muḥammad al-
Amīn alharary, Dār al-Minhāj-Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ1, (1430h-2009M). 

47. Lisān al-ʻArab, Muḥammad ibn Mukarram Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn 
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50. Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ, ʻAlī ibn Sulṭān al-Qārī (t : 
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Ḥanbal (t : 241h), taḥqīq Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, wa-ʻĀdil Murshid, wa-
ākharūn, ishrāf : D ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, 
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almkrrh, Ṣāliḥ Aḥmad al-Shāmī, Dār al-Qalam, Ṭ1, (1434h-2013m). 
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Abū al-ʻAbbās al-Qurṭubī (t : 656h), taḥqīq ʻAbd al-Hādī al-Tāzī, 
Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah bi-al-Maghrib (D. t). 

57. Muqaddimah fī uṣūl al-tafsīr, Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn 
ʻAbd al-Ḥalīm Ibn Taymīyah (t : 728h), Dār Maktabat al-ḥayāh, Bayrūt, 
Lubnān, (1490h-1980m). 

58. al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj (sharḥ al-Nawawī ʻalá 
Muslim), li-Abī Zakarīyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (t 
: 676h), Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī – Bayrūt, ṭ2 (1392h). 

59. Nuzhat al-afkār fī sharḥ Qurrat al-abṣār, ʻAbd al-Qādir al-Majlisī al-
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 (هزاد بـ)طورسون الشهير هـ(،1015)تالباقي عبد للمولى

 وتحقيق دراسة

س  الوربية بوزارة الثانوي بالتعليم المدرِّ

العراق - الدين صال  تربية مديرية
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  بحثال ملخص

 التفسير علم البحث: ضوعمو

 ودراستها شريعتنا علوم يف اإلجالء علماءنا عن خطوطاتم من ُأثر ما بتحقيق إن

 محكمـة أسـس علـى وإخراجها الثمينة، النصوص هذه صيانة يف جليل هدف يتحقق

 هذه حضارة على الشاهدة باأليدي ُخطت التي تاريخيةال الوثائق فهي النقل، أداء من

ء هاعلماء من األقدمين علم سعةو ؛العريقة األمة  أهـداف أبـرز من فإن وكذا ،األجال 

 العلـم أهـل علـى بالنفع عودتل للنور، إخراجها هو المخطوطات هذه وتحقيق ةدراس

 بتفسـير متعلقـة رسـالة هـي ةمخطوطـال وصنصـال هـذه وأحـدى ،وباحثين طلبة، من

 زاده طورسـون بـن اقيالبـ عبـد القاضـي لمصنفها الشعراء سورة أوائل يف تعالى قوله

 النقل بمسلوب النص هذا وتحقيق دراسة إلى عمدت قدو ،اهلل رحمه (ـه1015 )ت

 وترجمـة نصـوص، مـن المخطـوط يف ورد مـا توثيـق مـن ،الـدقيق العلمـي والتحقيق

 إلـى تحتـاج مصـطلحات مـن ورد ما وبيان المصنف، قبل من ذكرهم الوارد لإلعالم

فـت أن بعـد وهذا تعريف،  أن خاصـة مستفيضـة، بدراسـة والمصـن ف صـنِّف،بالم عر 

 وبمصــنفاته بــه، التعريــف فكــان ســابقة، بدراســة يحــظَ  لــم طورســون بــن المصــنف

 الدراسـة، هـذه مـن هبـا خرجـُت  التـي النتائج أبرز من هو مخطوطاته إحدى وتحقيق

ـا النتائج من فإن وكذا  التفسـير، يف المتنـوع وأسـلوبه المصـنف بمـنهج التعريـف ايضا

 العلماء. من سبقه من عن نقلوال

 إلى هذه رسالته وإضافة طورسون، ابن مصنفات يف البحث التوصيات: أهم ومن

 بـالظهور النـور أبصـرت أن بعد الكتب، وفهارس الوراجم، كتب يف مصنفاته مجموع

 .والتحقيق بالدراسة

 مخطوطات. تحقيق تفسير، قرآن، علوم المفتاحية: الكلمات

* * * 
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 املقدمة

 الجلـي، الحـق بعـده، نبـي ال مـن علـى والسـالم والصـالة حمـده، حـق هلل دالحم

 وصـحبه آلـه وعلـى محمـد، والمرسـلين األنبيـاء خـاتم وشفيعنا سيدنا البهي، والنور

 الميامين. الغر

 وبعد..

 الحنيـف ودينه تعالى اهلل لكتاب الخادمة الشريفة العلوم يف اإلسالمي الوراث فإن

 مـن يحويـه بما- بالنفع ليعود إلحيائه؛ العناية مزيد يتوجب كريم، وإرث   عظيم، كنز  

 ُخطـت تاريخيـة وثيقـة كونـه عن فضالا  وباحثين، طلبة، من العلم أهل على -معارف

ء، علماءنــا مــن األقــدمين أفهــام لنــا لتنقــل باأليــدي،  ســعة علــى شــاهدة فهــي األجــال 

 العريقـة، ألمـةا هـذه حضـارة علـى وشـاهدة ِهممهـم، وعلـو عـزمهم، وقـوة علمهم،

 هـذه صـيانة وهـو أال المرجـو، الهـدف يتحقق ودراستها المخطوطات هذه وبتحقيق

 مسـملة إدراك وعلينا النقل، أداء من محكمة أسس على وإخراجها الثمينة، النصوص

 الحـرص تسـتلزم علمية أمانة هو النصوص تحقيق أن واإلخراج: النقل هذا يف مهمة

 وتاريخية. علمية العتبارات الوثائق؛ هذه لنق يف مؤديها من والدقة التام

 سورة أوائل يف تعالى قوله بتفسير متعلقة رسالة يف مخطوط   نص   أيدينا وبين

 اهلل، رحمه هـ(1015 )تزاده طورسون بن الباقي عبد القاضي لمصنفها الشعراء

 إحصاء وعدم الوراجم، كتب يف ترجمته لقصور ؛المغمورين العلماء من ُيعد الذي

 نت مت زت رت ُّٱ تعالى: قوله تفسير يف علمية رسالة وهي بالكامل، نفاتهمص
َّمل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 هباتين الخاصة األقوال وحشد نقل يف جهده فيها المصنف أعَمَل  [،8 -7]الشعراء:

 العربية يف مصنفات من قبله ُصنِّف ما على اطالعه سعة يؤكد مما الكريمتين، اآليتين

ا، بالشر  وبيااا األقوال هذه مناقشة مع التفسير، لوموع  مما عليها، منه والزيادة أيضا

 اللغة وعلوم التفسير، علم يف وبراعته وإمكانيته والمعرفية، العلمية، قدرته يبين
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 والبالغة. النحو من العربية

 العلمـي والتحقيـق النقـل بمسـلوب الـنص هـذا وتحقيـق دراسـة إلى عمدت وقد 

 النصـوص تحقيـق غمـار خـوض هـو هـذه دراسـتي يف أهـدايف أبرز من وكان ،الدقيق

 مـا مـع-وجـدهتا وقـد المضـمار، هـذا يف لي تجربة أول كواا ودراستها، المخطوطة

  بـالنفع عـادت يانعـة، ثمـرات ذات ماتعة، تجربة-جهد من فيها
 
 اآلخـرين، قبـل علـي

ا أراه الذي-العلمي العمل هبذا أين وحسبي  الرسـالة هـذه وتحقيـق اسـةدر يف -صغيرا

 بـين كانـت أن بعـد للنور، -ربي بفضل-وإخراجها إظهارها على عملت قد المباركة

 مـن معروفـة تكـن لـم أاـا خاصةا  العلمية، الكتب دور يف المغلفات محتويات طيات

 بـنص   فظهـرت لـه، المورجمـين مـن أي   عنـد طورسـون البن المصنفات ِعداد يف قبل

 اعتمـدت وقد طورسون، ابن مصنفات لمجموع إضافتها نع فضالا  مدروس، محقق

 مكتبة نسخة هي -األم النسخة اعتمدها التي -األولى نسختين: على التحقيق هذا يف

 علي قليج مكتبة من فهي الثانية النسخة أما (،6لوحاهتا) عدد ويبل  أفندي، اهلل فيض

 المبـارك لبحـثا هـذا علـى العمـل خطـة بتقسـيم وقمـت لوحـات، (4البالغـة) باشا،

 هما: قسمين، على وجعله

 ويتضمن: )الدراسة(، األول: القسم

 التعريـف األول: المطلب ويتضمن: العلمية، ومكانته المؤلف، :األول المبحث 

 شيوخه ويتضمن: العلمية، مكانته الثاين: المطلب ووفاته، ونسبه، اسمه، بالمصنف،

 ومؤلفاته. وتالمذته،

 األول: المطلب وفيه: التحقيق، ومنهج ووصف، راسة،د الرسالة :الثاي المبحث

 الرسـالة، عنـوان الثـاين: المطلـب فيها، ومصادره المؤلف، ومنهج الرسالة، موضوع

 ونماذج التحقيق، ومنهج الخطية، النسخ وصف الثالث: المطلب للمؤلف، ونسبتها

 النسخ. من

 سـورة أوائـل يف عـالىت قوله بتفسير متعلقة رسالة المحقق(: الن  الثاي:) القسم
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  ... نت مت زت رت ٱ :الشعراء

  التوصيات. مع النتائج، بمبرز الخالصة ثم

ا  يتقبلـه وأن العمـل، يف اإلخـالص حظي من يجعل أن تعالى اهلل أدعو فإين وختاما

 اإلخــراج هبــذا البحــث إخــراج يف وتوفيــق فــال  مــن كــان ومــا القبــول، بحســن منــي

  اهلل فضل من فهذا المبارك
ّ
 اهلل راجيـة نفسـي، فمـن وتقصير إخفاق من كان وما ،علي

 والغفران. العفو

* * * 
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 )الدراسة( األول القسم

 القسم قسمين: على ُيجعل أن المخطوطات لتحقيق البحثي العمل ضرورات من

 التحقيـق، منهجيـة عـرض ثم مصنفه، ووصف ودراسة بالمؤلف، التعريف يف األول

 بالقسم هنا ونبدأ المخطوط، النص تحقيق فهو الثاين القسم أما النسخ، من نماذج مع

 هما: بمبحثين، جاء الذي )الدراسي(، األول

 ويتضمن: العلمية، ومكانته المؤلف، :األول المبحث

 ووفاته. ونسبه، اسمه، بالمؤلف، التعريف األول: المطلب

 ومؤلفاته. وتالمذته، شيوخه ويتضمن: العلمية، مكانته الثاين: المطلب

 وفيه: التحقيق، ومنهج ووصف، دراسة، الرسالة :الثاي بحثالم

 فيها. ومصادره المؤلف، ومنهج الرسالة، موضوع األول: المطلب

 للمؤلف. ونسبتها الرسالة، عنوان الثاين: المطلب

 النسخ. من ونماذج التحقيق، ومنهج الخطية، النسخ وصف الثالث: المطلب

 

 لميةالع ومكانته املؤلف، :األول املبحث

ــري   ــات ومحقــق المصــنفات بــدارس ح ــته يقــدم أن المخطوط  وتحقيقــه دراس

لـف ومـا العلمية، وبمكانته به، بالتعريف المؤلف، ترجمة على بالوقوف  أثـار مـن خ 

 هما: بمطلبين، المبحث هذا جاء ولذا علمية،

 ووفاته. ونسبه، اسمه، بالمؤلف، التعريف األول: المطلب

 ومؤلفاته. وتالمذته، شيوخه ويتضمن: علمية،ال مكانته الثاين: المطلب

 ووفاته. ونسبه، امسه، باملؤلف: التعريف األول: املطلب

ــ الملقـب ،الرومـي الحنفـي، طورسـون بن الباقي عبد القاضي هو ــ الشـهير )بقـائي(، ب  ب

 طريـق عـن جـاءت فارسـية، مفـردة و)زاده( م(، 1606 -ـهـ 1015 )ت زاده(، )طورسون
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 طورسون. ابن أي: زاده( )طورسون فـمعنى ،)االبن( بمعنى: وهي العثمانيين،

 يف القـاهرة، يف التـدريس وولـي الزمن، من مدة بمصر القضاء طورسون ابن تولى

ا كان باشا، علي مدرسة ا العربية، باللغة عالما  فضـالا  هبـا، بالتصنيف وبرع فيها، وماهرا

 يف مصـنفات لـه ،-اهلل رحمـه-هبا تويف أن إلى بمصر بقي الوركية، باللغة مصنفاته عن

  .والحديث والنحو، التفسير، منها: علوم، عدة

 العلمية مكانته الثاني: املطلب

:  وتلمذته. شيوخه أوالا

 لـم بـالمؤلفين التعريـف ومظـان والطبقـات الـوراجم كتـب يف الطويل البحث بعد

 قـد أنـه القـول نايمكن أننا إال وتالمذة، شيوخا له ذكر طورسون البن ترجم ممن أجد

 ،-فيهـا ولِـد التـي السـنة لجهالـة-هبـم َلِحـق الـذين أو عاصـرهم الـذين بالعلمـاء تمثر

- العلمـاء هؤالء من ونذكر مصنفه، يف أقوالهم إيراد على -بال  باهتمام-أتى والذي

 وسـعدي هــ(،940باشـا)ت كمـال ابـن :-الـنص تحقيـق قسم يف ترجمتهم المذكور

ــو هـــ(،945جلبــي)ت ــه مــن يظهــر فالــذي هـــ(،982 ود)تالســع وأب ــوالهم نقل  ألق

 عنهم. أخذ قد يكون أن ُيستبعد وال بعلمهم، تمثر قد أنه هبا واالهتمام

 مؤلفاته. ثانياا:

 علـي بمدرسـة مدرسـًا كـان حينمـا علقهـا يحصى، أن من أكثر قولهم يف رسالة 

.القاهرة يف باشا

                                                 
ــــة األلفــــاظ معجــــم موقــــع ينظــــر (1)  وموقــــع ،  العثماني

). 

 ومن ،النبالء وعلمائه األزهر شيوخ وجهود ،72 /5 المؤلفين ومعجم ،495 /1 العارفين هدية ينظر: (2)

 الهجـري العاشر القرن بداية من البخاري اإلمام صحيح خدمة يف ومناهجهم الفضالء من بمصر عاش

 .393-392 عشر، الخامس القرن من هـ1438 عام إلى

 .1/849و ،1/847 الظنون كشف ينظر: ( 3)

http://www.lugatim.com/s/zade
https://meaningnames.net/recipes-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D9%87
https://meaningnames.net/recipes-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D9%87
https://meaningnames.net/recipes-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D9%87
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 اَلم َعَليِهم االنبياء فِي رسالة .الوركية باللغة وعددهم، الس 

 كشــف صــاحب فيهــا قــال المشــارق، مــن حــديث مئــة شــر  يف حســناء تحفــة 

 الشـهير: البـاقي، عبـد للمـولى شـر  )المشـارق( مـن حـديث مئـة ))وعلـى الظنون:

له: زاده، بطورسون  أنـه فيـه: ذكـر ...الـخ(، والسنة الكتاب جعل الذي هلل )الحمد أو 

 وابـــن ،األكمـــل الشـــارحان: أفـــاده مـــا مـــع )المشـــارق(، تدريســـه أثنـــاء يف درس

اه: وشـرحها، حـديث، مئـة جمـع: إسكندر، قضاء ولي ولما ،المَلك  )تحفـة وسـم 

 هبـا، وألحقهـا: السـالم، يف حـديثا عشر خمسة جمع: ثم تمليفه، تاريخ على حسناء(،

 حـديث مئـة طورسـون ابن فيه انتقى كتاب هو الحسناء والتحفة ،أيضا(( وشرحها

 العـالم لإلمـام المصـطفوية( األخبـار صـحا  مـن النبويـة األنـوار مشارق كتاب) من

 مـن (2250يقـارب) مـا الصغاين فيها جمع هـ(،650)تالصغاين محمد بن حسن

                                                 
 نفسه. المصدر ينظر: (1)

ــ(،786 )ت الحنفـي، لـدينا أكمـل البـابريت، أحمـد بـن محمـود بـن محمد العالمة الشيخ هو (2) ـا كـان ه  بفنـون عارفا

 الشـيخ وعـن حيـان أبـي عـن أخذ فامتنع، مرات عدة القضاء عليه عرض العقل، وافر عظيمة، وهيئة هيبة ذا العلم،

 النقــود ) أســماه: الحاجــب، ابــن مختصــر شــر  منهــا: عــدة، وشــرو  مصــنفات لــه األصــبهاين، الــدين شــمس

ا شـرحه وقـد للصـغاين، النبويـة األنـوار لمشـارق وشـر  والردود(، ا الفائـدة، غزيـر شـرحا  النصـير لعقيـدة وشـرحا

 .339 /1 الوعاة وبغية ،6/1 الثامنة المئة أعيان يف الكامنة الدرر ينظر: الطوسي،

ين، أمين بن اْلَعِزيز عبد بن الل طِيف عبد الفقيه وهو (3) ومِي، الد   اْبـن وأ الملـك، بابن اْلَمْعُروف اْلَحنَِفّي، الرُّ

 هبـا وبقي تركيا، يف ازمير والية مضافات من وهي )تيره(، َبْلَدة يف ويدرس يسكن، َكانَ  (،801ملك)ت

 َوذخـر الـواعظين بدر االنوار، َمَشاِرق شر  فِي االزهار مبارق مصنفاته: من ،-اهلل رحمه-تويف ان إَِلى

 .617 /1 ينالعارف هدية ينظر: األصول، فِي للنسفي اْلمنَار شر  العابدين،

 .1689 /2 الظنون كشف (4)

 علـي الحسـن بـن محمـد بـن ،الحسـن الفضـائل أبـو الـدين رضـى اللغـوي: المحـدث الفقيـه اإلمام هو (5)

 مــرو بمدينــة قريــة صــاغان( إلــى) نســبة الصــاغاين، وقيــل: ه(،650-557الصــغاين) العمــري العــدوي

 مـن كثيـر عـن واسـتجاز علمائها،= =عن وأخذ العراق، إلى ورحل والده، عن العلم أخذ بوركمنستان،

 صـحا  يف النبويـة األنـوار )مشـارق منها: كثيرة، مصنفات له عدن، بـ و بمكة الحديث وسمع العلماء،

 ينظـر: (، البحرين )مجمع اللغة: يف وله الصحا ، األحاديث من عدداا  فيه جمع المصطفوية(، األخبار

-1/91 والنواظر( المسامع وهبجة الخواطر )نزهة بـ سمىالم األعالم من الهند تاريخ يف بمن اإلعالم

 .2/1689 الظنون وكشف ،93
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 يف المَلـك، وابـن األكمـل، فيه اجتهد ما طورسون ابن فاستقى الصحيحين، أحاديث

.منوالهما على ونسج شرحهما،

 [،64 :]الشـــعراء َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱ:تعـــالى هقولـــ تفســـير يف رســـالة 

ـــا) عـــدد التفســـير، يف مخطـــوط ـــة يف (،20-6 أوراقه ـــيض- مكتب ـــدي اهلل ف  /-أفن

 وأنـت المشـتكى، وإليـك الحمد، لك اللهم ) أولها: ، 2157/2 رقم: إسطنبول،

 إذ البحـث، موضوع رسالته مخطوط ختام يف مثبتة األولى وسطورها المستعان...(،

المخطوط. من هنا المثبتة النماذج مع األخيرة اللوحة لحقوسمُ  ،هبا لحقةمُ  هي

 8 ورقة (4/5427 رقم:) فاتح كزين)ت( يار جهار ء، وحليه األولياء ))حلية، 

 باللغــة كــزين( يــار )جهــار وعبــارة ،((9 ورقــة (2/390) رقــم حميديــة، ه،1038

 محمـد النبـي هو بالحبيب ويقصد األربعة(، الحبيب )خلفاء تعني: القديمة العثمانية

 الحبيـب خلفـاء وحليـة األوليـاء )حليـة هو: الُمَصنف عنوان أن لي ظهر والذي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 إلى التاريخ( )معجم يف ُترجمت قد كزين( يار )جهار عبارة تكون أن أو ، األربعة(

أعلم. تعالى واهلل األولياء(، )حلية

 98-91 ،4 ورقة (،4/3641 ) رقم الموعظة)ت(، يف رسالة،  .

 2481 رامبور ب(21342) المصرية الكتب دار التنزيل)خ(، أنوار على حاشية.

                                                 
 اإلمـام صـحيح خدمـة يف ومنـاهجهم الفضـالء مـن يمصـر عاش ومن النبالء، وعلمائه األزهر شيوخ جهود ينظر: (1)

 .394-392 عشر، الخامس القرن من هـ1438 عام إلى الهجري العاشر القرن بداية من البخاري

 .  الموقع ينظر: (2)

 .1515 /2 "والمطبوعات( )المخطوطات العلم مكتبات يف اإلسالمي التاريخ "التاريخ معجم (3)

 باللغــة كتاباـا وجـدت وقـد القديمـة، العثمانيـة باللغــة عـارف تركـي مـواطن طةبوسـا بالورجمـة اسـتعنت (4)

 )مزايـا ويعنـي: صـديق، بـن أيـوب للسـيد () بعنـوان: الوركيـة

 الـــرابط عـــرب الكتـــاب ُيراجـــع كـــزين(، يـــار )جهـــار عبـــارة ترجمـــة لـــي فتمكـــدت األربعـــة( الخلفـــاء

  

 .1515 /2 "والمطبوعات( )المخطوطات العلم مكتبات يف اإلسالمي التاريخ "التاريخ معجم ينظر: (5)

.370 /1 والحواشي الشرو  جامع ينظر: (6)

http://139.141.167.32/manuscript/Scriptsview.asp?ID=41775
http://www.hakikatkitabevi.net/book.php?bookCode=013
http://www.hakikatkitabevi.net/book.php?bookCode=013
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 اسـتانبول سـرويلي ومدرسـة (،2273 رامبـور) رضـا الهدايـة)خ(، على حاشية 

83.

 مكتبة يف (،357 اوراقها) عدد النحو، يف مخطوط :الجامي على الحاشية أما 

 وجـدت فقـد ،)طاشـكندي( الناسـخ ،4531 رقم: ،اسطنبول تركيا/ عثمانية، نور

 بـن البـاقي لعبـد أاـا عثمانيـة نـور مكتبـة موقـع علـى ومعلوماته المخطوط هذا نسبة

 الحاشـية أن لدي   اتضح إذ المكتبة، لدى النسبة اختلطت قد أنه لي ويبدو طورسون،

 هــ(،1019 ت الحنفـي) الرومـي مـراد بـن طورسـون بـن اهلل لعبـد هـي الجامي على

ـا، زاده بطورسـون والشـهير اهلل(، بـ)فيض الموصوف  واسـم باللقـب فللمشـاهبة ايضا

 وإنما ،اهلل لفيض أاا نسبتها من تمكدت وقد الحاشية، نسبة يف األمر اختلط الشهرة

 والـذي للصـواب، المجانـب عثمانيـة نـور مكتبـة اعتبـار علـى للتنبيـه هنا أدرجتها قد

يصحح. أن يجب

 إذ المغمورين؛ العلماء من هو طورسون ابن أن لي ظهر واالستقراء البحث وبعد

 القاصرة. الوراجم من ُيعد وهذا ترجمته، يف وجدته مما أكثر على أعثر لم

* * * 

                                                 
.2408 /3 نفسه المصدر ينظر: (1)

 أفاضـل مـن خراسـان، يف بــ)جام(، ولـد هــ(،892ت الجـامي) أحمـد بـن الـرحمن عبـد الدين، نور هو (2)

 الغنــي الكافيــة شــر  منهــا: الكثيــرة، التصــانيف فيــه وصــنف الشــريف، بــالعلم اشــتغل عصــره، علمــاء

 النـس،ا نفحـات النبـوة، شـواهد منهـا: مصـنفات، عـدة له وبالفارسية الكريم، القرآن ونفسير يالفوائد،

 كثيـرة، ورسـائل والحكـم، النصائح يف ومنثورات منظومات وله الرو (، جالء سماها) شينية وقصيدة

 العثمانيــة الدولــة علمـاء يف النعمانيــة الشـقائق ينظــر: كتابـه، مــن مواضـع عــدة يف خليفـة حــاجي ذكرهـا

 نمـــ الكثيـــر وغيرهـــا ،592 /1 و ،443 /1 و ،1/309 و ،256 /1 الظنـــون وكشـــف ،159-160

 الظنون. كشف صفحات

 ،  الموقع ينظر: (3)

 الكويت. جامعة - 

 .65 /6 المؤلفين ومعجم ،52-51 /3 عشر الحادي القرن أعيان يف األثر خالصة ينظر: (4)

http://library1.kuniv.edu.kw/manuscript/Scriptsview.asp?ID=45981
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 الثاني املبحث

 التحقيق ومنهج ووصف، دراسة، الرسالة 

 هـذه طبيعـة دراسـة هـو المخطوطـة النصـوص تحقيـق على العمل ضرورات من

 يف الجوانـب هـذه متضـمناا المبحـث هـذ جـاء وقـد جوانـب، عـدة نمـ المخطوطـات

اآلتية: المطالب

فيها. ومصادره المؤلف، ومنهج الرسالة، موضوع األول: المطلب

 للمؤلف. ونسبتها الرسالة، عنوان الثاين: المطلب

 النسخ. من ونماذج التحقيق، ومنهج الخطية، النسخ وصف الثالث: المطلب

 فيها. ومصادره املؤلف، ومنهج الرسالة، عموضو األول: املطلب

:  الرسالة. موضوع أوالا

 مـن ذلـك ويظهـر التفسـير، علـم يف هـو طورسـون ابـن لرسـالة الرئيس الموضوع

 الظـاهرة العلـم سـعة يف األقـدمين العلماء كحال طورسون ابن إن إال الرسالة، عنوان

ــرز التفســير عــن ففضــالا  مصــنفاهتم؛ يف ــن اهتمــام ب ــ طورســون اب ــانين النحو،ب  واألف

 سـعة يظهـر تصنيفه يف العلوم وبتعدد والمواعظ، بالحكم اهتمامه برز وكذا البالغية،

 النهاية يف تصب التي العلوم شتى يف وإبحاره العلمية، وإمكاناته قدرته، ووفور علمه،

، تعــالى، اهلل كتـاب خدمـة يف ، ببيـان   مناقشــة يف فكـر وإعمــال لطـائف، وذكـر وتفســير 

 واآلراء. األقوال

 التصنيف. يف المؤلف منهج ثانياا:

 منها: سمات، بعدة رسالته تمليف يف طورسون ابن منهج اتسم

 علـى والصـالة تعالى، اهلل على والثناء بالحمد الكتاب بخطبة لرسالته تقديمه  -1

 بغناهـا، اتسـمت لطيفـة، بمقدمـة ألحقهـا السالم، عليهم واألنبياء ملسو هيلع هللا ىلص الكريم رسوله

 البالغية، الفنون يف علمه سعة عن فيها أبان والعرب، والمواعظ، حكم،بال ثرية فكانت
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هبا. البدء قبل رسالته، من كبيرة مساحة فمخذت مقدمته، يف أسهب أقد أنه إال

 عاصـروه الـذين ومـن سـبقوه الـذين العلـم أئمـة عـن نقـل فقـد األقوال، حشد -2

 لجم بل األقوال، هذه ىعل ورده مناقشته عن مجردا هذا نقله يكن ولم الكثير، الشيء

ا، عليها لالستدراك  األقـوال مناقشـة يف ليشـركه القـار  ذهن يحرك بمسلوبه فهو أيضا

الواردة.

 ويـورك لقائلهـا، بعضـها يعـزو إنـه لألقـوال طورسون ابن نقل يف المالحظ من -3

ا كلفني ما وهذا عزو، غير من أخرى أقواالا   والرجوع قائلها، على للتعرف ووقتاا جهدا

 اسـمه، ذكـر دون معروف( )غير بلقب   للقائل ويرمز يشير قد إنه ثم مصدرها، إلى هبا

ا. لمعرفته الجهد يكلف وهذا أيضا

 مـن ألفـاظ إدخـال عـن يتورع لم إذ أوردها، التي األقوال يف التصرف حرية له -4

ــه ــى فهم ــوال بعــض عل ــي األق ــا الت ــو أصــحاهبا، عــن أورده ــل فه ــالنص ينق ــارة، ب  ت

 بالنقل يتقيد ولم واسع، وإدراك بارع، فهم   عن ينم إنما وهذا ى،أخر تارة وبالتصرف

 بقولـه، فيختلط يوركه أو بقوله)انتهى(، بعضها ختام على يختم وقد الحريف، المباشر

 وتمييزها. فكها، إلى فتحتاج

 عليها. اعتمد الت  مصادره ثالثاا:

 وثريـة ،غنيـة كانـت أاـا إال طورسـون ابـن رسـالة صـفحات قلـة مـن الـرغم على

 أقـوالهم اعتمـد بـل علمهم، من وال نقل إذ المصنفين، والعلماء األئمة عن بالنقول

 العارف. نقاش وناقشها التفسير، يف

 لديه: النقل تسلسل يف جاء كما اآلتية المصادر اعتمد وقد

باشا(. كمال ابن )تفسير .1

السعود. ألبي الكريم( الكتاب مزايا إلى السليم العقل )إرشاد .2

للبيضاوي. التمويل( وأسرار التنزيل ار)أنو .3

للزمخشري. )الكشاف( .4
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 وكفايـة القاضـي )عنايـة المسـمى: البيضـاوي(، تفسـير على الشهاب )حاشية .5

الراضي(.

 .مالك البن الفوائد( تسهيل )شر  .6

 للمؤلف. ونسبتها الرسالة، عنوان الثاني: املطلب

 نسـخة ) مخطوط تضم والتي المجموع غالف صفحة على ُكتب الكتاب: عنوان

 قولـه بتفسـير متعلقـة رسـالة أولهـا: كـان عنـاوين، عـدة افندي( اهلل )فيض مكتبة يف أ(

 البـاقي عبـد للمـولى اآليـة( األرض... إلى يروا أولم ) الشعراء سورة أوائل يف تعالى

 رسالة ُكتب: وبجانبها ،-البحث موضوع-زاده بطورسون الشهير بطورسون، الشهير

ا، له السورة، تلك من اآلخرين( ثم فناوأزل ) بتفسير  وشر ، رسالتين إلى إضافة أيضا

 واحد. بمكان ُجمعت مخطوطات لعدة غالف هي الصفحة هذه أن ويبدو

 المجمــوع غــالف علــى ُذكــر مــا إلــى إضــافة :طورسووون البوون المخطوووط نسووبة

 نعــده والــذي طورســون، البــن الرســالة نســبة مــن أفنــدي اهلل فــيض مكتبــة لمخطـوط

 الرسـالة ختـام بعـد أي -طورسـون ابن لرسالة صفحة أخر حوت فقد األول؛ ليلالد

 ٱُّٱٱ:تعـالى قولـه يف الثانيـة للرسـالة األولـى السـطور علـى -والتحقيـق الدراسـة محل

 ضـــمن األخيـــرة الرســـالة ُذكِـــرت وقـــد ،[64 الشـــعراء:] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ

 مخطـوط تـابك يف الرسـالتين جمـع أن أي الوراجم، كتب يف طورسون ابن مصنفات

 الثـاين، الـدليل هـو وهـذا طورسـون، البـن األولـى الرسـالة نسـبة ويؤكـد يثبت واحد

 بقولـه: المخطـوط مـن الرابـع الوجـه يف المؤلف اسم ذكر ورد فقد ذلك على وزيادة

 الـدليل هـو وهـذا ، عنهمـا(( ُعفـي طورسون المولى ابن الباقي عبد الفقير ))يقول

  طورسون. بنال المخطوط نسبة على الثالث

                                                 
 المحقق. النص قسم يف المذكورين األعالم جميع ترجمة ستميت (1)

 البحث. هذا من 22 صفحة متن ُيراجع (2)
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  ومنببا   التحقيببق، ومببنهج اخلطيببة، النسبب  وصببف الثالببث: املطلببب

 النس . من

:  الخطية. النسخ وصف أوالا

 بالرمز)أ(: لها رمزت وقد )األُم(، األولى النسخة

 الـرقم تحـت المخزونـة اسـتنبول، تركيـا يف افنـدي(، اهلل )فـيض مكتبـة نسخة هي

 والسـقط، الـنقص، مـن خاليـة تامـة، سخةن وهي (،6) لوحاهتا عدد والبال  (2157)

 اوائـل يف تعـالى قولـه بتفسـير متعلقـة )رسالة المجموع: غالف على كتب والرطوبة،

 الشــهير البــاقي عبــد للمــولى فيهــا( انبتنــا كــم األرض الــى يــروا الشــعراء)اولم ســورة

 بــاللون يقــول( أقــول، )قــال، لفــظ ميــز وقــد األســود بالمــداد كتبــت زادة، بطورســون

ا الناسخ ومي ز مر،األح  قال اإلمام، قال تعالى، قوله عبارة:) مثل المواضع بعض أيضا

 بـين الحمـر الفـرازات وضـع بـمن كتابـه خطبـة يف واهـتم األحمـر، باللون البيضاوي(

العلمية. المادة بذكر البدء عند االهتمام هذا وأبعد الجمل،

 وإبـراهيم موسـى يقصـت يف األسـتاذ المـولى علـى المقدمـة )هـذه آخرها يف كتب

 وتدبر(. فتذكر السالم عليهما

 5 لو :األ عدد.

 ا17 سطراأل عدد الغالب. على كلمة11 ×الغالب على سطرا

 معتاد. نسخ الخط: نوع

 هـ.1113 النسخ: تاريخ

 مجهول. الناسخ: اسم

 بالعنايــة وتميزهـا وترتيبهــا، خطهـا لوضــو  )األُم( األصـل النســخة جعلتهـا وقـد

 والشطب. والحك، السقط، من وخلوها التنقيط، لعالمات

 تحـت والمخزونـة اسـتنبول تركيـا يف باشـا علي قليج مكتبة نسخة الثانية: النسخة

ــرقم ــال  (1024) ال ــة، نســخة وهــي (4) لوحاهتــا عــدد والب ــة تام ــن خالي ــنقص م  ال
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 )اولم تعالى قوله تفسير على رسالة المجموع غالف على كتب والرطوبة، والسقط،

 بالمــداد كتبــت زادة، طورســون المــدعو للمــولى فيهــا( انبتنــا كــم رضاأل الــى يــروا

ا، األحمر باللون أقول( قوله، )قال، لفظ ميز وقد األسود،  بالتلوين يقتصر لم بل أيضا

أخرى. لعبارات تعداها بل )أ(؛ نسخة يف به اهتم ما على باألحمر

 وإبـراهيم ىموسـ قصـتي يف األسـتاذ المـولى علـى المقدمـة )هذه اخرها: يف كتب

 وتدبر(. فتذكر السالم عليهما

 4: لو األ عدد.

 الغالب. على كلمة11 ×الغالب على سطرا21سطراأل عدد

 معتاد. نسخ : الخط نوع

 مجهول. النسخ وتاريخ الناسخ اسم

 يأت : بما النسختين اشتركت وقد

 الرسالة. عموم على ال الكلمات، بتشكيل االهتمام

 وسالمتها. المخطوط أوراق ونظافة الخط، جمالية

 المخطوط. حواشي على التعليقات كتابة 

 :التحقيق يف منهج  ثانياا:

 المصنف كالم وإرجاع النص، نقل أداء هو النصوص تحقيق يف العمل أساس إن

  التحقيــق يف منهجــي كــان ولــذا الرئيســة، مصــادره إلــى وإســناده بتوثيقــه أصــله، إلــى

 يميت: كما

: ــا كــان مــا إلــى اإلشــارة أوالا ــين مختلفا  أو تحريــف، أو ســقط، مــن النســختين، ب

الدقيقة. بالمقابلة تصحيف

المعاجم. كتب إلى بالرجوع المصطلحات من غريباا كان ما تعريف ثانياا:

ــا: ــواردة النصــوص توثيــق ثالثا  وذلــك المصــنف، نقلهــا والتــي المخطــوط، يف ال

ف قد المصنف كان إن النص تمام وذكر لمصادرها، بعزوها نقله. يف تصر 
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ا: المخطوط. يف المؤلف ذكرهم الذين باألعالم التعريف رابعا

ا: للقار . المبهمة المصنف مقاصد بعض تفسير خامسا

ا:  مـع أقـوالهم فخلـط العلمـاء، أقوال من أورده ما ختام المصنف يحدد لم سادسا

 إلـى الوصـول سـبيل يف فاجتهـدت )انتهـى(، بكلمة يختمها فقد بعضها يف إال كالمه،

التنصيص. بمقواس وحددته الرئيس، مصدره من قول كل

ا:  المصـنف عهـد يف مسـتعملة كانـت التـي الكتابيـة األسـاليب بعـض تبـديل سابعا

 التــي الكتابيــة األســاليب بعــض المخطـوط كتابــة عنــد النســاخ اســتعمل إذ والنسـاخ؛

 الخــط قواعــد يوافــق بمــا تبــديلها علــى عمــدت وقــد عصــرهم، وأســاليب تتناســب

 اآليت: النحو على وذلك هذا، عصرنا يف ئياإلمال

 بحرف)م(، السالم( )عليه لعبارة رمز فقط واحد موضع ويف )أ( النسخة يف  -1

 الوورد تطبيق على برمزها العبارة واستبدلت كاملة، العبارة فكتب المواضع باقي أما

(.) هكذا:

 ثـلم واحـد، آن يف التليـين مـع الهمـزة النسـاخ دمـج الهمـز مواضع بعض يف -2

 بـالهمز، وبعضها فقط، بالتليين وبعضها الهمزة، تحت الياء نقاط وضع إذ )عجائب(

بالهمز. رسمها فوحدت النسختين، يف وهذا

ــاخ اســتعمل -3 ــة المصــطلحات النس ــى المختصــرة القديم ــوز، شــكل عل  رم

مثل: الحالي، عصرنا يف المستعمل الوجه على كتابتها على فعمدت

 ،)فحينئذ. وتعني: )فح

 ،)ا هبا معمول وهي آخره، إلى وتعني: )الخ عصرنا. يف أيضا

 ،)تعالى. وتعني: )تع

 ،)المصنف. وتعني: )المص 
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 النسخ. من نماذج ثالثاا:

 

 
 )أ( نسخة غالف واجهة
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 )أ( نسخة من األولى الصفحة

 
 (نسخة)أ من األخيرة الصفحة
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 نسخة)ب( من األولى الصفحة

 نسخة)ب( من األخيرة الصفحة
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 لثانيا القسم

 احملقق( )النص

 ... نت مت زت رت  :الشعراء سورة أوائل يف تعالى قوله بتفسير متعلقة رسالة

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

ا األرض جعل الّذي هدى، ثم خلقه شيء كّل  أعطى الذي هلل الحمد  وأنـزل مهـادا

 ،جلـيالا  نبّيـا عصـر كـل قـي بعـث شـّتى، نبـات مـن زواجـاأ بـه فـمخرج ماء الّسماء من

ا النّار له وجعل خليال،  ابراهيم واّتخذ ا، بردا  ،نجّيـا  موسـى وقّرب وسالما

 حبيبـه وفّضل طوى، المقدس بالواد وهو كالما، وكّلمه ،دليالا  إسرائيل لبني واختاره

 والعـروج نبيـاءاأل إمامـة من االسراء كرامة تضّمنته بما األنبياء، سائر على المصطفى

 يف لنـا الحمـيم الصـديق وهـو الكـربى، ربـه آيـات مـن رأى ومـا المنتهـى، سـدرة إلى

ــّدنيا، ع والشــفيع ال ــه تعــالى اهلل صــلى ،اآلخــرة يف المشــف  ــع وعلــى علي ــاء جمي  األنبي

 أجمعين. وأصحابه آله وعلى والمرسلين،

 وبعد..

 شـريف مـرامهم، جميـع بعلمهـم ينـالون ِسـقامهم، مـن النّـاس أطباء العلماء فإن 

 قـال بعـد، بـممرهم اسـتهان ومـن سـعد، لقـدرهم اسـتكان مـن مـرهم،أ عظـيم قدرهم

 فكـان نيامـا، النّـاس ظ/1/ وكـان ايقاظـا كـانوا الّسـلف علماء ))إن :االعّزة بعض

 ،المّيـت(( النائم ينّبه فكيف موتى، والناس نيام، زماننا وعلماء النائم، ينّبه اليقظان

                                                 
ا النّار له )وجعل (1) ا، بردا  )ب(. نسخة من سقطت نجّيا(  موسى وقّرب وسالما

 مـن علـى وقفـت البحـث وبعـد القول، اهذ إليه المسند شخص لمعرفة إشارة أي طورسون ابن يبين لم (2)

 إسـماعيل بـن محمـد بـن إسـحاق القاضـي السمرقندي، الحكيم القاسم أبو وهو النص، هذا إليه ُأسند

 األزهريـة، يف مخطوط وهو اإللهية، والصحائف األعظم، السواد مصنفاته: من (، هـ 345 الحنفي)ت

.296 /1 للزركلي األعالم ينظر:

-307 واإلرشـاد الـوعظ يف الناصحين درة مصنفه: يف النص هذا الخوبوي حسن نب عثمان الشيخ ذكر (3)

 كمـا بمـواعظهم النـاس يتعظ ال زماننا علماء بال ما الحكيم: القاسم ألبي قال رجال أن ))حكي :308

= 
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 واخـتالل بـالهم، لتشـتت الفـوت مـن وَدَنوا الموت، على شرفواأ الّزمان هذا وعلماء

ــة حــالهم، ــّب  والتــبس الــربّ، الــذرة خــالط آمــالهم، وصــعوبة مــالهم، وقّل  الِقشــر، الُل

ض ولم واعتدى، الّظلم يف أفرط حاكم من كم ،بالنابل الحابل واخَتَلط  وُتـرك ُيتعر 

 َعـّززمُ  وهـو المبـا ، بعـزّ  الحـرام ذل   مسـتبدل   قـاض   من وكم الحمى، يف وهو ُسدى،

ـه  وتفــّرق، المعـاش طلـب يف هممهـم تشـّتت والمدّرسـون والّصـبا ، المسـاءِ  يف ُمّرف 

 وُيتلفون ،َضَفف   على اّل إ يشبعون ما فتمّزق، مانيهمأ ثوب الى العجز كفُّ  وامَتدّ 

 اتسـعت الكمـال، من النّوال مهزول المال، سمين ُجّهال وفيهم َخَلف، عن ال

ــم ــيرون صــدورهم، وضــاقت دوره ــورّددون األســواق يف يس ــى وي ــواب، ال  وال األب

                                                 
= 

ـا،= =كانوا السلف علماء إن فقال الصالح  السلف يتعظ كان ـا، النـاس وكـان إيقاظا  اإليقـاظ فينبـه نياما

ـا: ذكـره وبنحـوه المـوتى ((، النيـام يحيـى فكيـف مـوتى، والنـاس نيـام زماننـا وعلماء م،النيا  عبـد أيضا

  .80 الحسنة الموعظة كتابه يف ه(1061 ت الحنفي) النوري األحد

 الـذي ))الحابِـُل: فكتب: بالنابل(، )الحابل تعريف المخطوط حاشية على الناسخ ذكر )ب( النسخة يف (1)

 الموضـع، هـذا يف الَسدى :الَحابُِل   ويقال بالنابل، الحابُِل   اختلط " المثل: ويف للصيد، الِحباَلةَ  َينِصب

 مـن هـو كمـا التعريـف فنقـل )صـحا (، فكتـب آخـره، يف التعريف لمصدر أشار ثم ((الُلْحَمةُ  :والنابُل 

.1665 /4 العربية، وصحا  اللغة تاج الصحا  ينظر: الصحا ،

تصحيف. وهو ،)َضَعف( )ب( النسخة يف (2)

َفف، (3)  الطعـامُ  يقل   َأن هو وقيل: َوقلة، بِضيق إاِل   يْشبع فلم والقلة، اْلَعْيش شّدة وهو واحد: والشظف الض 

 بـن للقاسـم الحـديث وغريـب ،7/12 العين، ينظر: الطعام، على األيدي كثرة هو وقيل: آكلوه، َويكثر

 لم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن )) مالك: بن أنس عن يثالحد ويف ،2/1010 اللغة، وجمهرة ،346 /1 سالم،

 بـاب: مسـنده، يف أحمـد اإلمـام أخرجـه ضـفف((، علـى إال ولحم، خبز من عشاء وال غداء، له يجتمع

 شــبع ))مــا دينــار: بــن مالــك وعــن ،344-21/343 ،13859 الحــديث رقــم ، مالــك أنــس مســند

 :بـاب ،(الشـمائل مختصر ) يف ذيالورم أخرجه ،(ضفف  على إال لحم وال قط خبز من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

.76ص ،109 الحديث رقم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عيش يف جاء ما

)ب(. نسخة من سقطت )وفيهم( (4)

 المحكـم وتضـييق، شدة عن أموالهم حبسوا القوم: وأهزل السمن، نقيض والهزال: الهزال، من مهزول (5)

.233-4/232 والالم والزاي الهاء باب: األعظم، والمحيط

له: العطاء، وهو ونَول، نَيل من نوال:ال (6)  /15 والنـون، الـالم بـاب: اللغـة، هتـذيب ينظـر: أعطـاه، أي ونو 

267. 
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 ومـــالهم، بجـــاههم، المحافـــل يف يتصـــّدرون والبـــاب، الفصـــل فهـــم يف يتحركـــون

ا خّلفُت  وأنا وجمالهم، بكمالهم يتمّخرون والفضالء  والكمـال، العلـم يف ورائـي قوما

 علـي طلـع إذ ،الّسمر وتركت الَسَهر لي فعرض والمال، المنصب يف عنهم وتخّلفُت 

ــال الســحر، كشــرق صــديق ــم فق ــى منتصــبا ق ــدم، عل ــف الق ــى وق ــاب عل  الجــود ب

 ،المتحنّف العابد االكرم، واألمير األعظم، الوزير الى حالك وارفع و/2والكرم/

 والقلـم، الّسـيف محاسـن مجمـع والِشـَيم، االخـالق مكـارم منبـع المتعّفـف، الزاهد

 ال والمساكين، للفقراءِ  السامح الظالمين، ألعناق الّسائف الّدين، ألعداء الرامح

 وســماحته، همتــه يف الحــاتم يعارضــه وال ومهابتــه، شــجاعته يف الشــجعان يبــارزه

 الوزير وهو اَل أ ،الُرشا ُتقاراا ليست وهباُته يشا، كما يشاء ما ويمنع يعطى ،بيت

 لعسـاك ُبرهانا، الّدين ولتمييد نا،ِسنا الظلمة لطعن زال ال ،باشا سنان حضرة الكبير

                                                 
 أو خيـر، إلـى شـر مـن المائل هو والحنيف األخرى، القدم على بمصابعها القدم وميل اقبال هو: الحنف (1)

 إلـى يميـل أي ألديـانا عـن يتحنف الذي المسلم والحنيف: مال. وتحنف: الشيء عن وحنف عكسه،

 بعمـل عمـل أي الرجـل: وتحن ـف الحنيـف، هـو عليه الثابت اإلسالم إلى الميل والصحيح الحق، دين

.58-56 /9 العرب لسان ينظر: اإلسالم، دين هي التي الحنيفية،

الرسمين. بين جمع وكمنه همزة، الياء وفوق السايف، كتب )ب( نسخة يف (2)

 أن إذ والمساكين(، للفقراء )السامح بـقوله: المعنى يستقيم فال تصحيف، أنه ىوأر النسختين، يف هكذا (3)

أعلم. تعالى واهلل والمساكين(، للفقراء )السامع أاا: يتبين الجملة سياق من

 الطـائي، حـاتم فهـو: هنا المؤلف قصد أما ،260 /4 اللغة هتذيب ينظر: القاضي، هو الحاتم: مصطلح (4)

ــ )أل( وإضــافة ــا فالتعري ــان هــو هن ــم لبي ــة، العل ــر يســتقيم ال إذ بالغلب ــا؛ القاضــي ذك ــال هن  يوصــف ف

 يف عمـرو أقـدام تمـام: أبـو الشـاعر قال فقد بالسماحة، لشهرته الطائي حاتم ذكر يستقيم بل بالسماحة،

  .249 /2 تمام أبى ديوان ينظر: إياس، ذكاء يف أحنف حلم يف حاتم.. سماحة

 ليسـت وهباُته يشا.. كما يشاء ما ويمنع )يعطى وهو: شعر، بيت أي األحمر، باللون )بيت( كلمة إدراج (5)

 قائلـه، يـذكر ولـم ،60ص المعـارف لطـائف كتابـه: يف الحنبلـي رجـب ابـن أورده وقـد الُرشا(، ُتقاراا

ناظمه. يكون من هو ولعله

 يريـد، مـا علـى يحملـه أو لـه، ليحكم غيره أو الحاكم الشخص يعطيه ما وهو الُجعل، هو ِرشًا: أو ُرشًا (6)

.38/153 العروس وتاج ،1288 الراء، فصل المحيط، القاموس ينظر: إي اه، أْعطاهُ  أي وَرشاُه:

 الــوزراء أكثــر األعظــم، الــوزير بـــ الملقــب هـــ(1004 -912) الــرحمن عبــد بــن علــي بــن باشــا ســنان (7)

 كبيـر بدور وأسهمت أحدثت التي اتالشخصي أعظم من وهو نفعا، للن اس وأعظمهم آثاراا، العثمانيين

= 
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 الّرسـالة هـذه فعملـت والـنِعم، باألفضـال وتفـوز القسـم، بـمجزل بابه يف تحظى نأ

ا هديُتهأو ،الُعمالة برجاء هاب أحمر وردا
ِ
  ،اال

ّ
 يف الـُدرّ  ُيشـبه الخضاب، َعنَدمِي

 بَقبــول تختــال طورهســ البصــر، تجلــو ياســمين أوراُقــه االبتســام، يف والَثغــر االنتظــام،

، علــم   عــن ُتنبــئ طويلــة عــن قصــيرة   وهــي ،الشــجر كمغصــان الَقبــول  وفكــر   ســابق 

، وذهــن   متســابق،  القبــول، بنظــر اليهــا ينظــر أن المبــذول، كرمــه مــن والمــممول رائــق 

، حَسنأ حالي إلى ويلتفت  تـاج ُدّرة فيا فات، ما التدبير بحسن منّي وَيستدِرك التفات 

 وداوِ  يرتضـي، بمـا تعـالى اهلل وعامِلِ  ينقضي، نأ قبل الّصدارة، موِسم غتنِماِ  الوزارة،

 لهـم واضـرب والّسـما ، الكـرم بعـين اليهم وانظر النجا ، ويّسرهم العلماِء، جرا 

ا البحر يف طريقا ظ/3/  اهلل أحسـنَ  كمـا وأحِسـن تخشـى، وال دركا تخاف ال ،يبسا

 سـورة أوائل يف تعالى قوله الوهاب، الميّسر ووه األسباب، مسّبب واهلل اليك، تعالى

                                                 
= 

 ومدارس، باسمه، بعضها ارتبط المساجد، من الكثير بنى وعمرانياا، سياسياا، العثمانية، الدولة تاريخ يف

ـْلَطان زمن فِي بِمْصر اْلُحُكوَمة ولي وغيرها، آبار، وحفر وأسواق،  ثـم القـانوين، ُسـَلْيَمان بـن سـليم السُّ

ا فيهــا يحــدث يتوالهــا مصــر كــل يف وهــو لشــام،ا ثــم الــيمن، علــى الحكــم تــولى  نافعــة وأعمــاالا  آثــارا

 األثـر خالصـة ينظر: ،-اعماله وتقبل اهلل رحمه _للحج رحلته وقت والمدينة مكة يف حتى للمسلمين،

  .3/9 اإلسالم ديوان و ،216-214 /2 عشر الحادي القرن أعيان يف

تصحيف. وهو تحطى، )أ( النسخة يف (1)

 العـين وفصـل ،4/135 الجـيم فصـل العـرب لسـان ينظـر: العامـل، رزق أو أجرة، هي بالضم: الُعمالة (2)

 .11/476 المهملة

 ،1/149 )أهـب(، الثالثي يف بعدهما وما والهاء الهمزة باب: العرب، لسان ينظر: الجلد، هو اإلهاب: (3)

 للوردة. كالجلد فالورقة اللون، أحمر الورد أوراق أن المصنف وقصد

ب صب  هو عندم:ال (4)  ينعقـد، حتـى األرطـمة شـجرة لحـاء مـع الغـزال دم بطـبخ ُيصـنع الجواري، به تتخض 

  .430 /12 المهملة، العين فصل العرب، لسان ينظر: أحمر، شجر هو وقيل

ا )واهديُته (5) هاب، أحمر وردا
ِ
 قـد المصـنف أن أرى الشجر(، كمغصان الَقبول بَقبول تختال سطوره ... اال

 للرسـالة استعارة هو إنما الورد، ورق لحقيقة ليس الوصف هذا وكل الورد، بموراق رسالته راقأو شب ه

باألوراق. السطور إلحاق على بذلك ويستدل اإلهداء، يف الورد من

ـا(، البحـر )يف جملـة فـوق العلوية الحاشية على الناسخ كتب )أ( النسخة يف (6)  لطيـف )اقتبـاُس  كتـب: يبسا

لبحر(.با يشب ه والعلم
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ـــــــعراءِ  ـــــــعراء: َّىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱٱ:الش  [7]الش

 محـذوف علـى للعطـف )الـواو) اهلل: رحمـه باشـا كمـال ابـن المـولى قال ،اآلية

 اآليـة تكـون فحينئـذ ،ينظـروا( ولـم تعـالى، قدرتـه عجائب يف يتمملوا ألم تقديره

 .مكال ابتداء

ـــوأه العاّلمـــة األســـتاذ وقـــال  لإلنكـــار ))الهمـــزة الكرامـــة: دار تعـــالى اهلل ب

ــوبيخي، ــواو الت ــى للعطــف وال ــدر عل ــام، يقتضــيه مق ــوا أي المق ــا افعل ــوا م ــن فعل  م

ــــراض ــــن اإلع ــــات ع ــــا، واالســــتهزاء والّتكــــذيب اآلي ــــم هب ــــى ينظــــروا ول   ال

                                                 
المصنف. كالم عن لتمييزها األحمر باللون اآلية كتبت )ب( النسخة يف (1)

 )ب(. نسخة من سقطت )اآلية( (2)

 الدولـة أمراء أحد جده هـ(،940 الدين)ت شمس باشا، كمال بن سليمان بن أحمد المفتي القاضي هو (3)

 العـالم فكـان العلم، وتحصيل خدمة يف وقته جل   صرف الشريف، العلم يف شبابه منذ اشتغل العثمانية،

 والصــرف، والنحــو، الكــالم، علــم ومنهــا: والعلــوم، المعــارف فنــون شــتى يف البــارع الفهامــة العالمــة

 العربية اللغات يف والنظم اإلنشاء يف الطولى اليد له والحديث، والتفسير، والفقه، واألصول، والبالغة،

 مــن رســالة، المئــة قــارب مــا الرســائل ومــن العلــوم، يــعجم يف التصــانيف مــن لــه والفارســية، والوركيــة

 علمـاء يف النعمانيـة الشـقائق ينظـر: التنقـيح، وتغييـر التجريـد، وتجريـد واإليضا ، اإلصال  تصانيفه:

.226 العثمانية الدولة

.365 /7 باشا كمال ابن تفسير (4)

)تكون(. ب( ) النسخة يف والصحيح )يكون(، )أ( النسخة يف (5)

 )وقال(. من الواو سقطت )ب(، النسخة يف ال()ق (6)

 السـعود أبـي تفسير يف بتمامه القول هذا فوجدت العالمة، األستاذ لشخص إشارة أي المصنف يذكر لم (7)

 .235-234 /6 الكريم(، الكتاب مزايا إلى السليم العقل )إرشاد المسمى:

 العمـادي، مصـطفى بـن محمـد بـن ))محمـد وهـو: السـعود، أبـو هـو العالمـة( األستاذ ) بـ المقصود فيكون

 المستعربين، الورك علماء من شاعر، مفسر م( 1574 - 1493 = هـ 982 - 898) السعود أبو المولى

 هــ، 952 سـنة اإلفتـاء إليـه وأضـيف القضـاء، وتقلـد متعـددة، بـالد يف ودرس القسـطنطينية، بقرب ولد

 العربيـة باللغات رقعة( ألف على واحد يوم يف مرارا الجواب )كتب البديهة، سريع الذهن حاضر وكان

 )إرشـاد سـماه وقـد باسـمه المعـروف التفسير صاحب وهو السائل، يكتبه لما تبعا والوركية، والفارسية

ـا: مصنفاته ومن ( الكريم الكتاب مرايا إلى السليم العقل  المسـح يف )رسـالة و (، الطـالب )تحفـة أيضا

.7/59 للزركلي األعالم،( الخفين على

)ب(. نسخة من سقطت عن( )اإلعراض (8)
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 انتهى. ،عنه(( أعرضوا ما على بالاإلق إلى الداعية فعلوا، عّما الزاجرة عجائبها

 إلـى ناظر األستاذ كالم عنهما: ُعفي طورسون المولى ابن الباقي عبد الفقير يقول

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ تعــالى: قولــه مــن قبلهــا بمــا مربوطــة الكريمــة اآليــة هــذه ان
 النظــر أن يخفــى وال آخــره، إلــى [5]الشــعراء:ٱَّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 األسـتاذ ذَكرهـا التـي الصفات ثباتإو الذات، توحيد ىال داع   األرض عجائب الى

 ،رحمتـه(( وسـعة وحكمته، علمه، ووفور قدرته، كمال على داّلةا  ))اآلية بقوله:

 إليـه، داعياـا النظـر فلـيس األعلـى جنابـه مـن منـزل ذكـر يـمتيهم الـذي القـرآن أن وأّمـا

 قــال و/4ى/المعنــ بحســب بعيــدُ  اللفــظ، بحســب قريــب قالــه مــا أن والحاصــل

 المحـل بذكر أو ،المضاف بتقدير أي :أقول ،عجائبها( لىإ )اي :البيضاوي

                                                 
ا خلط وكمنه همزة، الياء وفوق عجايبها، كتب )ب( نسخة يف (1) الرسمين. بين أيضا

 .235-6/234 السعود أبي تفسير (2)

والهمزة. بالياء كلمة)عجائب( يف الرسمين بي خلط )أ( النسخة يف (3)

 ال ألاـا األم؛ النسـخة علـى زيـادة إاـا وأقول ووفور(،) كلمة بعد )عظمته( كلمة زيادة )ب( النسخة يف (4)

 اسـتدرك أنـه إال علمـه(، عظمتـه )ووفـور كتـب: بل المتن؛ يف بالواو عليها يعطف فلم الجملة، تناسب

 رحمته(، وسعة وعظمته، وحكمته علمه )ووفور الجملة: هذه قرب اليمنى الحاشية على فكتب ذلك؛

نسخة)أ(. على زيادة هي وتبقى

 ))أي بتمامـه: القـول إن إذ السـعود، أبي قول يف طورسون ابن تصرف وقد ،6/235 السعود ابي تفسير (5)

ةا  عظيمةا  آيةا   لإليمـانِ  موجبـةا  رحمتِـه سـَعةِ  واايـةِ  وحكمتِه علمهِ  وُفورِ  وغايةِ  ُمنبتها ُقدرةِ  كمالِ  على دال 

الُكفِر((. عن وازعةا 

 البيضاوي(،) محمد بن عمر بن اهلل )عبد واللغة والتفسير بالفقه المةالع المربز اإلمام القضاة قاضي هو (6)

ــل ،685ت ـــ(،691 وقي ــه ه ــوه لقب ـــ أب ــدين، ناصــر ب ــان ال ــوه وك ــه، شــيراز قضــاة قاضــي أب ــِمي قبل  ُس

 أبيـه على تفقه فارس، ببالد شيراز من مقربة على البيضاء( )المدينة اسمها التي لبلده نسبة )البيضاوي(

 منهـا: التصـانيف مـن العديـد لـه شـيراز، علمـاء أشـهر سعيد الدين شرف وعلى الدين(، الملقب:)إمام

 و ،2/436 والملــوك العلمــاء طبقــات يف الســلوك ينظــر: ،(المحصــول شــر )و ،(الكشــاف مختصــر)

.173-172 /2 الشافعية طبقات

.4/133 التمويل وأسرار التنزيل أنوار ينظر: (7)

 عمـوم يف ))أقـول(( فيهـا: يقـول مـرة كـل يف المعنـي هـو وهكـذا ،سـونطور ابـن المصـنف هـو القائل: ( 8)

المخطوطة. الرسالة

 األرض. عجائب إلى أي (9)
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 أولم تقديره: يكون نأ ويحتمل له يتعرض لم باشا كمال ابن والمولى الحال، وإرادة

 كلهــا، كــريم كثيــرة لنباتــات واحــدا منبتــا جعلناهــا كيــف األرض، نفــس إلــى ينظــروا

 فـانظر المعنـى، بحسـب ،اشـتمال بـدل فيهـا(، نبتناأ )كم ى:تعال قوله يكون فحينئذ

   وجها أحسنُ  اّيهما إليهما

ــال ــّل  البيضــاوي: ق ــة ))وك ــم األزواج، إلحاط ــا(( وك ــول: ،لكثرهت ــون أق ــّل( يك  )ك

 فـراد،األ ولكثـرة األنـواع، لكثـرة يكـون )كـم( وكـذلك االفـراد، وإلحاطة األنواع، إلحاطة

 ّدلأ وهـذا األنـواع، تلـك كثرة إلفادة و)كم( األنواع، إلحاطة )كل( نأ :المصنف واختار

 و)كـم( األنـواع، إلحاطـة )كـل( يكـون أن ويحتمـل ،الّرحمـة واايـة القـدرة، كمال على

 .الكشاف صاحب كالم من المتبادر هو وهذا نوع، كل افراد كثرة لبيان

ـــال  ـــل البيضـــاوي: ق ـــون أن ))ويحتم ـــدة صـــفة يك ـــال مِقّي ـــة يتضـــمن م   الدالل

 الصــنف عــن لالحــوراز مخِصصــة صــفة يكــون ان يحتمــل يعنــي ،القــدرة(( علــى

                                                 
 المبـدل عليـه اشتمل قد المعنى هذا يكون بمن متبوعه، يف صفة أو معنى على يدل ما هو: االشتمال بدل (1)

.217 يةالعرب أسرار ينظر: منه، بالمبدل يعلقه ضمير من فيه والبد منه،

 مـن اشـتمال بـدل فِيهـا َأْنَبْتنا ))َكمْ  :7/61 تفسيره يف هـ(225 ت ) الهندي اهلل ثناء محمد المظهري قال (2)

النبات(. من صنف َزْوج   ُكلِّ  مِنْ  فيها انباتنا كثرة إلى ينظروا الم يعنى خربية، وكم األرض،

.4/134 التمويل وأسرار التنزيل أنوار (3)

 .البيضاوي أي (4)

  .4/133 التمويل وأسرار التنزيل أنوار ينظر: (5)

 هــ(،538-467 ) أحمـد بـن عمـر بـن محمـود القاسـم أبـو العالمـة الزمخشري، هو الكشاف صاحب (6)

 واسـع، علم   ذا كان أوزبكستان، غرب )خوارزم(، بنواحي )زمخشر( لبلده نسبة )الزمخشري( بـ ُسمي

 التصــانيف العلــوم هــذه يف ولــه واالنســاب، واألدب، النحــوو واللغــة التفســيرك شــتى، علــوم يف متفــنن

 معجـم ينظـر: الرواة(، أسامي و)مشتبه الحديث، غريب و)الفائق(يف البالغة(، )أساس ومنها: الكثيرة،

 .18-17 /15 النبالء أعالم وسير ،2688 ،2687- /6 األديب معرفة إلى األريب إرشاد = األدباء

 فيهـا أنبتنا كم قيل ولو وكل، كم بين الجمع معنى ما قلت: ))فإن :3/300 الكشاف يف الزمخشري قال (7)

 هـذا أن علـى وَكـمْ  التفصـيل، سبيل على النبات بمزواج اإلحاطة على ُكلِّ  دّل  قد قلت: كريم  زوج من

 قدرته((. كمال على نبه وبه بينهما، الجمع معنى فهذا الكثرة، مفرط متكاثر المحيط

.4/134 البيضاوي تفسير (8)
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 إِنبـات ألن ؛حسـنأ لكان والرحمة القدرة على الداللة قال ولو الكريم، الغير

 نبتنـاأ المنـافع كثيـر ))أي األسـتاذ: قـال وأيضـا ،القدرة كمال على دال الكريم غير

 كثيـر فمعنـى ،معـا(( والنعمـة القـدرة علـى بالداللـة الختصاصـه لـهقو إلـى فيها...

 ثـم مـثال، ألبـداننا غـذاء وبعضـها ألمراضـنا، عالجـا ظ/بعضـها5يكون/ أن المنافع

 وصـف ويكـون ونافعهـا، ضـاّرها النبـات أصـناف جميـع بـه يراد أن ))ويحتمل قال:

 قولـه بـه نَطـَق  كمـا فائـدة وفيـه إال شـيئا أنبَت  ما تعالى اهلل أن على للتنبيه بالكرم الكل

 أن يعنـي ،[((29]البقرة:َّمف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱٱتعالى:

                                                 
 بـالمنع القـول األول: مذهبين: على وهم العلماء، بين خالف )غير( كلمة على التعريف )أل( دخول يف (1)

 باسـم لـيس أيضـًا ))وغيـر قـال: إذ سـيبويه، ومـنهم والنحـو، اللغـة علمـاء مـن جمـع وهـم دخولها، يف

ن،  لسـيبوبه الكتـاب والـالم((، األلـف تـدخلها وال تجمـع، وال نكـرة، إال   تكـون ال أن هـا تـرى أال متمك 

 أن ))ينبغـي :367 /2 مالـك ابن أللفية األشموين شر  على حاشيته يف الصبان قال وكذلك ،3/479

 تعريفهـا مـن المـانع ألن أيضـا بـمل تتعـرف ال اسـتثنى فيمـا إال باإلضـافة تتعـرف ال كمـا الكلمـات هذه

 )غيـر(، علـى التعريـف )أل( دخـول جـواز فيـرى الثاين: المذهب أما بمل((، تعريفها من مانع باإلضافة

 قطـع وعنـد ينكـر اإلضـافة عنـد فهـو غير ))وأما :215 /28 الكبير تفسيره يف قال فقد الرازي، ومنهم:

 إذا وأما لها، حصر ال أمورا يتناول فإنه اإلهبام غاية يف صار زيد غير قلت إذا فإنك يتعرف ربما اإلضافة

 كمسـماء الغيـر فتجعـل التغيـر وكـذلك ،واحـد بـاب مـن والمغـايرة الغير تقول ربما اإلضافة عن قطعته

 معينا((. معنى به وتريد مبتدأ تجعله أو األجناس،

 وعلـل ،51 الخـواص أوهـام يف الغـواص درة ينظـر: دخولهـا، يجـوز مـن وغيـره الحريـري خط ـئ وقد

ــة دخــول مــن المــانعون ــر علــى التعريــف آل  أل عليهــا يــدخل ان يجــوز وال باإلضــافة، معرفــة بماــا غي

اإلضافة. مع التعريف أل تجتمع ال أي التعريف،

 النعمـة )أو كتـب: والرحمـة(، )القـدرة بقـرب اليسـرى الجهة حاشية على المصنف كتب )أ( النسخة يف (2)

السعود. ابي قول وهو بعده، الذي السطر يف القدرة بعد النعمة بذكره اتضح هذا واستدراكه صح(،

 أن علـى آَلَيـةا  واحـد كـل يف أو األصـناف تلـك إنبات يف ))إن بقوله: ذلك بعد الرحمة البيضاوي ذكر قد (3)

.4/134 البيضاوي تفسير والرحمة((، النعمة ساب  والحكمة، القدرة تام منبتها

 على قادر تعالى اهلل )بمن كتب: القدرة(، )كمال أعلى العلوية، الحاشية يف الناسخ كتب )ب( النسخة يف (4)

 تممل(. له، ضد ال أن مع دين،الض خلق

كر إنباتـه وتخصـيُص  فيهـا أنبتنا المنافع )كثير :235 /6 تفسيره يف السعود ألبي الكامل النص (5)  دون بالـذِّ

اللةِ  الختصاِصه األصناِف  من عداه ما معًا(. والنعمة الُقدرة على بالدِّ

.6/235 السعود أبي تفسير (6)
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 كاالعتبـار فائـدة ففيـه مـر، مـا مثـل منفعـة فيـه يكـن لـم وإن النباتـات مـن الضار قسم

 فـإن كـريم، وهـو اال نـافع أو محـض ضـار نبت من ما يقال: فبذلك ،واالنتصا 

 باشـا: كمـال ابـن المـولى قـال ،بالغـة حكمة وفيه إال فعالا  يفعل يكاد ال الحكيم

 ،عام(( نفعه الذي الكريم كالرجل واألنعام، الناس منه يمكل المنفعة، كثير ))كريم

 هـو لمـا وإمـا لنـا، إمـا منفعـة فيـه نبت   وكل ُمخّصصة، ال مبّينة الصفة أن مراده أقول:

 إمـا يقـال: بـمن مـا، منفعـة فيـه نبت كل نأ كالمه وتمام قاصر، كالمه لكن لنا، نافع

 يكـون بـمن إمـا غيـره، إلـى انضـمامه مـع وإمـا وحـده، إما لنا، نافع هو لما أو لنا، نافع

ا، يكون بمن وأما غذاء،  الكـريم( قولـه)كالرجل يف التشـبيه أن ثـم ذلك، بغير أو عالجا

 أراد فـإن ،االسـتعارة بطريـق مجـاز العقـول ذوي غير على الكريم إطالق أن يوهم

 وجـه   وُيرضى، ُيحمد ما لكل صفة ))الكريم قالوا: حيث ،بحث محل فهو ذلك

/ كريم
 
  كريم وكتاب وجماله، حسنه يف و/6مرضي

 
 ،وفوائـده(( معانيه يف مرضي

 علـى قـادر ُمنبتهـا أن علـى آليـة األصـناف تلك إنبات يف ))إن الكشاف: صاحب قال

                                                 
ا، اتخذته أي وانتصحته: النصيحة، قبول وتعني: انتصح، مصدر: انتصا  (1)  ريد أ ))ال قولهم: ومنه نصيحا

 العــرب لســان نصــيحا((، تتخــذين أن وال تنصــحني، أن منــك أريــد ال أي: انتصــاحا وال نصــحا، منــك

2/616.

 ب(. نسخة) من سقطت )نبت( (2)

 .6/235 السعود أبي وتفسير ،3/301 الكشاف ينظر: (3)

 )ب(. نسخة من سقطت )كمال( (4)

 .366 باشا كمال ابن تفسير (5)

ا. هنا فصار يّدعي(، أن يبعد وال ) جملة: محلها وحل   ب(، ) نسخة من سقطت كالمه( تمام ) (6)  تحريفا

 .258 والبديع والبيان المعاين يف البالغة جواهر ينظر: استعارة، هو التشبيه على يبنى مجاز كل (7)

ا. هنا فصار ما(، على بناء )مم محلها: ل  وح )ب(، نسخة من سقطت بحث( )محل (8) تحريفا

 ُبـد وال اسـتعارة(، )يسـمى التشـبيه على يبنى مجاز ))فكل :258 البالغة جواهر يف الهاشمي أحمد قال (9)

 أجلـه مـن الـذي التشـبيه( )تناسـب مـن أيضـًا بدّ  وال بل التشبيه، أداة وال الشبه، وجه ذكر عدم من فيها

 بـه المشـبه أفراد من فرد المشبه أن أدعاء أو به، المشبه عين المشبه أن اّدعاء مع فقط، االستعارة وقعت

 الشخصي(.((. )العلم يف االستعارة تتمتى وال جنس( عَلم )أو جنس(، )اسم يكون بمن الكلي

.3/300 تفسيره يف الزمخشري قول وهو (10)
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 علـى قـادر ُمنبتها أن على آلية األصناف تلك إنبات يف منع أقول: ،الموتى(( إحياء

 فيمـا يسبق لم حيث هنا، ذكره يناسب ال لكن ظاهرة بينهما والمناسبة الموتى، إحياء

 يصــلح ولــن ،توجيهــه يف الطيبــي تكلــف وقــد واإلحيــاء، الحشــر إنكــارهم قبــل

 مـن أقـول: ،قضـائه((و اهلل علـم يف ))أي البيضـاوي: قال ،الدهر أفسد ما العطار

 هنـا )كـان( يكـون أن وإلـى زائـدة، تكـون أن عـن )كـان( صـيانة إلى قَصدَ  بذلك فسر

ا، كان وإن زائدة وكواا اآلتية، أمثالها يف مثلها  الضـرورة، عنـد إال إليـه ُيصار ال شائعا

                                                 

 َّ مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف ٱُّٱٱتعـالى: قولـه تفسـير وهو ،300 /3 الكشاف (1)

ـــة وهـــي ،[8]الشـــعراء: ـــي اآلي ـــي: الت  َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱتل

 .[7]الشعراء:

 التفسـير، يف المشهور اإلمام العالمة هـ(743 )ت الّطيبّي  الدين شرف اهلل عبد بن محمد بن الحسين هو (2)

 الفارسـية الكرديـة الجبلية المنطقة )وهي العجم عراق من والمعاين، والبيان العربية وعلوم والحديث،

 يف وقته معظم شغل وطلبته، للعلم خدمة ووقته جهده يصرف كان (، إيران يف وتدخل العراق شرق من

 عـن الكشف يف الغيب )فتح أسماه الذي للزمخشري الكشاف( شر ) يف أحسن الكريم، القرآن تفسير

 كثيـرة، مؤلفـات لـه ،الجـواب بمحسـن السـنة أهـل فيـه الزمخشرّي  خالف ما عن وأجاب الريب(، قناع

 /1 للـداوودي المفسـرين طبقـات ينظـر: والبيـان(، المعـاين والتبيان)يف المصابيح، مشكاة شر  منها:

 .256 /2 للزركلي واألعالم ،146-147

 أن علـى آليـة األصناف تلك إنبات يف )إن الزمخشري قول شارحا 11/321 الغيب فتح يف الطيبي قال (3)

كر وإن الـنظم، بيـان إلـى ))إشارة قال: الموتى(، إحياء على قادر ُمنبتها  قولـه يف المطلـق الُمحـَدث الـذِّ

 والنشـر، الحشـر بإثبـات ُمقيِّـد [،5 اآلية ]الشعراء،َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ تعالى:

ر وإن  المعطـوف وهـو والتكـذيب، االستهزاءَّ زت رت ٱُّٱ تعالى: قوله يف االستفهام همزة بعد المقد 

 جم هل مل خل حل ٱُّٱٱتعـالى: قولـه وعليـه األرض  إلـى يروا ولم البعث،ب أكّذبوا أي: عليه،
 [.((.50 اآلية ]الروم، َّ حنخن جن مم خم حم

، بيُت  عجز هذا (4)  )بالغـات مصـنفه: يف هــ(280 )ت: طيفـور ابـن طـاهر أبـي بـن أحمـد قطعته أورد شعر 

 المرأته: قال إذ الكلبي، العاج أبي لإلعرابي ونسبه ،99 النساء(

 الظهر واحدودب الجنبان لحب وقد .. فتية تكون أن ترجى عجوز  

 الدهر أفسد ما العطار يصلح ولن .. أهلها ميرة العطار إلى تدس

القفــــر. والبـلــــد األروا  حبـذا أال .. حجالـــها علّي  شــدوا وقد أقـــول

.4/134 التمويل وأسرار التنزيل أنوار (5)
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ــين، ألحــد وهــو ــا المعني ــوت إم ــا لثب ــا ماضــياا خربه ــا، أو ،دائما ــال، أو منقطعا  لالنتق

ا فألن األول: أما أحدهما، على هنا لحمله مجال وال ،صار()مثل  يف كافرون قريشا

 بحـادث لـيس األرض نباتـات يف والفكر النظر فألن الثاين: وأما الحال، ويف الماضي

 اإليمــان، إلــى الكفــر مــن الزمــان ذلــك يف بســببه ينتقلــوا حتــى مخصــوص، زمــان يف

 القضـاء يف إيمـاام ثبوت نفي على ملوهفح اآلتية، القصص ذيل يف سيميت ما بخالف

ا اآلية تكون فحينئذ األزلي،  ُفهـم حيـث سـياقها، مـن فهـم لمـا كالدليل ابتدائيا، كالما

 بممثالهـا أبـدا ينتفعـون وال هبـا، ينتفعـوا لـم قيـل: فكمنـه هبـا، ينتفعوا لم أام سبق مما

 قـال ،البيضـاوي لكالم إيضا  هذا مؤمنين، األزلي العلم يف ظ/7/ كانوا ما ألام

 زمـن يف سيصـرفون أاـم أزالا  علـم حيـث وقضـائه، اهلل علـم يف أي ))قيل األستاذ:

 يف يتـدبرون وال الشـر، جانـب إلـى التكليـف، أمـر عليه يدور الذي اختيارهم حياهتم

 بحسب فيه، معذورين كوام منها يتوهم ربما أنه محذور وفيه العظام، اآليات هذه

 انتهى. ،العلماء(( من كثير على خفي مما التحقيق من إليه أشير ما ألن الظاهر،

                                                 
 فعـل كمـا )َصـار( بمعنى )كان( يجعل أن ويجوز )) : 6/ 246وسىم قصة ااية يف السعود أبو قال (1)

 أكثــُرهم صــار ومــا فــالَمْعنى [74 ص: و ،34 البقــرة:] َّ حت جت هبُّٱ :تعــاَلى قولِــه يف ذلــك

 مؤمنين((.

 يـنفعهم ال فلـذلك وقضـائه اهلل علـم يف ُمـْؤمِنِينَ  َأْكَثـُرُهمْ  كـانَ  ))َوما :134 /4 تفسيره يف البيضاوي قال (2)

 العظام((. اآليات هذه الأمث

 المصنف. من تصرف العبارة ويف وزمان، زمن بين النسختين، يف هكذا )زمان(، )ب( نسخة يف (3)

العبارة. هذه يف المصنف من تصرف وفيها كلمة)محذور(، بعد )هو( زيادة )ب( نسخة يف (4)

ا لســعودا أبــي عــن المنقــول الــنص هــذا يف وجــدت وقــد ،235 /6 الســعود أبــي تفســير (5)  بحســب تصــرفا

 كمـا الـنص ينقـل لم إذ كان(، ) بيان يف سيبويه عن السعود أبو نقله لما الحذف من فيه وكذلك المعنى،

 أن هـم أزالا  علـم حيـُث  وقضائِه تعالى اهلل علم يف أي ))قيل قوله: السعود، أبي عن النص أصل وأما هو،

ـرِّ  جانـب إلـى الت كليـِف  أمرُ  يدورُ  عليه الذي اختياُرهم يزاُل  ال فيما سُيصرفون  هـذه يف يتـدب رون وال الش 

هم بيـانِ  بمقـامِ  األنسـُب  وهـو مـؤمنين أكثـُرهم ومـا والمعنى صلة   كانَ  سيبويِه وقال العظامِ  اآلياِت   ُعتـوِّ

هم  علمـهِ  إلـى كفـِرهم نسبةُ  وأما تعالى جهتِه من اإليمان موجبات تعاضد مع والعنادِ  المكابرةِ  يف وُغلوِّ

م فُرب ما وقضائِه الىتع ـا الت حقيـِق  من إليهِ  ُأشير ما ألن   الظ اهرِ  بحسِب  فيه معذورينَ  كوُنهم منها يُتوه   مم 

 .الُعلماء(( َمَهرةِ  على خفَي 

ا العلـم كـان )لو العلوية: الحاشية على الناسخ كتب (6)  العلـم ألن كـذلك، ولـيس معـذورين، لكـانوا جـابرا

 حواله(.أل وكاشف للمعلوم، تابع
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 فقـط، الواقـع يف ال هبـا، ينتفعـوا ولم آلية ذلك يف إن اآليتين حاصل فيكون أقول:

ــل ــم يف ب ــي اهلل عل ــق األزل ــذلك المواف ــا، ل ــى أيضا ــذا وعل ــواو يكــون أن يمكــن ه  ال

 الــواو كــون والظــاهر اآليتــين، بــين االنتظــام تمــام يوجــد ال أنــه نــرى وقــد ،للحــال

ا اآلية وكون للحال،  يف حـالهم بيـان يف فائـدة ))ال قيـل: ،حـاال كفـرهم عـن إخبـارا

 للفـظ داللـة فـال المسـتقبل، يف حـالهم المـراد كـان وإن بـه، المخاطـب لعلم الواقع،

 أامـا يف )لـيس( مثل )ما( أن على بناءا  يعني ،انتهى(( خالفه، على داللته بل عليه،

  يف ااماكهم بيان االحتمالين، كال على المقصود أقول: الحال، لنفي
ّ
 والجهالة، الغي

ا اآليات تمثير وعدم والضاللة، الكفر يف وتماديهم  قصـة آخـر يف األسـتاذ قـال ،أبـدا

 اإليمـان، عـدم علـى اسـتقرارهم علـى للداللـة األسمية الجملة ))وإيثار موسى:

 اسـمية، جملـة الكالم يكون زائدة، )كان( لفظة كان إذا يعني ،عليه(( واستمرارهم

 كـون وأمـا االسـتمرار، علـى المقـام بمعونـة تـدل األسمية الجملة أن و/8 ومعلوم/

 :مالـك ابـن قـال تخصصـها، قرينـة يكـن لـم إذا فهي ليس( مثل) الحال، لنفي )ما(

                                                 
 .مؤمنين( أكثرهم كان وما ) يف الواو (1)

 اهلل علـم يف حـالهم عـن ال الواقـع، يف حـالهم عـن إخبار ))وهذا :7/366 تفسيره يف باشا كمال ابن قال (2)

األزلي((.

 المسـمى: البيضـاوي، تفسـير علـى الشـهاب حاشـية يف معنـاه علـى دل ما إال بتمامه؛ القول هذا أجد لم (3)

ا هـ(1069ت الشهاب) قال فقد ،7/4 الراضي( وكفاية قاضيال )عناية  علم يف البيضاوي) قول شارحا

 ال للمعلـوم تـابع العلـم ألنّ  إيمـاام لعـدم علـة لـيس تعالى علمه بمنّ  عليه ))واالعوراض وقضائه(: اهلل

 إن حـالهم عـن إخبـاراا  كونـه اهلل... علم يف الواقع يف حالهم عن إخبار وهو زائدة هنا ف)كان( بالعكس

 داللـة فـال المسـتقبل يف كان وان حالهم، وتقبيح لتوبيخهم أنه اّدعى وان فيه، فائدة فال الماضي يف أراد

 سنة، 54ب طورسون ابن وفاة بعد أي ه(،1069) الشهاب وفاة أن بالمالحظة والجدير عليه((، للفظ

 لها. توصلأ لم يضاوي،الب على أخرى حاشية عن النص هذا نقل قد طورسون ابن أن يبدو والذي

 .235 /6 التنزيل أنوار ينظر: (4)

.6/246 السعود أبي تفسير (5)

 اإلمام هـ[، 672 ]ت: الشافعي، الجياين، الطائي، مالك، بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن محمد الدين، جمال (6)

= 
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ــا ))والصــحيح ــان أام ــال ،والمســتقبل(( والماضــي الحــال ينفي  البيضــاوي: ق

 مسـتوجبة عل ة األزلي العلم جعل أقول: ،اآليات(( هذه أمثال ينفعهم ال ))فلذلك

 يف يصـب لـم إنـه ))ثـم بقوله: باشا كمال ابن المولى عليه فرد   اآليات، نفع لعدم

 انتهـى، ،((المجـربة رأي وهـذا إيمـاام، عن مانع تعالى وقضاءه علمه أن زعمه

 حتى يؤمنوا( لم )فلذلك يقل لم المصنف بمن جلبي سعدي المولى عنه وأجاب

                                                 
= 

 العربيـة أخـذ قرطبـة، شرقي يف بلدة وهي لبلده)جيان(، نسبة جياين وعلومها، العربية يف البارع النحوي

 خلـق يديه على فتخرج العربية، بتعليم ويشتغل يصنف فيها، وأقام دمشق، إلى انتقل ثم كثير، خلق عن

 ولـذا المتقـدمين، علـى فـمربى العـرب، لسـان إتقـان الشـاغل شغله وكان دمشق(، )نزيل وسمي: كثير،

ا وكان األوحد، العالمة بـ ُلقب  و)النظم الفوائد(، )تسهيل مصنفاته: من وعللها، القراءات يف إماما أيضا

 .249 /15 َواألعالم، المشاهير َوَوفيات اإلسالم تاريخ ينظر: يهمز(، فيما األوجز

 )ب(. نسخة من سقطت )المستقبل( (1)

  الحال، يف ما ينفيان أاما ))والصحيح :1/380 مالك البن الفوائد تسهيل شر  كتاب من النص وتمام (2)

االستقبال((. يف وما الماضي، يف وما

.4/134 التنزيل أنوار (3)

 البيضاوي. على رد يقصد (4)

 )ب(. نسخة من سقطت )كمال( (5)

 َصـْفَوان( بن )جهم اتباع )الَجْهِمية( أنفسهم هم لإلسالم، منتسبة كالمية، فرقة هي الجربية، أو المجربة (6)

 مخلوق، ألحد عمل وال تعالى، هلل إال فعل ال اوَقالو االعمال، الى العباد واضطرار باإلجبار قال الذي

.199 الفرق بين الفرق ينظر: المَجاز، على المخلوقين إلى االعمال ُتنسب وانما

.إليه اتوصل لم كمال البن آخر مصنف يف ولعله كمال، ابن تفسير يف القول هذا أجد لم (7)

 القاضـي ه(،945جلبـي) بسـعدي عـروفالم خـان، أميـر بـن عيسـى -اهلل سـعد أو-الـدين سـعد المولى (8)

 الـى والـده مـع انتقـل ثـم فيهـا، ولـد قسطموين، والية من أصله صدورها، و الروم موالي أحد الحنفي،

 والـدين بـالعلم اشـتهر عصـره، علمـاء علـى وقرأ والمعرفة، العلم طلب على ونشم القسطنطينية، مدينة

 وتعليقـات، رسـائل مـن مؤلفـات له ومفتيها، القسطنطينية، قاضي منها: مناصب، عدة شغل والرئاسة،

 مفيـد (مختصـر للهدايـة )شـر  ولـه البهيـة(، الفوائـد ) أسـماها البيضـاوي تفسـير علـى حواشي وكتب

.265 العثمانية الدولة علماء يف النعمانية الشقائق ينظر: العلماء، بين متداول

 بيـان يف كمـال ابـن المولى على الجلبي يسعد المولى لرد البيضاوي؛ هو هنا: )المصنف( بـ المقصود ( 9)

 البيضاوي. قول
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 قبيـل مـن اآليـة أن ومـراده ،الـخ ينفعهم( ال )فلذلك قال: بل أورده، ما عليه يرد

 ملـزوم، حـاال إيمـاام عـدم يعنـي اآلخر، الزمه على الشيء الزمي بمحد االستدالل

 األول بالالزم استدالل فهذا اآليات، نفع عدم اأيض ويلزمه األزلي، العلم تعلق يلزمه

 األزلـي، العلـم تعلق يلزمه ملزوم، حاال إيماام، يراد أن ويحتمل الثاين، الالزم على

 ،اآلخـر انتفاء على الالزمين أحد بانتفاء استدالل فهذا اآليات، نفع أيضا ويلزمه

 يكونـون والقضـاء العلـم ألجـل عالواق يف اآليات نفع عدم أن أراد إن عليه يرد أقول:

ــات تفكــر عــدم يف معــذورين ــال اآلي ــوم يســتحقون ف ــار الل ــوبيخي واإلنك ــه الت  بقول

 استداللي علم اآليات نفع لعدم العباد ظ/9/ علم أن أراد وإن ،َّ زت رتٱٱٱُّتعالى:

 بل لهم، خفي بممر استدالل فهذا مؤمنين، األزلي العلم يف كانوا ما بمام لهم، حصل

 علـى معلوم بممر استدالل أنه التوجيه يف يمكن ما وغاية مشاهد، أمر على وممعل غير

 أمثال نفع عدم استمرار وهو معلوم، غير أمر على القرآن بإخبار وغاية مشاهد، أمر

 مـع الصـلة علـى كـان حمـل ))قلـت: :المزبـور المحشـي قال األبد، إلى اآلية هذه

                                                 
 مــن 141 اللــو  ،205 ص البهيــة( الفوائــد البيضــاوي) علــى جلبــي ســعدي حاشــية مــن هــو والــنص (1)

 والقضـاء العلم أن يدر لم ) نصه: ما باشا كمال ابن المولى على رده يف الجلبي سعدي قال المخطوط،

 أنـه ثـم صحيح، غير الصحيح المعنى ظهور مع الصلة، على كان() حمل قلت: جرب، فال للمعلوم تابع

 للفـظ داللـة فـال المسـتقبل يف حالهم المراد كان وإن المخاطب، لعلم الواقع يف حالهم بيان يف فائدة ال

 مانعان وقضائه اهلل علم أن المصنف كالم يف ليس ثم للمجاز، قرينة ولوال خالفه، على داللته بل عليه،

اآلخر. الزمه عن الشيء الزمي بمحد االستدالل من اآلية أن مراده بل إيماام، عن

ا. هبذا فيكون انتهى، آه: بـ الناسخ قصد ولعل )آه(، محلها وحل   )ب(، نسخة من سقطت )الخ( (2)  تحريفا

بالتسهيل. أي انتفا، )ب( النسخة يف (3)

 الزمـي بمحـد االسـتدالل مـن اآليـة نأ )مـراده الجلبـي: سـعدي لقـول البـاقي عبـد المصنف شر  وهذا (4)

اآلخر(. الزمه عن الشيء

)ب(. نسخة من سقطت وغاية( مشاهد، أمر )على (5)

ــدو الجلبــي، ســعدي يقصــد: وهــو (6) ــه ويب ــه المحشــي( بلقب)ســعدي أشــتهر أن  علــى حاشــية كتــب كون

ــر خالصــة ينظــر: البيضــاوي، ــان يف األث ــرن أعي ــا ،281 /4 و ،181 /3 عشــر الحــادي الق ــردة أم  مف

= 
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 هذا توجيه يف متحيرون أنا عرفت قد قول:أ ،صحيح(( غير الصحيح المعنى ظهور

 كواـا النحـو كتـب يف شـاع وقد الصلة  على حمله والظاهر الظهور فمين المعنى،

ا، القرآن يف وورد زائدة،  قصـتي يف األسـتاذ المـولى علـى المقدمـة هـذه وسنورد ايضا

 وتدبر. فتذكر ،-السالم عليهما -وإبراهيم موسى

* * * 

                                                 
= 

ا(، المذكور ) بمعنى: عثمانية مفردة فهي )المزبور(  المواقـع: علـى العثمانيـة األلفاظ معجم ينظر سابقا

 ، 

ا المفــردة هــذه هـــ(968 )ت َزاَدهْ  طاْشــُكْبري اســتعمل وقــد ،   )الشــقائق كتابــه يف كثيــرا

الكثير. وغيرها ،40 ،38 ،12 ،11 الصفحات منها نية(،العثما الدولة علماء يف النعمانية

المخطوط. من ظ 140 اللو  ،205 ص البهية( )الفوائد البيضاوي على جلبي سعدي حاشية (1)

 هنـا(، ) زاد ثـم الـظ، بــ )الظاهر( كلمة اختصر أنه ويبدو هنا(، )والظ )ب(: النسخة يف كتبها )والظاهر( (2)

ا يكون قد أو منه. إيهاما

https://toven.cagdassozluk.com/osmanlica-turkce-sozluk-madde-16239.html
https://toven.cagdassozluk.com/osmanlica-turkce-sozluk-madde-16239.html
https://www.osmanice.com/osmanlica-19318-nedir-ne-demek.html
https://www.osmanice.com/osmanlica-19318-nedir-ne-demek.html
https://www.osmanice.com/osmanlica-19318-nedir-ne-demek.html
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 اخلامتة

 مـن تفسـير يف لرسـالة المبـارك المخطـوط رحـاب بـين المـاتع تطـوافال هذا بعد

 عبـد للمصـنف [8-7 ]الشـعراء:األرض...( إلـى يـروا )أولـم الشـعراء سـورة أوائل

 دراسـته، وإتمـام تحقيقه لختام وفقني أن اهلل أشكر ،-اهلل رحمه-طورسون بن الباقي

 ذو الســلطان، عظــيم الفضــل، صــاحب مــن القبــول ثــم العمــل، يف اإلخــالص راجيــةا 

 نتـائج، لعـدة توصـلت المباركـة الدراسـة هذه خالل ومن جالله، جل المنان، الجود

 المرجوة. التوصيات بعض مع

 النتائج أهم

 هــ(1015)ت طورسـون بـن الباقي عبد القاضي المخطوطة الرسالة صاحب -1

 ،ولقبـه وفاتـه، سـنة عن معلومات من أكثر ترجمة له تتوفر فلم المغمورين، من أعدهُ 

 لـه المورجمـين مـن أحـد يذكر ولم العلمية، آثاره من وبعض ومنصبه، شهرته، واسم

ا،  مصنفاته، ضمن من -البحث موضوع- هذه رسالته يذكر لم وكذا وتالميَذ، شيوخا

 ولـم معروفـة، غيـر أخرى ورسائل مصنفات، له تكون أن الممكن من أنه يعني وهذا

 تحتـاج التـي المخطوطـات طيـات بـين ،حبيسـة اآلن إلى بقيت بالظهور، النور تبصر

وتحقيق. دراسة إلى

 التفسـير يف منهجيتـه اتسـمت فقـد لـذا العربيـة، علمـاء مـن طورسـون ابن يعد -2

 الحكـم كتابـه خطبـة علـى وغلبـت البالغيـة، واألفـانين النحويـة، بالقواعد باالهتمام

والمواعظ.

 مناقشـتها، مـع العلـم، أئمـة مـن األقـوال وحشـد بـالنقول، طورسون ابن اهتم -3

عليها. واالستدراك

 بملقـاب عنـه ينقـل الـذي المصـنف العـالم يلقـب أن طورسون ابن لطائف من -4

لقدرهم. وتعظيمه لهم، وتوقيره العلم، أئمة لدى تواضعه مدى تربز جليلة،
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ا طورسون ابن يكن لم -5 ا كـان فقد فقط؛ بالعربية عالما  الوركيـة، األم بلغتـه مـاهرا

 لفظـة) وهـي هـذه، رسالته يف عثمانية لفظة استعمل وقد كية،الور باللغة مصنفات وله

ا(. المذكور ) تعني: التي المزبور(، آنفا

 :التوصيات

 بــإخراج باالهتمــام العلــم وطلبــة البــاحثين، أوصــي المتواضــع الجهــد هــذا بعــد

ـا يـزال مـا منـه فـالكثير النـور، إلى العلمي الوراث  بـين العلميـة، الكتـب دور يف حبيسا

 عـالم الـى ليظهرهـا والتحقيـق بالدراسة هبا يمخذ من منتظرة المغلفات، ناياوث طّيات

 الكـريم نبيـه وسـنة اهلل، لكتـاب خدمـة وعلوم، فوائد، من فيها بما واالنتفاع المعرفة،

 القويم. لدينه وخدمة ،ملسو هيلع هللا ىلص

 إلـى هـذه رسـالته وإضـافة طورسـون، ابـن مصـنفات يف بالبحـث كـذلك وأوصي

 بـالظهور النـور أبصـرت أن بعد الكتب، وفهارس وراجم،ال كتب يف مصنفاته مجموع

 علينا. طورسون ابن الجليل العالم حق من وهذا والتحقيق، بالدراسة

 آلـه وعلـى ،ملسو هيلع هللا ىلصالكـريم رسـوله على والسالم والصالة العالمين، رب هلل والحمد

 أجمعين. وصحبه

* * * 
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 واملراجع املصادر

 الربكـات، أبـي األنصاري، اهلل يدعب بن محمد بن الرحمن لعبد العربية، أسرار -1

 الطبعـة: األرقـم، أبـي بن األرقم دار هـ(،577 )المتوىف: األنباري الدين كمال

 م.1999 -هـ1420 األولى

 وهبجـة الخـواطر )نزهـة بــ المسـمى األعـالم مـن الهنـد تاريخ يف بمن اإلعالم -2

 لطالبيا الحسني العلي عبد بن الدين فخر بن الحي لعبد والنواظر(، المسامع

 -هــ 1420 األولـى، الطبعـة: بيـروت، - حـزم ابـن دار هـ(،1341 )المتوىف:

 م.1999

 الزركلــي فــارس، بــن علــي بــن محمــد بــن محمــود بــن الــدين لخيــر األعــالم، -3

ـــوىف: الدمشـــقي ـــم دار هــــ(،1396 )المت ـــين، العل ـــروت، للمالي  الطبعـــة: بي

 م. 2002 الخامسة،

 بـن عمـر بـن اهلل عبـد سـعيد أبـي لـدينا لناصـر التمويـل، وأسـرار التنزيل أنوار -4

 الـرحمن عبـد محمد تحقيق: هـ(،685 )المتوىف: البيضاوي الشيرازي محمد

 .ه1418 – األولى :الطبعة بيروت، – العربي الوراث إحياء دار المرعشلي،

 جـالل بكـر، أبـي بـن الـرحمن لعبـد والنحـاة، اللغـويين طبقات يف الوعاة بغية -5

 إبـراهيم، الفضـل أبـو محمـد المحقـق: هــ(،911 )المتـوىف: السـيوطي الدين

 )د.ت(. األولى الطبعة: لبنان، ، العصرية المكتبة

 )المتــوىف: طيفــور ابــن طــاهر أبــي بــن أحمــد الفضــل ألبــي النســاء، بالغــات -6

 األول، عباس والدة مدرسة مطبعة األلفي، أحمد وشرحه: صححه هـ(،280

 م. 1908 - هـ 1326 القاهرة،

ــاج -7 ــاموس، اهرجــو مــن العــروس ت ــد الق ــن لمحّم ــد ب ــن محّم ــد ب ــرّزاق عب  ال

بيــدي بمرتضــى، الملّقــب الفــيض، أبــي الحســيني،  هـــ(،1205 )المتــوىف: الز 

 ) األولــى، الطبعــة: الهدايــة، دار الناشــر: المحققــين، مــن مجموعــة تحقيــق:

 د.ت(.
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 محمد اهلل عبد أبي الدين لشمس َواألعالم، المشاهير َوَوفيات اإلسالم تاريخ -8

 الـدكتور تحقيـق: هــ(،748 )المتـوىف: الذهبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بنا

 األولـــى، الطبعـــة: بيـــروت، اإلســـالمي، الغـــرب دار معـــروف، عـــّواد بشـــار

 م.2003

 ابن سليمان بن أحمد الدين لشمس ، هـ(،940 توىفالم)باشا كمال ابن تفسير -9

 مكتبــة ،حبــوش أديــب مــاهر وتعليــق: تحقيــق الحنفــي، الرومــي باشــا كمــال

 األولـى، الطبعـة: اللبـاب، دار الفني: واإلخراج التنضيد إسطنبول، -اإلرشاد

 م.2018-ه1439

 ألبـي الكـريم، الكتـاب مزايـا إلـى السـليم العقـل إرشـاد = السـعود أبي تفسير -10

 إحيـاء دار هــ(،982 )المتوىف: مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود

 (.ت.د) ألولى،ا :الطبعة بيروت، – العربي الوراث

ــير -11 ــاين اآللوســي=رو  تفس ــير يف المع ــرآن تفس ــيم الق ــبع العظ ــاين، والس  المث

 هــ(،1270 )المتـوىف: األلوسـي الحسـيني اهلل عبـد بن محمود الدين لشهاب

 األولى، :الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار عطية، الباري عبد علي تحقيق:

 .هـ 1415

ــير -12 ــري، التفس ــري المظه ــد للمظه ــويمو محم ــاء ل ــاين اهلل ثن ــوىف ) العثم  المت

 :الطبعــة باكســتان،– الرشــدية مكتبــة التونســي، نبــي غــالم تحقيــق: ه(،1225

 .هـ 1412 األولى

 )المتـوىف: منصـور أبـي الهروي، األزهري بن أحمد بن لمحمد اللغة، هتذيب -13

 بيـروت، – العربـي الوراث إحياء دار مرعب، عوض محمد تحقيق: هـ(،370

 .م2001 ى،األول :الطبعة

 الوراث يف المشروحة الكتب ألسماء شامل معجم والحواشي، الشرو  جامع -14

 البحـــوث مجمـــع الحبشـــي، محمـــد اهلل لعبـــد شـــروحها، وبيـــان اإلســـالمي

 األولـى، الطبعـة: هــ1425 - 2004 الثالثـة الطبعـة: ظبي، أبو - والدراسات
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 م. 2001 - هـ 1422

ــرة -15 ــة، جمه ــي اللغ ــر ألب ــد بك ــن محم ــن الحســن ب ــد ب ــوىف: األزدي دري  )المت

 :الطبعـة بيروت، – للماليين العلم دار بعلبكي، منير رمزي تحقيق: هـ(،321

 .م1987 األولى،

ــود -16 ــيوخ جه ــر ش ــه األزه ــبالء، وعلمائ ــن الن ــاش وم ــن بمصــر ع  الفضــالء م

 الهجـري العاشـر القرن بداية من البخاري اإلمام صحيح خدمة يف ومناهجهم

 إبـراهيم محمـد أحمـد للـدكتور: عشـر، خامسال القرن من هـ1438 عام إلى

 الثـاين العـدد مـن الثـامن المجلـد دميـاط، بدراسـات الحـديث مـدرس خاطر،

 باإلسـكندرية، للبنـات والعربيـة اإلسـالمية الدراسـات كليـة لحولية والثالثين

 م.2016

 مصـطفى بـن إبـراهيم بـن ألحمـد والبـديع، والبيـان المعاين يف البالغة جواهر -17

 الصـميلي، يوسـف د. وتوثيـق: وتدقيق ضبط هـ(،1362 متوىف:)ال الهاشمي

 )د.ت(. األولى، الطبعة: بيروت، العصرية، المكتبة

ــيةُ  -18 ــَهاِب  َحاِش ــى الشِّ اة: الَبيَضــاِوي، تْفســيرِ  َعَل ــم  ــةُ  اْلُمَس ــةُ  الَقاِضــي ِعنَاي  وكَِفاي

اِضــي  عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الــدين لشــهاب الَبيَضــاوي، تْفســيرِ  َعَلــى الر 

 – صــادر دار النشــر: دار هـــ(،1069 )المتــوىف: الحنفــي المصــري الخفــاجي

 (.ت.د) األولى، :الطبعة بيروت،

 محمـد العرفـان ألبـي مالـك، ابـن أللفية األشمونى شر  على الصبان حاشية -19

 بيـروت، العلميـة الكتـب دار هــ(،1206 )المتـوىف: الشـافعي الصبان علي بن

 م.1997- هـ 1417 األولى الطبعة:

 بـن اهلل فضـل بـن أمـين لمحمـد عشـر، الحـادي القـرن أعيـان يف األثر الصةخ -20

ــدين محــب ــن ال ــد ب ــي محم ــوي المحب ــوىف: الدمشــقي األصــل، الحم  )المت

 )د.ت(. ولى،األ :الطبعة بيروت، – صادر دار هـ(،1111

 أبـي عثمـان، بـن محمـد بـن علـي بـن لقاسم الخواص، أوهام يف الغواص درة -21
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 مطرجــي، عرفــات تحقيــق: هـــ(،516 لمتــوىف:)ا البصــري الحريــري محمــد

 .هـ1418/1998 األولى، :الطبعة بيروت، – الثقافية الكتب مؤسسة

 الشـاكر أحمـد بن حسن بن عثمان للشيخ واإلرشاد، الوعظ يف الناصحين درة -22

 تـويف قيـل للهجـرة، عشـر الثالث القرن علماء من ) الحنفي الرومي الخوبوي

 األولـى، الطبعـة: بيـروت، - االرقـم ابي نب االرقم دار م(،1825 -هـ1241

 م.2016

 ابن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي الثامنة، المئة أعيان يف الكامنة الدرر -23

 عبـد محمـد ومراقبـة: تحقيـق هــ(،852 )المتـوىف: العسقالين حجر بن أحمد

 الطبعـة: الهنـد، ابـاد/ صـيدر - العثمانيـة المعارف دائرة مجلس خان، المعيد

 م.1972 هـ/1392 ية،الثان

 محمـد تحقيـق هــ(،502 المتـوىف ) التربيـزي الخطيب بشر  تمام أبى ديوان -24

 م.1987 ، الثاين للمجلد الرابعة الطبعة القاهرة، -المعارف دار ، عزام، عبده

 الغـزي بـن الرحمن عبد بن محمد المعالي أبي الدين لشمس اإلسالم، ديوان -25

 العلميــة، الكتــب دار حســن، رويكســ ســيد المحقــق: هـــ(،1167 )المتــوىف:

 م. 1990 - هـ 1411 األولى، بعة:الط لبنان، – بيروت

 عبـد أبي يعقوب، بن يوسف بن لمحمد والملوك، العلماء طبقات يف السلوك -26

 علـي بـن محمـد تحقيـق: هــ(،732 )المتـوىف: اليمني الُجنْدي الدين هباء اهلل،

 :الطبعــــة نعاء،صــــ – اإلرشــــاد مكتبــــة الحــــوالي، األكــــوع الحســــين ابــــن

 .م1995الثانية،

 ابـن عثمـان بـن أحمـد بن محمد اهلل عبد أبي الدين لشمس النبالء، أعالم سير -27

 األولـى، الطبعـة: القـاهرة، -الحـديث دار هــ(،748 )المتوىف: الذهبي َقاْيماز

 م.2006-هـ1427

 عبـد أبـي الجياين، الطائي مالك ابن اهلل، عبد بن لمحمد الفوائد، تسهيل شر  -28

 د. الســيد، الــرحمن عبــد د. تحقيــق: هـــ(،672 )المتــوىف: الــدين جمــال ،اهلل
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 الطبعـة: واإلعـالن، والتوزيـع والنشـر للطباعـة هجـر المختون، بدوي محمد

 م.1990 - هـ1410 األولى،

 خليـل، بـن مصـطفى بـن ألحمـد العثمانية، الدولة علماء يف النعمانية الشقائق -29

 الكتــاب دار هـــ(،968 )المتــوىف: اَدهْ زَ  طاْشــُكْبري الــدين عصــام الخيــر، أبــي

 )د.ت(. األولى، الطبعة: وت،بير – العربي

 الجـوهري حماد بن إسماعيل نصر ألبي العربية، وصحا  اللغة تاج الصحا  -30

 العلــم دار عطــار، الغفــور عبــد أحمــد تحقيــق: هـــ(،393 )المتــوىف: الفــارابي

 .م 1987 - هـ 1407 الرابعة :الطبعة بيروت، – للماليين

 الشـهبي األسـدي عمـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن بكـر ألبي الشافعية، طبقات -31

 الحافظ د. تحقيق: هـ(،851 )المتوىف: شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،

 هـ.1407 األولى، :الطبعة بيروت، – الكتب عالم خان، العليم عبد

 الــدين شــمس أحمــد، بــن علــي بــن لمحمــد للــداوودي، المفســرين طبقــات -32

 راجـع بيـروت، – العلميـة الكتب دار هـ(،945 )المتوىف: المالكي يالداوود

 .الناشر بإشراف العلماء من لجنة :أعالمها وضبط النسخة

 الفراهيـدي تمـيم بـن عمـرو بـن أحمـد بـن الخليـل الـرحمن عبد ألبي العين، -33

ـــوىف: البصـــري ـــق: هــــ(،170 )المت ـــراهيم د المخزومـــي، مهـــدي د تحقي  إب

 )د.ت(. األولى، الطبعة: الهالل، ومكتبة دار السامرائي،

 البغـدادي الهـروي اهلل عبـد بـن سـالّم بـن القاسـم ُعبيد ألبي الحديث، غريب -34

 المعارف دائرة مطبعة خان، المعيد عبد محمد د. تحقيق: هـ(،224 )المتوىف:

 م. 1964 - هـ 1384 األولى، الطبعة: الهند، -آباد حيدر العثمانية،

 الكشـاف، علـى الطيبـي حاشـية وهـو الريـب، اعقن عن الكشف يف الغيب فتح -35

 الحـادي الجـزء ه(،743 ت ) الطيبـي اهلل عبد بن الحسين الدين شرف لإلمام

 القيـام، حسـن عمـر د. تحقيـق: النمـل، اايـة إلى النور من السور تفسير عشر

 اإليـداع رقـم والدراسات، البحوث وحدة الكريم/ للقرآن الدولية دبي جائزة
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 م.2013 -ه1434 األولى، الطبعة: باألردن، الوطنية تبةالمك دائرة لدى

 عبـد بن محمد بن طاهر بن القاهر لعبد الناجية، الفرقة وبيان الفرق بين الفرق -36

ــدادي اهلل ــي البغ ــي اإلســفراييني، التميم ــوىف: منصــور أب ـــ(،429 )المت  دار ه

 .1977 الثانية، :الطبعة بيروت، – الجديدة اآلفاق

 بــ الشـهير عيسى بن اهلل لسعد البيضاوي، على السعدي شيةحا البهية، الفوائد -37

  .66 رقم مخطوطات، بالدوحة/ العامة المكتبة مخطوط، جلبي/ سعدي

 الفيروزآبـادى يعقـوب بـن محمـد طـاهر أبـي الدين لمجد المحيط، القاموس -38

ــوىف: ـــ(،817 )المت ــق: ه ــب تحقي ــق مكت ــوراث تحقي ــة يف ال ــالة، مؤسس  الرس

 والنشـــر للطباعـــة الرســـالة مؤسســـة لعرقُسوســـي،ا نعـــيم محمـــد بإشـــراف:

 م. 2005 - هـ 1426 الثامنة، الطبعة: بيروت، والتوزيع،

 سـيبويه الملقب بشر، أبي بالوالء، الحارثي قنرب بن عثمان بن لعمرو الكتاب، -39

 الخــانجي، مكتبــة هــارون، محمــد الســالم عبــد تحقيــق: هـــ(،180 )المتــوىف:

 م. 1988 - هـ 1408 الثالثة، الطبعة: القاهرة،

 أحمد، بن عمر بن محمود القاسم ألبي التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف -40

 بيــروت، – العربــي الكتــاب دار هـــ(،538 )المتــوىف: اهلل جــار الزمخشــري

 .هـ 1407 الثالثة، :الطبعة

 جلبـي كاتـب اهلل عبد بن لمصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف -41

 )المتـــوىف: خليفـــة الحـــاج أو خليفـــة حـــاجي باســـم المشـــهور القســـطنطيني

 م.1941 بغداد، - المثنى مكتبة هـ(،1067

 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبي على، بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان -42

ــي األنصــاري ــي الرويفع ـــ(،711 )المتــوىف: اإلفريق ــر: ه  – صــادر دار الناش

 .هـ 1414 - الثالثة :الطبعة بيروت،

 بن الرحمن عبد الدين زين الوظائف، من العام لمواسم فيما المعارف لطائف -43

 الحنبلــي الدمشــقي، ثــم البغــدادي، الَســالمي، الحســن، بــن رجــب بــن أحمـد
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ـــوىف: ــــ(،795 )المت ـــن دار ه ـــة حـــزم اب ـــة: والنشـــر، للطباع ـــى، الطبع  األول

 م.2004هـ/1424

 المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن ألبي األعظم، والمحيط المحكم -44

 بيـروت، – العلميـة الكتـب دار هنداوي، الحميد عبد تحقيق: هـ(،458 )ت:

 .م 2000 - هـ 1421 األولى، :الطبعة

 بــن موســى بــن َســْورة بــن عيســى بــن لمحمــد المحمديــة، الشــمائل مختصــر -45

 وحققـه اختصـره تحقيـق: هـ(،279 )المتوىف: عيسى أبي الورمذي، الضحاك،

 :الطبعـة األردن، – عمـان - الميةاإلسـ المكتبـة األلبـاين، الـدين ناصـر محمد

 (.ت.د) األولى،

 بـن اهلل لسـعد البيضـاوي، على جلبي سعدي حاشية البهية= الفوائد مخطوطة -46

 بسـعدي الشـهير الحنفـي، المفتي، الرومي، القسطموين، خان، أمير بن عيسى

 خــطّ  ،380 األوراق عــدد م(،1539-هـــ945أفنــدي)ت ســعدي أو جلبــي،

 الصـدر وقف شمسية، وتتوسطه وملون ُمذّهب عثماين جلد والغالف الن ْسخ،

 .46729 دي: السي رقم پاشا، راغب محمد األعظم

 هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد ألبي حنبل، بن أحمد اإلمام مسند -47

 عــادل - األرنــؤوط شــعيب تحقيــق: هـــ(،241 )المتــوىف: الشــيباين أســد بــنا

ــد د إشــراف: وآخــرين، مرشــد، ــن اهلل عب ــدع ب ــي، المحســن ب  مؤسســة الورك

 م 2001 - هـ 1421 األولى، الطبعة: الرسالة،

 اهلل عبـد أبي الدين لشهاب األديب، معرفة إلى األريب إرشاد = األدباء معجم -48

 إحســان تحقيــق: هـــ(،626 )المتــوىف: الحمــوي الرومــي اهلل عبــد بــن يــاقوت

 م.1993 - هـ 1414 األولى، الطبعة: بيروت، اإلسالمي، الغرب دار عباس،

ـــم -49 ـــاريخ معج ـــوراث» الت ـــالمي ال ـــات يف اإلس ـــالم مكتب ـــات الع  )المخطوط

 دار بلـوط، قره طوران أحمد - بلوط قره الرضا علي إعداد: ،«والمطبوعات(

 .م 2001 - هـ 1422 األولى، :الطبعة تركيا، – قيصري العقبة،
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 قالدمش كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن لعمر المؤلفين، معجم -50

ــوىف: ـــ(،1408 )المت ــة ه ــى مكتب ــروت، - المثن ــاء دار بي ــوراث إحي ــي ال  العرب

 )د.ت(. األولى، الطبعة: بيروت،

 بـن الحسـن بـن عمـر بـن محمد اهلل عبد ألبي الكبير، التفسير = الغيب مفاتيح -51

 )المتـوىف: الـري خطيـب الـرازي الـدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين

 هـ.. 1420 - الثالثة الطبعة: بيروت، – العربي الوراث إحياء دار هـ(،606

 )مـن النقشـبندي الحنفـي المفتي النوري األحد عبد للسيد الحسنة، الموعظة -52

 الكتـب دار إبراهيم، خليل محمد تحقيق: للهجرة(، عشر الثالث القرن علماء

 .2019 األولى الطبعة: بيروت، العلمية،

 أمـين محمـد بـن إلسـماعيل نفين،المصـ وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية -53

ــن ــر ب ــاين ســليم مي ــدادي الباب ــوىف: البغ ـــ(،1399 )المت ــع ه ــة طب ــة بعناي  وكال

 طبعــــه أعــــادت ،1951 اســــتانبول البهيــــة مطبعتهــــا يف الجليلــــة المعـــارف

ــاء دار باألوفســت: ــوراث إحي ــروت العربــي ال ــان، – بي ــة لبن  األولــى، :الطبع

 )د.ت(.

45- http://www.lugatim.com/s/zade  
44-  (meaningnames.net). 
45- http://www.hakikatkitabevi.net/book.php?bookCode=013 . 
 

* * * 
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 ﴾چ﴿

 ـ(ه1134)ت المنصوري سليمان بن علي :للعال مة

 وتحقيق دراسة

 الوربية بكلية المشارك القراءات أستاذ

 سعود الملك بجامعة
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 البحث ملخص

 :بعنـوان ه(1134 بعـد )ت: المنصـوري سـليمان بـن علـي العالمة الشيخ رسالة

 ثالث على بتحقيقها قمت الباب، هذا يف القيمة الرسالة من تعد ،" ﴾چ﴿ مسملة"

ن أن الرسالة تحقيق يف العمل طبيعةُ  واقتضت خطية، نسخ  مقدمـة، من: البحث يتكو 

ــا ،وفهــارس وخاتمــة، وقســمين، ــه .الدراســة قســمف األول: القســم أم ــان وفي  ،مبحث

  الثــــاين: المبحــــثو المنصــــوري، للعالمــــة مــــوجزة ترجمــــة األول: المبحــــث

 .بالرسالة التعريف

ق النصف الثاين: القسم وأما   ،والتوصـيات النتـائج أبرز وفيها الخاتمة، ثم ،المحق 

 والمراجع. المصادر وأخيراا:

 طرق-تحريرات-اآلن -مسملة المفتاحية: الكلمات
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 مةاملقد

 نبينـا والمرسـلين األنبيـاء أشـرف على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد

بعد: أما ،أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

 شـرعة، وأتمهـا ،بيانـًا وأحسنها نظمًا، كتبه أفضل بإنزال علينا  اهلل تفضل فقد

 بحفظـه اهلل تكفـل حميـد؛ حكيم من تنزيل خلفه؛ من وال يديه بين من الباطل يمتيه ال

 هـذا حملـوا أجـالء وعلماء كرام، صحابة يد على وتوفيقه اهلل بعون ذلك وتم وبيانه،

 حفـظ يف سـاهمت منضـبطة؛ علومـًا أجله من ووضعوا عواتقهم، على النبيل الهدف

القراءات. علم العلوم هذه ومن ونشره، وضبطه القرآن

 وذلـك الكـريم، رآنبـالق ارتباطـًا وأكثرهـا العلـوم، أشـرف مـن القـراءات علم إن

وحروفه. وكلماته بقراءاته القرآن بنص لتعلقه

 والشــرو  الكتــب فمنهــا وتنوعــت؛ القــراءات علــم يف المؤلفــات تعــددت ولقــد

 يف ألـف مـا المختصـرة األجـزاء ومـن المختصرة، واألجزاء الرسائل ومنها المطولة،

 منظوم هو ما هامن المؤلفات من العديد العلماء فيها ألف فقد ،﴾چ﴿ :تعالى قوله

المؤلفات: هذا أهم منو ،منثور هو ما ومنها

 .الجزري ابن محمد ماملإل ﴾چ﴿ مسملة يف اإلعالن 

 .ه(1305 )ت سبيع علي للشيخ ﴾چ﴿ الوصل همزة يف رسالة 

 علـــي لإلمـــام ﴾چ﴿و ﴾ڄ﴿ لفظـــي علـــى الكـــالم يف األعيـــان تحفـــة 

 .( ه1087)ت الشرباملسي

ــدرر  ــلِّ  يف الحســان ال ــه مشــكالت َح ــن لعلــي ﴾چ﴿ تعــالى قول  محســن ب

                                                 
ــدكتور: حققهــا (1) ــراهيمإ ال ــه الســلطان ب ــة يف الماجســتير تهرســال يف اهلل وفق  بالجامعــة الكــريم القــران كلي

ه.1432 عام اإلسالمية

(.00073) برقم فيصل الملك مركز يف مصورة ةنسخ منها يوجد (2)

(.363) برقم المغرب يف تطوان خزانة يف مصورة نسخة منها يوجد (3)
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عيدي َمْيلي المعروف الص   . بالرُّ

 حســـن بـــن محمـــد لإلمـــام الكـــريم القـــران يف ومواضـــعها ﴾چ﴿ مســـملة 

 .ه(1199المنير)ت

 بعـد )ت: بالمنصـوري المعروف سليمان بن علي الشيخ " ﴾چ﴿ مسملة" 

 البحث. هذا يف بتحقيقها أقوم التي ،ه(1134

 األمـاين حـرز طريق من ﴾چ﴿ موضعي يف ورش رواه فيما يتالمخلال ةنبذ 

 .ه(1311)ت المخلاليت محمد بن رضوان لإلمام

 المنـويف رحمنعبد الـ بن الخالق عبد الشيخ  ﴾چ﴿ وجه يف البيان كمال 

 .البيان بكمال األعيان جمال بعنوان: شر  عليها وله ،ه(1150)ت األزهري

 الـرحمن مواهـب بعنوان: شر  وعليها ،اإلفراين لإلمام البيان غاية منظومة 

 .المنويف الصال  أبي الدين شمس للشيخ البيان غاية منظومة شر  يف

 .ه(1313)ت المتولي محمد لإلمام ﴾چ﴿ منظومة 

:السابقة الدراسات

 بالمنصـوري المعـروف سـليمان بن علي العالمة الشيخ رسالة قيمةال الرسالة من

                                                 
 الملـك بجامعـة الوربيـة كليـة يف القرآنيـة الدراسات قسم المنيع، عثمان بن محمد بن رناص .أ.د : حققها (1)

هـ.1431 عام سعود الملك بجامعة االسالمية الدراسات مجلة يف ونشرت .ود،سع

 بـرقم الظاهريـة المكتبة يف األصل النسخة من (00089-2) برقم فيصل الملك مركز يف مصورة نسخة (2)

(5816.)   

البخاري. مكتبة طبعة المراطي عمر بتحقيق مطبوع بالكتا (3)

(.3/2147 )ب برقم فيصل الملك مركز يف مصورة نسخة (4)

الظاهرية. المكتبة يف األصل النسخة من فيصل الملك مركز يف مصورة نسخة (5)

 أمريكـا يف برنسـون مكتبـة يف مصـورة نسـخة منهـا وتوجـد للصفاقسي، النفع غيث كتاب ضمن مطبوعة (6)

(.5044-264) برقم

(.1/511) برقم االمام جامعة مكتبة يف مخطوطة نسخة (7)

الضباع. علي الشيخ بتحقيق العشرة المتون مجموع ضمن طبعت (8)
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مخطوطة. أهميتها مع تزال ال والتي ،" ﴾چ﴿ مسملة" :نوانبع ه(1134 )ت:

 والجامعـات المكتبـات يف والتنقيب المختصين وسؤال واالستقراء البحث وبعد

 العـزم فعقـدتُّ  الرسـالة؛ هـذه حقـق مـن علـى أقْف  لم المحكمة العلمية والمجالت

  تحقيقها. يف والعمل دراستها، على

 البحث: مشكلة

 المعــروف ســليمان بــن علــي العالمــة شــيخلل ،"﴾چ﴿ مســملة " كتــاب إن 

 كتــب يف ورودهــا وكثــرة المســملة، هــذه أهميــة مــع مخطوطــا يــزال ال ،بالمنصــوري

 والتـي فيها، الواردة واألدائية القرائية األوجه من كثيراا  فيها حرر فالمؤلف القراءات،

 القرآنية. التحريرات لعلم علمية إضافة يعد الكتاب فإخراج القراء، فيها اختلف

:اختياره وأسباب البحث أهمية

  ذلــك ويتضــح العلميــة وقيمتــه المحقــق الكتــاب أهميــة يف البحــث أهميــة تكمــن

: يميت بما

 طريـق مـن ﴾چ﴿ تعـالى: قولـه يف الـواردة األوجـه بينـت الرسالة هذه أن -1

النشر. طيبة

 لبيـان وحديثـة قديمـة ومتنوعـة متعـددة مصـادر جمعـت قد الرسالة هذه أن  -2

. ﴾چ﴿ كلمة وتحرير أداء فيةكي

 الهمزكـ والقـراءات؛ التجويـد أبـواب مـن مهمـة ألبواب تطرق الكتاب هذا  -3

وغيرها. واإلشمام والروم والقصر والمد والتسهيل

والكربى. الصغرى العشر القراءات يف مدقق محقق عالم الكتاب مؤلف -4

 يـًاعلم إخراجا إخراجه حريا فكان يحقق، لم" ﴾چ﴿ مسملة " رسالة أن -5

العلمي. التحقيق قواعد وفق
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 البحث: حدود

 بــن علــي العالمــة للشــيخ ،" ﴾چ﴿ مســملة " رســالة: تحقيــق البحــث يتنــاول

 آخره. إلى أوله من كامال بالمنصوري المعروف سليمان

 :البحث خطة

ن أن الرسالة تحقيق يف العمل طبيعة   اقتضت من: البحث يتكوَّ

 وفهارس وخاتمة، وقسمين، مقدمة،

الدراسة. قسم األول: مالقس 

  مبحثان: وفيه

 .المنصوري للعالمة موجزة ترجمة األول: المبحث

 النســخة ووصــف ومــوارده، فيهــا، ومنهجــه بالرســالة، التعريــف الثوواي: المبحووث

 الخطية. النسخ من ونماذج التحقيق، ومنهج الخطية،

  المحقَّق. الن  الثاي: القسم

  التوصيات.و النتائج أبرز وفيها ،الخاتمة ثم

 والمراجع. المصادر :وأخيراا 

* * * 
 

 



 الشمري مقبل بن رحمنعبد ال د.                                   المنصوري مانسلي بن عل  :للعلمة ﴾چ﴿ مسألة

 
141 

 الدراسببة قسم األول القسم

املنصوري للعالمة موجزة ترمجة :األول املبحث

:ووفاته وآثاره، وتلميذه، وشيوخه، ومكانته، ونشأته، ومولده، اسمه،

 إال الـوراجم كتـب يف وافيـة بورجمـة نصوريمال سليمان بن علي العالمة يحظ لم

 مـا جمعـت فيهـا والنظـر البحـث وبعـد والمصـنفات، المؤلفـات بعض يف يسيرا زران

. المولى رحمات عليه العطرة سيرته من سريت

:ومكانته ونشأته، ،ومولده اسمه،

ــو ــي الشــيخ: ه ــن ســليمان بــن عل  نزيــل بلــداا  المصــري المنصــوري عبــد اهلل ب

 . الهجري عشر الحادي قرنال أواسط يف مصر يف - اهلل رحمه - ولد ،القسطنطينية

 ،هبا القراء مشيخة ولىوت القسطنطينية، يف حياته عاش- المنصوري علي والشيخ

 المزاحي عن تلقى وقد ،الطيبة طريق من القراءات أوجه محرري مشاهير من وهو

 القراءات يجيد وال ،وتحريراهتا وطرقها برواياهتا والكربى الصغرى العشر القراءات

 ودقق. منها واختار وحقق فيها وحرر القراءات، فن يف أبحر من إال لكربىا العشر

 المنـاهج وتنوعـت النشـرية، الطـرق تحريـر يف اختلفت المسالك أن معلوم منو 

 علـى األوجه تحرير مدرسة مؤسسي من وهو األدائية، المدارس وتعددت اإلقرائية،

 فحـص عنـد جلياا يظهر ما وهذا الجزري، ابن اإلمام ذكره بما واالكتفاء النشر، ظاهر

 بقوله:)الـذي بمذهبـه صـر  وقـد واختياراتـه، منهجـه يف والتممل وعباراته، نصوصه

ل ألنـه النشر؛ يف ذكره ما حسب الطرق تحرير المحل هذا يف ذكره ينبغي  عليـه المعـو 

                                                 
ــه انظــر (1) ــع، الضــوء يف: ترجمت ــي واألعــالم، (،6/308) للســخاوي الالم  ومعجــم (،5/334) للزركل

(.363) كحالة رضا لعمر المؤلفين،

(.6/308) المعال الضوء (2)

(.5/334) للزركلي واألعالم، (،6/308) للسخاوي الالمع، الضوء انظر: (3)

(.4/292) واألعالم (،7-6)ص أفندي أمين لمحمد الخالن عمدة ترجمته: انظر (4)
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. تحريرها( يف

يخ قال ـد الش   :-َعَشــرَ  الث ـاين القـْرنِ  فِـي القـراءاِت  رَجـال مـن -أفنـدي َأمـين محم 

ــوريِّ  المْعنــويِّ  الَفــْيضِ  َمنبِــعَ  -الَكبيــرَ  واألســتاذَ  النِّحريــَر، اإلمــامَ  إِن   )...ثــم    -والصُّ

يَخ    الش 
 
، علي نينَ  من األلِف  بعد وثمانينَ  ثمان   سنةَ  ُحدودِ  يف رحَل  المنصوريِّ  إلى السِّ

ل ِة؛والبلي   اآلفاِت  عن ُحِميْت - العلي ة الخالفة َدارِ   َطريـق على القراءةِ  علمِ  لنْشر فتحف 

اغبيَن..( اآلِخذينَ  من غفير   جم   مجلسهُ  فالزمَ  للط البيَن؛ مْصر  . الر 

 سـائر وقـرأُت  الزمـان، من مّدة األزهر بالجامع أقمُت  " المنصوري: الشيخ يقول

 قـرأُت  الشـافعي المّزاحي سلطان العزائم أبو القّراء شيخ منهم الشمن، عظيمة العلوم

 "السبع القراءات يف الشاطبية" عنه وأخذُت  والروايات الطرق بجميع القراءات عليه

 يف " الطيِّبة"و المصحف رسم يف " األتراب عقيلة " وهي الشاطبي لإلمام "الرائّية"و

 العشـر، علـى الزائـدة الشـواذ األربـع القـراءات يف ومقدمـة الكـربى، العشر القراءات

 ."الحديث مصطلح وألفية

 : -المـنهج هذا على السائرين من وهو -تحريراته يف الَعبيدي إبراهيم العالمة ويقول

 هـو الـذي -الكتـاب هـذا طريـق مـن عليها والزائد الشاطبية طرق يميز أن أراد ومن"

 علـــى ســـلطان الشـــيخ تحريـــر وإلـــى المنصـــوري، تحريـــر إلـــى فليرجـــع ؛-الطيبـــة

."الشاطبية

:ذهميوتل شيوخه

 إلـى انتقلـُت  وحـين" يقول: حيث فيها، واستقرّ  نبولاستإ إلى -اهلل رحمه- انتقل

                                                 
(.20)ص العشرين المسائل أجوبة (1)

(.20)ص العشرين المسائل أجوبة (2)

(.20)ص العشرين المسائل أجوبة (3)

 أشـهر ومن زمانه، يف مصر يف القراء شيخ األزهري، المالكي، المصري، العبيدي، بدوي بن إبراهيم هو (4)

(.117)ص الذهبية السالسل انظر: ه(.1237 بعد )ت النشر طيبة محرري

(.22)ص العشرين المسائل أجوبة (5)
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 مـع ووزرائهـا وأمرائهـا وكربائهـا علمائهـا مـع تصـاحبُت  ( تركيـا أي ) الرومّية الديار

 الشهيد الصدر باشا مصطفى الوزير منهم ، واإلجادة النظر بحسن ستفادةواال اإلفادة

 معّلـم وكنـُت  والحـديث، والتفسـير الفقـه يف كثيـراا  معـه تـذاكرُت  الملـك رحمة عليه

 أبـرز علـى وقفـت فقـد والـوراجم الكتـب يف بالنظرو ،"والحديث القديم يف أوالده

.وتالميذه شيوخه

شيوخه:

 .الشافعي المّزاحي سلطان -

 .الشافعي البابلي الدين شمس  -

 .الشربامسلي علي الدين نور بن علي -

 .شاويال المغربي يحيى -

  .البقري محمد  -

 

                                                 
(.5/334) للزركلي واألعالم، (،6/308) للسخاوي الالمع، الضوء انظر: (1)

 إمـام الشافعي األزهري المصري المزاحي العزائم أبو إسماعيل بن سالمة أحمد بن سلطان الشيخ هو (2)

 جمـادي شـهر مـن عشـر السـابع يف تـويف والقـراء، الحفـاظ وخاتمـة الفقهـاء وسـيد العلوم وبحر األئمة

(.3/34) للزركلي األعالم، .انظر: الهجرة من وألف وسبعين خمسة عام ةاآلخر

 األسـانيد منتخـب" كتاب له ،البابلي الدين عالء بن محمد الدين شمس اهلل عبد أبو العالمة المقر  هو (3)

(.8/187) للزركلي األعالم، انظر: هـ1077 تويف ،"والمسانيد واألجزاء المصنفات وصل يف

 شـافعي فقيـه ،الـدين نـور الضـياء، أبـو الشرباملسـي، علـي بـن علـي الشيخ المحرر المحقق ةالعالم هو (4)

 الضوء انظر: هــ1087 عام تويف ربمص بالغربية، شرباملس أهل من وهو طفولته يف بصره كف ،مصري

(.5/334) للزركلي واألعالم، (،6/308) للسخاوي الالمع،

 أبـي بـن شـبل بـن عيسـى بـن اهلل عبـد بـن محمـد بـن محمـد اهلل بـدع أبـي الفقيـه بن يحيى زكرياء أبو هو (5)

.(3/547) العرفين هدية انظر: مليانة. بمدينة هـ 1030 سنة ولد ،النائلي الربكات

 قـرى مـن -البقـر دار- أو -البقـر نزلـة- إلـى نسـبته الشـناوي. البقـري إسـماعيل بن قاسم بن محمد هو (6)

 والمشـهورة ،"السـبعة القـراءات قواعـد يف المحـررة دئـوالفوا المقـررة القواعـد" كتبـه أشـهر من مصر

.(3/30) العارفين هدية انظر: .هـ1111 تويف ،البقرية بالرسالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)
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 .الطويف منصور -

 .باشا مصطفى الوزير -

 .المغربي سليمان بن محمد بن حمد -

تلميذه:

.زاده يوسف عبد اهلل -

آثاره

 طريـق من الكربى العشر القراءات تحرير يف وهو " والروايات الطرق تحرير " -

 للـوراث، الشـيخ أوالد مكتبـة بعتـهط الجـود، أبـو حسـن خالـد د. :حققـه ،النشر طّيبة

 م.2011 ،1ط مصر، اإلسكندرية،

.الجود أبو حسن خالد د. :حققه "الطيبة مجمالت حل"-

 الصـحابة، دار شرف، الدين جمال تحقيق: ."الطّيبة شواهد إلى الطلبة إرشاد" -

 الشـيخ أوالد مكتبـة الجـود، أبو حسن خالد د. :وحققه م،2004 ،1ط مصر، طنطا،

م.2011 ،1ط مصر، اإلسكندرية، ،للوراث

 المرتـاد، بغيـة رسـالته يف غـانم ابـن على الرد يف "بالضاد النطق يف اإللحاد رد" -

                                                 
.(.5/334) للزركلي األعالم، انظر: ترجمة. على له أقف ولم االعالم يف الزركلي رهذك (1)

 قـرأ الحنفـي، الرومـي الكوبرلي باشا الصدر محمد الصدر بن باشا مصطفى الصدر بن باشا عبد اهلل هو (2)

ــي العالمــة علــى ـــ1148 عــام تــويف القــراءات، المنصــوري ســليمان بــن عل  الالمــع، الضــوء انظــر: هـ

.(2/235) خاويللس

 القـرن يف العلمـاء أشـهر ومـن المغـرب أعـالم مـن علـم هـو المغربـي سـليمان بـن محمـد بن محمد هو (3)

 وتـويف 1037 يف ولـد المغـرب، من األقصى توجد قرية وهي تاُروَدْنت يف ولد الهجري، عشر الحادي

(.7/456) للزركلي األعالم، انظر: .هـ 1094 عام

ـد نبـ اهلل عبـد الشيخ هو (4)  حلمـي اهلل بعبـد المعـروف الرومـي، الحنفـي المنـان عبـد بـن يوسـف بـن محم 

 إمتـاع .انظـر: هــ1085 عـام يف تـويف ،بوركيـا أماسـية يف ولـد ،واألماسـي أفندي ويوسف زاده ويوسف

.(1/287)القراء بوراجم الفضالء
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.مخطوطًا يزال ال والكتاب

."الخليجي مصطفى الشيخ أسئلة عن المنصوري أجوبة رسالة" -

 ."﴾ ڈ ڎ ﴿ شر يفرسالة -

."األلفية تحويه لم ما بذكر الوافية الفرائد" -

 ."النحو يف ألفية" -

 ."المبشرة لعشرةوا المرسلين سيد صفة يف شر " -

وفاته:

 األســانيد نشــر يف الفضــل لــه كــانو تركيــا، يف حياتــه المنصــوري العالمــة عــاش 

سـًا معطاءا  -اهلل رحمه- زال وما ،الوركّية البالد يف المصرية  لعلـوم ناشـراا  مقرئـًا مدرِّ

 يف وُدفِـن ه1134 عـام محـّرم مـن الثالثـاء يـوم يف اهلل توّفـاه حتى والقراءات، القرآن

 العطـاء لـه وأجـزل تعـالى، اهلل رحمـه ،"اسـتنبول مـن اآلسـيوي الجانـب " سكدارأو

 .األعلى الفردوس يف به وجمعنا والمثوبة،

* * * 
 

                                                 
(.5/334) للزركلي واألعالم، (،6/308) للسخاوي الالمع، الضوء انظر: (1)

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8088e-6971-46a5-819d-6eb1bfc75180
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 الثاني املبحث

 النسخة ووصف وموارده، فيها، ومنهجه بالرسالة، التعريف

 اخلطية النس  من ومنا   التحقيق، ومنهج اخلطية،

يها:ف ومنهجه بالرسالة التعريف

يلي: بما فيها ومنهجه بالرسالة التعريف إبراز يمكن

 مــع ﴾چ﴿ تعــالى: قولــه يف النشــر طيبــة طريــق مــن القــراء مــذاهب بيــان -1

مـة   فهـذه" الرسـالة: مقدمـة يف يقـول فيهـا، الـواردة وجـهاأل يف والتـدقيق التحرير  مقدِّ

 وجـوه معلـ يف ﴾چ﴿ بمسـملة تتعل ـق شـريفة، دقيقـة   أبحـاث   علـى مشتملة   لطيفة،

ه الَجَواد، الملك مِن والمسؤول القرآن، طرق شاد الهدى طرق إلى الت وجُّ ."والر 

 جابـةواإل شـكالاإل إيـراد مـع والجـواب السـؤال طريقـة على المسائل إيراد -2

ط امتنع لِمَ  قلت: فإن" قوله: ذلك ومثال عليه  يف وجـاز األولـى األلـف يف لهـم التوسُّ

الثانية 

 المـدِّ  وضـدُّ  األصـل، يف ممـدودة   األولـى األلـف بمن   «الن شر» يف عنه أجاب قلت:

ــط القصــر وضــدُّ  األصــل، يف مقصــورة   الثانيــة واأللــف -القصــر وهــو- واحــد    التوسُّ

. ُ"والمدّ 

 كـذلك طريقيـه، مـن وورش قـالون عـن الـوارد الخالف ذكر الكتاب ضمن -3

الوقف. عند حمزة لمذهب ذكره مع جعفر أبي عن وردان ابن مذهب

 المزاحـــي مشـــايخه علـــى قـــرأه مـــا علـــى التحريـــرات يف المؤلـــف اعتمـــد -4

ومذاهبهم. طرقهم عن يخرج ولم وغيره والشرباملسي

 عنـد المـذهبين تصـادم عنـد األوجـه منـع قاعـدة -اهلل رحمـه- المؤلـف بين -5

                                                 
اآلية. يف الواردة األوجه يف المذهبين بين التعارض هو به المراد (1)

.17 ص البحث (2)
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.البابين اختالف

 مؤلـف أوسـع وهـو ﴾چ﴿ علـى الكـالم يف المطـوالت مـن يعـد الكتاب -6

الباب. هذا يف عليه وقفت

 األوجـه بعـض منـع المؤلـف فاختـار الرسـالة، يف عديدة اختيارات للمؤلف -7

وجهًا. عشر سبعة ففيهما اجتمعا إذا ﴾چ﴿ لفظ مع ﴾ڎ ﴿ يف الواردة

ـــف خـــتم -8 ـــات رســـالته المؤل ـــة بمبي ـــوا األوجـــه يف ماتع  ﴾ڎ ﴿ يف ردةال

.﴾چو﴿

موارده:

ا  فهي: كتابه، مادة منها جمع التي موارده وأم 

بع، القراءات يف التيسير -1 ه.444ت الداين عمرو أبي لإلمام الس 

ه.590ت الشاطبي القاسم أبي لإلمام التهاينِّ، ووجه األماين حرز  -1

ه.415 ت القيرواين سفيان البن الهادي -2

ه.740 ت الواسطي محمد ألبي الكفاية -3

.657 ت الخياط لسبط المبهج -4

ه.465 ت نيسابور نزيل المغربي للهذلي الكامل -5

ه.446 ت األهوازي هرمز البن الوجيز -6

ه.514 ت القيرواين بليمة البن العبارات تلخيص -7

.833ت الجزري البن النشر -8

ه.437 ت األندلسي طالب أبي بن لمكي التبصرة -9

ه.510 ت اإلسكندري الفحام البن التجريد -10

ه.455 ت المصري األندلسي إسماعيل الطاهر ألبي العنوان -11

                                                 
.17 ص البحث (1)
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ه.665 ت المقدسي شامة ألبي المعاين برازإ -12

ه.325ت خاقان ابن منظومة -13

 .857ت لنويريل الطيبة شر  -14

.643ت السخاوي الدين لعلم الوصيد فتح -15

.ه408 ت الخزاعي الفضل ألبي المنتهى -16

:الخطية النسخ وصف

ــم واالســتقراء البحــث بعــد ــة علــى الوقــوف ت ــة نســخ ثالث  مســملة "رســالةل خطي

.أصالا  منها نسخة اعتماد ثم ،"﴾چ﴿

:ولىاأل النسخة

 ألوا  10 يف وتقع ه1114 عام ملونة الخط واضحة وهى المؤلف حياة يف كتبت

 واعتمـدهتا ،مفيـدة وتعليقـات حـواش عليهـا الخـط واضـحة سـطراا، 28 لـو  كل يف

الرسالة. تحقيق يف أصال

 :الثانية النسخة

 25 لـو  كـل يف لوحـًا 12 ألواحهـا عـدد الظاهريـة المكتبـة مـن ) ( لهـا رمزت 

وتعليقات. حواش فيها ،المواضع بعض يف الغموض بعض يعوريه فيها الخط سطراا 

 :الثالثة النسخة

 21 لــو  كــل يف لوحــًا 18 ألواحهـا عــدد األزهريــة المكتبـة مــن )م( لهــا رمـزت 

دات وفيها غالباا، صحيحة نسخة وهي سطراا، وزيادات. وتغييرات تفرُّ

التحقيق: منهج

بـاع يف -ناإلمكـا قـدر - اجتهدتُّ   تحقيـق يف عليـه المتعـارف العلمـي المنهـاج اتِّ

هي: التحقيق، يف منهجي معالم وأبزر المخطوطات،

الحديث. اإلمالء قواعد وفق على النسخة بكتابة قمُت  - 1
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 المدينـة مصـحف وفـق العثمـاينِّ الرسـم علـى القرآني ـة اآليـات كتابـة التزمُت  - 2

ـورة، اسـم إلـى وأشـرت صـم،عا عـن حفص برواية المطبوع المنورة  يف ورقمهـا السُّ

معقوفين. بين المتن

. إليضا  الالزمة الورقيم عالمات أثبتُّ  - 3 النصِّ

 عنـد مختصـرة ترجمـة الكتـاب يف أسـماؤهم وردت الذين لألعالم ترجمت - 4

المشاهير. من ألام ورواهتم، السبعة للقراء أترجم ولم فيه، ورد موضع أول

وإيضا . بيان إلى بحاجة أاا رأيت التي النص عبارات عضب على عل قت - 5

جت - 6  مصادرها. من واآلثار األقوال خر 
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المخطوط من نماذج

 

 

 األصل النسخة
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) ( النسخة
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 ) ( النسخة

* * * 



 الشمري مقبل بن رحمنعبد ال د.                                   المنصوري مانسلي بن عل  :للعلمة ﴾چ﴿ مسألة

 
153 

  التحقيق قسم

اب، الكريم الملك هلل الحمد ـد   سـيِّدنا علـى وسـل م اهلل وصل ى الوه   واآللِ  محم 

واألصحاب.

مة   فهذه وبعُد؛  بمسـملة تتعل ـق شـريفة، دقيقـة   أبحـاث   علـى مشـتملة   ،لطيفة مقدِّ

ـه الَجـَواد، الملـك مِـن والمسـؤول القـرآن، طرق وجوه علم يف ﴾چ﴿  إلـى الت وجُّ

شاد، الهدى طرق فنقول: والر 

 بوجـه عنه وردان ابن وايةر من جعفر   وأبي ورش   عن هاينِّبواألص لقالون ُقِر  إذا

ا الوصل همزة إبدال م بعـد الهمـزة حركة ونقل ألفا  األلـف هـذه يف جـاز إليهـا؛ الـال 

 والقصـرُ  بالعـارض، معتـد   غيـر للسـاكن المـدِّ  حكـم استصحاب باعتبار المدُّ  الُمبَدلة

 و -السكون وهو- السبُب  َتغي رَ  إنْ  َأولى والمدُّ  بالعارض، االعتداد باعتبار
َ
 األثر؛ بقي

م إلى حركُتها المنقول الهمزة حذف وهو .الال 

م بعـد التـي األلف يف جاز عليها لهم وقف فإن  الوقـف؛ لسـكون يجـوز مـا الـال 

ط المدُّ  وهو  ألفـين، أو -األشـهر وهـو- ألفـات   ثـالث مقدار والمدُّ  والقصر، والت وسُّ

ط ، ألف   أو ألفين مقدار والتوسُّ ، قـدارم والقصر ونصف  - التـدلِّي وطريـق ألـف 

ـط، علـى المدِّ  تقديم وهو ـط التوسُّ  المـدِّ  لُرْجحـان َأولـى؛ هنـا -القصـر علـى والتوسُّ

                                                 
 )وآله(. )م(: يف (1)

 )م(. يف ليس )لطيفة(: (2)

 )م(. يف ليس )طرق(: (3)

 )ألف(. )م(: يف زيد (4)

 :تعـالى قولـه مشـكالت َحـلِ  يف الحسـان الـدررو (،85)ص: الجـزري ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (5)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿  الشرباملسي علي لإلمام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان تحفةو (،50)ص: الرُّ

 (.54 )ص: للمخلاليت ﴾چ﴿ ورسالة (،87)ص:

 )السكون(. ) (: يف (6)

 )فطريق(. )م(: يف (7)

 )العدلي(. )م(: يف (8)
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.القصر على العارض للسكون

ا تجوز األوجه الست ة وهذه  لـه ُوقِـَف  فـإذا بالنقـل، وقفـه حـال يف لحمـزة أيضا

ا فله ،أوجه   ثالثة )الن( ألف يف له جاز بالسكت .أوجه   تسعةُ  إذا

ط امتنع لِمَ  :قلت فإن  الثانية  يف وجاز األولى األلف يف لهم التوسُّ

 وضـدُّ  األصـل، يف ممـدودة   األولـى األلـف بـمن   «الن شـر» يف عنه أجاب قلت:

ـط القصر وضدُّ  األصل، يف مقصورة   الثانية واأللف -القصر وهو- واحد   المدِّ   التوسُّ

ا ذلك أوردُت  وقد ،والمدُّ  فقلُت: بيتين، يف نظما

ـــــــا **ُقِصـرا تغي ـر إنْ  األصـل ممدود ثا ـــــــرا أصـــــــل   مقصـــــــورَ  وثلِّ ُغيِّ

 د  ـــــــــــــــــم ضــــــد   أن   والفــــــرُق 

 ُرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقص

 

هُ  وســــــط   قصــــــر   وضــــــد   ** ــــــدُّ وم

؛ هنا لي ويلوُ    وهـو المـذهبين، تصـادمُ  األلِفـينِ  قصـر عنـد يلـزم أن ه وهو إشكال 

ـا ذلـك يلـزم كمـا الثانيـة؛ يف بـه االعتداد وعدم األولى، يف بالعارض االعتداد  أيضا

ــــد ــــدِّ  عن ــــى م ــــة وتوســــيط األول ها، أو الثاني ــــدِّ ــــو م ــــُس  وه ــــا عك م، م ــــد   وق تق

                                                 

 ﴾چ﴿ ورسـالة (،87)ص: الشرباملسـي علـي لإلمـام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان تحفة انظر: (1)

 (.12 رقم )بيت المتولي محمد لإلمام ﴾چومنظومة﴿ (،54 )ص: للمخلاليت

 )أوجه(. )م(: يف (2)

 )وإذا(. )م(: يف (3)

 )حينئذ(. )م(: يف (4)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿ تعالى: قوله مشكالت َحلِ  يف الحسان الدرر :انظر (5)  (.50)ص: الرُّ

 )أجاز(. ) (: يف (6)

 .1/65انظره: (7)

 )مضبوطاا(. )م(: يف (8)

 )تغيرا(. )م(: يف (9)

 )فرد(. ) (: يف (10)

 )ومد(. ) (: يف (11)

 )م(. يف ليس )به(: (12)
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.المذهبين تصادم تمبى الجزريِّ  ابن واعدُ 

ــمن   الجــواُب  ويمكــن ــة ويف الســكون، عــدمُ  لــىاألو يف العــارض ب  الســكونُ  الثاني

، المقتضي  البـابينِ  اخـتالف عنـد ذلـك اعتبـارَ  أن   أو بينهما، التصادم فسُهَل  للمدِّ

 يف ُيالَحـظ فتارةا  السكون، مدُّ  فيهما المدُّ  إذ البابان؛ ات حد وهنا ،إيضاُحه سيميت كما

ل ــه، األو  ت ــظ وال لقو  ــاين يف ُيالَح ــارةا  ،لضــعفهِ  الث ــظ وت ــاين يف ُيالَح  وال لوجــوده، الث

ل يف ُيالَحظ ةا  األولى الصورة ويف لعدمه، األو   االعتـدادَ  ينـايف ال الثانية قصر بمن   خاص 

  الحسن أبو قال الساكِنين، بين الجمعُ  الوقف يف ُيغتَفر إذ بالعارض؛
 
 الُحَصريُّ  علي

قصيدته: يف

ف وإن ــر  ــد يتط ــَك  عن ــاكن   وقف فخـر بـال رأيِـي ذاك َمد   دون فِقْف  **س

ــن وهــذا وقفــَت  **إنْ  يجـوز السـاكنَينِ  بـين فجمُعَك  ــم مِ الحــرِّ  كالمِِه

ا  بعـد األلفـين مِـن كـل   وقوعُ  حيُث  من آَخرُ  حكم   فله األزرق طريق مِن ورش   وأم 

قـة ، األولـى الهمـزة أن   إال   الهمز،  إبـدال يف اخُتلِـف وقـد ،بالنقـل ُمغي ـرة   والثانيـة محق 

تي الوصل همزة  َمـن فمـنهم بـين؛ بـينَ  تسـهيلها ويف ،األولـى األلـُف  عنها نشمْت  ال 

ـا، إبدالها رأى ا، رآه َمـن ومـنهم الزما ـا، /ب62 تسـهيَلها رأى َمـن ومـنهم جـائزا  الزما

                                                 
 (.85الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (1)

 (.54 )ص: للمخلاليت ﴾چرسالة﴿ انظر: (2)

 )المقضي(. )م(: يف (3)

 )للتصادم(. ) (: يف (4)

ا(. )م(: يف (5)  )أيضا

 صـاحب الضرير، األديب الشاعر المقر  الحصري القيرواين الفهري الحسن أبو الغني عبد بن علي هو (6)

 –اهلل رحمـه– بطنجـة تـويف ، ه420 سـنة : وقيـل 415 سنة حدود يف ولد نافع، قراءة يف الرائية القصيدة

 .551 – 1/550 النهاية وغاية ،870 – 2/869 للذهبي الكبار القراء معرفة انظر: ه،488 سنة

 )فقط(. )م(: يف (7)

 .45رقم: بيت القصيدة (8)

 )م(. يف ليس )األولى(: (9)
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ا رآه َمن ومنهم .جائزا

 ويصـير همـز   بعـد اقـعالو المـدِّ  حـرف ببـاب يلتحق البدل بلزوم القول فعلى

ـط القصـرُ  لـألزرق: فيهـا فيجري ﴾ے﴿ حكمَ  حكُمها ؛ والتوسُّ  يف ذكـره كـذا والمـدُّ

، بعـد المـدِّ  حرف يصير البدل: بلزوم القول على ُيقال أنْ  والظاهر «النشر»  همـز 

، سكون   وقبل ر  ر السـكون اعُتبِر فإذا مقد   [2 ]المائـدة: ﴾ڭ﴿ ببـاب التحـق المقـد 

، إال   فيه سفلي  القصرُ  فيه فيجري ﴾ے﴿ بباب التحق بالعارض فيه اعُتد   وإذا المدُّ

ط .والمدّ  والتوسُّ

، القصــر فيــه لهــم ﴾ے﴿ يف األزرق عــن القصــر فمصــحاب  وأصــحاب والمــدُّ

ط ط فيه لهم التوسُّ ، التوسُّ ، فيه لهم المدِّ  وأصحاب والمدُّ  قاعـدة: مقتضـى هـذا المـدُّ

.آخره إلى  السبب...( تغي ر إن َأولى )والمدُّ 

 ﴾ٻو﴿ [6 ]البقـرة: ﴾پ﴿ ببـاب يلتحـق البـدل بجواز القولِ  وعلى

ــألزرق، [72 ]هــود: ــا فيجــري ل ــداد حكــمُ  فيه ــارض االعت ــر بالع ــل:- فُتقَص  مث

                                                 

 (.87)ص: الشرباملسي علي لإلمام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان انظر: (1)

 )ليلتحق(. )م(: يف (2)

 يصير(. )همزة )م(: يف (3)

(4) 1/76. 

 )مد(. )م(: يف (5)

 )م(. يف ليس )فيه(: (6)

 (.89الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (7)

 الالحق. الموضع وكذا )م(، يف ليس )فيه(: (8)

 .354 رقم بيت النشر طيبة (9)

 ه(.آخر )إلى من بدالا  أعلم( )واهلل )م(: يف (10)

 البدل(. جه )على فيها: وزيد )م(، يف ليس )و﴿َأَألُِد﴾(: (11)

 )فيه(. )م(: يف (12)
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؛ به االعتداد وعدم -﴾ٻ﴿  ﴾ے﴿ بـاب مـن تكون وال ﴾پكـ﴿ فتمدُّ

؛ التقدير هذا على فيها يجري فال ط  .السبب وضعف المدِّ  لُعروض توسُّ

ـــمَ  ـــا فُعلِ ـــا مم  ـــن )آل( أن   ذكرن  أو ﴾پ﴿ أو ﴾ے﴿ أو ﴾ڭ﴿ بـــاب مِ

ــُف  ﴾ٻ﴿ ــد )الن( وأل ــر همــز   بع ــإذا بالنقــل، ُمغي  ــد   ف ــارض فيــه اعُت  ُقِصــرَ  بالع

ط القصر ألصحاب  جرى عارضبال فيه يعتد   لم وإذا ،المدِّ  باب يف والمدِّ  والتوسُّ

ط القصرُ  فيه ، والتوسُّ  ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿ ]تعالى: قوله ابتدأَت  فإذا والمدُّ

 علـى تقـف ولم [91 ]يونس: ﴾چ چ چ﴿ تعالى: قوله[ أو [51 ]يونس:

؛ سـت ةُ  لألزرق فيها جاز ؛﴾چ﴿ ، التسـهيل وجـه علـى أوجـه   فمجموعهـا ثالثـة 

:تانكيفي   ونحِوها األوجه هذه إخراج يف ولك تسعة ،

ط، ثم   بالقصر، البداءة وهو الت رقِّي؛ األولى: . ثم   التوسُّ المدِّ

، البداءة وهو الت دلِّي؛ :الثانية ط، ثم   بالمدِّ القصر. ثم   التوسُّ

ن َأولى؛ واألُولى يـادة قـدر مِـن القـار  لتمكُّ  يف هبـا يـميت التـي القصـر علـى الزِّ

                                                 
 )م(. يف ليس )به(: (1)

 )يكون(. )م(: يف (2)

 )فيه(. )م(: يف (3)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿ تعالى: قوله مشكالت َحلِ  يف الحسان الدرر انظر: (4)  (.50)ص: الرُّ

 رت(.قص بالعارض اعتددت )فإذا )م(: يف (5)

 )البدل(. )م(: يف (6)

 تعتد(. لم )فإذا )م(: يف (7)

 )بقوله(. )م(: يف (8)

 )م(. يف ليس معقوفين بين ما (9)

، ست ةُ  اإلبدال وجه على )لألزرق )م(: يف (10)  التسهيل(. وعلى أوجه 

 (.54 )ص: للمخلاليت ﴾چ﴿ رسالة انظر: (11)

 )والثانية(. )م(: يف (12)

 )واألول(. )م(: يف (13)
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ط، ط وعلى التوسُّ ، يف هبا يميت يالت التوسُّ  البـدل؛ بـاِب  يف القصـر ولُرْجحـان المدِّ

.«النشر» يف ُذكِر كما

ل  )آل( فقصـر -و)الن( )آل( ألـف أعني:- األلَِفينِ  قصر البدل: وجوه مِن األو 

ا  األزرق؛ عـن القصـر ألصـحاب وقصره البدل، لزوم تقدير على ﴾ے﴿ باب من إم 

 يف المــدِّ  سـبب ألن   َأولــى؛ بـاب   مِـن الثانيــة يف فالقصـر :وعليـه َغْلُبــون، بـن كطـاهر

، األولى ق   المدِّ  باب من أو بالقصر، َأولى فهي بالنقل، مغي ر   الثانية يف وسببه محق 

ــى ــدير عل ــدل جــواز تق ــداد الب ــه واالعت ــارض؛ مع ــاهر بالع ــا لظ ج م ــن ُيخــر   مِ

اطبي ة»  سـبب ألن   وأحـَرى؛ َأولـى الثانيـة يف بالعـارضِ  االعتدادُ  يكون فحينئذ   «الش 

  الســكون وهــو- قــوي   األولــى يف المــدِّ 
ُّ
؛ الثانيــة ويف -األصــلي  الهمــز وهــو ضــعيف 

م، ا فيمتنع المتقدِّ ها الثانية توسيطُ  األولى قصر مع إذا .ومدُّ

                                                 
 )ورجحان(. )م(: يف (1)

 )الباب(. ) (: يف (2)

 )ذكره(. )م(: يف (3)

 (.85)ص: الجزري ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (4)

 )يقصر(. )م(: يف (5)

 )م(. يف ليس باب(: )من (6)

 )م(. يف ليس )أو(: (7)

 .﴾ٻ﴿ )م(: يف (8)

 )م(. يف ليس )معه(: (9)

 )كظاهر(. ) (: يف (10)

 لعارضة(.)با ) (: يف (11)

 لألولى(. )القصر )م(: يف (12)

 تعـالى: قولـه مشـكالت َحلِ  يف الحسان والدرر (،85)ص: الجزري ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (13)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿  الشرباملسي علي لإلمام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان وتحفة (،50)ص: الرُّ

 )بيت المتولي محمد لإلمام ﴾چومنظومة﴿ (،54 )ص: للمخلاليت ﴾چ﴿ ورسالة (،87)ص:

 (.12 رقم
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 ﴾ے﴿ بـاب مِـن البدل لزوم تقدير على )الن( وقصر )آل( توسيط الثاين: الوجه

ج «البيـان جـامع» يف الوجـه وهذا )الن( يف بالعارض واالعتداد )آل( يف  مِـن وُيخـر 

يَمةَ  البن «العبارات تلخيص» مِن ويحتمل «الشاطبي ة» .«الوجيز»و َبلِّ

 وعـدم )آل( يف ﴾ے﴿ باب مِن البدل لزوم تقدير على توسيُطهما الثالث: الوجه

 مِـن جعلـه ألن   المـذهبين؛ تصـادمُ  فيـه كـان وإن- وهـذا ()الن يف بالعارض االعتداد

م كما بالعارض؛ اعتداد   فيه ﴾ے﴿ باب ؛ -تقد  .البدل باب يف التِّحادهما جائز 

ــاه بالعــارض، )آل( يف اعتــددنا إذا ُيقــال: أن وتوضــيُحه  علــى ﴾ے﴿ بــاب مــن وجعلن

ل سـبب لكن   البدل، باب يف )الن( مع ات حد البدل؛ بلزوم القول ، األو  ـق   الثـاين وسـبب محق 

ــر    يف بالعــارض االعتــداد وجــه علــى وعدُمــه بالعــارض االعتــدادُ  فيــه فجــرى بالنقــل، مغي 

ل، .البابين اختالف عند /أ63 المذهبين تصادم حكم واعتبار األو 

ـا وهو ،خاقان بن القاسم أبي طريق الوجه وهذا ج «التيسـير» يف أيضا  وُيخـر 

                                                 
(1) 1/76. 

 .143 رقم بيت (2)

 .65ص: (3)

(4) 1/87.  

(5) 2/325. 

ا(. ) (: يف (6)  )اعتدادا

 (.89)ص: الشرباملسي علي لإلمام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان تحفة انظر: (7)

 )م(. يف ليس )بالعارض(: (8)

 أعلم(. سبحانه واهلل الحكمين، مقتضى اختالف عند )أي: )م(: يف زيد (9)

 المقـر . المصـرّي  القاسـم أبـو خاقـان، ْبـن حمـدان ْبـن جعفـر ْبـن محمـد ْبـن إبـراهيم ْبـن َخلـَف  هو (10)

 َكـانَ " :الـّداينّ َقـاَل  ’القـراءة يف الـّداينّ َعْمـرو َأبِـي شـيوخ كبـار ومـن الُحـّذاق، أحـد ،[ه402 ]المتـوىف:

ا ا ا،مجودّ  لها، متقنا ورش لقراءة ضابطا  النهايـة غايـة انظـر: ."الّروايـة واسـع والُنسـك، بالفضل مشهورا

5/76. 

 .65ص: (11)
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 توسـيط علـى ويمتنعُ  «الوجيز»و «العبارات تلخيص» من ويظهر «الشاطبي ة» نم

.للوركيب )آلن( مدُّ  )آل(

 )الن( يف بالعـارض االعتـداد تقـدير علـى )الن( قصـر مـع )آل( مدُّ  الرابع: الوجه

 من جعُلها الوجه هذا على يحُسنُ  وال ﴾ے﴿ باب من وجعلها )آل( يف البدل ولزوم

 بالعـارض؛ االعتـداد وعـدمِ  البـدل جـواز تقـدير علـى [6 ]البقرة: ﴾پ﴿ باب

 «الكــايف»و «الهدايــة» يف الوجــه وهــذا البــابين، اخــتالف مــع المــذهبين لتصــادم

 »و
 
ا، الشاطبي  ويجـوز «الـوجيز»و «العبـارات تلخـيص» لصـاحب ويحتمل أيضا

 ﴾پو﴿أ [2]المائـــدة: ﴾ڭ﴿ بـــاب مـــن )آل( جعـــُل  الوجـــهِ  هـــذا علــى

ــرة: ــابن األزرق؛ عــن القصــر ألصــحاب )الن( وقصــر [6]البق ــةَ  ك يَم ــن وطــاهر َبلِّ  ب

.المذهبين تصادمُ  فيه وليس ،َغْلُبون

 )آل( يف البــدل جــواز تقــدير علــى )آلن( توســيط مــع )آل( مــدُّ  الخــامس: الوجــه

 االعتــداد وعــدم ﴾ڭ﴿ بــاب مــن البــدل لــزوم أو ﴾پ﴿ بــاب مــن وجعلهــا

«.الشاطبي ة»و «التيسير» يف الوجهُ  وهذا لَِفيِن،األ يف بالعارض

                                                 
 .76ص: (1)

(2) 1/98. 

 (.90)ص: الجزري ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (3)

 .76ص: (4)

(5) 2/89. 

 76ص: (6)

(7) 1/98. 

 ) (. يف ليس )آل(: (8)

 «(.الشاطبي ة» من )ويحتمل )م(: يف زيد (9)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿ تعالى قوله مشكالت َحلِ  يف الحسان الدرر ظر:ان (10)  (.53)ص: الرُّ

 )من(. )م(: يف (11)

 (.65 )ص: للمخلاليت ﴾چ﴿ ورسالة ،65ص: سيريالت انظر: (12)
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 وعلـى )آلن( يف بالعـارض االعتـداد عـدم تقدير على فيهما المدُّ  السادس: الوجه

 هـذا علـى فهـي )آل( يف بالعـارض االعتـداد عـدم مـع جـوازه أو البـدل لزوم تقدير

  «التبصرة» يف وهو ﴾پ﴿ أو ﴾ے﴿ أو ﴾ڭ﴿ باب يف الوجه
 
ـي  ويف لمكِّ

.«التجريد» لصاحب ويحتمل «الشاطبي ة»

تـي السـت ة األوجه هذه الجزريِّ  ابن نظم وقد  َمـن مـذهب علـى غيرهـا يجـوز ال ال 

فقال: أبدل،

تجـري وصله لدى إبدال   وجه على **أوجــه   ســت ة ﴾چ﴿ يف لــألزرق

ــــث فُمــــد   ــــا وثلِّ ــــَطن ثــــم   ثانيا قصــر مــع بالقصــر ثــم   وبقصــر   بــه **وسِّ

لت وإذا :أوجه   ثالثة فيها فيجري الثانية، األلف إال   يبَق  لم الهمزة سهِّ

ل:  الحسـن أبـا ألن   األزرق؛ طريـق مـن غريـب   وهـو «:النشر» يف قال القصر، األو 

يَمةَ  وابن َغْلُبون بن طاهر  يف مـذهبهما -﴾ے﴿ بـاب يف القصـر عنـه رويا اللذينِ - َبلِّ

، كالم من ظاهر   لكن ه الت سهيل، ال ،اإلبدال الوصل همزة
ِّ
ج الشاطبي  اختياره، من ُيخر 

انتهى. «العنوان» من قوياا احتماالا  ويحتمل

  غريباا كونه :أقول
 
ـا )الن(، يف بالعـارض االعتـداد عـدم على مبني  اعتـددنا إذا وأم 

                                                 

 ەئ ائ ﴿ تعـالى: )قولـه مقحـم: كـالم فيهـا وزيـد )م(، يف المطلـب هـذا علـى الكـالم ينتهـي هنا إلى (1)

مو [...(67 ]الحجر: ﴾وئ وئ ەئ ا، أشـرنا كما السورة من محل ه يف تقد   بعـده: وزيـد سـابقا

مت )فائدة...(، ا محلِّها يف وتقد   الملحق. يف أيضا

  .65ص: (2)

 ولـد القرطبـي، األندلسـي ثم القيراوين القيسي محمد أبو محمد بن حموش بن طالب أبي بن مكي هو

 ،"السـبع القـراءات يف التبصــرة" منهـا كثيـرة كتـب لـه وأبيـه، غلبـون بـن طـاهر علـى قرأ (.ه355) سنة

 معرفـة انظـر: (،ه437) سـنة تـويف ."القرآن معاين يف الهداية"و ،"القراءات علل وجوه عن الكشف"و

 (.2/309) النهاية غاية (1/394) القراء

 .45ص: (3)

 .76ص: (4)

 (.90الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن (5)
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؛ فليس فيها بالعارض  االعتـداد وجـه على أي: قال؛ كما «العنوان» يحتمله إذ بغريب 

ــوان» مــذهب ألن   بالعــارض؛ ــداد جــواز «العن  ﴾پ پ﴿ نحــو: يف بالعــارض االعت

ا؛ «البيان جامع» ويحتمله [62 ]البقرة:  البدل، توسيط من )الن( فيه استثني ألن ه أيضا

.والت سهيل اإلبدال الوصل همزة يف وله

ط، الث اين:  كـالم وظـاهر «الت يسـير» يف وهـو فـارس، الفتح أبي طريق وهو الت وسُّ

.
ِّ
الشاطبي

، الثالث:   كالم ظاهر وهو المدُّ
ِّ
ـا الشـاطبي   كامـل»و أيضا

ِّ
 كـالم ويحتملـه «الُهـَذلي

مة ونظم «العنوان»  تكملـةا  التسهيل، وجه على الثالثة األوجه هذه أسد   ابن العال 

، ابن لنظم فقال: الجزريِّ

ـــــة تســـــهيل   وجـــــه ويف لــهِ  قصــر مــع فقــط ن  بثــا **أوجـــــه ثالث فــاْدرِ  أو 

ا بعدها، بما ﴾چ﴿ وصلت إذا هذا  األوجـه فـإن   لـألزرق عليهـا وقفـت إذا وأم 

ز البـدل وجه مع الممتنعة الثالثة  مـع أوجـه   تسـعة حينئـذ   فيجـوز الوقـف، حالـة تجـو 

ا، عشر اثنا فالمجموع التسهيل، مع وثالثة البدل، ا ونظم وجها مـة أيضا  أسـد   ابـن العال 

فقال: منها، تسعةا 

ــَت  وإن ــا ُرم ــاز وقفا عـــذرِ  بـــال للوقـــوف بثـــان   ثـــالث   **أوجــه تســعة ج

                                                 
 تعـالى: قولـه مشـكالت َحـلِ  يف الحسـان والـدرر (،90)ص: الجـزري ابن محمد لإلمام اإلعالن انظر: (1)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿  (.53)ص: الرُّ

 .76ص: (2)

 .56ص: (3)

ْيخ األميوطي اْلَواِحد عبد بن َأسد بن َأْحمد هو (4)  برع َوَثَمانِماَئة، َثَمان سنة ولد اْلُمْقِر . الّدين شَهاب الش 

 انظـر: َوَثَمانِماَئـة. َوسـبعين اْثنََتـْينِ  سـنة َأَواِخـر فِي اْلَحج من َراجعا اَت مَ  َزَمانا. وأقرأ القراءات، فن فِي

 .2/87 النهاية غاية

 (.70الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن (5)
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ـــــد   بقصـــــر   ـــــدال حـــــال وم ل إب ُخْبــرِ  علــى فخــذه بتســهيل   وقصــر   **أو 

الا  وقلُت  عشر: االثني لباقي مكمِّ

ــة   **أتــت بــدل   مــع التوســيط حالــة ويف ــان فالكــلُّ  ال ثالث ــع ثنت عشــر م

ـــا  ﴾ےۓ ے ھ﴿ قولــــه: مــــن ﴾ڳ﴿ علـــى وقــــف إذا وأم 

:أوجه   ست ة ففيه [10 ]الروم:

﴾.ۓ﴿ ثالثة مع )آَياِت( قصر

﴾.ۓ﴿ يف والمدِّ  التوسيط مع )آيات( /ب63 وتوسيط

هما ــا ومــدُّ  واخــتص   البــدل، بــاب مــن كليهمــا ألن   الســببين؛ بــمقوى عمــالا  معا

؛ لعارضا السكون فيه راعى فَمن العارض، بالسكون ﴾ۓ﴿  علـى زيادةا  مد 

 ميمـون   ذلـك إلـى أشـار وقـد الوصل، يف مذهبه اْلَتَزمَ  يراعِ  لم وَمن الوصل، يف مذهبه

 
ُّ
 بقوله: الفاسي

ــــع وإن ــــف   ســــكون يق ــــدما وق ـــــــة **بع ـــــــز   قبيل ـــــــه هم ما علي ـــــــدِّ ق

يراعـــــي بـــــه وقفـــــه الوصـــــل يف **اإلشـــــباع ذو التفصـــــيل فحكمـــــه

ـــه **يقــف الوصــل يف التوسـيط يــرَ  وَمـن ـــُف  وباإلشـــباع ب ـــِرف والُخل ُع

ــــن يعمــــل فهــــذا القصــــر روى لَم

 

ــــــا ** ــــــل كــــــذا ثالثــــــة   وقفا يفص 

ـــن وإن مفضـــالا  يمـــدد راعـــاه **َمـــن الســـكون ذا الخـــالف وســبب َوَه

الوقفـة قبـل اعتـاد ما لها يجري **للهمــــــــزة فليلتفــــــــت ســــــــكوُنه

                                                 
 (.70الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن (1)

 (.70الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن (2)

 ترجمة. على له أقف لم (3)

 (.70الجزري)ص: ابن محمد لإلمام عالناإل (4)
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ا ﴾چ﴿ َفارَق  االعتبار وهبذا انتهى، مـة؛ األوجه فيها جاز حيث وقفا  ألن   المتقدِّ

 ٻ﴿ بنحـو: فالتحقـت البدل، باب من تكن لم بالعارض االعتداد وجه يف )آلن(

ا [25 ]البقرة: ﴾ٻ ٻ ٻ  قولـه ومثلـه: التسـعة؛ الوجـوه جـواز يف وقفا

ــالى: ــونس: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ تع ــا [90 ]ي ــى وقفا ــذهب عل   م
ِّ
ــاطبي ــداين الش  وال

 يكن لم أسد   ابن على الفرق هذا لخفاء وكمن ه دل،الب باب من استثنوا الذين وأصحابه

ا )الن( يف الثالثة الوجوه نظمه يف . )آل( توسيط مع وقفا

ــب لــم إذا هــذا ﴾چ﴿ حكــم هــذا ــا [137 ]البقــرة: ﴾ڎ﴿ مــع ترك   إذا وأم 

بت ا معها ركِّ ا ﴾چ﴿ على ُيوَقف أن فإم   بمـا وِصَلْت  فإن بعدها، بما ُتوَصل أن وإم 

ا عشر سبعة فيها لألزرق زجا بعدها  وعنـدي: ،مشـايخنا علـى به قرأنا ما على وجها

ستعرفُه: كما فقط عشر أربعة منها المت ِجهُ 

ل:  علـى البـدل وجـه علـى ﴾چ﴿ ألفـي مـن كـل   قصر مع ﴾ڎ﴿ قصر األو 

 قصـر الـوجهين وعلـى ﴾ڎ﴿ ميـزان ﴿آمـن﴾ مـن أو ﴿َأَألُِد﴾ باب من )آل( كون

 بـن كطـاهر األزرق؛ عـن ﴾ے﴿ بـاب يف القصر ألصحاب الوجه وهذا آَمنُْتْم( )الن

يَمةَ  وابن َغْلُبون «.الشاطبي ة» ظاهر وهو ،َبلِّ

                                                 

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿ تعالى: قوله مشكالت َحلِ  يف الحسان الدرر انظر: (1)  (.53)ص: الرُّ

 والشرباملسي. المزاحي، سلطان الشيخ: منهم (2)

 عـارف أسـتاذ مصـر نزيـل الحلبي الحسن أبو المبارك بن غلبون بن اهلل عبيد بن المنعم عبد بن طاهر هو (3)

 الثمان،قال القراءات يف التذكرة كتاب ومؤلف الداين عمرو أبي الحافظ شيخ محرر وحجة ضابط ثقةو

 لعشـر بمصـر وتـويف كثيـراا. عنه كتبنا لهجته وصدق فضله مع وعلمه فهمه يف مثله وقته يف ير لم الداين:

 الكبـار القـراء معرفـة و (،1/399) النهايـة غايـة انظـر: وثلثمائـة، وتسـعين تسـع سـنة شوال من مضين

(1/369.) 

 ميم وبعدها المكسورة الالم وتشديد أوله يف الموحدة الباء )بفتح بّليمة بن اهلل عبد بن خلف بن الحسن (4)

ــرواين، المــالكي الهــواري الحــروف( آخــر وهــاء مفتوحــة ــو القي ــي، أب ــل عل ــالم اإلســكندرية، نزي  الع

 الشافعي، الطربي محمد بن الصمد عبد بن يمالكر عبد معشر أبي على فقرأ مكة إلى رحل بالقراءات،

= 
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ـا، البـدل وجه على الوسط ومدُّ  الطرفين قصر الثاين:  بـاب مـن )آل( أن   علـى أيضا

 ميـــزان )الن( قصـــر الـــوجهين وعلـــى ﴾ڭ﴿ أو [143 ]األنعـــام: ﴾ڀ﴿

ا. البدل يف القصر ألصحاب هالوج وهذا ﴿آَمنُْتْم﴾ أيضا

؛ غيـر الوجـه هـذا وعندي )آل( تسهيل مع الطرفين قصر الثالث:  قصـر ألن   مت ِجـه 

 تلخيص» صاحب بلِّمية وابن «التذكرة» صاحب َغْلُبون بن طاهر طريق ﴾ڎ﴿

  «العبارات
 
ي   عنه حكاه ما على- «التبصرة» صاحب ومكِّ

ُّ
 المنعم وعبد -الفاسي

.سلطان شيخنا ذكره ما على «اإلرشاد» صاحب َغْلُبون بنا

 جريــان عـدم فالظـاهر التسـهيل، ال اإلبـدال، ﴾ڀ﴿ بـاب يف لهـم وكلُّهـم

 القصـر، غيـر )آلن( يف يجوز ال ﴾ڎ﴿ قصر وعلى ﴾ڎ﴿ قصر على التسهيل

ط؛ )آل( يف وال للوركيب. التوسُّ

ــع: الوجــه ــا األخــريين، قصــر مــع ﴾ڎ﴿ توســيط الراب  ﴾ڎ﴿ توســيط أم 

،  فيجب وعليه بالعارض، واالعتداد البدل جواز تقدير على )آل( فقصر وعليه فظاهر 

ا )الن( قصر  وهـذا البـابين، اخـتالف مع المذهبين تصادم لزم وإال   بالعارض، اعتدادا

  «المفـردات»و «الجـامع» يف للداين الوجه
 
ـي ـا ولمكِّ  أبـو عنـه ذكـره مـا علـى أيضا

 «.الشاطبي ة» من رويظه ،شامة

                                                 
= 

 (.2/98) النهاية غاية انظر: .478 سنة المتوىف

 .24ص: (1)

 .76ص: (2)

 .87ص: (3)

 .54 ص: (4)

 المزاحي. سلطان الشيخ: (5)

(6) 3/98. 

  .87ص: التبصرة انظر: (7)

 .76ص: المعاين إبراز انظر: (8)
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 ابـن قواعـد علـى مشـكل   وهو الوسط، قصر مع الطرفين توسيط الخامس: الوجه

م. كما المذهبين؛ لتصادم الجزريِّ  تقد 

 بــاب مــن )آل( كــون علــى الثالــث قصــر مــع األوليــين توســيط الســادس: الوجــه

ج «البيـان جـامع» يف الوجه وهذا )الن( يف بالعارض واالعتداد ﴾ے﴿  مـن وُيخـر 

.«الوجيز»و «العبارات تلخيص» من ويحتمُل  «الشاطبي ة»

 وعـدم ﴾ے﴿ بـاب مـن )آل( كـون تقـدير علـى الجميـع توسـيط السـابع: الوجه

ج «الت يسير» ويف خاقان، ابن مذهب وهو ن(اال) يف بالعارض /أ64 االعتداد  وُيخر 

.«الوجيز»و «الت لخيص» من ويظهر «الشاطبي ة» من

 مـن )آل( كـون تقـدير علـى )آلن( وقصـر )آل( مـدِّ  مـع ﴾ڎ﴿ توسيط الثامن:

نا وال الثـاين، يف بالعـارض واالعتداد ﴾ڭ﴿ باب  المـذهبين؛ تصـادم ذلـك يف يضـرُّ

 ﴾ڎ﴿ بــاب مــن )آل( كــون تقــدير الوجــه هــذا علــى يجــوز وال البــابين، التِّحــاد

،الج ابن منعه وقد البابين، اختالف مع المذهبين لتصادم  منعـه عن النظر وبقطع زريِّ

ا ذكر ما ويغتفر اعتباره، يمكن  وهو- )آل( يف المدِّ  سبب ألن   السببين؛ ألقوى ترجيحا

ر السكون م الهمز وهو )آلن( يف سببه من أقوى -المقد  ر، المتقدِّ ل فُلِوِحظَ  المقد   األو 

ر ﴾چ﴿ يف بالبدل لحمزة وقف إذا ونظيره: الثاين، دون  حيـث مبدلال حذف وقد 

 األولـى، يف التغيُّـر أثـر لبقـاء األرجـح؛ علـى )أوالء( قصـر مـع ألفها يف الوجهان جاز

ــــــه ــــــة؛ يف وذهاب ــــــا الثاني ــــــره كم ــــــويريُّ  ذك ــــــذا ،الن ــــــداين الوجــــــه وه   يف لل

                                                 
(1) 4/98. 

 .87ص: (2)

(3) 1/98. 

 .76ص: (4)

 .86ص: (5)

(6) 1/90. 

 .2/78النشر طيبة شر  (7)

= 
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.«المفردات»و «اإليجاز»و «الجامع»

 بـاب مـن )آل( كـون تقـدير علـى الوسـط مـدِّ  مـع الطـرفين توسيط التاسع: الوجه

يَن﴾ أو ﴾پ﴿  «التيسـير» يف وهـو الثـاين، يف بالعـارض االعتـداد وعـدم ﴿آمِّ

 «الشاطبي ة»و

ط مع الست ة الوجوه وهذه اإلبدال. وجه على ﴾ڎ﴿ يف التوسُّ

 تقــدير علــى التســهيل وجــه مــع )الن( وقصــر ﴾ڎ﴿ توســيط العاشــر: الوجــه

ـــداد ـــارض االعت ـــذا )الن(، يف بالع ـــه وه ـــداين الوج ج «جـــامعال» يف لل ـــن وُيخـــر   م

.«الشاطبي ة»

 يف بالعــارض االعتـداد عـدم تقـدير علـى الت سـهيل مـع توسـيطهما عشـر: الحـادي

.«الشاطبي ة» فظاهر «الت يسير» يف وهو )الن(

 اإلبـدال وجـه على ﴾چ﴿ ألَفي كاَِل  قصر مع ﴾ڎ﴿ مدُّ  عشر: الثاين الوجه

 ظـاهر وهـو )الن( يف لعـارضبا واالعتـداد ﴾ٻ﴿ بـاب مـن )آل( كـون تقـدير على

ج «الشاطبي ة» ا. «الكايف» من وُيخر   أيضا

 )آل( كـون تقـدير علـى إال   يكـون وال الوسـط، قصر مع الطرفين مدُّ  عشر: الثالث

                                                 
= 

 الفاضـل، بـن القاسـم أبـو المحـب الخـالق، عبـد بن إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن محمد هو

 يف بمكـة ومـات وثمانمائـة، إحـدى سـنة رجـب يف ولد ،النويري القاسم بمبي يعرف ،النويري الشمس

 (6/98انظر:األعالم) وخمسين. سبع سنة األولى جمادى رابع االثنين يوم ضحى

(1) 1/90. 

 56ص: (2)

 .98ص: التبصرة انظر: (3)

 .43ص (4)

َمْيلي لعلي ﴾چ﴿ تعالى: قوله مشكالت َحلِ  يف الحسان الدرر انظر: (5)  األعيـان وتحفة (،53)ص: الرُّ

ـــالم يف ـــى الك ـــام ﴾چ﴿ عل ـــي لإلم ـــالة (،91)ص: الشرباملســـي عل ـــاليت ﴾چ﴿ ورس   للمخل

 (.65 )ص:
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ا ﴾ٻ﴿ بــاب مــن  وهــو )الن( يف بالعــارض االعتــداد وعــدم بالعــارض، فيهــا معتــدا

؛ ةوقـ البـابين، اختالف مع المذهبين تصادم للزوم مشكل  ل سـبب و   الثـاين، دون األو 

 ﴾ڎ﴿ مـع الوركيـب لحالـة شـموله ومقتضـاه الوجـه، هـذا الجـزريِّ  ابن منع وقد

ا؛ له الحالتين، بين فرق ال إذ أيضا .فتمم 

 بـاب مـن )آل( كـون تقـدير علـى الثالـث وقصـر األوليـين مـدُّ  عشر: الرابع الوجه

 يف الوجـــه هـــذاو )الن( يف بالعـــارض واالعتـــداد ﴾ڎ﴿ أو ﴾ڭ﴿ أو ﴾ے﴿

«الشاطبي ة»و «التجريد»و «الكايف»و «الهداية»و «الهادي»

 االعتــداد وعــدم )آل( يف الثالثــة التقــادير هــذه علــى الجميــع مــدُّ  عشــر: الخــامس

.«التجريد»و «الشاطبي ة»و «التبصرة» يف وهو )الن( يف بالعارض

.البدل وجه على األربعة الوجوه وهذه

ــه ــادس الوج ــر: الس ــدُّ  عش ــع ﴾ڎ﴿ م ــهيل م ا )الن( وقصــر )آل( تس ــدادا  اعت

.«العنوان» يف وهو بالعارض،

هما عشـر: السـابع الوجه  يف الوجـه وهـذا بالعـارض، معتـد   غيـر التسـهيل مـع مـدُّ

ا. «العنوان» من ويحتمل «الشاطبي ة» وظاهر «الكامل» أيضا

 تسـهيل،ال وجـه علـى وخمسة البدل، وجه على عشر اثنا عشر؛ سبعة وجوه   فهذه

  الشيخ أستاذنا البدل أوجه إلى وأشار
 
  علي

ُّ
ْبراَمل سي ا الشِّ بقوله: نظما

بت حيث ﴿آَمنُْتْم﴾ يف لألزرق  عشـر مـع وجهـان باإلبدال ﴾چ﴿ مع ** ركِّ

ِرا أو فُمد   ﴿آَمنُْتْم﴾ تقصر فإن ل ** َقصِّ ي ألو  ــــد  ــــانِ   )الن( م  بالقصــــر والث

                                                 
 (.90الجزري)ص: ابن محمد لإلمام اإلعالن نظر:ا (1)

ــدرر انظــر: (2) ــه مشــكالت َحــلِ  يف الحســان ال َمْيلــي لعلــي ﴾چ﴿ تعــالى: قول  ورســالة (،53)ص: الرُّ

 (.65 )ص: للمخلاليت ﴾چ﴿

 (.91)ص: الشرباملسي علي لإلمام ﴾چ﴿ على الكالم يف األعيان تحفة انظر: (3)

 تكرار. وهو )الن( ) (: يف زيد (4)
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ـــــطت وإن ـــــاين توس   قصـــــرا فالث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطا  ووسِّ

 فـــادرِ  ذا والقصـــر والتوســـيط المـــدِّ  مـــع **

هما ومــع هما ** وعكســه فقصــر   مــد   مــدِّ  «النشــــر» ظــــاهر ذا والقصــــر ومــــدُّ

قــــه   هــــو ** عصــــره شــــيخ أســــتاذنا وحق 
ُّ
هر مــــدى دام الحــــرب اليمنــــي  الــــد 

ـــد ـــا يفي رِّ  علـى تفـوق /ب64 وألفاظ   بلطف   ** َنشـــرها ذاع َعْرُفهـــا علوما  الـدُّ

.نتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

الا  وقلت عشر: السبعة لألوجه مكمِّ

ل ــد   وســهِّ ــطهما اقصــر وُم ط ** ووسِّ قصـر ذو ﴾چو﴿ ﴿آَمنْـُتْم﴾ مـد   ووسِّ

ا عشر أربعة منها عندي والمختار  على وأربعة   البدل، وجه على عشرة   فقط؛ وجها

م، كما التسهيل، وجه : لَك  أذكرها أنا اوه تقد  إجماالا

 ومــدُّ  ألفيهــا قصــر البــدل: وجــه علــى ﴾چ﴿ يف فلــك ﴾ڎ﴿ قصــرَت  فــإذا

لهما . تسهيل وال ثانيهما، وقصر أو  حينئذ 

طَت  وإذا  وتوسـيط ألفيها قصر البدل: وجه على ﴾چ﴿ يف فلك ﴾ڎ﴿ وس 

لهما لهما ومدُّ  وتوسيطهما ثانيهما وقصر أو   وجه وعلى وتوسيطه، ثانيهما قصر مع أو 

.وتوسيطه ثانيهما قصر التسهيل:

 األول ومدُّ  ألفيها قصر البدل: وجه على ﴾چ﴿ يف فلك ﴾ڎ﴿ مددَت  وإذا

هما، الثاين وقصر ه. الثاين قصر التسهيل: وجه وعلى ومدُّ ومدُّ

ره وهو ذكرنا الذي وهذا عشر: السبعة األوجه ذكر أن بعد سلطان شيخنا قال  حـر 

ـا التحرير، غاية يف وهو البصير، الدين سيف الشيخ شيخنا  شـيخنا شـيخ ذكـره مـا وأم 

ين شهاب الشيخ  جمعـت وإذا :-نقلـت خطِّـه ومـن– بقولـه الحـقِّ  عبـد بن أحمد الدِّ

ــراءة يف ﴾چ﴿ ــع الق ــان ﴾ڎ﴿ م ــك ك ــع ل ــدِّ  م ــف م ــدُّ  ﴾ڎ﴿ أل ــا م  ألفيهم

لهمـا ومـدُّ  وقصرهما، ـطه: ومـع ثانيهمـا، وقصـر أو   وقصـرهما، ألفيهمـا توسـيط توسُّ
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لهما وتوسيط لهما ومدُّ  ألفيهما قصر قصره: ومع ثانيهما، وقصر أو   ثانيهما، وقصر أو 

انتهى. اتِّجاهه، يظهر فال كالمه، انتهى

ا قريب   هو :أقول  مـانع ال التحقيـق ويف بـوجهين، عنـه يـنقص لكن ه لَك، ذكرُته مم 

أعلم. واهلل منهما،

ا وقال ـيِّد ذكره ما ات جاه يظهر ال وكذلك سلطان: شيخنا أيضا  يخالشـ الشـريف الس 

بقوله: الطبالويُّ  اهلل عبد

ــــن ــــل إن أزرق ع ﴾ڈ ڎ﴿ نق

 

البدل وجه على وصل   يف ﴾چ﴿ **

ـطا أو **أوسـطا واثلـث الطـرفين يف بالقصر )آل( تطويــل مـع الكــلِّ  يف وسِّ

ـــا وامـــدد لت **إنْ  ثـــم   ســـت   فهـــي جميعا ا قل الوسطين يف سه  َكَمـل تسـعا

ا وله  آخر: نظم   أيضا

ــــطهما أو رفينالطــــ يف بالقصــــر )آل( تطويــل مــع والكــلُّ  وامــددهما **وسِّ

ــــطها وارجــــع ــــط فوسِّ ا ووسِّ  َكَمـــل ســـتاا واقصـــرهما قصـــره مـــع **آخــــرا

 
ط القصر )آل( يف فلك ﴾ڎ﴿ قصرت إذا أن ك معناه: :أقول  مـع والمدُّ  والتوسُّ

طَت  وإذا )الن( قصر ط )آل( يف فلك ﴾ڎ﴿ وس  ط مع والمدُّ  التوسُّ  ﴾چ﴿ توسُّ

، إال   فلــيس ﴾ڎ﴿ مــددت وإذا ــه المــدُّ  بــاب مــن كونــه بــين الــدائر أن   الحــظ ولعل 

زم  مـدُّ  الجمهـور ومـذهب )الن( يف بالعـارض يعتـد   ولـم البـدل، بـاب من وكونه الال 

زم ـط، وهـو ألفين؛ مقدار يراه وبعضهم اإلشباع، وهو ألفات؛ ثالث مقدار الال   التوسُّ

:اويِّ السخ قول عليه حمل وبعضهم

ن َقبــــلِ  مِـــن والمـــدُّ  باســـــتيقان للهمـــــزات مـــــد   قـــــد **دونمــــا المســـك 

 
ا، ﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿ نحو: مجرى فجرى ل. وقفا فتمم 

 عليـه ﴾ڎ﴿ يف فالقصـر ﴾ڎ﴿ مـع تركيبها مع ﴾چ﴿ على وقفت وإذا
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ها، علــى وثالثــة )آل( قصــر علــى )آلن( يف ثالثــة ﴾چ﴿ يف ســت ة   ــط مــدِّ  يف والتوسُّ

 )آل( قصر من كل   على )آلن( يف ثالثة   من حاصلة   ﴾چ﴿ يف تسعة عليه ﴾ڎ﴿

ها، وتوسيطها  علـى )آلن( يف ثالثـة   ﴾چ﴿ يف سـت ة عليـه ﴾ڎ﴿ يف والمـدُّ  ومـدِّ

ها. على وثالثة )آل( قصر مدِّ

ا البدل، وجه على وعشرون أحد   فالجملة  قصر على فيمتنع التسهيل وجه على أم 

م، كمــا ﴾ڎ﴿ ــد  ــطهات مــن كــل   وعلــى تق ها وسُّ ــة   ومــدِّ   ســت ة ، فهــي )الن( يف ثالث

أعلم. واهلل

 ڎ﴿ قولــه: إلــى [91 ]يــونس: ﴾چ چ چ﴿ تعــالى: قولــه جمعــت وإذا

مــة، األوجــه التســعة وحــدها ﴾چ﴿ ففــي [92 ]يــونس: ﴾ژڈ ڈ  فلــَك  المتقدِّ

ــة )الن(: قصــر مــع )آل( ومــدِّ  قصــرهما وجهــي علــى /أ65  وعلــى ﴾ژڈ﴿ يف ثالث

لاأل وتوســيط توســيطهما ل ومــدِّ  الثــاين قصــر مــع و   توســيط الثــاين: توســيط مــع األو 

هما وعلى فقط، ﴾ژڈ﴿ .البدل وجه على أوجه   عشرة فالجملة فقط، ﴾ژڈ﴿ مدُّ  مدِّ

ا ـط ﴾ژڈ﴿ يف فلـك )الن( قصـرت فـإذا التسهيل: وجه على وأم   جـامع»لــ التوسُّ

م، كمـا رالقصـ ويمتنـع «العنـوان»و «المجتبـى»لــ المـدُّ  «البيان ـا تقـد   ]إذا[ وأم 

ـــطتها ـــط وس  ، مـــددهتا وإذا ﴾ژڈ﴿ يف فالتوسُّ ـــا، عشـــر أربعـــة فالجملـــة فالمـــدُّ  وجها

ا يعَلم صاحبه إلى وجه   كلِّ  وعزوُ  وتوجيهها م، مم   المختـارة األوجـه نظمـُت  وقد تقد 

ا، وصالا  ﴾ڎ﴿ مع فيها فقلت: الفائدة لتتم   ﴾ژڈ﴿ ومع ووقفا

ــــــــُتمْ  جمــــــــع يف ــــــــ آَمنْ ــــــــا هِ بِ الن

 

ــــــــر ألزرق   ** ــــــــوه عش ــــــــا الوج بان

ـــــــــة   **تســــــهيل ومــــــع إبــــــدال   بوجــــــه ـــــــــل بمقتضـــــــــى أربع التعلي

                                                 
(1) 4/76. 

 .87 ص (2)
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ــا )الن( وقصــر )آل( يف **ومــدّ  القصــر مــع ﴾ڎ﴿ فقصــر ــرد معهم اط 

ـــيس **البـــدل بـــاب يف يقصـــر َمـــن وكـــلُّ  ـــه ل ـــدل إال   )آل( همـــزة يف ل الب

ــــط ــــــــــط **القصــــرين مــــع ﴾ڎ﴿ ووسِّ ــــــــــ قصــــــــــر توسُّ طينتوسُّ

ــــط واقصــــر )آل( وُمــــد   ــــا ووسِّ راويــــــا الــــــذين تســــــهيل ووجــــــه **ثانيا

ــــــــدما ــــــــددت وعن ﴾ڎ﴿ يف م

 

َتْحُكــم )الن( قصــر مــع )آل( بقصــر **

ا ُمـــــــد   و)الن( **)ال( قصــر مــع )آل( وُمــد   وامــددهما ال واقصـــــــرا مســـــــهِّ

﴾ېئ ېئ ۈئ﴿ تصــــل لــــم ﴾چ﴿ **﴾ڈ ڎ﴿ بعــــد مــــن تقــــف وإن

ها ﴾ڎ﴿ قصــر مــع ـــ)آل( ومــدِّ ـــد   قصـــر   **ب ـــع وم ـــالث م ـــل ال ث اكتم

ـــــــطت وإن ـــــــث فــــــــ)آل( توس  تشــــــــب ث ال وقــــــــف وبــــــــثالث   **مثل 

ــــــين وقــــــوِف  مــــــع وســــــهلت ــــــــول ** الل  وبــــــــالتمكين ﴾ڎ﴿ بط

ـــــــــــــــل إن ﴾چ چ چ﴿ تق

 

 أحصـــــيت فعشـــــرة   ﴾ژڈ﴿ مـــــع **

ـــــــى ـــــــدل   وجـــــــوه عل عـــــــة ب ــــــه تســــــهيل   ووجــــــه ** مفر  ــــــة علي  أربع

 رووا ﴾ژڈ﴿ تثليـــــــث قصـــــــرهما ** أو ن()ال وقصـــــر )آل( مـــــدِّ  فعنـــــد

ـــــه ـــــيطك ووج ـــــا توس ـــــا فيهم ا أو ** مع  دعــــا ﴾ژڈ﴿ توســــيط واحــــدا

ـــــــع تين وم ـــــــد  ها م ـــــــد  ـــــــط ُم ــع والقصــر ** فق ــقط وتســهيل   قصــر   م  س

ـــطِ  بــل ـــطها امــددها وسِّ ـــــــط   ** لـــدى ووسِّ ـــــــددا مـــــــد   وبعـــــــد توسُّ  فام

ــا ُيعَلــم األبيــات هــذه وشــرُ   م، مم   هــذا يف ذكرنــاه مــا آخــر وهــذا ،أعلــم واهلل تقــد 

ا اهلل جعله المبحث،  اهلل وصل ى النعيم، بجن ات للفوز وسبباا الكريم، لوجهه خالصا

د   سيِّدنا على وسل م  .العالمين ربِّ  هلل والحمد أجمعين، وصحبه وآله محم 

* * * 
 

                                                 
 )لوجه(. ) (: يف (1)
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 اخلامتة

 آلـه وعلـى محمـد اونبيِّنـ سـيِّدنا علـى والسـالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد

 بعد: أما الدين، يوم إلى بإحسان منهاجه على سار من وعلى والتابعين، وصحبه

 العالمـة فيـه سـاق والـذي المـاتع، المؤل ـف هـذا وتحقيق بدراسة اهلل أكرمني فقد

 بيـان يف الفـنِّ  كتـب بطـون مـن جمعهـا التـي والفرائد الفوائد من خالصة المنصوري

  .﴾چ ﴿ أحكام

 الرسالة: هذه تحقيق تائجن أبرز ومن

ــرات يف المؤلــف اعتمــد -1 ــاء التحري  المزاحــي شــيخيه علــى قــرأه مــا علــى بن

 .والشرباملسي

 البابين. اختالف عند المذهبين تصادم عند األوجه منع قاعدة المؤلف بين -2

 الباب. هذا يف عليه وقفت مؤلف أوسع يعد الكتاب -3

 الفن. اءعلم فيها خالف الرسالة يف عديدة اختيارات للمؤلف -4

 يل : بما البحث ختم يف وأوص 

 .بتحقيقه والقيام القراءات علماء تراث تتبع على العلم طالب حثُّ   -1

 القراءات. علم يف المنصوري العالمة اختيارات بجمع العناية -2

 .القراءات علماء من وغيره المنصوري منهج بين الموازنة -3

 المنصوري. هبا تفرد التي المسائل دراسة -4

 المنصوري. قرره ما على بناء القراءات تحرير يف التجديد منهج بيان -5

 

قنــا أن أســمل واهلل  بنيــل ويكرمنــا والزلــل، الخطــم لنــا ويغفــر العمــل، لصــالح يوفِّ

 الختام. وحسن المرام،

* * * 
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 واملراجع املصادر

 إبـراهيم تحقيـق: (،ه656) المقدسـي شـامة أبـو ،األماين حرز من المعاين إبراز .1

 .ه1402 ،1ط الحلبي، البابي مصطفى مكتبة عوض، عطوة

 الـــدمياطي البنـــا أحمـــد ،عشــــر األربعــة القـــراءات يف البشــــر فضـــالء إتحــاف .2

 لبنـان، بيـروت، الكتـب، عـالم دار إسـماعيل، شعبان د. تحقيق: (،ه1117)ت

 .ه1407 ،1ط

 رضــوان عيــد أبــو المبــين، الكتــاب رســم معرفــة إلــى والكــاتبين القــراء إرشــاد .3

 البخـاري، اإلمـام مكتبة المراطي، حسن عمر تحقيق: (ه1311)ت المخلاليت

 .ه1428 ،1ط مصـر،

 المكتبـة (،ه1380)ت الضـباع علـي بن محمد القراءة، أصول بيان يف اإلضاءة .4

 .ه1420 ،1ط مصر، القاهرة، األزهرية،

 لبنـان، بيروت، للماليين، العلم دار م(،1976الزركلي)ت الدين خير ،األعالم .5

 م.2002 ،15ط

 تحقيـق: (،540)ت البـاذش بـن علـي بن أحمد جعفر أبو ،السبع القراءات يف عاإلقنا .6

 .ه1422 ،2ط السعودية، المكرمة، مكة القرى، أم جامعة قطامش، المجيد عبد د.

 بــن الــرحمن عبــد زيــد أبــو ،القــرى أم عــالم قــراءة يف الــورى عــن ينــبهم لمــا اإليضــا  .7

 ،1ط المغــرب، وجــدة، تبــةمك بــالوالي، محمــد د. تحقيــق: (،ه 1082 )ت القاضــي

 .ه1427

ـــر .8 ـــيط، البح ـــو المح ـــان أب ـــد حي ـــن محم ـــف ب ـــي يوس  (،ه745 )ت األندلس

 .ه1420 ،1ط بيروت، لبنان، الفكر، دار جميل محمد تحقيق:صدقي

 (،ه911 )ت السـيوطي الـدين جـالل ،والنحـاة اللغويين طبقات يف الوعاة بغية .9

 لبنان. صيدا، العصرية، المكتبة إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق:

 عنــه ســكت ومــا الظمــآن مــورد أغفلــه ومــا واالستحســان والتشــهير الخــالف بيــان .10

 خـالف وربمـا القرآن يف الرسم خالفيات من العمل به جرى وما الربهان ذو التنزيل
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ــل ــنص العم ــذ ال ــه فخ ــان: بموضــح بيان ــو بره ــد أب ــد زي ــرحمن عب ــن ال  القاضــي ب

 ،2ط الجزائــر، الحفصــي، ابــن دار غزالــة، بــو الكــريم عبــد د. تحقيــق: (،ه1082)

 .ه1436

 زيـد أبـو التيسـير، علـى الزيـادات مـن الحرز يف وقع وما والتشهير الخالف بيان .11

 مطبعـة طربـوش، بـو محمـد أ.د تحقيـق: (،ه1082القاضـي) بـن الـرحمن عبد

Bucephale، ه1437 ،1ط المغرب. 

 منشـورات ،أبـاه ولـد المختار محمد د. ،والمغرب المشرق يف القراءات تاريخ .12

 .ه1425 ،1ط والثقافة، والعلوم للوربية اإلنسانية المنظمة

 شباب مؤسسة سالم، العزيز عبد السيد د. اإلسالمي، العصـر يف المغرب تاريخ .13

 م.1999 ،1ط مصر، اإلسكندرية، الجامعة،

 الصـحابة، دار (،ه437 )ت طالـب أبـي بـن مكـي ،السـبع القراءات يف التبصرة .14

 .ه1427 ،1ط مصر، طنطا،

 (،ه1082) القاضـي بـن الـرحمن عبـد زيد أبو اإلدغام، قراءة يف الكالم تحقيق .15

 .ه1430 ،1ط األردن، عمان، الفكر، دار الوهيبي، عطية د. تحقيق:

 تحقيـق: (،ه399غلبون)ت بن الطاهر الحسن أبو ،الثمان القراءات يف التذكرة .16

 ..ه1421 ،2ط مصر، القاهرة، اإلسالمية، التوعية مكتبة رشدي، أيمن د.

 رفـــاعي، عـــادل أ.د تحقيـــق: (،ه833الجـــزري) بـــن محمـــد النشـــر، تقريـــب .17

 .ه1435 ،1ط السعودية، المدينة، فهد، الملك مجمع مطبوعات

 د. : تحقيـق (ه444)ت الـداين سـعيد بن عثمان عمرو أبو ،السبع القراءات يف التيسير .18

 .ه1429 ،1ط اإلمارات، الشارقة، الصحابة، مكتبة الضامن، حاتم

 (،ه444)ت الـداين سـعيد بن عثمان عمرو أبو السبع، القراءات يف البيان جامع .19

 العليـا الدراسـات كليـة طبع القرى، أم جامعة يف الباحثين من مجموعة تحقيق:

 .ه1428 ،1ط اإلمارات، الشارقة، جامعة والبحث،

ـــة .20 ـــاب جميل ـــة شـــر  يف المراصـــد أرب ـــراب عقيل ـــراهيم ،القصـــائد أت ـــربي إب  الجع
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ـــق: ،(ه732)ت ـــد د. تحقي ـــي، محم ـــاين، دار الزوبع ـــق، الغوث ـــوريا، دمش  ،1ط س

 .ه1431

 الــوردي بــن المظفــر بــن عمــر حفــص أبــو ،الغرائــب وفريــدة العجائــب خريــدة .21

 اإلســالمية، الثقافــة مكتبــة زنــايت، محمــود أنــور تحقيــق: (،ه852 )ت الحلبــي

 .ه1428 ،1ط مصـر، القاهرة،

 عـادل تحقيق: (،ه705)ت المالقي محمد بن الواحد عبد ،النمير والعذب النثير الدر .22

 .ه1424 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار معه، ومن الموجود عبد أحمد

 د. تحقيـق: (،ه705المـالقي)ت محمـد بـن الواحـد عبـد ،النميـر والعذب النثير الدر .23

 .ه1411 ،1ط السعودية، جدة، والنشر، للطباعة الفنون دار الناشر: المقري، أحمد

 تحقيـق: (،ه705المالقي)ت محمد بن الواحد عبد ،النمير والعذب النثير درال .24

 ،1ط المغـرب، اإلسـالمية، والشـئون األوقـاف وزارة طربـوش، بو محمد د. أ.

  .ه1432

 الـوايف، إبـراهيم ،الهجـري عشـر الرابـع القرن يف المغرب يف القرآنية الدراسات .25

 .ه1420 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار النجا ، مطبعة

ــو ،األقطــار خــرب يف المعطــار الــروض .26 ــد أب ــد بــن محمــد اهلل عب  )ت الحميــري اهلل عب

 ،2ط لبنـــان، بيـــروت، للثقافـــة، ناصــر مؤسســـة عبـــاس، إحســـان تحقيــق: (،ه900

  م.1980

 د. ،المبـين الكتـاب وضـبط رسـم يف الطـالبين سـمير إيضـا  يف العـالمين سـفير .27

 .ه1426 ،2ط ،مصر البخاري، اإلمام مكتبة طلعت، فؤاد أشرف

 بـن محمـد ،بفـاس والصـلحاء العلمـاء من أقرب بمن األكياس ومحادثة األنفاس سلوة .28

ــاين، جعفــر ــق: الكت ــن محمــد د. تحقي ــاين، حمــزة ب ــة، دار الكت  ،1ط المغــرب، الثقاف

 .ه1425

 (،ه1360 )ت مخلوف عمر بن محمد ،المالكية طبقات يف الزكية النور شجرة .29

 .ه1424 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب ردا خيالي، المجيد عبد تعليق:
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ــة. شــر  .30 ــاس أبوالهداي ــد العب ــن أحم ــار ب ــدوي عم ــق: (،ه440)ت المه  تحقي

 .ه1416 ،1ط السعودية، الرياض، الرشد، مكتبة حيدر، د.حازم

 عـادل أ.د تحقيـق: (،ه835الجـزري) بـن محمـد بـن أحمـد النشـر: طيبـة شر  .31

 .ه1435 ،1ط السعودية، ة،المدين فهد، الملك مجمع مطبوعات رفاعي،

 اإلفـراين الحـاج محمد عشـر: الحادي القرن صلحاء أخبار من انتشر من صفوة .32

 الدار المغربي، الثقايف الوراث مركز الخالي، المجيد عبد د. تحقيق: (،ه 12)ق

 .ه1425 ،1ط المغرب، البيضاء،

 الســـخاوي الــرحمن عبــد بـــن محمــد ،التاســع القـــرن ألهــل الالمــع الضــوء .33

 .ه1422 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار (،ه902)ت

 أحمـد تحقيـق: (،ه1189الحضـيكي)ت أحمـد بن محمد الحضيكي، طبقات .34

 .ه1427 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار الجديدة، النجا  مطبعة بومزكو،

 (،ه833)ت الجزري يوسف بن محمد الخير أبو ،القراء طبقات يف النهاية غاية .35

 .ه1400 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار سوراسر،برج ج. بنشـره عني

 العلميـة، الكتـب دار الصفاقســي، النـوري علي ،السبع القراءات يف النفع غيث .36

 .ه1419 ،1ط لبنان، بيروت،

 تحقيـق (ه643)ت السـخاوي محمـد بـن الحسـن أبو ،القصيد شر  يف الوصيد فتح .37

 .ه1423 ،1ط السعودية، الرياض، الرشد، مكتبة نشر الطاهري، محمد موالي د.

 بـن الرحمن عبد زيد أبو ،اللوامع الدرر شر  يف الالمع والضياء الساطع الفجر .38

 والوراقـة المطبعة البوشخي، محمد بن أحمد تحقيق: (،ه 1082 )ت القاضي

  .ه1428 ،1ط المغرب، مراكش، الوطنية،

 البيــت، آل مؤسســة ،المخطــوط اإلســالمي العربــي للــوراث الشــامل الفهــرس .39

 القراءات. مخطوطات جزء األردن،

 بيــروت، اإلســالمي، الغــرب دار ،إعــراب ســعيد بــالمغرب، والقــراءات القــراء .40

 .ه1410 ،1ط لبنان،
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ــراءة .41 ــام ق ــافع اإلم ــد ن ــة، عن ــد المغارب ــادي د.عب ــو، اله ــورات حميت  وزارة منش

 .ه1432 ،1ط المغرب، اإلسالمية، والشئون األوقاف

 دراســة (،ه476شــريح)ت بــن محمــد اهلل عبــد أبــو الســبع، القــراءات يف الكــايف .42

 الــدعوة كليــة جســتير،، مــا رســالة الزهــراين، اهلل غــرم بــن ســالم د. أ. وتحقيــق:

 .ه1419 سنة السعودية، القرى، أم جامعة الدين، وأصول

 (،ه465)ت الهـذلي علـي بن يوسف قاسم أبو ،الخمسين القراءات يف الكامل .43

 .ه1437 ،1ط مصر، الرحمن، عباد دار الجود، أبو خالد د. تحقيق:

 تحقيـق: (،ه324 )ت البغـدادي مجاهـد بن بكر أبو ،القراءات يف السبعة كتاب .44

 .ه1400 ،2 ط مصر، المعارف، دار ضيف، د.شوقي

 طالـب أبـي بـن مكـي وحججهـا، وعللهـا السـبع القـراءات وجـوه عـن الكشف .45

 ةاللغـ مجمع مطبوعات رمضان، الدين محيي د. تحقيق: (،ه437ت) القيـسي

 .ه1394 ،1ط سوريا، بدمشق، العربية

 الجعـربي)ت عمـر بـن إبراهيم ،التهاين ووجه األماين حرز شر  يف المعاين كنز .46

 م.2011 ،1ط مصر، الشيخ، أوالد مكتبة عرباوي، فرغلي تحقيق: (،ه732

ــــئ .47 ــــدة الآلل ــــو ،القصــــيدة شــــر  يف الفري ــــد أب ــــن محمــــد اهلل عب  الحســــن ب

ــي)ت ــق: (ه656الفاس ــد تحقي ــراز عب ــى، قال ــة موس ــد، مكتب ــاض، الرش  الري

 .ه1426 ،1ط السعودية،

ــون اإلشــارات لطــائف .48 ــراءات، لفن ــدين شــهاب الق  (،ه923)ت القســطالين ال

 ،1ط فهـــد، الملـــك مجمـــع مطبوعـــات القرآنيـــة، الدراســـات مركـــز تحقيـــق:

 .ه1434

 الشـيخ وضـبط: تحقيـق (،ه590)ت الشـاطبي فيـّره بـن للقاسم الشاطبية، متن .49

 ،3ط الســعودية، المدينــة، الهــدى، دار مكتبــة توزيــع بــي،الزع تمــيم محمــد

 .ه1417

 د. تحقيـق: (،ه496 نجـا )ت بـن سـليمان داود أبـو ،التنزيـل لهجـاء التبيين مختصر .50
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 ،1ط الســعودية، المنــورة، المدينــة فهــد، الملــك مجمــع مطبوعــات شرشــال، أحمــد

 .ه1423

 الحلـيم عبد بن أحمد الدين تقي ،اإلسالم شيخ فتاوى مجموع على المستدرك .51

 عبـد بـن محمـد نفقتـه: على وطبعه ورتبه جمعه (،ه728 )ت الحراين تيمية بن

 .ه1418 ،1ط قاسم، بن الرحمن

ــن المصــاحف، .52 ــي اب ــق: (،ه316السجســتاين)ت داود أب ــدين د.محــب تحقي  ال

 .ه1423 ،2ط لبنان، بيروت، اإلسالمية، البشائر دار واعظ،

 الحسـن بـن المبـارك الكـرم أبـو ،لبـواهرا العشــر القـراءات يف الزاهـر المصبا  .53

 العلميـة، الكتـب دار الطرهوين، الرحيم عبد تحقيق: (،ه550)ت الشهرزوري

 .ه1429 ،1ط لبنان، بيروت،

 (،ه626 )ت الحمـوي الرومـي اهلل عبـد بـن يـاقوت اهلل عبد أبو ،البلدان معجم .54

 م.1995 ،2ط لبنان، بيروت، صادر، دار

 إحيـاء دار (،ه626الحموي)ت ياقوت بن أحمد الدين لشهاب ،البلدان معجم .55

 .ه1399 ،1 ط لبنان، بيروت، العربي، الوراث

 عبــد بــن اهلل عبــد ،األقصـــى بــالمغرب والقــراء والمفســـرين المحــدثين معجــم .56

 م.1972 ،1 ط المغرب، الفضالة، مطبعة العزيز،

 لبنان. بيروت، الرسالة، مؤسسة كحالة، رضا لعمر المؤلفين، معجم .57

 السـالم، دار المسـئول، العلـي عبد د. ،القرآنية القراءات علم لحاتمص معجم .58

 .ه1428 ،1ط مصر، القاهرة،

 أحمـد بـن محمـد اهلل عبـد أبـو ،واألعصـار الطبقـات علـى الكبـار القـراء معرفة .59

 اإلسـالمية، البحـوث مركـز قـوالج، آلتـي طيار د. تحقيق (،ه748 )ت الذهبي

  .ه1416 ،1ط استنبول، تركيا،

 د. تحقيــق (،ه444 الـداين)ت سـعيد بـن عثمــان عمـرو ألبـي ،لكسـائيا مفـردة .60

 .ه1432 ،1ط السعودية، الجوزي، ابن دار الضامن، حاتم
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ـــع .61 ـــة يف المقن ـــي ،األمصـــار أهـــل مصـــاحف مرســـوم معرف ـــداين عمـــرو ألب  ال

ــد، نــورة تحقيــق: (،ه444)ت  ،1ط الســعودية، الريــاض، التدمريــة، دار الحميِّ

 .ه1431

 بـن عثمـان عمـرو أبـو ،واإلمالة الفتح يف واختالفهم ة راءالق لمذاهب الموضح .62

 العلمية، الكتب دار عرباوي، سيد بن فرغلي تحقيق: (،ه444 )ت الداين سعيد

 م.2010 ،1ط لبنان، بيروت،

 القـادري)ت الطيـب بـن محمـد ،والثاين عشـر الحادي القرن ألهل المثاين نشـر .63

 للتـــمليف المغـــرب ارد التوفيـــق، أحمـــد حجـــي، محمـــد تحقيـــق: (،ه1187

 م.1977 ،1ط المغرب، والنشـر، والورجمة

 السـالم أ.د تحقيـق: (،ه833) الجـزري بـن محمـد العشــر، القراءات يف النشـر .64

 .ه1435 ،1ط السعودية، المدينة، فهد، الملك مجمع مطبوعات الجكني،

* * * 
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50. Mukhtaṣar al-Tabyīn li-hijāʼ al-tanzīl, Abū Dāwūd Sulaymān ibn Najāḥ 
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Dīn Wāʻiẓ, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, Bayrūt, Lubnān, ṭ2, 1423 h. 
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Ḥamawī (t 626 h ), Dār Ṣādir, Bayrūt, Lubnān, ṭ2, 1995m. 

55. Muʻjam al-buldān, li-Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Yāqūt al-Ḥamawī (t 626 
h ), Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, Lubnān, Ṭ 1, 1399 h. 

56. Muʻjam al-muḥaddithīn wālmfsryn wa-al-qurrāʼ bi-al-Maghrib alʼqṣá, 
ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-ʻAzīz, Maṭbaʻat al-Faḍālah, al-Maghrib, Ṭ 1, 
1972m. 

57. Muʻjam al-muʼallifīn, li-ʻUmar Riḍā Kaḥḥālah, Muʼassasat al-Risālah, 
Bayrūt, Lubnān. 

58. Muʻjam mṣlḥāt ʻilm al-qirāʼāt al-Qurʼānīyah, D. ʻAbd al-ʻAlī al-masʼūl, 
Dār al-Salām, al-Qāhirah, Miṣr, Ṭ1, 1428 h. 

59. Maʻrifat al-qurrāʼ al-kibār ʻalá al-Ṭabaqāt wālʼʻṣār, Abū ʻAbd Allāh 
Muḥammad ibn Aḥmad al-Dhahabī (t 748 h ), taḥqīq D. Ṭayyār ālty 
qwlāj, Markaz al-Buḥūth al-Islāmīyah, Turkiyā, Istanbūl, Ṭ1, 1416 h. 

60. Mufradat al-Kisāʼī, li-Abī ʻAmr ʻUthmān ibn Saʻīd al-Dānī (t 444 h ), 
taḥqīq D. Ḥātim al-Ḍāmin, Dār Ibn al-Jawzī, al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1432 h. 

61. al-Muqniʻ fī maʻrifat Marsūm maṣāḥif ahl al-amṣār, li-Abī ʻAmr al-
Dānī (t 444 h), taḥqīq : Nūrah alḥmyyid, Dār al-Tadmurīyah, al-Riyāḍ, 
al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1431 h. 

62. al-Mūḍiḥ li-madhāhib al-qurrāʼ ah wākhtlāfhm fī al-Fatḥ wa-al-imālah, 
Abū ʻAmr ʻUthmān ibn Saʻīd al-Dānī (t 444 h), taḥqīq : Farghalī ibn 
Sayyid ʻArabāwī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 
2010m. 

63. Nshr al-mathānī li-ahl al-qarn al-ḥādī ʻshr wa-al-thānī, Muḥammad ibn 
al-Ṭayyib al-Qādirī (t 1187h), taḥqīq : Muḥammad Ḥajjī, Aḥmad al-
Tawfīq, Dār al-Maghrib lil-Taʼlīf wa-al-Tarjamah wālnshr, al-Maghrib, 
Ṭ1, 1977M. 

64. Alnshr fī al-qirāʼāt alʻshr, Muḥammad ibn al-Jazarī (833 h ), taḥqīq : U. 
D al-Sālim al-Jakanī, Maṭbūʻāt Majmaʻ al-Malik Fahd, al-Madīnah, al-
Saʻūdīyah, Ṭ1, 1435 h. 

 

* * * 
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 البحث ملخص

  وبعد: والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد

 التـي الكتـب مـن الخفـاجي للشـهاب ( القاضـي كفايـة و الراضـي عنايـة ) كتـاب ُيَعدّ 

 لمكانــة وذلــك ، علمــي جانــب مــن أكثــر يف العلميــة الرســائل و المؤلفــات عليهــا كثــرت

 لهـذه طرحـه يف تّمّيـز و الصـوتية القضـايا بعـض نـاقش أنه الحظت وقد ، العلمية صاحبه

 العـزم فعقـدت ، الكـربى العشـر والقـراءات التجويـد و النحـو علماء أقوال بذكر القضايا

ــى ــع عل ــذه جم ــا مناقشــتها و القضــايا ه ــةأل ، علمي ــاب همي ــة كت ــة الراضــي )عناي  وكفاي

ــة مؤلفــه لمكانــة و ،القاضــي(  الشــهاب عنــد الصــوتية اآلراء علــى الوقــوف و ، العلمي

ــاجي ــة و الخف ــين المقارن ــوال ب ــاء أق ــ علم ــل ةاللغ ــد األوائ ــراءات والتجوي ــاء والق  وعلم

 علـى يقـوم الـذي التحليلـي، الوصفي المنهج على اعتمدت وقد ،المعاصرين األصوات

 دراسـة علـى أقـف لـم و ،مقارنـة وصـفية تحليلية دراسة ستهاراود الصوتية القضايا جمع

 نتــائج أهــم ومــن ، القاضــي( وكفايــة الراضــي )عنايــة كتــاب يف الصــوتية القضــايا تجمــع

 يعتمـد لـم إن و المنضـغط المتمـّوج الهـواء نفـس هـو الشـهاب عند الصوت أن ، البحث

ــا، تطــور مصــطلح الهمــس و .،مخــرج علــى ــة و داللي ــان عّل ــن   جري  الحــروف مــع َفسال

ــة أن و ، المخــرج يف عليهــا االعتمــاد َضــْعُف  و َضــْعُفها هــو المهموســة  حصــلت القلقل

 كرِّ َحـالمتَ  هِ بَ َشـ إلـى جرُ ْخـيَ  لـم مـا هاسـكونُ  بـه ني  َبـتَ يَ  يكاد ال صوهتا ألنّ  القلقلة؛ لحروف

ة  وأظهـر لقراءةا عند الراء يف التكرير بوقوع القول الخفاجي الشهاب يرجح و ،هارِ مْ أَ  لشد 

 والتنـوين السـاكنة النـون إدغـام جواز يرجح كما ، عليه َف قِ وُ  أو دَ دِّ ُش  إذا التكرير يكون ما

  . المدغم الصوت على للمحافظة ذلك و الغنة، بقاء مع والراء الالم يف

 القضايا. الصوتية، حاشية، الخفاجي، المفتاحية: الكلمات

 * * * 
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 املقدمة

 والمرســلين، األنبيــاء أشــرف علــى والســالم والصــالة ن،العــالمي رب هلل الحمــد

  وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

 يديه بين من الباطل يمتيه ال ،العالمين رب كالم وأصدقه وأحسنه الكالم شرففم

 وأجمعهـا، العلـوم أفضـل هـو بـالقرآن والعلـم ،حميد حكيم من تنزيل خلفه من وال

عت به المتعلِّقة التصانيف فكثرة م،همه العلماء فيه صرف ولذلك  ومن العلوم، وتنو 

 عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الشــهاب  اهلل بكتــاب باالعتنــاء ُعِرفــوا الــذين العلمــاء

 ،المشـكالت مُدهْ  ُوجوه يف أضاءْت  ُمنيرات، اا ُغَرر فكانت مؤلفاته كثرت الخفاجي،

 )عنايـة كتبـه أشـهر ومِن ،اجامِنْه لإلرشاد وأوضح ُمحْتاجا، أفكاِره ُبتَحف أْغنى فكم

 البيضــاوي، علــى الخفــاجي الشــهاب بحاشــية المعــروف القاضــي( وكفايــة الراضــي

 الهمـم، لـذوي قبلـة للعلـم، جامعـا كتابـا فمضـحى بقلمـه، فيـه وأبدع علمه، فيه أْوَدعَ 

 وبالغـة، وصـرف نحـو مـن العربيـة علوم إلى وفقه تفسير من التصانيف، عليه كثرت

 أقـوال فجمـع وصـفاهتا، العربيـة أصـوات حاشـيته، يف يراعـه خط هـا التي العلوم ومن

ح بيـنهم، يقـارن والصـفات، الحروف يف والقراءات، العربي ة علماء  ويسـتدرك ويـرجِّ

 مـع ودراسـتها حاشـيته، يف الصـوتية القضـايا جمع على العزم فعقدت أقوالهم، على

 األصوات. علماء من المعاصرين أقوال ذكر

  البحث: أهمية

  أمور: عدة يف البحث أهمية تكمن

 والتفسير. والنحو اللغة علماء عند الخفاجي الشهاب مكانة -1

القاضي(. وكفاية الراضي )عناية كتاب أهمية -2

 الصوتية. القضايا يف والقراءات والتجويد اللغة علماء بين مؤلفه مقارنة -3

علمية. مناقشة األقوال يناقش -4
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  السابقة: الدراسات

ــرة مــع ــاتالم كث ــة والرســائل ؤلف ــة والبحــوث العلمي َق  الشــهاب بحاشــية المتعلِّ

 القضـايا تجمـع رسـالة أو بحـث علـى أقـف لـم وتنوعهـا، البيضـاوي علـى الخفاجي

 حاشيته. يف الشهاب عند الصوتية

  البحث: منهج

 جمــع علــى يقــوم الــذي التحليلــي، الوصــفي المــنهج علــى البحــث يف اعتمــدت

ــاب يف الصــوتية القضــايا ــة)ع كت ــة الراضــي ناي ــروف القاضــي( وكفاي ــية المع  بحاش

التالية: الخطوات واتبعت البيضاوي، على الخفاجي الشهاب

 العثماين. بالرسم وكتابتها رقمها بيان مع سورها إلى القرآنية اآليات عزو أوال:

 القراءات. كتب من القراءات توثيق :ثانيا

 مصادرها. من األقوال توثيق :ثالثا

 العلمــاء كتــب يف والن ظــر الشــهاب، ذكرهــا التــي الصــوتية القضــايا دراســة :رابعــا

  مسملة. كل يف أقوالهم وجمع

  والمعاصرين. المتقدمين العلماء أقوال بين المقارنة خامسا:

  البحث: خطة

 التالي: النحو على وذلك وخاتمة؛ مباحث، وأربعة مقدمة، من البحث يتكون

 وكفايوة الراضو  )عناية كتاب وأهمية ،الخفاج  الشهاب ترجمة األول: المبحث

  القاض (.

  مطلبان: وفيه

 الخفاجي. الشهاب ترجمة األول: المطلب

 القاضي(. وكفاية الراضي )عناية كتاب أهمية الثاين: المطلب

 الخفاج . الشهاب عند الصوت الثاي: المبحث
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 ا.مطلبا  عشر أحد وفيه الخفاج  الشهاب عند الحرو  صفات الثالث: المبحث

  الهمس. األول: المطلب

 الجهر. الثاين: المطلب

 الشّدة. الثالث: المطلب

  والشّدة. الرخاوة بين التوسط الرابع: المطلب

 اإلطباق. الخامس: المطلب

  االنفتا . السادس: المطلب

  القلقلة. السابع: المطلب

  االستعالء. الثامن: المطلب

 اإلذالق. التاسع: المطلب

 لمصمتة.ا العاشر: المطلب

 التكرير. عشر: الحادي المطلب

  مطالب: ثلثة وفيه الخفاج ، الشهاب عند الصوتية الظواهر : الرابع المبحث

  والورقيق. التفخيم األول: المطلب

  الغنة. الثاين: المطلب

  اإلشمام. الثالث: المطلب

  البحث. إليها توصل التي النتائج أهم على وتشتمل الخاتمة:

 بإتمـام علينـا مـنّ  بـمن فضـله، وجزيـل نعمه كثير على القدير العلي اهلل أشكر :الختا  ويف

 اللجنــة أشــكر كمــا الكــريم، لوجهــه خالصــا نكتــب مــا يجعــل أن ســبحانه وأســمله البحــث،

   وبركاته. اهلل ورحمة عليكم والسالم وتحكيمه، البحث يف بالنظر المكلفة الموقرة

* * * 
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 األول املبحث

 كتاب وأهمية فاجي،اخل الشهاب ترمجة

 القاضي( وكفاية الراضي )عناية

 اخلفاجي الشهاب ترمجة األول: املطلب

  ونسبه: اسمه

 من َوالِده وأصل خفاجة، بني إلى ينتسب الخفاجي، عمر بن محمد بن أحمد هو

َب  القاهرة، قرب الخانقاه قرى من َقْرَية من سرياقوس  وقاضي الخفاجي بالشهاب ُلقِّ

 .منه ُعِزَل  ثم زمنا القضاء لتوليه القضاة

  ونشأته: والدته

 القـرآن علـوم منـه يـتعلم والـده حجـر يف نشـم و هــ،977 سنة بمصر الّشهاب ولد

 .للعلم طلبا الحرمين إلى معه وارتحل والعربية،

  شيوخه:

  أهمهم: ومن أخبارهم، من وبعضا مشايخه الخفاجي الشهاب ذكر

 وشـافعي عصـره، هسـيبوي ،الشـنواين دينالـ شـهاب بن إسماعيل بن بكر أبو -1

العربية. علوم عنه أخذ وشيخه، الشهاب خال ،مصره يف زمانه

ْملِي أحمد بن محمد اإلسالم شيخ  -2  دروسـه حضـرت" الشهاب: قال المنويف؛ الر 

 ."ومروياته مؤلفاته وبجميع بذلك وأجازين ُمسلم َصِحيح من َشيْئا َعَليْهِ  وقرأت الفرعية

                                                 
 الفتـا  عبـد تحقيق هـ(،1069)ت محمد بن أحمد الخفاجي، الدنيا، الحياة وزهرة األلبا ريحانة ينظر: (1)

 الحـادي القـرن أعيان يف األثر خالصة ،2/327 م،1967 الثانية، الطبعة الحلبي، البابي مطبعة الحلو،

.1/332 بيروت، صادر، دار هـ(،1111)ت اهلل، فضل بن أمين محمد ،بيالمح عشر،

 الحـادي القـرن عيـانأ يف األثـر خالصـة ،2/327 الخفـاجي، الـدنيا، الحيـاة وزهرة األلبا ريحانة :ينظر (2)

.4/76 ،المحبي عشر،
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3-  
ُّ
 الشــهاب: قــال ؛الزَيــادي يحيــى بــن علــى الــدين نــور الشــيخ نــهزما شــافعي

."َطويال زمنا دروسه حضرت"

َفاء َعَلْيهِ  َقَرأت" الشهاب: قال ؛العلقمي إِْبَراِهيم اْلَعالَمة   -4  وأجازين بَِتَمامِهِ  الشِّ

."لي ُدَعائِهِ  وبركة نظره وشملني َوبَِغْيِرهِ  بِهِ 

  اْلَمْقِدِسي غانم نب محمد بن علي الدين نور اْلَعالَمة -5
ّ
 الشهاب: قال ؛اْلَحنَِفي

."بَِخطِّهِ  إَجاَزة لي َوكتب الَحِديث َعَلْيهِ  وقرأت دروسه حضرت"

واألدب. الشعر يف شيخه ،العلقمي َأْحمد -6

الطب. عنه أخذ األنطاكي، اْلَبِصير عمر بن َداُود  -7

8-  
ّ
 رحلتـه يف عليـه قـرأ مكـة، مفتـي القرشـي العصام محمد بن اهلل َجار بن َعلي

.والده مع الحرمين إلى

  تلمذته:

 هــ(،1093) المتـوىف األدب خزانـة صـاحب ،اْلَبْغـَداِدّي  عمر بن اْلَقاِدر عبد -1

ــزم ــاجيال ل ــَرأَ و خف ــهِ  َق ــرا َعَلْي ــن كثي ــير م ــِديث الت ْفِس ــاَزهُ  واآلداب واْلَح ــذلك َوَأَج  ب

ــه ــانَ  ،وبمؤلفات ــي ُيَراِجعــهُ  الخفــاجي َوَك ــة اْلمَســائِل فِ ــه الغريب  وســعة هــامظانّ  لمعرفت

 .َباعه َوطول اطِّاَلعه

 َواْجتمعَ " المحبي: قال هـ(،1082) المتوىف المحبي اهلل محب بن اهلل فضل -2

ـِذي الريحانـة أصـل َعنهُ  َوكتب َعنهُ  َوأخذ مصر إَِلى ُمنَْصرفه فِي المرحوم َوالِدي بِهِ   ال 

اهُ  َج  فِي فِيَما الزوايا خبايا َسم   ."البقايا من الالرِّ

 

                                                 
 .2/52 الخفاجي، الدنيا، الحياة وزهرة األلبا ريحانة :ينظر (1)

.2/452 ،المحبي عشر، الحادي القرن أعيان يف ثراأل خالصة ينظر: (2)

.1/334 السابق، المرجع (3)
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  مؤلفاته:

 وعلـوم القـرآن، علوم شتى فشملت وتنوعت، الخفاجي الشهاب مؤلفات كثرت

 وغـزارة اطالعـه، سـعة علـى يـدل وذلـك وأدب؛ وبالغـة، ونحـو، لغـة، مـن العربية؛

  مؤلفاته: أشهر ومن علمه،

 دةعـ الكتاب وطبع لمعاصريه، فيه (ترجم،الدنيا الحياة وزهرة األلبا ريحانة -1

 طبعات(.
 طبعات. عدة الكتاب طبع ،الدخيل من العرب كالم يف فيما العليل شفاء -2

 عبـد ميسـون بتحقيـق طبع ،للحريري الخواص أوهام يف الغواص درة شر  -3

نجيب. السالم

 مطبوع. ،المجالس طراز  -4

 عبــد محمــد بتحقيــق طبــع ،عيــاض القاضــي شــفاء شــر  يف الريــاض نسـيم  -5

 عطا. القادر

 أوركين. مسعود محمد بتحقيق طبع ،البقايا من الرجال يف بما ياالزوا خبايا -6

البيطار. هدى بتحقيق طبعت أرجوزة ،الندمان ريحانة -7

 طبعات. عدة طبع ،البيضاوي تفسير على حاشية ،الراضي وكفاية القاضي عناية -8

.العرب شعراء ذكر يف األدب ديوان -9

  : وفاته

 تسـع سـنة َرَمَضـان شـهر مـن خلـت عشَرة لثنتي ثُّاَلَثاءال َيْوم َتَعاَلى اهلل َرحَمه تويف

 التسعين. على أناف َوقد ، َوألف َوِستِّينَ 

                                                 
 صـالح بـن سـليمان تصـحيح: هــ(،11)ت.ق محمـد بـن أحمـد وي، األدنـه المفسـرين، طبقـات ينظر: (1)

 م،1997 -هـــ1417 األولــى، الطبعــة الســعودية،-المنــورة المدينــة والحكــم، العلــوم مكتبــة الخــزي،

 .1/331 ،المحبي عشر، الحادي القرن أعيان يف األثر خالصة ،1/416

 .1/342 ،المحبي عشر، الحادي القرن أعيان يف األثر خالصة ،نظري (2)
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 الثاني املطلب

 الراضي( وكفاية القاضي )عناية اخلفاجي الشهاب كتاب أهمية

 ومــا مؤلفــه، مكانــة مــن أهميتــه القاضــي( وكفايــة الراضــي )عنايــة كتــاب اكتســب

 بحـق فهـو يـورده، لما اختياره وحسن يراعه، براعة هبا بانت وفنون، علوم من احتواه

اد ُمْزَدان ومرعى خصبة، مادة  وخمسـين مائـة من أكثر إلى فيه رجع فقد المعرفة، لُِرو 

  .وسير وتراجم، العربية، وعلوم وفقه، وحديث، وتفسير، عقيدة، من كتابا،

 المؤلفــات فكثــرت العلــم؛ طلبــة لــدن مــن فائقــة بعنايــة الكتــاب هــذا حظــي وقــد

 العلــوم شــّتى يف الخفــاجي الشــهاب جهــود تــربز التــي العلميــة والبحــوث والرســائل

 َجَمْعـُت  وقـد وفنواـا، مواضيعها وتنوعت كتابه، معين من وتنهل والعربية، الشرعية

  هبا: المتعلقة الفنون على وصنفتها وصاحبه، الكتاب مكانة على للداللة منها بعضا

  التفسير: :أوالا 

 تفسـير علـى حاشـيته خالل من التفسير يف الخفاجي الشهاب القاضي منهج -1

 ،قـادرعبـد ال علـى معةُج  ،الراضي( وكفاية القاضي )عناية المسماة البيضاوي ماماإل

م.2007 األزهر، جامعة دكتوراه، رسالة

ــاجي الشــهاب -2 ــر ،التفســير يف ومنهجــه الخف ــاالت، هاشــم زهي ــة ري  الجامع

م.2004 ،األردنية

 هيــا البيضــاوي، تفســير علــى الخفــاجي حاشــية يف التفســيرية االســتدراكات -3

 م.2016 الشمري،

 سـورة أول من البيضاوي تفسير على الخفاجي حاشية يف يةالتفسير االستدراكات -4

 م.2020 حسين، جويعد رسمية تطبيقية، نظرية دراسة الناس، سورة ااية إلى مريم

                                                 
 الجامعـة ،ماجستير رسالة هاشم، زهير ،رياالت ،التفسير( يف ومنهجه الخفاجي )الشهاب مقدمة :ينظر (1)

 .األردنية

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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  والصر : النحو :ثانيًا

 دخيـل بـن فـراج بـن رزاقعبـد الـ اللغة، يف وجهوده الخفاجي الدين شهاب -1

هـ.1412ماجستير،السعودية، رسالة الصاعدّي،

 الشهاب حاشية مع البيضاوي، القاضي تفسير يف والصرفية النحوية اياالقض -2

 البيضـاوي(، تفسـير علـى الراضـي وكفايـة القاضـي عنايةـ)بـ المسماة عليه الخفاجي

  األزهر. جامعة ،زيد بوأ حمدأ ،عطية مربوك

ـا، الخفـاجي الشهاب -3  مؤتـة، جامعـة ماجسـتير، رسـالة القضـاة، حـاتم نحويا

م.1997 الكرك،

.اهدكتور لةرسا عفارة، شحاذه عادل اللغوية، وجهوده الخفاجي الشهاب  -4

 رسـالة السـيد، علـي عزيـزعبـد ال صـال  النحو، يف وأثره الخفاجي الشهاب -5

ه.دكتورا

 الجـزء من ؛البيضاوي تفسير على يالخفاج الشهاب حاشية يف سيبويه آراء  -6

 .محمد يمتول السيد عبد مايسة ودراسة( )جمعًا الثالث الجزء ااية حتى األول

  البل ة: :ثالثًا

 عنايةـ)بـ المعروفـة يالخفاج الشهاب حاشية يف للقصر ةالبالغي الخصائص -1

 ،بنـين-العربية اللغة كلية ،مصطفى بن حمدأ الحاج حامد ي(،الراض وكفاية يالقاض

 م.2004 ،)القاهرة

 فريـد الراضـي، وكفايـة القاضي عناية كتابه يف الخفاجي الشهاب عند البيان  -2

 م.1981 القاهرة، األمانة، مطبعة النكالوي،

 القـاهرة، ألمانـة،ا مطبعة هاشم، محمد هاشم الشهاب، حاشية يف االلتفات  -3

م.1986

 وكفايـة القاضي عناية حاشيته يف الخفاجي الشهاب عند اإلنشائية األساليب -4

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83+%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%22
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 الجيار طه سالمعبد ال القطب الراضي،

ــه الحــذف  -5  ،البيضــاوي تفســير علــى الخفــاجي الشــهاب حاشــية يف وبالغت

.العال عبد أمين أحمد عمران

 الربـع يف الخفـاجي الشـهاب حاشية يف البالغية وقيمتها المعاين علم مسائل -6

 مصطفى عماد ،األنعام سورة خرآ إلى البقرة سورة أول من ،الكريم القرآن من األول

.عالم محمد

 ،بالغيـة دراسـة وي،البيضـا تفسير على الشهاب حاشية يف خيرموالت التقديم -7

م.2011 األزهر، جامعة دكتوراه، رسالة ي،النكالو يبدو محمد فريد

* * * 
 

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%89
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 اخلفاجي الشهاب عند الصوت الثاني املبحث

   الصوت:

ــة وماهي تـِـه، الصــوت، تعريــف يف وحــديثا قــديما العلمــاء اختلــف   حدوثــه، وكيفي 

 والوسـط ومصـدره، للصـوت، الفيزيـائي الجانـب إلى نظر من العلماء فِمن وانتقاله،

 القائم التطبيقي الجانب إلى نظر من ومنهم سينا، وابن كالفارابي، فيه؛ ينتقل الذي

 أثارهــا تــيال القضــايا ومــن الســمع، علــى وتــمثيره الصــحيح، بــالنطق االهتمــام علــى

 للصـوت تعريفـه يف فاعتمـد وسـببه، وتعريفـه، )الصـوت( مفهـوم الخفاجي الشهاب

 مـن تحـدث كيفية الرئيس قال كما الصوت" بقوله: سينا ابن عن الرازي نقله ما على

 مماسة" هو الفارابي عّرفه كما والقرع ، "ومقروع قارع بين المنضغط الهواء تمّوج

 ." حركة عن له مزاحما صلبا آخر جسما الصلب الجسم

 الصـوت فسـبب الفيزيائيـة؛ الناحيـة مـن الصوت وصف على يعتمد تعريف وهو

 المقـروع، و القـارع بـين االحتكـاك وهـو الصـوت مصـدر علـى يرتكـز سـينا ابن عند

                                                 
 دار خشـبة، الملـك عبـد غطـاس تحقيـق: هــ(،339)ت: نصـر بـن محمـد الفـارابي، ،الكبيـر الموسيقى (1)

.213ص م،2009 التاسعة، الطبعة القاهرة، والوثائق، الكتب

 هــ(،1069ت) محمـد بـن أحمـد الخفـاجي، الراضي، وكفاية القاضي عناية :المسماة الشهاب حاشية (2)

 ضـبطه هــ(،691)ت: محمد، بن عمر بن اهلل عبد الدين ناصر سعيد أبي لإلمام البيضاوي، تفسير على

ج  األولـى، الطبعـة لبنـان-بيروت العلمية، الكتب دار المهدي، الرزاق عبد الشيخ وأحاديثه: آياته وخر 

 .1/71 م،1997-هـ1417

 الهـواء جتمـوّ  القريـب سـببه الصـوت أن أظـنّ " الحـرف: حـدوث أسباب كتاب يف كما سينا ابنِ  صُّ ونَ  

 ًاكلّيـ سـببا يكـون أال عسـاه القـرع أمـر مـن فيـه يشـورط ذيوالـ كـان، سـبب أيِّ  مـن وبقـوة بسرعة دفعة

 لوجـود المالصـق السـبب لـيس بعيـد، سـبب فهـو ًاكليّ  سببا كان إن ثم ،أكثرّي  سبب هكمنّ  بل للصوت،

 محمـد تحقيق: هـ(،428)ت اهلل عبد بن الحسين سينا، ابن ،الحرف حدوث أسباب رسالة ،" الصوت

 مفــاتيح :نظــروي ،56ص )د.ت(، )د.ط(، دمشــق، العربيــة، ةاللغــ مجمــع علــم، يحيــى الطيــان، حســان

 العربـي، الـوراث إحيـاء دار ،(هــ606 :ت) عمـر بـن محمـد الرازي، الكبير، بالتفسير المعروف الغيب

.1/42 هـ،1420 الثالثة، الطبعة بيروت،

.213ص الفارابي، ،الكبير الموسيقى: ينظر (3)
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 التعريـف خالل من ويتضح ، الصوت وهو االحتكاك عن الناتج األثر ينقل وهواء

 الصوت َمنَْشمَ  أنّ  يرى فالفارابي وسببه، للصوت تفسيره يف رابيبالفا تمث ر سينا ابن أنّ 

 القـارع بـين الهـواء نبـا ومتـى" يقـول: إذ المقـروع؛ و القـارع بـين الخـارج الهـواء هو

 ."الصوت حينئذ حدث األجزاء متصل مجتمعا والمقروع

 هـو الصـوت بـمنّ  القائـل الـرأي وتبنّى ، الصوت حدوث سبب الشهاب ناقش ثم

 يف الـرازي يوافـق ولـم مخـرج، علـى يعتمـد لـم إن و المنضغط المتمّوج الهواء نفس

 قــال ، المنضــغط المتمــّوج الهــواء هــو الصــوت أنّ  يــرى الــذي للن ّظــام ورده تضــعيفه

 من كان امظّ الن   أقول: به أبطلوه وما ،إبطاله ذكر ما بعد الكبير التفسير ويف " الشهاب:

 أنّ  إلى ذهب لما أنه إال الجسم، نفس الصوت أن   إلى هبيذ أن دعُ بْ ويَ  الناس، أذكياء

 الهـواء ذلـك عـين إنـه يقـول: أنـه الالجّهـ ظـن الهـواء تمـّوج الصـوت حدوث سبب

 المنضغط، المتمّوج الهواء هو الصوت أن   إلى ذهب إن أنه الظاهر :أقول وأنا انتهى،

  ."البحت كمالتح إال عنه يمنع مانع وأّي  زعمه، مما شيء عليه دُ يرِ  فال

 مــع المنــدفع المتمــّوج الهــواء ضــغط نتيجــة يحــدث الصــوت أن يــرى فــالرازي

 الهـواء هـو الصـوت بـمن القـول ويضّعف نطقه، المراد الحرف مخرج على االعتماد

 هـو الصـوت أنّ  يرى والشهاب ، مخرج على االعتماد دون فقط المنضغط المتمّوج

 إذ الخليـل إليـه ماذهـب وهـو مخـرج، على يعتمد لم إن و المتمّوج المنضغط الهواء

يِّ  واأللف والياء الواو : وهي ُجْوف أحرف وأربعة ": يقول َيْت  والهمـزة، نَـة.الل   وُسـمِّ

 مـداِرج مـن وال ال لسان، مداِرج من ةَج رَ دْ مَ  يف َتَقعُ  فال الجوف من َتْخُرُج  ألاا جوفًا

 إليـه ُتنسـب زَحيِّـ لهـا يكـن فلم الهواء يف هاوية هي إن ما اللهاة، مدِرج من وال الَحْلق،

                                                 
 األولــى، الطبعــة القــاهرة، والتوزيــع، والنشــر للطباعــة غريــب دار كمــال، بشــر، ،األصــوات علــم ينظــر: (1)

 .125ص م،2000

.213ص الفارابي، ،الكبير الموسيقى : ينظر (2)

.1/42 الرازي، ،الكبير التفسير وينظر: ،1/71 الخفاجي، ،الشهاب حاشية (3)



  هـ1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 
198 

 الجـوف مـن تخـرج هوائيـة أصـوات المـد حروف أن يرى فالخليل ، "الَجْوَف  إال

 تشورك اللين أصوات جميع ": أنيس إبراهيم د. قال ولذلك ، مخرج على تعتمد وال

 تعورضــه ال معهـا الهـواء مجـرى أنّ  و مجهـورة   كل هـا أّنهـا أهمهـا ، خاصـة صـفات يف

  . " طليقا حّرا والفم الحلق يف يندفع بل مروره، يف حوائُل 

* * * 
 

                                                 
 السـامرائي، بـراهيمإ د المخزومـي، مهـدي د :المحقـق هـ(،180)ت أحمد بن الخليل الفراهيد، ،العين (1)

1/57 )د.ن( )د.ط(، لبنان،-بيروت الهالل، ومكتبة دار

ــراهيم، أنــيس، ،اللغويــة األصــوات (2)  م،1975 الخامســة، الطبعــة القــاهرة، المصــرية، األنجلــو مكتبــة إب

.36ص
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 اخلفاجي الشهاب عند احلروف صفات الثالث: املبحث

 :اهلمس األول: املطلب

ـفُ  كما باإلخفاء رَ سِّ وفُ  للجهر مقابل" :-الشهاب ذكر كما-لغة الهمس  الجهـر رَ سِّ

  الصوت الهمس الصحا  ويف الخفاء معناه وقيل باإلعالن،
ّ
  ."الخفي

 ثـم الصوت، إخفاء هو معناه فمصل داللياا، تطور مصطلح الشهاب عند والهمس

ع  مـا علـى الَهْمـسِ  إطالق ومنه غيره، يف أم الصوت يف خفاء كل على فُمطلِق فيه ُتُوسِّ

 
َ
زَ  ثـم ،األَْرضِ  علـى الَقـَدمِ  َوْطءِ  َصـْوِت  مـن خفي  الحـروف علـى فـُمْطلَِق  فيـه ُتُجـوِّ

ـوُ تُ  ثـم ،المطلق ال الصوت إخفاء حقيقته أنّ  والظاهر" الشهاب: قال المهموسة،  عَ سِّ

 فيـه، حقيقـة وصـار نفسـه المهمـوس علـى َق لِ طْ فمُ  فيه زَ وِّ جُ وتُ  الخفاء، على َق لِ طْ فمُ  فيه

 وهمـا خرسـًا وال اهمسا  له سمعت ما العرب وتقول والحروف، الكالم به ويوصف

 
ّ
  هب مب خب حب تعــــالى: قــــال ســــموعالم ألنــــه ؛الصــــوت مــــن الخفــــي

 ."[108]طه:

 االصطال  ويف" فيقول: المهموس؛ للحرف تعريفه يف سيبويه مع الشهاب ويتفق

 كتاب يف لما اتبعا  ؛األداء وأهل النحاة وعليه ،إلخ يضعف ما :بقوله المصنف ذكره ما

 معـه جـرى حتـى موضـعه يف االعتمـاد ضـعيف حرف المهموس :قال حيث ؛سيبويه

  ."ويتنفس به يتلفظ أن أمكن حتى هيُ رْ َج  ينقطع ولم ،سفَ الن  

                                                 
 جنــي، بــن عثمــان جنــي، ابــن ،اإلعــراب صــناعة ســر :وينظــر ،1/252 الخفــاجي، ،الشــهاب حاشــية (1)

 الصـحا  ،1/77 م،2000 -هــ1421 األولـي :الطبعة لبنان،-بيروت العلمية الكتب ردا (،392)ت

 الغفـور عبـد أحمـد :تحقيـق هــ(،393) حمـاد، بـن إسـماعيل الجـوهري، العربيـة، وصحا  اللغة تاج

.3/991 م،1987- هـ1407 الرابعة، :الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار عطار،

 مـن مجموعـة :المحقق ،(هـ1205 :ت) محمد بن محمد الزبيدي، وس،القام جواهر من العروس تاج (2)

.17/40 )د.ت(، )د.ط(، الكويت، الهداية، دار المحققين،

.1/252 الخفاجي، ،الشهاب حاشية (3)

ــاب وينظــر: ،1/252 الخفــاجي، ،الشــهاب حاشــية (4) ــن عمــرو ســيبويه، ،الكت  هـــ(،180)ت: عثمــان ب

 م،1988-هــ1408 الثالثـة، :الطبعـة القـاهرة، الخـانجي، مكتبـة هـارون، محمد السالم عبد :المحقق

4/434.
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 معــه يهتــز ال الــذي الصــوت هــو اللغــة علمــاء مــن المعاصــرين عنــد والمهمــوس

  .به النطق حال َيْصُمَتان وإنما الصوتيان الوتران

 االسـم، هبـذا المهموسـة الحـروف تسـمية لسـبب تعليـل وضع الشهاب ويحاول

  بالمهموسة: الحروف هذه يةلتسم علل ثالث فذكر

َيت األولــى:  الحــروف؛ هــذه لضــعف معهــا الــن َفس لجريــان بالمهموســة ُســمِّ

ـة نطقهـا؛ عنـد المخـرج يف عليهـا االعتمـاد َضـُعَف  ولَضْعِفها ـْعف فعل   هـذا علـى الض 

  الهمس. حروف ضعف هي القول

 أّدى مما لمخرج؛ا يف عليها االعتماد وَضْعِف  لَضْعِفها بالمهموسة سميت الثانية:

 الحـرف يف الضـعف هـي القـول هذا على الن َفس َجَرَيان فعل ة معها الن َفس َجَرَيان إلى

 والمخرج.

َيت الثالثة:  لَجَرَيـان أّدى ممـا المخـرج يف عليهـا االعتماد لضعف بالمهموسة ُسمِّ

 يف عليهــا االعتمــاد ضــعف هــي القــول هــذا علــى الــنفس جريــان فعّلــة معهــا، الــن َفس

 المخرج.

 ضــعفها هــي بالمهموســة تســميتها علــة بــمن القــول هــو الشــهاب عنــد الــراجح و

 جريـان فعل ـة معهـا، الـن َفس جريان إلى أدى مما المخرج؛ يف عليها االعتماد وضعف

 بــذلك ســميت فلــذا" اهلل: رحمــه قــال والمخــرج، الحــرف يف الضــعف هــي الــنفس

 لْعـوَج  :قيـل مخارجهـا، يف عليهـا تمـاداالع وضـعف لضـعفها، معهـا سفَ الن   انيَ رَ لجَ 

 نْ ومِـ ،للتسـمية علـة المجمـوع لْعـوَج  إليـه امَ هِ مِّ ض   من ىلَ وْ أَ  للجريان ةل  عِ  نيْ فَ عْ الض  

  ."انيَ رَ جَ للْ  ةعل   بانفراده الثاين لِ عْ وَج  خاصة األول مِّ َض 

 الجـزري: ابـن قـول يف المجموعـة الهمـس حـروف يف سيبويه مع الشهاب ويتفق

                                                 
.173ص بشر، ،األصوات علم ،21ص أنيس، ،اللغوية األصوات (1)

 هــ(،321)ت الحسن بن محمد دريد، ابن ،اللغة جمهرة وينظر: ،1/252 الخفاجي، ،الشهاب حاشية (2)

.1/46 م،1987 األولى، :الطبعة ت،بيرو للماليين، العلم دار بعلبكي، منير رمزي :المحقق
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  ."سكت شخص فحثه"

 وذلـك الهمـس؛ لحـروف والقـاف الطـاء حريف المعاصرون اللغة علماء وأضاف

 النطـق عند الصوتية األوتار اهتزاز تظهر ال التي الطيفية التسجيالت على العتمادهم

 تشـبه كانـت بـالجهر اللغـة علمـاء وصـفها التي الطاء أن أنيس إبراهيم د. ويرى هبما،

 األوائـل العلمـاء وصـفها التـي القـاف أن يـرى .كمـالمصـريينا عند الحديثة الضاد

 وجنـوب السـودان يف العربية القبائل بعض عند نسمعها التي بالقاف أشبه بالمجهورة

  .العراق

 هـو بـالمجهورة والقـاف الطـاء وصـف يف األوائـل العلمـاء عند االختالف ومنشم

  الوصف على اعتمادهم
ّ
  . سوالهم الجهر تعريف يف الحسي

 :اجلهر الثاني: املطلب

 وأجهرتـه ظهـر، بفتحتين يجهر الشيء رهَ َج  من" :-الشهاب ذكر كما-لغة الجهر

 يف كمـا ،بـه وجهـرت ،جهرتـه فيقـال: ؛أيضـًا وبالبـاء بنفسه، يتعدى ،أظهرته باأللف

  ."المصبا 

 إال يخـرج ال ألنـهو ؛مخرجـه علـى االعتمـاد قـوة هـو الشهاب عند الجهر وسبب

  .معه الجري من النفس يمنع قوّي  بصوت

                                                 
 محمــد بــن محمــد الجــزري، ابــن العشــر، القــراءات يف النشــر طيبــة ،4/434 ســيبويه، ،الكتــاب ينظــر: (1)

 م،1994-هــ1414 األولـى، الطبعـة جـدة، الهـدى، دار الزعبـي، تمـيم محمـد تحقيق: هـ(،833)ت:

1/238. 

.251ص ،بشر ات،األصو علم ،64ص أنيس، ،اللغوية األصوات ينظر: (2)

.281ص ،بشر األصوات، علم ،84ص أنيس، اللغوية، األصوات ينظر: (3)

 ابــن ،العــرب لســان ،2/618 الجــوهري، ،الصــحا  :وينظــر ،1/162 الخفــاجي، ،الشــهاب حاشــية (4)

ــد منظــور، ــن محم ــرم ب ـــ(،711)ت مك ــروت، صــادر، دار ه ــة بي ــة، الطبع ـــ،1414 الثالث  ،4/150 ه

 العلميـة، المكتبـة هــ(،770)ت محمـد بـن حمـد الفيـومي، الكبيـر، الشـر  يـبغر يف المنيـر المصبا 

.1/112 )د.ت(، األولى، الطبعة بيروت،

 بـديع إميـل الـدكتور :له قدم هـ(،643)ت علي بن يعيش يعيش، ابن للزمخشري، المفصل شر  ينظر: (5)

= 
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 حـرف   فـالمجهورة:" سـيبويه: قـال للجهـر؛ تعريفـه يف سيبويه مع الشهاب ويتفق

  حتـى معـه يجـري أن النفس ومنع موضعه، يف االعتماد أشبع
َ
 عليـه االعتمـاد ينقضـي

  ."الصوت ويجري

ـا عشـر ثمانيـة الجهر حروف وعدد  مـن المعاصـرون ويـرى ،سـيبويه عنـد حرفا

  .-سابقا ذكرناه-مجهورة أصوات والطاء القاف أنّ  األصوات علماء

 انفجاريـة وقفة ذو ي  رِ جُ نْ ُح  صوت الهمزة أنّ  يرى من فمنهم الهمزة؛ يف واختلفوا

 يسمح ال هبا النطق حال الصوتية األوتار وضع ألنّ  ؛بالمهموس وال بالمجهور هو ال

 صـوت الهمزة أن هفنز ويرى ،بالهمس يسمى ما أو بالجهر، يسمى ما بوجود بالقول

  . هبا النطق عند الصوتيين الوترين اهتزاز لعدم مهموس؛

 :الشدة الثالث: املطلب

 سـيبويه ذكـره مـا علـى الشّدة" فيقول: ةالشدّ  معنىل سيبويه تعريف الشهاب ينقل

 والقـــاف، الهمـــزة، الشـــديدة الحـــروفو الحـــروف، يف يجـــري أن الصـــوت امتنـــاع

 ثـم ْج َحـلْ أَ  قلـت لـو كأّنـ وذلـك والبـاء. والـدال، والتـاء، والطـاء، لجيم،وا والكاف،

  ."كذل يجر لم صوتك مددت

 وذلـك االنفجاريـة؛ اللغـة علماء من المعاصرون عليها يطلق الشديدة والحروف

ة، واإلمسـاك اإلغـالق، هبـا: النطـق عنـد مراحـَل  بـثالث تُمـرُّ  ألاا  االنفجـار؛ ثـم مـد 

ة الصوت مخرج عند ينحبس فالهواء ا يخرج ثم مد    .انفجارياا صوتاا لُيحدث مندفعا

                                                 
= 

 حاشـيةو ،5/523 م،2001-هــ 1422 األولـى، :الطبعة لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار يعقوب،

 ،1/252 الخفاجي، الشهاب،

.4/434 سيبويه، الكتاب، (1)

.1/252 الخفاجي، الشهاب، حاشيةو ،4/434 سيبويه، ،الكتاب ينظر: (2)

.176ص بشر، األصوات، علمو ،83ص أنيس، اللغوية، األصوات :ينظر (3)

.1/252 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)

ــة األصــوات ينظــر: (5) ــيس، ،اللغوي ــىإ المــدخل ،23ص أن ــم ل ــد ،اللغــة عل ــواب عب ــة ،رمضــان ،الت  مكتب

= 
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ـاد؛ حـرف الشـدة حـروف إلـى اللغـة علمـاء من المعاصرون وأضاف  وذلـك الض 

ك  النحبـاس يخـرج شديد مجهور صوت فهو به، النطق عند الصوتي ْين الَوَتَرْين لتَحرُّ

 أصـول عـن اللسـان انفصـل فـإذا ا،العلي الثنايا بمصول اللسان طرف التقاء عند الهواء

اد صوت خرج الثنايا   .الض 

اد  بـه، النطـق أمـد تطيـل أن تسـتطيع صـوت بـالّرخوة القـدماء وصـفها التـي والض 

 بعض وذهب يساره، أو اللسان يمين عن الهواء ويخرج الصوتية، األوتار له وتتحرك

ر لهـا صـلح بـالّرخوة القـدماء وصـفها التـي الّضـاد أنّ  إلـى المعاصرين  صـويتّ؛ تطـوُّ

 أن هـو هنـا تمكيـده نسـتطيع والـذي" أنـيس: إبـراهيم د. يقـول نطقها؛ لصعوبة وذلك

 يف ُنْطـق   مـن لهـا نعهـده مـا علـى صـارت حتى التطور بعض أصاهبا قد القديمة الّضاد

 فهـو الهجـري الثـامن القـرن يف أي الجـزري ابن عهد يف تمّ  قد التطّور هذا وأنّ  مصر،

 طـاء المعجمـة بالضـاد ينطقـون المغاربـة وبعض المصرّيين إنّ  التمهيد بهكتا يف يقول

  ."مهملة

 إلى أّدى مما زمنه؛ يف للّضاد الصويت التطّور نماذج بعض إلى أشار الجزري فابن  

 يوصـلها ال مـن ومـنهم" التمهيـد: كتـاب يف قـال مخرجه؛ عن الضاد صوت انحراف

 ذلـك، غيـر علـى يقدرون ال المهملة، بالطاء ةممزوج دونه هاُج رِ خْ يُ  بل مخرجها إلى

 وهـم مفخمـة، المـًا يخرجهـا من ومنهم ،المغرب أهل وبعض ينالمصريّ  أكثر وهم

 ."ضاهاهم ومن الزيالع

                                                 
= 

 .247ص ،بشر األصوات، علم ،35ص م،1997-هـ1417 الثالثة، :الطبعة القاهرة، الخانجي،

ـان، تمـام عمر، ،اللغة يف البحث مناهج ينظر: (1)  )د.ت(، )د.ط(، القـاهرة، المصـرية، األنجلـو مكتبـة حس 

.253ص ،بشر األصوات، علم ،62ص ،التواب عبد ،للغةا علم لىإ المدخل ،92ص

.49ص أنيس، اللغوية، األصوات (2)

 مكتبـة البـواب، حسـين علـى الدكتور :تحقيق محمد، بن محمد الجزري، ابن ،التجويد علم يف التمهيد (3)

.130ص م،1985-هـ1405 األولى، :الطبعة الرياض، المعارف،
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 الباحـث يتفـق وال الضـاد، وصف يف أخطموا القدماء أنّ  المعاصرين بعض ويرى

 بدقـة حـرف كـل وصفة مخرج يحددوا أن استطاعوا األوائل فالعلماء الرأي؛ هذا مع

  . الحسي والوصف النطق على واعتمادهم إمكانياهتم قلة مع متناهية

 :والشدة الرخاوة بني التوسط الرابع: املطلب

 مصـطلح عليهـا وأطلق وة،اوالرخ الشديدة بين المتوسطة الحروف الشهاب ذكر

 يجـري ةي ـنِ يْ البَ  أنّ " ل:قـا كمـا َبْينِي ـةا  األصـوات هـذه تصـنيف يف عنده والعلة )الَبْينِي ة(؛

 وإِن مــا األَصــل فـِـي شــديدة حــروف فهــي ؛"بعضــه وينحصــر معهــا الصــوت بعــض

  .خوةالرِّ  من جاورها َما بَِصوت الستعانتها النفس فيها يجري

 أاـا علـى النحـاة فـمكثر" فقـال: والقـراء النحـاة بين عددها يف الخالف إلى وأشار

 وهـي خمسـة أاـا علـى القـراء وأكثـر (،عمـر )ولينـا أو ،يروعنـا( )لـم يجمعها ثمانية

  ."عمر( )لن حروف

 الرخـاوة بـين المتوسـطة الحـروف مـن األلـف ُيْخِرج أنه القيسي مكي عن وُرِوَي 

 إذ التوسـط حـروف مـن األلـف أنّ  يـرى أنه على يدل ما الرعاية كتابه ويف ،والشدة

  ."يروعنا( )لم قولك: هجاء عدا وما الشديدة الحروف عدا ما وهي" يقول:

                                                 
.130ص الجزري، ابن ،التجويد علم يف التمهيد :وينظر ،1/162 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

ــاجي، الشــهاب، حاشــية (2) ــد المــربد، ،المقتضــب :وينظــر ،1/162 الخف ــن محم ــد ب ـــ(،285)ت يزي  ه

 ،المفصل شر  ،1/196 )د.ت(، )د.ط(، بيروت، الكتب، عالم عظيمة، الخالق عبد محمد :لمحقق

 تقـديم هــ(،857)ت محمـد بن محمد ،لنويريا لعشر،ا القراءات يف النشر طيبة ،5/524 ،يعيش البن

 األولـى، :الطبعـة بيـروت، العلميـة، الكتـب دار باسـلوم، سـعد سرور محمد مجدي الدكتور :وتحقيق

 .1/240 م،2003-هـ1424

ــراز ينظــر: (3) ــن المعــاين إب ــاين حــرز م ــراءات يف األم ــو الســبع، الق ــد شــامة، أب ــرحمن عب ــن ال  إســماعيل ب

 )د.ط(، القـاهرة، الحلبـي، البـابي مصـطفى مكتبـة شـركة عـوض، عطوة إبراهيم :تحقيق هـ(،665)ت

.1/202 الجزري، ابن ،النشر ،751ص )د.ط(،

 وتفسـير وألقاهبا وصفاهتا ومخارجها الحروف مراتب بعلم التالوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية (4)

 تحقيــق: هـــ(،437)ت طالــب أبــي بــن يمكــ القيســي، تلزمهــا، التــي الحركــات وبيــان وتعليــل معانيهــا

ار، دار فرحات، حسن أحمد الدكتور ان، عم  .119ص م،1996-هـ1417 الثالثة، الطبعة عم 
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 حــروف أن يــَرْون القــراء فــمكثر العلــة؛ حــروف يف والنحــاة القــراء بــين والخــالف

 بـين المتوسطة الحروف من والياء والواو األلف ويخرجون عمر(، )لن هي التوسط

 بالشــّدة توصــف ال المــد وحــروف مــد، حــرف إال تكــون ال ألاــا والرخــاوة؛ الشــّدة

 فهمـا ممـدودتين غيـر كانتـا فـإن اليـاء الـواو وأّمـا معهـا، وتالصـ لجريان والرخاوة؛

  لضعفهما. أقرب للرخاوة

 فيقول: والرخاوة والهمس والشدة الجهر بين التفرقة الخفاجي الشهاب ويحاول

 باعتبـار بينهمـا فرقـوا قد قلت:  ال أم فرق والشديدة المجهورة، بين هل :قلت فإن"

 بـين قرالفـ وكـذا الشـديدة، يف الصوت يرْ َج  وعدم ،المجهورة يف سفَ الن   يرْ جا  عدم

 شـرو  يف كما الصوت الرخاوة ويف النفس، الهمس يف الجاري أنّ  والرخاوة الهمس

." افيةشوال التسهيل

ــح مثــاالا  ويضــرب   الحــروف يف كمــا الــن َفس جريــان بــين الفــرق خاللــه مــن يوضِّ

 سفَ الـن   يجـري وقـد" ل:فيقـو الرخـوة الحـروف يف كما الصوت وجريان المهموسة،

 الـنفس فيهمـا يجـري والتـاء فالكـاف ؛"والتـاء الكـاف يف كمـا الصـوت يجري وال

  بالشدة. التصافهما الصوت فيهما يجري وال بالهمس، التصافهما

 فيقول: النفس؛ فيها يجري وال الصوت فيها يجري ألصوات آخر مثاال ويضرب

 فـالغين ؛"المعجمتـين والضـاد كـالغين الـنفس يجـري وال الصـوت، يجـري وقد"

 الـــنفس فيهمـــا يجـــري وال بالرخـــاوة التصـــافهما الصـــوت فيهمـــا يجـــري والضـــاد

 الضاد. من المعاصرين األصوات علماء موقف الباحث بين وقد بالجهر، التصافهما

                                                 
 الـرحمن عبـد عقيـل، ابـن الفوائـد، تسهيل على المساعد وينظر: ،1/252 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

 دار دمشـق، الفكـر، دار المكرمة، مكة ،القرى أم جامعة بركات، كامل محمد .د :المحقق اهلل، عبد ابن

.4/246 ه،1405-هـ1400 األولى، :الطبعة جدة، المدين،

.1/253 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

السابق. المرجع (3)
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 :اإلطباق اخلامس: املطلب

 يـذكرو ، الظـاء و الطـاء و والضـاد الصـاد وحروفه اإللصاق بمعنى :لغة إلطباقا 

 عنــد اللســان بعــض إلطبــاق هبــا تيَ مِّ ُســو" بقولــه: بالمطَبَقــة تســميتها عّلــة الّشــهاب

 تالقـي اإلطبـاق الجعـربّي: قـال ولـذا ؛األعلـى الحنـك مـن يحاذيـه ما على خروجها

 .."لفظها عند األعلى والحنك اللسان طائفتي

 مــن كلســان انطبــق مواضــعهنّ  يف لســانك وضــعت إذا" ســيبويه: عنــد واالطبــاق

 وضـعت فـإذا الحنـك، إلى ترفعه اللسان من األعلى الحنك حاذى ما إلى مواضعهنّ 

 ."الحروف موضع إلى والحنك اللسان بين فيما محصور   فالصوت لسانك

 طائفـة المطبـق وكون" : يقول إذ مجاز بالمطبق الحرف تسمية أن الشهاب ويرى

 عنـد أي عنده مطبق األصل يكون بمن مجازاا  مطبقا الحرف تسمية ينايف ال اللسان من

 االطبـاق وحـروف ،"مشـورك فيـه للمشـورك قيل كما مطبق وقيل رَ ِص تُ فاخ خروجه

  والظاء(. والطاء والضاد )الصاد

 إلـى اللسـان يرتفـع حـين يحـدث األصوات علماء من المعاصرين عند واالطباق

  :اللسان من موضعان الحروف لهذه يكونف األعلى الحنك

  .اللسان طرف وهو المخرج وضعم أحدهما:

 .األعلى الحنك إلى المرتفع اللسان مؤّخر وهو التفخيم موضع وثانيهما:

 :االنفتاح السادس: املطلب

 نفسـها الحـروف ألنَ  ؛األصل يف مجاز الشهاب عند هوو ،االفوراق لغة: االنفتا 

                                                 
 بن إبراهيم الجعربي، ،األماين حرز شر  يف المعاين كنز : وينظر ، 1/254 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

 875 ،صه1430 ،سليماين أحمد إعداد وراه،دكت رسالة ،هـ(732) عمر

.4/436 سيبويه، الكتاب، (2)

.1/254 الخفاجي، الشهاب، حاشية (3)

ــة اللغــة ينظــر: (4) ــان، تمــام عمــر، ،ومبناهــا معناهــا العربي ــب، عــالم حس   الخامســة، الطبعــة دمشــق، الكت

.63ص م،2006-هـ1427
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َيت ،الحنك عن اللسان عندها ينفتح نماوإ تنفتح، ال  بين ما  النفتا" حةبالمنفت وُسمِّ

 ." هبا والنطق خروجها عند والحنك اللسان،

  األربعة. االطباق حروف ماعدا باالنفتا  تتصف كلها والحروف

 :القلقلة السابع: املطلب

ــة ــة القلقل ــا-واللقلق ــى وكالهم ــة-بمعن ــال توســعا، بالمصــدر يتســم ؛الحرك  ق

ـ مـن الافتعـ ألنه ؛تضطرب :بقوله المصنف أشار وإليه" الشهاب:  مـا معنـاه برْ الض 

 األمور اضطراب ومنه تحّرك، ما أي اضطرب فما رميته، يقال المصبا : يف قال ر،كَ ذَ 

 يف ُتْحَقـرُ  ألن ها ؛المحقورةُ  الحروف ،وتسمى"ذلك من يلزمها لما اختالفها بمعنى

  .مواضعها عن وُتْضَغط الوقف

 اّتصـاف وعّلـة شـديدة، مجهـورة حروف وهي جد(، )قطب هي القلقلة وحروف

 سفَ الـن   يمنـع فـالجهر ؛مجهورة شديدة أاا" الشهاب نقل كما بالقلقلة الحروف هذه

ـ إلـى هـابيانُ  جفاحتـا معهـا هيِـرْ َج  مـن الصـوت تمنـع والشـدة معها، يجرَي  أن  ف،تكلُّ

 هِ بْ ِشـ إلـى تخـرج حتـى سـاكنة هبـا النطـق عنـد للمتكلم غطالض   من حصل ما وحصل

  ."بيااا دِ ْص لقَ  تحريكها

ة وذلك ؛بصوت   إال   عليها الوقوَف  تستطيعُ  اَل  الحروف فهذه  والضغط الحْفزِ  لشد 

 على الوقف ألن" يعيش: ابن قال لها؛ الحركة بمنزلة الصوت فيصبح مخرجها، عند

ن الحرف رِ  الحرف ذلك َجْرَس  ُيمكِّ  بمنزلة الصوت توفير فيصير عليه، الصوت وُيَوفِّ

 التكـّرر مـن للـراء وجـدَت  عليه، ووقفَت  "َعْمْرو" قلت: إذا أّنك ترى أال ،له الحركة

                                                 
.4/436 سيبويه، اب،الكت :وينظر ،1/254 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

.2/359 الفيومي، ،المنير المصبا  :وينظر ،1/163 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

 إسـماعيل بـن علـي سـيدة، ابـن األعظـم، والمحـيط المحكـم ،4/1550 الجـوهري، ،الصـحا  ينظر: (3)

 ،األولــى الطبعــة لبنــان،-بيــروت العلميــة، الكتــب دار هنــداوي، الحميــد عبــد تحقيــق: هـــ(،458)ت

 .30/279 الزبيدي، ،العروس تاجو ،3/572 م،2000-هـ1421

.1/163 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)
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 قبـل ُيَقْلِقلـه الحرف تحريك أنّ  وذلك بغيره  وصلتها إذا لها ليس ما الصوت وتوفير

 حـروف أنّ  ذلـك عنـدك ويؤّيد ه.تَ كْ ر  َح  منه الذي الحرف جرس إلى ويجتذبه التمام،

 إاّل  عليهـا الوقـوُف  يسـتطيع ال والـدال، والبـاء والطـاء والجـيم القـاف وهـي الَقْلقلـة،

ْغِط، زالَحفْ  لشّدة وذلك بصوت،  ،"اخلِـط"و ،"اذَهْب "و "اْلَحْق " نحو: وذلك والض 

  .""اْخُرْج "و

 يكاد ال صوهتا ألنّ " الحروف؛ لهذه حصلت القلقلة أنّ  الخفاجي الشهاب ويرى

  ."أمرها لشدة لمتحّركا هِ بَ َش  إلى يخرج لم ما هاسكونُ  به نُ ي  بَ تَ يَ 

 هذا بسبب أنه يرون الذين اللغة علماء من المعاصرين بعض مع يتفق هذا يف وهو

ــ ــل اإلضــايف تيْ وَ الصُّ ــذا تنتق ــة األصــوات ه ــن االنفجاري ــى "الســكون" م ــ" إل  هبْ ِش

 علـى القدماء حرص وقد" أنيس: د.إبراهيم قال ؛المتحركة الحروف لُتْشبِهَ  "الحركة

ل   وهو لصوتا هبذا الجهر  صوت إليه فمضافوا بالسكون، المسمى الرمز بذلك ُمَشك 

وا الكسرة يشبه جدا قصير لِين    إظهـار علـى مـنهم حرصـا بالقلقلـة الظاهرة تلك وَسم 

  ."جهر من الصوت هذا يف ما كل

 مـن ومـنهم" بقولـه: العلماء بعض عند الحروف هذه قلقلة تعليل الشهاب وينقل

 ."ونـربة صـوت لهـا عَ مَ ْسـيُ  حتـى خروجهـا عنـد لَقـلْ قَ تَ تَ  سـكواا ينحـ هابمنّ  لهاعلّ 

 تحّركها ال للمتقلقل هامثاهبتَ  بتقلقلها أراد ألنه زوُّ جَ تَ  وفيه" : بقوله العلة هذه ويشر 

 ."واحدة حالة يف والتحّرك السكون، اجتماع لزم وإال حقيقة،

                                                 
 الجــوهري، ،الصــحا و ،4/174 ســيبويه، الكتــاب، وينظــر: ،5/287 يعــيش، ابــن ،المفصــل شــر  (1)

 .30/279 الزبيدي، ،العروس تاجو ،3/572 سيده، ابن األعظم، والمحيط المحكمو ،4/1556

.1/254 الخفاجي، الشهاب، يةحاش (2)

 للقـار  مقدمـة اللغـة علـمو ،248ص ،بشر األصوات، علم :وينظر ،45ص أنيس، ،اللغوية األصوات (3)

.135ص م،1997 الثانية، الطبعة القاهرة، العربي، الفكر دار ،محمود ،السعران ،العربي

.1/253 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)

السابق. المرجع (5)
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 عنـد حركتـه أي اللسـان لقـلتق هـي العلماء؛ بعض عند الحروف هذه قلقلة وعلة

فها عّلة وهي هبا، النطق  اللسان يتحرك وال القلقلة حروف من الباء ألن الشهاب؛ َضع 

 عنـد هبـا اللسـان تقلقـل عليهـا وقـف إذا بماـا لعّلـ ومـن" الشـهاب: قـال نطقـه، عند

 ."هبا اللسان يتحّرك ال ةشفويّ  وهي منها، الباء ألن   ؛سها فقد خروجها

 :االستعالء لثامن:ا املطلب

 وقـد االرتفـاع وهو العلو، طلب لغة االستعالء" بقوله: االستعالء الشهاب عرف

َ مِّ ُس  فلذا نفسه، االرتفاع على يطلق
 وحروفه ، "بالفاء ومستفالا  منخفضًا هالُ مقابِ  ي

 زاد القيسـي مكياـا أنّ  الجزري ابن وذكر قظ(، ضغط )خص قولك يف مجموعة سبعة

  َوَزادَ " الجزري: ابن قال األلف، عليها
 
ـي ، َوُهـوَ  اأْلَلِـَف، َعَلْيَهـا َمكِّ  اأْلَلِـَف  َفـإِن   َوْهـم 

  ونــص   ،"َأْعَلــمُ  َواهللُ  َتْفِخــيم   َواَل  بَِتْرقِيــق   ُتوَصــُف  َفــاَل  َقْبَلَهــا َمــا َتْتَبــعُ 
 
 كتابــه يف مكــي

 .والقاف ء،الخا والغين، اإلطباق، حروف هي أحرف: سبعة أاا على )الرعاية(

 الحنــك إلـى هبــا النطـق عنــد اللسـان الســتعالء الشـهاب؛ عنــد مسـتعلية وسـميت

 .األعلى

 وليس مستعل   قمطبّ  فكّل " بقوله: واالستعالء اإلطباق بين العالقة على الشهاب ويقف

 ."اإلطباق يستلزم ال واالستعالء االستعالء يستلزم اإلطباق ألنّ  ؛امطبقا  مستعل   كل

 بالخـاء النطـق عنـد اللسـان اسـتعالء كيفيـة استشـكالهم القـراء بعض عن قلين ثم

 مـن وهي المستعلية، من المعجمة الخاء قلت فإن" فيقول: الحلق، حروف من وهي

 استشـكله ممـا هـذا قلـت:  هبـا يسـتعلي اللسـان إن   :يقـال فكيـف الحلقية، الحروف

                                                 
.1/253 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

.1/254 ،المرجع السابق (2)

.1/203 الجزري، ابن ،النشر (3)

.123ص القيسي، ،الرعاية (4)

.1/253 الخفاجي، الشهاب، حاشية (5)

السابق. المرجع (6)
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 به يشهد كما لها مخرجا يكن لم نإو اتبعا  ذلك عند يلِ عْ تَ يْس  بمنه فمجيب ،القراء بعض

 إلـى اللسـان يسـتعلي :قـولهم عـن لدَ َعـ ذلـك ألجل المصنف إن   يقال: وقد الحس،

  ." مستعليا يخرج يحالرِّ  إن   التسهيل: شرو  بعض يف كما ،الصوت دع  َص تَ يَ  :قوله

  األسلوب على اعتمد فالشهاب
ّ
 اللسان أنّ  ليثبت الحرف نطق على القائم الحسي

  .مخرجا يكن لم وإن تبعا يستعلي بالخاء النطق عند

 :اإل الق التاسع: املطلب

 حروفو ،بالسكون قةذلْ  وهي ه،طرفُ  هوذولقُ  ،اللسان قلَ ذَ  على االعتماد الذالقة 

   (بنفل مر) :قولك يف ما الذالقة

ــل ــن الشــهاب وينق ــاء بعــض ع ــه: تســميتها ســبب العلم ــلَ ذْ مُ  وســميت" بقول  ةا َق

 أاـا مـن للجعـربي الشـاطبية شر  يف ما والتحقيق ،اللسان ةلَ َس أَ  طرف من هالخروج

 أنّ  العصـر فضـالء بعـض حققـه كمـا والمـراد ، اللسـان ذلـق من لخروجها به تيَ مِّ ُس 

 ذلــق هــي التــي ةلالشــف مــن وبعضــها ،طرفــه وهــو اللســان ذلــق مــن يخــرج بعضــها

 المقـام، بقرينة المخارج فطر بمطلق هنا خص ثم الطرف، مطلق فالذلق ،المخارج

 ."المفصل كصاحب العربية، أهل قول يوهمه كما باللسان يختص فال

                                                 
.1/254 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

 هــ(،686)ت الحسـن بـن محمـد االسـوراباذي، ،الحاجـب ابـن شـافية شـر  وينظـر: السـابق، المرجع (2)

 محيـى ومحمـد الزفـزاف، ومحمـد الحسـن، نـور محمـد مبهمهمـا: وشـر  غريبهما، وضبط حققهما،

 ،2/931 م،1975-هــــ1395 )د.ط(، لبنـــان،-بيـــروت العلميـــة، الكتـــب دار الحميـــد، عبـــد الـــدين

 .4/247 عقيل، ابن ،الفوائد تسهيل على المساعدو

ــاجي، الشــهاب، حاشــية (3) ــين وينظــر: ،1/257 الخف ــد، ،الع ــل الفراهي ــن الخلي ــد ب ـــ(،180)ت أحم  ه

ــراهيم د المخزومــي، مهــدي د :المحقــق ــة دار الســامرائي، إب ــان،-بيــروت الهــالل، ومكتب  )د.ط(، لبن

 عـوض محمـد :المحقـق هــ(،370)ت أحمـد بـن محمـد األزهري، ،اللغة هتذيبو ،5/143 )د.ن(،

 والمحـيط المحكـمو ،9/73 م،2001 األولـى، :بعـةالط بيـروت، العربـي، الـوراث إحيـاء دار مرعب،

.6/347 سيده، ابن األعظم،

1/257 الخفاجي، الشهاب، حاشية ينظر ( الشفة ) الصواب ولعل المطبوع يف هكذا (4)

.882ص الجعربي، ،األماين حرز شر  يف المعاين كنز ينظر:و ،1/257 الخفاجي، الشهاب، حاشية (5)
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 ثـم ،"طرفـه وهـو اللسـان ذلق على هبا االعتماد الذالقة" أنّ  الزمخشري ويرى

 على يعتمد ال" أنه: بحجة الزمخشري لقول تضعيفه الحاجب ابن عن الشهاب ينقل

 فكيـف اللسـان، طـرف يف لهـا مدخل ال والفاء والباء مفالمي بعضها إال اللسان طرف

 ."المعنى ذلك عن بعضها خروج مع بذلك تسميتها يصّح 

 فيجـاب" بقولـه: العربيـة علمـاء مـن معه ومن الزمخشري رأي عن مدافعا ويقف

 يف أنّ  مع الشفة، طرف على اللسان طرف فيه بلَ غَ  بمنه تسليمه فرض على ذكره عما

 االعتمـاد عليهـا للنطق آلة أنه المراد أنّ  إلى إشارة اللسان طرف على االعتماد قولهم

 مخارجهـا إلـى تارة تنسب الحروف إنّ  قال: وقد فيه، غيره مشاركة ينايف ال وهو فيه،

  كحرف واألّول يجاورها، ما إلى وأخرى
ّ
، والثاين حلقي

ّ
 قيـل: ما منه وقريب كهوائي

 الشـفوّي  فـإنّ  حكمـا، أو حقيقـة عليـه تمـاداالع اللسـان ذلـق علـى باالعتمـاد أراد إنه

 ."ذولقية سميا ولتقارهبما متقاربان عليه والمعتمد

 اللسـان ذلـق مـن يخـرج مـا منهـا فالمذلقـة عامـة، صـفة الذالقة أن يرى فالشهاب

 وكـل ،والمـيم والفـاء الباء وهي الشفة ذلق من يخرج ما ومنها والنون، والالم كالراء

  بالذالقة. يوصف منهما

 :املصمتة العاشر: املطلب

 ؛خماسي أو رباعي انفرادها على منها ُب ك  رَ تَ يُ  ال التي الحروف الشهاب عند وهي

 كلمـة   منهـا ىنَـبْ يُ  أن عنهـا ُصِمَت  كمّنه ؛ةالخفّ  يف الذالقة حروف مثل ليست لكواا

َيت :وقيــل ،الذالقــة حــروف مــن ّراة  َعــمُ  خماســّية   أو رباعّيــة     عتياصــهاال مصــمتة ُســمِّ

                                                 
 ملحـم، بـو علـي .د :المحقـق هــ(،538)ت عمـر بن محمود الزمخشري، ب،اإلعرا صنعة يف المفصل (1)

.547ص م،1993 األولى، :الطبعة بيروت، الهالل، مكتبة

.1/257 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

.السابق المرجع (3)

.السابق المرجع (4)
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  .اللسان على

 المصـمتة الحـروف عـدد يف واللغـة التجويـد علمـاء بين الخالف الشهاب ويذكر

 ،"حرفًا وعشرون اثنان فهي األلف، وغير هذه غير المصمتة التمهيد ويف" فيقول:

 يف لهــا مسـتقر ال هــواء هـاألنّ  والمذلقــة؛ المصـمتة عــن األلـف ُيْخــِرج الجـزري فـابن

 الذالقـة، حـروف عـدا مـا كل المصمتة أنّ  مالك ابن عن الشهاب نقلوي ،المخرج

 علمـاء بعـض القـول هـذا يف ووافقه ،فيها والياء والواو الهمزة دخول هذا فيقتضي

 مـن واليـاء والـواو واأللف الهمزة فيه ُيْسِقط الخليل عن ثالثاا قوالا  ينقل كما ،اللغة

 .  ءشي هبا يتعّلق ال ألّنها ؛ المصمتة

                                                 
 ،اللغـة فقـه يف تدراساو ،5/525 ،يعيش ابن ،المفصل شر و ،1/42 األزهري، ،اللغة هتذيب ينظر: (1)

 .284ص م،1960-هـ1379 األولى، الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار إبراهيم، صبحي الصالح،

.1/257 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

.98ص الجزري، ابن ،التمهيد (3)

 بـن محمـد ،مالـك ابن المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل وينظر: .1/258 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)

 )د.ط(، والنشـر، للطباعـة العربـي الكتـاب دار بركـات، كامـل محمـد :المحقـق هـ(،672)ت اهلل، دعب

 بشـر  القواعـد تمهيـدو ،4/249 عقيل، ابن ،التسهيل على المساعدو ،1/320 م،1967-هـ1387

 محمـد علـي .د .أ :وتحقيـق دراسـة هــ(،778)ت يوسـف بن محمد الجيش، ناظر ابن ،الفوائد تسهيل

 العربيـة، مصـر جمهوريـة - القـاهرة والورجمـة، والتوزيـع والنشـر للطباعـة السالم دار ون،وآخر فاخر

.10/5267 هـ،1428 األولى، :الطبعة

 شــر  ،8/298 ســيده، ابــن األعظــم، والمحــيط المحكــمو ،1/43 دريــد، ابــن ،اللغــة جمهــرة ينظــر: (5)

 .5/525 ،يعيش ابن ،المفصل

 األزهــري، ،اللغــة هتــذيب ،1/58 الفراهيــدي، ،العــين وينظــر ،1/258 الخفــاجي، الشــهاب، حاشــية (6)

 :ودراسـة وشـر  تحقيـق يوسـف، بـن محمـد حيـان، أبو العرب، لسان من الضرب ارتشافو ،1/42

 األولــى، :الطبعــة القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة التــواب، عبــد رمضــان :مراجعــة محمــد، عثمــان رجــب

.1/20 م،1998-هـ1418
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 :التكرير عشر: احلادي املطلب

 أنّ  فيــرى نطقــه، عنــد لّلســان يحــدث ومــا الــراء يف التكريــر صــفة الشــهاب نــاقش

 صفة فالتكرير ،"يرتعد هفإنّ  به النطق يف اللسان على لتكّرره" للراء: يحدث التكرير

 يف بذبــةذ ُيْحــِدُث  ممــا ة،ّثــباللّ  اللســان طــرف التقــاء تكــرار نتيجــة تحــدث للــّراء ذاتيــة

 يحـدث الـراء يف التكريـر أن سـينا ابـن ويـرى ،اللهـاة أو اللسان أو الصوتية األوتار

 وهـذا ، أخرى بعد مرة االهتزاز هذا تكرار مع الطول يف اللسان سطح ارتعاد نتيجة

 يجـري شـديد حـرف   وهـو رالمكـرّ  ومنها" سيبويه: قال ةالنطقي   هخواصِّ  أحد يرلتكرا

 لـم يكـرر لم ولو كالرخوة، للصوت فتجاىف الالم، إلى وانحرافه رهلتكري الصوت فيه

  ."الراء وهو ؛فيه الصوت يجرِ 

 فمـن الـراء، يف التكريـر وقـوع يف والقـراء اللغـة علمـاء اخـتالف الشـهاب ذكـر ثم

 ُتْعَلــم وإنمــا القــراءة يف تظهــر ال الــراء يف التكريــر صــفة أن يــرى مــن التجويــد علمــاء

 فينقل القراءة، يف تظهر أن يجب للراء ذاتّية صفة أاا يرى من ومنهم القار ، لَيَتَجن َبها

 هإّنـ مكـّرر حـرف الـراء إنّ  :قـولهم مـن فهمـوا وطائفـة" قوله: الجعربي عن الشهاب

 تكريـر، يقـع لـئال ؛عليهـا المحافظـة عليـه يجـب هبا الالفظ أنّ  إالا  معناه وليس حقيقة

  ."راآن ضرب نحو يف بمنّ  أحد يقل لم إذ ؛عظيم خطم وهو

 كمـا ّمـا، تكـرارا فيها أن يخفى وال" بقوله: الخالف موضع إلى الشهاب يشير ثم

                                                 
.1/456 جي،الخفا الشهاب، حاشية (1)

 الـرحمن عبـد السيوطي، الجوامع، جمع شر  يف الهوامع همعو ،428ص عصفور، ابن ،الممتع ينظر: (2)

 )د.ت(، )د.ط(، مصـر، التوفيقيـة، المكتبـة هنـداوي، الحميـد عبد :المحقق هـ(،911)ت بكر أبي بنا

-هــ1419 نـة،الثام الطبعـة دمشـق، الكتـب، عـالم مختـار، أحمـد عمـر، ،اللغـة علم أسسو ،3/495

 القـاهرة، والتوزيـع، والنشـر للطباعـة غريب دار كمال، بشر، ،اللغة علم يف دراسات ،86ص م،1998

.170ص )د.ت(، )د.ط(،

 .121ص سينا، ابن ،الحرف حدوث أسباب (3)

.4/435 سيبويه، الكتاب، (4)

 .882ص ،لجعربيا ،المعاين كنز :وينظر 456 / 1 الخفاجي، الشهاب، حاشية (5)
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 ."أظهر والتشديد الوقف يف كان وإن السليم الطبع يدركه

 بين خالف فال إطالقه، على ليس القراءة عند الراء مع التكرير إظهار يف فالخالف

 وقوعـه، السـتحالة المضـمومة أو المفتوحـة الـراء يف التكريـر عدم يف التجويد علماء

 إليهـا أشـار التـي وهـي للراء، معّينة أحوال يف الراء يف التكرير وقوع يف الخالف وإنما

  ."أظهر والتشديد الوقف يف كان وإن" بقوله: الشهاب

  هي: األحوال وهذه

 مـّرة نحـو مشددا، كان إذا تكريره يظهر ما وأكثر" مكي: قال المشددة، الراء -1

 مـن فغالـب" الجـزري: ابن قال ؛تكريرها من ظُ التحفُّ  القار  على فيجب ؛" وكّرة

 ."ولحن خطم وهو ذلك، يف يقع له معرفة ال

را(، نحو مشددة واألولى الكلمة يف الراء تكررت إذا -2  الـتحفظ وجـب )محـر 

 .تكريرها وإخفاء إظهارها على

ــت إذا -3 ــراء كان ــورة ال ــددة مكس   مش
َ
ــي ــا أخف َدت تكريره ــدِّ ــة وُش ق ــو مرق   نح

 .)النفّرق(

 الثالثـة، األحـوال هذه يف الراء يف التكرير إظهار من يمنعون التجويد علماء وأكثر

ونــه ــا؛ وَيُعدُّ ُظــونَ " الجــزري: ابــن قــال لحنا ــا َتْكِريِرَهــا إِْظَهــارِ  مِــنْ  َوَيَتَحف   إَِذا ُخُصوصا

َدْت  ونَ  ُشدِّ  َوبِـهِ  َعَلْيـهِ  َقَرْأَنـا َمـنْ  َجِميـعِ  َعَلـى َقَرْأَنـا َوبَِذلَِك  اْلِقَراَءِة، يفِ  َعْيباا َذلَِك  َوَيُعدُّ

  ." َنْمُخذُ 

 مـن جعـل فقـد أظهـره مـن أنّ  التكريـر، إظهـار عـدم يف القـول هذا أصحاب وعّلة

                                                 
.456 /1 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

السابق. المرجع (2)

.196ص القيسي، ،الرعاية (3)

.125ص الجزري، ابن ،التمهيد (4)

.125ص الجزري، ابن ،التمهيدو ،196ص القيسي، ،الرعاية ينظر: (5)

.1/204 الجزري، ابن ،النشر (6)
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ا المشّدد الحرف  تكريرهـا، وإخفـاء بـالراء النطـق عند اللسان حبس فيجب ؛حروفا

ــرون لالقــو هــذا وأصــحاب ــ لهــا أنّ  رمكــرّ  قــولهم معنــى أنّ  ي ــر ولقُب   أّنهــا ال التكري

  بالفعل. مكررة

 يف الراء مع التكرير إظهار وجوب إلى شريح ومنهم التجويد علماء بعض وذهب  

  تحذير من وفهموا النطق، عند خواصها من ذاتّية صفة ألاا القراءة؛
ّ
 الّتكرير من مكي

ي ة ذهابه ال رالتكري يف المبالغة عدم الراء يف  أبـو قـال هبمـا، ُقـِرأَ  القولين وكال ،بالكلِّ

 علـى قرأنـا ةالبّتـ التكرير وبعدم األندلس، بشرق قرأ من على قرأنا وبالتكرير" حيان:

  مذهب وهو غرناطة، شيوخ
ّ
  ."المقامي اهلل عبد وأبي مكي

ح  يكون ما وأظهرُ " بقوله: القراءة عند الراء يف التكرير بوقوع القول الشهاب ورج 

 يف كـان وإن" وبقولـه: ،" كسـرتين بمنزلـة فكسـرته عليـه َف قِـوُ  أو دَ دِّ ُش  إذا التكرير

 ."أظهر والتشديد الوقف

* * * 
 

                                                 
.125ص الجزري، ابن ،التمهيدو ،196ص القيسي، ،الرعاية ينظر: (1)

 الشـاذلي محمـد تحقيـق: هــ(،1118)ت محمـد بن علي الصفاقسي، ،الجاهلين وإرشاد الغافلين تنبيه (2)

.59ص )د.ت(، )د.ط(، اهلل، عبد بن الكريم عبد مؤسسات النيفر،

.1/19 حيان، أبو ،الضرب ارتشاف (3)

.456 /1 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)

السابق. المرجع (5)
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 اخلفاجي الشهاب عند الصوتّية الظواهر الرابع: املبحث

 :والرتقيق التفخيم األول: املطلب

 اإلمالـة، تـرك" معـان بثالثـة يـميت الشـهاب عنـد التفخـيمو ،الورقيـق ضـدّ  التفخيم

  واإلمالــة كســرة، تــلِ  لــم إذا اهلل المِ َكــ اللســان أســفل مــن ظــةمغلّ  الــالم جخــراإو

 ."الواو إلى

 الـالم ترقيـق وعدم اإلمالة، عدم من األصل على للحرف تفخيم هو االمالة فورك

 ُينَْحـى التـي األلـف وأما كسر، بعد ترقيقها مقابل يف لها تفخيم هو فتحة أو ضمة بعد

 يف وذكرهـا التفخـيم، ألف سيبويه فسماها ،والحيوة والزكوة كالصلوة الواو، نحو هبا

 الحركـة أن وكمـا" جنـي: ابـن قـال ؛الحجـاز أهل لغة وهي المستحسنة، الحروف

 فكـذلك الضـمة، مـن بشـيء مشوبة هي بل محضة، فتحة ليست األلف قبل هنا أيضا

 عليهـا فجرى صفتها، هذه لحركة   تابعة ألاا محضة، ألف ليست بعدها، التي األلف

  ."حكمها

 والتجويـد اللغـة علمـاء بـين واسـتعماله التفخـيم مصطلح داللة الّشهاب ويشر 

ــه: ــراء لســان يف واشــتهر" بقول ــراء، يف التفخــيم الق ــيظ ال ــالم، يف والتغل  وضــدهما ال

  ."الورقيق

 يصـاحبه صـوت كـل علـى يطلـق عـام، مصـطلح والتجويـد اللغـة علمـاء عنـد فالتفخيم

 هُكـرِ دْ تُ  اسـمعي اأثـرا  ليحـدث قليال؛ الخلف إلى وتحركه األعلى إلى اللسان مؤّخر يف ارتفاع

ــ نتيجــة األذن ــيولوجية ةلعملّي ــدة فس ــه ويشــورك ،معق ــيظ مع ــى يف التغل ــد المعن ــاء عن  علم

                                                 
.1/346 الخفاجي، اب،الشه حاشية (1)

 شـــر و ،3/255 االســـوراباذي، الحاجـــب، ابـــن شــافية شـــر و ،4/432 ســـيبويه، الكتـــاب، ينظــر: (2)

.4/244 عقيل، ابن الفوائد، تسهيل على المساعدو ،5/520 ،يعيش ابن ،المفصل

.1/67 جني، ابن ،عراباإل صناعة سر (3)

.1/99 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)
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 يطلـق والتغلـيظ راء،لل فالتفخيم االستعمال، يف التجويد علماء عند بينهما والفرق التجويد،

 الحـرف انحـاف الورقيـق" موضـحا: الشـهاب قـال ولذلك الالم؛ صاحب إذا التفخيم على

 ."ظبالتغلي الالم يف القراء عنه روعبّ  التفخيم ويقابله ،صوته عن

 فونيمــا المغلظــة الــالم صــوت اعتبــار يف اللغــة علمــاء مــن المعاصــرون واختلــف

 الـالم نـوعي أنّ  يـرى أنـيس إبـراهيم فالـدكتور مرققـة؛ال لاّلم ألوفون أنه أم مستقال

 الــالم إلــى يرمــز لــم العربــي الرســم أنّ  بحّجــة واحــد فــونيم هــي والمفخمــة المرققــة

 أنّ  إلـى فرجسـون كـارلس ،وذهـبالكلمـة باختالف يختلف خاص برمز المغلظة

  .العربية اللغة يف مستقل فونيم المغلظة الالم

 للصــواب؛ األقـرب هـو أنـيس إبـراهيم الـدكتور إليـه ذهـب مـا أن يـرى والباحـث

 الــالم وبــين بينهــا فــرق فــال ومعناهــا، الكلمــة داللــة يف لهــا تــمثير ال المغلظــة فــالالم

 ُيْحــِدُث  فلــم تغليظهــا، أو الــالم بورقيــق معناهــا يتغيــر ال )الصــالة( فكلمــة المرققــة،

 المرققـة الـالم بـين رقفـالف" أنـيس: د.إبـراهيم قـال ولـذلك مسـتقال؛ فونيما التغليظُ 

 التـاء والطـاء...ولكن التـاء أو والضـاد الـدال بـين الصـويت الفـرق نفس هو والمغلظة

 كـل يعـد ولـذلك منهمـا كـل مـع معناهـا يف الكلمـة تختلـف الطاء عن مستقل صوت

 ."مستقالا  فونيما منهما

 والحـروف" الشـهاب: قـال أقسـام أربعـة الشهاب عند والورقيق التفخيم ومراتب

 ،والطاء ،الضاد :اإلطباق حروف وهو ؛مفخم أقسام: أربعة والورقيق للتفخيم بالنسبة

                                                 
 الصـوت دراسـة ،207ص بشـر، ،اللغـة علـم يف دراسـات وينظـر: ،1/99 الخفاجي، ب،الشها حاشية (1)

.331ص عمر، ،اللغوي

 األولى الطبعة ، علي محمد ، الخولي األصوات، علم معجم ينظر: .الصويت التغير على يطلق األلوفون (2)

.22ص ، 1402

.65ص أنيس، اللغوية، األصوات ينظر: (3)

.331ص عمر، ،للغويا الصوت دراسة ينظر: (4)

.65ص أنيس، اللغوية، األصوات (5)
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ـلها، ولـم مجملـةا  فـَذَكَرها ،"عداها ما وهو ومرقق ونحوها، ،والصاد ،والظاء  ُيَفصِّ

ــا ــم وربم ــن ُيْفَه ــِره م ــراء يف للتفخــيم ِذْك ــالم، ال ــه وال ــى يشــير أن ــب إل   التفخــيم مرات

  وهي: األربعة

؛ تفخيمـًا مفخمـة أصـوات -1  والطـاء، الضـاد، اإلطبـاق: حـروف وهـي كـامالا

 أقواهــا أاــا شــك وال" : اإلطبــاق حــروف عــن الجــزري ابــن قــال والصــاد، والظــاء،

 ."تفخيما

ــا أقــل أصــوات -2  حــروف مــن عــداها مــا وهــي اإلطبــاق؛ حــروف مــن تفخيما

، ابالشـه يـذكرها لـم المرتبـة وهـذه والقـاف(، والغـين، )الخاء، االستعالء  تفصـيالا

 لحـروف فـِذْكُره االسـتعالء، لحـروف المصـاحب اللسـان الستعالء ذكره من وتفهم

 أقـوى االسـتعالء حـروف مـن عـداها مـا أنّ  ُيْشـِعر التفخـيم مراتـب أعلى يف اإلطباق

 الحروف. من غيرها من تفخيما

م أصوات -3  المرتبـة وهـذه والالم، الراء وهي أخرى يف وترقق مواضع يف تَفخ 

الالم. يف والتغليظ الراء يف للتفخيم ذكره من وتفهم تفصيال الشهاب كرهايذ لم

 ."عداها ما وهو ومرقق" بقوله: الشهاب إليها وأشار -4

ــم ــاقش ث ــق التفخــيم الشــهاب ين ــالم يف والورقي ــد ال ــاء عن ــراءات علم ــه: الق  بقول

 الـداين قلـهن مـا إال عليـه، اإلجمـاع ينعقد يكاد الزم أمر والفتح الضم بعد والتفخيم"

، عن شاذة رواية يف اإلقناع يف وتبعه
ّ
 الجمهـور، رّدها وقد ترقيقها من ورو  السوسي

  ."يةراود رواية تصح لم إاا وقالوا:

 شـاذة روايـات إال ضـم أو فـتح بعـد الالم ترقيق على منعقد القراء عند واإلجماع

                                                 
.1/99 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

.1/202 الجزري، ابن ،النشر (2)

.1/99 الخفاجي، الشهاب، حاشية (3)

.سابقال مرجعال (4)
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 بعـد الـالم هـذه يـقترق حكايتـه يف ياألهـواز وشذ" النويري: قال العلماء، بعض عن

 إقناعه يف الباذش كابن عنه رواه من ذلك يف وتبعه ورو ، يالسوس عن والضم الفتح

  ."السماع يف به يؤخذ وال التالوة، يف يصح ال مما وذلك وغيره،

 :الغنة الثاني: املطلب

 صـوت   وهي ، "الخيشوم من يخرج صوت الغنة" بقوله: الشهاب عّرفها ةالغنّ  

 ،األنـِف  سِ نَفـ مـن ن  وْ َعـبِ  األنـف نحـو مـن يُغور الخيشوم، من يخرج ترخيم   فيه زائد

 يتكلم الذي واألغنّ  ،ةغنّ  الحروف أشدّ  ونوالنّ  اأْلَْعَلى، اْلَغار َفوق بك  رَ مُ  والخيشوم

  .خياشيمه لبَ قِ  من

  د  تـردُّ  مـع ونالنّـ توْ َصـلِ  طالةإ" الغنّة أنّ  أنيس إبراهيم د. ويرى
 
 ب  ّبـمح موسـيقي

 إليـه تحتـاج مـا فعْ ِض  حياناأل معظم يف هو ةبالغنّ  النطق يستغرقه الذي فالزمن فيها،

 النون بين فالفرق غيرها، يف والفناء ونالنّ  بين للحيلولة اّل إ هذا وليس المظهرة، ونالنّ 

 مخــرج إلــى وميلهــا النــون وتطــور ناحيــة، مــن الكميــة يف فــرق الغنــة ونــون المظهــرة

 ."خرىأ ناحية من المجاور الصوت

 واخـتالف والـراء الـالم يف النـون إلدغـام المصاحبة الغنة مسملة الشهاب ويناقش

  وجوه: ثالثة فيها األداء ألهل أن فذكر فيها، القراءات علماء

 قـال غنّـة بـال والـراء الـالم يف والتنوين الساكنة النون إدغام وجوب األول: الوجه

ــ إدغــام يجــب إنــه" الشــهاب: ــ بــال والــراء الــالم يف والتنــوين ســاكنةال ونالنّ  عنــد ةغنّ

                                                 
ــة شــر  (1) ــويريا ،الطيب ــاعاإل وينظــر: ،2/42 ،لن ــراءات يف قن ــن الســبع، الق ــاذش، اب ــن أحمــد الب ــي ب  عل

.132ص )د.ت(، )د.ط(ن مصر، طنطا، للوراث، الصحابة دار هـ(،540)ت

.1/387 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

 الجـــوهري، ،الصــحا و ،1/45 دريــد، ابــن ،اللغـــة جمهــرةو ،4/348 الفراهيــدي، ،العــين ينظــر: (3)

.5/372 سيده، ابن األعظم، والمحيط المحكمو ،6/2174

.70ص أنيس، اللغوية، األصوات (4)
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 السـاكنة النّـون إدغـام عّلـةو ،"وشـروحها الشاطبية يف كما العمل وعليه الجمهور،

  ."تجاوره أو جالمخر تالصق" الشهاب عند غنّة بال والراء الالم يف والتنوين

 هذه بين لصفةوا المخرج يف التقارب الجمهور عند ّغنة بال اإلدغام وجوب وعّلة

 قال ،والرخوة الشديدة وبين مجهورة لثالثةفا والراء(؛ والالم )النون الثالثة الحروف

 يف مثلهـا وهـي اللسـان، طرف على المخرجين لقرب الراء مع تدغم النون" سيبويه:

 ؛الـالم يف وتـدغم ،غنـة   وبال بغنة   وتدغم رأيت. ومن راشد   من قولك: وذلك ؛الشدة

 بـال إدغامًا كان شئت فإن لك. من قولك: وذلك اللسان، طرف على هامن قريبة   ألاا

 عنـد القـراء جمهور عند بوجوبه القول ووجه ،" اللسان حروف بمنزلة فتكون غنة

  .النحاة بعض وافقهم و القراء، بين ودورانه الرواية كثرة الشهاب

 قال الغنة بقاء مع والراء الالم يف والتنوين الساكنة النون إدغام جواز الثاين: الوجه

 الغنة بقاء ووجه ،"الغنة بقاء مع اإلدغام إلى األداء أهل من كثير وذهب" الشهاب:

 أدغمت شئت وإن" سيبويه: قال ؛"المدغم الصوت بقاء األصح أنّ " الشهاب عند

 لـه لـيس بعـده الذي الصوت ألن حاله؛ على كرِ فتُ  الخياشيم من صوتًا لها ألن ؛بغنة  

 وابـن كـالمربّد النحـاة بعـض وذهـب ،"االتفـاق عليـه فيغلـب نصـيب   الخياشيم يف

  .واألحسن األجود أنه إلى عصفور

                                                 
ــراز :وينظــر ،1/387 الخفــاجي، الشــهاب، حاشــية (1) ــو ،المعــاين إب  المبتــدي القــار  ســراجو ،201ص شــامة، أب

ــ(،801)ت عثمـان بـن علـي القاصــح، ابـن المنتهـي، المقـر  وتـذكار  علــي :المصـرية المقـار  شـيخ راجعــه ه

.101ص م،1954-هـ1373 الثالثة، :الطبعة مصر،-الحلبي البابي مصطفى مطبعة الضباع،

.1/387 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

.4/452 سيبويه، الكتاب، (3)

.3/273 االسوراباذي، الحاجب، ابن شافية شر  ينظر: (4)

.1/387 الخفاجي، الشهاب، حاشية (5)

.1/556 لنويريا النشر، طيبة شر  (6)

.4/452 سيبويه، الكتاب، (7)

.442ص عصفور، بنا ،الممتعو ،1/217 المربد، ،المقتضب ينظر: (8)
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 حـذف وجـهو غنّـة، غير من والالم الراء عند والتنوين النون إظهار الثالث: الوجه

ــ  الصــفة واتبــاع التخفيــف يف المبالغــة" الشــهاب عنــد والتنــوين النّــون بقــاء مــع ةالغنّ

 ابنَـــمَ  أحـــدهما النائــب نيْ َلـــالمثْ  منزلــة لمناســـبةا لشــّدة يلهمـــازِ تنْ  أو لموصــوف،ا

 المشاهبة. لشدة المحذوفة الغنة مقام يقومان والتنوين فالنون ؛"اآلخر

 :اإلمشام الثالث: املطلب

 إلــى إشــارة بينهمــا انفــراج مــع الشــفتين ضــمّ " بقولــه: اإلشــمام الشــهاب عــّرف

 ؛االنفـراج بعـض بينهمـا عُ دَ َتـو اإلسـكان بعـد فتينبالّشـ إيمـاء اإلشمامف ،"الحركة

 المخاطـب فيراهما النطق هذا حدوث دون الحركة لنطق لها َتْهيَِئة سفَ الن   منه جرُ خْ ليَ 

ــيَ  ،مضــمومتين ــ ملَ عْ ف ــةَ  همابضــمِّ  أردت كأّن ــو ،الحرك ــلل تصــوير فه  باســتدارة ةم  ض 

ة ُيْدَرك الشفتين  ولـيس ة،َيـؤْ للرُّ  الرفـع يف وإشـمامك" يبويه:سـ قـال ، البصر بحاس 

ــ تــرى أال األذن، بصــوت  األعمــى عنــد كانــت فمشــممت َمْعــْن، هــذا قلــت: لــو كأن 

 بعـض يف إالّ  الصـويت بالـدرس اإلشـمام ُيْلَحـُق  ال لذلك و ،"ممِ ْش تُ  لم إذا بمنزلتها

 بالسمع. ال بالبصر ُيْدَرك ألّنه صوره؛

ـ النضـمام الضـمة يناسـب وفهـ بـالمرفوع، خـاص واإلشمام  النطـق عنـد فتينالش 

ــ ةَئـيْ هَ لِ  يةوِ ْســتَ  والفتحــة الكســرة إشــمام وألنّ  ؛هبمـا  وألن   للحلــق؛ َتْشــِويه وفيــه فةالش 

 عـن اإلشـمام مـن روي ومـا ،الوصـل يف ماهُ ضم   يوهم والمكسور المفتو  إشمام

                                                 
.1/556 ،لنويريل النشر، طيبة شر  وينظر: ،1/387 الخفاجي، الشهاب، حاشية (1)

.6/129و ،5/273 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

 اإلمارات، الشارقة، جامعة هـ(،444)ت سعيد بن عثمان الداين، السبع، القراءات يف البيان جامع :ينظر (3)

 التصــريحو ،5/209 ،يعــيش ابــن ،المفصــل شــر و ،2/831 م،2007-هـــ1428 األولــى، :الطبعــة

 لبنـان،-بيـروت العلميـة، الكتـب دار هــ(،905)ت اهلل عبـد بـن خالـد األزهـري، ،التوضـيح بمضمون

.271ص عمر، ،ومعناها مبناها العربية اللغةو ،2/624 م،2000 -هـ1421 األولى، :الطبعة

.4/171 سيبويه، الكتاب، (4)

 األرقـم، أبـي بـن األرقـم دار هــ(،577)ت محمـد بـن الـرحمن عبد األنباري، ابن ،العربية أسرار ينظر: (5)

 ابـن ألفية بشر  والمسالك المقاصد توضيحو ،283ص م،1999 -هـ1420 األولى :الطبعة بيروت،

= 
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 موْ الـر   ىمِّ َسـيُ  ينالكـوفيِّ  ضبعـ ألن   م؛وْ الـر   علـى محمـول فهـو ،الجرِّ  يف القراء بعض

 سـبيل، إليـه فليس اإلشمام وأما" سيبويه: قال ،االصطال  يف ةمشاح   وال إشماما،

 أّي  يف لســانك عَضــتَ  أن ردِ ْقــتَ  فمنــت الــواو، مــن الضــمة ألن   ؛الرفــع يف ذا كــان وإنمــا

 بعـَض  َك يكِـرِ حْ تَ كَ  كيْ تَ فَ َشـ كم  َضـ ألنَ  ؛كيْ تَ فَ َشـ مّ ُض تَ  ثم   تئْ ِش  الحروف من عِض وْ مَ 

 هذا :قلت لو كأن   ترى أال ،لألذن بصوت   وليس ةيَ ؤْ للرُّ  الرفع يف وإشمامك جسدك،

 تضع أنْ  على تقدر قد فمنت م،مِ ْش تُ  لم إذا بمنزلتها األعمى عند كانت تمْ مَ ْش فمَ  نْ عْ مَ 

 تفعـل أن على تقدر وال شفتيك، تضمّ  ثم الصوت ةيَ جِ زْ تَ  قبل الحرف موضع لسانك

  ."والياء األلف موضع كرِّ حَ تُ  ثم ذلك

  أربعة: الّشهاب ذكر كما اإلشمام ومراتب

ــ إلــى اإِلشــارة" بقولــه: الّشــهاب إليهــا وأشــار األولــى: المرتبــة  أو اإِلدغــام بعــد مةالض 

، اإلشمامَ  يصاحب بمنْ  وذلك ؛"هقبل  [،11]يوسـف:جخ مح تعـالى: قوله ومنه إدغام 

 عمـرو: أبـو قـال" الـداين: قـال إشـمامها كيفي ـة يف واختلفـوا باإلشمام، ايقرؤوا القراء فمكثر

ــ ــذه يف اإلشــمام افمّم ــة ه ــى الكلم ــذهب عل ــة، م ــا الجماع ــن فعلماؤن ــّراء م  والنحــويين الق

ــهكيفي   يف مختلفــون ــه ت ــة يف مختلفــون فالعلمــاء ، "وحقيقت ــه إشــمام كيفي  ــالى: قول  مح تع
  الشهاب: كرذ كما صور ثالث على [11]يوسف:جخ

 مـن فمـنهم" الـداين: قـال اإلدغـام، تمـام بعـد اإلشـمام يكون أن األولى: الصورة

ـ وهمـا وِ ْضـبالعُ  إشـارة هـو يقـول:  صاَل ْخـإِ  بعـد المدغمـة نـونال حركـة إلـى فتانالش 

                                                 
= 

 الفكـر دار سـليمان، علـي الـرحمن عبد : وتحقيق شر  هـ(،749)ت قاسم بن حسن المرادي، مالك،

.3/1477 م،2008-هـ1428 األولى : الطبعة رة،القاه العربي،

.3/1477 المرادي، ،المقاصد توضيح ينظر: (1)

.4/171 سيبويه، الكتاب، (2)

.5/273 الخفاجي، الشهاب، حاشية (3)

.3/1220 الداين، ،البيان جامع (4)
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 الذي هوِ ْض عُ بِ  االستفهام هو وهذا ما،هِ يْ ّس حِ  يف شيء إحداث غير من لإلدغام سكواا

 إالّ  لص  حَ تَ يُ  فال غير، ال هتُ ئَ يِ هْ وتَ  وِ ْض العُ  إعمال ألنه األعمى؛ دون لبصيرُ ا همعرفتَ  كرِ دْ يُ 

 بتلــك ويــمتون ،خالصــا إدغامــا ذلــك يجعلــون هبــذا والقــائلون الســمع، دون يــةؤْ بالرُّ 

."اإلدغام بعد اإلشارة

 إسـكان بعد الّشفتين بضمّ  وذلك اإلدغام؛ أثناء اإلشمام يكون أن الثانية: الصورة

ــا ــى ونلنّ ــا األول ــة يف وإدغامه ــ الثاني ــ اإدغاما ــوقَ  ا،تاما ــالنون  النطــق تمــام لْب ــة، ب  الثاني

 ،الضـم أصـلها األولـى ونالنّـ ألنّ  ؛كر  َحـلما علـى الوقف يف كاإلشمام هنا فاإلشمام

 هبا ؤتىيُ  كما ونالنّ  سكون بعد هبا ىتَ ؤْ يُ  أن ويجوز" الداين: قال ،لإلدغام تنَ كِّ ُس  وقد

 هبـا، واإلتيان اإلدغام حينئذ لُص حْ فيَ  عليه، الموقوف الحرف سكون بعد الوقف عند

 خوالا دُ  فيه مغِ دْ أُ  فيما مغَ دْ المُ  لدخول جّدا متعّذر الوجهين كال يف لها العضو وإعمال

  ة،لَ هْ مُ  وال بينها ْرَجةَ فُ  ال اشديدا 
ِ
 ل  ْصـفَ  غيـر مـن بـاأللف الثانيـة النـون فتحـة الَص ت  وال

 ."كذلك اإلشارة رتذ  عَ فتَ  أيضا، بينها

 كلمـة يف يجتمعـان ال واإلشـمام اإلدغـام أن   يـرى مـن العلماء من الثالثة: الصورة

 اإلشـمام أنّ  فَيـَرْون ل،األحـوا مـن بحال ماغِ دْ أُ  إذا الحرفين بين َل ْص فَ  ال ألنه واحدة؛

ـَفتينبا الضـمة إلـى ال حقيقةا  بالضمة النون إلى شارةباإل يكون  يف الحـال هـو كمـا لش 

 منهــا أربعــة: معــان   لــه اإلشــمام" بقولــه: الخفــاجي الشــهاب إليهــا وأشــار اإلشــمام،

 عنـد فاإلشـمام ؛"لهـا إخفـاء فهـو الحرفين بين الفاصلة بالحركة الصوت يفعِ ْض تَ 

 االخـتالس وهـذا األولى، النّون على الضمة حركة اختالس هو القول هذا أصحاب

 التي اإلشمام صور من هو و بالسمع، ُتْدَرك حركة نهأل والبصير؛ األعمى فيه يستوي

 بالضـمة النـون إلى إشارة هو يقول: من ومنهم" الداين: قال ، الصويت بالدرس ُتْلَحق

                                                 
.3/1220 الداين، ،البيان جامع (1)

.3/1219 سابق،ال مرجعال (2)

.129/ 6 الخفاجي، الشهاب، حاشية (3)
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 هذه بمصل اإلدغام هو إنما باإلشارة تياناال الغرض كان وإذا ،وِ ْض بالعُ  الضمة إلى ال

 بين بذلك أيضا قرِّ فَ يُ ولِ  لجماعة،ا بضمير المتصل الفعل آخر حركةِ  ةبكيفيّ  ال الكلمة

 الغـرض هـو ذلـك كـان نئِ فَلـ حال، كّل  على نك  َس يُ  ما وبين خاصة لإلدغام نك  َس يُ  ما

ــى بالحركــة اإلشــارة كانــت ــمّ  الحــرف إل ــان يف أت ــة؛الدّ  يف وآكــد البي  البصــير ألنّ  الل

 والقـائلون سـمع،ال بحاّسـة هانِـكَ رِ دْ يُ  كانـا إذْ  ذلك؛ معرفة يف يستويان جميعا واألعمى

 النحويين أكثر إليه ذهب القول وهذا ."ضًاحْ مَ  إدغاما ال إخفاء ذلك يجعلون هبذا

 العلمـاء أكثر ذهب اإلدغام دون باإلخفاء القول وإلى" بقوله: الداين واختاره والقراء

 ": بقولـه الخفـاجي إليه وأشار "به وأقول أختاره الذي وهو والنحويين، القّراء من

 ." الضعيفة الحركة اختالس وهو ، باإلخفاء تممنا ال العامة ءةقرا

 [:11]يوسف:جخ تعالى: قوله قراءة يف وجهان لهم القراء وجمهور

ْوم، األول: الوجه   لها. اختالسا الحركة إلى اإلشارة وهو الر 

  . اإلشمام الثاين: الوجه

د   :النشر طّيبة يف الجزري ناب قال المحض؛ باإلدغام بقراءهتا جعفر أبو وَتَفر 

ــــنِّ " ـــا اْلَمــــكِّ  َغْيــــرُ  َمك  ــمْ  َوُرمْ  ** َأِشـــــمْ  َتْمَمنـ  ِه ــاْلَمْحضِ  لُِكلِّ ـــثَ ) َوبِ  "ِرمْ ـ(

 
 ،[11]يوسـف: جخ مح جح مج من النون إدغام على وأجمعوا" النويري: قال

 ، إشارة غير من المحض باإلدغام جعفر أبو (مْ رِ )ثَ  ثاء ذو فقرأه ،به اللفظ يف واختلفوا

  .باإلشارة الباقون وقرأ

 اإلدغـام معـه تمُّ يـ وال إخفـاء حينئـذ ويكـون ،مـًاوْ رَ  يجعلها فبعضهم اختلفوا: ثم

 معـه حُّ ِصـفيَ  ؛اإلدغـام بعـد النون ضم إلى يرِش فيُ  إشماما، يجعلها وبعضهم الصحيح،

                                                 
.3/1220 الداين، ،البيان جامع (1)

.السابق المرجع (2)

.5/273 الخفاجي، الشهاب، حاشية (3)

 .41ص الجزري، ابن النشر، طيبة (4)
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 ."اإلدغام حينئذ

 ابرَ ْشــإِ  علــى اإلشــمام طلــقيو ": بقولــه الشــهاب إليهــا وأشــار : الثانيــة المرتبــة

 هـذه يف باإلشـمام والمـراد " [11]البقـرة: مك نحو: يف الضمة من شيئا الكسرة

 ِهـفَ  الـواو، نحـو بعـدها وباليـاء الضـمة نحـو أوائلهـا رْسـكَ بِ  ىنحَ يُ  أن األفعال
َ
 كـةرَ َح  ي

 أن فمصــلها مكســورة كانــت وإن األوائــل هــذه  ألنّ  ؛وضــم كســر حــركتين مــن بــةمرك  

 والمقصـود ، الصـويت بالـدرس تلحـق التـي اإلشمام صور من وهي مضمومة، نتكو

 قيـل يف األصل إذ ؛الفعل فاءل األصلية حركةال هي الضمةَ  أنّ  على التنبيه اإلشمام من

 حـذف بعـد القـاف إلـى تَلـقِ فنُ  الـواو علـى الكسرة  تلَ قِ ثْ تُ اْس  ،للمجهول امبني (ُقِول)

 تنبيهـا باإلشـمام القـاف ضـمة إلـى وأشـير قبلها ما ارالنكس ياء الواو تبَ لِ وقُ  ضمتها،

  . ، األصل على

 شـيئًا حـرفينال أحـدِ  إشـمامِ  وعلى ": بقوله الشهاب إليها أشار و : الثالثة المرتبة

 قولـهو [،6]الفاتحـة: مي تعـالى: قولـه يف زايـًا الصـاد كإشمام "اآلخر من

 تلحـق التـي اإلشـمام ورصـ مـن وهـي وباهبمـا، [78]النسـاء: ين ىن تعالى:

  الصويت. بالدرس

 صـوَت  الصـادَ  بإشـمام وذلـك بحـرف، حـرف َخْلـط هـو اإلشمام من النوع وهذا

 والهمس الجهر بينو مجهورة، والطاء مهموسة الصادف الجهر يف لطاءَ ا لُتَوافَِق  الزاي

 يف الطـاءَ  لُِتَوافَِق و والمخرج، الصفير يف التفاقهما الزاي صوت الصاد بوارَ ْش فمَ  تنافر،

 .يختلفان وال الصوتان فيتقارب الجهر،

                                                 
.1/304 الجزري، ابن ر،النش وينظر: ،1/357 ،لنويريا ،النشر طيبة شر  (1)

.5/273 الخفاجي، الشهاب، حاشية (2)

ــانا جــامع ينظــر: (3)  الحاجــب ابــن شــافية شــر  ،295ص عصــفور، ابــن ،الممتــع ،2/840 الــداين، ،لبي

.2/806 ،االسوراباذي

.5/273 الخفاجي، الشهاب، حاشية (4)

.5/520 ،يعيش ابن ،المفصل شر  ،447ص عصفور، ابن ،الممتع ينظر: (5)
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 جعلــوا كمــا خالصــة، زايــا يجعلواــا الفصــحاء العــرب وســمعنا" ســيبويه: قــال 

 ويف الفزد، الفصد: ويف التزدير، التصدير: يف قولك وذلك ،اإلدغام يف ذاهبًا اإلطباق

 وجـه   مـن ملهمع يكون أن ويبدلوها يقربوها أن إلى دعاهم وإنما ،أزدرت أصدرت:

 يجسـروا ولـم اإلدغام إلى يصلوا لم إذ واحد، ضرب   يف ألسنتهم وليستعملوا واحد،

  والبيان ،افتعل يف كالتاء بزيادة ليست ألاا ؛صاداا  الذال إبدال على
 
  ."عربي

 مـن )الصـراط( أصل ألن والزاي؛ السين بين هنا اإلشمام أنّ  إلى ذهب من العلماء ومن

 والـزاي السـين بـين االتفـاق هـو القـول هذا على الزاي صوت السين شمامإ وعلة )سرط(،

 النـاتج الصـوت علـى سينا ابن أطلق وقد ،الجهر يف والطاء الزاي بين واالتفاق الصفير يف

 التـي الهيئـةَ  ُتَهيِّـم بـمن وَتْحـُدث" سـينا: ابن قال زائيّة(، )سين الزاي صوت السين إشمام عن

 و الـزاء يف يحدث كما ارتعاد   لّلسان الباطحة العضلة يف يحدث ثم لّسين،ا َتْحُدث مثلها َعنْ 

ــة مماّســات االرتعــاد ذلــك يلــزم  غيــر احتباســات الهــواء لهــا يحتــبس محسوســة غيــر َخِفي 

 ."الزاي مشاهبة إلى لذلك السين فتضرب محسوسة

 ال اإلشمام من النوع وهذا خاصةا، الوقِف  يف الضمة إلى اإِلشارةُ  : الرابعة المرتبة

 الخالص السكون بعد للشفتين ضم هو إذ ؛ بالبصر يدرك ألنه الصويت بالدرس يلحق

 .اللفظ إلى خارج صوت غير من الكلم ألواخر

                                                 
.4/478 سيبويه، الكتاب، (1)

 العـال عبـد .د :المحقـق هــ(،370)ت أحمـد بـن لحسين يه،خالو ابن السبع، القراءات يف الحجة ينظر: (2)

 علـي سـيده، ابـن ،المخصـصو ،62ص هــ،1401 الرابعة، الطبعة بيروت، الشروق، دار مكرم، سالم

 :الطبعـة بيـروت، العربـي، الـوراث إحياء دار جفال، إبراهم خليل :المحقق هـ(،458)ت إسماعيل بنا

.5/520 ،يعيش ابن ،فصلالم شر و ،4/180 م،1996-هـ1417 األولى،

.89ص سينا، ابن ،الحرف حدوث أسباب (3)

 أحمد الحلبي، السمين المكنون، الكتاب علوم يف المصون الدرو ،2/831 ،لداينا ،البيان جامع ينظر: (4)

 )د.ت(، )د.ط(، دمشـق، القلـم، دار الخـراط، محمـد أحمـد الـدكتور :المحقق هـ(،756) يوسف ابن

6/448.
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 اخلامتة

 عنايـة ) كتابـه يف الخفـاجي الشـهاب عنـد الصـوتية القضـايا يف البحـث خـالل من

 : أهمها من النتائج بعض على وقفت ( القاضي وكفاية الراضي

 يعتمـد لـم وإن المنضـغط المتمـّوج الهـواء نفـس هـو الشهاب عند الصوت -1

.مخرج على

 الصوت، إخفاء هو معناه فمصل دالليا، تطور مصطلح الشهاب عند الهمس -2

ع ثم زَ  ثم ، غيره يف أم الصوت يف خفاء كل على فُمطلِق فيه ُتُوسِّ  علـى فـمطلق فيـه ُتُجوِّ

.المهموسة الحروف

 الحـــروف مـــع الـــن َفس جريـــان عّلـــة يف الخفـــاجي لشـــهابا عنـــد الـــراجح -3

. المخرج يف عليها االعتماد وَضْعُف  َضْعُفها هو المهموسة

 االعتماد قوة هو المجهورة الحروف يف الخفاجي الشهاب عند الجهر سبب -4

ا.معه ِي رْ الجَ  من النفس يمنع قوّي  بصوت إال خرجت ال األاو ا؛مخرجه على

 الشــهاب عنــد والشــدة الرخــاوة بــين متوســطةال األصــوات وصــف عّلــة -5

. بعضه وينحصر معها الصوت بعض يجري ةي  نِ يْ البَ  األصوات أن ، بالَبْينِي ة الخفاجي

 أاــا " ، الخفــاجي الشــهاب عنــد الصــفة هبــذه القلقلــة حــروف اتِّصــاف عّلـة -6

 مـن الصـوت تمنـع والشـدة ، معهـا يجـري أن الـنفس يمنـع فالجهر مجهورة، شديدة

ـ مـن لَصـَح  مـا لَصـوَح  ف،لُّـكَ تَ  إلى هابيانُ  جفاحتا معها هيِ رْ َج   عنـد للمـتكلم طغْ الض 

" بيااا دِ ْص لقَ  تحريكها هِ بْ ِش  إلى جرُ خْ تَ  حتى ساكنة هبا النطق

 ال صـوهتا ألنّ  القلقلـة؛ لحروف حصلت القلقلة أن الخفاجي الشهاب يرى -7

ة كرِّ حَ المتَ  هِ بَ َش  إلى جرُ خْ يَ  لم ما هاسكونُ  به ني  بَ تَ يَ  يكاد   . هارِ مْ أَ  لشد 

 القلقلـة حـروف قلقلة علة بمنّ  العلماء بعض رأي الخفاجي الشهاب َضع ف -8

ة و ، هبا النطق عند حركته أي اللسان َتَقْلُقلِ  هو  هو الرأي لهذا الشهاب تضعيف ُحج 

. نطقه عند اللسان يتحرك وال القلقلة حروف من الباء أن
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ــة -9 ــد بالمســتعلية الءاالســتع حــروف تســمية عّل ــاجي الشــهاب عن ــو الخف  ه

. األعلى الحنك إلى هبا النطق عند ساناللِّ  استعالء

، مطبــق حــرف كــّل  أنّ  الخفــاجي الشــهاب يــرى -10  حــرف كــل ولــيس مســتعل 

 .اإلطباق يستلزم ال واالستعالء االستعالء يستلزم اإلطباق ألنّ  ؛ مطبق مستعل  

 حــرف وهــو بالخــاء النطــق عنــد اللســان اســتعالء العلمــاء بعــض استشــكل -11

 بعات يستعلي بالخاء النطق عند الّلسان بمنّ  االشكال هذا عن الشهاب أجاب و حلقي،

 بالحّس. ُمْسَتْشِهداا  مخرجا يكن لم نإ و

 مـن يخـرج مـا منهـا فالمذَلَقة عامة، صفة الّذالقة أنّ  الخفاجي الشهاب يرى -12

 والفاء الباء وهي الشفة ذلق من جيخر ما ومنها والنون، والالم الراء وهي اللسان ذلق

 بالذالقة. يوصف منهما كل   و ،والميم

 أظهـر و القـراءة عند الراء يف التكرير بوقوع القول الخفاجي الشهاب يرجح -13

. عليه َف قِ وُ  أو دَ دِّ ُش  إذا التكرير يكون ما

 بقـاء مـع والـراء الالم يف والتنوين الساكنة النون إدغام جواز الشهاب يرجح -14

  . المدغم الصوت على للمحافظة ذلك و ة،الغن

* * * 
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 واملراجع املصادر

 بـن الـرحمن عبـد شـامة، أبـو ،السوبع القوراءات يف األماي حرز من المعاي إبراز .1

 مصـطفى مكتبـة شـركة عـوض، عطـوة إبراهيم :تحقيق هـ(،665)ت إسماعيل

)د.ط(. )د.ط(، القاهرة، الحلبي، البابي

 وشـر  تحقيق يوسف، بن محمد حيان، أبو ،لعربا لسان من الضرب ارتشا  .2

 الخـانجي، مكتبـة التواب، عبد رمضان :مراجعة محمد، عثمان رجب :ودراسة

.م1998-هـ1418 األولى، :الطبعة القاهرة،

 األرقـم دار هــ(،577)ت محمـد بـن الرحمن عبد األنباري، ابن ،العربية أسرار .3

 م.1999 -هـ1420 األولى :الطبعة بيروت، األرقم، أبي بنا

 الثامنـة، الطبعـة دمشـق، الكتـب، عـالم مختـار، أحمـد عمـر، ،اللغوة علم أسس .4

 .م1998-هـ1419

 الطبعـة القـاهرة، المصـرية، األنجلـو مكتبـة إبـراهيم، أنيس، ،اللغوية األصوات .5

م.1975 الخامسة،

ــن ،السووبع القووراءات يف قنوواعاإل .6 ــاذش، اب ــن أحمــد الب ــي ب  دار هـــ(،540)ت عل

 )د.ت(. )د.ط(ن مصر، طنطا، ث،للورا الصحابة

 ،(هـ1205 :ت) محمد بن محمد الزبيدي، القامو ، جواهر من العرو  تاج .7

)د.ت(. )د.ط(، الكويت، الهداية، دار المحققين، من مجموعة :المحقق

 هــ(،672)ت اهلل، عبـد بن محمد ،مالك ابن ،المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل .8

 )د.ط(، والنشـر، للطباعـة العربـي تـابالك دار بركـات، كامـل محمـد :المحقق

 .م1967-هـ1387

 دار هــ(،905)ت اهلل عبـد بـن خالـد األزهـري، ،التوضوي  بمضومون التصري  .9

 م.2000-هـ1421 األولى، :الطبعة لبنان،-بيروت العلمية، الكتب

 يوســف بــن محمــد الجــيش، نــاظر ابــن ،الفوائوود تسووهيل بشوور  القواعوود تمهيوود .10

 الســالم دار وآخــرون، فــاخر محمــد علــي .د .أ :وتحقيــق دراســة هـــ(،778)ت
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 :الطبعـة العربية، مصر جمهورية - القاهرة والورجمة، والتوزيع والنشر للطباعة

.هـ1428 األولى،

 علـى الدكتور :تحقيق محمد، بن محمد الجزري، ابن ،التجويد علم يف التمهيد .11

 م.1985-هـ1405 األولى، :الطبعة الرياض، المعارف، مكتبة البواب، حسين

 هــ(،1118)ت محمـد بـن علـي الصفاقسـي، ،الجواهلين وإرشاد الغافلين تنبيه .12

 )د.ط(، اهلل، عبــد بــن الكــريم عبــد مؤسســات النيفــر، الشــاذلي محمــد تحقيــق:

)د.ت(.

 عوض محمد :المحقق هـ(،370)ت أحمد بن محمد األزهري، ،اللغة تهذيب .13

 م.2001 ولى،األ :الطبعة بيروت، العربي، الوراث إحياء دار مرعب،

 قاسـم بـن حسـن المـرادي، ،مالك ابن ألفية بشر  والمسالك المقاصد توضي  .14

 العربـي، الفكـر دار سـليمان، علـي الـرحمن عبـد : وتحقيق شر  هـ(،749)ت

.م2008-هـ1428 األولى : الطبعة القاهرة،

 جامعـة هــ(،444)ت سـعيد بـن عثمـان الداين، ،السبع القراءات يف البيان جامع .15

 .م2007-هـ1428 األولى، :الطبعة اإلمارات، ة،الشارق

 منيـر رمـزي :المحقـق هـ(،321)ت الحسن بن محمد دريد، ابن ،اللغة جمهرة .16

.م1987 األولى، :الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار بعلبكي،

 بـن أحمـد الخفـاجي، ،الراضو  وكفاية القاض  عناية :المسماة الشهاب حاشية .17

 الـدين ناصـر سـعيد أبـي لإلمـام البيضـاوي، يرتفسـ علـى هـ(،1069ت) محمد

ج ضبطه هـ(،691)ت: محمد، بن عمر بن اهلل عبد  الشـيخ وأحاديثه: آياته وخر 

ــد ــرزاق عب ــدي، ال ــب دار المه ــة، الكت ــروت العلمي ــان-بي ــة لبن ــى، الطبع  األول

 م.1997-هـ1417

 جنـي، ابـن ،اإلعوراب صناعة سر :وينظر ،1/252 الخفاجي، ،الشهاب حاشية .18

 األولـي :الطبعـة لبنان،-بيروت العلمية الكتب دار (،392)ت جني، بن انعثم

 . م،2000 -هـ1421
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ــن ،السووبع القووراءات يف الحجووة .19 ــه، اب ــن لحســين خالوي ــد ب ـــ(،370)ت أحم  ه

 الرابعــة، الطبعــة بيــروت، الشــروق، دار مكــرم، ســالم العــال عبــد .د :المحقــق

 هـ.1401

 بيـروت، العلميـة، الكتـب دار هــ(،255)ت بحـر بـن عمـرو الجاحظـ ،الحيوان .20

 هـ.1424 الثانية، :الطبعة

 اهلل، فضـل بـن أمين محمد ،المحبي ،عشر الحادي القرن أعيان يف األثر خلصة .21

بيروت. صادر، دار هـ(،1111)ت

 يوسـف بـن أحمـد الحلبـي، السـمين ،المكنوون الكتواب علوو  يف المصون الدر .22

 )د.ط(، دمشـق، القلم، دار الخراط، محمد أحمد الدكتور :المحقق هـ(،756)

)د.ت(.

 والتوزيــع، والنشــر للطباعــة غريــب دار كمــال، بشــر، ،اللغووة علووم يف دراسووات .23

)د.ت(. )د.ط(، القاهرة،

 بيـروت، للماليـين، العلـم دار إبـراهيم، صبحي الصالح، ،اللغة فقه يف دراسات .24

.م1960-هـ1379 األولى، الطبعة

 )د.ط(، ،القـاهرة للكتـب، عـالم ،مختـار أحمـد عمـر، ،ةاللغويو الصوت دراسة .25

 م.1997

 هــ(،428)ت اهلل عبـد بـن الحسـين سـينا، ابـن ،الحور  حودوث أسباب رسالة .26

 )د.ط(، دمشق، العربية، اللغة مجمع علم، يحيى الطيان، حسان محمد تحقيق:

 )د.ت(.

 ومخارجهوا الحورو  مراتوب بعلوم التلوة لفظ وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية .27

 القيسي، ،تلزمها الت  الحركات وبيان وتعليل معانيها وتفسير ابهاوألق وصفاتها

 دار فرحـات، حسـن أحمـد الـدكتور تحقيـق: هــ(،437)ت طالب أبي بن مكي

ار، ان، عم  م.1996-هـ1417 الثالثة، الطبعة عم 

 هــ(،1069)ت محمـد بـن أحمـد الخفاجي، ،الدنيا الحياة وزهرة األلبا ريحانة .28
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 .م1967 الثانية، الطبعة الحلبي، البابي مطبعة حلو،ال الفتا  عبد تحقيق

 عثمـان بـن علـي القاصـح، ابن ،المنته  المقرئ وتذكار المبتدي القارئ سراج .29

 مصـطفى مطبعـة الضـباع، علـي :المصـرية المقـار  شـيخ راجعه هـ(،801)ت

م.1954-هـ1373 الثالثة، :الطبعة مصر،-الحلبي البابي

 :لـه قـدم هــ(،643)ت علـي بـن يعيش ش،يعي ابن ،للزمخشري المفصل شر  .30

 األولى، :الطبعة لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار يعقوب، بديع إميل الدكتور

.م2001-هـ 1422

 هـــ(،686)ت الحســن بــن محمــد االســوراباذي، ،الحاجووب ابوون شووافية شوور  .31

ــور محمــد مبهمهمــا: وشــر  غريبهمــا، وضــبط حققهمــا،  ومحمــد الحســن، ن

 لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار الحميد، عبد الدين ىمحي ومحمد الزفزاف،

.م1975-هـ1395 )د.ط(،

 هـ(،393) حماد، بن إسماعيل الجوهري، ،العربية وصحا  اللغة تاج الصحا  .32

 الرابعـة، :الطبعة بيروت، للماليين، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد :تحقيق

 .م1987- هـ1407

ــه ،المفسوورين طبقووات .33 ــن حمــدأ وي، األدن  تصــحيح: هـــ(،11)ت.ق محمــد ب

 السـعودية،-المنـورة المدينة والحكم، العلوم مكتبة الخزي، صالح بن سليمان

م.1997 -هـ1417 األولى، الطبعة

 هــ(،833)ت: محمـد بـن محمـد الجزري، ابن ،العشر القراءات يف النشر طيبة .34

-ـهــ1414 األولــى، الطبعــة جــدة، الهــدى، دار الزعبــي، تمــيم محمــد تحقيــق:

.م1994

 تقـديم هــ(،857)ت محمد بن محمد ،لنويريا ،العشر القراءات يف النشر طيبة .35

 العلميــة، الكتــب دار باســلوم، ســعد ســرور محمــد مجــدي الــدكتور :وتحقيــق

 م.2003-هـ1424 األولى، :الطبعة بيروت،

 القـاهرة، والتوزيـع، والنشـر للطباعـة غريـب دار كمـال، بشـر، ،األصووات علم .36
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 م.2000 ،األولى الطبعة

 القاهرة، العربي، الفكر دار ،محمود ،السعران ،العرب  للقارئ مقدمة اللغة علم .37

.م1997 الثانية، الطبعة

 المخزومي، مهدي د :المحقق هـ(،180)ت أحمد بن الخليل الفراهيد، ،العين .38

 )د.ن(. )د.ط(، لبنان،-بيروت الهالل، ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم د

 محمـد السـالم عبـد :المحقق هـ(،180)ت: عثمان بن عمرو سيبويه، ،الكتاب .39

.م1988-هـ1408 الثالثة، :الطبعة القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون،

 رسـالة ،هـ(732) عمر بن إبراهيم الجعربي، ،األماي حرز شر  يف المعاي كنز .40

.ـه1430 ،سليماين أحمد إعداد دكتوراه،

 بيـروت، صـادر، دار هــ(،711ت) مكـرم بـن محمـد منظور، ابن ،العرب لسان .41

 .هـ1414 الثالثة، الطبعة

ـان، تمـام عمر، ،ومبناها معناها العربية اللغة .42  الطبعـة دمشـق، الكتـب، عـالم حس 

.م2006-هـ1427 الخامسة،

 تحقيق: هـ(،458)ت إسماعيل بن علي سيدة، ابن األعظم، والمحيط المحكم .43

 األولــى، الطبعــة بنــان،ل-بيــروت العلميــة، الكتــب دار هنــداوي، الحميــد عبــد

.م2000-هـ1421

 إبـراهم خليل :المحقق هـ(،458)ت إسماعيل بن علي سيده، ابن ،المخص  .44

.م1996-هـ1417 األولى، :الطبعة بيروت، العربي، الوراث إحياء دار جفال،

 القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة ،رمضــان ،التــواب عبــد ،اللغووة علووم لووىإ الموودخل .45

.م1997-هـ1417 الثالثة، :الطبعة

 .د :المحقـق اهلل، عبد بن الرحمن عبد عقيل، ابن ،الفوائد تسهيل على المساعد .46

 دار دمشـق، الفكـر، دار المكرمـة، مكـة القـرى، أم جامعـة بركات، كامل محمد

.ـه1405-هـ1400 األولى، :الطبعة جدة، المدين،

 هـ(،770)ت محمد بن حمد الفيومي، ،الكبير الشر   ريب يف المنير المصبا  .47
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 )د.ت(. األولى، الطبعة بيروت، العلمية، المكتبة

 -1402 األولـــى الطبعــة ، علـــي محمــد ، الخــولي األصووووات، علووم معجووم .48

.م1982

ــرازي، ،الكبيوور بالتفسووير المعوورو  الغيووب مفوواتي  .49  :ت) عمــر بــن محمــد ال

 هـ.1420 الثالثة، الطبعة بيروت، العربي، الوراث إحياء دار ،(هـ606

ــري، ،عووراباإل صوونعة يف المفصوول .50 ــود الزمخش ــن محم ــر ب ـــ(،538)ت عم  ه

.م1993 األولى، :الطبعة بيروت، الهالل، مكتبة ملحم، بو علي .د :المحقق

 الخـالق عبـد محمـد :لمحقـق هــ(،285يزيـد)ت بن محمد المربد، ،المقتضب .51

 .)د.ت( )د.ط(، بيروت، الكتب، عالم عظيمة،

 رسـالة هاشـم، زهيـر ،تريـاال ،التفسير( يف ومنهجه الخفاج  )الشهاب مقدمة .52

 .األردنية الجامعة ،ماجستير

 ناشـرون، لبنـان مكتبة مؤمن، بن علي عصفور، ابن ،التصريف يف الكبير الممتع .53

.م1996 األولى :الطبعة بيروت،

ـان، تمام عمر، ،اللغة يف البحث مناهج .54  القـاهرة، المصـرية، األنجلـو مكتبـة حس 

)د.ت(. )د.ط(،

 عبـد غطاس تحقيق: هـ(،339)ت: نصر بن محمد بي،الفارا ،الكبير الموسيقى .55

.م2009 التاسعة، الطبعة القاهرة، والوثائق، الكتب دار خشبة، الملك

 بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد السـيوطي، ،الجواموع جموع شور  يف الهواموع همع .56

 )د.ط(، مصـر، التوفيقية، المكتبة هنداوي، الحميد عبد :المحقق هـ(،911)ت

 )د.ت(.

* * * 
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 وتحقيق دراسة

 وعلومه القرآن بقسم المشارك ألستاذا

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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 البحث ملخص

 تفسـيره يف اهلل رحمـه السـعدي العالمـة عند البياين التفسير مالمح البحث: عنوان

 تطبيقية. استقرائية دراسة

 مشارك. أستاذ العمودي/ عبد اهلل بنت إيمان د. العلمية: ورتبته الباحث اسم

 البياين. التفسير البحث: موضوع

 البحث: أهدا 

 السعدي. العالمة مقام يف جليل عالم عند البياين التفسير أصول على الوقوف /1

 عليـه والتتلمـذ اهلل، المفسـررحمه مدرسة يف البياين التفسير خطوات ممارسة /2

 النفيس. كتابه يدي بين

 البيـاين التفسـير ضـوء يف الـدالالت إبـرازو االستنباط دقة جانب عن الكشف /3

 السعدي. العالمة عند

 البحث: منهج

 عنايتـه مـواطن السـتخراج اهلل رحمـه السـعدي العالمـة تفسير جميع استقراء /1

 البياين. بالتفسير

 البيـاين التفسـير تحت يندرج مما رئيسة أقسام ثالثة الى المواضع هذه تقسيم /2

 . واألساليب والوراكيب، المفردات، وهي:

 التالي: النحو على اثنين او بمثال المواطن تلك يف المفسر بكالم االستدالل /3

 كالمه. من الشاهد موطن إبراز ـ ج عليها. المفسر كالم إيراد ـ ب اآلية. إيراد أـ

 كـالم مـن الشـواهد مـن المزيد مواضع على اإلحالة ـ هـ الداللة. وجه توضيح ـ د

 الحاشية. يف المؤلف

ــزو /4 ــات ع ــريج اآلي ــث وتخ ــوال وعــزو األحادي ــة األق ــالم وترجم  غيــر األع

 المشهورين.
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 : والتوصيات النتائج أهم

 : النتائج أهم : أوالا 

 بـل الـبعض يصـنفه كمـا إجماليا تفسيرا ليس الرحمن الكريم تيسير تفسير أن /1

 اســيمالتق وفــن البيــاين بالتفســير واضــحة عنايــة لهــا التــي الميســرة التفاســير مــن هــو

 وغيرهما. واألنواع

 بالتفسير عنايته من صريحة موضع مائة من أكثر عن االستقرائي البحث أسفر /2

 البياين.

 البيانية بالدالالت اهلل رحمه عنايته عن المواضع لهذه التطبيقي التقسيم أسفر /2

 اللغوية. واألساليب والوراكيب األلفاظ يف

 التوصيات: أهم : ثانيا

 دراســة تفســيره يف الســعدي العالمــة عنــد البيــاين التفســير مواضــع دراســة /1

 المفسرين. من غيره مع مقارنة تطبيقية استقرائية

 اهلل رحمه عثيمين ابن العالمة تلميذه عند البياين التفسير مالمح واستقراء تتبع /2

 واضحا. تمثرا ذلك يف به تمثر والذي

 المفتاحية: الكلمات

 التيسير. السعدي/ تطبيق/ استقراء/ التفسير/البياين/
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 املقدمة

 اإلنـس بـه أعجز عوج ذي غير عربيًا قرآنًا البيان، محكم القرآن، منزل هلل الحمد

 نبيـه علـى اهلل وصـلى وبيـان، وحـديث كلم كل على وجالله روعته وطغت والجان،

 تسـليمًا وسـلم الطـاهرين، الطيبـين بيتـه وآل الميـامين، الغر وصحبه األمين، الهادي

 .. بعد أما ثم الدين، يوم إلى مزيداا  اا كثير

يـت قـار  كـل يعلمـه التفسـير، ضـروب بـين وزكاءا  هباءا  البياين للتفسير فإن  ِخرِّ

 . العظيم الكتاب هذا يف التدبر ومراقي التفكر، مدارج إلى به يسمو ، نِْحرير وعالم

 دالالت يف والتممـل واالسـتنباط التـدبر يف المعلى القد  البياين للتفسير كان ولما

 ــ بد وال ـ ذلك وكان ومراميها، مضامينها عن المفسرين ثقات وكالم ومعانيها، اآلي

 رواد ظـل أدواتـه، مـن والـتمكن الفكـر، وصيد النظر وعمق الفهوم، بتفاوت يتفاوت

 أن العـادة وكانـت القـرون، هـذه طيلـة األفـذاذ المفسـرين معـين مـن ينهلـون التفسير

 . المطوالت التفاسير يف حديثهم هعن المفسرون يبسط

 مما العجب كل يعجب المطولة، وغير المعاصرة التفاسير أحد يف المتممل أن إال

 العامـة بين وقبول وسهولة، يسر يف العبارة وجزالة الفهم، ودقة العلم مكنوز من فيها

 بـدع : للعالمـة المنـان، كـالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير : تفسير وهو وغيرهم،

 . هـ1376 : المتوىف اهلل رحمه سعدي بن الرحمن

 رغـم ــ اهلل رحمـه العالمـة أن وجـدت العظيم، التفسير هذا بحر إلى الولوج فعند

                                                 
ي (1)  بـذلك وسـمي ة،بالداللـ المـاهر الـدليل الرجل والخريت: " : فارس ابن قال الماهر، الدليل : تالِخرِّ

 السـالم عبـد : تحقيـق ، الـرازي زكريـاء بـن ارسف نب أحمد ، القزويني ،اللغة مقاييس : "المفازة لشقه

.2/175 هـ،1399 بدون، ط: سوريا، دمشق، ،الفكر دار ،هارون محمد

 العاقـل المـاهر، الحـاذق بكسـرهما: رير،حْ والنِّ  رحْ والنِّ" : الفيروزآبادي قال الماهر، حاذقال : النِّْحرير (2)

 المحـــيط، القـــاموس :"نحـــرا العلـــم ينحـــر ألنـــه ؛شـــيء بكـــل البصـــير الفطـــن، المـــتقن، المجـــرب،

 مؤسسـة العرقُسوسـي، نعـيم محمـد : إشـراف يعقـوب، بـن محمد طاهر أبو الدين مجد الفيروزآبادي،

. 480ص هـ،1426 الثامنة، : ط لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة ةالرسال
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 وبـين شرطه بين الجمع يف وأبدع برع أنه إال ـ التوسع وعدم باإلجمال كتابه يف شرطه

 هـذا براعـة يجلي مما البياين، التفسير من ومهمة كثيرة جوانب إلى واإللما  التعريج

 فلـك يف هبـم والسـباحة العلـوم، من وغيرهم والفقه والبيان اللغة يف اهلل رحمه العالم

 . التيسير كتابه خالل من التفسير،

 والـذي البحـث هـذا يف الكتابة على أمري عزمت ثم تعالى اهلل استخرت هنا ومن

 : بعنوان وسمته

  السعدي العلمة عند البياي التفسير ملم 

 تطبيقية استقرائية دراسة

 أصـبت وما والرشاد، والهداية السعي وبلوغ والسداد، والتوفيق العون أسمل فاهللا 

 . اهلل وأستغفر والشيطان، نفسي فمن أخطمت وما اهلل، فمن
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 : اختياره وأسباب البحث أهمية

 فهكشـ حيث من البياين التفسير أهمية جانب : جانبين من البحث هذا أهمية تنبثق

 السـلف هـدي وفـق التفسـيرية المعـاين واتسـاع اآلي، ومضـامين المعـاين، عميق عن

 وقيمـة والعقديـة، التفسـيرية اهلل رحمـه السـعدي العالمـة مكانة وجانب اهلل، رحمهم

 . والموثوقة المعاصرة التفاسير بين الجليل كتابه

 : البحث أهدا 

 العالمــة مقــام يف نالمعاصــري مــن جليــل عــالم تنــاول طريقــة علــى الوقــوف /1

 . البياين للتفسير اهلل رحمه السعدي

 كتابـه يـدي بـين والتتلمـذ التفسـير مدرسة يف البياين التفسير خطوات ممارسة /2

 . اهلل رحمه النفيس

 البيـاين التفسـير ضـوء يف الـدالالت وإبـراز االستنباط دقة جانب عن الكشف /3

 . اهلل رحمه السعدي العالمة عند

 : البحث مشكلة

 : التالية األسئلة حول البحث يدور

 رأي يف كتابه إجمال رغم البياين التفسير بإبراز عناية السعدي للعالمة كان هل /1

 المتخصصين  من كثير

 اهلل رحمــه الســعدي العالمــة بإبرازهــا عنــي التــي البيــاين التفســير جوانــب مــا /2

 عليها  تدل التي والدالالت

 : البحث خطة

 علوى وفهور  وخاتمة، فصول، وثلثة وتمهيد، مقدمة، يف لبحثا هذا عقد انتظم

 : التال  النحو
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 ومشـكلته، اختيـاره، وأسـباب وأهدافـه أهميتـه، البحـث، عنـوان : وفيهوا المقدمة

 وحدوده. ومنهجه، وخطته،

 : وفيه التمهيد

. اهلل رحمه السعدي للعالمة موجزة ترجمة : أوالا 

 . البياين التفسير تعريف : ثانيًا

 . الكريم القرآن تدبر على البياين التفسير أثر حول إلماحة : ثالثًا

 : األلفاظ بدالالت عنايته : األول الفصل

 . األسماء داللة : األول المبحث

 . الحروف داللة : الثاين المبحث

 التراكيب: بدالالت عنايته : الثاي الفصل

 . والذكر الحذف داللة : األول المبحث

  . الوصف داللة : الثاين المبحث

 . االقوران داللة : الثالث المبحث

 . اإلضافة داللة : الرابع المبحث

 : األساليب بدالالت عنايته : الثالث الفصل

 . التكرار داللة : األول المبحث

 . الحصر داللة : الثاين المبحث

 . العموم داللة : الثالث المبحث

 . الخصوص داللة : الرابع المبحث

 . التذييل داللة خامس:ال المبحث

  . التمكيد داللة : السادس المبحث

  . االستفهام داللة : السابع المبحث

 . والتوصيات النتائج أهم وفيها : الخاتمة

 . المراجع فهرس وفيها : الفهار 
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 : البحث منهج

 : التالية بالخطوات التطبيقي الوصفي االستقرائي المنهج البحث هذا يف سلكت

 يف الـرحمن الكريم )تيسير : اهلل رحمه السعدي العالمة تفسير جميع استقراء /1

 بلغـت وقـد البياين، بالتفسير اهلل رحمه عنايته مواطن الستخراج المنان(، كالم تفسير

 . موضع مائة على يربو ما

 البيـاين التفسـير تحت يندرج مما رئيسة أقسام ثالثة إلى المواضع هذه تقسيم /2

 يف الموضـح وفق فرعية أقسام إلى ثم ومن واألساليب، وراكيبوال المفردات : وهي

 . الخطة

 طريقتـه إبراز مع البياين بالتفسير عنايته مواطن على المفسر بكالم االستدالل /3

 : التالية الخطوات خلل من الداللة استنباط يف

 اآلية. إيراد / أ

 عليها. المفسر كالم إيراد ب/

 يف الجانـب هـذا علـى الداللـة فيـه يبـين الـذي مـهكال من الشاهد موطن إبراز ج/

 البياين. التفسير

 المؤلف. إليه أشار كما الداللة وجه توضيح د/

 القرآنيـة الشـواهد مـن المزيـد موضع على باإلحالة قمت مبحث كل ااية يف هو/

 . الحاشية يف المؤلف كالم من التفسيرية

 . البحث صلب يف وأرقامها سورها إلى اآليات عزو /4

 أحـدهما أو الصـحيحين يف الحديث كان فإن وجدت، إن األحاديث، تخريج /5

 . عليه حكمهم يف العلم أهل كالم وذكرت مظانه، من خرجته وإال بذلك، اكتفيت

 باختصــارِ  والصــفحة، والجــزء الكتــاب اســم بــذكر قائليهــا إلــى األقــوال عــزو /6

 وجـود عنـد إال الحاشـية يف فالمؤل اسم أذكر وال للتفاسير، المطولة األسماء بعضِ 

 .االشتباه احتمال
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 أول عنـد البحـث صـلب يف ذكرهم الوارد المشهورين، غير لألعالم الورجمة /7

 .لهم ورود

 : البحث حدود

ــة الدراســة يف  بــذكر وذلــك والحصــر، االســتيفاء دون بالتمثيــل ســمكتفي التطبيقي

 علـى اهلل رحمـه الشـيخ تفسـير يف ذكـرت التـي العديـدة المواضـع من ثالثة أو مثالين

 البحـث، بـه يطـول االسـتيفاء ألن البيـاين؛ بالتفسير عنايته مواطن من الواحد الجانب

 . المقام يناسب ال مما

 وصلى والرشاد، والهدى والسداد، التوفيق تعالى اهلل أسأل المقدمة هذه ختا  ويف

 . وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهلل

* * * 
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 التمهيد

 . اهلل رمحه السعدي للعالمة موجزة ترمجة : أواًل

 اهلل عبـد بـن ناصـر بن الرحمن عبد الشيخ السلف تذكرة الزاهد الورع العالمة هو

 الحنبلي. التميمي الناصري سعدي آل

 وتوفيـت الهجـرة مـن وسـبع وثالثمائـة ألف سنة بالقصيمعنيزة مدينة يف ولد

 زوجـة عليـه فعطفـت عمره من عشرة الثانية يف وهو والده تويف ثم سنين أربع وله أمه

 عطف محمد أخوه وكذلك أوالدها على شفقتها من أشد عليه تشفق وصارت والده

 الحاديـة يف وهـو فحفظـه القـرآن تحفـيظ مدرسـة فدخل حسنة نشمة الشيخ فنشم عليه

 عمره من عشرة الرابعة يف وهو قلب ظهر عن وحفظه هعمر من عشرة

 مـن جملـة علـى فقرأ العلم، بطلب اشتغل قلب ظهر وعن نظرا القرآن حفظه بعد

 . والنحو وأصوله والفقه والتفسير التوحيد يف  المشائخ
 ويقضـي ويعلـم يـتعلم فكـان للتـدريس جلـس سنة وعشرين ثالثا العمر من بل  ولما

 ومؤلفـات تيميـة ابـن اإلسالم شيخ مؤلفات مطالعة على كبابناال ويف ذلك، يف أوقاته

                                                 
 سـكانا، القصـيم مـدن أكثـر السـالفة األوقـات يف وكانـت القصـيم، مـدن مـن الثانيـة المدينـة هـي : ُعنَْيزة (1)

ــة، وأرقاهــا تجــارة، وأقواهــا ــاريس الســوا : بعــض ســماها حتــى مدني ــة وهــي نجــد(، )ب  األدب مدين

 دار ،1410 : التـاريخ الثانيـة، ط: ناصـر، بـن محمـد العبـودي، القصـيم، بـالد معجـم : انظر والتاريخ.

.4/1638 بدون، : النشر

 مـن الكثيـر وفيهـا نجـد، يف وادي أكـرب هـو الـذي الرمـة وادي وفيهـا النجديـة، المقاطعات من : القصيم (2)

 طيـب مـع المـاء ووفـرة الهـواء، فاءوصـ الهـواء، بنقـاء تميـزت األثريـة، والمواطن التاريخية، المواضع

 المصـدر : انظـر الخـارجي، بالعـالم واالتصـال والصـناعة التجـارة يف بالنشـاط أهلهـا وعرف المرعى،

.1/23 السابق،

 ،عنيـزة قاضـي عثمـان بـن صـالح ، الشـبل الكـريم عبد ،جاسر بن حمد بن إبراهيم : المشائخ عن فمخذ (3)

 محمــد ،وادي أبــو ناصــر بــن علــي ،الســناين علـي ،التــويجري عبــد اهلل بــن صــعب ،عــائض بــن اهلل عبـد

. وغيرهم ،قديما الحجاز نزيل الشنقيطي

 أبـو الـدين تقـي الحنبلـي الدمشـقي الحـراين تيميـة  بـن القاسـم بـن اهلل عبـد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد (4)

 يف آيـة الـدين. يف إصـال  ةداعيـ الحكمـة، نفنـو يف البحـث كثيـر كـان المجتهد، األئمة إمام اإلسالم شيخ العباس

= 
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 االنتفاع. غاية المؤلفات هبذه فانتفع وتفهم بتمعن  القيم ابن هتلميذ
 ورئاسـة التامـة المعرفـة إليـه انتهـت الهجرة من وخمسين وثالثمائة ألف عام ويف

 القـراءة علـى القصـيم ناحيـة أهـل فمقبـل قـدره وارتفع علمه فاشتهر القصيم يف العلم

 .  عنه والمعارف العلوم وتلقي عليه
 التـمليف يف لـه وفـتح ،(1358 )سـنة بالقصـيم عنيـزة يف مكتبـة أنشـم من أول وهو

 . عظيمًا نفعًا  بمؤلفاته اهلل ونفع
 هــ1376 سنة اآلخرة جمادى 22 الموافق الخميس يوم فجر قبل اهلل رحمه تويف

 بعـد النـاس عليـه وصـلى القلـوب ووجفـت الـدموع فـاامرت لموته الناس فمصيب

 .  مثيل له عنيزة يف يشهد لم عظيم حشد يف الخميس يوم ظهر صالة

                                                 
= 

 يف وبـرع واسـتدل العلمـاء نـاظر أنـه الكامنـة الـدرر ويف متقاربـان، ولسانه قلمه اللسان، فصيح واألصول، التفسير

 كراسـة، آالف أربعـة علـى تزيد ربما أاا الدرر ففي تصانيفه أما العشرين. دون وهو ودّرس وأفتى والتفسير، العلم

 الطــالع )البــدر انظــر: (، ،728 : ســنة دمشــق يف حبيســًا تــويف مجلــد، مئــة ثــالث تبلــ  أاــا وفيــاتال فــوات ويف

(.1/144) للزركلي(: (،)األعالم،1/63) السابع(: القرن بعد من بمحاسن

 مولـده العلمـاء، كبـار أحـد اهلل، عبـد أبـو الدمشـقي، الزرعـي سـعد بـن أيـوب بن بكر أبي بن محمد هو: (1)

 الشـرعية(، السياسـة يف الحكميـة و)الطـرق المـوقعين(، )إعـالم الكثيرة: مؤلفاته من ق،دمش يف ووفاته

 الطـالع )البـدر انظـر: هـ(،751) تويف والتعليل(، والحكمة والقدر القضاء مسائل يف =العليل و)شفاء=

 (.6/56) للزركلي(: (،)األعالم،2/137) السابع(: القرن بعد من بمحاسن

 بـن اهلل عبـد ،المطوع العزيز عبد بن محمد ،البسام إبراهيم بن سليمان : المشائخ من تالمذته عنه فتلقى (2)

 ،عثيمـين آل صـالح بـن محمـد ،الزامـل محمد بن علي ،الزامل منصور بن محمد ،البسام الرحمن عبد

. بريكان آل حسن بن اهلل عبد ،العوهلي المحمد اهلل عبد ،عقيل بن العزيز عبد بن اهلل عبد

 يف المنان اللطيف )تيسير و ثمانية، يف وهو منه، أجزاء ثالثة القرآن( تفسير يف المنان الكريم تيسير : امنه (3)

 العلـم إلـى الوصـول )طريـق و القرآن( تفسير يف الحسان )القواعد و مجلد، يف القرآن( مقاصد خالصة

 )القواعـد و رسـالة، ن(الملحـدي أصـول إبطـال يف والرباهـين القواطـع )األدلة و األصول( من المممول

 البهيـة( )الـدرة و رسـالة، اإليمـان( لشـجرة والبيـان )التوضـيح و الفقـه، أصـول يف الجامعة( واألصول

 للحيـاة المفيدة )الوسائل و خطبه، من مجموعة المنربية( )الخطب و تيمية، البن التائية للقصيدة شر 

. لها شر  القيم( البن الشافية الكافية )توضيح و مختصر، السعيدة(

 : ط لبنـان، بيـروت، للماليـين، العلـم دار (،1396) محمـود، بـن الـدين خير الزركلي، األعالم، : انظر (4)

= 
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 :البياني التفسري تعريف : ثانيًا

 لـذا الخصـوص، وجـه على البياين للتفسير مبسوطة تعريفات الساحة يف توجد ال

 الوركيبــي للمصــطلح وصــوالا  اإلفراديــة، المصــطلحات حيــث مــن تعريفــه ســمتناول

 : البياين للتفسير

 البياي: للتفسير اإلفرادية المصطلحات تعريف أو

 : التفسير تعريف /1

  لغة:ال يف التفسير

 الفرقـان سـورة يف تعالى قوله ومنه والتبيين، اإليضا " إلى يرمي اللغة يف التفسير

تُونََ   َولَ ﴿ : (33) آية
ۡ
َّ  بَِمَثل   يَأ ۡحَسنَ   بِٱلۡحَق ِ   ِجۡئَنََٰ   إِل

َ
 بيانـًا يأ ... ﴾ ٣٣ َتۡفِسايًر  َوأ

 ."والكشف اإلبانة وهو الفسر من ممخوذ وهو وتفصيالا،
 شـيء بيان على تدل ،واحدة كلمة والراء والسين الفاء: (فسر)"» : فارس ابن قال

ـ يقـال: ر،ْسـالفَ  ذلك من ،وإيضاحه  نظـر رة:ِسـفْ والت   رْسـوالفَ  ،رتهوفَسـ الشـيء رتفس 

 ."فيه وحكمه الماء إلى الطبيب
 االصطل : يف لتفسيرا

 واحد إلى كلها إرجاعها يمكن" عديدة، تعريفات التفسير مصطلح على تواردت

 ،(الَبشرية الطاقة بقدر تعالى اهلل مراد عن يبحث علم) : التفسير علم أن وهو ... منها

 ."المراد وبيان المعنى، فهم عليه يتوقف ما لكل شامل فهو

                                                 
= 

 : )ت ،اللطيف عبد بن الرحمن عبد التميمي، وغيرهم، نجد علماء مشاهير و ،3/340 م،2002 ،15

. 256 ،1392 ،1 : ط السعودية، الرياض، اليمامة، دار (،ـه1406

 ،7ط مصــر، القــاهرة، وهبــة، مكتبــة هـــ،1398 حســين، الســيد محمــد الــذهبي، والمفســرون، تفســيرال (1)

.12 /1 م2000

.504 /4 ، القزويني ،اللغة مقاييس (2)

.14 /1 الذهبي، والمفسرون، التفسير (3)
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 البيان: تعريف /2

 لغة:ال يف البيان

و واإليضا ، الكشف،  لأصـ والنـون واليـاء الباء (بين)  ": فارس ابن قال ،روالظهُّ

 ."وانكشافه الشيء بعد وهو واحد،
  صطل :اال يف البيان 

 عـن بعُضـها يختلف بطرق الواحد،  المعنى  إيرادُ   هبا  يعرف  وقواعُد، أصول  )"

 ُيستطاع الواحد: فالمعنى ،(المعنى ذلك نفس على العقلية الّداللة ُوضو  يف بعض،

 . "عليه الّداللة وضو  يف ُمختلفة، بمساليب أداؤه

 البياي: للتفسير التركيب  المصطل  تعريف و ب

 التسـاع المبـين ،القـرآين الـنص يف التعبير وحسن الوركيب أسرار عن الكشف هو

 والوراكيــب المفـردات يف آخــر، دون لفـظ ورود مــن العلـة وبيــان التفسـيرية، المعـاين

 ة.القرآني واألساليب

 الكريم. القرآن تدبر على البياني التفسري أثر حول إملاحة : ثالثًا

 المكـين، واألسلوب الرصينة، والبالغة العالية، اللغة زاد من أدواته البيان لحسن

 أكثـر، الـنص مكنون عن كشف كلما المزيد، الزاد هذا من يملك المتلقي كان فكلما

 وأعمـق تـمثراا، أكثر سيكون أنه شك ال   الكريم القرآن هو النص هذا كان إذا فكيف

 اتباعـًا هـذا وافـق فـإن الحكـيم، الـذكر آيـات عليـه تنطـوي لما إدراكًا وأوسع تدبراا،

 الخيـر مـن صـاحبه جمـع فقـد المفسـرين، وثقـات الربـانيين العلمـاء وموافقة للسنة،

 . وأوفاه أكمله

                                                 
.327 /1 القزويني، اللغة، مقاييس (1)

 ضـبط ه(،1362) مصـطفى، بن إبراهيم بن أحمد ي،الهاشم والبديع، والبيان المعاين يف البالغة جواهر (2)

.216 بدون، التاريخ: بدون، ط: لبنان، بيروت، العصرية، المكتبة الصميلي، يوسف : وتدقيق
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 ومبارزتــه  النبــي مــنهم كثيــر اتبــاع وعــدم وأنفتهــا تكربهــا رغــم قــريش وهــذه

 تمثرهم كتمان يستطيعوا لم أام إال الطاحنة، المعارك يف بالسيوف ومجالدته العداء،

 بغيـر أحدهم يرجع حتى ورزانه، حسنه عليهم وطغى بيانه، غلبهم !! الكريم بالقرآن

 . له بالشهادة أعدائه ألد واستنطق به، ذهب الذي الوجه

 القرآن نزول باشر الذي الفصيح تمعالمج تمثر يف التممل من ذلك على أدل وليس

 ويعجـز بمكملهـا، القبيلة وتستجيب المعاند، ويعورف الكافر، فيسلم واآليتين، باآلية

 . منه بآية اإلتيان عن بمكمله الكون

 التـاريخ خلـدها الذهب بماء تكتب بكلمات نطق المغيرة بن الوليد اهلل عدو فهذا

 أنـك قومـك يبلـ  قـوال فيـه فقل" : فقالوا ومهق أزه لما إنكارها، أحد يستطيع ال عنه،

 أعلـم وال منـي، باألشـعار أعـرف رجـل مـنكم مـا اهلل فـو أقـول  وماذا قال:! له منكر

 هـذا، مـن شـيئا يقـول الـذي يشبه ما واهلل الجن، بمشعار وال مني، بقصيده وال برجزه

 مغــدق ه،أعــال لمثمــر وإنــه لطــالوة، عليــه وإن حــالوة، يقولــه الــذي لقولــه إن وواهلل

 ."تحته ما ليحطم وإنه يعلى، وال ليعلو وإنه أسفله،
 سـمعيًا شـاهداا  يسـتنطق أن دون التـاريخ هبـا ينطـق التـي األحـداث مـن هذا وغير

 والبالغـة العاليـة اللغـة سليقة من الزمن ذلك يف امتلكوه لما إال هذا كل وما وبصيرا،

 يصـل فهمـًا القـرآن، آي مـن عليهم أنزل ما وأدركوا ففهموا البيان، وحسن الفطرية،

 . اإلعجاز دقائق يقتنص وإدراكًا المعاين، أعماق إلى

 بشاشـة فخـالط البيـان، بفطـرة القـرآن هـذا تلقى فريد، قرآين جيل نشم فقد وهكذا

 اهلل أمـر وامتثـالهم وأعمـالهم، جـوارحهم علـى فـانعكس دمـائهم، يف وسـرى قلوهبم

 أمـر واهلل وهـذا ، ودالالته وإرشاده داياته،وه مقاصده بزمام وأمسكوا ، ورسوله

 . ونبيه كتابه، يف اهلل وزكاهم فضله، حازوا الجبال، قمم شوامخ دونه تتصاغر

                                                 
 دار الواحـد، عبـد مصـطفى : تحقيـق (،774 )ت عمر، بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن النبوية، السيرة (1)

. 1/499 هـ،1395 بدون، ط: لبنان، بيروت، المعرفة،
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 متزايـد وإدراك بعمـق المعـاين فهـم علـى البيـاين التفسير أثر جليًا يتضح هنا ومن

 هـذا يـلتنز مقاصـد مـن هـو الذي واالستنباط، التدبر من يستتبعه ما وكذلك متمايز،

 يف آية تخلو ال والذي ...(، القرآن يتدبرون )أفال : فيه اهلل قال والذي الحكيم، الذكر

 . إعجازه من اإلطالق على اهلل كتاب

 مـن المعين، وصايف النبع زالل من استقوا علماء المفسرين جهابذة من كان ولما

 الراية أصحاب امأ نجد والبيان، اللغة وعلوم القرآن علوم رأسها وعلى العلوم شتى

 العالمـة ومـنهم والبيـان، اللغـة سـال  مـن امتلكـوه لمـا واالسـتنباط، التدبر يف العليا

 عظـيم أنـه إال كّمـًا المجملة اليسيرة التفاسير من تفسيره أن فمع اهلل، رحمه السعدي

 مـن صـاحبه إنـاء يف بمـا تفسـيره فنضـح ، ينضـح فيه بما إناء وكل الفائدة، غزير القدر

 ما وهذا البياين، للتفسير مالمح ـ عبارته ويسر إجماله رغم ـ لنا فتتجلى والبيان، اللغة

 . البحث هذا يف تجليته أردت

* * * 
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 األلفاظ بدالالت عنايته : األول الفصل

 : األلفاظ دالالت : مفهو 

 من يلزم الشيء كون": وهي الفاء، مثلثة كلمة : والداللة داللة، جمع : الدالالت

  ."المدلول هو الثاين: والشيء الدال، هو األول: فالشيء آخر شيء فهم هفهم

 ."تقديرا أو تحقيقا الهجائية الحروف بعض على المشتمل الصوت" : األلفاظ

 

 األمساء داللة : األول املبحث

دة داللـة نفسه، يف معني علي دّل  ما : االسم"و اسم، جمع : األسماء مفهو   مجـر 

 ."ناالقورا عن

  : األول المثال

 : اآلية أ/

ِنۡ  َا َتۡيَنَُٰهم َكمۡ  إِۡسَر ِايَل  بَنِي    َسۡل  ﴿ : تعالى قال ۡ   َوَمان بَي َِنة   َا يَة   م  ِ ِ  نِۡعَماةَ  ُيَباد   ٱّللَّ
َ  فَإِ َّ  َج  َاتۡهُ  َم  َبۡعدِ  ِمن    .[211 ]البقرة: ﴾ ٢١١ ٱلۡعَِق ِب  َشِديدُ  ٱّللَّ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 أنعـم مـن ألن ؛لهـا تبـديال النعمة كفر تعالى اهلل وسمى" : اهلل رحمه السعدي قال

                                                 
. موضعًا عشرين على يربو ما فيها جمعُت  (1)

 علـي بـن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي الحنبلي، النجار ابن ،المنير الكوكب شر  (2)

 األولــى، : ط ،العبيكــان مكتبــة ،حمــاد نزيــه ود. الزحيلــي، محمــد د. قيــقتح هـــ(، 972 )ت الفتــوحي

 )ت الشــريف الــزين علــي بــن محمــد بــن علــي جرجــاينال ،التعريفــات نظــر:او ،125 /1 : هـــ1418

. 93 العلمية، الكتب دار ، هـ1403 األولى ط: الناشر، بإشراف العلماء من جماعة : تحقيق (،ـه816

 المتـولي : تحقيـق ه(، 972) المكـي النحوي أحمد بن اهلل عبد الفاكهي، ،النحو يف الحدود كتاب شر  (3)

.71 هـ،1414 وهبة، مكتبة الثانية، : ط الدميري، دأحم رمضان

 ه، 1422 األولـى، ط: ه(،643 )ت يعـيش، بـن علـي بن يعيش ،يعيش بنا للزمخشري، المفصل شر  (4)

. 1/81 : العلمية الكتب دار
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ــة نعمــة عليــه اهلل ــه اضــمحلت بواجبهــا، يقــم ولــم يشــكرها، فلــم دنيويــة، أو ديني  عن

 اهلل شـكر مـن وأمـا النعمـة، بـدل الكفـر فصـار والمعاصـي، بالكفر وتبدلت وذهبت،

 ."منها اهلل ويزيده تمر،وتس تثبت فإاا بحقها، وقام تعالى،

 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 . لها تبديال : (النعمة كفر) تعالى اهلل وسمى

 : الداللة وجه توضي  د/

ۡ    َوَمن ﴿ : تعـالى قوله يف )يبدل( : قوله معنى أن إلى اهلل رحمه المفسر يشير ِ   ُيَباد 
 . تبديالا  : فرهاك فسمى شكرها، بعدم هبا يكفر : أي ﴾نِۡعَمةَ 

 وهـذا وجحـود، لهـا كفـر هـو بواجبها بالقيام النعمة شكر عدم أن : الداللة ووجه

 . والنقمة بالزوال النعمة تبدلت بالكفر، الشكر ُبدل فلما تستمر، فال ُيذهبها

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

وۡ  ُسو ًا   َيۡعَمۡل   َوَمن ﴿ : تعالى قال
َ
َ  يَۡساَتۡغفِءِ  ُثامَّ  َنۡفَسُهۥ َيۡظلِمۡ  أ َ  َيِجادِ  ٱّللَّ   َغُفاورً  ٱّللَّ

  [110 ]النساء: ﴾١١٠  ِحيمً ر

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

  والكبيـرة، الصـغيرة المعاصـي، سائر يشمل اإلطالق عند السوء عمل أن واعلم"
 حسن. غير سيئاا نفسه يف ولكونه بعقوبته، عامله يسوء لكونه ﴾ ُسو ًا  ﴿ وسمي

 عنـد ولكـن ،دونـه فمـا بالشـرك ظلمهـا يشـمل اإلطـالق عند النفس ظلم وكذلك

 هنـا السـوء عمـل فيفسـر يناسـبه، بما منهما واحد كل يفسر قد باآلخر أحدهما اقوران

 وأعراضهم. وأموالهم دمائهم يف ظلمهم وهو الناس، يسوء الذي بالظلم

                                                 
ــرحمن الكــريم تيســير (1) ــان، كــالم تفســير يف ال ــد الســعدي، المن ــرحمن عب ــن ال ــن ناصــر ب ــد ب  اهلل،)ت عب

.95 ه،1420 األولى، ط: الرسالة، مؤسسة اللويحق، معال بن الرحمن عبد : تحقيق ه(،1376
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 ظلـم وسـمي  عبـده، وبـين اهلل بـين التـي والمعاصـي بـالظلم الـنفس ظلـم ويفسر

 ملـك هي وإنما يشاء، بما فيها يتصرف له ملكا ليست العبد نفس ألن "ظلما" النفس

 بإلزامهــا العــدل، طريـق علــى يقيمهـا أن وأمــره العبــد عنـد أمانــة جعلهـا قــد تعـالى هلل

ا المستقيم للصراط  بمـا العمـل يف ويسـعى بـه أمـر مـا تعليمهـا يف فيسـعى وعمالا  علما

 الـذي العـدل، عـن هبـا وعـدول وخيانـة لنفسـه ظلم قالطري هذا غير يف فسعيه يجب،

 ."والظلم الجور ضده

 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 سـيئاا نفسـه يف ولكونـه بعقوبتـه، عامله يسوء لكونه ﴾ ُسو ًا  ﴿ وسمي" : قوله /1

 ."حسن غير

 يتصـرف لـه ملكـا ليسـت العبد نفس ألن (ظلما) النفس ظلم وسمي"  : قوله /2

 ."يشاء بما يهاف

 : الداللة وجه توضي  د/

 ســوءاا، المعصــية وســميت المعصــية، هـو الســوء أن اهلل رحمــه المفســر يشـير /1

 تتسـبب أاـا وعاقبتهـا نفسهاـ يف حسنة غير المعصية فحقيقة والعاقبة، الحقيقة بحكم

 . يعملها لمن ومعنى حسًا السيئ بالشعور

 المخالفـة هـذه ألن للـنفس؛ ظلـم اهلل مـرأ مخالفـة أن اهلل رحمـه المفسر يشير /2

 . جنبيه بين التي نفسه : وهي المرء يدي بين التي لألمانة حفظ وعدم تفريط

* * * 

                                                 
.200 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 آل : 31) : آليـة تفسيره انظر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

. إبراهيم( :28و) عمران(،
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  احلروف داللة : الثاني املبحث

 لـم ثـم ومن غيره، يف معنى على دل ما الحرف"و حرف، جمع : الحرو  مفهو 

 ."يصحبه فعل أو اسم من ينفك  

 : لاألو المثال

 : اآلية أ/

َِّذينَ ﴿ : تعالى قال ةَ  َوُيقِيُمو َ  بِٱلَۡغۡيبِ   يُۡؤِمُنو َ   ٱل لَوَٰ  ﴾3 يُنفُِقاو َ  َرَزۡقَنَُٰهمۡ  َوِممَّ  ٱلصَّ
  [3 ]البقرة:

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 والنفقـة كالزكـاة، الواجبة النفقات فيه يدخل ﴾يُنفُِقو َ  َرَزۡقَنَُٰهمۡ   َوِممَّ  ﴿ :قال ثم"

 طرق بجميع المستحبة والنفقات ،ذلك ونحو والمماليك واألقارب، الزوجات لىع

 هي، حيث من النفقة وألن أهله، وتنوع أسبابه لكثرة ؛عليهم المنفق يذكر ولم ،الخير

 .اهلل إلى قربة

 مـن يسيرا جزءا إال منهم يرد لم أنه لينبههم  ؛التبعيض  على  الدالة" من" بـ وأتى

 إخواام. به وينتفع بإنفاقه، هم ينتفعون بل مثقل، وال لهم رضا غير أموالهم،

 ليســت أيــديكم، بــين التــي األمــوال هــذه أن إلــى إشــارة ﴾َرَزۡقااَنَُٰهمۡ  ﴿ قولــه: ويف

 فكمـا علـيكم، بـه وأنعم خولكم، الذي اهلل رزق هي وإنما وملككم، بقوتكم حاصلة

 بــه أنعــم مــا بعــض بــإخراج فاشــكروه عبــاده، مــن كثيــر علــى وفضــلكم علــيكم أنعــم

 . "المعدمين إخوانكم وواسوا عليكم،
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 يسـيرا جـزءا إال مـنهم يـرد لـم أنه لينبههم  ؛التبعيض  على  الدالة" من" بـ وأتى"

 ."إخواام به وينتفع بإنفاقه، هم ينتفعون بل مثقل، وال لهم ضار غير أموالهم، من

                                                 
.4/447 يعيش، ابن للزمخشري، المفصل شر  (1)

 . 41السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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 : الداللة وجه توضي  د/

 وأن للتبعـيض، عـادة المستعملة )مِْن( : حرف داللة إلى اهلل رحمه المؤلف يشير

 يسـير اإلنفـاق هـذا أن وهو المنفقين، تعالى اهلل به يحث أمر على للداللة هنا وقوعها

 . إخواام وانتفاع به انتفاعهم مع ضار، غير

  : الثاي المثال

 : اآلية أ/

َق مُ  َبي َِنَٰت  َيَُٰت  اَ  فِيهِ ﴿ : تعالى قال َٰهِيَم   مَّ ِ  َا ِمن    َكا َ  َدَخلَُهۥ َوَمن إِبَۡر  ٱلنَّا ِس  عَلَى َوّلِلَّ
َ  فَإِ َّ   َكَفءَ   َوَمن  َسبِيلا   إِلَۡيهِ  ٱۡسَتَط عَ  َمنِ  ٱلَۡبۡيِت  ِحجُّ   ]آل ﴾ ٩٧ ٱلَۡعَٰلَِماينَ  َعنِ  َغنِي   ٱّللَّ

 [97 عمران:

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 أنـه أحـدها ،أوجه عشرة من الوجوب تأكد على الدال اللفظ بهذا أتى الحج يفو"

 عليهم أوجبه من ذكر ثم واالختصاص االستحقاق ال  عليه وأدخل تعالى اسمه قدم

 نكـر ثـم االسـتطاعة، أهـل منـه أبـدل ، ﴾عَلَاى﴿ حـرف عليهـا الداخلة العموم بصيغة

 أو قـوت مـن تيسرت، سبيل أي: لىع الحج يجب بمنه إيذانا الشرط سياق يف السبيل

 بـالكفر التهديـد بـمعظم ذلـك أتبـع ثـم سـبيال يسمى ما بحصول الوجوب فعلق مال،

 وأكـد الشـمن عظـم ثـم وتركـه الواجـب هـذا التزامـه لعـدم أي: ﴾ َكَفءَ  َوَمن﴿ فقـال

 إلـى بـه حاجـة وال الحميـد، الغنـي هـو تعـالى واهلل عنه، به يستغنى ما بإخباره الوعيد

 وإعراضه عليه وسخطه له بمقته اإلعالم من هنا عنه استغنائه ذكر يف وإنما ،أحد حج

 عمومـا، ﴾ٱلَۡعَٰلَِمينَ ﴿ اسم بذكر ذلك أكد ثم وأبلغه، التهديد أعظم هو ما عنه بوجهه

 الكامـل الغنـى فلـه كلهـم العـالمين عـن غنيـا كان إذا ألنه عنه، غني اهلل فإن يقل: ولم

 ثوم عليه، أوجبه الذي حقه لتارك مقته لعظم أدل فكان ،اعتبار بكل وجه كل من التام

                                                 
 : 6-5) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (1)

. العنكبوت(
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  تمكـد  تقتضـي  أوجـه  عشـرة  فهـذه  ،التأكيد على الدالة "إن" بأداة المعنى هذا أكد
 . "لعظيما الفرض  هذا

 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 جـه،أو عشرة من الوجوب تمكد على الدال اللفظ هبذا أتى الحج ويف" : قوله /1

 "واالختصاص االستحقاق الم عليه وأدخل تعالى اسمه قدم أنه أحدها

"التمكيد على الدالة "إن" بمداة المعنى هذا أكد ثم" : قوله /2

 : الداللة وجه توضي  د/

 الم وأاــا )وهلل( : لفــظ يف الــالم حــرف داللــة إلــى اهلل رحمــه المؤلــف يشــير /1

 إفراد وهو األلوهية توحيد يف عظيم نىمع على تدل والتي واالختصاص، االستحقاق

 . العظيمة العبادة هبذه اهلل

( : النصب حرف داللة إلى اهلل رحمه المؤلف يشير /2  وهـو تؤكـد أداة وأاا )إن 

 الـذي حقـه لتـارك شـديد مقـت هـذا طيات ويف سبحانه، العالمين عن تعالى اهلل غنى

 . سبحانه عليه أوجبه

* * * 

                                                 
 . 140 لسعدي،ا الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)
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 (1)الرتاكيب بدالالت تهعناي : الثاني الفصل

 : التراكيب مفهو 

 والمجمـوع تركيب، األخرى إلى الكلمتين أحد ضم" : والوركيب تركيب، جمع

 ."ال أم نسبة بينهما كان سواء ،مركب

 

  والذكر احلذف داللة : األول املبحث

 : والذكر الحذ  مفهو 

 . "مَقامَها يقوم مِنَْها بخلف كلمة إِْسَقاط : الحذ 

 . "بِاْلَمْعنَى الت ْذكِير ِجَهة على كلمة وجود : الّذكر

 : األول المثال

 : اآلية أ/

َٰلَِ    1  ل م  ﴿ : تعوالى قال -1 ]البقررة: ﴾ ٢ ل ِۡلُمتَّقِاينَ  ُهدىً  فِيهِ   َرۡيَب   لَ  ٱلِۡكَتَُٰب   َذ

2]  

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

  ُهاادىً  ﴿ قــال: بــاليقين إال تحصــل ال الهدايــة وكانــت اليقــين علــى اشــتمل فلمــا"
  إلـى  الهدايـة  بـه  وما  والشبه، الضاللة من الهداية به تحصل ما والهدى: ﴾ل ِۡلُمتَّقِينَ 
 للمصلحة هدى يقل فلم المعمول، وحذف ﴾ُهدىً  ﴿ :وقال النافعة،  الطرق  سلوك

 فهـو ن،الداري مصالح لجميع هدى وأنه العموم، إلرادة الفالين، للشيء وال الفالنية،

 والصـحيح الباطـل، مـن للحق ومبين والفروعية، األصولية المسائل يف للعباد مرشد

                                                 
. موضعًا وعشرين أربعة على يربو ما فيها جمعُت  (1)

. 76 الفاكهي، النحو، يف الحدود كتاب شر  (2)

 التـاريخ بدون، : ط السامرائي، إبراهيم : تحقيق هـ(،384 )ت عيسى، بن علي الرماين، الحدود، رسالة (3)

. 70 الفكر، دار بدون، :
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 ."وأخراهم دنياهم يف لهم، النافعة الطرق يسلكون كيف لهم ومبين الضعيف، من

 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 يءللش وال الفالنية، للمصلحة هدى يقل فلم المعمول، وحذف ﴾ُهدىً  ﴿: وقال

 يف للعبــاد مرشـد فهــو الـدارين، مصــالح لجميـع هــدى وأنـه العمــوم، إلرادة ؛الفـالين

 الضـعيف، مـن والصـحيح الباطـل، مـن للحـق ومبين والفروعية، األصولية المسائل

 وأخراهم. دنياهم يف لهم، النافعة الطرق يسلكون كيف لهم ومبين

 : الداللة وجه توضي  د/

 فهـو : الحـذف أمـا الحـذف، هـذا وفائـدة اآلية يف ذفح لوقوع اهلل رحمه المؤلف يشير

 . هدى كل ليعم العموم فإرادة : فائدته وأما ، ﴾ُهدىً  ﴿ : تعالى قوله بعد المعمول حذف

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

ۡمءِ  ِمنَ   لََ    لَۡيَس  ﴿ : تع لي ق  
َ
وۡ  َشۡيا   ٱلۡأ

َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َيُتوَب  أ

َ
َبُهمۡ  أ ِ  َظَٰلُِماو َ  مۡ فَاإِنَّهُ  ُيَعذ 

 . [١٢٨ :عمء    آ] ﴾١٢٨

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 سـببا مـنهم يـذكر ولـم إليـه، الفعل أسند عليهم توبته تعالى ذكر لما كيف وتممل"

 سبب سبق غير من عبده، على فضله محض النعمة أن على ذلك ليدل ؛لذلك موجبا

  العـذاب  علـى  ورتبـه  ،ظلمهـم معـه ذكـر العـذاب ذكـر ولمـا وسـيلة، وال العبـد من
وۡ ﴿ : قالف للسببية،  ةالمفيد  بالفاء

َ
َبُهمۡ  أ ِ ُهمۡ  ُيَعذ   كمـال علـى ذلـك ليدل؛ ﴾َظَٰلُِمو َ  فَإِنَّ

 الـذي هـو العبد بل عبده يظلم ولم موضعها، العقوبة وضع حيث وحكمته، اهلل عدل

."نفسه ظلم

                                                 
. 40السعدي، الرحمن، كالم يرتفس يف الرحمن الكريم تيسير (1)

. 147،المرجع السابق (2)
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 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

ــدة  بالفــاء  العــذاب  علــى  ورتبــه  ظلمهــم، معــه ذكــر العــذاب ذكــر ولمــا   المفي
وۡ ﴿ فقال للسببية،

َ
َبُهمۡ  أ ِ ُهمۡ  ُيَعذ   وحكمته، اهلل عدل كمال على ذلك ليدل؛ ﴾َظَٰلُِمو َ  فَإِنَّ

 . نفسه ظلم الذي هو العبد بل عبده يظلم ولم موضعها، العقوبة وضع حيث

 : الداللة وجه توضي  د/

 : ظلمهــم ذكــر وهــي اآليــة، يف الــذكر بالغــة وجــود إلــى اهلل رحمــه المفســر يشــير

ُهمۡ ﴿  إنـه إذ تعـالى، اهلل عـدل عن المبين اإلفصا  هو الذكر: هذا وفائدة ﴾َظَٰلُِمو َ  فَإِنَّ

 .العقوبة فاستحقوا ألنفسهم، ظلمهم وقوع بعد إال عذهبم ما سبحانه

* * * 

                                                 
 : 25) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسـر لـدى الداللـة هـذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (1)

 . عمران( آل : 145) البقرة(،
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 الوصف داللة : الثاني املبحث

  : الوصف مفهو 

 . "الموصوف بذات القائم المعنى" هو : فالوص

 : األول المثال

 : اآلية أ/

رِ  ﴿ : تعـالى قال ِ َِّذينَ   َوَبش  َٰلَِحَِٰت  وََعِملُو    َا َمُنو    ٱل  َّ  ٱلصَّ
َ
َٰت لَُهمۡ  أ  َتۡحتَِه  ِمن َتۡجءِي َجنَّ

َُٰء   نَۡه
َ
ِۡزق  َثَمَءة ِمن ِمۡنَه  ُرزِقُو    ُكلََّم  ٱلۡأ َِّذي  َهَٰذَ  قَ لُو    ر  تُاو    َقۡبُل   ِمن ُرزِۡقَن  ٱل

ُ
 ُمتََشَٰابِه    بِاهِۦ َوأ

ۡزَوَٰج فِيَه    َولَُهمۡ 
َ
َءة   أ َطهَّ    [٢٥ :] لبقءة ﴾ ٢٥ َخَٰلُِدو َ  فِيَه  َوُهمۡ  مُّ
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 علـى الصـالحات، األعمـال أهـل المـؤمنين، جزاء ذكر الكافرين، جزاء ذكر لما"

 راهبـا، راغبـا العبـد ليكـون والورهيـب، الورغيـب بـين يجمـع القرآن يف تعالى طريقته

رِ  ﴿ فقال: راجيا خائفا ِ َّاِذينَ  ﴿ ،مقامـه قـام ومـن الرسول أيهايا أي: ﴾َوَبش   ﴾ َا َمُناو    ٱل
َٰلَِحَِٰت  وََعِملُو   ﴿ بقلوبهم  الصالحة. بمعمالهم إيماام فصدقوا بجوارحهم، ﴾ٱلصَّ

 دينـه وأمـور العبـد، أحـوال تصـلح هبـا ألن ،بالصـالحات الخيـر أعمـال ووصفت

 مـن بـذلك فيكون األحوال، فساد عنه هبا ويزول واألخروية، الدنيوية وحياته ودنياه،

 .  "جنته يف الرحمن لمجاورة يصلحون الذين الصالحين،
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 دينـه وأمـور لعبـد،ا أحـوال تصـلح هبـا ألن بالصالحات، الخير أعمال ووصفت"

 مـن بـذلك فيكون األحوال، فساد عنه هبا ويزول واألخروية، الدنيوية وحياته ودنياه،

                                                 
ــا الســبكي، ،الدقيقــة والتعريفــات األنيقــة الحــدود (1) ــن زكري  مــازن د. : تحقيــق هـــ(،926 )ت محمــد، ب

. 72 المعاصر، الفكر دار األولى، : ط المبارك،

. 46 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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 ."جنته يف الرحمن لمجاورة يصلحون الذين الصالحين،

 وفائدتــه وصــف وجــود إلــى اهلل رحمــه المفســر يشــير: الداللووة وجووه توضووي  د/

َٰ ﴿ : تعالى قوله وهو فالوصف اآلية، يف الداللية  علـى الداللـة : وفائدتـه ﴾لَِحَِٰت ٱلصَّ

 . اهلل بإذن فسادها وزوال العبد أحوال كافة إصال  إلى يؤدي الصالح العمل أن

 : الداللة هذه شواهد من / هو

ِمَّ  َرۡيب  فِي  ُكنُتمۡ   َوِإ  ﴿ : تعـالى قوله لَۡن  م  تُو    َعۡبِدنَ  عَلَىَٰ  نَزَّ
ۡ
ِان بُِسوَرة فَأ ِۡثلِاهِۦ م   ﴾ م 

   [٢٣ :] لبقءة اآلية
 أعظـم أن علـى دليل العظيم، المقام هذا يف بالعبودية الرسول وصف  ويف" : قال

 واآلخرين. األولين من أحد فيها يلحقه ال التي بالعبودية، قيامه ، أوصافه

َّاِذي   ُساۡبَحَٰنَ ﴿ فقـال: اإلسراء، مقام يف بالعبودية وصفه كما ۡساَرىَٰ   ٱل
َ
 ﴾بَِعۡباِدهِۦ  أ

َّاِذي َتَب َركَ ﴿ :فقال اإلنزال، مقام ويف [1 :] لإسر ا َ    ٱل  ﴾َعۡباِدهِۦ عَلَاىَٰ   ٱلُۡفۡءقَا  َ   نَازَّ

 ." [1 :] لفءق  

  : الثاي المثال

 : اآلية أ/

َل ئَِ   ﴿ : تعـالى قال و 
ُ
َِّذينَ   أ ُ    لََعَنُهمُ   ٱل ُ  يَۡلَعنِ   َوَمن  ٱّللَّ مۡ  ٥٢ نَِصيًر  لَُهۥ َتِجدَ  فَلَن ٱّللَّ

َ
 أ

ِنَ  نَِصيب لَُهمۡ  َّ  فَإِذ  ٱلُۡمۡلِ   م     [٥٣-٥٢ :] لنس ا ﴾ ٥٣ نَقِيًر  ٱلنَّ َس  يُۡؤتُو َ  ل
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

مۡ ﴿"
َ
ِنَ  نَِصيب لَُهمۡ  أ لون أي: ﴾ٱلُۡمۡلِ   م   بمجرد شاءوا من على شاءوا من فيفضِّ

 أشد وبخلوا حوالش كذلك كانوا فلو المملكة، تدبير يف هلل شركاء فيكونون أهوائهم،

َّ ﴿ الملك من نصيب لهم كان لو أي: ﴾ فَإِذً ﴿ :قال ولهذا البخل،  ٱلنَّ َس  يُۡؤتُو َ  ل
                                                 

 : 23) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسـر لـدى الداللـة هـذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (1)

 الفرقان(. : 1) اإلسراء(، : 1) البقرة(،
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 ملكهم وجود تقدير على البخل بشدة لهم وصف  وهذا ،قليال وال شيئاا أي: ﴾نَقِيًر 

 .  "أحد كل عند إنكاره المتقرر االستفهام مخرج هذا وأخرج ،اهلل لملك المشارك
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد طنمو ج/

 لملـك المشارك ملكهم وجود تقدير على البخل بشدة لهم وصف  وهذا" : قوله

 . " أحد كل عند إنكاره المتقرر االستفهام مخرج هذا وأخرج ،اهلل

 : الداللة وجه توضي  د/

 فالوصـف اآليـة، يف الدالليـة وفائدتـه وصـف وجـود إلـى اهلل رحمه المفسر يشير

َّ   فَإِذً ﴿ : تعالى ولهق وهو  بخلهـم شـدة علـى الداللـة : وفائدتـه ﴾نَقِيًر  ٱلنَّ َس  يُۡؤتُو َ  ل

 . كبيرا علوا يقولون عما اهلل تعالى الملك، تعالى هلل مشاركتهم فرضية على

* * * 

                                                 
. 183السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم يرتيس (1)
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 االقرتان داللة : الثالث املبحث

 حكـمُ  ُيَبي نُ  ثم النهِي، وأ األمرِ  يف أشياء   أو شيئين بين ُيْجَمع أن" : االقتران مفهو 

 ."لآلخر الُحْكمِ  ذلك ثبوِت  على بالِقَرانِ  فيستدل أحِدهما،

 : األول المثال

 : اآلية أ/

َِّذينَ ﴿ ةَ  َوُيقِيُمو َ  بِٱلَۡغۡيبِ   يُۡؤِمُنو َ   ٱل لَوَٰ    [3 :] لبقءة ﴾ 3 يُنفُِقو َ  َرَزۡقَنَُٰهمۡ  َوِممَّ  ٱلصَّ
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 على لإلحسان متضمنة والنفقة والزكاة للمعبود، لإلخالص متضمنة الصالة ألن  

 عنـوان أن كمـا الخلـق، نفـع يف وسعيه للمعبود، إخالصه العبد سعادة فعنوان عبيده،

 . "إحسان وال إخالص فال منه، األمرين هذين عدم العبد شقاوة
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 متضــمنة الصــالة ألن ؛القــرآن يف والزكــاة الصــالة بــين تعــالى يجمــع مــا وكثيــرا"

 ."عبيده على لإلحسان متضمنة والنفقة والزكاة للمعبود، لإلخالص

 : الداللة وجه توضي  د/

 والزكـاة، الصـالة بـين الكـريم القـرآن يف االقوران بكثرة اهلل رحمه المؤلف يصر 

 واإلحسـان اإلخـالص أهميـة استحضـار وهـو االقـوران، هـذا وفائـدة داللـة ويوضح

 . اهلل رحمه منه وجيزة رائعة لفتة يف واآلخرة، الدنيا يف للعبد والفال  السعادة لتحقيق

                                                 
 : تقـديم الشـحات، عاصـم أبـو المصـري، الربكايت ،األصوليين عند هبا االحتجاج ووجه االقوران داللة (1)

 اإلسـالمية، والتوزيـع النشـر دار هــ،1432 األولـى، ط: بـالي، السالم عبد بن وحيد العربي، بن سامي

18 .

. (41) : الرحمن مالكري تيسير (2)
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 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

ُ   َشِهدَ  ﴿ نَُّهۥ  ٱّللَّ
َ
َّ  إَِلَٰهَ  لَ    أ لُو    َوٱلَۡمَل ئَِكةُ  ُهوَ  إِل و 

ُ
َّ  إَِلَٰهَ  لَ    بِٱلِۡقۡسِط   قَ  ئَِم ا ٱلۡعِۡلمِ  َوأ  ُهوَ  إِل

  [١٨ :عمء    آ] ﴾ ١٨ ٱلۡحَِكيمُ  ٱلَۡعِزيزُ 
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 فضــال بــذلك وكفــى مالئكتــه، وشــهادة بشــهادته شــهادهتم قــرن  اهلل أن ومنهــا:"

 المتصـفون بـه القـائمون هـم إذ العلـم، إلـى فمضافهم العلم، أولي جعلهم أنه :ومنها

 ."بصفته
 : اهلل رحمه كلمه من اهدالش موطن ج/

 ."مالئكته وشهادة بشهادته شهادهتم قرن  اهلل أن"

 : الداللة وجه توضي  د/

 اهلل وشـهادة العلـم، أولـي شـهادة بـين االقـوران بوجـود اهلل رحمـه المؤلف صر 

 . وأهله العلم فضل بيان وهو: االقوران هذا داللة على ونص ومالئكته، تعالى

* * * 

                                                 
. 125 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 : 285) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

. الربوج( : 14-10) النساء(، : 131) عمران(، آل : 18) البقرة(،
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 اإلضافة داللة : ابعالر املبحث

 : اإلضافة مفهو 

 أى - بتنزيلـه ،مـؤوال ولـو غيـره اسـم إلـى مشـتق أو جامـد اسم سنادا" : اإلضافة

 أي مقامـه، يقوم – شئ أى - ما منزلة أو فيه، التنوين منزلة األول: االسم من - الغير

."فيه التنوين، :

 : األول المثال

 : اآلية أ/

ۡمءِ ٱ  ِمنَ   لََ    لَۡيَس  ﴿
َ
وۡ  َشۡيا   لۡأ

َ
وۡ  َعلَۡيِهمۡ  َيُتوَب  أ

َ
َبُهمۡ  أ ِ ُهمۡ  ُيَعذ  ِ  ١٢٨ َظَٰلُِماو َ  فَإِنَّ  َما  َوّلِلَّ

َمََٰوَٰتِ  فِي ۡرِض   فِي َوَم  ٱلسَّ
َ
ُب  يََش  اُ  لَِمن َيۡغفِءُ  ٱلۡأ ِ ُ  يََش  ُا   َمن َوُيَعذ    آ] ﴾١٢٩ رَِّحايم َغُفور َوٱّللَّ

 [١٢٩-١٢٨ :عمء  
 : اهلل حمهر المفسر كل  ب/ 

 العبـد وأن العبـاد، اختيـار علـى غالـب اهلل اختيار أن على يدل مما اآلية هذه ويف"

 غيـره، يف والمصـلحة الخيـرة وتكـون شـيئا يختـار قد قدره وعال درجته ارتفعت وإن

 مـن على رد أعظم ففيها أولى باب من فغيره شيء األمر من له ليس  الرسول وأن

 يف نقـص العبـادة، يف شـرك هذا وأن وغيرهم، الصالحين نم غيرهم أو باألنبياء تعلق

 هـذا إن ذرة، مثقـال األمـر مـن يملـك ال من ويدعون له كله األمر من يوركون العقل،

  ولـم  ،إليوه الفعول أسوند علويهم توبته تعالى ذكر لما كيف وتأمل البعيد، الضالل لهو
  ىعلـ  فضله  محض  لنعمةا  أن  على  ذلك  ليدل  لذلك،  موجبا  سببا  منهم  يذكر
 ظلمهـم، معـه ذكـر العـذاب ذكر ولما وسيلة، وال العبد من سبب سبق غير من عبده،

وۡ ﴿ فقـال للسببية، المفيدة بالفاء العذاب على ورتبه
َ
َبُهمۡ  أ ِ ُهمۡ  ُيَعذ   ليـدل ؛﴾َظَٰلُِماو َ  فَإِنَّ

 بل دهعب يظلم ولم موضعها، العقوبة وضع حيث وحكمته، اهلل عدل كمال على ذلك

                                                 
. 279 الفاكهي، النحو، يف الحدود كتاب شر  (1)
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 مـن قـرر شـيء األمـر مـن له ليس أنه رسوله عن نفى ولما ،نفسه ظلم الذي هو العبد

ِ ﴿ فقال له األمر َمََٰوَٰتِ  فِي َم  َوّلِلَّ ۡرِض   فِاي َوَم  ٱلسَّ
َ
 والجـن واإلنـس المالئكـة مـن ﴾ٱلۡاأ

 الكـل واألرض، السـماوات يف مـا وجميـع كلهـا، والجمادات واألفالك والحيوانات

 ذرة مثقـال لهـم فلـيس المماليـك، تصـرف فيهم متصرف مدبرون ونمخلوق هلل ملك

 .  "الملك من
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 موجبـا سـببا منهم يذكر  ولم  إليه، الفعل أسند عليهم توبته تعالى ذكر لما كيف وتممل"

 عبـدال مـن سـبب سـبق غيـر مـن عبـده، على فضله محض النعمة أن على ذلك ليدل لذلك،

 للسـببية، المفيـدة بالفـاء العـذاب على ورتبه ظلمهم، معه ذكر العذاب ذكر ولما ،وسيلة وال

وۡ ﴿ فقال
َ
َبُهمۡ  أ ِ  وضـع حيـث وحكمتـه، اهلل عـدل كمال على ذلك ليدل ؛ ﴾َظَٰلُِمو َ  فَإِنَُّهمۡ  ُيَعذ 

 ."نفسه ظلم الذي هو العبد بل عبده يظلم ولم موضعها، العقوبة

 : لةالدال وجه توضي  د/

 دلــت التــي والداللــة وبيااــا اآليــة يف اإلضــافة بوجــود اهلل رحمــه المؤلــف صــر 

 محض بيان : وداللتها سبحانه، إليه التوبة فعل وتعالى تبارك اهلل أضاف حيث عليها،

 . وسيلة أو منهم مبذول لسبب ال عليهم تعالى اهلل من واإلنعام التفضل

 هــذا علــى ألنفســهم ظلمهــم عطــف مــع تعــالى إليــه التعــذيب فعــل إســناد كــذلك

 وعال. جل عدله كمال وداللته التعذيب،

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

ِن َرۡحمَة َهََٰذ  قَ َ  ﴿ : تعـالى قال ب ِي   م   َرب ِي وَۡعدُ  وََكا َ  َدكَّا َا    َجَعلَُهۥ  َرب ِي وَۡعدُ  َج  اَ  فَإَِذ  رَّ
   [٩٨ :] لكهف ﴾ ٩٨ َحق  

                                                 
. 147السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)
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 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 وقـال: موليهـا إلـى النعمـة أضـاف  الجليل، واألثر الجميل الفعل هذا فعل فلما"

ِن َرۡحمَة َهََٰذ ﴿ ب ِي   م  ، وإحسانه فضله من أي: ﴾رَّ
 
 الصـالحين، الخلفـاء حال وهذه علي

 كمـا اهلل بنعمـة واعورافهم وإقرارهم، شكرهم ازداد الجليلة، بالنعم عليهم اهلل من إذا

 قـال: العظـيم، البعـد مـع سـبم ملكـة عـرش عنده حضر لما السالم، عليه سليمان قال

ۡشُكءُ   لَِيۡبلَُونِي    َرب ِي فَۡضلِ  ِمن َهََٰذ  قَ َ  ﴿
َ
مۡ  َاأ

َ
ۡكُفُء   أ

َ
 التجـرب أهل بخالف [40 :] لنمل ﴾أ

- قـارون قـال كمـا ،وبطـرا أشرا تزيدهم الكبار، النعم فإن األرض يف والعلو والتكرب

َم   ﴿ قـال: -القوة أولي بالعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز، من اهلل آتاه لما وتِيُتاُهۥ إِنَّ
ُ
  أ

 .  "[78 :] لقص  ﴾ِعنِدي     ِعۡلم    عَلَىَٰ 
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

ِن َرۡحمَة َهََٰذ ﴿ وقـال: موليها إلى النعمة أضاف ب ِاي   م   وإحسـانه فضـله مـن أي: ﴾رَّ

،
 
 يف والعلــو والتكــرب التجــرب أهــل بخــالف ... الصــالحين الخلفــاء حــال وهــذه علــي

 مــن اهلل آتــاه لمــا- قــارون قــال كمــا،وبطرا أشــرا تزيــدهم الكبــار، الــنعم فــإن األرض

َما   ﴿ قـال: -القـوة أولـي بالعصـبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز، وتِيُتاُهۥ إِنَّ
ُ
  ِعۡلام    عَلَاىَٰ   أ

 ."[78 :] لقص  ﴾ِعنِدي   
 : الداللة وجه توضي  د/

 حيـث عليها، دلت التي والداللة وبيااا اإلضافة بوجود اهلل رحمه المؤلف صر 

 بفضـل االعـوراف : اإلضـافة هذه وداللة هبا، أنعم من إلى النعمة إضافة حصول أبرز

 فيهـا المتكـرب فيضـيف والبطـر واألشـر التكرب من ذلك ضد وأما وإحسانه، تعالى اهلل

 . قارون مثال يف كما نفسه، إلى النعمة

* * * 
                                                 

. 486 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 آل : 97) : آليـة تفسيره انظر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

. الكهف( : 98) يوسف(، : 100) عمران(،
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  األساليب بدالالت عنايته : الثالث الفصل

 : األساليب مفهو 

 يف أي القـول أسـاليب يف أخـذ : يقـال الطريقة، وهو ، أسلوب جمع" : األساليب

 ."منه طرق

 التكرار داللة : األول املبحث

 : التكرار مفهو 

 الواحـد، فوق ما بالكثرة والمراد ثالثا، بذكره هوكثرت أوال، ذكره بعد ثانيا الشيء ذكر هو"

 ."اللفظي التوكيد قبح وإال بالفصاحة، يخل ال كثرة بال التكرار ألن الكثرة شرط وإنما

 : األول المثال

 : اآلية أ/

تِيَنَُّكم فَإِمَّ  َجمِيع     ِمۡنَه   ٱۡهبُِطو     قُۡلَن ﴿
ۡ
ِن ِي يَأ  َخاوۡف   لَاافَ  ُهاَد يَ  تَبِاعَ  َفَمان ُهدى م 

َِّذينَ  ٣٨ َيۡحَزنُو َ  ُهمۡ  َولَ  َعلَۡيِهمۡ  بُو    َكَفُءو    َوٱل َل ئَِ   أَـِبَيَٰتَِن    َوَكذَّ و 
ُ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
 فِيَها  ُهمۡ  ٱلنَّ رِ   أ

   [٣٩-٣٨ :] لبقءة ﴾٣٩ َخَٰلُِدو َ 
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

تِيَنَُّكم فَإِمَّ ﴿ :قوله وهو ذكر ما عليه ليرتب ؛اإلهباط كرر"
ۡ
ِن ِاي يَأ  أي: ﴾ُهادى م 

 يهـديكم وكتـاب رسـول أي: هدى، -الثقلين معشر يا- مني جاءكم وزمان وقت أي  

 بـمن منكم، ﴾ُهَد يَ  تَبِعَ  َفَمن﴿ رضائي، من ويدنيكم ،مني ويدنيكم مني، يقربكم لما

 والكتـب، الرسـل أخبـار جميـع بتصـديق وذلـك هبـم، واهتـدى وكتبـي، برسـلي آمـن

 اآليـة ويف ﴾َيۡحَزنُاو َ  ُهامۡ  َولَ  َعلَۡيِهمۡ  َخوۡف   فَلَا﴿ للنهـي، واالجتناب لألمر الواالمتث

                                                 
 . موضعًا سبعين على يربو ما فيها جمعت وقد (1)

 دار بـدون، : التـاريخ بـدون، ط: ،395 ت اهلل عبـد بـن الحسـن هـالل أبـو العسـكري، األمثـال، جمهرة (2)

 . 1/166 الفكر،

 .3/46 لوراث،ل األزهرية المكتبة بدون، : التاريخ بدون، ط: عوين،، حامد عوين، األمثال، جمهرة (3)
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َبعَ  َفَمنِ ﴿ األخرى:  . ﴾يَۡشَى َٰ  َولَ   يَِضلُّ   فَلَا  ُهَد يَ  ٱتَّ
 أشياء: أربعة هداه اتباع على فرتب

 أحــدث مضــى، قــد كــان إن المكــروه أن: بينهمــا والفــرق ،والحــزن الخــوف نفــي

 حصـل انتفيـا وإذا ،هداه اتبع عمن فنفاهما الخوف، أحدث منتظرا، كان وإن الحزن،

 انتفيـا وإذا ،هـداه اتبع عمن والشقاء الضالل نفي وكذلك التام، األمن وهو ضدهما،

 والسـعادة األمـن لـه حصـل هـداه، اتبـع فمـن والسـعادة، الهـدى وهـو ضـدهما، ثبت

ــة ــة الدنيوي ــدى، واألخروي ــى واله ــه وانتف ــل عن ــر ك ــن وه،مك  والحــزن، الخــوف، م

 مـن عكـس وهـذا المرهـوب، عنه واندفع المرغوب، له فحصل والشقاء، والضالل،

."بآياته وكذب به، فكفر هداه، يتبع لم

 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 نفـي أشـياء: أربعـة هـداه اتبـاع علـى فرتـب ... ذكـر مـا عليه ليرتب اإلهباط، كرر

ــع عمــن نفاهمــاف ... والحــزن الخــوف ــا، وإذا هــداه اتب   وهــو ضــدهما، حصــل انتفي

 .التام األمن

 وهــو ضــدهما، ثبــت انتفيــا وإذا هــداه اتبــع عمــن والشــقاء الضــالل نفــي وكــذلك

 واألخرويـة الدنيويـة والسـعادة األمـن لـه حصـل هـداه، اتبـع فمـن والسـعادة، الهدى

 فحصل والشقاء، والضالل، والحزن، الخوف، من مكروه، كل عنه وانتفى والهدى،

 ."المرهوب عنه واندفع المرغوب، له

 : الداللة وجه توضي  د/

 مـا ترتيـب : وهـي داللتـه وبين اآليات، يف التكرار أسلوب بوجود المؤلف صر 

 فقـد سـبحانه، هـداه اتبـاع علـى رتبـه الـذي وأن الهـدى، اتبـاع وهو الزمه، على بعده

ــه انتفــى  حصــول علــى يــدل بــدوره ذاوهــ والشــقاء، والضــالل والحــزن الخــوف عن

 المرهوب. واندفاع المرغوب،

                                                 
. 50 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)
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 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

﴿ ِ َمََٰوَٰتِ  فِي َم  َوّلِلَّ ۡرِض   فِي َوَم  ٱلسَّ
َ
ۡيَن   َولََقدۡ   ٱلۡأ َِّذينَ  َوصَّ وتُو    ٱل

ُ
 َقاۡبلُِكمۡ  ِمن ٱلِۡكَتََٰب  أ

 ِ  َوِإيَّ ُكمۡ 
َ
ُقو    أ َ   ٱتَّ ِ  فَإِ َّ  تَۡكُفُءو    َوِإ  ٱّللَّ َمََٰوَٰتِ  فِي َم  ّلِلَّ ۡرِض   فِي َوَم  ٱلسَّ

َ
ُ  وََكا َ  ٱلۡأ  َغنِيًّ  ٱّللَّ

ِ  ١٣١ َحمِيد  َمََٰوَٰتِ  فِي َم  َوّلِلَّ ۡرِض   فِي َوَم  ٱلسَّ
َ
ِ  َوَكَف َٰ  ٱلۡأ    [١٣٢-١٣١ :] لنس ا ﴾ ١٣٢ َوكِيلًا بِٱّللَّ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 شـيء كـل علـى وأنـه األرض، يف ومـا واتالسـما يف لمـا ملكـه إحاطـة كـرر  ثـم"

 الوكالـة، تمـام مـن ذلك فإن الحكمة، وجه على األشياء بتدبير قائم عالم أي: وكيل،

 وتـدبيره، تنفيـذه علـى والقـدرة والقـوة عليـه، وكيل هو بما العلم تستلزم الوكالة فإن

 لـنقص فهـو ذلـك مـن نقـص فمـا والمصـلحة، الحكمة وجه على التدبير ذلك وكون

. "نقص كل عن منزه تعالى واهلل لوكيل،با
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 وأنـه األرض، يف ومـا السـماوات يف لمـا ملكـه إحاطـة كـرر  ثم" : اهلل رحمه قوله

 هـو بمـا العلم تستلزم الوكالة فإن الوكالة، تمام من ذلك فإن ... وكيل شيء كل على

 . "وتدبيره نفيذهت على والقدرة والقوة عليه، وكيل

 : الداللة وجه توضي  د/

 هلل التنزيـه إلـى تفضـي وداللته اآلية، يف التكرار أسلوب بورود اهلل رحمه المؤلف صر 

 بوكالتـه، والكفايـة سـبحانه غنـاه التكـرار هـذا مـع ذكـر تعالى اهلل إن إذ نقص، كل عن تعالى

 .وكالةال تمام من وهذا نقص، كل عن وتنزيهه وقدرته قوته يستلزم

* * * 

                                                 
 . 208 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 آل : 97) : آليـة تفسيره انظر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

. المائدة( : 49) المائدة(، : 5ـ4) (،عمران
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 احلصر داللة : الثاني املبحث

 : الحصر مفهو 

 ويقـال مخصـوص بطريـق بـآخر أمـر تخصـيص هـو ــ القصر له ويقال -الحصر"

  ."عداه عما ونفيه للمذكور الحكم إثبات أيضا

 : األول المثال

 : اآلية أ/

ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  أ ِ  عَلَى ٱۡفتََرىَٰ  ِممَّ َل   َكِذبً    ٱّللَّ و 

ُ
ۡشاَهَٰدُ  َوَيُقاوُ   َرب ِِهامۡ  عَلَىَٰ  ُيۡعَءُضو َ  ئَِ  أ

َ
 ٱلۡأ

َِّذينَ  َه ُؤلَ  اِ  لَ  َرب ِِهۡم   عَلَىَٰ  َكَذبُو    ٱل
َ
ِ  لَۡعَنةُ  أ َٰلِِمينَ  عَلَى ٱّللَّ َِّذينَ  ١٨ ٱلظَّ و َ  ٱل  َسابِيلِ  َعان يَُصادُّ

 ِ َل ئِاَ   19 َكَٰفُِءو َ  ُهمۡ  بِٱٓأۡلِخَءةِ  َوُهم ِعوَج  َوَيۡبُغوَنَه  ٱّللَّ و 
ُ
  فِاي  ُمۡعِجازِينَ   يَُكونُاو    لَامۡ  أ

ۡرِض 
َ
ِن لَُهم َكا َ  َوَم  ٱلۡأ ِ  ُدو ِ  م  ۡولَِي  َا   ِمنۡ  ٱّللَّ

َ
 يَۡساَتِطيُعو َ  َكاانُو    َما  ٱلَۡعاَذ ُب   لَُهمُ  يَُضََٰعُف  أ

ۡمعَ  َل ئَِ   20 ُيۡبِصُرو َ  َكانُو    َوَم  ٱلسَّ و 
ُ
َِّذينَ  أ نُفَسهُ  َخِسُرو     ٱل

َ
 َيۡفتَاُرو َ  َكانُو    مَّ  َعۡنُهم َوَضلَّ  مۡ أ

ُهمۡ  َجَءمَ  لَ  ٢١ نَّ
َ
ۡخَسُرو َ  ُهمُ  ٱٓأۡلِخَءةِ  فِي أ

َ
   [٢٢-20 :]هود ﴾ ٢٢ ٱلۡأ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

َل ئَِ  ﴿" و 
ُ
َِّذينَ  أ نُفَسُهمۡ  َخِسُرو     ٱل

َ
 أشد واستحقوا الثواب أعظم فوتوها حيث ﴾أ

 إليه يدعون الذي دينهم اضمحل أي ﴾َيۡفتَُرو َ  َكانُو    مَّ  ُهمَعنۡ  َوَضلَّ ﴿ العذاب

 لَ ﴿ ربك أمر جاء لما اهلل دون من يعبدون التي آلهتهم عنهم تغن ولم ويحسنونه
ُهمۡ ﴿ وصدقا حقا أي ﴾َجَءمَ  نَّ

َ
ۡخَسُرو َ  ُهمُ  ٱٓأۡلِخَءةِ  فِي أ

َ
 بل فيهم الخسار حصر  ﴾ٱلۡأ

 والعذاب المشقة من يعانون وما محرمااو حسرهتم لشدة أشده منه لهم جعل

 ."حالهم من باهلل نستجير
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

                                                 
 الفضـل أبـو محمـد : تحقيق ، (911 : )ت بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان (1)

. 166 /3 للكتاب، العامة المصرية الهيئة هـ،1394 : التاريخ بدون، ط: إبراهيم،

. 380 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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 يعانون وما وحرماام حسرهتم لشدة ؛أشده منه لهم جعل بل فيهم الخسار حصر

 . حالهم من باهلل نستجير والعذاب المشقة من

 : الداللة وجه توضي  د/

 علـى الداللـة وهـي داللتـه وبـين اآلية، يف الحصر بأسلو بوجود المؤلف صر 

 . باهلل والعياذ والمشقة والحرمان الحسرة شدة

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

َم ﴿ : تع لي ق   ِ  إِلَي ُدُعو     إَِذ  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  قَۡوَ   َكا َ  إِنَّ   بَۡياَنُهمۡ  لِاَيۡحُكمَ  َورَُساولِهِۦ ٱّللَّ
َ
 أ

َطۡعَن    َسِمۡعَن  َيُقولُو   
َ
َل ئَِ   َوأ و 

ُ
َ   يُِطعِ   َوَمن  ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحو َ  ُهمُ  َوأ َ  َوَيۡخاَ    َورَُسولَُهۥ  ٱّللَّ  ٱّللَّ

َل ئَِ   َوَيتَّۡقهِ  و 
ُ
   [٥٢-٥١ :] لنور ﴾ ٥٢ ٱلَۡف  ئُِزو َ  ُهمُ  فَأ
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

َم ﴿ أي:"  حـين بمعمـالهم إيمـاام صـدقوا ذينالـ حقيقـة، ﴾ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  قَۡوَ   َكا َ  إِنَّ

 ﴿ خالفهـا، أو أهـواءهم وافـق سـواء بينهم، ليحكم ورسوله اهلل إلى يدعون
َ
 َيُقولُاو    أ

َطۡعَن    َسِمۡعَن 
َ
 طاعـة وأطعنـا إليـه، دعانـا مـن وأجبنا ورسوله، اهلل حكم سمعنا أي: ﴾ َوأ

 .الحرج من سالمة تامة،

َل ئَِ  ﴿ و 
ُ
  بـالمطلوب،  الفـوز  :الفـال   ألن؛فيهم الفال  حصر ﴾لُِحو َ ٱلُۡمفۡ  ُهمُ  َوأ
 ولمـا .ورسـوله اهلل وأطـاع ورسوله، اهلل حكم من إال يفلح وال المكروه، من والنجاة

 فقال: األحوال، جميع يف عموما، فضلها ذكر خصوصا، الحكم يف الطاعة فضل ذكر

َ   يُِطعِ   َوَمن ﴿ َ  َوَيۡخاَ   ﴿ ا،أمرهم لويمتث خربهما فيصدق ﴾ َورَُسولَُهۥ  ٱّللَّ  أي: ﴾ٱّللَّ

 قـال: ولهـذا هتـوى، عمـا نفسه ويكف عنه، اى ما فيورك بمعرفة، مقرونا خوفا يخافه

 المـممور، فعـل فيهـا، يـدخل -اإلطالق عند- التقوى ألن المحظور، بورك ﴾َوَيتَّۡقهِ  ﴿

 بتوقي تفسر - الموضع هذا يف كما - الطاعة أو بالرب اقورااا وعند عنه، المنهي وترك

َل ئَِ  ﴿ معاصيه، بورك اهلل، عذاب و 
ُ
 رسـوله، وطاعـة اهلل طاعـة بـين جمعـوا الذين ﴾فَأ
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 ووصولهم أسبابه، لوركهم العذاب، من بنجاهتم ﴾ٱلَۡف  ئُِزو َ  ُهمُ ﴿ وتقواه، اهلل وخشية

 فإنه بوصفهم، يتصف لم من وأما فيهم، محصور فالفوز أسبابه، لفعلهم الثواب، إلى

 . "الحميدة األوصاف هذه من عنه قصر ما بحسب الفوز نم يفوته
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 والنجاة  بالمطلوب،  الفوز  :الفال   ألن  ؛فيهم الفال  حصر" : اهلل رحمه قوله

 ُهاامُ ﴿ ... هورســول اهلل وأطــاع ورســوله، اهلل حكــم مــن إال يفلــح وال المكــروه، مــن
 لفعلهـم الثـواب، إلـى ووصـولهم أسـبابه، لـوركهم العـذاب، مـن جـاهتمبن ﴾ٱلَۡف  ئُِزو َ 

 الفـوز مـن يفوتـه فإنـه بوصـفهم، يتصـف لـم مـن وأمـا فيهم، محصور فالفوز أسبابه،

 ."الحميدة األوصاف هذه من عنه قصر ما بحسب

 يف الحصـر أسـلوب بوجـود اهلل رحمـه المؤلـف صـر : الداللوة وجوه توضي  د/

 يف المحصـور الفـال  وداللـة الفـوز، بحصـر ومـرة الفـال  بحصـر مـرة مرتين، اآلية

 المتصـفين المؤمنين يف الفال  حصر تعالى فاهلل الحصر، هذا وعلة المؤمنين، هؤالء

 وعلتـه المكـروه، مـن والنجـاة بالمطلوب الفوز : عمومًا الفال  وداللة الصفة، هبذه

 وطاعتهما.  ورسوله اهلل تحكيم حصول هو : هنا

 عليهــا، ترتــب التــي بالصــفة المتصــفين المــؤمنين هــؤالء يف محصــور الفــوز وأن

 هلل طـاعتهم هـو : هنـا وعلتـه للثـواب، والوصـول العـذاب، من النجاة : الفوز وداللة

 .  ورسوله تعالى

* * * 

                                                 
. 572 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 : 254) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

. التوبة( : 67) (،البقرة
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 العموم داللة : الثالث املبحث

  : العمو  مفهو 

 ."اللفظ تناوله ما استغراق :العمو "  

 : األول المثال

 : اآلية أ/

َِّذينَ  إِ َّ ﴿ ِ  َا َيَِٰت  فِي   يَُجَِٰدلُو َ  ٱل َُٰهمۡ   ُسۡلَطَٰن    بَِغۡيرِ   ٱّللَّ تَى
َ
َّ  ُصُدورِهِمۡ  فِي إِ  أ ا  كِۡبار إِل  مَّ

ِ   فَٱۡسَتعِذۡ  بَِبَٰلِغِيهِ   ُهم ِميعُ  ُهوَ  إِنَُّهۥ بِٱّللَّ    [٥٦ :]غافء ﴾ ٥٦ ٱلَۡبِصيرُ  ٱلسَّ
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 حجـة، وال أمـره مـن بينة بغير بالباطل، ليبطلها آياته يف جادل من أن تعالى يخرب"

 االسـتعالء يريـدون بـه، جاء من وعلى الحق على صدورهم يف كرب من صادر هذا إن

 وليسـوا لهـم يـتم ال هـذا ولكـن ،ومـرادهم قصـدهم فهذا الباطل، من معهم بما عليه

 مـن وكـل مغلـوب، أنـه الحـق جـادل مـن كـل بمن وبشارة، صريح، نص فهذا ببالغيه،

 ذليل. اايته يف فهو عليه تكرب

ِ  ﴿ والجم اعتصم أي: ﴾فَٱۡسَتعِذۡ ﴿  أي: ،للعموم إرادة يستعيذ، ما يذكر ولم ﴾ بِٱّللَّ

  شـياطين  مـن  بـاهلل  واسـتعذ  الحـق، علـى التكـرب يوجب الذي الكرب من باهلل استعذ
 .  "لشرورا جميع من باهلل واستعذ والجن،  اإلنس
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 علـى التكـرب يوجـب الذي الكرب من باهلل استعذ أي: للعموم. إرادة يستعيذ، ما يذكر ولم

 .الشرور جميع من باهلل واستعذ والجن،  اإلنس  شياطين  من  باهلل  واستعذ  الحق،

                                                 
 ،األولـى : ط محمـد، حسـن محمـد : تحقيـق ،474 ت خلـق بن سليمان الباجي، األصول، يف الحدود (1)

. 106 العلمية، الكتب دار هـ،1424 : التاريخ

 . 740 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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 : الداللة وجه توضي  د/

 ذكـر عـدم هـو عليـه دل مـا وأن اآليـة، يف عمـومال أسـلوب بـورود المؤلـف صر 

 . منه المستعاذ

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

َُٰكمُ ﴿ : تع لي ق   لَۡهى
َ
كَاثُءُ   أ   [٢-1 :] لتكاثء ﴾ ٢ ٱلَۡمَق بِءَ  ُزۡرُتمُ  َحتَّيَٰ  1 ٱلتَّ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

ا تعالى يقول"  شريك ال وحده بادتهع من له خلقوا عما اشتغالهم عن عباده موبخا

َُٰكامُ ﴿ شـيء: كـل علـى محبتـه وتقـديم إليـه، واإلنابة ومعرفته، له، لَۡهى
َ
 ذلـك عـن ﴾أ

كَاااثُءُ  ﴿ المــذكور ــم  ﴾ٱلتَّ ــذكر  ول ــه، المتكــاثر ي ــك ليشــمل ب ــل ذل ــا ك ــاثر م ــه يتك  ب

 واألنصـار، واألوالد، األمـوال، يف التكـاثر مـن المفتخـرون، به ويفتخر المتكاثرون،

 لآلخـر، واحـد كـل مكـاثرة منـه يقصـد ممـا ذلـك وغيـر والجـاه، خـدم،وال والجنود،

 . "تعالى هلل اإلخالص به المقصود وليس
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 بـه ويفتخـر المتكـاثرون، بـه يتكـاثر مـا كـل ذلك ليشمل به، المتكاثر يذكر  ولم"

 ."المفتخرون

 : الداللة وجه توضي  د/

 المتكـاثر ذكـر بعـدم ذلـك على مستدالا  العموم، أسلوب ورود إلى المؤلف أشار

 . تحته يدخل ما لكل اللفظ شمول فهم إلى يفضي والذي به،

* * * 
                                                 

 . 933 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 :2) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسـر لـدى الداللـة هـذه علـى والتفسـيرية القرآنيـة الشـواهد من ولمزيد (2)

. البقرة( : 3) البقرة(،
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 اخلصوص داللة : الرابع املبحث

 : الخصوص مفهو 

 عـن العمـوم تناولـه مـا بعـض إخـراج يكون وقد ،بالذكر الجملة بعض إفراد هو"

 ."حكمه

 : األول المثال

 : اآلية أ/

ۡركِ   فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ  إِ َّ ﴿ ۡسَفلِ   ٱلدَّ
َ
َّ  ١٤٥ نَِصيًر  لَُهمۡ  َتِجدَ  َولَن ٱلنَّ رِ  ِمنَ  ٱلۡأ َِّذينَ  إِل  تَ بُو    ٱل

ۡصلَُحو   
َ
ِ  َوٱۡعَتَصُمو    َوأ ۡخلَُصو    بِٱّللَّ

َ
ِ  دِيَنُهمۡ  َوأ َل ئَِ   ّلِلَّ و 

ُ
ُ ٱ يُۡؤتِ  وََسوَۡف  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   َمعَ  فَأ  ّللَّ

ۡجًء  ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
  [١٤٦-١٤٥ :] لنس ا ﴾١٤٦ َعِظيم  أ
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

ــف وتممــل" ــذكر، واإلخــالص االعتصــام خــص  كي ــا مــع بال ــه: يف دخولهم  قول

ۡصلَُحو   ﴿
َ
 إليهمـا الحاجة لشدة اإلصال ، جملة من واإلخالص االعتصام ألن؛ ﴾ َوأ

 شـدة إال يزيلـه فـال النفـاق، القلـوب مـن يمكـن الذي الحرج المقام هذا يف خصوصا

 كــل منافيــا اإلخــالص وكــون دفعــه، يف إليــه واالفتقــار اللجــم ودوام بــاهلل، االعتصــام

ــة الظــاهرة األعمــال وتوقــِف  لفضــلهما فــذكرهما للنفــاق، المنافــاة  عليهمــا، والباطن

 ."إليهما المقام هذا يف الحاجة ولشدة
 : اهلل هرحم كلمه من الشاهد موطن ج/

ــل  :قولــه يف دخولهمــا مــع بالــذكر، واإلخــالص االعتصــام خــص  كيــف وتمم

 إليهمـا الحاجـة لشدة اإلصال ، جملة من واإلخالص االعتصام ألن ؛{َوَأْصَلُحوا}

 المقام هذا يف خصوصا

                                                 
. 106 الباجي، األصول، يف الحدود (1)

. 212 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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 : الداللة وجه توضي  د/

 فيهـا جـاء حيـث اآليـة، يف التخصـيص أسـلوب بـورود اهلل رحمـه المؤلـف صر 

 الحاجة شدة : ذلك علة وذكر اإلصال ، عموم من واإلخالص االعتصام تخصيص

 . عليهما والباطنة الظاهرة األعمال وتوقِف  لفضلهما و المقام هذا يف إليهما

 الثاي: المثال

 : اآلية أ/

﴿ ُ ۡخءََجُكم َوٱّللَّ
َ
ِن    أ َهَٰتُِكمۡ   ُبُطو ِ   م  مَّ

ُ
اۡمعَ ٱل لَُكامُ  وََجَعاَل  َشۡيا َٔ  َتۡعلَُماو َ  لَا  أ  سَّ

بَۡصَٰءَ 
َ
ۡف ََِٔدةَ  َوٱلۡأ

َ
   [78 :] لنحل ﴾ 78 تَۡشُكُءو َ  لََعلَُّكمۡ  َوٱلۡأ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

ۡمعَ  لَُكمُ ﴿ جعل إنه ثم" بَۡصَٰءَ  ٱلسَّ
َ
ۡفا ََِٔدةَ  َوٱلۡأ

َ
 ؛الثالثـة األعضـاء هـذه خـص  ﴾ َوٱلۡأ

 هـذه أحـد مـن إال علـم للعبـد وصـل فـال علـم، لكـل مفتـا  وألاـا ،وفضلها لشرفها

 أعطـاهم الـذي هـو والباطنـة الظـاهرة والقـوى األعضـاء فسـائر وإال الثالثـة األبواب

 بـه، الالئقـة الحالـة إلـى أحـد كـل يصـل أن إلـى فشـيئا شيئا فيهم ينميها وجعل إياها،

 اهلل، طاعـة يف الجـوار  هـذه مـن أعطـاهم ما باستعمال اهلل، يشكروا أن ألجل وذلك

 .  "المقابلة بمقبح النعمة وقابل عليه حجة كانت ذلك غير يف استعملها فمن
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 وذلـك ... علـم لكل مفتا  وألاا ،وفضلها لشرفها ؛الثالثة األعضاء هذه خص"

 . "اهلل طاعة يف الجوار  هذه من أعطاهم ما باستعمال اهلل، يشكروا أن ألجل

 : الداللة وجه توضي  د/

 اهلل أن ذلــك علتــه، وذكــر اآليــة يف التخصــيص بــورود اهلل رحمــه المؤلــف  صــر

 اخـتص ثـم شيئًا، يعلمون ال أمهاهتم بطون من بإخراجهم عباده على منته ذكر تعالى

                                                 
 . 445 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)
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 واألفئـدة واألبصـار السـمع : وهي المنة هذه جملة من خلقتهم يف األعضاء من ثالثةا 

 العلــم يحصــل هبــا وأاــا غيرهــا، علــى وفضــلها األعضــاء هــذه شــرف : والعلــة لهــم،

 الخلق إلشعار مفض   وهذا ، ﴾َشۡي َٔ  َتۡعلَُمو َ  لَ ﴿ : تعالى لقوله مناسبة   وفيه لإلنسان،

ــالى اهلل شــكر بوجــوب ــى تع ــنعم، هــذه عل ــن ال ــه يف اســتعمالها هبــا شــكره وم  طاعت

 . سبحانه

* * * 

                                                 
 30-29) : آلية تفسيره ظران :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (1)

. فاطر( :
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 التذييل داللة اخلامس: املبحث

 : التذييل مفهو 

 لتمكيــد األول المعنــى علــى تشــتمل والثانيــة جملــة عقــب بجملــة يــؤتى أن وهـو"

 ."فهمه من عند ويتقرر يفهمه لم لمن المعنى ليظهر مفهومه أو منطوقه

 : األول المثال

 : اآلية أ/

َه ﴿ : تع لي ق   يُّ
َ
أ َِّذينَ  َي  ُكلُو     لَ  َا َمُنو    ٱل

ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
َّ  بِٱلَۡبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ      إِل

َ
 أ

ِنُكۡم    تََء ض  َعن  تَِجََٰءةً  تَُكو َ  نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُو     َولَ  م 
َ
َ  إِ َّ  أ  ﴾رَِحيم  بُِكمۡ  َكا َ  ٱّللَّ

  [29 :] لنس ا
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 اآلكـل، علـى علـيهم، الضـرر غايـة فيها التي بالباطل األموال أكل عن اى ولما "

 وأنـواع والتجـارات، المكاسـب أنـواع من مصلحتهم فيه ام لهم أبا  ماله، أخذ ومن

ــال: واإلجــارات، الحــرف ــونَ  َأنْ  إاِل} فق ــاَرةا  َتُك ــنْ  تَِج ــَراض   َع ــنُْكمْ  َت ــا أي: {مِ   فإا

 لكم. مباحة

 عقـد غيـر العقـد يكـون أن يشـورط أنه لداللة -تجارة كواا مع- الوراضي وشرط

 مـن كـل يرضـى أن بد ال وأنه قصودها،لم مخالف بل التجارة، من ليس الربا ألن ربا

ا. به ويميت المتعاقدين  اختيارا

 يتصور ال كذلك يكن لم إذا ألنه معلوما، عليه المعقود يكون أن الرضا تمام ومن

ا الرضا  الغـرر فبيـع القمـار، ببيـع شـبيه عليـه المقـدور غيـر ألن تسـليمه، علـى مقدورا

 عقده. ينفذ فال الرضا من خال أنواعه بجميع

 فبـمي الرضـا شـرط اهلل ألن فعـل، أو قول من عليها دل بما العقود تنعقد أنه يهاوف

                                                 
.3/250 السيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان (1)
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َ  إِ َّ } قولـه:ب اآلية ختم  ثم العقد به انعقد الرضا حصل طريق  {رَِحيًما  بُِكام   َكا َ   ّللَّ

 ."انتهاكها عن وااكم وصااا وأموالكم دماءكم عصم أن رحمته ومن
 : هللا رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

َ  إِ َّ } قوله:ب اآلية ختم  ثم"  دمـاءكم عصـم أن رحمتـه ومـن {رَِحيًم  بُِكم   َكا َ   ّللَّ

."انتهاكها عن وااكم وصااا وأموالكم

 : الداللة وجه توضي  د/

 وداللـة العظيمـة، الجملـة هبـذه وختمها اآلية تذييل جمال اهلل رحمه المؤلف بين

 منهـا والتـي بعبـاده، تعـالى اهلل رحمـة علـى كيـدبالتم اآليـة ختمت حيث التذييل، هذا

 نفـس يف وانتهاكهـا عليهـا التعـدي عـن اـى والتي وصيانتها، واألموال الدماء عصمة

 التذييل. جملة قبل اآلية

 بوصـف النـداء وهو اآلية وصدر التذييل مضمون بين وثيقًا ارتباطًا هناك أن كما

 : تعــالى قـال وقــد عبـاده، مــن يمـاناإل أهـل يف وتتســع رحمتـه تتمكــد وإنمـا اإليمـان،

 . [53 ]األحزاب: ﴾ ٤٣ رَِحيم   بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ   وََكا َ ﴿

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

َه ﴿ يُّ
َ
َِّذينَ  َي أ ةَ  َتۡقَءُبو    لَ  َا َمُنو    ٱل لَوَٰ نُتمۡ  ٱلصَّ

َ
ََٰءىَٰ   َوأ  َولَا  َتُقولُاو َ  َم  َتۡعلَُمو    َحتَّيَٰ   ُسَك

َّ  ُجُنًب  ۡءَضي   ُكنُتم َوِإ  َتۡغتَِسلُو     َحتَّيَٰ  َسبِيل   عَابِءِي إِل وۡ  مَّ
َ
وۡ  َسَفء   عَلَىَٰ  أ

َ
َحاد َج  اَ  أ

َ
ِانُكم أ  م 

ِنَ  وۡ  ٱلَۡغ  ئِِط  م 
َ
ُمو    َم  ا َتِجُدو    فَلَمۡ  ٱلن َِس  اَ  َلََٰمۡسُتمُ  أ  بِوُُجاوهُِكمۡ  فَٱۡمَساُحو    َطي ِب  َصعِيد  َفَتَيمَّ
يِۡديُكۡم  

َ
َ  إِ َّ  َوأ    [٤٣ :] لنس ا ﴾ ٤٣ َغُفوًر  َعُفوًّ  َكا َ  ٱّللَّ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

َ  إِ َّ ﴿ قولـه:ب اآلية ختم  ثم"  والمغفـرة العفـو كثيـر أي: ﴾ َغُفاوًر  َعُفاوًّ  َكاا َ  ٱّللَّ

                                                 
 .176 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير ت (1)
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 علـى يشـق ال بحيـث التسـهيل، غايـة وتسـهيله بـه، أمرهم ما بتيسير المؤمنين، لعباده

 طهـارة بشـرع األمـة هـذه رحـم أن ومغفرتـه عفـوه ومـن ،بذلك فيحرج ،امتثاله العبد

 بـاب للمـذنبين فـتح أن ومغفرتـه عفـوه ومـن ،استعماله تعذر عند الماء، بدل الوراب

 المـؤمن أن ومغفرتـه عفـوه ومن ،ذنوهبم مغفرة ووعدهم إليه ودعاهم واإلنابة التوبة

 ."مغفرة بقراهبا ألتاه ئا،شي به يشرك ال لقيه ثم خطايا األرض بقراب أتاه لو
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

َ  إِ َّ ﴿ قوله:ب اآلية ختم  ثم  لعباده والمغفرة العفو كثير أي: ﴾ َغُفوًر  َعُفوًّ  َكا َ  ٱّللَّ

 العبـد علـى يشـق ال بحيـث التسـهيل، غايـة وتسـهيله بـه، أمـرهم ما بتيسير المؤمنين،

 الـوراب طهـارة بشـرع األمـة هـذه رحم أن ومغفرته عفوه ومن ،بذلك فيحرج امتثاله،

 . استعماله تعذر عند الماء، بدل

 : الداللة وجه توضي  د/

 وداللـة العظيمـة، الجملـة هبـذه وختمها اآلية تذييل ُحسن اهلل رحمه المؤلف بين

 داللة ويف والمغفرة، بالعفو تعالى اهلل ووصف بتمكيد اآلية ختمت حيث التذييل، هذا

 وعفـوه أمتـه، علـى تعـالى تيسـيره مـن هـو إنمـا اآلية هذه يف شرع ما أن على ضحةوا

 اآليـة وصـدر التذييل مضمون بين وثيقًا ارتباطًا هناك أن كما بذلك، لعباده ومغفرته

 .عباده على تعالى نعمته سعة على تنبيه وفيه بالذنب، والمغفرة العفو ارتباط وهو

* * * 
 

                                                 
. 180 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

 : 224) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)

البقرة(.
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 التأكيد ةدالل : السادس املبحث

 : التأكيد مفهو 

 ."ظاهره على المتبوع كون به يقصد تابع" وهو التوكيد: وهو

 : األول المثال

 : اآلية أ/

مَّ  ﴿ : تع لي ق  
َ
َِّذينَ   َوأ َُٰت  َد َمتِ  َم  فِيَه  َخَٰلِِدينَ  ٱلۡجَنَّةِ  فَِف   ُسعُِدو     ٱل َمََٰو ۡرُض  ٱلسَّ

َ
 وَٱلۡأ

 َّ   [١٠٨ :]هود ﴾ ١٠٨ َمۡجُذوذ َغۡيرَ  َعَط  اً  َربَُّ    َش  اَ  َم  إِل
 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

مَّ  ﴿"
َ
َِّذينَ   َوأ  ٱلۡجَنَّةِ  فَِف  ﴿ والفوز والفال ، السعادة، لهم حصلت أي: ﴾ ُسعُِدو     ٱل
َُٰت  َد َمِت  َم  فِيَه  َخَٰلِِدينَ  َمََٰو ۡرُض  ٱلسَّ

َ
َّا  َوٱلۡأ  :بقولـه لـكذ أكـد  ثـم ﴾ َربُّاَ    َشا  اَ  َما  إِل

 دائـم فإنـه العالية، واللذة المقيم، النعيم من اهلل أعطاهم ما أي: ﴾َمۡجُذوذ َغۡيرَ  َعَط  اً ﴿

 . "فضله من الكريم اهلل نسمل األوقات، من بوقت منقطع غير مستمر،
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 المقـيم، النعـيم مـن اهلل طـاهمأع مـا أي: {َمج ُذوذ   َغي رَ  َعَط اً } قوله:ب ذلك أكد  ثم

 . مستمر دائم فإنه العالية، واللذة

ــف صــر : الداللووة وجووه توضووي  د/ ــه المؤل ــورود اهلل رحم ــد أســلوب ب  التمكي

 أكـد ﴾َمۡجاُذوذ َغۡيرَ  َعَط  اً ﴿ : تعالى قوله من بالجملة حصل التمكيد أن فذكر وداللته،

 . انقطاعه وعدم عليهم به من الذي العطاء لذة ديمومة وداللته الجنة، يف خلودهم هبا

 : الثاي المثال

َِّذينَ  َوقَ َ  ﴿: اآلية أ/ تِيَن  لَ  َكَفُءو    ٱل
ۡ
تِيَنَُّكمۡ  َوَرب ِي  بَلَىَٰ   قُۡل   ٱلسَّ َعُة   تَأ

ۡ
َٰلِمِ  لََتأ  َع

ة ِمۡثَق ُ   َعۡنهُ  ۡعُزُب يَ  لَ  ٱلَۡغۡيِب   َمََٰوَٰتِ  فِي َذرَّ ۡرِض  فِي َولَ  ٱلسَّ
َ
ۡصَغءُ  َولَ    ٱلۡأ

َ
َٰلَِ   ِمن أ  َولَ    َذ

                                                 
. 256 الفاكهي، النحو، يف الحدود كتاب شر  (1)

. 390 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (2)
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ۡكبَرُ 
َ
َّ  أ بِين كَِتَٰب فِي إِل   [3 :]سبأ ﴾ مُّ

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 وتقديسه، لتعظيمه موجبا هذا وكان نفسه، به وصف بما عظمته، تعالى، بين لما"

 تعظمـه ولـم قـدره، حـق رهبـا تقدر لم طائفة الناس، أصناف من أن ذكر به، واإليمان

 الســاعة، وقيــام األمــوات، إعــادة علــى قدرتــه وأنكــروا بــه، كفــروا بــل ه،عظمتــ حــق

َِّذينَ  َوقَ َ  ﴿ فقـال: رسله بذلك وعارضوا  جـاءوا وبمـا وبرسـله، بـاهلل أي ﴾ َكَفُءو    ٱل

تِيَنا  لَ ﴿ كفـرهم: بسبب فقالوا به،
ۡ
ا َعُة   تَأ  الـدنيا، الحيـاة هـذه إال هـي، مـا أي: ﴾ٱلسَّ

 وأنـه البعـث، علـى ويقسم ويبطله،  قولهم  يرد  أن  رسوله  اهلل  فممر  ونحيا. نموت

 وهـو ضـرورة، بالبعث يصدق أن لزمه به، أقر   من بدليل ذلك على واستدل سيمتيهم،

َٰلِامِ ﴿ فقـال: العام الواسع تعالى علمه  أبصـارنا، عـن الغائبـة األمـور أي: ﴾ٱلَۡغۡياِب   َع

 بالشهادة  فكيف علمنا، وعن

َ ﴿ فقال: علمه أكد ثم َمََٰوَٰتِ  فِي ذَرَّة مِثَۡق ُ  ﴿ علمه عن يغيب ال أي: ﴾ َيۡعُزُب   ل  ٱلسَّ
ۡرِض  فِي َولَ 

َ
 من يكون ما أصغر حتى وأجزائها، بذواهتا األشياء جميع أي: ﴾ٱلۡأ

 . "منها المثاقيل وهو األجزاء،
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

ة ِمۡثَقاا ُ  ﴿ علمــه عــن يغيــب ال أي: ﴾ َيۡعااُزُب  لَاا ﴿ فقــال: علمــه أكــد ثــم"  فِااي َذرَّ
َمََٰوَٰتِ  ۡرِض  فِي َولَ  ٱلسَّ

َ
 يكـون مـا أصـغر حتى وأجزائها، بذواهتا األشياء جميع أي: ﴾ٱلۡأ

 ."منها المثاقيل وهو األجزاء، من

 : الداللة وجه توضي  د/

 حصـل التمكيـد أن فذكر وداللته، التمكيد أسلوب بورود اهلل رحمه المؤلف صر 

ة   ِمث َق ُ   َعن هُ  َيع ُزُب  ل ) : الىتعـ بقوله َم َو تِ  فِي َذرَّ َغءُ  َول   لأر ِض  فِي َول   لسَّ ص 
َ
 َذلَِ   ِمن   أ

بَر َول  ك 
َ
 .  لغيب( )عالم : قبلها قوله يف الواسع علمه هبا فمكد (أ

                                                 
. 675 السعدي، الرحمن، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)

. عمران( آل : 97) : آلية تفسيره انظر :المفسر لدى الداللة هذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (2)
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 االستفهام داللة : السابع املبحث

 : االستفها  مفهو 

 إحدى من بمداة وذلك قبل من معلوما يكن مل بشيء العلم طلب هو" تفهام:االس

 وكـم، وأنـى، وأيـن، وكيف، وأيان، ومتى، وما، وهل، الهمزة، وهي: - اآلتية أدواته

 ."وأي

 : األول المثال

 : اآلية أ/

َِّذينَ  إِ َّ ﴿ َُٰهمُ  ٱل نُفِسِهمۡ  َظ لِِمى   ٱلَۡمَل ئَِكةُ  تََوفَّى
َ
 فِاي ُمۡسَتۡضَعفِينَ    ُكنَّ  قَ لُو    ُكنُتۡم   فِيمَ  قَ لُو    أ

ۡرِض  
َ
لَمۡ  قَ لُو     ٱلۡأ

َ
ۡرُض  تَُكنۡ  أ

َ
ِ  أ َل ئَِ   فِيَه    َفُتَه ِجُءو    َوَِٰسَعة ٱّللَّ و 

ُ
َُٰهمۡ  فَأ َوى

ۡ
 وََسا  َاۡت  َجَهانَُّم   َماأ

  [97 ]النساء: ﴾ ٩٧ َمِصيًر 

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/

 المالئكـة فـإن مـات، حتـى هاعلي قدرته مع الهجرة ترك لمن الشديد الوعيد هذا"

 أي: ﴾ُكنُتۡم   فِيمَ ﴿ لهم: ويقولون العظيم، التوبيخ هبذا يوبخونه روحه يقبضون الذين

 وربمـا سـوادهم، كثـرتم بـل المشـركين  عن تميزتم شيء وبمي كنتم  حال أي على

 مـع والكـون رسوله، مع والجهاد الكثير، الخير وفاتكم المؤمنين، على ظاهرتموهم

 أعدائهم. على ومعاونتهم ،المسلمين

ۡرِض   فِاي ُمۡسَتۡضَعفِينَ   ُكنَّ  قَ لُو   ﴿
َ
 لنـا لـيس مظلـومين، مقهـورين ضـعفاء أي: ﴾ٱلۡاأ

 يكلـف وال وتوعدهم، وبخهم اهلل ألن ذلك يف صادقين غير وهم الهجرة. على قدرة

 ﴿ المالئكـة: لهم قالت ولهذا ،حقيقة المستضعفين واستثنى وسعها، إال نفسا اهلل
َ
 لَمۡ أ

ۡرُض  تَُكنۡ 
َ
ِ  أ  كـل عنـد تقـرر قـد :أي تقريـر، استفهام  وهذا ﴾فِيَه    َفُتَه ِجُءو    َوَِٰسَعة ٱّللَّ

                                                 
 د. : وتـدقيق ضـبط ،1362 ت إبـراهيم، أحمـد الهاشـمي، والبـديع، والبيـان المعـاين يف البالغة جواهر (1)

. 78 العصرية، المكتبة بدون، : التاريخ بدون، ط: الصميلي، يوسف
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 دينـه، إظهـار مـن فيـه يـتمكن ال محـل يف العبد كان فحيثما واسعة، اهلل أرض أن أحد

ــإن ــه ف ا ل ــتمكن األرض مــن وفســحة متســعا ــاد مــن فيهــا ي ــال كمــا اهلل، ةعب ــالى: ق  تع

َِّذينَ  دِيَ َيَٰعَِب  ﴿ ۡرِضي  إِ َّ  َا َمُنو     ٱل
َ
َٰ  َوَِٰسَعة أ  اهلل قـال [٥٦ :] لعنكباوت ﴾ ٥٦ فَٱۡعُبُدو ِ  يَ فَإِيَّ

َل ئَِ  ﴿ لهم: عذر ال الذين هؤالء عن و 
ُ
َُٰهمۡ  فَأ َوى

ۡ
 كمـا وهـذا ﴾َمِصايًر   وََس  َاۡت   َجَهنَُّم   َمأ

 شـروطه اجتمـاع مـع ه،مقتضـا عليـه يورتب فقد الموِجب، السبب بيان ذكر فيه تقدم،

 ."مانع ذلك من يمنع وقد موانعه، وانتفاء
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

لَمۡ ﴿ المالئكـة: لهم قالت ولهذا
َ
ۡرُض  تَُكنۡ  أ

َ
ِ  أ   وهـذا ﴾فِيَها    َفُتَها ِجُءو    َوَِٰساَعة ٱّللَّ

 يف العبـد انكـ فحيثمـا واسعة، اهلل أرض أن أحد كل عند تقرر قد :أي تقرير، استفهام

ا له فإن دينه، إظهار من فيه يتمكن ال محل  مـن فيها يتمكن األرض من وفسحة متسعا

 . اهلل عبادة

 : الداللة وجه توضي  د/

 قولـه يف فـورد وداللتـه، نوعـه وبـين االسـتفهام، بـورود اهلل رحمـه المؤلف صر 

لَمۡ ﴿ : تعالى
َ
ۡرُض  تَُكنۡ  أ

َ
ِ  أ  من أنه على ليدل للتقرير، وأنه ، ﴾يَه   فِ  َفُتَه ِجُءو    َوَِٰسَعة ٱّللَّ

 وقدرة اهلل، أرض سعة وهو االستفهام تضمنه الذي المعنى هذا أحد كل عند المتقرر

 . منها محل يف دينه إظهار على العبد

 : الثاي المثال

 : اآلية أ/

ن ُشَرَكا ئُِكم ِمن َهۡل  قُۡل ﴿ ۥ   ُثمَّ  ٱلۡخَۡلقَ  َيۡبَدُؤ    مَّ ُ   قُالِ   يُعِياُدهُ   ُثامَّ   ٱلۡخَۡلاقَ   َيۡباَدُؤ     ٱّللَّ
ۥ  يُعِيدُ  َّيَٰ   هُ ن

َ
ن ُشَرَكا ئُِكم ِمن َهۡل  قُۡل  ٣٤ تُۡؤفَُكو َ   فَأ ِ   إِلَاي َيۡهاِدي   مَّ ُ  قُالِ  ٱلۡحَاق   َيۡهاِدي ٱّللَّ

  ِ َفَمن لِۡلَحق 
َ
َحقُّ  ٱلۡحَق ِ  إِلَي َيۡهِدي   أ

َ
  أ

َ
ن يُتََّبعَ  أ مَّ

َ
َّ  أ ي   ل ِ َّ    يَِهد    إِل

َ
 َكۡياَف  لَُكامۡ  َفَما  ُيۡهَدىَٰ   أ

                                                 
. 196 السعدي، الرحمن، مكال تفسير يف الرحمن الكريم تيسير (1)
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 [34-35 ]يونس: ﴾٣٥ َتۡحُكُمو َ 

 : اهلل رحمه المفسر كل  ب/ 

ــا  - تعــالى يقــول"  يوجــب بمــا اتصــافها  وعــدم  المشــركين،  آلهــة  عجــز  مبينا

ان ُشَرَكا ئُِكم ِمن َهۡل  قُۡل ﴿ -اهلل مع آلهة اتخاذها  ُثامَّ } يبتديـه أي: ﴾ ٱلۡخَۡلاقَ  َيۡباَدُؤ    مَّ
 ثـم الخلـق يبـدأ أحـد مـنهم ما أي: ، والتقرير النفي بمعنى استفهام وهذا {عِيُدهُ يُ 

ُ   قُلِ  ﴿ وأعجز، ذلك من أضعف وهي يعيده، ۥ    ُثمَّ   ٱلۡخَۡلقَ   َيۡبَدُؤ     ٱّللَّ  غيـر من ﴾يُعِيُدهُ

 ذلك. على له معاون وال مشارك

َّيَٰ  ﴿ ن
َ
ــون تصــرفون، أي: ﴾ تُۡؤفَُكااو َ   فَااأ ــادة عــن وتنحرف ــرد عب ــداء، المنف  باالبت

 ."يخلقون وهم شيئاا يخلق ال من عبادة إلى واإلعادة
 : اهلل رحمه كلمه من الشاهد موطن ج/

 وهي يعيده، ثم الخلق يبدأ أحد منهم ما أي: والتقرير، النفي بمعنى استفهام وهذا

ُ   قُلِ  ﴿ وأعجز، ذلك من أضعف ۥ  يُعِ   ُثمَّ   ٱلۡخَۡلقَ   َيۡبَدُؤ     ٱّللَّ  وال مشـارك غيـر من ﴾يُدهُ

 . ذلك على له معاون

 : الداللة وجه توضي  د/

 قولـه يف فـورد وداللتـه، نوعـه وبـين االسـتفهام، بـورود اهلل رحمـه المؤلف صر 

ان ُشاَرَكا ئُِكم ِمان َهۡل  قُۡل ﴿ : تعالى ِ   إِلَاي َيۡهاِدي   مَّ  ِمان َهاۡل  قُاۡل ﴿ : قولـه و ﴾ٱلۡحَاق 
ن ُشَرَكا ئُِكم ِ   إِلَي ي  َيۡهدِ  مَّ  أحـد مـن لـيس أنـه علـى ليدل وللتقرير؛ للنفي وأنه ، ﴾ٱلۡحَق 

 . األحد الواحد وحده المعبود هو سبحانه وأنه سبحانه، فعله يفعل

* * * 
                                                 

.84 السبكي، األنيقة، الحدود : "الشيء نفي على دال قول" وهو (1)

 االسـوراباذي، الرضـى الكافية؛اإلسـوراباذي، شـر : "يعرفـه بـممر اإلقـرار إلـى المخاطـب إلجـاء" وهو (2)

.83 /4 بنغازي، يونس قار جامعة ،1995 : التاريخ الثانية، ط: عمر، حسن يوسف وتعليق: تصحيح

 : 28) : آليـة تفسـيره انظـر :المفسـر لـدى الداللـة هـذه على والتفسيرية القرآنية الشواهد من ولمزيد (3)

. البقرة(
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 اخلامتة

 : اآليت النحو على والتوصيات النتائج أهم وفيها

 : النتائج أهم : أوالا 

 اهلل رحمـه السـعدي العالمـة ةعنايـ علـى األمثلـة مـن جملـة يف التطـواف هـذا بعد

 : يلي ما نستنتج أن يمكن البياين بالتفسير

 إجماليـًا تفسـيراا  ليس اهلل، رحمه السعدي للعالمة الرحمن، الكريم تيسير تفسير أن /1

 . وغيرهما واألنواع، والتقاسيم البياين، بالتفسير عناية له بل البعض، يصنفه كما

 مهــارة فهــذه ومزيــة، ثقــالا  يعطيــه اهلل رحمــه لديــه وســهولتها العبــارة اختصــار /2

 يف المفسـرون أبـرزه مـا )بعـض( أبـرز فقـد النـاس، عنـد القبول هبا له اهلل كتب علمية

 . واإلشارة باإللما  ولو وسهولة، بيسر المطوالت

 مـن صـريحة موضـع مائـة علـى يربـو مـا وجـود عن االستقرائي البحث أسفر /3

 . ياينالب بالتفسير اهلل رحمه عنايته

 اهلل رحمــه وعنايتــه طريقتــه عــن المواضــع لهــذه التطبيقــي التقســيم أســفر /4

 البحـث خطـة يف بينتـه ما )على واألساليب والتراكيب، األلفاظ، يف البيانية بالدالالت

 مـع تفسـيره، يف كثافتهـا تفاوتـت وإن مبحثـًا( عشـر وثالثة فصول ثالثة يف وقع الذي

 . تعبيرال يف ورشاقة العبارة يف سهولة

 : التوصيات : ثانيًا

 يف اهلل رحمــه الســعدي العالمــة عنــد البيــاين التفســير مواضــع بدراســة أوصــي /1

 . المفسرين من غيره مع مقارنة تطبيقية استقرائية دراسة تفسيره،

 عثيمـين ابـن العالمـة تلميذه عند البياين التفسير مالمح واستقراء بتتبع أوصي /2

 . اهلل رحمه تفسيره يف واضحًا ثراا تم ذلك يف به تمثر والذي

 وسلم. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وبارك اهلل وصلى أعلم، واهلل هذا
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 واملراجع املصادر

ــري، المفصــل شــر  .1 ــنا للزمخش ــيش ب ــيش ،يع ــن يع ــي ب ــن عل ــيش، ب  )ت يع

 . ه 1422 األولى، ط: لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار هـ(،643

 ، (911 : )ت بكــر أبـي بـن الـرحمن عبـد السـيوطي، آن،القـر علـوم يف اإلتقـان .2

 بـدون، ط: للكتـاب، العامة المصرية الهيئة إبراهيم، الفضل أبو محمد : تحقيق

 هـ.1394 : التاريخ

 للماليــين، العلــم دار (،1396) محمــود، بــن الــدين خيــر الزركلــي، األعــالم، .3

 . م2002 ،15 : ط لبنان، بيروت،

 بـن علـي بـن محمـد الشـوكاين، السـابع، القـرن عـدب مـن بمحاسـن الطالع البدر .4

 بدون. : التاريخ بدون، ط: لبنان، بيروت، المعرفة، دار هـ(،1250 )ت محمد،

 هــ(،816 )ت الشـريف الـزين علـي بـن محمـد بـن علي جرجاينال ،التعريفات .5

 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من جماعة : تحقيق

 هـ.1403 ىاألول ط:

 وهبـة، مكتبـة هــ،1398 حسـين، السـيد محمـد الـذهبي، والمفسرون، التفسير .6

 . م2000 ،7ط مصر، القاهرة،

 ناصـر بـن الـرحمن عبد السعدي، المنان، كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير .7

 مؤسسـة اللويحـق، معـال بن الرحمن عبد : تحقيق هـ(،1376 اهلل،)ت عبد بنا

. هـ1420 األولى، ط: الرسالة،

 هــ(،926 )ت محمـد، بـن زكريا السبكي، ،الدقيقة والتعريفات األنيقة الحدود .8

 . المعاصر الفكر دار األولى، : ط لبنان، بيروت، المبارك، مازن د. : تحقيق

 حسن محمد : تحقيق ،474 ت خلق بن سليمان الباجي، األصول، يف الحدود .9

 . هـ1424 : التاريخ األولى، : ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار محمد،

 : تحقيـق (،774 )ت عمـر، بـن إسـماعيل الفـداء أبـو كثيـر، ابـن النبوية، السيرة .10

 . هـ1395 بدون، ط: لبنان، بيروت، المعرفة، دار الواحد، عبد مصطفى
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 الفكـر، دار ،395 ت اهلل عبـد بن الحسن هالل أبو العسكري، األمثال، جمهرة .11

 . بدون : يخالتار بدون، ط: سوريا، دمشق،

 بــن إبــراهيم بــن أحمــد الهاشـمي، والبــديع، والبيــان المعــاين يف البالغــة جـواهر .12

 العصـرية، المكتبـة الصـميلي، يوسـف : وتـدقيق ضـبط هــ(،1362) مصطفى،

 . بدون التاريخ: بدون، ط: لبنان، بيروت،

 بــن إبــراهيم بــن أحمــد الهاشـمي، والبــديع، والبيــان المعــاين يف البالغــة جـواهر .13

 العصـرية، المكتبـة الصـميلي، يوسـف : وتـدقيق ضـبط هــ(،1362) ى،مصطف

 بدون التاريخ: بدون، ط: لبنان، بيروت،

 أبـو المصـري، الربكـايت ،األصـوليين عنـد هبـا االحتجـاج ووجـه االقـوران داللة .14

 دار بـالي، السـالم عبـد بـن وحيـد العربـي، بـن سـامي : تقديم الشحات، عاصم

 . هـ1432 األولى، :ط اإلسالمية، والتوزيع النشر

ــاين، الحــدود، رســالة .15 ــي الرم ــن عل ــق هـــ(،384 )ت عيســى، ب ــراهيم : تحقي  إب

 . بدون : التاريخ بدون، : ط سوريا، دمشق، الفكر، دار السامرائي،

 المكــي النحــوي أحمــد بــن اهلل عبــد الفــاكهي، ،النحــو يف الحــدود كتــاب شــر  .16

 القـاهرة، وهبـة، كتبـةم الـدميري، أحمـد رمضـان المتـولي : تحقيق هـ(، 972)

 . هـ1414 الثانية، : ط مصر،

 بـن محمـد البقـاء أبـو الـدين تقـي الحنبلـي، النجـار ابـن ،المنيـر الكوكـب شر  .17

ــن أحمــد ــد ب ــز عب ــن العزي ــي ب ــوحي عل ـــ(، 972 )ت الفت ــقتح ه ــد د. قي  محم

 األولـى، : ط السـعودية، الريـاض، ،العبيكـان مكتبـة ،حمـاد نزيه ود. الزحيلي،

 . هـ1418

 يعقـوب، بـن محمـد طـاهر أبـو الـدين مجـد الفيروزآبـادي، المحـيط، قاموسال .18

 والتوزيـع، والنشـر للطباعة الرسالة مؤسسة العرقُسوسي، نعيم محمد : إشراف

 . هـ1426 الثامنة، : ط لبنان، بيروت،
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 : )ت اللطيـف، عبـد بـن الـرحمن عبـد التميمـي، وغيـرهم، نجد علماء مشاهير .19

 .1392 ،1 : ط السعودية، رياض،ال اليمامة، دار هـ(،1406

 الثانيـة، ط: بـدون، : النشـر دار ناصر، بن محمد العبودي، القصيم، بالد معجم .20

 .1410 : التاريخ

 عبـد : تحقيـق ، الـرازي زكريـاء بـن فـارس بـن أحمد ، القزويني ،اللغة مقاييس .21

 . ـه1399 بدون، ط: سوريا، دمشق، ،الفكر دار ،هارون محمد السالم

 

* * * 
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 إعداد

 والسنة الكتاب بقسم مساعد أستاذ

 القرى أم جامعة الدين وأصول الدعوة بكلية
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 بحثال ملخص

 نبينــا والمرســلين األنبيــاء ســيد علــى والســالم والصــالة العــالمين رب هلل الحمــد

 الدين. يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين أصحابه وعلى محمد

 بعد: أما

ــوم ــد اهلل أن فمعل ــل ق ــظ تكف ــرآن بحف ــه وســخر ، الكــريم الق ــا ل ــه أقواما  يحفظون

 هـذا يف فقمـت ، تجريـده هحفظـ ومـن لحفظـه، وسعهم يف التي الطرق كل ويسلكون

 لحكم ألصل القرآن؛ تجريد يف الواردة اآلثار جمعُت  و التجريد معنى وبينت البحث

 الكريم. القرآن تجريد يف المبين القول واسميته: القرآن، تجريد حكم يف وبيان

 والدراســات اختيــاره وأسـباب الموضــوع أهميـة فيهــا بينــُت  مقدمـة إلــى وقسـمته

 ومنهجه. وخطته حثالب وأهداف السابقة

 مباحث: ثالثة إلى وقسمته

 القرآن. تجريد مصطلح تعريف األول: المبحث 

 الكريم. القرآن تجريد يف الواردة اآلثار الثاين: المبحث

 التجريد. أحكام :الثالث المبحث

 حكمـه وبيـان التجريد معنى بيان منها كان والتي النتائج بمهم البحث اختتمت ثم

 الكتاب. أهل ضالالت عن وتجريده واتباعه اهلل كالم بتعاهد نالمسلمي أوصيت كما

ــى وســلم اهلل وصــلى ــا عل ــد نبين ــى محم ــه وعل ــد ، وســلم وصــحبه آل   هلل والحم

 العالمين. رب

* * * 
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 املقدمة

 نبينـا والمرسـلين األنبيـاء سـيد علـى والسـالم والصـالة العـالمين، رب هلل الحمد

 الدين. يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين، أصحابه وعلى محمد،

 بعد: أما

 بقولـه: كتابـه بحفـظ جاللـه جـل اهلل تكفـل وقـد العظـيم اهلل كـالم الكريم فالقرآن

.[ 9 الحجر: ] ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

ــا لــه فســخر اصــد يحفظونــه أقواما ــا را  الصــديق بكــر أبــي مــن كــان مــا ومنــه ، وخطا

 القرآن.. جمعوا حين  عفان بن وعثمان

 ؛ تجريده إلى الصالح السلف دعا قد بل فقط جمعه على القرآن حفظ يقتصر ولم

 من ورد ما خالل من بدراسته أحكامه وبيان التجريد معنى لمناقشة البحث هذا فكان

 الكريم[ القرآن تجريد يف المبين ]القول اسميته:و آثار

 متين. وتمويل بتفصيل المبين، الحق للقول الوصول  اهلل سائلة

 وضوع:الم أهمية

 تعظـيم مـن وتعظيمه بغيره؛ يخلط أن من الكريم القرآن تعظيم يف أهميته تربز  -1

جالله. جل قائله فهو  اهلل

الكريم. القرآن تجريد يف السلف منهج متابعة  -2

 لحكـم للوصـول ودراسـتها الكـريم القرآن تجريد يف الواردة النصوص جمع  -3

مبين. فصل

 الموضوع: اختيار أسباب

 طريـق عـن الكـريم القـرآن تجريـد موضوع يف صحيح رعيش لحكم الوصول -1

ودراستها. فيه الواردة النصوص جمع

 اإلسـالمية المكتبـة إثـراء فمحببـت الموضـوع لهذا سابقة دراسة على أقف لم -2
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القبول.  اهلل سائلة الموضوع هبذا

 الــدنيا يف كالمــه وحفــظ بكالمــه المتعلــق الموضــوع هبــذا يرفعنــا اهلل لعــل -3

واآلخرة.

 البحث: دا أه

القرآن. بتجريد التعريف -1

عليها. والتعليق القرآن تجريد يف الواردة اآلثار دراسة -2

.التجريد حكم وبيان -3

 السابقة: الدراسات

 ودراستها. التجريد يف الواردة النصوص بجمع مختصة سابقة دراسة أجد لم 

 البحث: خطة

 السـابقة لدراسـاتوا اختيـاره وأسـباب الموضوع أهمية فيها ذكرُت  وقد المقدمة

 ومنهجه. البحث وخطة

 مباحث: ألربعة بحثي قسمت وقد

 القرآن. تجريد مصطلح تعريف األول: المبحث

 الكريم. القرآن تجريد يف الواردة اآلثار :ينالثا المبحث

 التجريد. أحكام :ثالثال المبحث

 البحث: منهج

 وذلـك البيـاين التحليلي المنهج سلكت ثم ، االستقرائي المنهج بحثي يف سلكت

  : التالي بــــسلوك

فيها. الشاهد موضع على والتعليق الكريم القرآن تجريد يف الواردة اآلثار جمع -1

التعريف. عن غني فهو الصحابي عدا الحديث رواة ترجمة -2
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الغريبة. الكلمات معاين توضيح -3

. الواردة اآلثار تخريج -4

والبلدان. باألماكن التعريف -5

يم.الورق بعالمات العناية -6

ا  : وأخيرا

ــول، اإلخــالص  اهلل أســمل ــا يســهل وأن والقب ــه الوصــول، لن ــم إن ــواد نع  الج

 المممول.

 أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 العالمين. رب هلل والحمد

* * * 
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 القرآن جتريد مصطلح تعريف األول: املبحث

  لغة: التجريد

 ثـم ساتر. يسوره ال حيث الشيء ظاهر بدو هوو واحد، أصل والدال والراء الجيم

 معناه. يف يشاركه مما غيره عليه يحمل

 وقصده. فِيهِ  جد إِذا لأِْلَْمرِ  وتجرد تعرى... إِذا الرجل تجرد يقال

ا: القرآن تجريد  اصطلحا

 األحاديـث من يعني عبيد: أبو قال األحاديث، من شيئا به تقرنوا ال عيينة: ابن قال

 مـن القرآن جردوا يقول: إبراهيم وكان مممونين، غير ألام الكتاب؛ أهل ايرويه التي

 أشبهها. وما والتعجيم، النقط

 القرآن: تجريد فأقول:

 خطـه وتخليـة ، بغيـره عنـه االنشغال دون له واالستماع تالوته على االقتصار هو

ــن ــل م ــا ك ــرآن ســوى م ــنقط الشــكلو الحــديثك الق ــير وال ــرائيليات والتفس   واإلس

 وغيرها. والتعشير

* * * 
 

 

                                                 
 محمـد السـالم عبـد تحقيـق: الحسـين، أبـو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس (1)

 والمحــيط المحكــم و م،1979 - هـــ1399 النشــر: عــام الفكــر، دار الناشــر: (،1/452) هــارون،

 دار الناشـر: هنداوي، الحميد عبد تحقيق: المرسي، سيده بن إسماعيل بن علي الحسن ألبي األعظم،

 م.2000 - هـ 1421 األولى، الطبعة: بيروت، العلمية، الكتب

 ريــدف أحمــد ودراســة: تحقيــق الهــروي، محمــد بــن أحمــد عبيــد ألبــي والحــديث، القــرآن يف الغــريبين (2)

 هــ 1419 األولى، الطبعة: السعودية، العربية المملكة الباز، مصطفى نزار مكتبة (،1/329) المزيدي

 م. 1999 -
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 الكريم القرآن جتريد يف الواردة اآلثار :نيالثا املبحث

، َسِعيد   َأبِي َعنْ    َرُسوَل  َأن   اْلُخْدِريِّ
ِ
ي َكَتـَب  َوَمـنْ  َعنِّي، َتْكُتُبوا اَل  " َقاَل:  اهلل  َعنِـّ

ُثوا َفْلَيْمُحُه، اْلُقْرآنِ  َغْيرَ    َكَذَب  َمنْ وَ  َحَرَج، َواَل  َعنِّي، َوَحدِّ
 
: َقـاَل  - َعَلـي ـام   َأْحِسـُبهُ  َهم 

ا - َقاَل  دا أْ  ُمَتَعمِّ  " الن ارِ  مِنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبو 

 ويخـاف بحفظـه يوثق من حق يف هو فقيل الحديث هذا يف النهي معنى يف ُاخُتلِف

 خيــف حــين النهــي وكــان منســوخ النهــي حــديث إن وقيــل ، الكتابــة علــى يتكــل أن

 الحديث كتابة عن اي إنما وقيل فيها، ُأِذن السبب زال فلما بالقرآن الحديث الطاخت

 .القاريء على يشتبه أن خشية واحدة صحيفة يف القرآن مع

 : الخطاب بن عمر على الموقوفة اآلثار

َثنَا قال: مستدركه يف الحاكم أخرج -1 دُ  اْلَعب اسِ  َأُبو َحد   َأْنَبمَ  ، َيْعُقوَب  ْبنُ  ُمَحم 

دُ    َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم 
ِ
 ْبـنَ  ُسـْفَيانَ  َسـِمْعُت  : َقـاَل  ، َوْهـب   اْبـنُ  َأْنَبـمَ  ، اْلَحَكـمِ  َعْبـدِ  ْبـنِ  اهلل

                                                 
 3004 رقم حديث العلم، كتابة وحكم الحديث يف التثبت باب والرقائق، الزهد كتاب مسلم، صحيح (1)

 (4/2298) ، مسلم صحيح على فؤاد محمد شر  تعليق ينظر (2)

-247) النيسـابوري، األمـوي العبـاس أبـو ، األصـم سـنان بـن معقـل بـن يوسـف بن يعقوب بن محمد (3)

 ستا اإلسالم يف حدث وقد وغيرهم، عيسى، بن ومحمد ميمون، بن علي بن محمد عن روى هـ(،346

ــــال ســــنة، وســــبعين ــــه ق ــــد عن ــــرحمن عب ــــن ال ــــي ب ــــه: حــــاتم أب ــــا عن ــــه وبلغن  . صــــدوق ثقــــة أن

 واألعـالم، المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ (،452 / 15) الذهبي، محمدل النبالء، أعالم سير ينظر:

 المكتبـة الناشر: (،25/309) الذهبي، َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد يأب الدين لشمس

 .التوفيقية

 اهلل عبـد أبـو ليـث، ابـن أعـين بن الحكم عبد بن اهلل عبد بن محمد هو الحكم: عبد بن اهلل عبد بن محمد (4)

 ابـن قـال ، وغيرهمـا مـرزوق بـن وإسـماعيل ، عبد اهلل بن يحيى عن روى هـ(،268-182) المصري،

 مالك. أصحاب من مصر فقهاء من ثقة صدوق وهو عنه كتبت : حاتم أبي

 الحنظلـي، التميمـي، المنـذر بـن إدريـس بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد محمـد ألبـي والتعديل، الجر  

 الـدكن، آبـاد بحيـدر العثمانية، المعارف دائرة مجلس طبعة الناشر: (،7/300) ،حاتم أبي ابن الرازي

 هتــذيب و ،م( 1952 -هـــ 1271ت.ط) األولــى، الطبعــة: بيــروت، العربــي، الــوراث إحيــاء دار الهنــد،

 الناشـر: (،9/261) العسـقالين، حجـر بـن أحمـد بـن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي التهذيب،

= 
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ُث  ، ُعَيْينَــةَ    َعــامِر   َعــنْ  ، َبَيــان   َعــنْ  ُيَحــدِّ
ِّ
ــْعبِي  : َقــاَل  ، َكْعــب   ْبــنِ  َقَرَظــةَ  َعــنْ  ، الش 

مَ  ، ِصَرار   إَِلى اْلَخط اِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َمَعنَا َفَمَشى اْلِعَراَق  ُنِريدُ  َرْجنَاَخ   : َقـاَل  ُثـم   ، َفَتَوض 

  َرُسولِ  َأْصَحاُب  َنْحنُ  ، َنَعمْ  : َقاُلوا "   َمَعُكمْ  َمَشْيُت  لِمَ  َأَتْدُرونَ  "
ِ
 َمَعنَا َمَشْيَت   اهلل

                                                 
= 

 هـ(،1326ت.ط) األولى، الطبعة الطبعة: الهند، النظامية، ارفالمع دائرة مطبعة

 بـن إبـراهيم عـن روى هـ(،197-125) القرشي، محمد أبو ،ممسل بن وهب بن اهلل عبد هو وهب: ابن (1)

 الطيـب أبـي بـن وأحمـد الطـربي، صـالح بـن أحمد عنه وروى كثير، وخلق عياش بن وإسماعيل سعد

 .عابد حافظ ثقة كثير، وخلق

 بـن ليوسـف الرجـال، أسـماء يف الكمال وهتذيب ،(5/189) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ر:ينظ

 المـزي الكلبـي القضـاعي محمـد أبـي الزكـي ابـن الـدين جمـال الحجاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد

 األولــى، الطبعــة: بيــروت، الرســالة، مؤسســة الناشــر: معــروف، عــواد بشــار د. :تحقيــق ،(16/277)

 م(1980 – 1400ت.ط)

 بن أبان عن روى هـ(،198أو197-107) الهاللي، محمد أبو ميمون، : عمران أبي بن عيينة بن سفيان (2)

 هـو ، فقيـه حافظ ثقة حجر: ابن عند رتبته كثير، وخلق دينار بن إبراهيم عنه: وروى كثير، وخلق تغلب

  . إمام ، حافظ ، ثبت ، ثقة ، األعالم أحد الذهبي: عند

 (.4/117) حجر، البن التهذيب، هتذيب و ، (1/32) حاتم، أبي البن لتعديل،وا الجر 

 جـابر بـن حكـيم عن روى هـ(،140-131) ، المعلم األحمسي الكويف بشر أبو بشر، بن بيان هو : بيان (3)

  .ثبت ثقة حجر ابن عند وهو وغيره، يونس بن إسماعيل عنه وروى وغيره،

 الرجــال، أســماء يف الكمــال هتــذيب إكمــال و (،2/424حــاتم،) أبــي البــن والتعــديل، الجــر  ينظــر:

 تحقيـق: الـدين، عالء اهلل، عبد أبو الحنفي، الحكري المصري البكجري اهلل عبد بن قليج بن لمغلطاي

 الحديثـة الفـاروق الناشـر: (،3/43) إبـراهيم، بـن سامةأُ  محمد أبو و محمد بن عادل الرحمن عبد أبو

م(. 2001 - هـ 1422 ت.ط) األولى، الطبعة: والنشر، للطباعة

 ، عبـد بـن شـراحيل ابـن : وقيـل ، شـراحيل بن اهلل عبد ابن : وقيل ، شراحيل بن عامر هو الشعبي: عامر (4)

 أبـان عنـه: وروى ،وغيره يزيد، بن إبراهيم عن: روى وغيره(، هـ103 -وغيره19) ، الشعبي عمرو أبو

 .فاضل فقيه شهورم ثقة حجر: ابن عند وهو ،وغيره صالح بنا

  (.5/65) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،6/322حاتم،) أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

 بالد. هي المشهور العراق العراق: (5)

 الناشر: ـ(،4/93) الحموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين لشهاب البلدان، معجم ينظر:

م(.1995 ت.ط) نية،الثا الطبعة: بيروت، صادر، دار

  .المدينة قرب موضع صرار: (6)

 (.2ط) بيروت، الفكر، دار (،1/15) السندي، الحسن ألبي السندي، حاشية 
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ــاَل  ، ــمْ  : َق ــْمُتونَ  إِن ُك ــَل  َت ــة   َأْه ــمْ  َقْرَي ــاْلُقْرآنِ  َدِوي   َلُه ــَدِويِّ  بِ ــلِ  َك ــاَل  الن ْح ــُدوَنُهمْ  َف  َتْب

ُدوا ، َفَيْشَغُلوَنُكمْ  بِاأْلََحاِديِث  َواَيةَ  َوَأقِلُّوا ، اْلُقْرآنَ  َجرِّ   َرُسولِ  َعنْ  الرِّ
ِ
 ، َواْمُضوا ،  اهلل

ا ، َشِريُكُكمْ  َوَأَنا ْثنَا اُلوا:قَ  َقَرَظةُ  َقِدمَ  َفَلم    . اْلَخط اِب  اْبنُ  َنَهاَنا َقاَل: ، َحدِّ

ـــــرَ  -2 ـــــدُ  َأْخَب اِق  َعْب ز  ـــــر  ـــــنْ  ، ال ـــــر   َع ـــــنْ  ، َمْعَم ـــــمِ  َع ـــــنِ  َعاِص ـــــي ْب   َأبِ

                                                 
(1) :   تجمعه. حين منه يسمع الذي صوته النحل: ودوي الصوت، الدوي: دوي 

 السـالم عبـد حقيق:ت الحسين، أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن ألحمد اللغة، مقاييس ينظر: 

 (.153ص) الثعالبي، الملك لعبد العربية، وسر اللغة وفقه ،(2/309) هارون، محمد

 (،1/183) ، الروايـة وتقليـل القـرآن بتجريـد  عمـر أمـر ، العلـم كتاب مستدركه، يف الحاكم أخرجه (2)

 كالهمـا (،1906) بـرقم (،2/999) وفضـله، العلـم بيان جامع يف القرطبي الرب عبد ابنو (347برقم)

 للحاكم. واللفظ سفيان عن

ْسنَادِ  َصِحيُح  َحِديث   َهَذا الحاكم: قال عليه: الحكم  َكْعـب   ْبنُ  َوَقَرَظةُ  ، بَِها َوُيَذاَكرُ  ، ُتْجَمعُ  ُطُرق   َلهُ  ، اإْلِ

  َرُسـولِ  مِـنْ  َسـِمعَ  َصـَحابِي   اأْلَْنَصاِريُّ 
ِ
ـَحاَبةِ  فِـي َشـْرطِنَا َومِـنْ  َوَسـل مَ  َوآلِـهِ  َعَلْيـهِ  اهللُ  َصـل ى اهلل  اَل  َأنْ  الص 

ا ، َنْطِوَيُهمْ  ا َفَقدِ  ُرَواتِهِ  َسائِرُ  َوَأم   .بِهِ  اْحَتج 

 (.347) برقم: (102 / 1) الصحيحين: على المستدرك

 بصـيغة هنـا روى لكنـه يـدلس كـان إن وهـب ابـن و ثقـات رواتـه فجميـع سـنده دراسـة بعد كذلك وهو

 ثقة. ألنه روايته فتقبل السماع

 . قرظة عن الشعبي عن قال من قول والصحيح (:2/207) ،العلل يف الدارقطني قال

  األثر: على الحكم يف حجر ابن قال

 الخّطـاب بـن عمـر يـدرك لـم ربـا  أبـي بن عطاء الن منقطع، لكنه ثقات، رجاله األول إسحاق نادإس)

، (.237 )ص التحصيل جامع يف كما منه سمع وال 

 األولى. العّلة إلى إضافة ضعيف وهو سليم، أبي بن ليث ففيه الثاين، الطريق وأما

ـا، بعضـها يقـّوي -التـالي حـديثال يف أخـرى طرق وستميت- التخريج يف أوردهتا طرق ولألثر  وإن بعضا

 (،9/630حجـر،) البـن الثمانيـة، المسـانيد بزوائد العالية المطالب ينظر: .(ضعف من تخلو ال كانت

(.1419ت.ط) ،1ط العاصمة، دار

 عـن روى هــ(،211-126) الصـنعاين، بكـر أبـو الحافظ نافع، بن همام بن الرزاق عبد هو الرزاق: عبد (3)

 وغيره. صالح، بن أحمد عنه وروى ،وغيره ومعمر عياش أبي بن أبان

 جـالل بكـر، أبـي بـن الـرحمن لعبـد الحفاظ وطبقات ،(6/310) حجر، البن التهذيب، هتذيب ينظر:

هـ(.1403ت.ط) األولى، الطبعة: بيروت، العلمية، الكتب دار الناشر: (،158)ص ،السيوطي الدين

 : أو ، هــ 153 : أو ، هــ 152 : أو ، هـ150 أول يف – )... زدي،األ عروة أبو راشد، بن معمر هو معمر: (4)

 الرزاق، عبدو يمإبراه بن إسحاق عنه وروى كثير، وخلق صالح، بن أبان عن روى ،(هـ 155 ، هـ154

= 
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ـــودِ  ـــرَ  َأن   الن ُج ـــنَ  ُعَم ـــاِب  ْب ـــانَ  ، اْلَخط  ـــَث  إَِذا َك ـــهُ  َبَع اَل ـــَرطَ  ُعم  ـــْيِهمْ  َش  َأال   " : َعَل

ـــوا ـــابِرْ  َتْرَكُب ـــْمُكُلوا َواَل  ، َذْونا ـــا َت ـــوا َواَل  ، َنِقيا ـــا، َتْلَبُس ـــوا َواَل  َرقِيقا ـــَواَبُكمْ  ُتْغلُِق  َأْب

ـــاسِ  َحـــَوائِِج  ُدونَ  ـــْت  َفَقـــدْ  َذلـِــَك  مِـــنْ  َشـــْيئاا َفَعْلـــُتمْ  َفـــإِنْ  ، الن   ، " وَبـــةُ اْلُعقُ  بُِكـــمُ  َحل 

ـــاَل  ـــم   :َق ـــي َعُهمْ  ُث ـــإَِذا ، َش ـــعَ يَ  َأنْ  َأَرادَ  َف ـــاَل: ْرِج ـــي " َق ـــمْ  إِنِّ ـــلِّْطُكمْ  َل ـــى ُأَس ـــاءِ  َعَل  ِدَم

ـــي ، َأْمـــَوالِِهمْ  َعَلـــى َواَل  ، َأْعَراِضـــِهمْ  َعَلـــى َواَل  ، اْلُمْســـلِِمينَ   لُِتِقيُمـــوا َبَعْثـــُتُكمْ  َوَلكِنِّ

ــاَلةَ  بِِهــمُ   َعَلــْيُكمْ  َأْشــَكَل  َفــإِنْ  ، بِاْلَعــْدلِ  َبْيــنَُهمْ  َوَتْحُكُمــوا ، َفْيــَئُهمْ  َوَتْقِســُموا ، الص 

ء   ْ
  َفــــاْرَفُعوهُ  ، َشــــي

 
وَها اْلَعــــَرَب  َتْضــــِرُبوا َفــــاَل  َأاَل  ، إَِلــــي ُروَهــــا َواَل  ، َفُتــــِذلُّ  ُتَجمِّ

ــا ــوا َواَل  ، َفَتْفتُِنوَه ــا َعَلْيَهــا َتْعَتلُّ ُدوا ، َفَتْحِرُموَه ــوا ، اْلُقــْرآنَ  َجــرِّ َواَيــةَ  َوَأقِلُّ  َعــنْ  الرِّ

                                                 
= 

 .فاضل ثبت ثقة كثير، خلقو

 شـر:النا (،435ص) ،الكـويف يالعجلـ صـالح بـن اهلل عبـد بن أحمد الحسن ألبي الثقات، تاريخ ينظر:

ــاز، دار ــة: الب ــة الطبع ــى، الطبع ـــ1405 ت.ط) األول ــذيب م(،1984-ه ــذيب، وهت ــن الته ــر، الب  حج

(10/243.)

 ( هــ 128 : أو ، هــ 127- )... األسـدي بكر أبو ، هبدلة : النجود أبي بن عاصم النجود: أبي بن عاصم (1)

 كثير. وخلق عياش بن بكر أبو عنه وروى وجماعة، هالل بن األسود عن روى

 محمـد بـن القـادر لعبـد الحنفية، طبقات يف المضية الجواهرو (،239) للعجلي، ، الثقات تاريخ ينظر:

 خانـه، كتـب محمـد ميـر الناشـر: (،1/422) الحنفـي الـدين محيـي محمـد، أبـو القرشي، اهلل نصر بنا

 كراتشي.

 العــراب وخالفهـا ذين،بـرا والجمـع الخيــل، مـن الوركـي الـربذون المغــرب، يف تركيـا خـيال أي برذونـا: (2)

 الخــيالء ركــوب عــن للنهــي العلــة جعــل إذا اهلل: رحمــه الطيبــي قــال للنســل. وتتخــذ برذونــة، واألنثــى

  وأولى. أحرى العراب عن النهي كان ؛والتكرب

ــه ينظــر: ــة، وســر اللغــة فق ــد العربي ــاةو (،126ص) الثعــالبي، الملــك لعب  مشــكاة شــر  المفــاتيح مرق

 (،3730برقم) (،6/2425) البصري، عروة أبو موالهم، األزدي راشد روعم أبي بن عمر المصابيح،

هـ(. 1403ت.ط) (،2ط) ببيروت، اإلسالمي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس

  أخرى. بعد مرة نخل ما وهو نقيا: (3)

 (.3730برقم) (،6/2425) األزدي، لعمر المصابيح، مشكاة شر  المفاتيح مرقاة

  . َأْهلِِهمْ  إَِلى اْلَعْودِ  َعنِ  َوَحْبُسُهمْ  الثُُّغورِ  فِي َجْمُعُهمْ  : اْلَجْيشِ  َتْجِميرُ  تفتنوها:ف تجمروها (4)

 ، العلميـة المكتبـة (،1/292) الجـزري، الشيباين محمد بن للمبارك واألثر، الحديث غريب يف النهاية

 م(.1979 -هـ1399ت.ط) بدون)ط(، بيروت،
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  َرُسولِ 
ِ
 . " َشِريُكُكمْ  َوَأَنا اْنَطلُِقوا ،  اهلل

 التعليق:

َواَيةَ  )َفَمقِلُّوا شرحه: يف الوهاجة األنوار مشارق صاحب قال  (اهلل َرُسولِ  َعنْ  الرِّ

ا لهم  أحاديثه رواية تكثروا ال أي  عـنكم؛ األخـذ يف وشوقهم طلبهم، كثرة إلى نظرا

ا  واالحتمـال ... القـرآن، قـراءة عـن بذلك ُيشغلوا لئال أو ، عنه الرواية ألمر تعظيما

 قـوم علـى َتْقـَدمون إنكـم" لهـم: قال  عمر إن حيث السياق، يؤّيده الذي هو الثاين

 لـئال الروايـة من باإلقالل لهم أمره أن على يدّل  فإنه ،"الخ هزيز صدورهم يف للقرآن

 (.القرآن قراءة عن الحديث كثرة يشغلهم

   وأقول:

 إنكـم" قولـه: لقرينـة خاصين لقوم خاصة حالة له اهلل رضي عمر عن الوارد األثر

 ."هزيز صدورهم يف للقرآن قوم على َتْقَدمون

ا السنة عن القرآن بتجريد األمر ُيحمل فال ا أمرا  كمـا وحـي فالسنة الناس لكل عاما

 قــوم علــى أمــره ُفحمــل هبمــا، والعمــل تعلمهمــا يجــب وكالهمــا وحــي، القــرآن أن

 عليها. هم الةلح مراعاة خاصين

 ابتـداء يف كـان الـذي الحـديث كتابـة عن النهي زمن مضى وقد عمر أمر هذا أن إذ

 أعلم. واهلل الوحي نزول

                                                 
ـا عمـر عـن (20662بـرقم) (،11/324) راع، اإلمام باب جامعه، يف معمر أخرجه (1)   اللفـظ. هبـذا موقوفا

 ثقات. رواته سلسلة عليه: الحكم

 آدم بن علي بن لمحمد ماجه، ابن اإلمام سنن شر  يف البهاجة األسرار ومطالع الوهاجة األنوار مشارق (2)

 ت.ط) األولـى، الطبعـة: ة،السـعودي العربيـة المملكـة - الريـاض المغنـي، دار (،1/397) موسى، بن

م(. 2006 - هـ 1427
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: مسعود بن اهلل عبد على الموقوفة اآلثار

دُ  َأْخَبَرَنا النسائي: قال -1 ار   ْبنُ  ُمَحم  َثنَا : َقاَل  ، َبش  ـد   َحد  َثنَا : َقـاَل  ، ُمَحم   َحـد 

  َعْبـدُ  َقـاَل  : َقـاَل  اأْلَْحـَوصِ  َأَبـا َسِمْعُت  : َقاَل  ، ُكَهْيل   ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  ، ُشْعَبةُ 
ِ
 : اهلل

ُدوا ْيَطانَ  َفإِن   ؛ َكبِيُرُكمْ  َعنْهُ  َينَْمى َواَل  ، َصِغيُرُكمْ  فِيهِ  لَِيْرُبوا اْلُقْرآنَ  َجرِّ  ْلَبْيِت ا مِنَ  َيِفرُّ  الش 

   اْلَبَقَرِة. ُسوَرةُ  فِيهِ  ُتْقَرأُ  ُيْسَمعُ 

                                                 
 عـن روى هــ(،252-167) أبـوبكر، الحـافظ، بنـدار، ، كيسـان بـن داود بـن عثمـان بـن بشار بن محمد (1)

 .وغيره األشعث سليمان عنه: وروى وغيره، صدقة، بن إبراهيم

 ،المـزي ليوسـف ل،الرجـا أسـماء يف الكمـال هتذيب و ،(7/214) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  

(24/511). 

 عـن روى هــ(،194-193-192 أو -)... اهلل، عبـد أبـو بمبي يكنى غندر ، جعفر بن محمد هو محمد: (2)

 ثابــت بــن وأحمــد محمــد بــن إبــراهيم عنــه: وروى وغيرهمــا، تميمــة أبــي بــن وأيــوب أرطــاة بــن حــاج

 .صدوقا كان ، الرحمن عبد وغيرهما،

 ليوســف ،الرجـال أسـماء يف الكمـال هتـذيب و (221 / 7) حــاتم: بـيأ البـن والتعـديل الجـر  ينظـر:

 (.5 / 25) المزي،

 آدم عن روى هـ(،160-83أو82 ) البجلي، بسطام، أبو الحافظ الورد، بن الحجاج بن شعبة هو شعبة: (3)

 لوقـا وغيرهما، عيينة بن وإبراهيم أعين، بن إبراهيم عنه وروى وغيرهما، سلم بن وإبراهيم علي، بنا

 تقي... ثقة العجلي:

ـــاريخ ـــات، ت ـــي، الثق ـــذيبو (،220ص) للعجل ـــال هت ـــماء يف الكم ـــال أس ـــف ،الرج ـــزي، ليوس  الم

(12/479).  

ــلمة (4) ــن س ــل: ب ــو كهي ــلمة ه ــن س ــل ب ــن كهي ــافظا حصــين ب ــو لح  أو121-47) الحضــرمي، يحيــى أب

 سـوار بـن عثأشـ عنـه وروى وغيرهما، يزيد بن وإبراهيم سويد بن إبراهيم عن روى هـ(،123أو122

 ثقة. حجر: ابن عند وهو وغيرهما، يزيد بن وجابر

(.4/155) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،1/143) والتعديل، الجر  ينظر:

 بـن الحجـاج أيـام يف تـويف -)... الجشـمي، األحـوص وأبـ ، نضـلة بـن مالـك بـن عـوف األحـوص: وأب (5)

 إسحاق قال ، وغيره العالء بن إبراهيم عنه: وروى وغيرهما، ثابت بن وزيد ذر أبي عن روى يوسف(،

 ثقة. معين: بن يحيى عن

 (.8/169) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،22/445) المزي، ليوسف الكمال، هتذيب ينظر:

 / 9) ،...والشيطان الجن من يجير ما ذكر ، والليلة اليوم عمل كتاب الكربى، السنن يف النسائي أخرجه (6)

 الجـن مـن يجيـر مـا ذكـر بـاب والليلة، اليوم عمل يف وأخرجه ، اللفظ( )هبذا (،10734) برقم: (353

= 
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ــد أخــرج -2 ــرزاق عب ــنِ  ال ــْوِريِّ  َع ــنْ  ، الث  ــَلَمةَ  َع ــنِ  َس ــل   ْب ــنْ  ، ُكَهْي ــي َع  َأبِ

ْعــَراءِ  ُدوا : َمْســُعود   اْبــنُ  َقــاَل  : َقــاَل  الز   َلــْيَس  َمــا بِــهِ  َتْلبُِســوا اَل  " : َيُقــوُل  اْلُقــْرآنَ  َجــرِّ

  ."مِنْهُ 

َثنَا : َقـاَل  :وكيــع حـدثنا شــيبة: أبـي ابــن قـال -3  ْبــنِ  َسـَلَمةَ  َعــنْ  ، ُسـْفَيانُ  َحــد 

ْعَراءِ  َأبِي َعنْ  ، ُكَهْيل     َعْبدُ  َقاَل  : َقاَل  َمْسُعود   اْبنِ  َعنِ  ، الز 
ِ
ُدوا : اهلل  اَل وَ  ، اْلُقْرآنَ  َجرِّ

 . مِنْهُ  َلْيَس  َما بِهِ  َتْلبُِسوا

                                                 
= 

ا. اهلل عبد عن (963برقم) (،535ص) ، ...والشيطان موقوفا

ترجمته. سبق : الرزاق عبد (1)

 أو هــ159 - هــ 97 أو هــ 96 أو هــ 95 الثـوري،) عبـد اهلل أبو مسروق بن سعيد بن سفيان هو الثوري: (2)

 حميـد بـن إبـراهيم عنـه: وروى ،وغيـره عيـاش أبي بن أبان عن روى (، هـ 162 أو هـ 161 أو هـ 160

 ادة..والعب والورع الزهد والحديث، الفقه بين جمع وغيره،

 (.4/111) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،1/546) القرشي، القادر لعبد المضية، الجواهر ينظر:

ترجمته سبقت كهيل: بن سلمة (3)

 عمـر بـن اهلل وعبـد مسـعود بن اهلل عن روى األزدي، الكندي الزعراء أبو هانئ، بن اهلل عبد الزعراء: أبي (4)

  العجلي. ثقهو قدو ،وغيره لكهي سلمة عنه روىو ،وغيرهما ،الخطاب

 (.6/161) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،282ص) للعجلي، الثقات، تاريخ ينظر:

 (،4/322) المصـاحف، يف يصـنع أن يكـره مـا بـاب كتـاب، مصـنفه، يف الصـنعاين الـرزاق عبـد أخرجه (5)

 (،8547برقم) (،239 /2) المصحف، يف التعشير يف مصنفه، يف شيبة أبي ابن وأخرجه (7944برقم)

 أبــي عــن ســلمة عــن ســفيان عــن جمــيعهم (،9753بــرقم) (،9/353) الكبيــر، معجمــه يف والطــرباين

ا مسعود ابن عن الزعراء  "والتلبسوا " يف الواو زاد شيبة أبي ابن أن غير موقوفا

 ثقات. رواته سلسلة عليه: الحكم

 بن أبان عن روى ، ( .. ،هـ128 أو ، هـ127 -)... سفيان، أبو الحافظ مليح بن الجرا  بن وكيع وكيع: (6)

 ثقـة كثيـر، وخلـق سنان، بن وأحمد حميد بن احمد عنه: وروى جدا، كثير وخلق يزيد بن وأبان صمعة

 يلحن. وكيع كان المديني: ابن وقال رافضي. : عنه قال معاوية بن مروان لكن عابد حافظ

  (.11/123) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (2/208) القرشي، ادرالق لعبد المضية، الجواهر ينظر:

ترجمته سبقت سفيان: (7)

ترجمته. سبقت كهيل: بن سلمة (8)

ترجمته. سبقت الزعراء: أبي (9)

 تخريجه. سبق (10)
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  حدثنا شيبة أبي ابن قال -4
ُّ
  ُعَبْيـدِ  ْبـنِ  اْلَحَسـنِ  َعـنِ  ، اْلُمَحاِربِي

ِ
 َقـاَل  : َقـاَل  اهلل

  َعْبدُ 
ِ
ُدوا : اهلل  اْلُقْرآنَ  َجرِّ

َثنَا شـيبة: أبـي ابن قال -5 ِويـلِ  ُحَمْيـد   َعـنْ  ، ُيوُسـَف  ْبـنُ  َسـْهُل  َحـد   َعـنْ  ، الط 

ــةَ  ــنِ  ُمَعاِوَي ةَ  ْب ــر  ــي َعــنْ  ، ُق ــَرةِ  َأبِ ــاَل  اْلُمِغي ــَرأَ  : َق ــدَ  َرُجــل   َق ــنِ  ِعنْ ــاَل  َمْســُعود   اْب  : َفَق

ِميعِ (1َأْسَتِعيذُ  ْيَطانِ  مِنَ  يمِ اْلَعلِ  بِالس  ِجيمِ  الش    َعْبدُ  َفَقاَل  الر 
ِ
ُدوا : اهلل  . اْلُقْرآنَ  َجرِّ

                                                 
 إبـراهيم عـن روى هــ(،195 -)... محمـد، أبو الحافظ زياد، بن محمد بن الرحمن عبد هو المحاربي: (1)

 وغيرهمـا، حـرب بـن ومحمد إسحاق بن إبراهيم عنه وروى يرهماوغ حكيم بن واألحوص مسلم بنا

 .يغرب ثقة وهو به، البمس

 (.6/265) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،1/305 القرشي،) القادر لعبد المضية، الجواهر ينظر:

 قيـل:و ،139-)... عـروة، أبـو ، الكـويف النخعـي عـروة بن اهلل عبيد بن الحسن هو اهلل: عبيد بن الحسن (2)

 فاضل. ثقة ، وغيره الثوري عنه روى والشعبي الشيباين عمرو أبي عن روى(،ـه142

 (.2/292) حجر، البن التهذيب، هتذيبو (،3/23) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

ـــن أخرجـــه (3) ـــي اب ـــن شـــيبة أب ـــواب م ـــاب التطـــوع صـــالة أب  (،2/239) المصـــحف، يف التعشـــير يف ب

 (.8549برقم)

ثقات. رواته سلسلة ليه:ع الحكم

 ،الطويل حميد : عن روى هـ(،190 -.).. األنماطي، اهلل عبد أبو يوسف بن سهل هو يوسف: بن سهل (4)

 ثقة. وغيره. شيبة، أبي بن بكر أبو : عنه وروى ،غيرهو وشعبة

(.4/259) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،4/205) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

 أبو ويقال عبيدة أبو الطويل ذلك. غير ويقال ، تيرويه : ويقال ، تير : حميد أبي بن حميد الطويل: حميد (5)

 عن روى هـ.(، 143 أو ، هـ 142 أو ، هـ140 سنة ، جعفر أبي خالفة أول يف - هـ68) البصري، عبيد،

 وغيره. عمر، بن اهلل عبيد عنه وروى مالك بن أنس

 (.3/38) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،3/219 ) حاتم، يأب البن والتعديل، الجر 

 وغيره، ، أنس عن روى هـ(،113-)... ، إياس أبو رئاب بن إياس بن قرة بن معاوية هو قرة: بن معاوية (6)

 . ثقة ،وغيره ، ، الهمداين إسحاق أبو عنه روى و

 (.1/390) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،8/378) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

 روى هــ(،80أو71 - )... األسـدي، الرحمن عبد أبو ويقال المغيرة أبو حيدر، بن زياد هو المغيرة: وأب (7)

 عابد. ثقة حميد. بن وحفص والشعبي ، مهاجر بن وإبراهيم عنه روى ،  ، وعلي ، عمر عن

 (.3/529) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

ا. اهلل عبد (عن30256برقم) (،6/150) القرآن، جردوا قال من باب شيبة، أبي ابن أخرجه (8)  موقوفا
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اِق  َعْبدُ  أخرج -6 ز   َعـنْ  ، َحِصـين   َأبِـي َعـنْ  ، َعي ـاش   ْبـنِ  َبْكـرِ  َأبِـي َعنْ  ، الر 

ـــاب   ْبـــنِ  َيْحَيـــى  فـِــي الت ْعِشـــيرَ  َيْكـــَرهُ  َكـــانَ  َمْســـُعود   اْبـــنَ  َأن   : َمْســـُروق   َعـــنْ  ، َوث 

 ."اْلُمْصَحِف 

 التعليق:

ــن قــال ــر اب ــن قــول يف الجــزري األثي ُدوا") : مســعود اب ــرِّ ــرآن َج ــوَ  الُق ــهِ  لَيْرُب  فِي

 َوْحـَدهُ  لَِيُكـونَ  اأْلََحاِديـِث  مِـنَ  َشـْيئاا بِـهِ  َتْقِرُنـوا اَل  َأْي  "كبيـُركم َعنْهُ  َينمى َواَل  َصِغيُرُكمْ 

ا ُمـوا اَل  َأنْ  َأَرادَ  : َوقِيـَل  . ُمْفَردا   ُكُتـِب  مِـنْ  َيَتَعل 
ِ
ُدوهُ  َأَرادَ  َوقِيـَل  . ِسـَواهُ  َشـْيئاا اهلل  مِـنَ  َجـرِّ

ْعَراِب  الن ْقطِ  مُ  . َأْشَبُهُهَما َوَما َواإْلِ ُدوا ِصـَلةِ  مِنْ  لَِيْرُبوَ  فِي َوالال   اْجَعُلـوا َواْلَمْعنَـى . َجـرِّ

                                                 
 ترجمته. سبقت الرزاق: عبد (1)

 األسـدي، بكـر أبـو ، أخـرى أسـماء اسـمه يف قيـل ، سـالم بـن عيـاش بـن بكر أبو هو عياش: بن بكر أبي (2)

  ... ثقة صدوق : أحمد قال ـ(، ذلك غير : ويقال ، هـ 96 : أو ، هـ95)

 جـالل بكـر، أبـي بـن الرحمن لعبد الحفاظ، وطبقات (،12/34) حجر، البن التهذيب، هتذيب ينظر:

 .(119/238) السيوطي الدين

 أبـو ، مـرة بـن زيـد بـن كثيـر بن زيد بن عاصم بن عثمان ويقال حصين بن عاصم بن عثمان حصين: أبي (3)

ــ) غيــره وقيــل ، هـــ127-)... األســدي، حصــين،  هــالل بــن واألســود يزيــد بــن ألســودا عــن روى ، ـ

 وغيرهما. عياش بن بكر وأبو طهمان بن إبراهيم عنه وروى وغيرهما،

(.7/126) حجر، البن التهذيب، هتذيبو (،328ص) للعجلي، الثقات، تاريخ ينظر:

 اليمــان بــن وحيفــة  عائشــة عــن روى هـــ(،103-)... الكــويف، بوثــا بــن يحيــى وثــاب: بــن يحيــى (4)

 وغيرهما. عطية بن وشمر مهران بن سليمان عنه وىور وغيرهما،

(11/294) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،476 ص) للعجلي، الثقات، تاريخ ينظر:

-)... ،ذلك غير ويقال ، سلمان بن مر بن اهلل عبد بن أمية بن مالك بن األجدع بن مسروق هو مسروق: (5)

 . مخضرم عابد، فقيه ثقة هـ(،63أو62

 (.10/110) حجر، البن التهذيب، هتذيب و (،426) للعجلي، الثقات، يختار :ينظر

 بـرقم: (322 / 4) المصـاحف، يف يصنع أن يكره ما باب الصيام، كتاب مصنفه، يف الرزاق عبد أخرجه (6)

 المصــحف قــدر تفخــيم يف فصــل اإليمــان، شــعب يف بنحــوه البيهقــي وأخرجــه اللفــظ( )هبـذا (7942)

ـا مسروق عن عياش.. بن بكر أبي عن كليهما (2423برقم) (،4/218) خطه، وتفريج  واللفـظ موقوفا

 الرزاق. لعبد
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وهُ  ، لَِهَذا اْلُقْرآنَ  ْعـَراضِ  النِّْسـَيانِ  ُدونَ  َعَلْيـهِ  َواْقُصُروهُ  بِهِ  َوُخصُّ  َعَلـى لَِينَْشـمَ  ، َعنْـهُ  َواإْلِ

ِمهِ   . كَِباُرُكْم( َوَتَدبُِّرهِ  تاَِلَوتِهِ  َعنْ  َيَتَباَعدَ  َواَل  ، ِصَغاُرُكمْ  َتَعلُّ

 النـاس عـوام إشـغال موعد القرآن على االقتصار األول: األثر يف بالتجريد المراد

 أعلم. واهلل ظاهره، من ُيفهم ما هذا القرآن، تالوة عن اينصرفو لئال بغيره

ـا فالسـنة قيـل: فإن  فكالهمـا القـرآن عـن شـغل منهـا اإلكثـار يف فلـيس وحـي أيضا

 هبما  االنشغال ينبغي تشريع مصدر

 رآنالقـ أن غيـر ، هبمـا االنشـغال ينبغـي تشـريع مصـدر كالهما أن صحيح فمقول:

ا الحديث نشر يف أن شك وال حروفه بتالوة متعبد   اهلل عبـد يكـون وقـد أجـر؛ أيضا

 واهلل الكتـاب أهـل كمحاديـث أخـرى أحاديـث قصـد إنمـا النبـوي الحـديث يقصد لم

 مـن ليسـت بمحاديـث القـرآن بـتالوة التعبـد عـن النـاس عـوام ُيشـغل أال فـمراد أعلم،

 أعلم. واهلل بغيره، القرآن الناشئة يخلط اللئ كتابةا  التجريد يقصد لعله أو ،الوحي

 ليس مما تخليته بمعنى التجريد: أن األثر فظاهر والرابع والثالث الثاين األثر وأما

 القـرآن، مـن لـيس ممـا المصـحف تخلية على فحث كتابته يف تخليته قصد ولعله منه

ا كان سواء ا أو ترقيما  أعلم. واهلل نحوه أو تفسيرا

ا بينـُت  فقـد هبمـا الخـرب صح   إنف السادس األثر وكذلك سالخام األثر وأما  سـابقا

 والكلمـات العالمـات مـن القرآن تخلية هو بالتجريد المقصود فيكون التعشير معنى

  أعلم. واهلل القرآن، غير من التي

 :النخع  إبراهيم على الموقوفة اآلثار

 : َقـاَل  ، ُهَشْيم   َنا : َقاَل  َسِعيد   َثنَاَحد   قال: اإليمان شعب يف البيهقي أخرج -1

                                                 
 (.1/256) ري،الجز األثير البن واألثر، الحديث غريب يف النهاية (1)

 هـ228 أو هـ 227 أو ـه226-)... الخرساين، عثمان أبو الحافظ شعبة، بن منصور بن سعيد هو سعيد: (2)

 ابـن قال بكار، بن وأحمد خالد بن إبراهيم عنه: وروى وغيره، سعد بن إبراهيم عن روى هـ(، 229 أو

 .به وثوقه لشدة كتابه يف عما يرجع ال وكان مصنف ثقة حجر:

= 
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ُدوا : َيُقوُل  َكانَ  َأن هُ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ  ،ُمِغيَرةُ  َنا  َلـْيَس  َمـا َعَلْيـهِ  َتْخلُِطـوا َواَل  ، اْلُقـْرآنَ  َجرِّ

 . مِنْهُ 

يــع   -2
ــاَل  َوكِ َثنَا : َق ــَراِهيمَ  َعــنْ  ، ُمِغيــَرةَ  َعــنْ  ، ُســْفَيانُ  َحــد  ــاَل  إِْب  َكــانَ  : َق

ُدوا :ُيَقاُل   .اْلُقْرآنَ  َجرِّ

                                                 
= 

 (241) حجر، البن التهذيب، وتقريب (،360 / 5) الحنفي، لمغلطاي الكمال، هتذيب إكمال ينظر:

 -105 أو1405) الســلمي، معاويــة أبــو ، دينــار بــن القاســم : خــازم أبــي بــن بشــير بــن هشــيم هشــيم: (1)

 بكر أبو عنه وروى وغيرهم، األسدي، رزين وأبي ومجاهد، وائل وأبي أبيه عن روى هـ(،183أو181

 .وغيره عياش بنا

 َقاْيمـاز بـن عثمـان بـن أحمد بن محمد اهلل عبد يأب الدين لشمس الرجال، نقد يف االعتدال ميزان ينظر:

 للطباعـة المعرفـة دار الناشـر: (،4/306) البجـاوي، محمـد علي تحقيق: هـ(،748 )المتوىف: الذهبي

ــان، بيــروت، والنشــر،  البــن التهــذيب، هتــذيبو م(، 1963 - هـــ 1382 ت.ط) األولــى، الطبعــة: لبن

 (.11/59) حجر،

 غيره(. أو هـ 133 : أو هـ،132-...) الكويف، هاشم أو مقسم بن المغيرة هو المغيرة: (2)

 البغـدادي البصـري، بـالوالء، الهاشـمي منيـع بـن سعد بن محمد اهلل عبد ألبي ،الكربى الطبقات ينظر:

 ،بيـروت ،العلميـة الكتب دار الناشر: ،عطا القادر عبد محمد تحقيق: ،(6/328) سعد بابن المعروف

 (.10/269) حجر، البن التهذيب، هتذيبو (،م 1990 - هـ 1410ت.ط) األولى، الطبعة:

 سـعد بـن ذهـل بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن عمرو بن األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم هو إبراهيم: (3)

 خاليـه عـن روى (، هــ 96 أو ، هـ 95 أو ، هـ 94 -50أو38) النخعي، عمران أبو النخع، بن مالك بنا

 وغيرهم. عون وابن ومنصور األعمش عنه: وروى وغيرهما، يزيد ابني الرحمن وعبد األسود

 (.1/177) التهذيب، هتذيب و (،6/279) سعد، البن ، الكربى الطبقات ينظر:

 خطــــه، فــــريجوت المصــــحف قــــدر تفخــــيم يف فصــــل بــــاب اإليمــــان، شــــعب يف البيهقــــي أخرجــــه (4)

به. تخلطوا وال قال أنه غير (2424(برقم)4/218)

 . وكيع حدثنا الرشد: دار طبعة ويف ، القبلة دار طبعة يف كذا وهو ترجمته. سبقت وكيع: (5)

 ترجمته سبقت سفيان:: (6)

 . األعمش الرشد: دار طبعة ويف ، القبلة دار طبعة يف اسمه كذا ترجمته، سبقت مغيرة: (7)

 ترجمته سبقت يمإبراه (8)

.اهلل عبد قال الرشد: دار طبعة ويف ، القبلة دار طبعة يف كذا (9)

 تخريجه. سبق (10)
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َثنَا -3  َكـانَ  َقاَل: ، إِْبَراِهيمَ  َعنْ  ، ُمِغيَرةَ  َعنْ  ، َعَواَنةَ  َأُبو َنا : َقاَل  َسِعيد   َحد 

 ُيــْوَرث اَل  ُيَقــاُل: َوَكــانَ  اأْلَْجــِر، َعَلــى َتاَبُتــهُ َوكِ  َوِشــَراُؤُه، اْلُقــْرآنِ  َبْيــعُ  ُيْكــَرهُ  ُيَقــاُل:

اء ُهوَ  إِن َما اْلُمْصَحُف،  ،ُيَعّشر َوَأنْ  اْلُمْصَحُف، ُيَحل ى َأنْ  َيْكَرهُ  َوَكانَ  اْلَبْيِت، َأْهلِ  لُقر 

 َأنْ  ُيْكَرهُ  َوَكانَ  مِنُْه، َلْيَس  امَ  بِهِ  َتْخلُِطوا َواَل  اْلُقْرآَن، َعظِّموا ُيَقاُل: َوَكانَ  َقاَل: ُيَصّغر، َأوْ 

َهِب، ُيْكَتَب  دوا ُيَقاُل: َوَكانَ  َقاَل: اآْلِي، رؤوس عند ُيَعل مَ  أو بِالذ    .القرآن َجرِّ

 التعليق:

 مــن القـرآن تخليـة بـه: المقصـود هنـا التجريـد أن إبـراهيم قـول ظـاهر مـن فيظهـر

 رؤوس عنـد والتعلـيم آيـات، عشر كل ةااي بعد كالعشر عليه ُأدخلت التي العالمات

  قوله. لسياق وذلك اآلي؛

 : األسود بن رحمنعبد ال عن األثر

  حدثنا قال شيبة أبي بن أخرج
ُّ
  ُعَبْيـدِ  ْبـنِ  اْلَحَسـنِ  َعـنِ  ،(1 اْلُمَحـاِربِي

ِ
 : َقـاَل  اهلل

ـــُت  ـــدِ  ُقْل ْحَمنِ  لَِعْب ـــر  ـــنِ  ال ـــَودِ  ْب ـــا : اأْلَْس ـــَك  َم ـــونَ  َأنْ  َمنََع ـــَمْلَت  َتُك ـــا َس ـــَمَل  َكَم  َس

                                                 
 ترجمته سبقت (1)

 ميسر بن إبراهيم عن روى هـ(،176أو175-122) اليشكري، عوانة أبو اهلل عبد بن الوضا  عوانة: أبو (2)

 أبـي بـن وآدم ،عبـد اهلل بن وأحمد سحاقإ بن أحمد وغيرهم، إبراهيم بن وإسحاق محمد بن وإبراهيم

 ثقة. أنه: عنه العجلي قال ثبت. ثقة وغيرهم، إياس

 (.11/116) حجر، البن ،التهذيب هتذيب و ،(464) للعجلي، ،الثقات تاريخ ينظر: 

 تخريجه. سبق مغيرة: (3)

 ترجمته. سبق إبراهيم: (4)

 عشر. كلمة أو عالمة آيات عشر كل بعد يضعون وافكان العشر. هبا يتم التي اآلي القرآن عواشر يعشر: (5)

(.571 / 4) منظور، البن ،العرب لسان ينظر:

 عـن ، (83) بـرقم: (304 / 2) القـرآن، فضـائل بـاب التفسير، كتاب سننه، يف منصور بن سعيد أخرجه (6)

ا إبراهيم  اللفظ. هبذا موقوفا

ترجمته سبق المحاربي: (7)

ترجمته. سبقت اهلل: عبيد بن الحسن (8)

 ، بكر أبو ويقال حفص أبو كنيته قيس، بن يزيد بن األسود بن الرحمن عبد هو األسود: بن الرحمن عبد (9)

= 
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ُدوا : ُيَقاُل  َكانَ  : َفَقاَل    إِْبَراِهيمُ    . اْلُقْرآنَ  َجرِّ

 : العالية أب  عن األثر

ـانُ (1 َمالِك   حدثنا قال: شيبة أبي ابن أخرج -1 َثنَا : َقـااَل  َوَعف  ـادُ  َحـد   ْبـنُ  َحم 

تِي اْلُجَمَل  َيْكَرهُ  َكانَ  لَِيةِ اْلَعا َأَبا َأن   : اْلَحْبَحاِب  ْبنِ  ُشَعْيِب  َعنْ  ، َزْيد    فِي ُتْكَتُب  ال 

                                                 
= 

 عنه وروى وغيرهم،  وعائشة ذر وأبو مالك بن أنس عن روى هـ(،99 أو98-)... ، الكويف النخعي

 ، معين ابن قال العاملين، العلماء من ثقة وغيرهم، إبراهيم بن وسعد عمرو بن والحسن تغلب بن أبنان

 الناس. خيار من : خراش ابن وزاد ثقة. وغيرهما: ، والنسائي

 (6/140) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،5/209) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

ترجمته. سبق إبراهيم: (1)

ــي ابــن أخرجــه (2)  (ن6/150) الصــحف، يف التعشــير يف ، التطــوع صــالة أبــواب مــن مصــنفه، يف شــيبة أب

 (.30255برقم)

 ثقات. رواته سلسلة عليه: الحكم

 إسـرائيل عـن روى هــ(،219أو218أو217 -)... النهـدي، غسـان أبـو إسـماعيل بـن مالـك هو مالك: (3)

 بـن يعقـوب وقال وغيرهما. زرعة وأبو أيوب بن شعيب عنه وروى وغيرهم، وزهير صالح بن وحسن

 متثبتا. ثقة كان : مرة وقال . العابدين من وكان ، الكتاب صحيح ، ثقة : شيبة

(.10/3) حجر، البن التهذيب، وهتذيب (،8/206) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

 بـن واألسـود شـعبة : عـن روى هــ(،220أو219-134) ، عثمان أبو الصفار مسلم بن عفان هو عفان: (4)

 عن أبي سملت : محمد أبو قال . وغيره شيبة أبي بن بكر أبو عنه وروى وغيرهم، زيد بن وحماد شيبان

 . متين متقن ثقة فقال: عفان

 (.7/230) حجر، البن ،يبالتهذ وهتذيب (،7/30) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر 

 روى هـ(،179أو177-98) األزدي، إسماعيل أبو األزرق درهم بن زيد بن حماد هو سلمة: بن حماد (5)

 فقيه. ثبت ثقة وغيره، المبارك ابن عنه وروى الجوين، عمران وأبو وأيوب ثابت عن

 (.3/9) ر،حج البن ،التهذيب وهتذيب (،3/137) حاتم، أبي البن والتعديل، الجر  ينظر:

 عن: روى هـ(،131أو130-)... . بصري ، صالح أبو ، الحبحاب بن شعيب هو الحبحاب: بن شعيب (6)

 وغيـرهم. ، وشـعبة ، التيمـي وسـليمان ، عبيـد بـن يونس : عنه وروى ، العالية وأبي قالبة، وأبي ، أنس

 (.4/350) حجر، البن ،التهذيب هتذيب و (،4/342) حاتم، أبي البن ،والتعديل الجر  ينظر: ثقة.

 هـ، 98 : أو ، هـ 96 : أو ، هـ 93 : أو ، هـ 90- ... ) ، الرياحي العالية أبو مهران بن رفيع هو العالية: أبا (7)

  . ثقة : حاتم وأبو زرعة وأبو معين ابن قال اإلرسال. كثير ثقة ) هـ 111 : أو ، هـ 106 أو:

 (.1/284) حجر، البن ،التهذيب هتذيب و (،7/79) سعد، البن الكربى، الطبقات ينظر:
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ُدوا : َوَقاَل  ، َوَخاتَِمةا  َفاتَِحةا  ، اْلَمَصاِحِف   . اْلُقْرآنَ  َجرِّ

َثنَا شيبة أبي ابن أخرج -2 انُ  َحد  َثنَا َقاَل: ،َعف  ادُ  َحد   ُشَعْيِب  َعنْ  ،َزْيد   ْبنُ  َحم 

"اْلَعَواِشرَ  َيْكَرهُ  َكانَ  :اْلَعالَِيةِ  َأَبا ن  أَ  ،اْلَحْبَحاِب  ْبنِ ا

  التعليق:

 العاليـة وأبـو ثقات رواهتا سلسلة ألن مقبولة العالية أبي على الموقوفة اآلثار هذه

 عليه. موقوفةال روايته فقبلت يرسل لم هنا لكنه اإلرسال كثير كان وإن

 االسـتعاذة عـن المصـحف يف بتـهكتا يف تجريـده األثرين هذين يف التجريد ومعنى

 سابقا. بينته كما آيات عشر كل ااية كالتعشير وغيرها

: عطاء عن األثر

اج   َعنْ  ،اأْلَْحَمرُ  َخالِد   أَبُو حدثنا قال: مصنفه يف شيبة أبي ابن أخرج -1  َعنْ  ،َحج 

                                                 
 (،2/239) المصــحف، يف التعشــير يف ، التطــوع صــالة أبــواب مــن ، مصــنفه يف شــيبة أبــي ابــن أخرجــه (1)

 (.8551برقم)

 ثقات. رواته سلسلة عليه: الحكم

 ترجمته. سبق عفان: (2)

 ترجمته. سبق زيد: بن حماد (3)

 ترجمته. سبق (4)

 جمته.تر سبقت العالية: أبا (5)

ــن أخرجــه (6) ــي اب ــيبة أب ــن ، مصــنفه يف ش ــواب م ــير التطــوع، صــالة أب  (،6/150) المصــحف، يف التعش

 (.30251برقم)

ثقات. رواته سلسلة عليه: الحكم

 األحمر. خالد أبو حدثنا الرشد: دار طبعة ويف ، القبلة دار طبعة يف كذا (7)

ترجمته. سبقت األحمر: خالد أبو

 بـن حارثـة بـن عـامر بـن سالمان بن كعب بن شراحيل بن هبيرة بن ثور بن أرطاة بن حجاج هو حجاج: (8)

 ذكـوان عن روى ، هـ( 147 أو ، قبلها أو ، هـ 145- ... ) النخعي، أرطاة أبو النخع، بن مالك بن سعد

 كثيـر صـدوق وغيرهمـا، عيـاش بـن بكـر وأبـو نطهمـا بـن إبراهيم عنه وروى وغيرهما كبير بن وسعيد

 بالقوي. ليس النسائي: وقال دليس،والت الخطم

= 
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ء   فِيهِ  ُيْكَتَب  َوَأنْ  ، اْلُمْصَحِف  فِي لت ْعِشيرُ ا ُيْكَرهُ  َكانَ  : َقاَل  َعَطاء   ْ
 . َغْيِرهِ  مِنْ  َشي

ـاج   َعـنْ  معاويـة أبـي عن-2  فِـي الت ْعِشـيرَ  َيْكـَرهُ  َكـانَ  َأن ـهُ  : َعَطـاء   َعـنْ  ، َحج 

ء   فِيهِ  ُيْكَتَب  َأوْ  ، اْلُمْصَحِف  ْ
   . َغْيِرهِ  مِنْ  َشي

 التعليق:

 يف القـرآن تجريـد بـه عنـي فقـد ، اهلل رحمـه عطـاء عـن يناألثر يف التجريد ومعنى

 غيره. أو تعشير من سواه ما كل عن الكتابة

* * * 

                                                 
= 

 الســيوطي، الــرحمن لعبــد الحفــاظ، طبقــات و (،2/196) حجــر، البــن التهــذيب، هتــذيب ينظــر:

(87/172.) 

 زيـد بـن سـامةأُ  عـن روى ، ( وغيـره ، هــ 112 -27) ، محمـد أبو أسلم : ربا  أبي بن عطاء هو عطاء: (1)

 . فقيه ثقة وغيرهما، عيينة بن وإبراهيم طهمان بن إبراهيم عنه وروى وغيرهما، عميس بنت وأسماء

  (.45/87) السيوطي، الرحمن لعبد الحفاظ، وطبقات (،7/199) التهذيب، هتذيب ينظر:

 المصــــحف، يف التعشــــير التطــــوع، صــــالة أبــــواب مــــن مصــــنفه، يف شــــيبة أبــــي ابــــن أخرجــــه (2)

 (.30242(برقم)6/149)

 شــعبة عـن روى هــ(،195 هــمو194 -113) التميمــي، ةمعاويـ أبـو خـازم بــن محمـد هـو معاويـة: أبـو (3)

 يف يهـم وقـد ، األعمـش لحـديث الناس أحفظ ، ثقة المديني، وابن أحمد وعنه وخلق عروة بن وهشام

 غيره. حديث

 (.129/263 ) السيوطي، الرحمن لعبد الحفاظ، وطبقات (،12/240التهذيب) هتذيب ينظر:

ترجمته. سبقت حجاج: (4)

 ترجمته. سبقت عطاء: (5)

 (،6/150) المصــحف، يف التعشــير يف ، التطــوع صــالة أبــواب مــن مصــنفه، يف شــيبة أبــي ابــن أخرجــه (6)

 (.30250برقم)

بالسماع يصر  ولم الحجاج سنده يف
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 التجريد أحكام الرابع: املبحث

 يلي: ما لنا تبين التجريد يف وردت التي النصوص دراسة بعد

 َسـِعيد   َأبِـي َعـنْ  لحـديث: األمـر، بدايـة يف األحاديث عن الكتابة يف القرآن تجريد

، ــْدِريِّ ــوَل  َأن   اْلُخ   َرُس
ِ
ــاَل:  اهلل ــوا اَل  " َق ــي، َتْكُتُب ــنْ  َعنِّ ــَب  َوَم ــي َكَت ــرَ  َعنِّ ــْرآنِ  َغْي  اْلُق

ُثوا َفْلَيْمُحــُه،   َكــَذَب  َوَمــنْ  َحــَرَج، َواَل  َعنِّــي، َوَحــدِّ
 
: َقــاَل  - َعَلــي ــام   - َقــاَل  َأْحِســُبهُ  َهم 

ا دا أْ  ُمَتَعمِّ  " الن ارِ  مِنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبو 

 الصحابة. فعل أو لقو من باألثر التجريد ثبت كما

 عـن وجرده واحد حرف على القرآن جمع  عثمان فعل فكما الصحابة فعل أما

 عهده. يف كانت التي الشخصية المصاحف من سواه ما بإحراق وأمر سواه ما كل

 وإن فهـي والتـابعين الصـحابة علـى الموقوفـة اآلثـار مـن أوردتـه فكمـا القـول أما

 .عليهم الوقف حكم فلها عنهم صحت

ا تبينو  نوعين: إلى ينقسم التجريد أن السابق المبحث يف اآلثار دراسة من أيضا

 الرواية. يف وتجريد الكتابة، يف تجريد

 منهما. كل   حكم المبحث هذا يف اهلل شاء إن وسمبين

 مـن غيـره بـه يخلطـوا ال بحيـث السـماع يف تجريده به فقصدوا الرواية: تجريد أما

  .غيره ديثأحا وكذلك الكتاب أهل أحاديث

 خـالف ومـا ، روايتـه لنـا جـاز كتابنـا يف ورد مـا اإلسرائليات رواية حكم وحكمه:

 عنه. عزفنا كتابنا

 . روايته عن ال كتابته عن كان األمر بداية يف فالنهي األحاديث رواية وأما

 خاصـين لقوم خاصة حالة يف فكان الخطاب بن عمر عن الوارد األثر من كان وما

 أعلم. واهلل

                                                 
 تخريجه. سبق (1)
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 الكتاب : التجريد اأم

 ممـا فهمـا والشكل التنقيط و العلماء، بين خالفية مسملة فهذه والتفسير كالتعشير

ا يكن لم  .التابعين عهد من ذلك ابتدأ وإنما الصحابة عهد على معروفا

 لكنهـا ؛ التفسـير فيهـا يكتبـون خاصـة مصـاحف الصحابة لبعض فقط التفسير أما

ــر أن بعــد ُأحرقــت   وحــرق واحــد مصــحف علــى المصــاحف جمــعب  عثمــان أم

 سواها. ما

ا وهذا  .التجريد من أيضا

 األمـر باديء يف كان فالنهي سابقا ذكرت كما الحديث عن الكتابة يف تجريده وأما

 بالقرآن. يختلط لئال

 :يل  مابووو المبحث هذا يف فنخل 

 . التفسير من القرآن كتابة تجريد على الصحابة إجماع

 حكمـه، يف الخـالف وحصـل التـابعين عهد يف إال يظهر فلم لشكلوا التنقيط وأما

 رآه مــن ومــنهم المصــاحف أمهــات يف التنقــيط وكــره للصــبيان، رخــص مــن فمــنهم

 الجميع يف رخصة

 إلـى التـابعين لـدن مـن المسـلمين أمصـار جميـع يف )والنـاس عمرو: أبو قال كما

 فــاتح برسـم بمســا رونيـ وال وغيرهـا األمهــات يف ذلـك يف الـورّخص علــى هـذا وقتنـا

ــدد الســور ــا وع ــوس ورســم آيه ــم مواضــعها يف والعشــور الخم ــع والخط ــن مرتف  ع

 .إجماعهم(

                                                 
 قمحـاوي، الصـادق محمـد تحقيـق: الـداين، عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن لعثمان النقط، ينظر: (1)

القاهرة. األزهرية، الكليات مكتبة الناشر: (،129ص)

 قمحــاوي، الصــادق محمــد تحقيــق: الــداين، عمــرو أبــو عمــر بــن عثمــان بــن ســعيد بــن لعثمــان الــنقط، (2)

 القاهرة. األزهرية، الكليات مكتبة الناشر: (،129ص)
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 وأقول:

 عـن فضـال العـالِم تالوتـه يف ألخطـم والشـكل الـنقط مـن عهدنا يف القرآن ُجرد لو

  أعلم. واهلل حفظه باب من عصرنا يف الرخصة فكانت غيره.

 مسألة:

 والشكل: بالنقط يتعلق وما المصحف حواشي يف تالكلما معاين كتابة حكم

 قولين: على الحواشي يف الكلمات معاين بيان يف العلم أهل اختلف

 . الجواز األول: القول

 بـمثر واسـتدلوا المصـحف داخـل التفسـير مـن شـيء كتابـة ينبغـي ال الثاين: القول

 ذكرهم. السابق والنخعي مسعود بن اهلل عبد و عطاء

ــرآن: تعظــيم وجــوه يف الحليمــي عــن البيهقــي نقــل ــا: ) الق ــط ال أن ومنه  يف يخل

 والوقوف والعشرات والسجدات اآليات كعدد بالقرآن القرآن من ليس ما المصحف

 .اآليات( ومعاين القراءات واختالف

 ُوِضــع إذا وقــراءات تفســير مــن الحواشــي وجــود جــواز هــو أعلــم واهلل واألظهــر

 التجريد. علة فُممِنت الكالم من بغيره اختالطه عليه فُممِن إطار يف القرآن

 وعالمـات اآلي وعـدد السـورة اسـم وكتابـة والشكل النقط بمسملة يتعلق ما وأما

 .الجواز على العلماء فنص الوقف

* * * 
 

                                                 
 https://2u.pw/azFdJA:وجواب سؤال اإلسالم موقع :ينظر (1)

 .(1423ت.ط) (1ط) الرشد، مكتبة (،3/330) ي،للبيهق ، اإليمان شعب (2)

المنجد. محمد الشيخ بإشراف وجواب، سؤال اإلسالم موقع (3)



 بنون سراج كاظم شيرين د.                                                                           الكريم القرآن تجريد يف المبين القول

 
321 

 اخلامتة

 نبينـا والمرسـلين، األنبيـاء سـيد علـى والسـالم والصـالة العـالمين رب هلل الحمد

 وسلم. وصحبه آله وعلى محمد

 بعد: أما

ا عشر ستة و حديثاا وذكرت القرآن تجريد معاين بيان هذا بحثي يف تناولت فقد  أثرا

 كالتالي: وكانت بمحكامه وخلصُت  التجريد يف السلف عن ورد

 سـواه مـا كـل وعـن التفسـير من الكتابة يف القرآن تجريد على الصحابة إجماع -1

عداه. ما إحراقب وأمر واحد مصحف على  عثمان وحدهم حين وذلك

 يف العلمـاء واختلـف التـابعين عهـد يف إال والشـكل التنقـيط ظهـور يبتـديء لم -2

ا يكن لم لو إذ العصر هذا يف ضرورته ورأيُت  حكمه  القـرآن تـالوة يف ألخطـم موجودا

الجاهل. فضالا  العالم

 النـاس ُيشـغل لـئال تحججـا الحـديث إقـراء وعدم تالوته يف القرآن تجريد أما -3

 حـالهم لقـوم معينـة واقعة يف وكانت  الخطاب ابن عمر سوى أحد به قلي لم فهذا

 لئال األمر باديء يف هذا فكان الحديث عن الكتابة يف القرآن تجريد وأما ، مخصوصة

.أعلم واهلل بالقرآن الحديث يختلط

 وقـراءات، معـان بيـان مـن المصحف حواشي يف العلماء أقوال ذكرت كذلك -4

اللبس. يخش ولم إطار يف المصحف ُوضع دام ما مانع ال أنه وخلصت

ا:  أهـل ضـالالت عـن وتجريـده واتباعه اهلل كالم بتعاهد المسلمين أوصي وأخيرا

وغوى. ضل تركه ومن نجا به تمسك من المتين، الحبل فهو الكتاب

ــى وســلم اهلل وصــلى ــا عل ــى محمــد نبين ــه وعل ــين وصــحبه آل   هلل والحمــد أجمع

 العالمين. رب

* * * 
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 املراجعو راملصاد

الكريم. القرآن -1

ــن لمغلطــاي ،الرجووال أسووماء يف الكمووال تهووذيب إكمووال -2 ــيج ب ــن قل ــد ب  اهلل عب

ــو الحنفــي، الحكــري المصــري البكجــري ــد أب ــدين عــالء اهلل، عب ــوىف: ال  )المت

 بـن سـامةأُ  محمـد أبـو و محمـد بـن عـادل الـرحمن عبـد أبـو تحقيـق: هـ(،762

ــاروق إبراهيم،الناشــر: ــة الف ــةللطبا الحديث ــة: والنشــر، ع ــى، الطبع  ت.ط األول

م(. 2001 - هـ 1422)

 الكــوىف العجلــى صــالح بــن اهلل عبــد بــن أحمــد الحســن ألبــي الثقووات، توواريخ -3

-هـ1405ت.ط) األولى، الطبعة الطبعة: الباز، دار الناشر: هـ(،261 )المتوىف:

م(.1984

 شـعبة بـن منصـور بـن سـعيد عثمـان ألبـي ،منصوور بون سوعيد سنن من التفسير -4

 اهلل عبـد بـن سـعد د وتحقيق: دراسة هـ(،227 )المتوىف: الجوزجاين الخراساين

ــنا ــد ب ــز عب ــد، آل العزي ــع، للنشــر الصــميعي دار الناشــر: حمي  الطبعــة: والتوزي

م. 1997 - هـ 1417 األولى،

 خليـل د. تحقيـق: الَبنـدنيجي، اليمـان أبي بن اليمان بشر، ألبي ،اللغة يف التقفية -5

 الــوراث إحيــاء األوقــاف، وزارة العراقيــة، الجمهوريــة الناشــر: العطيــة، إبــراهيم

م. 1976 النشر: عام بغداد، العاين، مطبعة اإلسالمي،

 حجـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد الفضل ألبي التهذيب، تهذيب -6

 الهنـد، النظاميـة، المعـارف دائـرة مطبعة الناشر: هـ(،852 )المتوىف: العسقالين

.هـ1326 األولى، الطبعة الطبعة:

 بـن الـرب عبـد بـن محمـد بـن اهلل عبـد بـن يوسـف عمـر ألبـي وفضله، العلم بيان جامع -7

 الناشـر: الزهيـري، األشـبال أبـي تحقيـق: هـ(،463 )المتوىف: القرطبي النمري عاصم

م. 1994 - هـ 1414 األولى، الطبعة: السعودية، العربية المملكة الجوزي، ابن دار
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 القرشي، اهلل نصر بن محمد بن القادر لعبد ،الحنفية طبقات يف المضية الجواهر -8

 كتـب محمـد ميـر هــ(،الناشر:775 )المتـوىف: الحنفـي الدين محيي محمد، أبو

كراتشي. ، خانه

(.2ط) بيروت، الفكر، دار السندي، الحسن ألبي السندي، حاشية -9

 نسائيال الخراساين، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي ،الكبرى السنن -10

 أشـرف شـلبي، المـنعم عبـد حسـن أحاديثـه: وخـرج حققه هـ(،303 )المتوىف:

 الناشـر: الوركـي، المحسـن عبـد بـن اهلل عبـد لـه: قـدم األرناؤوط، شعيب عليه:

م. 2001 - هـ 1421 األولى، الطبعة: بيروت، الرسالة، مؤسسة

 بـن انعثمـ بـن أحمـد بـن محمـد اهلل عبـد يأبـ الدين لشمس ،النبلء أعل  سير -11

 بإشـراف المحققين من مجموعة : المحقق هـ(،748 : )المتوىف الذهبي َقاْيماز

 هـ 1405 ، الثالثة : الطبعة الرسالة، مؤسسة : الناشر األرناؤوط، شعيب الشيخ

م. 1985 -

ــن ألحمــد ،اإليمووان شووعب -12 ــن الحســين ب ــن علــي ب  الُخْســَرْوِجردي موســى ب

 وخـرج نصوصـه وراجع حققه هـ(،458 )المتوىف: البيهقي بكر أبو الخراساين،

 وتخـريج تحقيقـه علـى أشـرف حامد، الحميد عبد العلي عبد الدكتور أحاديثه:

 الناشـر: الهنـد، ببومبـاي، السلفية الدار صاحب الندوي، أحمد مختار أحاديثه:

 ببومبــاي الســلفية الــدار مــع بالتعــاون بالريــاض والتوزيــع للنشــر الرشــد مكتبــة

م(. 2003 - هـ 1423ت.ط) ولى،األ الطبعة: بالهند،

 ، اهلل رسوول إلوى العودل عون العدل بنقل المختصر الصحي  المسند صحي  -13

ــن مســلم ــو الحجــاج ب ــوىف: النيســابوري القشــيري الحســن أب ـــ(261 )المت  ،ه

.بيروت ،العربي الوراث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق،

 )المتـوىف: السـيوطي الـدين لجـال بكـر، أبـي بن الرحمن لعبد ،الحفاظ طبقات -14

ـــــب دار الناشـــــر: هــــــ(،911 ـــــة، الكت ـــــروت، العلمي ـــــى، الطبعـــــة: بي  األول

(.ـه1403ت.ط)
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 الــدين تقــي عمــرو، أبــو الــرحمن، عبــد بــن لعثمــان ،الشووافعية الفقهوواء طبقووات -15

 نجيـب، علـي الدين محيي تحقيق: هـ(،643 )المتوىف: الصال  بابن المعروف

م(.1992ت.ط) األولى، الطبعة: بيروت، ية،اإلسالم البشائر دار الناشر:

 بــالوالء، الهاشــمي منيــع بـن ســعد بــن محمــد اهلل عبـد ألبــي ،الكبوورى الطبقوات -16

 محمـد تحقيـق: هــ(،230 )المتـوىف: سـعد بـابن المعـروف البغدادي البصري،

 األولـــى، الطبعـــة: بيـــروت، العلميـــة، الكتـــب دار الناشـــر: عطـــا، القـــادر عبـــد

(.م 1990 - هـ 1410ت.ط)

 حفـص أبو الدين سراج الملقن البن المذهب، حملة طبقات يف المذهب العقد -17

 أيمـن تحقيـق: هــ(، 804 )المتـوىف: المصـري الشـافعي أحمد بن علي بن عمر

 بيـروت، العلميـة، الكتـب دار الناشـر: (،26ص) مهنـي، سـيد و األزهري نصر

م(.1997 - هـ 1417 ت.ط) األولى، الطبعة: لبنان،

 الخراسـاين، علـي بـن شـعيب بـن أحمـد الـرحمن عبـد ألبي الليلة،و اليو  عمل -18

 مؤسســة الناشــر: حمــادة، فــاروق د. تحقيــق: هـــ(،303 )المتــوىف: النســائي

.ـه1406 الثانية، الطبعة: بيروت، الرسالة،

 الثعـالبي منصور أبو إسماعيل بن محمد بن الملك لعبد العربية، وسر اللغة فقه  -19

 العربي، الوراث إحياء الناشر: المهدي، الرزاق عبد تحقيق: هـ(،429 )المتوىف:

م(.2002 - هـ1422 ت.ط) األولى، الطبعة الطبعة:

 بـن محمـد بـن اهلل عبد شيبة، أبي بن بكر ألبي واآلثار، األحاديث يف المصنف الكتاب -20

ــ(،235 )المتـوىف: العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم  يوسـف كمـال المحقـق: ه

.ـه1409 األولى، الطبعة: الرياض، الرشد، مكتبة الناشر: الحوت،

 منظـور ابـن الـدين جمـال الفضل، أبو على، بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان -21

 بيـروت، صـادر، دار الناشر: هـ(،711 )المتوىف: اإلفريقى الرويفعى األنصاري

هـ. 1414 - الثالثة الطبعة:
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 المرسـي سـيده بـن إسماعيل بن علي الحسن ألبي األعظم، والمحيط المحكم -22

 العلميــة، الكتــب دار الناشــر: هنــداوي، الحميــد عبــد تحقيــق: هـــ(،458 )ت:

م. 2000 - هـ 1421 األولى، الطبعة: بيروت،

 الحسـن أبـو محمـد، )سلطان( بن لعلي المصابي ، مشكاة شر  المفاتي  مرقاة -23

 الفكــر، دار الناشــر: هـــ(،1014 )المتــوىف: القــاري الهــروي المــال الــدين نــور

م.2002 - هـ1422 األولى، الطبعة: لبنان، بيروت،

 محمـد بن اهلل عبد بن محمد الحاكم اهلل عبد ألبي الصحيحين، على المستدرك -24

 بـابن المعـروف النيسـابوري الطهمـاين الضـبي الحكـم بن ُنعيم بن حمدويه بنا

 الكتـب دار الناشر: عطا، القادر عبد مصطفى تحقيق: هـ(،405 )المتوىف: البيع

.م1990 – 1411 األولى، الطبعة: بيروت، لعلمية،ا

 ماجه، ابن اإلما  سنن شر  يف البهاجة األسرار ومطالع الوهاجة األنوار مشارق -25

 العربيــة المملكــة الريــاض، المغنــي، دار موســى، بــن آدم بــن علــي بــن لمحمــد

م. 2006 - هـ 1427 األولى، الطبعة: السعودية،

 الصـنعاين اليمـاين الحميـري نـافع بـن همام بن الرزاق عبد بكر ألبي ، المصنف -26

 المجلــس الناشــر: األعظمــي، الــرحمن حبيــب المحقــق: هـــ(،211 )المتــوىف:

ه.1403 الثانية، الطبعة: بيروت، اإلسالمي، المكتب الهند، العلمي،

 العاصـمة، دار العسقالين، حجر البن ،الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب -27

(.1419ت.ط) ،1ط

 الحمـوي الرومـي اهلل عبـد بـن ياقوت اهلل عبد أبو الدين لشهاب البلدان، معجم -28

 ت.ط) الثانيـــة، الطبعـــة: بيـــروت، صـــادر، دار الناشـــر: هــــ(،626 )المتـــوىف:

م(.1995

 أبـو الشـامي، اللخمـي مطيـر بـن أيـوب بـن أحمـد بـن لسليمان ،الكبير المعجم -29

 السـلفي، المجيد عبد بن حمدي المحقق: هـ(،360 )المتوىف: الطرباين القاسم

الثانية. الطبعة: ،القاهرة، تيمية ابن مكتبة النشر: دار
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 الحســين أبــو الــرازي، القزوينــي زكريــاء بــن فــارس بــن أحمــد ،اللغووة مقوواييس -30

 عـام الفكر، دار الناشر: هارون، محمد السالم عبد تحقيق: هـ(،395 )المتوىف:

م.1979 - هـ1399 النشر:

 بـن أحمـد بـن محمـد اهلل عبـد يأب الدين لشمس ،الرجال دنق يف االعتدال ميزان -31

 البجـاوي، محمـد علـي تحقيـق: هــ(،748 )المتـوىف: الـذهبي َقاْيماز بن عثمان

 ت.ط) األولـى، الطبعـة: لبنـان، بيـروت، والنشـر، للطباعـة المعرفة دار الناشر:

م(. 1963 - هـ 1382

 هـ(،444 )المتوىف: لداين،ا عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن لعثمان ،النقط -32

القاهرة. األزهرية، الكليات مكتبة الناشر: قمحاوي، الصادق محمد تحقيق:

 محمـد بن المبارك السعادات أبو الدين لمجد ،واألثر الحديث  ريب يف النهاية -33

 )المتـوىف: األثيـر ابـن الجـزري الشـيباين الكـريم عبـد ابـن محمـد بن محمد بنا

م.1979 - هـ1399 بيروت، العلمية، المكتبة الناشر: هـ(،606

 محمـد بـن أحمـد الدين شمس العباس ألبي الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات -34

 هـــ(،681 )المتــوىف: اإلربلــي الربمكــي خلكــان ابــن بكــر أبــي بــن إبــراهيم بــنا

 بيروت. صادر، دار الناشر: عباس، إحسان تحقيق:
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 البحث ملخص

ـا المتـواترة القـراءة باحتمـال المصـحف رسـم ظواهر توجيه ُيعد ا اتجاها  يف شـائعا

 الظـواهر؛ تلك توجيه يف الشاذة لقراءةا دور عن التساؤل إلى يقود وهو الرسم، كتب

 عند مقصودة القراءة تلك كانت وهل هبا، العمل انقطع ثم ُيتلى قرآناا كانت باعتبارها

 بذلك . ظواهره فُتفّسر المصحف كتابة

 التـي لرسـما ظـواهر يف خاصة التوجيه، من النوع هبذا السخاوي اهتمام ظهر وقد

 التـزم حتـى ،فيهـا القـراءة ثبـوت لعـدم متـواترة؛ال القـراءة باحتمال تفسيرها يمكن ال

 التـي القـراءات مـن جملـةا  وكشـف )الوسيلة(، كتابه يف الشاذ القرائي االحتمال بذكر

 :البحث هذا أهدا  ومن اآلن، متواترة تكن لم ولو الرسم، يحتملها

رسم.ال ظواهر توجيه يف العلماء اتجاهات بيان .1

 الشـاذة القـراءة باحتمـال السـخاوي لها عّلل التي الرسم ظواهر ودراسة جمع .2

 )الوسيلة(. كتابه خالل من

ـا، الرسـم كتـب يف الشـاذة القراءة باحتمال الرسم ظواهر توجيه أثر بيان .3  عموما

الخصوص. وجه على السخاوي ولدى

 والمــنهج النظــري، الجانــب يف التحليلــي الوصــفي المــنهج البحــث ســلك وقــد

 التطبيقي. جانبال يف المقارن التحليلي االستقرائي

 نتائجه: من

 يف إليـه بعضـها فمشـار ؛الشـاذ احتمـالب التعليل يف الرسم علم مصادر تفاوتت 

 احتمـال بذكر بعضها والتزم التبيين(، و)مختصر (،حكم)الم يف كما معدودة مواضع

 .وغيره السخاوي، فعل كما به، الرسم لظواهر التعليل أمكن موضع كل يف الشاذ

 الشاذة، القراءة باحتمال رسمها السخاوي وّجه كلمة (27) عن البحث كشف 

 متواترة. قراءة فيه ثبتي مل مما
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 .هبا الرسم توجيه ليصح القراءة صحة السخاوي يشورط 

ــد  ــه عن ــإن الرســم ظــواهر توجي ــول ف ــدّ  الشــاذ باحتمــال الق ــى ممق ــول عل   الق

 .االختصار بإرادة

 الشاذة. القراءة الرسم، توجيه الوسيلة، :المفتاحية الكلمات

* * * 
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 املقدمة

 نبينـا والمرسـلين األنبيـاء أشـرف علـى والسـالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 بعد: أما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد

 كثيـر يف والنـاظر القـرآن، كلمات صور بنقل الرسم علم يف المؤلفات اهتمت فقد

 تخُل  لم وكذلك الهجاء، صورة عن الرسم اختالف تفسير من تخُل  لم أاا يجد منها

 مـن كثيـر اهـتم لـذلك الرسـم، هـذا ظـواهر مـن المتشـاهبة النظائر اختالف تفسير من

 وتعـددت عللهـا، عـن والبحـث وتفسـيرها، ظـواهره، بتوجيه المصحف رسم علماء

  بــين الظــواهر تلــك لتوجيــه تنــاولهم يف تفــاوتوا كمــا ذلــك، يف ومــواردهم اتجاهــاهتم

 ومكثر. ُمقّل 

 التـي االتجاهـات تلـك أحد القراءة باحتمال المصحف رسم ظواهر جيهتو وُيعد

 بـالقراءات يتعلـق فيمـا وخاصـة لـديهم، ظـاهر االتجـاه وهـذا الرسـم، علمـاء سلكها

ا لهــا، محــتمالا  الرســم جــاء التــي المتــواترة  القــراءات الرســم حفــظ إذ إليهــا؛ ومشــيرا

 لقبولها. شرطاا الحق وقت يف وأصبح المتواترة،

 ظـواهر تعليـل يف الشـاذة القـراءات دور حـول تسـاؤالا  لـدي االتجاه هذا ارأث وقد

 عنـد مقصـودة كانـت وهـل هبـا، العمـل انقطـع ثم ُيتلى، قرآناا كانت باعتبارها الرسم،

 المصحف . كتابة

 ظـواهر وجود انتباهي لفت العقيلة( شر  إلى )الوسيلة لكتاب تصفحي أثناء ويف

ــواترة؛ القــراءة لباحتمــا تفســيرها يمكــن ال للرســم ــوت لعــدم المت  فيهــا، القــراءة ثب

 بـاهلل فاسـتعنت الشـاذة، القراءة باحتمال لها عّلل قد ـ اهلل رحمه ـ السخاوي ووجدت

 الرسـم، ظـواهر توجيـه يف الشـاذة القـراءات أثـر وبيـان الموضـوع، هذا حول للكتابة

 باحتمـال المصـحف رسـم ظواهر )توجيه بـعنوان: له عنوت الذي البحث هذا فكان

 العقيلة(. شر  إلى الوسيلة كتاب خالل من الشاذة القراءة
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 الموضوع: أهمية

 ــ السـخاوي وهـو الرسـم علـم يف بارز وبَعَلم الرسم، كتب أمهات بمحد تعلقه .1

 الوسيلة. وكتابه ـ اهلل رحمه

 والسـخاوي العمـوم، وجـه علـى الرسم علماء اهتمام من جلية صورةا  إظهاره .2

المصحف. رسم ظواهر وجيهبت الخصوص وجه على

ا باباا إبرازه .3  القـراءة باحتمـال التعليل وهو الرسم ظواهر توجيه أبواب من مهما

الرسم. علماء عند ذلك وتوظيف الشاذة،

 باحتمـال بـالقول إال لهـا تفسـير ال التـي الرسـم ظواهر بعض عن جواباا فيه أن .4

القرآن. نزول وقت صّحت قد كانت التي القراءات من الشاذ

 البحث: أهدا 

المصحف. رسم ظواهر توجيه يف واتجاهاهتم العلماء مذاهب بيان .1

 خالل من الشاذة القراءة باحتمال السخاوي لها عّلل التي الرسم ظواهر جمع .2

العقيلة(. شر  إلى )الوسيلة كتابه

 .توجيهها يف الرسم علماء بمقوال مقارنة دراسة المواضع تلك دراسة .3

ـا، الرسـم كتـب يف الشـاذة القراءة باحتمال لرسما ظواهر توجيه أثر بيان .4  عموما

الخصوص. وجه على السخاوي ولدى

  قواعـــد يف الموضـــوع هـــذا حـــول دراســـة علـــى أقـــف لـــم السوووابقة: الدراسوووات

 المعتربة. البيانات

 القـراءة باحتمـال السـخاوي لها عّلل التي المصحف رسم ظواهر :البحث حدود

  العقيلة(. شر  إلى )الوسيلة كتاب خالل من واترةمت قراءة فيه يثبت لم مما الشاذة

 وخاتمـة، مباحـث وثالثـة وتمهيـد مقدمـة علـى البحث هذا اشتمل البحث: خطة

 التالي: النحو على



 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 

 

334 

 الســـابقة، والدراســـات البحـــث، وأهـــداف الموضـــوع، أهميـــة وفيهـــا المقدمووة:

 ومنهجه. وخطته، وحدوده،

 وفيه: التمهيد:

الرسم. علم يف ومنزلته الوسيلة وكتابه بـالسخاوي، التعريف . أ

 وأهميتها. الشاذة القراءة تعريف . ب

 الرسم. ظواهر توجيه يف العلماء مذاهب األول: المبحث

 الشاذة. القراءات باحتمال الرسم ظواهر توجيه الثاي: المبحث

ا ُرسم ما الثالث: المبحث  شـر  إلـى الوسـيلة كتاب خالل من شاذة قراءةل موافقا

 تطبيقية. دراسة :يللسخاو العقيلة

 البحث. نتائج أهم وفيها الخاتمة:

 يتعلـق فيمـا التحليلـي الوصـفي المـنهج البحـث سـلك :وإجراءاتوه البحث منهج

 ُرسـم مـا بجمع يتعلق فيما المقارن التحليلي االستقرائي والمنهج النظري، بالجانب

 يكون: أن على ودراسته، الشاذة القراءة احتمال على

.الوسيلة كتاب ترتيب وفق البحث يف المسائل ترتيب .1

 السـخاوي، نـص ثـم القرآنيـة، الكلمة ذكر التالي: النحو على المسائل عرض .2

 القـراءة تخـريج ثـم الرسـم، علمـاء عنـد ذلـك وتوجيـه المصاحف يف رسمها بيان ثم

 فيها. الواردة الشاذة

* * * 
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 التمهيد

 الرسم: علم يف زلتهومن العقيلة شر  إلى الوسيلة وكتاب بالسخاوي، التعريف-أ

 بالسخاوي: التعريف

 عبـد بن األحد عبد بن الصمد عبد بن محمد بن علي ووفاته: ومولده ونسبه اسمه

 الحسـن، أبـو وكنيتـه الـدين، علـم الدمشـقي، السـخاوي الهمداين غطاس بن الغالب

 .هـ643 سنة وتويف ه،558 سنة ولد )سخا(، رأسه مسقط إلى نسبة والسخاوي

 ودمشـق مصر أنحاء يف العلم طلب سبيل يف رحل وتلميذه: وشيوخه مللعل طلبه

 ســمع "الجــزري: ابــن قــال كثيــر، َخلــق عليــه وتتلمــذ الشــيوخ، مــن كبيــر عــدد علــى

 ،علــي بــن عســاكر مــن وبمصــر ،عــوف بــن طــاهر أبــي الســلفي مــن بإســكندرية

 أبـي اهلل ولي ىعل المصرية بالديار القراءات قرأ غيرهم،و ،ياسين وابن ،والبوصيري

 ،الغزنـوي يوسـف بن محمد الفضل وأبي الجود أبي على انتفع وبه الشاطبي القاسم

 الكندي، مناليُ  أبي على الكثيرة القراءات فقرأ دمشق إلى رحل ثم ،علي بن وعساكر

 عليـه وازدحمـوا اآلفـاق مـن الطلبـة قصدهو ،"...واألدب واللغة النحو عنه وأخذ

 أعلـم وال ،الغايـة إلـى كثيـر خلـق عليـه قـرأ" الـذهبي: قال ،عنه األخذ يف وتنافسوا

ا ــدنيا يف القــراء مــن أحــدا ــر ال ــه اأصــحابا  أكث ــال ،"من ــن وق ــرأ" الجــزري: اب ــه ق  علي

                                                 
 هــ،1414 ،1ط بيـروت، الغـرب، دار هــ(،626)ت اهلل عبـد بن ياقوت الحموي، األدباء، معجم ينظر: (1)

 القــاهرة، ث،الحــدي دار هـــ(،748)ت أحمــد بــن محمــد الــذهبي، النــبالء، أعــالم وســير (؛5/1963)

 هـــ(،833)ت محمــد بــن محمــد الجــزري، القــراء، طبقــات يف النهايــة وغايــة (؛16/349) هــ،1427

ــق: ــب دار برجسوراســر، ج. تحقي ــة، الكت ــان، العلمي ـــ؛1400 لبن ــرة والنجــوم ه ــوك يف الزاه  مصــر مل

 (.6/354) مصر، الكتب، دار هـ(،874)ت بردي تغري بن يوسف الحنفي، والقاهرة،

(.1/568) الجزري، ابن النهاية، غاية (2)

(.1/570) السابق، المرجع (3)

 ،1ط الغــرب، دار معــروف، بشــار تحقيــق: هـــ(،748)ت أحمــد بــن محمــد الــذهبي، اإلســالم، تــاريخ (4)

(.14/460) م،2003
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 بالوربــة بعــده اإلقــراء شــيخ األنصــاري علــي بــن محمــد الفــتح أبــو الســبع بــالقراءات

 أبـو يدرشـالو لـزواويا السـالم عبد والقاضي ،شامة أبو العالمة والحافظ ،الصالحية

 بـن وجعفر ،الفاضلي داود بن وإبراهيم ،ايديرالج يعقوب والتقي ،الدر أبي بن بكر

 والشهاب ،التربيزي محمد والنظام ،الدمياطي العزيز عبد بن ومحمد ،الحراين دبوقا

 ."...مزهر بن محمد

 نـونف يف التـمليف يف وشـارك وجودتـه، التصـنيف بكثرة السخاوي ُعرف مؤلفاته:

ــال شــتى، ــذهبي: ق ــان" ال ــ وك ــة، يف اإماما ــة، بصــيراا  العربي ــ باللغ ــ افقيها ــ ا،مفتيا  اعالما

 الكثيـر وروى وأفـاد، وأقـرأ صـنف التفسـير، يف ابارعا  لها، امجودا  وعللها، بالقراءات

ـا كـان" الجـزري: ابـن وقـال ،"القراء عليه وتكاثر صيته، وبعد ـا عالمـة إماما  محققا

ا ا مقرئا ا ،وعللها بالقراءات ابصيرا  مجودا  أتقن ،واألدب والتفسير واللغة النحو يف إماما

ا قانااأت العلوم هذه  العلـوم مـن بكثير اعالما  وكان ،فيها يلحقه من عصره يف وليس بليغا

ا أصولياا ياامفت ،ذلك غير ا نًاديّ  ذلك مع وكان ،مناظرا ا خيـرا  ،التكلـف مطـر  متواضـعا

 كبيـر ،الحرمـة وافـر ،آدم بنـي أذكيـاء من القريحة دّ حا ،النادرة حسن المحاضرة حلو

 منهـا: كثيـرة ومؤلفاتـه ،"واإلفـادة العلم إال شغل له ليس ،الناس إلى محبباا ،القدر

 يف شـهرهتا أسـباب وأحـد شرحها من أول هوو (الوصيد فتح) وسماه الشاطبية شر 

 القـراء جمـال) تـابوك (،ةيلـالعق شـر  إلـى الوسـيلة) وسماه عقيلةال  وشرْ  ،اآلفاق

 دمشق بين المفاخرة) كتابو (،المفصل شر  يف المفضل) وكتاب (،اإلقراء وكمال

 .وغيرها (،والقاهرة

 الرسـم، علـم يف األجـالء العلمـاء مـن السخاوي اإلمام ُيعد الرسم: علم يف منزلته

                                                 
(.1/570) الجزري، ابن النهاية، غاية (1)

(.16/350) الذهبي، النبالء، أعالم سير (2)

(.1/569) الجزري، ابن النهاية، غاية (3)

(.1/569) الجزري، ابن النهاية، وغاية (؛14/460) الذهبي، اإلسالم، تاريخ ينظر: (4)
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 أهمها: جوانب، عدة من العلم هذا يف منزلته وتربز

 الهجري. السابع القرن يف المتقدمين العلماء من أنه .1

 عليـه أثنـى كمـا وعللهـا، بـالقراءات البصير والمقر  األجالء، العلماء من أنه .2

 العلم. أئمة بذلك

 العقيلـة لقصـيدة شـر  أول هـو الـذي العقيلة، شر  إلى الوسيلة كتاب تمليفه .3

سيميت. كما

 الوسيلة: بكتاب التعريف

 ويظهـر العثمـاين، الرسـم مصـادر أهـم مـن العقيلة( شر  إلى )الوسيلة كتاب ُيعد

ا كونه ومن المصحف، رسم علم يف ومنزلته مؤلفه جاللة خالل من ذلك  ألهم شرحا

 أتـراب )عقيلـة المسـّماة: الشاطبي لإلمام الرائية القصيدة وهي الرسم علم يف قصيدة

 أشـياء وزاد للداين، الرسم يف المقنع كتاب فيها نظم التي المقاصد( أسنى يف القصائد

 سـبب كـان وربمـا الشـر ، هـذا يف السبق قصب للسخاوي كان وقد عليه، استدركها

ا عرضها وقد العقيلة، شهرة   .صاحبها على مرارا

ا الوسيلة كتاب كان ولئن ـا وموضـوعه للعقيلـة، شرحا  هـذه فـإن لموضـوعها؛ تابعا

 ضــّمن بــل وإيضــاحها، األبيــات رمــوز فــك مجــرد علــى االقتصــار تجــاوزت التبعيــة

 وقضايا وشاذة، مشهورة قراءات من ومتنوعة كثيرة مسائل ذلك إلى باإلضافة لتهوسي

ا وضمنها شعرية، وشواهد وصرفية، ولغوية نحوية  مظـان مـن اسـتقاها مهمة نصوصا

 ظـواهر وتوجيـه وتحقيقهـا، الروايـات بضـبط واهـتم مفقـود، بعضها ومتنوعة قديمة

 األقــوال بتمحــيص واالهتمــام ،العتيقــة المصــاحف يف والنظــر عللهــا، وبيــان الرســم

 .المسائل يف والورجيح

                                                 
 محمـد مـوالي تحقيـق: هــ(،643)ت محمـد بـن علـي السـخاوي، العقيلـة، كشـف إلـى الوسيلة ينظر: (1)

(.62)ص: هـ،1423 ،1ط الرياض، الرشد، مكتبة الطاهري،

(.55)ص: بق،السا المرجع ينظر: (2)
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 بـه تـمثر مـن أبـرز ومـن بعـده، أتـى مـن على كبير أثر النفيس الشر  لهذا كان وقد

 السـخاوي شر  طالع أنه منهما كل ذكر وقد للعقيلة، شرحهما يف والجعربي اللبيب

 عـروقهم، لعقيلـةا حفـظ إلى اضت قد الطلبة من جملة فإن" اللبيب: قال منه، وأفاد

 فاعتـذرت مقفلهـا، وفتح مشكلها شر  سملوين بروقهم، معانيها تفهم إلى وأومضت

ا أمري من فمرهقوين طباعي، وجمود باعي بقصر لهم  شـرحها يف يوسـعوين ولم ُعسرا

ا...  قد كان وقد اهلل، رحمه السخاوي الدين علم الفقيه شرحها قد لهم: قلت ثم عذرا

ا، منه وسمعها اهلل، رحمه الشاطبي القاسم أبي ناظمها على قرأها  الخـرب ولـيس مـرارا

ا نحوياا حافظاا كان السخاوي أن مع كالعيان،  ،"منـه أنا وأين للقراءات، متقناا محّدثا

ــال ــربي وق ــة يف الجع ــُت  "شــرحه: مقدم ــد وكن ــا إتقــان بع ــت حفظه  )وســيلة طالع

 يف أبرز لكنها والمصلِّي يالمجلِّ  فوجدهتما )الفتح( إلى نسبتها ألسرب الشر (

  ."كفآن تضمناه وبما كافيان، تكفاله لما وهما التجلي

 وأهميتها: الشاذة القراءة تعريف-ب

 المتواترة، القراءة شروط من أكثر أو شرطاا فقدت التي القراءة هي: الشاذة القراءة

 رسم وموافقة تواتر،ال هي: القراءات علماء عليها نّص  التي المتواترة القراءة وشروط

 وافقت قراءة كل " الجزري: ابن قال العربية، اللغة وموافقة احتماالا، ولو المصحف

                                                 
 وزارة زعبـول، العلـي عبـد تحقيـق: الغنـي، عبـد بكـر أبـو اللبيب، العقيلة، أبيات شر  يف الصقيلة الدرة (1)

(.141-140)ص: هـ،1432 ،1ط قطر، األوقاف،

للسخاوي. العقيلة شر  إلى الوسيلة يعني (2)

للشاطبية. شر  وهو للسخاوي الوصيد فتح يعني (3)

 الثـاين، السـابق هـو فالمصـلي الخيـل مـن السـابق أنـواع علـى العـرب كـالم يف طلقت والمجلي المصلي (4)

 بيـروت، صـادر، دار مكـرم، بـن محمـد منظـور، ابـن العـرب، لسان ينظر: األول. السابق هو والمجلي

(.14/467) ،ـه1414 ،3ط

 هـــ(،732)ت عمــر بــن إبــراهيم الجعــربي، القصــائد، أتــراب عقيلــة شــر  يف المراصــد أربــاب جميلــة (5)

 ليس بتمثره تصريح هذا ويف (،83)ص: هـ،1431 ،1ط دمشق، الغوثاين، دار الزوبعي، محمد تحقيق:

ا. الوصيد بفتح بل فحسب بالوسيلة أيضا
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ا، العربية ا، ولـو العثمانيـة المصـاحف أحـد ووافقت مطلقا  هـذه نقلهـا، وتـواتر تقـديرا

 أطلـق الثالثـة األركـان هـذه مـن ركـن اختـل ومتى ،"هبا المقطوع المتواترة القراءة

  .باطلة أو شاذة أو عيفةض عليها

 األركان تلك على اشتملت التي هي العشرة القراء قراءة أن الجزري ابن بي ن وقد 

 األركان هذه زماننا يف جمع الذي" فقال: المتواترة، القراءة شرط فيها وتحقق الثالثة

 جعفر، وأب :وهم بالقبول تلقيها على الناس أجمع التي العشرة األئمة قراءة هو الثالثة

 والكسـائي، وحمـزة، وعاصم، عامر، وابن ويعقوب، عمرو، وأبو كثير، وابن ونافع،

 ذلـك، سنوضح كما زماننا، إلى وصلت أن إلى السلف، عن الخلف أخذها وخلف،

ا كواا يف الباقين كقراءة أحدهم فقراءة  ."هبا مقطوعا

 هـذه عـن خرجـت تـيال القراءة هي الشاذة: القراءة تعريف يكون ذلك على وبناءا 

  العشر. القراءات

 الشاذة: القراءة أهمية

 وال الصـالة هبـا تصـح فال اآلن، قرآناا ليستو القبول، شرط فقدت الشاذة القراءة

ــال القــرآن، قــراءة ــن ق ــواتر بمــا إال ذلــك مــن القــراءة يجــوز ال" الصــال : اب ــه ت  نقل

 ،"والقطع اليقين ذلك يف الشرط فإن السبع، كهذه بالقبول األمة وتلقته واستفاض،

                                                 
 بيـروت، العلميـة، الكتـب دار (،833)ت محمـد بن محمد الجزري، الطالبين، ومرشد المقرئين منجد (1)

ــ1420 ،1ط ــر: (؛18)ص: ،ـه ــة وينظ ــن اإلبان ــاينم ع ــن مكــي القيســي، القــراءات، ع  طالــب أبــي ب

 المرشـدو (؛51)ص: مصـر، والنشـر، للطبـع مصـر اضـة دار شلبي، الفتا  عبد تحقيق: (،ـه437)ت

 تحقيـق: هــ(،665)ت إسـماعيل بـن الرحمن عبد المقدسي، العزيز، بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز

 (.1/171) ،ـه1395 بيروت، صادر، دار قوالج، آلتي طيار

 دار عميـرات، زكريـا تحقيـق: هـ(،833)ت محمد بن محمد الجزري، العشر، القراءات يف النشر ينظر: (2)

  (.1/9) هـ،1423 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب

 (.18)ص: الجزري، ابن المقرئين، منجد (3)

 ادر،القـ عبـد موفـق تحقيـق: هــ(،643)ت الـرحمن عبـد بـن عثمـان الصـال ، ابن الصال ، ابن فتاوى (4)

ــة ــوم مكتب ــروت، والحكــم، العل ــوجيز، المرشــد وينظــر: (؛1/231) ،ـهــ1407 ،1ط بي ــو ال  شــامة أب

= 
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ا غيرها، وال صالة يف الشاذة بالقراءة يقرأ أن يجوز ال" :الحاجب ابن وقال  كان عالما

 ."جاهالا  أو بالعربية

 بـل كلّيـة، سـقوطها يعني ال ذلك فإن القراءة هبا تصح ال الشاذة القراءة كانت وإذا

 منهـا فوائد ولها األخرى، لومالع يف منها سنده صح بما االحتجاج يف كبيرة أهمية لها

 حديثـه يف الزركشـي قال لها، والنحوي اللغوي واالحتجاج ،العربية بعلم يتعلق ما

 مـن الصـناعة يف أقـوى الشـاذة القـراءة وتوجيـه" اللغـة: يف الشـاذة القـراءة أهميـة عن

 ."المشهورة توجيه

 معنـى يف المفسـرون هبـا اعتـدّ  فقـد التفسـير، علم يف الشاذة القراءة من يستفاد كما

 الحروف فهذه" فقال: القرآن(، )فضائل كتابه يف هذا على عبيد أبو نص وقد اآليات،

 بعـض عـن هـذا مثـل ُيـروى كـان وقـد للقـرآن، مفسـرة صـارت قـد كثيـرة لهـا وأشباه

 ، محمـد أصـحاب لبـاب عن روي إذا فكيف ذلك، فيستحسن التفسير يف التابعين

 علم من يستنبط ما وأدنى وأقوى، التفسير من أكثر اآلن فهو القراءة  نفس يف صار ثم

 ."التمويل صحة معرفة الحروف هذه

ـا؛ الفقـه علـم يف الشـاذة القـراءة أهميـة بـرزت وقد  عليهـا العلمـاء بنـى حيـث أيضا

ا  مسعود ابن بقراءة السارق يمين قطع على االحتجاج ذلك: أمثلة ومن فقهية، أحكاما

: ا(أيماام )فاقطعوا. 

                                                 
= 

 هــ(،794)ت اهلل عبـد بـن محمـد الزركشـي، القرآن، علوم يف الربهانو (؛185-183)ص: المقدسي

 (.1/332) ،ـه1376 ،1ط العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، محمد تحقيق:

 (.185-183 )ص: المقدسي، شامة أبو الوجيز، المرشد (1)

 (.184)ص: السابق، المرجع ينظر: (2)

 (.1/341) الزركشي، الربهان، (3)

ــرآن، فضــائل (4) ــروي، الق ــم اله ــن القاس ـــ(،224)ت ســالم ب ــن دار ه ــر، اب ــق، كثي ــروت(، )دمش  ،1ط بي

 (.326)ص: ،ـه1415

 العلميـة، الكتب دار هـ(،587)ت مسعود نب بكر أبو الكاساين، الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع ينظر: (5)

= 
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 متعلقــة علــالا  المصــحف رســم ظــواهر لــبعض العلمــاء الــتمس الرســم علــم ويف

 يوافـق بمـا مرسـومة كانـت بماـا الرسـم ظـواهر بعـض توجيه عنهم فورد بالقراءات،

ـا وورد المتـواترة، القراءة  يف الشـاذة القـراءة بموافقـة الظـواهر لـبعض تـوجيههم أيضا

 بيانـه سـيتم ما وهو ُنسخت، ثم القرآن نزول توق ُيتلى قرآناا كانت باعتبارها الكلمة؛

 البحث. هذا يف

* * * 

                                                 
= 

 مصـر، القـاهرة، مكتبة هـ(،620)ت أحمد بن اهلل عبد المقدسي، المغني،و (؛7/86) ،ـه1406 ،2ط

 ،1ط بيـروت، الغـرب، دار هــ(،684)ت إدريـس بن أحمد القرايف، الذخيرة،و (؛9/121) ،ـه1388

 أحمـد بـن محمـد الشربيني، المنهاج، ألفاظ معاين معرفة إلى المحتاج مغنيو (؛12/182) م،1994

 (.5/494) ـه1415 ،1ط العلمية، الكتب دار هـ(،977)ت
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 الرسم ظواهر توجيه يف العلماء مذاهب األول: املبحث

 بعــض اخــتالف جهــة مــن للتممــل، يــدعو المصــحف رســم ظــواهر يف االخــتالف إن

 المتشـاهبة النظـائر رسم اختالف يف أخرى جهة ومن القياسي، الرسم قواعد عن الظواهر

 وجـود علـى وأّكـدوا االخـتالف، هـذا تفسير العلماء بعض حاول ولذلك لمصحف،ا يف

 ظـواهر توجيـه يف لهـم كـان وقـد يجهلواا، وقد يدركواا قد الظواهر لهذه وأسباب ِعلل

 وهما: مذهبان، الرسم

ــه ظــواهره، تفســير عــن التوقــف األول: المووذهب ــي وأن  يمكــن ال حكمــة علــى مبن

 يف التي المتقطعة والحروف األلفاظ بمنزلة فهي" الدب اغ: العزيز عبد قال ،معرفتها

ا لهـا فـإن السور، أوائل  إلـى يهتـدون ال النـاس وأكثـر كثيـرة، ومعـاين عظيمـة، أسـرارا

 الرسـم أمـر فكـذلك إليهـا أشـير التـي اإللهيـة المعاين من شيئاا يدركون وال أسرارها،

ا القرآن يف الذي  ."بحرف حرفا

 تخفـى وقـد اهلل كتـاب يف للنـاظر تظهـر قـد علـالا  الظواهر لتلك نأ الثاي: المذهب

 -الهجاء :أي - القوانين لتلك موافق المصاحف خط وأكثر" الجزري: ابن قال عنه،

 مـا منهـا سـواها، إلـى ُيتعـدى وال اتباعها يلزم ذلك عن خارجة أشياء جاءت قد لكنه

 اتجاهـات المـذهب اهـذ أصـحاب سـلك وقـد ،"عنـا غـاب مـا ومنهـا سببه، عرفنا

 وهي: الرسم، ظواهر تعليل يف متعددة

 كتـب يف بكثـرة االتجـاه هـذا وُيلحظ لغوية، بعلل الرسم ظواهر بعض تعليل 

                                                 
 عبـد تحقيق: محمود، بن يوسف الخوارزمي، العثماين، المصحف رسم يف التقريب كتاب موجز ينظر: (1)

 القــرآن تفســير يف المعــاين ورو  (؛17)ص: هـــ،1410 ،1ط دمشــق، المعرفــة، دار آلــوجي، الــرحمن

 الكتـب دار عطيـة، علـي تحقيـق: هـ(،1270)ت اهلل عبد بن محمود اآللوسي، المثاين، والسبع ظيمالع

 (.19/184) ،ـه1415 ،1ط بيروت، العلمية،

ــز: (2) ــد ســيدي كــالم اإلبري ــز عب ــارك، بــن أحمــد الــدباغ، العزي ــة الفكــر، دار مب ــروت، الشــعبية، المكتب  بي

 (.56-55)ص:

 (.2/95) الجزري، ابن النشر، (3)
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 الرسـم، لظـواهر تعلـيالت مـن األنــباري بكـر أبـو قّدمـه ما عليه األمثلة ومن الرسم،

 قرةابل ﴾ ﴿ و  ،[186] ابلقرة ﴾ ﴿ مـن الـياء حـذف تعلـيل يف قـال حيث

 يف وقـال ،"فحـذفوها اليـاء مـن بالكسـرة اكتفوا أام فيها الحجة" ونحوهما: ،[40]

 و)يميــه النبــي(، )يميــه يقــول مــن العــرب ومــن" )أيهــا(: يف الهــاء بعــد األلــف حــذف

 .لديه كثيرة ذلك على واألمثلة ،"الرجل(

 كـان ثحيـ للمهـدوي (األمصـار مصاحف هجاء) كتاب يف االتجاه هذا ظهر كما

 مـن ذكره قدمنا ما وجميع" قوله: ذلك أمثلة ومن لغوياا، الرسم لظواهر تعليله غالب

 كـل مـن المـمخوذة الحركـة ألن ذلـك فإنمـا ؛الخـط مـن واليـاء والـواو األلف حذف

 وإذا ا،اسـتخفافا  الخـط من فحذفت عنها، وتنوب عليها تدل الحروف هذه من حرف

 الكتـاب مـن وغيـره االخـتالس بـاب يف اهقـدمن مـا علـى اللفـظ مـن ُتحـذف قد كانت

 ."أيسر الخط يف فحذفها

 ،الرسـم يف (المقنـع) كتابـه ألبـواب تسـميته يف الـداين لـدى االتجاه هذا أثر وظهر

ا(، األلف منه ُحذفت ما )باب :الكتاب هذا عناوين من جاء حيث  مـا )بـاب اختصـارا

 علـى اليـاء بإثبـات رسـم مـا ذكر و)باب منها(، قبلها ما بكسر اجتزاءا  الياء منه حذفت

 أو االتصــال مــراد علــى للهمــزة صــورة الــواو فيــه رســمت مــا ذكــر و)بــاب األصــل(،

 ذلك. ونحو التسهيل(،

 مـن وال الرسـم مـن شـيء ولـيس" بقولـه: االتجـاه هـذا عـن ـ اهلل رحمه ـ عّبر وقد

ــ بــه حــاولوا وقــد إال ،ـــ علــيهم اهلل رضــوان ـــ الســلف عليــه اصــطلح الــنْقط  مــن اوجها

                                                 
 محيـي تحقيـق: هــ(،328)ت القاسـم بـن محمـد األنبـاري، ، اهلل كتـاب يف واالبتـداء الوقف إيضا  (1)

 (.1/244) هـ،1390 دمشق، العربية، اللغة مجمع رمضان، الدين

 (.1/278) السابق، المرجع (2)

 (.1/270) األنباري، ابن واالبتداء، الوقف إيضا  ينظر: (3)

 مكتبة رمضان، الدين محيي تحقيق: هـ(،440)ت عمار بن أحمد مهدوي،ال األمصار، مصاحف هجاء (4)

 (.202)ص: الطائف، المعارف،
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 ."والقياس اللغة من اطريقا  فيه وقصدوا والصواب، الصحة

 عـدد   االتجـاه هـذا سلك وقد القراءات، باحتمال الرسم ظواهر بعض تعليل 

 القـراءات علـى للداللـة هـو إنمـا الرسـم اخـتالف أن يـرون الـذين الرسـم علمـاء من

ــو يقــول الكلمــة، يف المتنوعــة  كتفــىا[81] عمرررا  آل " داود: أب

 بــين وجمعهــا تقــدم، مــا حســب عليهــا لــداللتها ؛األلــف مــن النــون بفــتح الصــحابة

 ."المصاحف سائر يف فعلوه ما حسب واحدة بصورة القراءتين

ا االتجاه هذا سلك وممن  نبـيّ ف (،المراصـد أرباب جميلة) كتابه يف الجعربي أيضا

ــة يف ــه مقدم ــن أن كتاب ــةُج  م ــم مل  وجــوه احتمــال :الرســم مصــطلح وضــع يف الِحَك

 مــا علــى الصــحف الكتــاب فنســخ" قــال:ف ،كتابــه يف ذلــك علــى وســار ،القــراءات

 سـارت كمـا ،"القراءات وجوه فاحتمل نقطاا وال شكالا  فيها يزيدوا ولم به، أمرهم

 .األخرى العقيلة شرو  بعض ذلك على

دت قد جميعها المصاحف أن على الجزري ابن نّص  وقد   الشكل؛و النقط من ُجرِّ

 احتمـال السـيوطي جعـل كمـا ، النبـي عـن تالوتـه وثبـت نقلـه صح ما ليحتملها

 علــى فكتــب قراءتــان فيــه مــا )قاعــدة وســّماها: ،الرســم قواعــد مــن قاعــدة القــراءات

 .(إحداهما

                                                 
 الفكـر، دار حسـن، عـزة تحقيـق: هــ(،444)ت سـعيد بـن عثمـان الـداين، المصـاحف، نقط يف المحكم (1)

 (.196)ص: ،ـه1407 ،2ط دمشق،

 شرشـال، أحمـد تحقيـق: هــ(،496)ت  نجـا بـن سـليمان األندلسـي، التنزيـل، لهجـاء التبيين مختصر (2)

 (.2/357) هـ،1421 المدينة، فهد، الملك مجمع

 (.97)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (3)

 (.220)ص: السابق، المرجع (4)

 القاصح. البن الفوائد: وتلخيص قاري، علي لمال العلية: السنية والهبات للبيب، الصقيلة: الدرة نحو: (5)

 (.1/14) الجزري، ابن النشر، ينظر: (6)

 إبـراهيم، محمـد تحقيـق: هــ(،911)ت بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد السـيوطي، القرآن، علوم يف اإلتقان (7)

 (.2/443) ،ـه1394 للكتاب، العامة المصرية الهيئة
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 هــذا ســلك وقــد القوورآن، توودوين وقووت الكتابووة بواقووع الرسووم ظووواهر تعليوول 

 الكتابــة بطبيعــة مرتبطــة الرســم ظــواهر أن يــرون الــذين العلمــاء بعــض المســلك

 المصـحف يف (الربـا) كتبـوا إنما" الفراء: قال المجاورة، باللغات وتمثرها وتاريخها،

 مـوهمفعلّ  ،(الربـو) ولغتهم الِحيرة أهل من الخط تعلموا الحجاز أهل ألن بالواو؛

ــولي: وقــال ،"لغــتهم علــى الخــط صــورة  (،الزكــوة)و (،الصــلوة) ذلــك مــن" الصُّ

 بـالواو، المصحف يف هذا كل ُكتب :(الربو)و (،المشكوة)و (،الحيوة)و (،الغدوة)و

 ألام ؛الحجاز أهل مثل على كذلك ُكتبن وإنما فظ،لل   باأللف ُيكتبن أن يجب وكان

 ."الِحيرة أهل من الكتاب تعلموا

ر فكانـت وَنْقـط َشـْكل أصـحاب تكـن لم والعرب" :الداين وقال  الحركـات ُتصـوِّ

ا؛ ر هبن، يكون قد كما هبا يكون قد اإلعراب ألن حروفا ـا، الفتحـة فُتصـو   والكسـرة ألفا

، ا، والضمة ياءا  من الثالث الحركات عليه تدل ما على الثالثة األحرف هذه فتدل واوا

 أبـو مـنهم العربيـة، علمـاء مـن واحـد غيـر وحكـى" قال: ثم ،"والضم والكسر الفتح

ــراهيم إســحاق ــري بــن إب ــرك ثــم ،العربــي الكتــاب قبــل كــان ذلــك أن ،غيــرهو الس   ُت

ا، الرســم يف عليـه كانــت عمــا ُتغّيـر لــم أشـياء منــه وبقيــت بعـد، ذلــك اسـتعمال  قــديما

 [47] اتلوبر  ﴾  ﴿ نحـو مـن المصـحف رسوم يف كما حالها، على وتركت
 ."منها

 الرسـم ظـواهر اخـتالف بـين تـربط التـي الحديثـة الدراسـات بعـض ظهـرت وقـد

                                                 
 ،النّجـف لـه يقـال موضـع علـى الكوفـة مـن أميـال ثالثـة علـى كانت مدينة السكون، ثم بالكسر الِحيرة: (1)

 (.2/329) للحموي البلدان: معجم ينظر: .الجاهلية يف العرب ملوك مسكن كانت

 الـوراث، إحيـاء دار هــ(،676)ت شرف بن يحيى النووي، الحجاج، بن مسلم صحيح شر  يف المنهاج (2)

 (.11/8) هـ،1392 ،2ط بيروت،

ــاب، أدب ينظــر: (3) ــن محمــد الصــولي، الُكت ــب دار هـــ(،335)ت عيســى ب ــة،العلم الكت ــروت، ي  ،1ط بي

 (.268)ص: هـ،1415

 (.351)ص: السخاوي، الوسيلة، وينظر: (.177-176)ص: الداين، المصاحف، نقط يف المحكم (4)
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 التـاريخي االتجـاه هـذا أن الدراسـات هذه وترى الوحي، نزول وقت الكتابة عةوطبي

 .الواقع من قريب  

 البنـاء ابـن االتجـاه هـذا يف أّلـف من وأول معنوية، بعلل الرسم ظواهر تعليل 

اكشي  يف يسـتند الكتـاب وهـذا (،التنزيل خط مرسوم من الدليل )عنوان كتابه يف المر 

 فهـو اإلشـاري؛ التمويـل فيه استعمل وقد والمعنى، الداللة لىإ الرسم ظواهر تفسيره

 بـل اتفـق، كيف منهم يكن لم" الصحابة وضعه الذي الرسم ظواهر اختالف أن يرى

 عجائـب علـى منـه فوقف ذلك، وجوه عن بحث وأنه ،"تحقق قد عندهم أمر على

 .غرائب منه ورأى

ا )الربهان( كتابه يف شيكالزر أورد وقد  هـذه إن" فقـال: التعلـيالت، هذه نم جزءا

 ومنهـا كلماهتـا، معـاين أحـوال اختالف بحسب الخط يف حالها اختلف إنما األحرف

 نقل وكذلك ،"والمقامات الوجود، ومراتب والشاهد، الغائب العوالم على التنبيه

ا المراكشي عن )اإلتقان( يف السيوطي  .التعليالت تلك من جزءا

 ابـن المسـلك هـذا سـلك وممـن الكاتوب، بخطوأ رسمال ظواهر بعض تعليل 

 يف خطـم أو لحـن وجود من ُيروى ما توجيه عند ممكناا الكتاب خطم جعل حيث قتيبة

 على تكون أن من الحروف هذه تخلو وليس" فقال: المصحف، كلمات بعض رسم

ـا تكـون أن أو فيها، اإلعراب أهل مذاهب من مذهب  ذكـرت كمـا الكاتـب، مـن غلطا

 وإن اهلل، بحمـد لحـن، ههنـا فلـيس النحـويين مـذاهب علـى كانـت فـإن ـ  ـ عائشة

                                                 
 لالحتفـال الوطنيـة اللجنـة قـّدوري، غـانم الحمـد، تاريخيـة، لغويـة دراسة المصحف رسم كتاب ينظر: (1)

 .ـه1402 ،1ط بغداد، ،ـه15 القرن بمطلع

 دار شلبي، هند تحقيق: هـ(،721)ت البناء بن أحمد المراكشي، التنزيل، خط مرسوم من يلالدل عنوان (2)

 (.30)ص: م،1990 ،1ط بيروت، الغرب،

 السابق. المرجع ينظر: (3)

 (.381-1/380) الزركشي، الربهان، (4)

 (.4/167) السيوطي، اإلتقان، (5)
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 هـذا كـان ولـو الخـط، يف الكاتب جناية  رسوله على فليس الكتاب، يف خطم كانت

 طريـق مـن المصـحف كتابـة يف وقـع خطـم كـل عليـه لرجـع القـرآن، علـى يرجـع عيباا

بحذف ألـف التثنيـة،  [63] طه اإلمام يف ُكتب فقد التهجي،

يف كـــــل مكــــان، وكــــذلك ألــــف التثنيــــة تحــــذف يف هجــــاء هــــذا المصــــحف 

، [107] املائرةةو ،[23] املائرةةلمث
ــذه  ــاهم يف ه ــالواو، واتبعن ــوة ب ــوة والحي ــاب المصــحف: الصــلوة والزك ــت ُكّت وكتب

الحروف خاصة، على التيّمن هبم، ونحن ال نكتب القطاة والقناة والفالة إال باأللف، 

." وبين هذهبين تلك الحروف ال فرق 

 ضعفهم وادعى الوحي كّتاب بتخطئة فصر   االتجاه، هذا خلدون ابن سلك وقد

 اإلحكـام مـن الغاية إلى بال  غير اإلسالم ألول العربي الخط كان" فقال: الكتابة، يف

 ُبعـدهمو والتوحش، البداوة من العرب لمكان التوسط؛ إلى وال واإلجادة، واإلتقان

 الصـحابة رسـمه حيث المصحف رسمهم يف ذلك ألجل وقع ما وانظر الصنائع، عن

 مــا رســومهم مــن الكثيــر فخــالف اإلجــادة، يف مســتحكمة غيــر وكانــت بخطــوطهم،

 فيهـا؛ رسـمهم السـلف مـن التابعون اقتفى ثم أهلها، عند الخط صناعة رسوم اقتضته

ا  مـن لوحيـه المتلقـون بعده، من قالخل وخير ، اهلل رسول أصحاب رسمه بما تربكا

  خط العهد لهذا ُيقتفى كما وكالمه، اهلل كتاب
 
ـا، عالم   أو ولي ـم رسـمه وُيْتبـع تربكا  خطا

ا، وُأْثبـت ذلـك، فـاتُّبع كتبوه، فيما الصحابة من ذلك نسبة وأين صواباا، أو  وَنب ـه رسـما

 مـن المغّفلـين عـضب يزعمه ما إلى ذلك يف تلتفتن وال مواضعه، على بالرسم العلماء

 ."الخط لصناعة ُمْحكِمين كانوا أام

 اإليجــاز، ســبيل علــى الرســم ظــواهر تفســير يف العلمــاء اتجاهــات أبــرز هــي تلــك

                                                 
 بيروت، الدين، شمس إبراهيم تحقيق: هـ(،276)ت مسلم بن اهلل عبد الدينوري، القرآن، مشكل تمويل (1)

 (.58-56)ص:

 (.1/419) بيروت، األعلمي، مؤسسة هـ(،808)ت محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة (2)
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 والمعنـوي اللغـوي التوجيـه نحـو: الرسـم ظواهر بعض تفسير يف قبوله يمكن وبعضها

 أو الكّتـاب، ئـةبتخط القائـل االتجاه نحو مردود وبعضها ،ةالقراء واحتمال والتاريخي

 الظواهر. تلك لبعض خفية معنوية دالالت إيجاد يف التكلف مبناه كان ما

 و: اهلل رحمه و السخاوي عند الرسم ظواهر توجيه

 بتوجيه السخاوي اهتمام العقيلة( كشف إلى )الوسيلة كتاب تتبع خالل من يظهر

 ومسائله، الرسم ألبواب عرضه ثنايا يف الرسم علل من جملة ذكر فقد الرسم، ظواهر

 العلل: تلك ومن

 الـواو ذوات مـن ُرسـم فيمـا اإلمالـة جـواز على التنبيه ومنها: ،اللغوية العلل 

 إلـى واإلشـارة ،الكلمـات بعـض يف واواا  األلـف رسـم يف التفخـيم وإرادة ،بالياء

قولـه  يف )لـدا( نحـو األلفـات من األصل مجهول كان فيما األلف أصل يف االختالف

 مجهـول )لدا( ألف أن شك وال" قال: حيث ،[18]  اغفرتعالى:

 ويف بـاأللف، لرسمه حجة فهذه )لدوان(، التثنية يف لقيل به ُسّمي لو ولذلك األصل،

."مجهول أصله أن على تنبيه باأللف وتارة بالياء تارة رسمه

 ﴾ ﴿ يف الـواو زيـادة وجـه يف ذكـر حيث اللغوية العلل ذكر يف يتوسع وهو

 صـورة تكون أن أو )إليك(، وبين بينها التفريق وهي: متنوعة، لغوية علالا  [16] ابلقرة

ا تكون أن أو لها، تقوية تكون وأن الهمزة، حركة ـا أيضا  ،حركتهـا إشـباع علـى تنبيها

 تمثيل. مقام ولكنه للحصر المقام وليس كثيرة ذلك على واألمثلة

 الُبعــد يــذكر فهــو القوورآن، نووزول توقوو الكتابووة طبيعووة إلووى تعووود التوو  العلوول 

                                                 
 (.406)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (1)

 (.393)ص: السابق، المرجع ينظر: (2)

 (.167 )ص: السابق، المرجع (3)

 (.358)ص: ،السابق المرجع ينظر: (4)
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 تعليلـه ذلك ومن الرسم، ظواهر بعض تفسير يف وتطوراهتا، العربية للكتابة التاريخي

 يكـون أن منهـا: عدة، بوجوه [6] القلم  نحو: المواضع بعض يف الياء زيادة

 لهـم يكـن لـم ألاـم بـالحروف؛ الحركـات يصـورون بـمام اإلعالم" بذلك الغرض

."شكل

 ذلـك ومـن ،القرآنية الفواصل برعاية الرسم لظواهر يعّلل فهو اآلي، رؤو  

 نحـو: بـاأللف، ُترسـم أن حقها وكان بالياء الواو ذوات بعض رسم تعليل يف ذكره ما

 عـن وعّبـر للفواصـل، مراعـاة فيه بمن ،[2] الضىح ،[1] الضىح ﴾ ﴿

 ذوات مـن باليـاء المرسـومة اآلي رؤوس مـن بعـده مـا قبلـه مـا لُيوافـق" بقولـه: ذلك

 ."الياء

ا االتجـاه هـذا بـرز وقـد القراءات، احتمال   يف والنـاظر ،السـخاوي عنـد كثيـرا

 التــي الرســم ظــواهر فّســر كلمــا لديــه حاضــر   االتجــاه هــذا أن يجــد )الوســيلة( كتابــه

 سـورة يف الرسـم ظواهر عن حديثه أول يف جلياا هذا ظهر وقد القراءات، فيها تعددت

وأمــا حــذف ": [4] الفاحترر  قــال يف حــذف األلــف مــن حــين اتحــة،الف

مــن )ملــك( فيحتمــل وجهــين، أحــدهما: أن يكــون ُكتــب ذلــك علــى قــراءة  األلــف

فال يكون فيه حذف، واختار َكْتَبـه علـى هـذه [4] الفاحت 

القــراءة؛ ليحتمــل الرســم القــراءتين، فيعتقــد مــن يقــرأ باإلثبــات أن األلــف محذوفــة 

ا كما ُحذفت من  ."[3] الفاحت تخفيفا

 مـن النـوع هـذا علـى دالـة متنوعـة عبارات الرسم لظواهر تعليله يف يستعمل وهو 

 يجـوز وهو" وقوله: ،"القراءة من الوجهين الخط ليحتمل" قوله: ومنها: التوجيه،

                                                 
 (.351)ص: ،السخاوي الوسيلة، (1)

 (.406)ص: السابق، المرجع (2)

  (.90)ص: السابق، المرجع (3)

 (.99)ص: السابق، المرجع ينظر: (4)



 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 

 

350 

 أن كمـا ، ثيـرةك كتابـه يف ذلـك على واألمثلة ،"بالرسم وُقصد ُأنزل مما يكون أن

 شـامالا  جاء قد لديه القراءة باحتمال التعليل أن يلحظ ـ اهلل رحمه ـ لتوجيهاته المتممل

ا، الشاذة للقراءة  البحث. هذا يف بيانه سيميت ما على أيضا

 

* * * 

                                                 
 (.144)ص: ، السخاوي الوسيلة، ينظر: (1)

 ،189 ،184 ،169 ،145-144 ،122 ،121 ،107 ،104-103 )ص: الســــابق، المرجــــع ينظــــر: (2)

 المواضع. من هاوغير (،203
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 الشا ة القراءات باحتمال الرسم ظواهر توجيه الثاني: املبحث

 موافقـةا  جـاءت بماـا المصـحف رسم ظواهر بعض توجيه يف الرسم علماء اعتمد

ــواردة القــراءات ألوجــه ــواتر باحتمــال الرســم بعضــهم وّجــه وقــد فيهــا، ال  مــن المت

ا، القراءة من الشاذ باحتمال الرسم ظواهر توجيه بعضهم وأضاف القراءات،  وال أيضا

 كتـب يف يـرد ما أكثر وهو الثابتة، القراءات احتمال المصحف رسم علل من أن ريب

 النعـدام القـراءات؛ مـن المتـواتر بالثابت تعليلها يمكن ال مواضع هناك لكن الرسم،

 وقد القرآن، نزول وقت موجودة كانت قد شاذة قراءة توافق لكنها فيها، الثابتة القراءة

 ومـنهم القـراءة، مـن الشـاذ باحتمال الرسم ظواهر وفّسروا العلماء، بعض لذلك تنّبه

ـ ُكتب ما) :بعنوان القرآن( علوم يف )اإلتقان هكتاب يف افرعا  عقد حيث السيوطي  اموافقا

ا فيه وساق (،شاذة لقراءة  ُرسمت أاا ذكر كلمة، عشرة اثنتي بلغت الكلمات من عددا

  .شاذة لقراءة موافقةا 

 بعضـها فمشار القراءة؛ من الشاذ باحتمال التعليل يف الرسم علم مصادر وتفاوتت

 كل يف الشاذة القراءة احتمال بذكر اآلخر بعضها زموالت معدودة، مواضع يف ذلك إلى

 به. الرسم لظواهر التعليل أمكن موضع

 التعليـل لهذا إشارات هناك إن ُيقال: أن يمكن المصادر تلك يف النظر خالل ومن

 بعـد األلـف وحـذف الهمـزة بعـد اليـاء حـذف الداين ذكر حيث )المحكم(، كتاب يف

 وعّلـل )إلفهـم(، هكـذا ُرسـمت التـي ،[2] قررش  ﴾﴿ تعـالى: قوله يف الالم

 قـراءة وهـي يـاء، بـال مكسـورة هبمـزة )إالفهم( قراءة موافقة منها: بوجوه الياء حذف

 ،ياء بغير الالم بسكون )إِْلفهم( الشاذة القراءة وموافقة ،جعفر أبو هبا قرأ متواترة

                                                 
 (.4/181) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (1)

 العربيـة، اللغـة مجمع هـ(،381)ت الحسين بن أحمد النيسابوري، العشر، القراءات يف المبسوط ينظر: (2)

 بـالقراءات البشـر فضـالء إتحـافو (؛2/403) الجـزري، ابن والنشر، (؛478)ص: م،1981 دمشق،

 العلميـة، الكتب دار مهرة، أنس تحقيق: هـ(،1117)ت البنّا محمد بن أحمد الدمياطي، عشر، األربعة

= 
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ا يكون أن" فقال:  الـوجهين علـى ذلك يف ومصدره )َفِعل(، مثل على لـ)َألِف( مصدرا

ا( كتاباا، قولك: مثل )إالفاا( وهما هبما، قر  قد ـا(، قولـك: مثل و)إْلفا  كـان وإذا )ِعْلما

ا  كيفيـة بـّين ثـم ،"الفعـل فـاء هـي أولـه يف الهمزة ألن ياء؛ فيه تكن لم لذلك مصدرا

 .)إيالفهم( العشرة القراء بقية قراءة على الكلمة هذه ضبط

 )مختصـر كتـاب يف القـراءة مـن الشـاذ باحتمـال للتعليـل إشارات وردت وكذلك

 [145] األعرررا   ﴾ ﴿ رســم داود أبــو وّجــه فقــد التنزيــل(، لهجــاء التبيــين
ا ذكر ثم لغوية، علل بست الهمزة بعد الواو بإثبات ا وجها  احتمـال وهـو ذلك يف سابعا

ثكم( قراءة  بـن سـامةوق ، عبـاس ابـن عـن شـاذة قـراءة وهـي )وّرث(، مـن )سـُمَورِّ

ا معنـى ﴾ ﴿ :كلمـة عنـدي تحتمل "فقال: ،زهير  ُكتبـت أاـا وهـو: سـابعا

ُثكم( :قرأ من قراءة على  مع بعدها منقوطة وثاء الراء، وتشديد الواو، بتحريك )سُمَورِّ

 عنهمـا، اهلل رضـى عبـاس ابن عن منبه بن وهب عن رويناها شاذة قراءة وهي ضمها،

 إثبـات يف أن فـذكر ذلـك، إلـى اآلركـايت أشار وقد ،"زهير بن قسامة قرأها وكذلك

 ،)سـُمْوريكم( الهمـزة ضـمة بإشـباع أخـرى شاذة ولقراءة القراءة، لهذه رعاية الواو

                                                 
= 

 (.601)ص: ،ـه1419 ،1ط بيروت،

 القـاهرة، المتنبـي، مكتبـة هــ(،370)ت أحمـد بـن الحسين خالويه، ابن القراءة، شواذ يف مختصر ينظر: (1)

(.180)ص:

 (.188-187)ص: الداين، المصاحف، نقط يف المحكم ينظر: (2)

ــن والنشــر، (؛478)ص: مهــران، ابــن العشــر، القــراءات يف مبســوطال ينظــر: (3)  (؛2/403) الجــزري، اب

 (.601)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف

 بـن محمـد القرطبـي، القرآن، ألحكام الجامعو (؛51)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (4)

 يف المحــيط البحــرو (؛7/282) هــ،1384 ،2ط القــاهرة، المصــرية، الكتـب دار هـــ(،671)ت أحمـد

 بيــروت، الفكــر، دار جميــل، صــدقي تحقيــق: هـــ(،745)ت يوســف بــن محمــد األندلســي، التفســير،

 (.5/173) هـ،1420

 (.574-3/573) داود، أبو التبيين، مختصر (5)

 مطبعـة ه(،1238) الـدين ناصـر بـن غـوث محمـد اآلركـايت، القـرآن، نظـم رسـم يف المرجـان نثـر ينظر: (6)

= 
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 .الحسن قراءة وهي

 األعررا  ﴾ ﴿ تعـالى: قولـه رسـم أن إلـى داود أبـو أشـار آخـر موضع ويف

ا(، الشاذة للقراءة موافق الياء بعد األلف بإثبات [26]  للنبـي منسوبة قراءة وهي )رياشا

، قـال: حيـث ،السـبعة القـراء عـن الرواة وبعض والتابعين الصحابة بعض وإلى 

ا( :المصاحف سائر وأكثر المدينة أهل مصاحف يف كتبوا"  الياء بين ألف بغير )وريشا

ـا( :المصـاحف بعـض يف وأتـى والشين،  مـن أحـد بـذلك يقـرأ ولـم بـاأللف، )ورياشا

 مائـة مبلغهـا التـي وقيـدناها، رويناهـا التـي الصـحا  الطـرق جميـع من السبعة القراء

ا، وستون  حسـين وإال عنـه، وحـده بـذلك انفـرد عاصـم عن وحده المفضل إال طريقا

ا ُروي وقد الّدوري، عمرو بن وحفص عمرو أبي عن الجعفي  عثمـان عـن ذلـك أيضا

 البصري الحسن أبي بن نوالحس السلمي، الرحمن عبد وأبي عباس، وابن عفان، بن

 وقتـادة، الحسـين، بن وعلي علي، بن وزيد العطاردي، رجاء وأبي جرب، بن ومجاهد

 ."عنهم شاذ وهو الجهني، خالد بن ومعبد

 كتابه يف الجعربي لدى القراءة من الشاذ باحتمال الرسم بتعليل االهتمام ظهر كما

 منها المتواتر القراءة أوجه من مةالكل تحتمله ما يذكر فهو المراصد(، أرباب )جميلة

ع لكنــه والشــاذ،  وباعتبــار المشــهورة القــراءة باعتبــار الكلمــة يف للحــذف تعليلــه ُيفــرِّ

 القــراءة، مــن المشــهور علــى التخفيــف هـي الكلمــة يف الحــذف عّلــة فيجعــل غيرهـا،

                                                 
= 

 (.2/399) الهند، بريس، عثمان

 القـراءات شـواذ وجـوه تبيـين يف المحتسـبو (؛51)ص: خالويـه، ابـن القـرآن، شـواذ يف مختصر ينظر: (1)

ــان الموصــلي، عنهــا، واإليضــا  ـــ(،392)ت جنــي بــن عثم  القــاهرة، المصــرية، األوقــاف وزارة ه

 شـمران تحقيـق: (،ـهـ563)ت نصر أبي بن محمد الكرماين، القراءات، شواذو (،1/258) ،ـه1420

 (.193)ص: بيروت، البالغ، مؤسسة العجلي،

 والجـامع (؛1/246) جنـي، ابـن والمحتسب، (؛48)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (2)

 (.5/30) حيان أبو المحيط، والبحر (؛7/184) القرطبي القرآن، ألحكام

 (.539-3/536) داود، أبو التبيين، مختصر (3)
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 علـى الحـذف ووجه" فيقول: القراءة، إطالق على القراءات وجوه احتمال ويجعلها

 ."الكل يف الوجوه احتمال اإلطالق وعلى التخفيف، ورالمشه

 بعـض الرجراجـي وّجـه فقـد الظمـآن(، )مـورد شرو  يف بذلك االهتمام ُيلحظو

 األحقا  ﴾   ﴿ القراءة، فقال عند قوله تعـالى: من الشاذ باحتمال الرسم ظواهر

 أن حذفـه ويحتمـل والـراء، والتـاء لهمـزةا بفـتح ألـف بغيـر السبع خارج وقر " :[4]

 القـراءة إلى إشارة يكون أن حذفه ويحتمل الشاذة، بالقراءة عربة أوال؛ اختصار يكون

 بـل الشـاذ، باحتمـال التعليـل علـى يقتصـر ال ولكنه ،"مشهورة كانت ألاا الشاذة؛

ــه ــا يجعل ا وجها ــائزا ــل، يف ج ــه ويضــيف التعلي ــذف إلي ــا االختصــار ح ــ يف كم  الالمث

 :[14] لقمرا  ﴾ ﴿ تعـالى: قولـه عنـد فعـل كمـا اقتصـار حـذف أو ،السابق
ــر قراءهتمــا الســبع خــارج ووقــع" ــف بغي ــتح مــع أل ــاء ف  هكــذا: الصــاد وتســكين الف

 ."اإلشارة ويحتمل ،االقتصار حذف فيحتمل )وَفْصُله(،

 أحـد هـو الشـاذة القـراءة احتمـال أن علـى للمـورد شـرحه يف عاشـر ابـن أّكـد وقد

 يف الحـــذف أقســام عـــن حديثــه معــرض يف وذلـــك الرســم، ظـــواهر تعليــل وجــوه

 واختصـار، إشـارة، أقسـام: ثالثـة المصـاحف يف الواقع الحذف" فقال: المصاحف،

ا يكون ما اإلشارة: فحذف واقتصار،  كونـه يف يشورط وال ...، القراءات لبعض موافقا

 عـن سـيميت لمـا السـبع؛ القـراءات إحـدى إليهـا المشار القراءة تكون أن إشارة حذف

                                                 
 (.365)ص: وينظر: (،397)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة (1)

 هــ(،899)ت الرجراجـي علـي بـن للحسـين القـرآن أحـرف رسـم يف الظمـآن مـورد على العطشان تنبيه (2)

 ،1432 السودان، اإلسالمي، العالم ودراسات بحوث معهد ماجستير، رسالة األشقر، سلوى تحقيق:

 (.540)ص:

 (.544 ،526 ،507 ،320)ص: ينظر: ةاألمثل من ولمزيد (3)

ــو: االقتصــار حــذف (4) ــف حــذف ه ــن أل ــة م ــا كلم ــا. يف وإثباهت ــر: نظائره ــدرة ينظ ــب، الصــقيلة، ال  اللبي

 (.223)ص:

 (.489)ص: وينظر: (،518)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه (5)
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 إلـى إشارة ألفها حذف يكون أن الكلمات بعض يف تجويزه من مواضع يف السخاوي

 علـى وتابعـه ،"المصـاحف ُكتبـت حـين مشـهورة تكـون أن الحتمـال شـاذة، قراءة

 المشـار اءةالقـر تكـون أن إشـارة حـذف كونـه يف يشورط وال" فقال: المارغني، ذلك

 ."المصاحف ُكتبت حين شاذة غير تكون أن الحتمال شاذة؛ ولو بل متواترة إليها

 مـن النـوع هبـذا اهتمام القرآن( نظم رسم يف المرجان )نثر كتابه يف لآلركايت وكان

ا، التوجيه  القـراءة باحتمـال الرسـم ظـواهر بعـض توجيـه مسـملة علـى نـّص  فقـد أيضا

 ومـالك" فقـال: المسملة هذه يف السيوطي بمتابعته وصّر  موضع، من أكثر يف الشاذة

 بـه صر  كما بالرسم، منوط األكثر يف القراءة اختالف بل القراءة اشتهار ليس الرسم

ا يكون قد الرسم أن على وغيره، االحتجاج صاحب ا، الشاذة للقراءة موافقا  كمـا أيضا

 الرسـم يف ُيراعـون قد امإ" آخر: موضع يف وقال ،"اإلتقان يف السيوطي عليه نص

 ."اإلتقان يف السيوطي به صر   كما ا،أيضا  الشاّذة القراءة

 السخاوي: لدى الشاذة القراءة باحتمال الرسم ظواهر توجيه

ا التوجيه من النوع هبذا السخاوي اهتم ا اهتماما  شـر  إلـى )الوسـيلة كتابـه يف كبيرا

 حتـى ذلـك، يف وفّصـل الرسـم تملهـايح التـي القـراءات بيـان على وحرص العقيلة(،

 إلـى عاشـر ابـن أشار وقد الرسم، يحتملها التي الشاذة القراءات عشرات كتابه حوى

 حــذف مســملة تقريــره معــرض يف فــذكر الســخاوي، لــدى وقــع الــذي االهتمــام هــذا

 ذلـك، جّوز السخاوي أن والمتواترة الشاذة القراءة إلى اإلشارة يشمل وأنه اإلشارة،

 إليهــا المشــار القــراءة تكـون أن إشــارة حــذف كونــه يف يشـورط وال" اشــر:ع ابــن قـال

                                                 
 عبد تحقيق: آخره، إلى المخطوط أول من هـ(1040)ت عاشر البن الظمآن بمورد المروي المنان فتح (1)

 (.162)ص: م،2009 الجزائر، القادر، عبد األمير جامعة دكتوراه، رسالة غزالة، بو الكريم

 مكتبـة ه(،1349) أحمـد بن إبراهيم المارغني والضبط، الرسم فني يف الظمآن مورد على الحيران دليل (2)

 (.66)ص: مصر، األزهرية، الكليات

 (.539-6/538) اآلركايت، المرجان، نثر (3)

 (.2/208) السابق، المرجع (4)
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 بعـض يف تجـويزه مـن مواضـع يف السـخاوي عـن سـيميت لمـا السبع؛ القراءات إحدى

 مشـهورة تكـون أن الحتمـال شـاذة، قـراءة إلى إشارة ألفها حذف يكون أن الكلمات

 ."المصاحف ُكتبت حين

 ليصـح القـراءة صـحة يشـورط أنـه يـرى ويالسـخا لـدى المواضـع لهذه والمتتبع

 القـراءة احتمـال ذكـر بعـد الشـرط هذا على دالة عبارات ويستعمل هبا، الرسم توجيه

ا، ثابتاا قرآناا كان قد ذلك كان فإن" كقوله: الشاذة،  المقصود هو يكون أن جاز مشهورا

 هــو ذلــك يكــون أن فيجــوز" وقولــه: ،"واختصــار تخفيــف فالحــذف وإال بالرســم

 كـان إذا هـذا األلـف، حـذف وتقـدير األخـرى، القـراءة تحملـه مـع بالرسم المقصود

 اهلل أنزلهـا التـي السـبعة وجـوه من كان فإن" وقوله: ،"الصحابة عند التنزيل معلوم

ا يكــون فربمــا تعــالى،  األحــرف مــن تلــك كانــت فــإن" وقولــه: ،"بالرســم مقصــودا

."سمبالر قصدها الكاتب فلعل المنزلة، السبعة

 وهـو آخـر تعلـيالا  إليـه وُيضيف التعليل، هبذا يجزم ال قد أنه ذلك على ترتب وقد

 الشـاذة، القـراءة احتمال الوجهين: الرسم علة يف فيجّوز والتخفيف، االختصار إرادة

ا، عشر ثالثة يف البحث هذا يف ذلك وقع وقد االختصار، وإرادة  فإنه ذلك ومع موضعا

 والتخفيـف باالختصـار التعليـل يذكر ولم القراءة، من الشاذ لباحتما بالتعليل اكتفى

ا، عشر أربعة يف   التالي. المبحث عنه سيكشف كما موضعا
* * * 

                                                 
 (.162)ص: عاشر، ابن المنان، فتح (1)

(.110-109)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.203-202)ص: السابق، المرجع ينظر: (3)

(.126)ص: السابق، المرجع (4)

(.124-123)ص: ،السابق المرجع (5)
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 الثالث املبحث

 شرح إىل الوسيلة كتاب خالل من شا ة قراءةل موافًقا ُرسم ما

 تطبيقية دراسة :للسخاوي العقيلة

[55] ابلقرة 
 األلـف حـذف الكاتـب يكـون أن فيجـوز هنـا ﴾ ﴿ وأما" :السخاوي قال

ا،  قـراءة كانـت قـد ولعلهـا محيصـن، ابـن قـراءة على رسمه يكون أن ويجوز اختصارا

 وأبـو رجـاء أبـو هبـا وقـرأ الزبير، وابن وعائشة، علي، عن ُتروى فإاا يومئذ، مشهورة

 ."والنخعي وقتادة العالية

 ولم ،األلف ذفبح ﴾ ﴿ ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 حـذف الرسـم علماء وّجه وقد الموضع، هذا يف لفظاا إثباهتا يف العشرة القراء يختلف

 وهما: بوجهين، الموضعين يف األلف

 القراءتين. الحتمال الحذف .1

 االختصار. إرادة .2

 منـه ُحـذفت )مـا بـاب يف أوردهـا حيث لالختصار الحذف هذا أن الداين ذكر فقد

ا(، األلف ز السـخاوي أمـا ،الحذف علة عن داود أبو سكت مابين اختصارا  أن فجـو 

 األلـف بحـذف والتـابعين الصـحابة بعض لقراءة رعاية أو لالختصار، الحذف يكون

ْعقة(،  توجيـه علـى الجعـربي اقتصـر بينمـا ،واآلركايت الرجراجي، فعل ومثله )الص 

                                                 
(.107)ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

 تحقيـق: (،ـهـ444)ت سـعيد بـن عثمان الداين، األمصار، أهل مصاحف مرسوم معرفة يف المقنع ينظر: (2)

(.2/141) داود، أبو التبيين، ومختصر هـ؛1431 ،1ط الرياض، التدمرية، دار الحميد، نورة

 )مختصـر داود أبـي كتـاب يف عليـه أقف ولم داود، أبي عند وتخفيف اختصار حذف أنه الرجراجي ذكر (3)

(.320)ص: العطشان، تنبيه :ينظر التبيين(.

(.1/147) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛320)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه ينظر: (4)
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 إلــى إشــارة حــذف أنــه الحــذف توجيــه يف واألقــرب ،القــراءتين باحتمــال الحــذف

 يدخل عام تعليل الحروف تقليل هو الذي االختصار ألن فيها؛ الواردة الشاذة القراءة

ــع يف ــواع جمي ــود الحــذف، أن ــراءة ووج ــة يف ق ــة يف تفصــيل الكلم ــم، عل ــال الرس  ق

ــد الرجراجــي ــر أن بع ــواع ذك  االختصــار، حــذف وهــي: المصــحف، يف الحــذف أن

 االختصـار فحذف وإال اصطالحهم، به جرى التقسيم وهذا" واإلشارة: واالقتصار،

  ."األقسام جميع يعم

ـْعقة(، ألـف بـدون العين وسكون الصاد بفتح ُقر  الكلمة: يف الشاذة القراءة  )الص 

 بـن عمـر قـراءة وهـي ،الصـاعقة يصـحب الـذي الصوت أو الفعل، من المرة وهي

 وقتــادة لعاليــةا وأبــي رجــاء وأبــي ،طالــب أبــي بــن وعلــي وعثمــان الخطــاب،

 موضع الذاريات موضع إال ،القرآن جميع يف محيصن ابن قراءة وهي ،والنخعي

 .فيه عنه فاخُتلف

:[100] ابلقرة،[70] ابلقرة  

                                                 
(.267-266)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (1)

(.227)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه (2)

 العـال عبـد تحقيـق: هــ(،370)ت أحمـد بـن الحسـين خالويـه، ابـن السـبع، القـراءات يف الحجـة ينظر: (3)

 الحسـن الفارسـي، السبعة، للقراء والحجة (؛332)ص: ،ـه1401 ،4ط بيروت، الشروق، دار مكرم،

 دمشـق/ للـوراث، المـممون دار جويجـابي، وبشير قهوجي، الدين بدر تحقيق: هـ(،377)ت أحمد بنا

(.6/222) ،ـه1413 ،2ط بيروت،

 (؛1/147) عطيــة البــن الــوجيز: والمحــرر (؛13)ص: خالويــه، نابــ القــرآن، شــواذ يف مختصــر ينظــر: (4)

 المحـيط، والبحر (؛1/404) القرطبي، القرآن، ألحكام والجامع (؛107)ص: السخاوي، والوسيلة،

(.1/342) حيان، أبو

(107)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (5)

 هـــ(،465)ت علــي بــن يوســف لي،الهــذ عليهــا، الزائــدة واألربعــين العشــر القــراءات يف الكامــل ينظــر: (6)

ــق: ــال تحقي ــة الشــايب، جم ــ1428 ،1ط ســما، مؤسس ــام والجــامع (؛485)ص: ،ـه ــرآن، ألحك  الق

(.1/404) القرطبي،

(.179)ص: الدمياطي، البشر، فضالء إتحاف ينظر: (7)
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 ؛﴾ ﴿ يف ذكرته ما فعلى ﴾ ﴿ و ،﴾ ﴿ وأما" السخاوي: قال

ا ألن  كلمــا )أو ذر: وابــن الســمال، وأبــو ايــك، أبــو وقــرأ علينــا(، )َتَشــب ه قــرأ مجاهــدا

ا، ثابتاا قرآناا كان قد ذلك كان فإن َعَهدوا(  بالرسـم المقصود هو يكون أن جاز مشهورا

 ."واختصار تخفيف فالحذف وإال

 بإجمـاع األلف بحذف ﴾ ﴿ ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

  .لفظاا إثباهتا يف العشرة القراء يختلف ولم المصاحف،

 بإثبات العشرة القراء وقرأ ،المصاحف يف األلف بحذف ﴾ ﴿ سمتورُ 

 بوجهين، الموضعين يف األلف حذف الرسم علماء وّجه وقد ،)عاهدوا( يف األلف

 حيـث لالختصار الحذف هذا أن الداين فذكر واالختصار، القراءتين، احتمال وهما:

ا(،ا األلف منه ُحذفت )ما باب يف الكلمتين هاتين أورد  داود أبـو سـكت بينما ختصارا

 فيهما. الحذف علة عن

 )َتَشــب ه( لقــراءة رعايــةا  يكــون أن يحتمــل فيهمــا الحــذف أن فــذكر الســخاوي أمــا

 الجعربي فعل وكذلك واالختصار، التخفيف باب من يكون أن ويحتمل )َعِهدوا(،و

 يف القـراء بـين اخـتالف يوجـد ال أنـه إلـى باإلشـارة اللبيـب اكتفى بينما ،واآلركايت

ا روي ما إال ﴾ ﴿  توجيـه عـن وسـكت ،علينا( )َتَشب ه األعرج قراءة من شذوذا

 .﴾ ﴿ رسم

                                                 
(.110-109)ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

(.172)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

(.2/158) داود، أبو التبيين، مختصر (3)

(.2/187) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛174)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

(.490 )ص: الهذلي، الكامل، ينظر: (5)

(.192 ،1/162) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛268)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (6)

.(243-242)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (7)
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ا ُكتب فيما فذكرهما السيوطي أما  توجيـه يف األقـرب وهـو ،شـاذة لقـراءة موافقا

 الموضعين. يف الحذف

  الكلمتين: يف الشاذة القراءات

ــل، وزن علــى الماضــي بصــيغةعلينــا(، )َتَشــب ه قرئــت    وهــي َتَفع 

.مجاهد قراءة

 مـن الهـاء وكسـر الـواو بإسـكان قرئت :[100] ابلقرة 

 ،السمال أبي عن َرْو  عن مجاهد ابن رواها قراءة وهي َعِهدوا( كلما )أوْ  ألف غير

 علـى للعطـف السـاكنة الـواو أن الزمخشـري وخّرج ،وجدوا بمعنى: القراءة وهذه

ا اهلل عهد نقضوا أو فسقوا، الذين إال هبا يكفر وما والتقدير: قين،الفاس  ،كثيـرة مرارا

 نحـو )بـل(، بمعنـى وأاـا المنقطعـة، أم بمنزلـة )أو( أن على وغيره جني ابن وخّرجه

.شاء  أهي بل قال: فكمنه شاء؛ أم ألبل إاا العرب: قول

:[90] النساء 
 )َفَلَقتُلـوُكم( معـه: وجماعة الحسن، قرأ دفق ﴾ ﴿ وأما" السخاوي: قال

 قصــدها الكاتــب فلعــل المنزلــة، الســبعة األحــرف مــن تلــك كانــت فــإن ألــف، بغيــر

 ."التخفيف على األلف محذوفتا ،[100] لنساء ﴾ ﴿ و فهي وإال بالرسم،

                                                 
(.181 /4) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (1)

 والبحر (؛65)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛14)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (2)

(.1/410) حيان، أبو المحيط،

 والكامـل، (؛1/99) جنـي، ابـن والمحتسـب، (؛16)ص: خالويـه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (3)

(71)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛49 )ص: الهذلي،

(.519 /1) حيان، أبو المحيط، والبحر (؛1/99) جني ابن المحتسب، ينظر: (4)

 الكتـاب دار هــ(،538)ت عمـرو بـن محمود الزمخشري، التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف ينظر: (5)

(.519 /1) ن،حيا أبو المحيط، والبحر (؛1/171) هـ،1407 ،3ط بيروت، العربي،

(.1/99) جني، ابن المحتسب، ينظر: (6)

(.124-123)ص: السخاوي، الوسيلة، (7)



 الهدب عبد اهلل بنت مهاد.                                                                     الشاذة القراءة باحتمال المصحف رسم ظواهر توجيه

 
361 

 القراء يختلف ولم ،األلف بحذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 باحتمـال الموضـعين يف األلـف حذف الرسم علماء وّجه وقد لفظاا، اهتاإثب يف العشرة

 ،االختصـار وجـه ذكـر علـى الداين واقتصر االختصار، وإرادة األلف، حذف قراءة

ــب فعــل وكــذلك ــوجهين، الســخاوي ذكــر بينمــا ،الّلبي ــه ال  الجعــربي، فعــل ومثل

امواف ُكتب فيما الموضع هذا السيوطي وذكر ،واآلركايت  .شاذة لقراءة قا

 ذلـك ونقـل القراءة، باحتمال هنا توجيهه يف السخاوي على بعضهم اعورض وقد

 لـو بماـا الخالصـة صاحب عليه اعورض" فقال: المرجان(، )نثر كتابه يف اآلركايت

 فينبغـي وسـلم آلـه وعلـى عليه اهلل صلى النبي على المنزلة السبع القراءات من كانت

ــب يعمــد أن ــراءة هــي وإنمــا الرســم،ب الكات ــه. الحســن ق ــد ،"انتهــى وتابعي  رد وق

ا عجيب هذا" فقال: االعوراض، هذا اآلركايت  البصـرة قـراء أئمـة من الحسن فإن جدا

 بوجـه، العربيـة وافقـت قـراءة كـل بـمن صـر   وقـد النشـر، يف الجـزري عليه نّص  كما

ــت ــة المصــاحف أحــد ووافق ــو العثماني ــاالا، ول ــي ســندها، وصــح احتم ــراءة فه  الق

 التـي السـبعة األحـرف مـن هـي بـل إنكارهـا يحّل  وال ردها، يجوز ال التي الصحيحة

 عـن أم السـبعة األئمـة عـن كانـت سـواء قبولهـا، النـاس علـى ووجب القرآن، هبا نزل

 ."المقبولين األئمة من غيرهم عن أم العشرة

                                                 
(.2/409) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛180)ص: الداين، المقنع، ينظر: (1)

(.180)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

(.256)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (3)

(.2/639) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛280)ص: الجعربي، راصد،الم أرباب جميلة ينظر: (4)

(.181 /4) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (5)

 الذيل يف المكنون إيضا  ينظر: مخطوط. الطالقاين، الرحمن عبد الحافظ بن لعثمان الرسوم( )خالصة (6)

 بيـروت، العربـي، اثالور إحياء دار هـ(،1399)ت محمد بن إسماعيل البغدادي، الظنون، كشف على

(3/435.)

(.1/639) اآلركايت، المرجان، نثر ينظر: (7)

(.1/639) اآلركايت، المرجان، نثر ينظر: (8)
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 ،لتشــديدوا التخفيــف مــع األلــف بحــذف قرئــت الكلمووة: يف الشوواذة القووراءات

 علـى )فَلَقَتلـوكم( مجاهـد فقـرأ ،القتـال ولـيس القتـل مـن أاا على األلف وحذف

  بالتشديد. )فَلَقت لوكم( والحسن: الجحدري وقرأ )ضربوكم(، وزن

:[95] املائةة 
ــه األلــف فحــذف ﴾ ﴿ افممــ" الســخاوي: قــال  وتخفيــف، اختصــار في

 ذر، وابـن المتوكـل، أبـو مـنهم: جماعـة قرأ وقد ،[35] ابلقرة ﴾ ﴿ يف كحذفها

 تعـالى، اهلل أنزلهـا التي السبعة وجوه من كان فإن اإلفراد، على )مِْسكين( ايك: وأبو

ا يكون فربما  ."بالرسم مقصودا

 وإثباهتا األلف حذف يف المصاحف اختلفت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 أهل مصاحف إلى منسوب فيه والحذف خاصة، الموضع هذا يف ﴾ ﴿ من

 المواضــع بقيــة أمــا الجمــع، علــى إثباهتــا يف العشــرة القــراء يختلــف ولــم ،المدينــة

 .المصاحف بإجماع األلف بحذف فُرسمت

 رعايـة وهمـا: بـوجهين، الموضـع هـذا يف األلـف حـذف الرسـم علمـاء هوّج  وقد

 ،الختصــارا علــة الــداين ذكرفــ واالختصــار، تخفيــفوال )مِســكين(، اإلفــراد قــراءة

                                                 
(.548 /1) الزمخشري، الكشاف، ينظر: (1)

(.529 )ص: الهذلي، الكامل، ينظر: (2)

 وشواذ (؛90 /2) عطية، ابن الوجيز، والمحرر (؛34)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (3)

 علــوم يف المصــون والــدر (؛4/16) حيــان، أبــو المحــيط، والبحــر (؛140)ص: الكرمــاين، القــراءات،

 وإتحـاف (؛69 /4) دمشـق، القلـم، دار هــ(،756)ت يوسـف بـن أحمـد الحلبـي، المكنـون، الكتاب

(.244 )ص: الدمياطي، البشر، فضالء

(.126)ص: السخاوي، الوسيلة، (4)

(.461-3/460) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛181)ص: الداين، المقنع، ر:ينظ (5)

ــر: (6) ــين، مختصــر ينظ ــو التبي ــيلة، (؛2/173) ،داود أب ــه (؛97)ص: الســخاوي، والوس  العطشــان، وتنبي

(.323)ص: الرجراجي،

(.182)ص: الداين، المقنع، ينظر: (7)
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  .اللبيب فعل وكذلك

 علـى الجعربي واقتصر واالختصار، القراءة رعاية :الوجهين السخاوي ذكر بينما

 قـراءة راعى فكمنه األلف حذف ومن" اآلركايت: قال وبه ،القراءة باحتمال التوجيه

 ."الجنس إرادة على امفردا  قرأ فإنه األعرج

 علمـاء رّجح فقد المصاحف، فيها اختلفت التي المواضع من الموضع هذا وألن

 الحــذف أن إلــى بعضــهم فــذهب الورجــيح، هــذا أســباب وتعــددت الحــذف، الرســم

 فيـه مـا مع ،األلف محذوَف  القرآن يف منه ورد ما سائر من نظائره على حمالا  ؛يورجح

 للنظـائر، الحـذف؛ فيـه ويـورجح" عاشـر: ابن قال المدينة، أهل مصاحف موافقة من

 يف ولكونه للنظائر، الحذف فيه والراجح" المارغني: وقال ،"المدنية وللمصاحف

 ."العمل وعليه المدنية، المصاحف

 شاذة، كانت وإن اإلفراد لقراءة رعايةا  الحذف؛ ترجيح إلى اآلخر بعضهم وذهب

ـــال ـــايت: ق ـــذهب وال" اآلرك ـــك ي ـــق الحـــذف أن علي ـــه بط،للضـــا مواف ـــة وفي  رعاي

 للحذف. مرجح كلها األسباب هذه واجتماع ،"للقراءتين

 علـــى الـــدال ،اإلفـــراد علـــى (مِْســـكين) ُقرئـــت الكلموووة: يف الشووواذة القووراءات

 بـن ذر بـن وعمـر البصري، الناجي داود بن علي المتوكل أبو هبا: قرأ وقد ،الجنس

                                                 
(.260)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (1)

(.283)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ظر:ين (2)

(.2/104) اآلركايت، المرجان، نثر (3)

(.81)ص: عاشر، ابن المنان، فتح (4)

(.71)ص: المارغني، الحيران، دليل (5)

(.2/104) اآلركايت، المرجان، نثر (6)

 أبـو المحـيط، البحـرو (؛161)ص: الكرمـاين، القـراءات، وشـواذ (؛536)ص: الهذلي، الكامل، ينظر: (7)

(.4/367) حيان،

(.1/679) الزمخشري، الكشاف، ينظر: (8)
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 .عمر بن وعيسى ج،لألعر حّيان أبو وعزاها ،َنهيك وأبو زرارة،

:[36] النساء 
 ويف الفـراء: وقـال)) قـال: شيوخه، عن عمرو أبو رواه مما وهذا" :السخاوي قال

 اهلل: رحمه عمرو أبو قال .((باأللف القربى( ذا )والجار الكوفة أهل مصاحف بعض

 بـذلك قـرأ قلـت: .((مـنهم أحـد   به َقرأَ  وال مصاحفهم، من شيء يف ذلك أجد ولم))

 الـراء جـر مـع وذلـك فائـد، وابن عبلة، أبي وابن حصين، وأبو خثيم، وابن قيس، ابن

 بكـر أبـي إلـى المـذكور بالسند اهلل رحمه فيروز بن المظفر أبو وحدثني )الجاِر(. من

 بـن خالـد عـن خالـد بـن خـالد حـدثني يحيـى، بـن محمـد ثنـا)) سليمان: بن اهلل عبد

 القربـى(، ذي )والجـار الزيـات حمزة على قرأت قال: الزهري، مهاجر بن إسماعيل

ـــم قـــال: ـــال: أفمقرؤهـــا ، )ذا( مصـــاحفنا يف إن قلـــت: ث  ،(()ذي( إال تقرأوهـــا ال ق

 خالـد بـن خـالد عـن الُخنيسـي يحيـى بـن محمـد وحـدثنا)) اهلل: عبـد قـال وباإلسناد

 ذا )والجــار الكوفــة: أهــل مصـاحف يف قــال: الكســائي حمــزة بـن علــي عــن المقـر 

ــى ــان (،القرب ــا بعضــهم وك ــذلك. يقرؤه ــرف ولســت ك ا أع ــدا ــا أح ــوم يقرؤه  إال الي

 ."(()ذي(

علـــــى رســـــم  المصـــــاحف أكثـــــر ذلوووووك: وتوجيوووووه المصووووواحف يف رسوووومها

 عـن الروايـة وجـاءت باليـاء، الموضـع هـذا يف ،[36] النساء     

 وايـةالر هذه على الداين وعّلق ،باأللف أاا الكوفة أهل مصاحف بعض عن الفّراء

 ،"مـنهم أحـد   بـه قـرأ وال مصـاحفهم، مـن شـيء يف كـذلك ذلـك نجد ولم" بقوله:

                                                 
(.282)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛126)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (1)

(.4/367) حيان، أبو المحيط، البحر ينظر: (2)

(.133-132)ص: السخاوي، الوسيلة، (3)

ــى الفــراء، القــرآن، معــاين ينظــر: (4) ــن يحي ــاد ب ــروت، الكتــب، عــالم هـــ(،207)ت زي  ،ـهــ1403 ،3ط بي

 (.575)ص: الداين، والمقنع، (؛118)ص: المهدوي، األمصار، مصاحف وهجاء (؛1/267)

(.575)ص: الداين، المقنع، ينظر: (5)
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 ُيتعجب نادرة هبا فمتى" بقوله: الفراء رواية على فعّلق العقيلة، شر  يف اللبيب وتابعه

 كلهـا المصـاحف واتفقت الشاذ، يف وال السبع يف القراء من أحد به يقرأ لم ألنه منها؛

 ."فاعلمه لذالا بعد ياء إثبات على

 وقــوع علــى الدالــة الروايــة وجــود وذكــر ذلــك، يف الــداين  الســخاويُّ  تعّقــب وقــد

ـا، القـراءة ووقـوع المصاحف، بعض يف باأللف رسمها  الجعـربي فعـل وكـذلك أيضا

 على وقف يكون أن الحتمال نقلهما؛ يف يقد  ال وجدانه وعدم" الداين: متعقباا فقال

 بـاأللف قـرأ إذ علمـه؛ علـى محمـول أحد به قرأ وال وله:وق" وقال: ،"اآلخر البعض

  ."قيس وابن عبلة أبي ابن

 عـن جـاء حيث المصاحف، يف وقوعه على الروايات دلت قد هنا باأللف فالرسم

 وكـان القربـى(، ذا )والجـار الكوفة: أهل مصاحف يف" قال: الكسائي حمزة بن علي

ا أعرف ولست كذلك، يقرؤها بعضهم  .")ذي( إال اليوم هايقرؤ أحدا

ا الرواية يف وجاء  قـرأت" قـال: الزهـري، مهـاجر بـن إسـماعيل بـن خالـد عن أيضا

ــى ــزة عل ــات حم ــار الزي ــى(، ذي )والج ــال: القرب ــم ق ــت: ث  )ذا( مصــاحفنا يف إن قل

 هـذا يف الرسـم وجهي أحد باأللف فالرسم ،")ذي( إال تقرؤها ال قال: أفمقرؤها ،

 فعـل ومثلـه القربـى(، )ذا الشـاذة القراءة بموافقة ذلك خاويالس وّجه وقد الموضع،

 بالياء. برسمها العمل جرى وقد ،"الشاذة موافقة األلف ووجه" فقال: الجعربي

 علــى نصــباا بــاأللف؛ (القربــى ذا والجــارِ ) ُقــر  الكلمووة: يف الشوواذة القووراءات

                                                 
(.265)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة (1)

(.289-288)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة (2)

(.289)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة وينظر: (؛133 )ص: السخاوي، لة،الوسي (3)

 الـدين محـب تحقيـق: هــ(،316)ت داود أبـي ابـن سـليمان بن اهلل عبد السجستاين، المصاحف، ينظر: (4)

ــروت، اإلســالمية، البشــائر دار واعــظ، ـــ،1423 ،2ط بي  )ص: الســخاوي، والوســيلة، (؛1/260) ه

(.289)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛133

(.289)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (5)
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 بـن وإبـراهيم ،حصـين وأبو خثيم، وابن قيس، بن علقمة قراءة وهي ،االختصاص

 .حيوة أبي إلى وغيره خالويه ابن ونسبها ،فائد وابن عبلة، أبي

:[95] األنعام 
 فعـالا  جعلـه الحـب(؛ )َفَلَق  األعمش: قرأ فقد ﴾ ﴿ وأما" السخاوي: قال

 أن ويحتمـل قـيس. وابـن ُخثـيم وابـن النخعـي قراءة وهي الحب، به وينصب ماضياا،

 اهلل رسـول علـى المنزلـة السبعة األحرف من كانت إن بالرسم قصدها الكاتب يكون

، واختصار تخفيف )فالق( من األلف فحذف وإال". 

 وإثباهتا األلف حذف يف المصاحف اختلفت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 هــ(360)ت َأْشـته ابـن ذكـره لما حذفها؛ ال األلف إثبات إلى اللبيب ذهبو ،منها

 إذ الصـحيح؛ هـو وهـذا" اللبيـب: قال باأللف، اإلمام المصحف يف ومةمرس أاا من

 ولــم القــّراء، بــين ُخلــف ،[96] األنعررام ﴾  ﴿ و ، ﴾ ﴿لــيس يف 

 ."فيهما األلف ثبوت فوجب القرآن، يف دورهما يكثر

ــد ــ وق ــو حرّج ــةا  ؛الحــذف داود أب ــراءة رعاي ــق(، لق ــال:ف )فل ــف "ق ــاب واختل  كت 

مـن قولـه  والعـين الجـيم وبـين والـالم، الفـاء بـين التـي لـفاأل حـذف يف المصاحف

 ﴾        ﴿ ،[95]  األنعرررام ﴾  ﴿ :تعــالى
 رسـمها أسـتحب وأنـا بعضها، يف وُأثبتت المصاحف بعض يف فُحذفت ،[96] األنعام

                                                 
(.1/509) الزمخشري، الكشاف، ينظر: (1)

 السـخاوي، والوسـيلة، (؛527)ص: الهـذلي، والكامـل، (؛2/50) عطيـة، ابـن الـوجيز، المحرر ينظر: (2)

 حيـــان، أبـــو المحـــيط، حـــروالب (؛289)ص: الجعـــربي، المراصـــد، أربـــاب وجميلـــة (؛132 )ص:

(3/632.)

(.135)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛33)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (3)

(.140)ص: السخاوي، الوسيلة، (4)

(.506-3/505) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛541)ص: الداين، المقنع، ينظر: (5)

 .(269)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة (6)
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 ."القراءتين بين بذلك للجمع ألف؛ بغير

 ابـن قـال ،الحـذف قـراءة رعايـة مـن فيـه لمـا وجاهتـه؛ له بالحذف القول هذاو 

 مــن قاعــدة وهــي ،"بحذفــه القــراءة إلــى باإلشــارة بتوجيــه الحــذف ينفــرد" عاشــر:

 بــوجهين، الحــذف الســخاوي وّجــه ولــذلك اإلثبــات، علــى الحــذف تــرجيح قواعــد

( )َفَلـَق  قراءة رعاية :وهما  لـىع الجعـربي واقتصـر واالختصـار، والتخفيـف ،الحـب 

 األلف بدون رسمه الخالصة صاحب وقال" :يتاركاآل وقال ،القراءة احتمال وجه

  ."الماضي... بصيغة )َفَلَق( قرأه األعمش ألن أشمل؛

(، )َفَلــَق  تُقرئــ الكلمووة: يف الشوواذة القووراءات  ماضــياا، فعــالا  )َفَلــَق( بجعــل الحــب 

 ،قــيس وابــن ُخثــيم، بــنوا ،الن َخعــي إبــراهيم قــراءة وهــي بــه، ()الحــب   ونصــب

 المطوعيو ،األعمشو

:[131] األعرا  
 والســختياين، واألعمــش، الحســن، فقــرأ ﴾ ﴿ وأمــا" :الســخاوي قــال

 كمـا فيـه فالكالم ألف، بغير طيرهم( )إنما وغيرهم: فائد، وابن مجلز، وأبو ومورق،

                                                 
 الـدرة ينظـر: اللبيـب. منـه نقـل وقـد )التبيـين( الكبيـر كتابـه يف بـل التبيـين(، )مختصـر يف لـيس هـذا قوله (1)

(.268)ص: اللبيب، الصقيلة،

 يف الطـالبين سـمير ينظـر: فيها. باإلثبات العمل جرى حيث المشرق. أهل مصاحف به تعمل لم ما وهو (2)

 يف الكـريم القـرآن رعايـة مشـروع ه(،1380) محمـد بـن علـي الضـباع، المبـين، الكتـاب وضـبط رسـم

(.86)ص: الكويت، المساجد،

(.163)ص: عاشر، ابن المنان، فتح (3)

 (.296)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة (4)

(.2/208) اآلركايت، المرجان، نثر (5)

 وجميلـة (؛140ص:) السـخاوي، والوسـيلة، (؛44)ص: خالويـه، ابـن القـرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (6)

 المصـون، والـدر (؛4/591) حيـان، أبـو المحـيط، والبحـر (؛269)ص: الجعربي، المراصد، أرباب

(.5/95) الحلبي،

(.269 )ص: الدمياطي، البشر، فضالء إتحاف ينظر: (7)
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 ."الرسم به وُقصد أنزل مما يكون أن يجوز مما نظائره يف سبق

 علمـاء وّجـه وقـد ،األلـف بحذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 ،)َطْيـرهم( الجمع قراءة رعاية وهما: بوجهين، الموضع هذا يف األلف حذف الرسم

 علـى السـخاوي واقتصـر لالختصـار، الحـذف الـداين فـذكر واالختصار، والتخفيف

 رعايـة األلـف حـذف ففـي" قال: حيث اآلركايت فعل وكذلك للقراءة، رعاية الحذف

 توجيـه إلـى الجعربي ذهب بينما الحذف، توجيه يف األقرب وهو ،"الحسن لقراءة

 .بالوجهين الحذف

 )َطْيـرهم(: قبلهـا ألـف غيـر مـن اليـاء بسـكون ُقرئـت الكلموة: يف الشاذة القراءات

 والسـختياين واألعمـش ،الحسـن قـراءة وهـي ،للجمـع اسم وقيل ،طائر جمع

 .فائد وابن مجلز وأبو ومورق

 :[7] األنفال،[158] األعرا  

ــال ــخاوي ق ــرأ" :الس ــد، الجحــدري، وق ــو ومجاه ار، وأب ــو  ــو الس ــوزاء: وأب  الج

ار، وأبو السمال، أبو كذلك قرأه األنفال يف والذي األعراف، يف )وكلمته(  وأبـو السـو 

ــوزاء، ــو والجحــدري، والضــحاك، الج ــى فه ــا عل ــ م ــا بق،س ــذي وأم ــف يف ال  الكه

                                                 
(.144 )ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

(.3/565) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛184 )ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

(.2/384) اآلركايت، المرجان، نثر ينظر: (3)

(.300)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (4)

(.7/266) القرطبي، القرآن، ألحكام الجامع ينظر: (5)

(.1/257) جني، ابن المحتسب، ينظر: (6)

ــرآن، إعــراب ينظــر: (7) ــد النحــاس، الق ــن أحم ــد ب ــب دار ه(،338)ت محم ــ الكت ــروت، ة،العلمي  ،1ط بي

 جنــي، ابــن والمحتســب، (؛50)ص: خالويــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف ومختصــر (؛2/68) هـــ،1421

ــوجيز، والمحــرر (؛1/257) ــن ال ــة، اب ــراءات، وشــواذ (؛2/443) عطي ــاين، الق  (؛193)ص: الكرم

(.288)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف (؛5/148) حيان، أبو المحيط، والبحر

(.144 )ص: السخاوي، الوسيلة، (8)
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ا أن علمـــُت  فمـــا والشـــورى  تخفيــــف   األلـــف فحـــذف بـــاإلفراد؛ قرأهمــــا أحـــدا

 ."واختصار

 وقعــت حيــث األلــف بحــذف ُرســمت ذلووك: وتوجيووه المصوواحف يف رسوومها

ــاق ــد ،المصــاحف باتف ــه وق ــاء وّج ــف حــذف الرســم علم ــذا يف األل  الموضــع ه

 وّجـه وقـد واالختصـار، والتخفيـف ،كلمتـه() الشـاذة القـراءة رعاية وهما: بوجهين،

 وباحتمـال باالختصـار الحـذف السـخاوي ووّجـه االختصـار، بـإرادة الحـذف الداين

 والجحـدري، مجاهد األعراف بقصر قرأ وقد" فقال: الجعربي، ذهب وإليه القراءة،

 يف القراءتين واحتمال التخفيف الحذف وجه السمال، وأبو الضحاك األنفال وبقصر

 القراءة. احتمال أنه الحذف توجيه يف واألقرب ،"لفالمخت

َّااِذي ﴿ األعــراف موضــع قــر  الموضووعين: يف الشوواذة القووراءات ِ  يُااؤ ِمنُ   ل  بِاا ّللَّ
 وعيسـى والجحـدري، مجاهـد، قـراءة وهي باإلفراد، [158] األعرا  ﴾ 

ار، وأبو صبيح، وابن عمر، بن  .الجوزاء وأبو السو 

ـا األنفال موضع وقر  ُ  َوُيءِيادُ  ﴿ بـاإلفراد: أيضا      ّللَّ
َ
 ﴾   ل حَاقَّ  ُيحِاقَّ  أ

ال وأبـو والجحـدري، الضـحاك، قـراءة وهـي ،[7] األنفال ار، وأبـو السـم   وأبـو السـو 

 ونـافع جعفـر وأبـي شـيبة عـن عطيـة ابـن وحكاهـا ،محـارب بن ومسلمة الجوزاء،

                                                 
(.145 )ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

 قاعـدة يف ينـدرج لكنـه السـور، مـن مواضـعه يف داود أبـو يـذكره ولم (،184)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

السالم. المؤنث جمع ألف حذف

(.276)ص اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (3)

(.300-299)ص الجعربي، المراصد، أرباب جميلة (4)

 والكامـل، (؛1/257) جنـي، ابن والمحتسب، (؛52)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (5)

ـــوجيز، والمحـــرر (؛546)ص: الهـــذلي، ـــن ال ـــة، اب  الكرمـــاين، القـــراءات، وشـــواذ (؛2/465) عطي

 (؛299)ص الجعـربي، المراصـد، أربـاب وجميلـة (؛145)ص: السـخاوي، والوسيلة، (؛196)ص:

(.5/197) حيان، أبو محيط،ال والبحر

 (؛202)ص: الكرمــاين، القــراءات، وشــواذ (؛54)ص: خالويــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف مختصــر ينظــر: (6)

= 
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 .عنهم بخالف

:[27] األنفال 
 التوحيـــد علـــى قـــرأه فقـــد ،األنفـــال يف ﴾ ﴿ ممـــاف" :الســـخاوي قـــال

 وقد وغيرهم، ليلى، أبي وابن والجحدري، والنخعي، وعكرمة، ومجاهد، الضحاك،

 ."نظائره يف الكالم سبق

 ،والنون الميم بعد األلفين بحذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 بالـذكر الداين خصه وقد لم،السا المؤنث جمع من ألفان فيه اجتمع فيما داخلة وهي

 فوّجه اللبيب فعل وكذلك االختصار، بإرادة الحذف ووّجه نافع عن بسنده رواه فيما

 .االختصار بإرادة الحذف هذا

 الموضـع هـذا نظـائر إلـى أحال حين القراءة باحتمال الحذف فوّجه السخاوي أما

 يف األقـرب وهو ،ركايتواآل الجعربي قال القراءة وباحتمال القرأة، فيه اختلف مما

 .الحذف توجيه

 أبـي ابـن قـراءة وهـي اإلفراد، بصيغة )أمانتكم( قرئت الكلمة: يف الشاذة القراءات

 .وغيرهم والجحدري، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، ليلى،

                                                 
= 

 والبحـــر (؛300)ص: الجعـــربي، المراصـــد، أربـــاب وجميلـــة (؛145 )ص: الســـخاوي، والوســيلة،

(.5/277) حيان، أبو المحيط،

(.504 /2) عطية، ابن الوجيز، المحرر ينظر: (1)

(.155)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.3/597) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛186)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

(.283)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (4)

(.2/479) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛311)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (5)

 والكشـاف، (؛558 )ص: الهـذلي، والكامـل، (؛54)ص: خالويـه، ابـن رآن،الق شواذ يف مختصر ينظر: (6)

ــوجيز، والمحــرر (؛2/214) الزمخشــري، ــن ال ــة، اب ــراءات، وشــواذ (،518 /2) عطي ــاين، الق  الكرم

 (؛311)ص: الجعـربي، المراصـد، أربـاب وجميلة (؛155)ص: السخاوي، والوسيلة، (؛204)ص:

(.307 /5) حيان، أبو المحيط، والبحر
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:[13] اإلرساء 
ــال ــد ":الســخاوي ق ، عــن روي وق

ّ
ــي ــن أب ــي والحســن، مســعود، واب  اء،رجــ وأب

 وهو كذلك، ُرسمت يكون أن فيجوز عنقه( يف )َطْيَرهُ  قرأوا: أام وغيرهم، ومجاهد،

 القراءة تلك كانت إذا هذا األلف، حذف تقدير على األخرى القراءة يحتمل ذلك مع

 ."إنزاله وتحققوا الصحابة عرفه مما

 باتفـاق الطـاء بعـد األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 بـإرادة الحـذف الـداين ووّجـه العشـرة، القـراء بـين خـالف فيهـا يرد ولم ،لشيخينا

 ،)َطْيــَره( الشــاذة القــراءة الحتمــال الحــذف يكــون أن الســخاوي وجــّوز االختصــار،

 وذكـــره ،القــراءتين احتمـــال أو لالختصــار الحــذف يكـــون أن الجعــربي وجــّوز

  األقرب. وهو ،شاذة قراءة لرعاية ألفه ُحذفت فيما السيوطي

 وابـن ، كعـب بـن أبـي قـراءة وهـي (َطْيـَره) قرئـت الكلموة: يف الشاذة القراءات

 .والحسن رجاء، وأبو ومجاهد، ، مسعود

:[67] املؤمنو  
  عن روي فقد ﴾ ﴿ وأما" :السخاوي قال

ّ
ا(، يقـرأ كان أنه أبي ــــرا  وعـن )ُسم 

ا ذلك وروي ن،محيص ابن يقرأ وكذلك عباس، وابن مجاهد،  فإن عمر، ابن عن أيضا

                                                 
(.174)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (1)

(.3/786) حيان، أبو التبيين، ومختصر (؛189)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

(.335)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (3)

(.181 /4) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (4)

 (؛3/442) عطيــة، ابــن يز،الــوج والمحــرر (؛79)ص: خالويــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف مختصــر ينظــر: (5)

 بـن الـرحمن عبد الجوزي، ابن التفسير، علم يف المسير وزاد (؛278)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ

 والوســيلة، (؛13 /3) ه،1422 بيــروت، العربــي، الكتــاب دار المهــدي، الــرزاق عبــد تحقيــق: علــي،

 المراصـد، أرباب وجميلة (؛229 /10) القرطبي، القرآن، ألحكام والجامع (؛174)ص: السخاوي،

 الـدمياطي، البشـر، فضـالء وإتحـاف (؛21 /7) حيـان، أبـو المحـيط، والبحر (؛335)ص: الجعربي،

(.356 )ص:
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 الرسـم، كـان فعليـه صحته، وعلموا ، اهلل رسول عن ذلك أخذوا  الصحابة كان

ا( يحتمل أنه مع  ."اختصار فالحذف وإال األلف، حذف تقدير على )سامرا

 باتفـاق الطـاء بعـد األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 والجعـربي السـخاوي وجـّوز االختصـار، بـإرادة الحـذف ينالـدا ووّجه ،الشيخين

ــايت والرجراجــي ــراءة الحتمــال الحــذف يكــون أن واآلرك ا( الحــذف ق ـــرا ــ  أو ،)ُسم 

 األقرب. وهو ،شاذة قراءة لرعاية ألفه ُحذفت مما السيوطي وجعله ،لالختصار

ا) قرئت الكلمة: يف الشاذة القراءات ـــرا  وفتحهـا، المـيم ديدوتشـ السين بضم (ُسم 

  قراءة وهي سامر، جمع
ّ
 وأبو ، عمر وابن مسعود، وابن عباس، وابن كعب، بن أبي

 .عمرو أبي عن ومحبوب محيصن، وابن وعكرمة، ومجاهد، العالية،

:[14] لقما  
ــال ــر" الســخاوي: ق ــو وذك ــرو أب ــاب يف عم ــروي الب ــن الم ــان: ع ــافع: )يف لقم  ن

، عـن روي وقد والالم(، الصاد بين ألف ربغي [14] لقما ﴾       ﴿
ّ
 ُأبـي

ق، والحسن،  والسـختياين والجحـدري، وطلحـة، رجـاء، وأبـي حوشب، وابن ومورِّ

 هـو ذلـك يكـون أن فيجـوز رسـمه؛ مـن نافع حكاه ما على وذلك عامين( يف )َوَفْصله

 كـان إذا هـذا األلـف، حـذف وتقـدير األخـرى، القـراءة تحملـه مـع بالرسم المقصود

                                                 
(.189-188)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (1)

(.4/893) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛195)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

 (؛351)ص: الجعــربي، المراصــد، أربــاب وجميلــة (؛189-188)ص: الســخاوي، الوســيلة، ينظــر: (3)

(.4/558) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛507)ص الرجراجي، العطشان، وتنبيه

(.181 /4) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (4)

 والكامـل، (؛96 /2) جني، ابن والمحتسب، (؛100)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (5)

ـــوجيز، والمحـــرر (؛606 )ص: الهـــذلي، ـــن ال ـــة، اب ـــاين، القـــراءات، شـــواذ (؛150 /4) عطي  الكرم

ــن المســير، وزاد (؛336)ص: ــيلة، (؛267 /3) الجــوزي، اب  (؛189-188)ص: الســخاوي، والوس

 وإتحـاف (؛572 /7) حيـان، أبـو المحيط، والبحر (؛351)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة

(.404 )ص: الدمياطي، البشر، فضالء
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 ."الصحابة عند التنزيل ممعلو

 باتفــاق الطـاء بعــد األلـف بحــذف ُرسـمت ذلووك: وتوجيوه المصوواحف يف رسومها

 السـخاوي ووّجـه ،االختصـار بإرادة الحذف والجعربي الداين ووّجه ،الشيخين

 بمنـه الحـذف الرجراجـي وّجـه بينمـا ،)َوَفْصـُله( قـراءة باحتمال الحذف واآلركايت

 ،شـاذة قـراءة الحتمال ألفه ُحذفت مما السيوطي وجعله ،رةوإشا اقتصار حذف

 األقرب. وهو

 ألف، غير من الصاد وسكون الفاء بفتح (َوَفْصُله) ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

 والفصـل وغيـره، الرضـاع يف مسـتعمل ألنه الفصال؛ من أعم الفصل" جني: ابن قال

 ."بالرضاع يختص موضع ألنه أوقع؛ هنا

  قـراءة وهي
ّ
ق، ، كعـب بـن أبـي  والحسـن، رجـاء، وأبـي حوشـب، وابـن ومـورِّ

ف، بن وطلحة  .والسختياين والجحدري، مصرِّ

:[17] سبأ 
 )ُيْجـَزى( الشـاذ: يف فقـر  ﴾       ﴿ وأما " السخاوي: قال

 علـى كالمال سبق وقد رسمه، صورة وذلك بالرفع، )الكفوُر( فاعله، ُيَسم   لم ما على

                                                 
(.203-202)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (1)

(.4/992) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛196)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

 (.365)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛196)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

(.5/327) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛203)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (4)

(.518)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه ينظر: (5)

(.181 /4) السيوطي، اإلتقان، ينظر: (6)

(.2/167) جني، ابن المحتسب، (7)

 عطيــة، ابــن الــوجيز، والمحــرر (؛617)ص: الهــذلي، والكامــل، (؛2/167) الســابق، المرجــع ينظــر: (8)

ـــن ير،المســـ وزاد (؛378)ص: الكرمـــاين، القـــراءات، وشـــواذ (؛4/349)  (؛3/431) الجـــوزي، اب

 والبحـــر (؛365)ص: الجعـــربي، المراصـــد، أربـــاب وجميلـــة (؛203)ص: الســـخاوي، والوســـيلة،

(.8/414) حيان، أبو المحيط،
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 ."عمران وأبو ذر، وابن قيس، وابن السميفع، وابن خثيم، ابن بذلك قرأ مثله،

 بعـدها ألـف غيـر مـن الـزاي بعد بياء ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 ووّجــه ،االختصــار بــإرادة لحــذفا والجعــربي الــداين ووّجــه ،الشــيخين باتفــاق

 بــين الرجراجــي وجمــع ،)ُيْجــزى( راءةقــ باحتمــال الحــذف واآلركــايت الســخاوي

 َأولى. القراءة باحتمال والتوجيه ،الوجهين

 قراءة وهي فاعله، ُيسم   لم لما البناء على )ُيْجزى( ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

 ذر وابـن قـيس وابن السميفع وابن خثيم البن السخاوي ونسبها ،جندب بن مسلم

 .عمران وأبي

:[12] اتلحريم 
 غيـر، ال الجمـع علـى المشـهور يف فُقـر  التحـريم يف الذي فمما" السخاوي: قال

  عــن وُروي
ّ
 وأبــو الجحــدري، قــرأ وبــه التوحيــد، علــى رهبــا( )بكلمــت قــرأ: أنــه ُأبــي

 ."سبق ما على والكالم وآخرون، السمال،

 تفـاقبا المـيم بعـد األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 والجعـربي السخاوي ووّجه ،االختصار بإرادة لحذفا الداين ووّجه ،الشيخين

                                                 
(.208)ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

(.4/1011) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛202)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

 (.369)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛202ص:) الداين، المقنع، ينظر: (3)

(.5/465) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛208)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (4)

(.526)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه ينظر: (5)

 والمحرر (؛2/188) جني، ابن والمحتسب، (؛122)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (6)

 حيـان، أبـو المحيط، والبحر (؛390)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛4/415) عطية، ابن يز،الوج

(8/537.)

(.208)ص: السخاوي، الوسيلة، (7)

(.219)ص: ،السابق المرجع (8)

(.5/1213) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛208)ص: الداين، المقنع، ينظر: (9)

 (.202)ص: الداين، المقنع، ينظر: (10)
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 األقرب. وهو ،)بكلمة( اإلفراد قراءة باحتمال الحذف واآلركايت

 بـن ُأّبـي قـراءة وهـي اإلفـراد، علـى األلـف بحـذف )بكلمة( ُقرئت الشاذة: القراءة

 .السمال وأبو والجحدري، ومجاهد، ، كعب

:[4] األحقا  
  عن ُروي وقد "السخاوي: قال

ّ
 الثـاء وتسـكين الهمـزة بفتح َأْثَرة ( )أو قرأ: أنه ُأبي

ــتح ــراء، وف ــل: ال ــَرة(، مث ــذلك )َحْس ــرأ وب ــو الحســن، ق ــد وأب ــرحمن عب  الســلمي، ال

 والثـاء الهمـزة بفـتح َأَثـَرة( )أو مسـعود: ابـن عن وروي وغيرهم، وقتادة، والضحاك،

ا ذلك يكون أن ويحتمل وجماعة، والسختياين، رزين، أبو بذلك وقرأ والراء،  مقصودا

 ."القول من سبق ما على بالرسم

 ،الشـيخين باتفـاق األلـف بحـذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 الحــذف والجعــربي الســخاوي ووّجــه ،االختصــار بــإرادة لحــذفا الــداين ووّجــه

 باحتمـال والتوجيـه ،الـوجهين واآلركـايت الرجراجي وذكر ،()َأْثَرة   قراءة باحتمال

  َأولى. القراءة

 وتسـكين الهمـزة فـتح مـع )َأْثـَرة ( األلـف بحـذف ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

 العامـة: هبـا تقرأ التي واألثارة األثرة" جني: ابن قال )َحْسَرة(، مثل: الراء، وفتح الثاء

                                                 
ــيلة، ينظــر: (1) ــة (؛219)ص: الســخاوي، الوس ــاب وجميل ــربي، المراصــد، أرب ــر (؛377)ص: الجع  ونث

(.7/420) اآلركايت، المرجان،

 والمحـرر (؛650)ص: الهـذلي، والكامـل، (؛159)ص: خالويـه، ابـن القـرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (2)

 الجـوزي، ابن المسير، وزاد (؛478)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛5/336) عطية، ابن الوجيز،

(.377)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛219)ص: السخاوي، والوسيلة، (؛312 /4)

(.228)ص: السخاوي، الوسيلة، (3)

(.4/1117) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛206)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

 (.206)ص: الداين، المقنع، ينظر: (5)

(.383)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛228)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (6)

(.6/528) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛540)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه ينظر: (7)
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ا يمثره الحديث أثر قولهم: من يوه يؤثر. وما البقية،  عنـدك هل ويقولون: وأثرة. أثرا

 وطرائــق الصــنعة، أثــر عليــه أي: مــمثور، سـيف ومنــه أثــر. أي: وأثــارة، أثــرة هــذا مـن

 هـذا من الواحدة الفعلة أاا وذلك معنى؛ أبل  فهي الثاء ساكنة )األْثرة(، وأما العمل.

ــي األصــل، ــوين كقولــك: فه ــد، بخــرب ائت ــةحكا أو واح ــد أي: شــاذة، ي  يف قنعــت ق

 ."عدده وإفراد قّلته، على القدر، هبذا لكم االحتجاج

 عبـد وأبـو والحسن، ، طالب أبي بن وعلي ، كعب بن ُأبي قرأ القراءة وهبذه

 والثـاء الهمـزة بفـتح )َأَثـَرة( وُقـر  وغيـرهم، وقتـادة، والضـحاك، السـلمي، الرحمن

 والســختياين، رزيــن، وأبــو وعكرمــة، نــه،ع بخــالف عبــاس ابــن بــذلك وقــرأ والــراء،

 .واألعمش

:[40] املعارج 
 ُروي وكذلك والَمْغرب(، الَمْشِرق )برب محيصن: ابن قرأ وقد" السخاوي: قال

، عن
ّ
  ."نظائره تقدم وقد الدرداء، وأبي مسعود، وابن ُأبي

 ،يخينالشـ باتفـاق األلـف بحـذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 واآلركـايت السـخاوي ووّجـه ،االختصـار بـإرادة لحـذفا والجعـربي الـداين ووّجه

 األقرب. وهو ،والمغرب( )المشرق قراءة باحتمال الحذف

                                                 
(.2/264) جني، ابن المحتسب، (1)

ــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف ومختصــر (؛4/104) النحــاس، القــرآن، إعــراب ينظــر: (2)  (؛140)ص: خالوي

 عطيـة، ابـن الـوجيز، والمحـرر (؛637)ص: الهـذلي، والكامـل، (؛2/264) جنـي، ابـن والمحتسب،

 (؛4/103) الجـــوزي، ابـــن المســـير، وزاد (؛435)ص: الكرمـــاين، القـــراءات، وشـــواذ (؛5/92)

 والبحـــر (؛383)ص: الجعـــربي، المراصـــد، أربـــاب وجميلـــة (؛228)ص: الســـخاوي، والوســـيلة،

(.9/433) حيان، أبو المحيط،

(.234)ص: السخاوي، الوسيلة، (3)

(.5/1230) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛208)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

 (.390)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛208)ص: الداين، المقنع، ينظر: (5)

(.7/506) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛234)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (6)
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، قـراءة وهـي والمغـرب(، )المشرق باإلفراد ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة
ّ
 ُأبـي

 .والجحدري محيصن، وابن مسلم، بن اهلل وعبد ، الدرداء وأبي مسعود، وابن

:[21] اإلنسا  
 ﴾    ﴿ المــذكور: البــاب يف ـــ نــافع أي: ـــ وقــال" الســخاوي: قــال
ــر ،[21] اإلنسررا  ــادة، مجاهــد، قــراءة ذلــك وعلــى قلــت: العــين. بعــد ألــف بغي  وقت

ـا، األعمـش عـن ذلـك وُيـروى الرسـم، صـورة على )َعَلْيهم( قرأوا والسختياين،  أيضا

 ." مالك بن أنس عن يُرو وكذلك

 ،الشـيخين باتفـاق األلـف بحـذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 والسـيوطي والجعـربي السـخاوي ووّجـه ،االختصـار بـإرادة لحذفا الداين ووّجه

 ،الـــوجهين واآلركـــايت الرجراجـــي وذكـــر ،)َعَلـــْيُهم( قـــراءة باحتمـــال الحـــذف

  َأولى. القراءة باحتمال والتوجيه

 من الهاء وضم الياء وإسكان الالم، بفتح )َعَلْيُهم( ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

 سـيرين، وابـن ومجاهـد، ،  مالـك بـن أنـس قـراءة وهـي الجـر، كحرف ألف، غير

  .عبلة أبي وابن األعمش، عن ذلك وُيروى والسختياين، وقتادة،

                                                 
 والمحـرر (؛651)ص: الهـذلي، والكامـل، (؛162)ص: خاويـه، ابـن القـرآن، شـواذ يف مختصـر ينظر: (1)

ــوجيز، ــن ال ــة، اب ــاين، القــراءات، وشــواذ (؛5/371) عطي  الســخاوي، والوســيلة، (؛485)ص: الكرم

ـــاب وجميلـــة (؛234)ص: ـــو المحـــيط، والبحـــر (؛390)ص: الجعـــربي، المراصـــد، أرب ـــان، أب  حي

(.557)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف (؛10/277)

(.235)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.5/1252) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛209)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

 (.209)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

 ،واإلتقـان (؛390)ص: الجعـربي، المراصـد، أرباب وجميلة (؛234)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (5)

(.4/181) السيوطي،

(.6/606) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛544)ص: الرجراجي، العطشان، تنبيه ينظر: (6)

 (؛166)ص: خالويـــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف ومختصـــر (؛5/67) النحــاس القــرآن، إعــراب ينظــر: (7)

= 
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:[26] املطففني 
، عــن روي فقـد ﴾ ﴿ ممــاف" الســخاوي: قـال

ّ
 وأبــي الزبيــر، بــن وعـروة ُأبــي

 ."مسك( )َخَتَمهُ  قرأوا: أام وغيرهم، العالية،

 ،الشـيخين باتفـاق األلـف بحـذف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 متـواترة قـراءات الكلمـة هـذه يف ورد وقـد ،االختصـار بإرادة لحذفا الداين ووّجه

 وقـرأ التاء، بعد ألف غير من بعدها وألف الخاء بفتح )َخاتمه( ئيالكسا فقرأ وشاذة،

 خـالف وال التـاء، بعـد وبـاأللف بعـدها ألـف غيـر مـن الخـاء بكسـر )ِخَتاُمه( الباقون

 الرســم احتمــال ذكــر الســخاوي أن إال لهمــا، صــالح والرســم ،التــاء فــتح يف عــنهم

 الحــذف أن اآلركــايت ذكــرو ،والســيوطي الجعــربي فعــل وكــذلك الشــاذة، للقــراءة

 االختصـار، الـوجهين: فـذكر الرجراجـي أمـا ،والشـاذة المتواترة القراءات يحتمل

 َأولى. القراءة باحتمال والتوجيه ،القراءة من الشاذ واحتمال

 غيـر مـن المـيم وبضـمّ  والتـاء الخاء بفتح (َخَتُمه) ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

                                                 
= 

 الكرماين، القراءات، وشواذ (؛5/414) عطية، ابن الوجيز، والمحرر (؛655)ص: الهذلي، والكامل،

 وجميلــة (؛235)ص: الســخاوي، والوســيلة، (،4/380) الجــوزي، ابــن المســير، وزاد (؛496)ص:

(.10/366) حيان، أبو المحيط، والبحر (؛390)ص: الجعربي، المراصد، أرباب

(.241)ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

(.5/1279) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛212)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

 (.212)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

 دار ضــيف، شـوقي تحقيــق: هــ(،324)ت موســى بـن أحمــد مجاهـد، ابــن القـراءات، يف الســبعة ينظـر: (4)

 سـعيد بـن عثمـان الـداين، السـبع، القراءات يف والتيسير (؛676)ص: ،ـه1400 ،2ط مصر، المعارف،

 والنشـر، (؛221)ص: هـ،1404 ،2ط بيروت، العربي، الكتاب دار تريزل، اوتو تحقيق: هـ(،444)ت

(.576)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف (؛399 /2) الجزري، ابن

 واإلتقـان، (؛397)ص: الجعـربي، المراصـد، أرباب وجميلة (؛242)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (5)

(4/181.)

(.7/686) اآلركايت، المرجان، نثر ينظر: (6)

(.544)ص: الرجراجي، ان،العطش تنبيه ينظر: (7)
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  قراءة وهي ألف،
ّ
 .العالية وأبي وعروة، كعب، بن ُأبي

:[76] الكهف 
 التـاء بضـم ُتْصـِحبني( )فـال يقـرأ: كـان أنـه  النبي عن ويروي" السخاوي: قال

 بعض يف يعقوب وقرأ السمال. وأبو والجحدري، النخعي، قرأ وبذلك الحاء، وكسر

. قـراءة إاـا قـال:ويُ  والتخفيـف، والحـاء التـاء بفـتح َتْصَحْبنـِي( )فال عنه: الطرق
ّ
 ُأبـي

 ابـن عـن ذلـك ويـروي النون، وتشديد الباء، فتح فزاد َتْصَحَبنِّي( )فال األعمش: وقرأ

 ."رسمه صورة كله وذلك مسعود،

 الشـيخين، باتفـاق األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 باحتمـال فالحـذ واآلركـايت السـخاوي ووّجـه ،االختصـار بإرادة لحذفا ووّجها

 والتوجيه ،القراءة واحتمال التخفيف، الوجهين: الجعربي وذكر ،الشاذة القراءة

 َأولى. القراءة باحتمال

 وبـذلك الحـاء، وكسـر التـاء بضم ُتْصِحبني( فال) ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

ــرأ ــي، ق ــو والجحــدري، النخع ــال أي: )أْصــحب(، مضــارع ،الســمال وأب ــي ف  توركن

 وإسـكان التـاء بفـتح َتْصَحْبنــِي( )فـال عنـه: الطـرق بعـض يف يعقـوب وقرأ بك،أصح

، قراءة إاا وُيقال: والتخفيف، الحاء وفتح الصاد
ّ
 تتبعني، فال أي: )َصِحب(، من ُأبي

 َتْصـَحَبنِّي( )فـال واألعـرج: واألعمش، ، مسعود ابن وقرأ صاحبي، تكوننّ  فال أو

 قـراءة وهـي َتْصـِحْبني( )فـال وقرئـت )َصـِحب(، مـن النـون، وتشديد الباء، فتح فزاد

                                                 
 والوســيلة، (؛4/417) الجــوزي، ابــن المســير، وزاد (؛507)ص: الكرمــاين، القــراءات، شــواذ ينظــر: (1)

 اآلركـايت، المرجـان، ونثر (؛397)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة (؛242)ص: السخاوي،

(7/686.)

(.242)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.3/815) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛211)ص: ،الداين المقنع، ينظر: (3)

(.4/171) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛242)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (4)

 (.397)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (5)
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 . للنبي منسوبة

:[29] الفجر 
 وقـاص، أبـي بـن سعد عن فُيروى الفجر يف ﴾ ﴿  وأما" السخاوي: قال

،
ّ
 مجاهـد، قـرأ وكـذلك التوحيـد، علـى َعْبـدي( )يف قرأوا: أام ، عباس وابن وُأبي

 يف المتقــدم كــالقول كلــه ذلــك يف والقــول م،الربهســ وأبــو العاليــة، وأبــو والضــحاك،

 ."نظائره

 الشـيخين، باتفـاق األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 الحـذف واآلركـايت والسيوطي السخاوي ووّجه ،االختصار بإرادة لحذفا ووّجها

 مـالواحت التخفيـف، الـوجهين: الجعـربي وذكر ،)َعْبدي( الشاذة القراءة باحتمال

 باحتمـال والتوجيه ،االقتصار حذف باب من بمنه الحذف اللبيب ووّجه ،القراءة

 َأولى. القراءة

 أبــي بــن ســعد قــراءة وهــي بــاإلفراد، )َعْبــدي( ُقرئــت الكلمووة: يف الشوواذة القووراءة

، وقــاص،
ّ
 مجاهــد، قــرأ وكــذلك التوحيــد، علــى َعْبــدي( )يف : عبــاس وابــن وُأبــي

 شـيخ وأبـو واليماين، عمران، وأبو الربهسم، وأبو العالية، بووأ والضحاك، وعكرمة،

                                                 
 والمحــرر (؛593)ص: الهــذلي، والكامــل، (؛84)ص: خالويــه، ابــن القــرآن، شــواذ يف مختصــر ينظــر: (1)

 الجـوزي، ابن المسير، وزاد (؛292)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛3/532) عطية، ابن جيز،الو

ــام والجــامع (؛3/100) ــرآن، ألحك ــي، الق ــيلة، (؛11/22) القرطب  (؛242)ص: الســخاوي، والوس

 وإتحـاف (؛7/209) حيـان، أبـو المحـيط، والبحر (؛396)ص: الجعربي، المراصد، أرباب وجميلة

(.370)ص: الدمياطي، البشر، فضالء

(.243)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.5/1296) داود أبو التبيين، ومختصر (؛213)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

 اآلركـايت، المرجـان، ونثـر (؛4/181) السـيوطي، واإلتقـان، (؛243)ص: السـخاوي، الوسيلة، ينظر: (4)

(7/739.)

 (.397)ص: ،الجعربي المراصد، أرباب جميلة ينظر: (5)

 (.355)ص: اللبيب، الصقيلة، الدرة ينظر: (6)
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 .وغيرهم جعفر، أبي عن والقورسي السميفع، وابن والكلبي، الهنائي،

:[6] انلبأ 
  عـن فُيـروى النبـم يف الـذي وأمـا" السخاوي: قال

ّ
 نجعـل )ألـم يقـرأ: كـان أنـه ُأبـي

ا(، األرض  ."دومجاه الربهسم، أبو قرأ وكذلك َمْهدا

 مـن المنصـوب يف األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 هـو هنـا المـراد والموضـع ،والنبـم والزخـرف، طـه، سـورة يف وقع وقد ، ﴾ ﴿

 موضـع أمـا العشـرة، القـراء فيـه اختلف مما والزخرف طه موضعي ألنه النبم؛ موضع

 السـخاوي ووّجـه ،االختصار ادةبإر لحذفا الداين وّجه وقد فيه، يختلفوا فلم النبم

ا() الشاذة القراءة باحتمال الحذف والجعربي  الحـذف الجـزري ابـن ووّجـه ،َمْهـدا

ـا كـذلك؛ أنـه النبـم يف الـذي الحرف على (واتفقوا)" فقال: اآلي، رؤوس باتباع  اتباعا

 ."بعده اآلي لرؤوس

ا(َمْهـ األرض نجعل )ألم ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة  وهـي األلـف، بحـذف دا

  قراءة
ّ
 .الربهسم وأبي الهمداين، وعيسى ومجاهد، ، كعب بن ُأبي

                                                 
 عـالم شـلبي، الجليل عبد تحقيق: ه(،311)ت السري بن إبراهيم الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين ينظر: (1)

ــروت، الكتــب،  يف ومختصــر (؛5/140) النحــاس القــرآن، وإعــراب (؛325 /5) ،ـهــ1408 ،1ط بي

ــن القــرآن، شــواذ ــه، اب ــن والمحتســب، (؛174)ص: خالوي ــي، اب  الهــذلي، والكامــل، (؛2/360) جن

ــوجيز، والمحــرر (؛661)ص: ــن ال ــة، اب ــير، وزاد (؛5/482) عطي ــن المس ــوزي، اب  (؛4/445) الج

 أربـاب وجميلـة (؛243)ص: السـخاوي، والوسـيلة، (؛20/58) القرطبـي، القرآن، ألحكام والجامع

 البشـر، فضـالء وإتحـاف (؛10/477) حيان، أبو المحيط، والبحر (؛397)ص: الجعربي، المراصد،

(.584)ص: الدمياطي،

(.249)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.5/1260) (،4/1098) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛191)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

(.191)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

(.403)ص: الجعربي، اصد،المر أرباب وجميلة (؛249)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (5)

(.320 /2) الجزري، ابن النشر، (6)

 (؛168)ص: خالويـه، ابن القرآن، شواذ يف ومختصر (؛5/271) الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين ينظر: (7)

= 
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﴾ ، [187] ابلقرة 

 :[18]  اتلوب 

 يف عـاكفون )وأنـتم العاليـة: وأبـو والشـعبي، األعمـش، قرأ وقد" السخاوي: قال

 يعمـر )إنمـا وغيـرهم: ،الربهسم وأبو ومجاهد، وقتادة، الجحدري، وقرأ الَمْسِجد(،

 سـورة يف الـذي أحـد يقـرأ ولـم التوحيـد، علـى – التوبـة يف الثـاين وهو – اهلل( َمْسِجد

ــى الجــن ــد، عل ــرة يف واألول التوحي ــذي البق ــا متفــق الحــج يف وال ــه علــى أيضا  قراءت

 بالجمع.

ا، محذوفـة تكون أن يجوز التوبة وثاين البقرة ثاين يف واأللف  أن ويجـوز اختصـارا

 ذلـك سـوى فيمـا وأمـا مثلـه، يف القـول من تقدم ما على التوحيد، برسمه ُقصد يكون

ن ا فقد ا منه ُحذفت األلف أن تيق   ."اختصارا

 حيـث السـين بعـد األلـف بحـذف ُرسـمت ذلوك: وتوجيوه المصواحف يف رسمها

 ،االختصـار بـإرادة لحذفا الداين ووّجه ،الشيخين باتفاق نكرة أو معرفة وقعت

 ،)َمْسـِجد( الشاذة القراءة واحتمال االختصار، بوجهين: الحذف السخاوي هووّج 

  األقرب. وهو ،القراءة باحتمال ذلك الجعربي ووّجه

 وثـاين البقـرة ثـاين موضعين: يف باإلفراد (َمْسِجد) ُقرئت الكلمة: يف الشاذة القراءة

 العاليـة: وأبـو والشـعبي، واألعمـش، مجاهـد، البقرة: من الثاين الموضع فقرأ التوبة،

                                                 
= 

 الكرماين، القراءات، وشواذ (؛5/424) عطية، ابن الوجيز، والمحرر (؛656)ص: الهذلي، والكامل،

 (؛403)ص: الجعـربي، المراصـد، أربـاب وجميلة (؛249)ص: لسخاوي،ا والوسيلة، (؛500)ص:

(.10/649) الحلبي، المصون، والدر (؛10/384) حيان، أبو المحيط، والبحر

(.267)ص: السخاوي، الوسيلة، (1)

(.3/199) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛237)ص: الداين، المقنع، ينظر: (2)

(.237)ص: الداين، المقنع، ينظر: (3)

(.267)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (4)

 (.427)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (5)
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 وقتـادة، مجاهـد، التوبـة: مـن الثـاين الموضـع وقـرأ ،الَمْسـِجد( يف عـاكفون )وأنتم

 أبـي عـن ومحبـوب كثيـر، ابن عن سلمة أبي بن وحماد الربهسم، وأبو والجحدري،

 .اهلل( َمْسِجد يعمر )إنما وغيرهم: عمرو،

:[81] شس 
 والقـاف، الـالم بـين ألـف بغير فُكتب ﴾   ﴿ه قول وأما" السخاوي: قال

، عن ذلك وُيروى الخالق(، )وهو والجحدري: الحسن، قرأ وقد
ّ
 هـذه كانت فإن ُأبي

 فرسـمها الجملـة وعلى والالم، الخاء بين محذوفة فاأللف ُرسمت، التي هي القراءة

 ."حكينا ما ثبوت تقدير على القراءتين، يحتمل كذلك

 ،الشـيخين باتفـاق األلـف بحـذف ُرسمت ذلك: جيهوتو المصاحف يف رسمها

 واآلركـايت والجعـربي السـخاوي ووّجـه ،االختصـار بـإرادة لحـذفا الـداين ووّجه

 األقرب. وهو ،)الخالِق( الشاذة القراءة باحتمال الحذف

  قـراءة وهـي )فاِعـل(، وزن علـى (الخالِق) ُقر  الكلمة: يف الشاذة القراءة
ّ
 بـن ُأبـي

 .وغيرهم علي، بن وزيد دينار، بن ومالك والجحدري، والحسن، ، كعب

                                                 
 والكامل، (؛1/233) الزمخشري، والكشاف، (؛19)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (1)

ـــوجيز، والمحـــرر (؛500)ص: الهـــذلي، ـــن ال ـــة، اب  ،الكرمـــاين القـــراءات، وشـــواذ (؛1/259) عطي

 (؛425)ص: الجعــربي، المراصــد، أربــاب وجميلــة (؛267)ص: الســخاوي، والوســيلة، (؛85)ص:

 البشـر، فضالء وإتحاف (؛2/298) الحلبي، المصون، والدر (؛2/221) حيان، أبو المحيط، والبحر

(.200)ص: الدمياطي،

ــه، القــرآن معــاين ينظــر: (2)  والكامــل، (؛2/254) الزمخشــري، والكشــاف، (؛440 /2) الزجــاج وإعراب

ـــذلي، ـــرر (؛561)ص: اله ـــوجيز، والمح ـــن ال ـــة، اب ـــواذ (؛3/15) عطي ـــراءات، وش  الكرمـــاين، الق

ــو المحــيط، والبحــر (؛267)ص: الســخاوي، والوســيلة، (؛211)ص: ــان، أب ــدر (؛5/387) حي  وال

(.302)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف (؛6/31) الحلبي، المصون،

(.271-270)ص: السخاوي، الوسيلة، (3)

(.4/1030) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛232)ص: الداين، المقنع، ينظر: (4)

(.232)ص: الداين، المقنع، ينظر: (5)

(.5/599) اآلركايت، المرجان، ونثر (؛271)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (6)

 والكشـاف، (؛2/6) جنـي، ابن والمحتسب، (؛127)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (7)

= 
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:[2] قرش  
 وكـذلك ألـف، وال يـاء بغيـر )إلفهـم( ُكتـب فإنـه )إيالفهم( وأما" السخاوي: قال

 ُكتـب " آخـر: موضـع يف وقال ،")إِْلِفهم( غيره: وقرأه ،)إالفهم( جعفر: أبو قرأه

 الهمـزة بكسـر )إِْلِفهـم( قـرأ أنـه  بكر أبي عن روي وقد ألف، وال ياء بغير )إلفهم(

  وعن والهاء،
ّ
 صـورة علـى كلـه وذلـك الهـاء، ضّما أاما إال كذلك، مسعود وابن ُأبي

 قبـل بيـاء ُرسـم ألنـه عليـه؛ يدل األول ألن اختصار؛ العامة قراءة يف والحذف رسمه.

ا وُقر  الالم، ا، )َألِف( مصدر )إالفهم( أيضا ـا والرسـم باا(،)كتا مثل إالفا  يتحمـل أيضا

ر ذلك،  ."األلف حذف وُيقد 

 قبلهـا يـاء غيـر مـن بعدها والم بملف ُرسمت ذلك: وتوجيه المصاحف يف رسمها

 االختصـار، بـإرادة األلف حذف الداين وّجه وقد ،الشيخين باتفاق بعدها ألف وال

 وهي: بوجوه، الياء حذف ووجه

ا؛ الكلمـة فـاء هـي التـي اليـاء توُحـذف لـ)آلف( مصدر )إيالفهم( أن .1  اختصـارا

 عليها. قبلها الكسرة لداللة

 يـاء؛ فيـه تكـون فـال )َفِعـل( وزن علـى لـ)َألِف( مصدر و)إِْلفهم( )إيالفهم( أن .2

 .بالوجهين قر  قد أنه الداين بّين وقد الفعل، فاء هي أوله يف الهمزة ألن

                                                 
= 

 (؛4/464) عطيــة، ابــن الــوجيز، والمحــرر (؛626)ص: الهــذلي، والكامــل، (؛4/31) الزمخشــري،

ــراءات، وشــواذ ــاين، الق ــن المســير، وزاد (؛403) الكرم ــام والجــامع (؛3/534) الجــوزي، اب  ألحك

ـــرآن، ـــي، الق ـــة (؛270)ص: الســـخاوي، والوســـيلة، (؛15/60) القرطب ـــاب وجميل  المراصـــد، أرب

(.9/85) حيان، أبو المحيط، والبحر (؛429)ص: عربي،الج

 الجـزري، ابـن والنشـر، (؛478)ص: مهـران، ابـن العشـر، القـراءات يف المبسـوط ينظـر: متـواترة. وهي (1)

(.601)ص: الدمياطي، البشر، فضالء وإتحاف (؛2/403)

(.276)ص: السخاوي، الوسيلة، (2)

(.343-342)ص: السابق، المرجع (3)

(.5/1323) داود، أبو التبيين، ومختصر (؛532)ص: الداين، المقنع، ر:ينظ (4)

(.187)ص: الداين، المصاحف، نقط يف المحكم ينظر: (5)
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 الهمــزة بكســر واالكتفــاء راالختصـا بــإرادة واليــاء األلـف حــذف داود أبــو ووّجـه

 السـبعة القـراء عـن اليـاء حـذف ورود عدم إلى وأشار واأللف، الياء من الالم وفتحة

ا، عشر األربعة من   .أخرى طرق من عنهم الياء بحذف قراءة هناك وأن طريقا

  ،الشاذة القراءة وبموافقة االختصار بإرادة واأللف الياء حذف السخاوي ووّجه

ــإرادة الجعــربي لــكذ وجــه بينمــا ،الشــاذة  اآلركــايت ووجهــه ،فقــط التخفيــف ب

 األقرب. وهو ،الشاذة القراءة بموافقة

 الفـاء وكسـر الـالم وسـكون الهمـزة بكسر )إِْلِفِهم( ُقر  الكلمة: يف الشاذة القراءة

 وابن جعفر، أبي عن ومروية وحميد، ومجاهد، ، بكر أبي عن مروية وهي والهاء،

 وهـي الهـاء، وضـم الفـاء وكسـر الـالم وسـكون الهمـزة بكسـر ُهـم()إِْلفِ  وُقر  فليح،

  عن مروية
ّ
 وكسـر الـالم وسـكون الهمـزة بكسـر )إِْلَفهـم( وُقـر  ، مسعود وابن ُأبي

 .عكرمة عن مروية وهي الفاء،

* * * 
 

                                                 
(.5/1323) داود، أبو التبيين، مختصر ينظر: (1)

(.343 ،276)ص: السخاوي، الوسيلة، ينظر: (2)

(.542)ص: الجعربي، المراصد، أرباب جميلة ينظر: (3)

(.7/784) اآلركايت، المرجان، نثر ظر:ين (4)

 (؛180)ص: خالويـه، ابن القرآن، شواذ يف ومختصر (؛5/365) الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين ينظر: (5)

 ابـن المسير، وزاد (؛524)ص: الكرماين، القراءات، وشواذ (؛525 /5) عطية، ابن الوجيز، والمحرر

ــام والجــامع (؛494 /4) الجــوزي، ــرآن ألحك ــيلة، (؛20/203) القرطبــي، ،الق ــخاوي، والوس  الس

(.114 /11) الحلبي، المصون، والدر (؛548 /10) حيان، أبو المحيط، والبحر (؛342)ص:

(.180)ص: خالويه، ابن القرآن، شواذ يف مختصر ينظر: (6)
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 اخلامتة

  وصـحبه آلـه وعلـى محمـد نبيـه علـى والسـالم والصـالة العـالمين رب هلل الحمد

 :بعد أما

 يميت: ما البحث إليها توصل التي النتائج أبرز إنف

 المتقـدمين، الرسـم علماء من كونه من تظهر الرسم علم يف عظيمة منزلة للسخاوي 

 ذلك. بعد ُألِّف فيما وأثرها وشهرهتا نفاستها مع الرسم، علم يف مؤلفاته وكثرة

 وأنـه واهره،ظ تفسير عن التوقف األول: مذهبان، الرسم ظواهر توجيه يف للعلماء 

 كالعلــل الظــواهر، لتلــك العلــل التمــاس واآلخــر: معرفتهــا، يمكــن ال حكمــة علــى مبنـي

  إلـــى ذهـــب وبعضـــهم القـــراءات، واحتمـــال والمعنويـــة، التاريخيـــة، والعلـــل اللغويـــة،

  الكتّاب. تخطئة

ــه نحــو: قبولــه يمكــن الرســم ظــواهر تفســير يف العلمــاء اتجاهــات بعــض   التوجي

 القائــل كاالتجــاه مــردود وبعضــها القــراءات، واحتمــال لتــاريخيوا والمعنــوي اللغــوي

خفية. معنوية دالالت إيجاد يف التكلف مبناه كان ما أو الكتّاب، بتخطئة

 وذكر الرسم، ظواهر بتوجيه العقيلة( كشف إلى )الوسيلة كتابه يف السخاوي اهتم 

 والعلـل اللغوية، لعللا منها ومسائله، الرسم ألبواب عرضه ثنايا يف الرسم علل من جملة

 والتعليــل اآلي، بــرؤوس والتعليــل القــرآن، نــزول وقــت الكتابــة طبيعــة إلــى تعــود التــي

القراءات. باحتمال

 التوجيــه، أبـواب مـن مهـم بـاب هـو القـراءات باحتمـال الرسـم ظـواهر توجيـه إن 

 هوتوّجـ المتـواترة، القـراءة يوافـق بما مرسومة كانت بماا الرسم ظواهر بعض فتوّجه

 وقـت ُيتلـى قرآناـا كانـت باعتبارهـا الكلمـة؛ يف الشـاذة القـراءة بموافقة الظواهر بعض

ُنسخت. ثم القرآن نزول

 لديـه حاضـر وهـو السـخاوي، لـدى القـراءات باحتمـال الرسم ظواهر توجيه برز 

   شاذة. أم متواترة كانت سواءا  القراءات، فيها تعددت التي الظواهر فّسر كلما
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 إلـى بعضـها فمشـار الشاذة؛ القراءة باحتمال التعليل يف الرسم معل مصادر تفاوتت 

 اآلخـر بعضـها والتـزم التبيـين(، و)مختصـر (،حكـم)الم يف كمـا معدودة مواضع يف ذلك

 فعـل كمـا بـه، الرسـم لظـواهر التعليـل أمكـن موضـع كـل يف الشـاذة القراءة احتمال بذكر

 ايت.واآلرك عاشر، وابن والرجراجي، والجعربي، السخاوي،

ا التوجيه من النوع هبذا السخاوي اهتم  ا، اهتماما  شـر  إلـى )الوسـيلة كتابـه يف كبيرا

 حتـى ذلـك، يف وفّصـل الرسم يحتملها التي الشاذة القراءات بيان على وحرص العقيلة(،

 كلمـة وعشـرين سـبعة عـن البحـث كشـف وقـد الشـاذة، القراءات عشرات كتابه حوى

 متواترة. قراءة فيها يكن ولم الشاذة، القراءة تمالباح رسمها السخاوي وّجه قرآنية

 أنـه ذلك على وترتب هبا، الرسم توجيه ليصح القراءة صحة السخاوي يشورط 

 التخفيــف وإرادة الشــاذة، القـراءة احتمــال وهمـا: وجهــان، الرســم علـة يف يجــّوز قـد

ا، عشـر ثالثـة يف البحـث هـذا يف ذلـك وقـع وقد واالختصار،  هفإنـ ذلـك ومـع موضـعا

 أربعـة يف باالختصـار التعليـل يـذكر ولـم القـراءة، مـن الشـاذ باحتمال بالتعليل اكتفى

ا. عشر  موضعا

 القـول علـى مقدم الشاذة القراءة باحتمال القول فإن الرسم ظواهر توجيه عند 

 مـن غيـره ُيجـامع وهـو عام، به والتعليل اصطال ، ألنه واالختصار؛ التخفيف بإرادة

المحتملة. القراءة انعدام عند إال به قاليُ  أال وينبغي العلل،

ا يعد الشاذة القراءة باحتمال التوجيه   النظير. على الحمل من أقوى مرجحا

 الرسم كتب يف الشاذة القراءة باحتمال التوجيه باب بدراسة البحث: ويوص  هذا

  ذلك. يف العلماء ومناهج ،األخرى

* * * 
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 واملراجع صادرامل

 تحقيـق: (،ـهـ437)ت طالب أبي بن مكي القيسي، قراءات،ال معاين عن نةظاإلبا 

  .مصر والنشر، للطبع مصر اضة دار شلبي، الفتا  عبد

 المكتبـة الفكـر، دار مبـارك، بـن أحمـد الـدباغ، العزيـز عبـد سـيدي كالم اإلبريز: 

 .بيروت الشعبية،

 االبنّـ محمـد بـن أحمـد الـدمياطي، عشـر، األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحاف 

ــــ(،1117)ت ـــق: ه ـــس تحقي ـــرة، أن ـــب دار مه ـــة، الكت ـــروت، العلمي  ،1ط بي

 .ـه1419

 هـــ(،911)ت بكــر أبــي بــن الــرحمن عبــد الســيوطي، القــرآن، علــوم يف اإلتقــان 

 .ـه1394 للكتاب، العامة المصرية الهيئة إبراهيم، محمد تحقيق:

ــن محمــد الصــولي، الُكتــاب، أدب  ــة، الكتــب دار هـــ(،335)ت عيســى ب  العلمي

هـ.1415 ،1ط يروت،ب

ــرآن، إعــراب  ــن أحمــد النحــاس، الق ــب دار ه(،338)ت محمــد ب ــة، الكت  العلمي

هـ.1421 ،1ط بيروت،

 محمـد بـن إسـماعيل البغـدادي، الظنـون، كشـف علـى الذيل يف المكنون إيضا  

.بيروت العربي، الوراث إحياء دار هـ(،1399)ت

ـــف إيضـــا   ـــداء الوق ـــاب يف واالبت ـــاري، ، اهلل كت ـــد األنب ـــن محم ـــم ب  القاس

 دمشــق، العربيــة، اللغــة مجمــع رمضــان، الــدين محيــي تحقيــق: هـــ(،328)ت

 هـ.1390

 هــ(،745)ت حيـان بـن يوسـف بن محمد ،األندلسي التفسير، يف المحيط البحر 

 هـ.1420 ،بيروت الفكر، دار جميل، صدقي تحقيق:

 هــ(،587)ت مسـعود بـن بكـر أبـو الكاساين، الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع 

 .ـه1406 ،2ط العلمية، الكتب دار
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ــواترة العشــر القــراءات يف الزاهــرة البــدور  رة، الشــاطبية طريقــي مــن المت ــدُّ  وال

.بيروت العربي، الكتاب دار هـ(،1403)ت الغني عبد بن الفتا  عبد القاضي،

 تحقيـق: هــ(،794)ت اهلل عبـد بـن محمـد الزركشـي، القرآن، علوم يف الربهان 

 .ـه1376 ،1ط العربية، الكتب إحياء دار م،إبراهي محمد

 أحمــد بــن محمــد الــذهبي، َواألعــالم، المشــاهير َوَوفيــات اإلســالم تــاريخ 

م. 2003 ،1ط اإلسالمي، الغرب دار معروف، بشار تحقيق: هـ(،748)ت

ــد الــدينوري، القــرآن، مشــكل تمويــل  ــن اهلل عب ــق: هـــ(،276)ت مســلم ب  تحقي

 .بيروت العلمية، الكتب دار الدين، شمس إبراهيم

 القاصـح، ابـن القصـائد، أتـراب عقيلـة علـى المتباعـد وتقريب الفوائد تلخيص 

 هـ.1432 السالم، دار كحيله، محمد تحقيق: هـ(،801)ت عثمان بن علي

 علــي بــن للحســين القــرآن أحــرف رســم يف الظمــآن مــورد علــى العطشــان تنبيــه 

 على اتفق أو اختلف فيما القول باب ااية إلى أوله من هـ(،899)ت الرجراجي

 ودراسـات بحـوث معهـد ماجستير، رسالة األشقر، سلوى تحقيق: ألفه، حذف

.ـه1433 /1432 السودان، اإلسالمي، العالم

 اوتـو تحقيـق: هـ(،444)ت سعيد بن عثمان الداين، السبع، القراءات يف التيسير 

 هـ.1404 ،2ط بيروت، العربي، الكتاب دار تريزل،

 الكتـب دار هــ(،671)ت أحمـد بـن محمـد القرطبـي، القرآن، ألحكام الجامع 

هـ.1384 ،2ط القاهرة، المصرية،

 بـن إبـراهيم الجعـربي، القصـائد، أتـراب عقيلة شر  يف المراصد أرباب جميلة 

 ،1ط دمشـــق، الغوثـــاين، دار الزوبعـــي، محمـــد تحقيـــق: هــــ(،732)ت عمـــر

هـ.1431

ــراءات يف الحجــة  ــن الســبع، الق ــه، اب ــن ينالحســ خالوي ـــ(،370)ت أحمــد ب  ه

.ـه1401 ،4ط بيروت، الشروق، دار مكرم، العال عبد تحقيق:
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 بـدر تحقيـق: هــ(،377)ت أحمـد بـن الحسن الفارسي، السبعة، للقراء الحجة 

.ـه1413 ،2ط بيروت، للوراث، المممون دار جويجابي، وبشير قهوجي، الدين

ـــدر  ـــوم يف المصـــون ال ـــاب عل ـــون، الكت ـــي، المكن ـــن أحمـــد الحلب  يوســـف ب

.دمشق القلم، دار هـ(،756)ت

 عبـد تحقيـق: الغني، عبد بكر أبو اللبيب، العقيلة، أبيات شر  يف الصقيلة الدرة 

هـ.1432 ،1ط قطر، األوقاف، وزارة زعبول، أيت العلي

 بـن إبراهيم ،المارغني والضبط، الرسم فني يف الظمآن مورد على الحيران دليل 

.مصر األزهرية، تالكليا مكتبة (،ـه1349) أحمد

ــذخيرة،  ــرايف، ال ــد الق ــن أحم ــس ب ـــ(،684)ت إدري ــرب دار ه  اإلســالمي، الغ

 م.1994 ،1ط بيروت،

 الوطنيـة اللجنـة قـّدوري، غـانم الحمـد، تاريخية، لغوية دراسة المصحف رسم 

.ـه1402 ،1ط بغداد، الهجري، عشر الخامس القرن بمطلع لالحتفال

 عبد بن محمود اآللوسي، المثاين، والسبع مالعظي القرآن تفسير يف المعاين رو  

ـــ(،1270)ت اهلل ــق: ه ــي تحقي ــة، عل ــب دار عطي ــة، الكت ــروت، العلمي  ،1ط بي

 هـ.1415

عبــد  تحقيــق: علــي، بــن الــرحمن عبــد ،الجــوزي التفســير، علــم يف المســير زاد 

هـ.1422 بيروت، العربي، الكتاب دار المهدي، رزاقال

 شوقي تحقيق: هـ(،324)ت موسى بن أحمد مجاهد، ابن القراءات، يف السبعة 

 هـ.1400 ،2ط مصر، المعارف، دار ضيف،

ــاب وضــبط رســم يف الطــالبين ســمير   ــين، الكت ــي الضــباع، المب ــن عل  محمــد ب

.الكويت المساجد، يف الكريم القرآن رعاية مشروع ه(،1380)

 الحــديث، دار هـــ(،748 )ت أحمــد بــن محمــد الــذهبي، النــبالء، أعــالم ســير 

  هـ.1427 ة،القاهر
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 شـمران تحقيـق: ه(،563)ت نصـر أبـي بـن محمـد الكرمـاين، القـراءات، شواذ 

.بيروت البالغ، مؤسسة العجلي،

 هـ(،721)ت البناء بن أحمد المراكشي، التنزيل، خط مرسوم من الدليل عنوان 

 م.1990 ،1ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار شلبي، هند تحقيق:

 تحقيق: هـ(،833)ت محمد بن محمد الجزري، ،القراء طبقات يف النهاية غاية 

 هـ.1400 لبنان، العلمية، الكتب دار برجسوراسر، ج.

 تحقيـق: هــ(،643)ت الـرحمن عبـد بـن عثمـان الصـال ، الصال ، ابن فتاوى 

هـ.1407 ،1ط بيروت، والحكم، العلوم مكتبة القادر، عبد موفق

 أول مـــن هــــ(1040)ت عاشـــر البـــن الظمـــآن بمـــورد المـــروي المنـــان فـــتح  

 جامعـة دكتـوراه، رسـالة غزالـة، بـو الكـريم عبـد تحقيـق: آخره، إلى المخطوط

م.2009 الجزائر، القادر، عبد األمير

 بيـروت، كثيـر، ابـن دار هـ(،224)ت سالم بن القاسم الهروي، القرآن، فضائل 

  هـ.1415 ،1ط

 علـي بـن يوسـف الهـذلي، عليهـا، الزائدة واألربعين العشر القراءات يف الكامل 

هـ.1428 ،1ط سما، مؤسسة الشايب، جمال تحقيق: هـ(،465)ت

 عمـــرو بـــن محمـــود الزمخشـــري، التنزيـــل، غـــوامض حقـــائق عـــن الكشـــاف 

هـ.1407 ،3ط بيروت، العربي، الكتاب دار هـ(،538)ت

هـ.1414 ،3ط بيروت، صادر، دار مكرم، بن محمد منظور، ابن العرب، لسان 

 هــ(،381)ت الحسـين بـن أحمـد النيسـابوري، العشـر، القـراءات يف المبسوط 

 م.1981 دمشق، العربية، اللغة مجمع حاكيمي، سبيع تحقيق:

 عثمـان الموصـلي، عنهـا، واإليضـا  القـراءات شواذ وجوه تبيين يف المحتسب 

هـ.1420 القاهرة، المصرية، األوقاف وزارة هـ(،392)ت جني بنا

 غالــب بــن الحــق عبــد ندلســي،األ العزيــز، الكتــاب تفســير يف الــوجيز المحــرر 



 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 

 

392 

 ،1ط بيـروت، العلميـة، الكتـب دار محمـد، السـالم عبـد تحقيق: هـ(،542)ت

 هـ.1422

 عزة تحقيق: هـ(،444)ت سعيد بن عثمان الداين، المصاحف، نقط يف المحكم 

 هـ.1407 ،2ط دمشق، الفكر، دار حسن،

 ـ(،هــ496)ت نجــا  بــن ســليمان األندلســي، التنزيــل، لهجــاء التبيــين مختصــر 

 المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع شرشال، أحمد تحقيق:

 هـ.1421 المنورة،

 تحقيـق: هــ(،370)ت أحمد بن الحسين خالويه، ابن القراءة، شواذ يف مختصر 

.القاهرة المتنبي، مكتبة برجسوراسر، ج.

 بـن الـرحمن عبـد المقدسـي، العزيز، بالكتاب تتعلق علوم إلى الوجيز المرشد  

 بيـــروت، صـــادر، دار قـــوالج، آلتـــي طيـــار تحقيـــق: هــــ(،665)ت إســـماعيل

 هـ.1395

ــتاين، المصــاحف،  ــد السجس ــن اهلل عب ــليمان ب ــن س ــي اب ـــ(،316)ت داود أب  ه

هـ.1423 ،2ط بيروت، اإلسالمية، البشائر دار واعظ، الدين محب تحقيق:

 الكتـب، معـال ه(،311)ت السـري بـن إبـراهيم الزجاج، وإعرابه، القرآن معاين 

 هـ.1408 ،1ط بيروت،

 ،3ط بيـروت، الكتـب، عـالم هــ(،207)ت زياد بن يحيى الفراء، القرآن، معاين 

  هـ.1403

 بيـروت، الغرب، دار هـ(،626)ت اهلل عبد بن ياقوت الحموي، األدباء، معجم 

 هـ.1414 ،1ط

 أحمـد بـن محمـد الشـربيني، المنهـاج، ألفـاظ معـاين معرفـة إلى المحتاج مغني 

 هـ.1415 ،1ط العلمية، الكتب دار هـ(،977)ت

 مصــر، القــاهرة، مكتبــة هـــ(،620)ت أحمــد بــن اهلل عبــد المقدســي، المغنــي، 

 هـ.1388
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 مؤسسـة هــ(،808)ت محمـد بـن الـرحمن عبـد خلـدون، خلـدون، ابن مقدمة 

 بيروت. األعلمي،

 ســعيد بــن عثمــان الــداين، األمصــار، أهــل مصــاحف مرســوم معرفــة يف المقنــع 

هـ.1431 ،1ط الرياض، التدمرية، دار الحميد، نورة تحقيق: (،ـه444)ت

 دار (،833)ت محمـد بـن محمـد الجـزري، الطـالبين، ومرشد المقرئين منجد 

 هـ.1420 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب

ــاج  ــر  يف المنه ــلم صــحيح ش ــاج، بــن مس ــووي، الحج ــى الن ــن يحي  شــرف ب

 هـ.1392 ،2ط بيروت، الوراث، إحياء دار هـ(،676)ت

 بــن يوسـف الخـوارزمي، العثمـاين، المصــحف رسـم يف التقريـب كتـاب وجزمـ 

 هـ.1410 ،1ط دمشق، المعرفة، دار آلوجي، الرحمن عبد تحقيق: محمود،

 الــدين ناصــر بــن غــوث محمــد اآلركــايت، القــرآن، نظــم رســم يف المرجــان نثــر 

  الهند. بريس، عثمان مطبعة (،ـه1238)

 بــردي تغــري بــن يوســف الحنفــي، رة،والقــاه مصــر ملــوك يف الزاهــرة النجــوم 

 مصر. الكتب، دار هـ(،874)ت

 تحقيـق: هــ(،833)ت محمـد بـن محمـد الجـزري، العشـر، القراءات يف النشر 

 هـ.1423 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب دار عميرات، زكريا

 تحقيـق: هــ(،440)ت عمـار بـن أحمـد المهـدوي، األمصـار، مصـاحف هجاء 

 الطائف. لمعارف،ا مكتبة رمضان، الدين محيي

 تحقيـق: هــ(،643)ت محمـد بـن علـي السخاوي، العقيلة، كشف إلى الوسيلة 

 هـ.1423 ،1ط الرياض، الرشد، مكتبة الطاهري، محمد موالي

* * * 
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 البحث ملخص

 أحـد المعصـومي؛ سـلطان حمـدم العالمـة بالشـيخ التعريـف البحـث هـذا يتناول

 توحيـد بـدايات مـع المكرمـة مكـة يف رحالهم حطوا الذي المهاجرين السلفية أعالم

 يف المشاركين من فكان ،-اهلل رحمه- العزيز عبد الملك يد على المباركة البالد هذه

 بطبـع وأمـر عنـده، خاصـة مكانـة ونال المؤسس، يد على قامت التي العلمية النهضة

 ."القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" تفسيره: ومنها فاته؛مؤل من عدد

 يف مؤلفاتـه وعلـى المعصـومي الشـيخ شخصية على التعرف إلى البحث ويهدف

 عليـه، المآخـذ وأهـم التفسـير يف منهجـه معـالم أبـرز على الضوء تسليط مع التفسير،

  والتحليلي. والوصفي االستقرائي المنهج وفق

 مؤلفاتـه خالل من دافع موسوعي عالم المعصومي لشيخا أن البحث: نتائج ومن

 يف واجتهـد الوهـاب، عبـد بـن محمـد الشـيخ المجـدد اإلمام دعوة وعن التوحيد عن

 أوضـح" تفسـيره يف واعتنـى المنحرفـة، الصـوفية والطـرق والخرافات البدع محاربة

 يف ينالمفسـر وبـمقوال القرآن، علوم وبمسائل الصحيحة، التفسير بمصادر "الربهان

  بالواقع. التفسير بربط واهتم اآلية، معنى

 المغمـورة التفاسير من اليوم ُيعد أنه إال وأهميته عصره يف التفسير هذا مكانة ومع

 هـذا إبـراز البحـث: توصـيات أهـم مـن فكـان المتخصصـين، من كثير يعرفها ال التي

 والتدبر. يرالتفس يف لمنهجه الموسعة والدراسة نشره، وإعادة بتحقيقه التفسير

 التفسير. جهوده، المعصومي، سلطان، محمد المفتاحية: الكلمات

* * * 
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 املقدمة

 والمرســلين، األنبيــاء أشــرف علــى والســالم والصــالة العــالمين، رب هلل الحمــد

  بعد: أما الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا

 مـن وكـان إال العزيـز عبـد الملـك يـد لـىع المباركـة الـبالد هـذه توحـدت إن فما

 بـالد أصـبحت حتـى بالعلمـاء، واالهتمـام العلـم بنشـر العنايـة -اهلل رحمه- أولوياته

 أقطـار شـتى مـن إليهـا َوفـدوا الـذين العلمـاء من كثير أنظار محطّ  الشريفين الحرمين

 العلم ونشر التدريس، على والتشجيع والتكريم، بالحفاوة فقوبلوا اإلسالمي، العالم

  غيرهما. ويف الشريفين الحرمين يف

 الخجنــدي المعصــومي ســلطان محمــد العالمــة الشــيخ العلمــاء هــؤالء مــن وإن

 قاصـداا  وأوالده أهلـه تاركـًا بدينـه فـاراا  بـالده مـن هاجر الذي هـ(1381 )ت المّكي

 يف بارز دور له وكان هبا، واستقر بمكة فجاور الشريفين، الحرمين حيث الحجاز بالد

 مكانـة ونال المؤسس، يد على قامت التي العلمية النهضة يف وشارك اهلل، إلى الدعوة

 حقـوق أقـل من أن فرأيت عصره، وعلماء أقرانه بين واسعة شهرة ونال عنده، خاصة

 ذكـرهم، إحيـاء ؛-السـلف مـنهج علـى مـنهم كـان مـن خاصـة– العلمـاء هؤالء أمثال

 المك  الخجندي المعصوم  سلطان مدمح الشيخ البحث: هذا فكان تراثهم، وإبراز

 التفسير. يف وجهوده هو(1381 )ت

  اختياره: وأسباب الموضوع أهمية

 الــذين الُمــرب زين العلمــاء أحــد علــى الضــوء ُيســّلط أنــه يف البحــث أهميــة َتكُمــن

- العزيـز عبـد الملـك يـد علـى السـعودية العربيـة المملكـة تمسـيس بدايات عاصروا

 يف المؤسـس يد على قامت التي العلمية النهضة يف المشاركين من فكان ،-اهلل رحمه

 ونـال البالد، خارج المؤتمرات من عدد يف عنه نيابة وانتدبه غيرها، ويف الحجاز بالد

  مؤلفاته. من عدد بطبع وأمر عنده، خاصةا  مكانة
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 ُيعـد أنه إال التفسير؛ منها كثيرة علوم يف ومشاركته عصره؛ يف ومكانته شهرته ومع

 يف المتخصصـين عنـد ذكـر لهـم ُيوجـد يكـاد ال الـذين المغمـورين العلمـاء من اليوم

 َلفـت يف رغبـةا  الموضـوع هـذا اختيـار أسـباب أهـم من هذا فكان القرآنية، الدراسات

 التفسير. يف وبمؤلفاته به العناية يف أمالا  التفسيري تراثه وإلى إليه األنظار

 البحث: مشكلة

 التالية: ألسئلةا يف البحث مشكلة تتلخص

 معـالم أبـرز ومـا التفسـير  يف مؤلفاتـه وما المعصومي  سلطان محمد الشيخ من

 عليه  المآخذ أهم وما التفسير  يف منهجه

 البحث: أهدا 

 ولـم والدراسـة البحـث مـن حّقـه ُيعـطَ  لـم ممن السلفية أعالم بمحد التعريف -1

ر. يشتهر  كُمَفسِّ

  منها. االستفادة إلى المتخصصين انتباه ولفت ،التفسير يف مؤلفاته على التعرف -2

 عليه. المآخذ وأهم التفسير يف منهجه معالم أبرز على الضوء تسليط -3

 البحث: حدود

 ســلطان محمــد الشــيخ بشخصــية التعريــف يف البحــث حــدود إجمــال يمكــن

 العام منهجه على مختصر بشكل الضوء تسليط مع التفسير، يف وبمؤلفاته المعصومي

  ."القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" كتابه: خالل من عليه المآخذ وأهم لتفسيرا يف

 السابقة: الدراسات

 دراسـة بـمي -اطالعـي حسـب- التفسـيرية المعصـومي الشـيخ مؤلفات تحظ لم

ــة ــل مــن مســتقلة علمي ــة، الدراســات يف المتخصصــين قب ــم القرآني ــه ُيكتــب ول  إال في

  اثنين: دراستين
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 وجهـوده المعصـومي الشـيخ بعنوان: وهي عنده، العقيدة جانب تناولت األولى:

 عبيـدان بـن العزيـز عبـد بـن فـواز الباحـث: قـدمها قيمـة رسـالة وهي العقيدة، نشر يف

 أم بجامعة العقيدة قسم الدين وأصول الدعوة كلية من الماجستير درجة لنيل السلمي

 هـ.1423 عام القرى

 يف العلميـة مؤلفاته خالل من التفسيرية يالمعصوم أقوال جمع يف كانت والثانية:

 قـدمها -ودراسـة جمعـًا- التفسـير يف المعصـومي أقـوال بعنوان: وهي التفسير، غير

 بجامعـة الـدين أصـول كلية من الماحستير درجة لنيل مودينوف نبي محمد الباحث:

  هـ.1442 عام اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 لهــا تعلــق وال العقيــدة، نشــر يف بجهــوده متعلقــة أشــرت كمــا فهــي األولــى فممــا

 يف المنثـورة المعصـومي الشـيخ أقـوال جمـع يف فهـي الثانيـة وأمـا البحـث، بموضوع

 هـذا وأمـا وغيرهـا، والفقهية العقدية كمؤلفاته التفسير، غير األخرى العلمية مؤلفاته

 كلبشـ بالتفسـير خاصة مؤلفات من كتبه فيما المعصومي جهود إبراز يف فهو البحث

 يف مؤلفاتـه وأوسـع أهـم خـالل من التفسير يف منهجه معالم أبرز عن والحديث عام،

 بـه ينفـع أن تعـالى اهلل سـائالا  ،"القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" كتابه: وهو ذلك،

 وقارئه. كاتبه

 وإجراءاته: البحث منهج

  :اآليت وفق والتحليلي، والوصفي االستقرائي المنهج البحث هذا يف سلكت

 البحث: منهج أوالا:

 األصيلة. مصادرها من العلمية المادة جمع -1

 هبا. والتعريف الكريم القرآن بتفسير المتعلقة المعصومي الشيخ مؤلفات حصر -2

 أوضـح" تفسـيره: خـالل مـن المعصومي الشيخ منهج معالم أبرز استخالص -3

 غيره. دون "القرآن أم تفسير يف الربهان
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 البحث: إجراءات ثانيًا:

 وبعـد المتن يف [1]الفاتحة: هكذا اآلية، ورقم السورة اسم بذكر اآليات وعز 

 العثماين. بالرسم التقيد مع المنقولة، اآلية ااية

 خـالل مـن عليهـا والحكـم مصـادرها، مـن واآلثـار النبوية األحاديث تخريج 

 العلم. أهل أقوال

 البحث. ثنايا يف ذكرهم الوارد مشهورين الغير لألعالم الورجمة 

 مشهورة. الغير والبلدان باألماكن التعريف  

 والتوصيات. النتائج أهم على اشتملت بخاتمة البحث ختم 

  والمراجع. للمصادر بفهرس البحث تزويد 

 البحث: خطة

 مباحث: وثالثة مقدمة يف يكون أن البحث طبيعة اقتضت

 ،وحـدوده وأهدافـه، اختيـاره، وأسباب الموضوع، أهمية على وتشتمل المقدمة:

 السابقة. والدراسات فيه، المتبع والمنهج

 مطالب: أربعة وفيه سيرته، األول: المبحث

 وكنيته. ونسبه اسمه األول: المطلب

 ونشمته. والدته الثاين: المطلب

 وهجرته. محنته الثالث: المطلب

 وفاته. الرابع: المطلب

 مطالب: خمسة وفيه العلمية، حياته الثاين: المبحث

 للعلم. لبهط األول: المطلب

 له. واعتناقه السلفي بالمنهج تمثره الثاين: المطلب

 وتالمذته. شيوخه الثالث: المطلب

 عليه. العلماء وثناء العلمية مكانته الرابع: المطلب
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 التفسير. غير يف مؤلفاته الخامس: المطلب

 مطالب: ثالثة وفيه فيه، منهجه معالم وأبرز التفسير يف جهوده الثالث: المبحث

  التفسير. يف مؤلفاته األول: طلبالم

 التفسير. يف أساليبه الثاين: المطلب

 التفسير. يف منهجه معالم الثالث: المطلب

 عليه. المآخذ أهم الرابع: المطلب

 والتوصيات. النتائج أهم ذكرت وفيها الخاتمة:

 والمراجع. المصادر فهرس

* * * 
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 سريتبه األول: املبحث

  :وكنيته نسبهو امسه األول: املطلب

 بـن سـيد ميـر بـن أورون محّمـد اهلل عبـد أبـي بن ُسلطان محّمد العالمة الشيخ هو

 الُخَجنــدي معصــوم بــن اللطيــف عبــد بــن الّصــمد عبــد بــن اهلل عبــد بــن الــرحيم عبــد

 معُصوم. محّمد األعلى َجّده إلى نسبة "المعُصومي" بـ والمشهور المّكي،

 واليـة عاصـمة اليـوم وهـي فيهـا، ولـد التـي  نـدةُخجَ  بلدة إلى نسبة والُخَجندي

 .طاجكستان جمهورية من َصغد

 أن بعـد نفسـه هبـا كنّـى فاألولى: األنوار، وبمبي الكريم عبد بمبي فُيَكنّى ُكنيته وأما

 نفسـي بـه كنيـت" نفسه: عن هو يقول كما هـ؛1318 عام وذلك األكرب بمولوِدهِ  ُرِزق

 كنيتـه وأمـا ."هــ1318 عام الكريم عبد الربكات أبو رشداأل األعز ابني ُولد بعدما

ــاه فقــد الثانيــة؛  أســتاذي كنــاين ثــم" يقــول: إذ الحــرام؛ بالبلــد وُأســتاُذه شــيُخهُ  هبــا كنّ

                                                 
 (؛15) المعصـومي الدريـة، العقـود (؛15-14) المعصـومي المهتـدين، هديـة يف: ترجمته مصادر انظر (1)

 المعصـومي سـلطان، محمـد حـال ترجمـة مختصـر (؛232-219) المعصـومي الثمـين، الجوهر عقد

 بدعـة كتابه: يف عباسي عيد محمد األستاذ وذكر (؛2/897) المعلمي المكيين، أعالم (؛141-220)

 نصيف محمد الشيخ جدة وجيه من خطية رسالة عن نقالا  ترجمته من طرفًا (275) المذهبي التعصب

 اهلل. رحمه

 مدينـة" فقـال: اإلدريسـي هبـا نـّوه وقـد (،289) العالم بلدان معجم انظر: أباد، لنين سابقًا تسمى كانت (2)

 وجمـل صـنائع فيهـا األسـواق، قائمـة األهـل، كثيـرة عـامرة، حسنة مدينة وهي لفرغانة متاخمة خجندة

 مشـتبكة، مـزارع وهبـا لهـا،أعما يف منفـردة لكنهـا الشـاش اـر غربـي على وهي مياسير، وأهلها بضائع،

 وفـتح أولـه بضـم ُخَجنْـده:" فقـال: (،2/347) ُمعَجمـه يف الحموي ياقوت هبا ونّوه ."وافرة وخيرات

 عشـرة سـمرقند وبـين بينها سيحون، شاطئ على النهر وراء بما مشهورة بلدة مهملة، دال ثم ونون ثانيه

 جـار، اـر وسـطها ويف فواكـه، أحسـن وال امنهـ أنـزه الّصـقع بـذلك لـيس نزهة مدينة وهي ،مشرقًا أيام

 يف والحضـارية العلميـة المـدن أمهـات مـن تعتـرب التـي فرغانـة لمدينة متاخمة وهي هبا، متصل والجبل

 (1/505) اإلدريسي المشتاق، نزهة انظر: ."البالد تلك

 (.70) شوقي اإلسالمي، العالم دول أطلس (،405) مؤنس اإلسالم، تاريخ أطلس انظر: (3)

 (.14) المعصومي المهتدين، هدية انظر: (4)
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 المفتي المكي كمال صالح محمد الشيخ – الحرام بالبلد اإلسالم شيخ – وشيخي

 ."لغفارا الكريم اهلل سلمه األنوار بمبي بمكة مجاوريت وقت

 ونشأته: والدته الثاني: املطلب

 ذلـك هـو ذكـر كمـا هــ؛1297 عـام ُخَجندة بلدة يف -اهلل رحمه- المعُصومي ُولدَ 

 األول ربيـع شـهر مـن األواسـط العشـر يف ُخَجنـدة يف ولـدت إين" يقول: إذ نفسه عن

 ."النبوية الهجرة من وألف ومائتين وتسعين سبعة سنة

 نشأته: وأما

 وفضـل، وعلـم ديـن بيـت يف ُخَجندة رأسه بمسقط بالده يف -اهلل رحمه- نشم فقد

 مـن كثيـراا  عليهمـا وقرأ العلوم، مباد  وعّلماهُ  أيِديهما على تربى صالحين أَبوْين بين

 والوركية. الفارسية باللغة المؤلفة الكتب

 ينوعلما والرضوان، الرحمة عليهما الكريمان الوالدان رباين" :-اهلل رحمه- قال

 هـي التـي الفارسـية باللغة المؤلفة والكتب الرسائل من كثيراا  فقرأت والخط، القراءة

 الصــحاري أهــل لغــة هــي التــي الوركيــة باللغــة الكتــب مــن وكثيــراا  الــبالد، أهــل لغــة

 ثـم واللغـة، والنحـو الصـرف قواعـد مـن العربية الكتب قراءة يف شرعت ثم والقرى،

لتتوَ  ثم والبديع، والمعاين البيان  هـو كمـا الفلسـفة ودراسـة الَمنْطِق ُكُتب قراءةِ  يف غ 

 وأصولها. الفقه وُكُتب والكالم، العقائد ُكُتَب  وقرأت هناك، العلم أهل سنّة

 أوائــل مــن بعضــًا قــرأت المتعارفــة؛ الكتــب وخــتم النهايــة بلــوغ عنــد اآلخــر ويف

 ،والبيضـاوي ،الفارسـي الُحسـيني تفسـير مـن قلـيالا  وشيئًا ،المصابيح مشكاة

                                                 
 شيوخه. عن الحديث أثناء ترجمته ستميت (1)

 (.15) المعصومي الدرية، العقود (؛15-14) المعصومي المهتدين، هدية انظر: (2)

 (.144) المعصومي سلطان، محمد حال ترجمة مختصر (؛15) المعصومي المهتدين، هدية انظر: (3)

 هـ.741 سنة المتوىف التربيزي العمري الخطيب اهلل عبد بن محمد اهلل عبد ألبي "المصابيح مشكاة" (4)

 لحسـين الفارسـية، باللغة "الحسيني تفسير"بـ والمشهور "القرآن تفسير يف العلية المواهب" تفسير: هو (5)

= 
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ــان ورو  ــل ،البي ــك وك ــد ذل ــدي عــوض محمــد األســتاذ عن  ،البخــاري الخجن

 ."وغيرهما ،البخاري المرغناين الرزاق عبد والشيخ

 العلميـة بنيتـه وكـّون األولى حياته بدأ قد -اهلل رحمه- المعصومي أن يتبين وهبذا

 الحجـاز بالد إلى التوّجه عزمه قبل هـ1323 عام إلى وذلك ُخَجندة، رأسه مسقط يف

 للعلم. طلبه عن الحديث أثناء إليه اإلشارة سيميت مما اإلسالمية البالد من وغيرها

 وهجرته: حمنته الثالث: املطلب

 مـن كثيـر يف واالنقالبـات االضـطرابات تملـُؤهُ  عصـر   يف المعصومي الشيخ عاش

ــر خــاص، بشــكل النهــر وراء مــا وبــالد عــام، بشــكل اإلســالمي العــالم بــالد  فتهجي

ــتلهم، المســلمين ــك العلمــاء ومطــاردة وق  واــب الممتلكــات، وســلب هبــم، والفت

 .الفورة تلك يف السائد هو البالد واستعمار الثروات،

 علمـاء مـن غيـره نـال مـا نالـه بـل حولـه، يـدور عّمـا بمعـزل   المعصومي يكن ولم

 يف بـه وُزج   عديـدة، وُمطـاردات عظيمة، لِمَحن وَتعّرض النهر، وراء ما وبالد ُبخارى

 عليـه وُحكِـمَ  األعـداء، ومكائـد التعـذيب ُصـنوف مـن ونـال المّرة، تِلوَ  المرة السجن

 ذلـك َيعـرف والشـجاعة، والصـرب بالمقاومـة ذلك ُيقابل وكان كثيرة، مّرات باإلعدام

                                                 
= 

 تـويف للتشـيع، منسـوب ماتريدي، حنفي، صويف، مفسر، محدث، الهروي، الواعظ الكاشفي، علي بنا

 (.1/157) نويهض المفسرين، معجم (؛1/446) خليفة حاجي الظنون، كشف انظر: هـ.910 نةس

 هـ.685 سنة المتوىف البيضاوي عمر بن اهلل عبد الدين لناصر "التمويل وأسرار التنزيل أنوار" بـ المسمى (1)

 هــ.1127 سـنة تـويف صـويف، مفسر، الحنفي، مصطفى بن حقي إلسماعيل ،"حقي تفسير"بـ المعروف (2)

 (.1/88) المفسرين معجم انظر:

 ترجمة. على له أقف لم (3)

 ترجمة. على له أقف لم (4)

ــة انظــر: (5)  المعصــومي ســلطان، محمــد حــال ترجمــة مختصــر (؛16-15) المعصــومي المهتــدين، هدي

 يف علـيهم وتعلمـه قـرأه وما شيوخه من كثيراا  لنفسه ترجمته أثناء -اهلل رحمه- ذكر وقد (.144-146)

 لإلطالة. تجنّبًا ذلك سرد وتركت العلوم، شّتى يف وشروحات كتب من البالد تلك

 (.140-131) جريشة اإلسالمي، العالم حاضر انظر: (6)
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 ِسيرته. واستوعَب  حياته َدرس من ُكل

 حـدوث بعـد الشـُيوعيين وبـين هبينـ دار ممـا طـرف عن -اهلل رحمه- تحدث وقد

 هنالك بما ُمشتغلين كذلك كنا وإذا" فقال: الروسية؛ الممالك يف الشيوعي االنقالب

 سنة العمومية العالمية الحرب بشؤم الروسية الممالك يف العظيم االنقالب َحَدث إذ

 ال" فيهـا َمنُقوشـة أعالمـًا ورفعوا والمساواة، والعدالة الُحّرية أعلنوا حيث هـ1917

 مجـالس الـبالد يف فمّسّسـوا والمسـاواة، والعـدل الحّريـة تحتـه ومكتـوب "اهلل إال إله

 وأعيااـا الـبالد أفاضـل مـن أعضـاءها وانتخبـوا إسالمية، شورى وسموها ومحاكم؛

 مّرة غير موسكو إلى وسافرت والمحاكم، المجالس تلك على رئيسًا انتخبوين حتى

 وبعــده أشــهر، تســعة هــذا علــى ومضــى وثين،والمبعــ الشــيوخ مجــالس يف لالشـوراك

 زعيمهـا وكـان والالدينيـة، والشـيوعية االشـوراكية وظهـرت الناس، بين النّزاع حدث

ــين ــذه ،لين ــتالين وتلمي ــاثوا ،اس ــاداا  األرض يف وع ــوا فس ــراء فقتل ــاء األم  والعلم

 قـانون وُأجـِري األمـالك وُصـودرت األمـوال وُنهبـت والمعامل، األموال وأصحاب

 دين فال الطبيعة، شرع الشرع أن الجرائد يف ونشر الالدينية، أعالم َوُرفِعت االشوراك،

 ."تعالى اهلل نّجاه من وَنَجا العلماء، من َسجُنوا َمن َفَسجنوا إله، وال

 ُخَجندة يف للّسجن تعّرض فقد ذلك؛ من شيء ناله ممن المعصومي الشيخ وكان

 اهلل فنّجـاه هــ1344 عـام ثانيـة ُسـِجن ثـم شـهرين، دبع تعالى اهلل فنجاه هـ1342 عام

 أحســن أهلهــا فاســتقبله ؛َمرِغينــان إلــى وهــاجر ُخَجنــدة، تــْرك علــى فعــزم تعــالى،

                                                 
 يف الداميـة البلشـفية الثـورة وقائـد الشـيوعي، الحـزب رئيس بوليانوف، أليتش فالديمير الحقيقي: اسمه (1)

 انظـر: م.1924 سـنة وهلـك م،1870 ولـد البشـرية، على دحاق مستبد، دكتاتور، م،1917 عام روسيا

 (.2/919) الجهني الميسرة، الموسوعة (؛2/1079) عواجي المعاصرة، الفكرية المذاهب

 ولـد لينـين، بعـد ورئيسـه الشيوعي الحزب سكرتير شفلي، زوجا فاديونوفتش جوزيف الحقيقي: اسمه (2)

 انظــر: م.1954 سـنة هلـك حتــى والدكتاتوريـة والطغيـان والجــربوت بالقسـوة واشـتهر م،1879 سـنة

 (.2/920) الجهني الميسرة، الموسوعة

 (.173-172) سلطان محمد حال ترجمة مختصر انظر: (3)

 أوزبكسـتان، يف فرغانـة وادي مـن الشـرقي الجنـوب يف تقـع قديمة مدينة وهي "مرغالن" اليوم وتسمى (4)

= 
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 مراقبــةِ  اســتمرار وبســبب أنــه إال لجامِعهــا، وخطيبــًا فيهــا، قاضــيًا وعّيُنــوه اســتقبال،

 اس.الن واعتزل اسَتْعَفى عليه؛ الِخناق وتْضييقهم له، أعدائهِ 

 اهلل وجـود إثبـات حـول طشقند يف المالحدة مع المناظرات بعض له حصل ثم

 فيهـا مـا كـل وابوا داره، على هجموا عليهم؛ وانتصر الحجة عليهم أقام فلما تعالى،

 بالرصـاص، رميـًا باإلعـدام عليـه حكموا ثم وسجنوه، مكتبته، وصادروا أموال، من

 اسـتقبال، أحسـن هنـاك المسـلمون فاستقبله ؛الصين إلى منهم الفرار من تمّكن لكنه

 الكـريم القـرآن تفسير عليهم فقرأ م،1928 عام ذلك وكان ،غولجة بلدة يف خاصة

ــاري وصــحيح ــامع يف البخ ــر الج ــاس الكبي ــب   بالتِم ــنهم، وَطَل ــتغل م ــالوعظ واش  ب

 ركثيـ وإزالـة العقيـدة، تصحيح يف َوُوفِّق كثير، خلق يديه على اهتدى حتى والنصيحة

 أهـل بلغـة متعددة رسائل بذلك يتعلق فيما وأّلف هناك، الجاهلية والرسوم البدع من

 تعالى. هلل احتسابًا ونشرها وطبعها البالد، تلك

 أعدائـه، قِبـل مـن عليـه التضـييق اشـتداد ومـع هـ1352 عام القعدة ذي أوائل ويف

 أهلــه تاركــًا غولجــة مــن الشــيوعيين أعــين عــن ُمتخّفيــًا خــرج بــه، الَفْتــك ومحاولــة

 وِسَمته. اسمه غير أن بعد الحرام البلد إلى الهجرة على عازمًا وأوالده؛

ض   كبيـرة؛ ومعانـاة والطـرق؛ المسـالك يف صعوبة وبعد  المحـن مـن لكثيـر وَتعـرُّ

 ُمستهل يف المكرمة مكة إلى وصل -لإلطالة تجنبًا تفاصيلها ترك آثرت– والمخاطر

 حياته. آخر إلى له موطنًا واتخذها هبا، اورفج ،هـ1353 عام القعدة ذي شهر

                                                 
= 

ـــــع ـــــة وتتب ـــــة. والي ـــــر: فرغان ـــــدان، معجـــــم انظ ـــــ البل ـــــوعة (؛3/45) ويالحم  الحـــــرة الموس

https://2u.pw/p55JF 
 الـبالد أخبـار انظر: شاش. ببلدة اإلسالم قبل تعرف وكانت أوزبكستان، دولة عاصمة اليوم هي طشقند (1)

 (.471) العسيري اإلسالمي، التاريخ موجز (؛538) القزويني العباد، وآثار

 الصين. دولة ومالي وتتبع الشرقية تركستان مدن إحدى هي غولجة: (2)

  بعدها. وما (176) المعصومي سلطان، محمد حال ترجمة مختصر انظر: (3)
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 وفاته: الرابع: المطلب

ــويف ــى جمــادى شــهر مــن الســابع يف -اهلل رحمــه- ت  وثمــانين إحــدى ســنة األول

 المسـجد يف النـاس مـن غفير جم عليه وَصّلى النبوية، الهجرة من وألف وثالثمائة

 الحرام.

 أهـل مـن كثيـر َجنَازتـه وحضـر" الخاصـة: مـذكراهتا يف عائشـة الكربى ابنته تقول

 وخطيـب إمـام ،السمح أبو المهيمن عبد الشيخ يؤمهم مكة وأعيان والفضل العلم

 المعـالة، بمقـربة ودفـن وفاتـه، مـن الثـاين اليوم من الفجر صالة بعد الحرام المسجد

 ."عليه والقادر ذلك ولي إنه جناته، فسيح وأدخله واسعة رحمة تعالى اهلل رحمه

* * * 
 

                                                 
 على منهم هـ1379 سنة لها فمّرخوا وفاته تاريخ يف المعصومي الشيخ كتب بعض أخرج ممن كثير َوهم (1)

 ين،المحظـوظ وتمييـز الثمـان، المسـائل أجوبـة محقق: الحميد عبد حسن علي األستاذ: المثال: سبيل

 والمشـاهدات الصـمد، الواحد اهلل حكم لكتابيه: تحقيقه يف الخميس محمد والدكتور: الجنة، ومفتا 

ــا ملــزم المســلم هــل لكتــاب: تحقيقــه يف الهاللــي ســليم والشــيخ المعصــومية، ــاع ب  معــين، مــذهب تب

 إثباته. تم ما والصحيح

 إلـى وقـدم هــ،1307 عـام بمصـر ولـد السـمح، أبـو الفقيـه، الـدين نـور محمـد بـن المهيمن عبد الشيخ (2)

 إمامــًا ثـم بعنيــزة، الثـانوي للمعهــد مـديراا  بتعيينــه العزيـز عبــد الملـك وأمــر بعلمائهـا، فــالتقى المملكـة

 ودار مكـة مـدارس بعـض يف بالتدريس وقام هـ،1388 عام إلى فاستمر هـ1369 عام الحرام بالمسجد

 الزهـراين السـعودي، العهد يف ومؤذنوه الحرام جدالمس أئمة انظر: هـ.1399 عام تويف أن إلى الحديث

(40.) 

- وبحوزتـه (40) العقيدة نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ رسالته: يف السلمي فواز الباحث عن نقالا  (3)

  المذكرات. هذه من نسخة -ذكر كما
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 العلميبة حياتبه الثاني: املبحث

 للعلم: طلبه األول: المطلب

 بنيتـه وكـّون األولـى حياتـه أسس قد -اهلل رحمه- المعصومي أن ذكرنا وأن سبق

 وقـرأ العلـوم مبـاد  والديـه علـى تعلـم مـا أول وأنه ُخَجندة، رأسه مسقط يف العلمية

 علماء من عدد عن أخذ ثم لوركية،وا الفارسية باللغة المؤلفة الكتب من كثيراا  عليهما

 النهايـة، بلـ  حتـى الفنون مختلف يف الكتب من كثير قراءة يف وشرع بالده، يف عصره

 هناك. عليها الُمَتعارف الُكتب جميع وَخَتم

 يف قدمـه ورسـخت مكانتـه، َعَلت حتى العلم طلبه يف -اهلل رحمه- استمر وهكذا

 وبـدأت عصـره، علمـاء مـن عالمـًا وأصـبح الـبالد، تلـك يف المتداولـة العلوم جميع

 عـن فاكتشـف والسـنة، الكتـاب مـن بالدليل والتمسك التحقيق، عالمات عليه تظهر

 مـن يـراه مـا وأزعجـه ،وتناقضـاهتم المقّلـدة بعـض خطـم -يقـول كما– ودراية علم

 كثير بشر  فبدأ وُمخالفات، ُخرافات من يقع وما الفاسد، والّدَجل الباطل، التعصب

 مخالفـة أمور من البالد تلك أهل عليه ما وبّين المأل، على ذلك وأعلن المسائل، من

 والسنة. للكتاب

 حصـلت لمـا ولكنـي" يقـول: حيـث -اهلل رحمـه- ذكـره مـا ذلك نتيجة من فكان

 المطالعـة، ملكـة لـي وحصـلت وتوفيقـه، وهدايتـه وقوتـه اهلل بحـول والفنـون العلوم

 سنة، وعشرين ثالثًا ذاك إذ عمري وكان هناك، عليها المتعارف الكتب َخْتم وحزت

 حـّرروا، مـا وتعـاُرض ائتلفـوا، عليه ما على وتعصبهم المؤلفين، بعض خطم لي ظهر

 عليـه ومـا المسـملة وشـرحت النـاس، من مأل   يف ذلك أعلنت بعضًا، بعضه ومناقضة

 بـار،الك العمـائم وحملـة والمشـايخ العلمـاء فصـا  وافقهـم، ومن النهر وراء ما أهل

 يجـوز وال وسـلفنا، مشـايخنا عليـه وجـدنا مـا علـى علمائنـا بقـول نعمل إنما وقالوا:

                                                 
 (.49) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ انظر: (1)
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 وانسـد انقـرض وقـد المجتهـد، وظيفـة ذلـك ألن والحـديث، بالقرآن والعمل األخذ

 ."االجتهاد باب

ــا ــر آل ولّم ــى األم ــع واالخــتالف الجــدال إل ــؤالء م ــزم ه ــه- ع ــى -اهلل رحم  عل

 . هـ1323 عام ذلك وكان الحجاز، دبال إلى والتوجه مفارقتهم،

 وأدى المكرمـة، مكـة إلـى وصـل هــ1323 عـام الحجـة ذي من الثامن اليوم ويف

 يف الكتــب مــن كثيــراا  علــيهم وقــرأ الحــرام، البلــد علمــاء عــن وأخــذ الحــج، مناســك

 منهم. كثير   وأجازه الفنون، مختلف

 عـن وأخـذ مدة، فيها مقامف النبوية المدينة إلى انتقل مكة يف إقامته من عامين وبعد

 الحديث دار مدرسة فنزل الشام، إلى سافر ثم عليهم، قرأ من جميع وأجازه علمائها،

 المسـجد حيـث المقـدس؛ بيـت إلـى ومنها بيروت، إلى سافر ثم علمائها، عن وأخذ

 أيام. عدة هناك وأقام فزاره األقصى؛

 فنـزل مكتباهتـا، نمـ واالسـتفادة علمائهـا عـن األخـذ يف رغبـة مصـر إلى توجه ثم

 يف واشـورك مـنهم، واسـتفاد المشـهورين، العلمـاء مـن عـدداا  وقابـل األزهـر، الجامع

 كشيخ الّسلفية ُعلماء ُكُتب من ُطبِع ما وجميع أعدادها، جميع واشورى المنار، مجلة

  وغيرهما. القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم

 الخالفـة عاصـمة ثـم باإلسـكندرية مروراا  الرجعة طريق َسَلك لمصر زيارته وبعد

 علمـاء مـن االسـتفادة شمنه وكان ُخَجندة، بلدته إلى رجع أن إلى استانبول، العثمانية

 الـدين تعـاليم توافـق ال ومخالفـات ممارسـات مـن يـراه مـا وإنكـار بـه، يمـر بلـد كل

  .اإلسالمي

 مدرسـة لـدهوا لـه بنـى والديـه، بزيـارة وتشـرف ُخَجنـدة، بلدته إلى رجع أن وبعد

                                                 
 (.152-149) المعصومي سلطان، محمد حال جمةتر مختصر انظر: (1)

 المعصـومي سـلطان، محمـد حـال ترجمـة مختصـر (؛23-21) المعصـومي المتين، الشرع حبل انظر: (2)

(153-167.) 
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 جمعه ما فيها ورّتب للمكتبة، عظيمتين غرفتين منها خصص عالية، غرف ذات كبيرة

 بالمطالعــة واشــتغل مجلــد، آالف ثمانيــة بلغــت نــادرة ومؤلفــات كتــب مــن واشــوراه

 التـي المحنـة لتلك وتعرض الفتنة له حصلت أن إلى والتمليف والَجْمع والتدريس

 الصين بالد يف غولحة إلى ثم مرغينان إلى منها لهجرةوا ُخَجندة، بلدته لورك اضطرته

 هـ.1353 عام المكرمة مكة يف رحاله حط أن إلى

  له: واعتناقه السلف  بالمنهج تأثره الثاي: المطلب

 حياتـه يف تـمّثر قـد -اهلل رحمـه- المعصـومي الشـيخ أن عليـه التنبيـه يجدر مما إن

 متمـثالا  سـلفي غيـر مـنهج علـى نشـم حيـث فيهـا، وتربـى هبـا، نشـم التي بالبيئة األولى

 المذهبي. والتعصب الصويف، والفكر ،الماتريدية بالعقيدة

 األيـام إلـى ينسـب فيمـا الدريـة العقـود" كتابـه: آخـر يف واضـحًا ذلـك أثر ويظهر

 قـال حيـث السـلفي، للمـذهب اعتناقـه وقبل مؤلفاته، أول من كان والذي "النيروزية

ــه أثنــاء  الحنفــي الماتريــدي الخجنــدي اهلل عبــد بــن ســلطان محمــد" لنفســه: ترجمت

 ."النقشبندي

 كامــل عليــه هــو لمــا مطمئنــًا يكــن لــم -اهلل رحمــه- المعصــومي فــإن هــذا ومــع

 نقـل، وال عقـل ُيؤيـدها ال التـي المنحرفة المظاهر من لكثير نابذاا  كان بل االطمئنان،

 مع ولكن" بقوله: هذا إلى -هللا رحمه- أشار كما ذلك، إظهار من متخّوفًا كان لكنه

 علـى أقـدر كنـت مـا الت نَُفـر هـذا مـع ولكـن تعـاليمهم، بعـض عن ينفر قلبي كان ذلك

 نقشـبندي أين أفتخـر كنـت بـل القلـب، يف التقليـد عادة الرتكاز الوجدان يف ما إظهار

                                                 
 األول. المبحث يف عنها الحديث سبق (1)

 سـتخداما علـى قامـت هــ(،333 )ت الماتريـدي منصور أبي إلى تنسب بدعية، كالمية فرقة الماتريدية: (2)

 لالسـتزادة: وغيـرهم. والجهمية المعنزلة من خصومها ُمحاّجة يف والكالمية العقلية والدالئل الرباهين

 (.1/95) الجهني الميسرة، الموسوعة انظر:

 (.82) المعصومي الدرية، العقود انظر: (3)
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 ."المذهب وحنفي المعتقد، تريدي وما المشرب،

 أن وبعد الحق، عن الباحثين العلم؛ طلب يف المجّدين من -اهلل رحمه- كان ولما

 أخطـاء مـن يـراه كـان ما على يصرب لم فإنه الباطل؛ من الحق له وتبين قدمه، رسخت

  الطرق، لتلك الُمنتسبين من الُمنتفِعون عليه فثار ذلك، أعلن أن َلبِث وما ومخالفات،

 لهم. المقلدين من اجهم على كان ومن

 وهدايتـه وقوتـه اهلل بحـول والفنـون العلوم حصلت الم ولكني" اهلل: رحمه يقول

 ،هناك عليها المتعارف الكتب ختم وِحْزت المطالعة، ملكة لي وحصلت وتوفيقه،

 وتعصـبهم المـؤلفين، بعـض خطـم لـي ظهر سنة، وعشرين ثالثًا ذاك إذ عمري وكان

 مإل   يف ذلك أعلنت بعضًا، بعضه ومناقضةِ  حّرروا، ما وتعاُرض ائتلفوا، عليه ما على

 فصــا  وافقهــم، ومــن النهــر وراء مــا أهــل عليــه ومــا المســملة وَشــرْحت النــاس، مــن

 مـا علـى علمائنـا بقـول نعمـل إنمـا وقالوا: الكبار، العمائم وحملة والمشايخ العلماء

 ذلك ألن والحديث، بالقرآن والعمل األخذ يجوز وال وسلفنا، مشايخنا عليه وجدنا

 ."االجتهاد باب وانسدّ  ضانقر وقد المجتهد، وظيفة

 إلـى السـفر علـى فعـزم الجـدال إلـى آخـره يف األمـر آل حتـى -اهلل رحمه- استمر

 أن إلـى وبيـنكم بينـي فـراق هـذا وقـال النهـر، وراء ومـا بخـارى بـالد وتـرك الحجاز،

 .هـ1323 سنة ذلك وكان وإياكم، تعالى اهلل يصلحني

 يف والعلمـاء المشـايخ مـن عدداا  زار الحج فريضة وأدى الحرام البيت وصل ولما

 كثيراا  عليهم وقرأ منهم، واستفاد -شيوخه عن الحديث عند ذكرهم سيميت مما- مكة

 المـالكي الـدكالي الـرحمن عبـد بـن شـعيب الشـيخ جملـتهم مـن وكـان الفنـون، من

                                                 
 (.158) السابق المرجع انظر: (1)

 النشمة. بلد يف أي (2)

 (.152-149) المعصومي سلطان، دمحم حال ترجمة مختصر (3)

 السابق. المطلب يف إليها اإلشارة سبق التي الحجاز إلى األولى العلمية رحلته وهي (4)
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 ومشـكاة مالـك، اإلمام وموطم ومسلم، البخاري َصِحيَحي عليه قرأ الذي المغربي

 واإلجازة. السند عنه وأخذ يح،المصاب

 يـروي كما النبوية والسنة والتفسير القرآن بعلم عليه اهلل فتح الرحلة هذه أثناء ويف

 يمتيـه ال الـذي العظـيم القـرآن بعلـم علـي اهلل فـتح ثـم" يقـول: إذ نفسـه عـن هـو ذلك

ـنَ  وبعلم العالمين، رب من تنزيل هو بل خلفه، من وال يديه بين من الباطل  التـي ةالسُّ

 . الراشدون خلفاُؤه عمله وما ، وسيرته المرسلين، سيد كالم هي

 البـن البيـان كجـامع الكـرام، األئمـة تفاسـير مطالعة يف واامكت باهلل، واستعنت

 ورو  ،والخــازن ،والمــدارك الــرازي، للفخــر الغيــب ومفــاتيح الطــربي، جريــر

 ،وأمه والشافعي أحمد، ومسند األربعة، والسنن وكالصحيحين، وغيرها، المعاين،

 ."وغيرها الحاكم، ومستدرك ،ومحمد مالك، وموطم حنيفة، أبي ومسند

 عـدداا  وقابل النبوية، المدينة إلى انتقل ومستفيداا؛ مفيداا  سنتين بمكة أقام أن وبعد

 الحواضـر مـن عـدد إلـى رحـل ثـم فمجـازوه، واسـتجازهم علـيهم، وقرأ العلماء، من

 عن وأخذ له، المعاصرين والمصلحين بالعلماء والتقى -ذكره سبق مما- ةاإلسالمي

 واشورى اإلسالمية، المكتبات يف وطالع المسائل، من كثير يف وناقشهم منهم، الكثير

 كتـب وبـاألخص والجماعـة السـنة أهـل كتب وخاصة النفيسة، بالكتب زاخرة مكتبةا 

 الوهاب، عبد بن محمد المجدد إلماموا القيم، ابن وتلميذه تيمية، ابن اإلسالم شيخ

 وغيرهم.

                                                 
 شيوخه. عن الحديث أثناء ترجمته ستميت (1)

 هـ.710 سنة المتوىف النسفي أحمد بن اهلل عبد الربكات ألبي "التمويل وحقائق التنزيل مدارك" (2)

 المتـوىف بالخـازن، المعـروف إبـراهيم، بـن محمد بن علي الدين لعالء "التنزيل معاين يف يلالتمو لباب" (3)

 هـ.741 سنة

 .-اهلل رحمه- الشافعي لإلمام "األم" أي: (4)

 الشيباين. الحسن بن محمد موطم أي: (5)

 . (159-158) المعصومي سلطان، محمد حال ترجمة مختصر انظر: (6)
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 والتمســك الســلفي، المــنهج إلـى الحقيقــي بــالتحول -اهلل رحمـه- بــدأ هنــا ومـن

 والتـمثر المـذهبي، التعصـب عـن واالبتعـاد السـلف، أئمـة عليه وما والسنة، بالكتاب

 اهلل إلى داعيًا بالده إلى فعاد به، ونادى عليه، وسار شاهده الذي اإلصالحي بالمنهج

 مـن كثيـر ويف بـالده يف بـه اهلل فنفـع الصـالح، السلف راية رافعًا الجديد، منهجه وفق

 من الحق للناس وأبان والبدع، الشرك مظاهر من كثيراا  وأزال النواحي، تلك يف البالد

 مسـلك ذلـك يف سـالكًا التعليم، طرق وتسهيل المدارس، إصال  يف وشرع الباطل،

 .وتنقالته رحالته يف منهم واستفاد بلهمقا ممن واألعيان األفاضل

 وتلمذته: شيوخه الثالث: المطلب

 شيوخه: أوالا:

 العلميـة بنيته وكّون األولى حياته بدأ -اهلل رحمه- المعصومي أن ذكرنا وأن سبق

 قـام أنـه وذكرنـا والدراسـة، والتحصـيل البحـث يف مجتهـداا  خجنـدة؛ رأسه مسقط يف

 والشـام الحجـاز وبـالد بـالده يف عصـره علمـاء مـن ثيرك عن وأخذ متعددة، برحالت

 مفيـداا  وشـيوخها علمائهـا بمشاهير ويلتقي إال بلداا  يزور يكاد ال وأنه وغيرها، ومصر

 وبالجملـة" شـيوخه: مـن جماعـات سـرد أن بعـد -اهلل رحمـه- قـال وقـد ومستفيداا،

  ."تقريبًا شيخ مائة عن أخذت فإنني

 ال مـا اإلطالـة مـن فيـه مـنهم واسـتفاد عـنهم أخـذ نم واستقصاء حصر فإن ولهذا

 على شيوخه عن الحديث يف أقتصر أن رأيت ولهذا ،البحث هذا طبيعة مع يتناسب

 إلـى هـ1353 عام من األخير مستقَرهُ  كانت أاا ذلك الحرمين، بالد يف أشهرهم ذكر

  أبرزهم: فمن هـ،1381 عام وفاته حين

                                                 
 (.58) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ انظر: (1)

 (.16) المعصومي المهتدين، هدية انظر: (2)

-21) المعصـومي المتـين، الشـرع حبـل (؛16-15) المعصـومي المهتـدين، هديـة ينظر: ولالستزادة، (3)

23.) 
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 مـالكي، عـالم الودكال : المغربو  الورحمن بودع بون شعيب أبو العلمة الشيخ .1

 رحـل ثـم هبـا، ونشم هـ،1295 عام المغرب يف ولد أديب. محدث، ،مفسر سلفي،

 مـدة، هبـا فجـاور مكـة إلـى قـدم ثم األزهر، يف تعليمه وأكمل هـ1314 عام مصر إلى

 رجع هـ1325 عام ويف الحرام، بالمسجد للتدريس وتصدى علمائها، جل عن وأخذ

، مـراكش قضـاء فتـولى لمغرب،ا إلى  يف للتـدريس انقطـع ثـم للعـدل، وزيـراا  ثـم مـدةا

 .هـ1356 عام تويف أن إلى الرباط مدينة

 الحــرام المســجد يف عليــه قــرأت مشــهوراا، عالمــة وكــان" المعصــومي: عنــه قــال

 وكنــت وتحقيــق، بحــث قــراءة اإلمــام، وموطــم مســلم، وصــحيح البخــاري، صــحيح

ــه وانتفعــت كثيــراا، منــه واســتفدت المصــابيح، لمشــكاة درســه يف بيتــه يف حضــرت  ب

 والسـنة، بالكتـاب العمـل أهـل مـن وكـان الحـديث، مصـطلح عليـه وقـرأت عظيمًا،

 ."وأجازين سنداا  بيده لي وكتب

 بمكة ولد الحرام، بالمسجد أيامه يف الحنفية مفتي كمال: صال  محمد الشيخ .2

 مـن كثيـر عـن أخـذ ثـم والـده، على متونال من كثيراا  وحفظ هبا، ونشم هـ،1263 عام

 عـام جـدة يف القضـاء وتـولى الحـرام، المسـجد يف بالتـدريس ُأجيز أن إلى العلم أهل

 والخطابــة واإلمامــة اإلفتــاء فــُوّلي وقتــه، يف مكــة أمــراء عنــد مقربــًا وكــان هـــ،1297

 إلـى كـةم يف العلمـاء مشيخة ُوّلي ثم مكة، لمحكمة نائبًا اختِير ثم الحرام، بالمسجد

 .هـ1332 عام تويف أن

                                                 
 (.8/3051) حجي المغرب، أعالم موسوعة انظر (1)

 (؛8/3051) حجي المغرب، أعالم موسوعة (؛2/240) الفاسي الجنة، رياض ترجمته: مصادر انظر (2)

 نــويهض المفســرين، معجــم (؛3/167) الزركلــي األعــالم، (؛3/820) التــازي القــرويين، جــامع

  (؛.2/774)

ــر: (3) ــام شــوال الحــج، مجلــة انظ ــال ترجمــة مختصــر (؛217-216) هـــ1371 ع  ســلطان، محمــد ح

 (.156) المعصومي

 (.219) مرداد والزهر، النور نشر كتاب من المختصر (؛233) الجبار عبد وتراجم، سير انظر: (4)
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 مكـة يف عرفتهم الذين العلماء ومن" فقال: شيوخه قائمة ضمن المعصومي ذكره

 األوائــل عليــه قـرأت كمــال، صــالح محمـد الشــيخ األحنــاف مفتـي الوقــت، ذلـك يف

 كتـاب آخـر إلـى الصـالة كتـاب من الفرغاين الدين لربهان الهداية وكتاب العجلونية،

 ."األنوار بمبي كناينو وأحبني البيع،

 يف الشـافعية مفتـي الشوافع : المكو  الحضورم  بابصويل سوعيد محمد الشيخ .3

 الحـرام، المسـجد علمـاء عـن العلـم وأخـذ هبـا، ونشـم هـ1245 عام بمكة ولد وقته،

 .هـ1330 عام تويف أن إلى اإلفتاء إليه وأسند الحرام، المسجد يف بالتدريس وُأجيز

 ألبـي الهدايـة بدايـة كتاب عليه قرأت" وقال: كثيراا، عليه ىوأثن المعصومي ذكره

 كالدرر نصائح وقلمه بيده وكتب زاهداا، َوِرعًا الَمشرب صويف وكان الغزالي، حامد

 ."اإلجازة سند لي وكتب البيضاء،

 ولـد الهاشوم : المك  الشافع  الحضراوي أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ .4

 هبـا، فنشـم سـنوات، سبع وعمره مكة إلى والده مع دموق هـ،1252 عام باإلسكندرية

 الحــرام، المســجد علمــاء أحــد أصــبح حتــى العلمــاء مــن جملــة عــن العلــوم وتلقــى

 .هـ1327 عام تويف أن إلى والتمليف بالعلم واشتغل

 غير منصفًا، ناصحًا وكان" عنه: وقال وغيره الورمذي سنن المعصومي عليه قرأ

 ما علي َيعِرُض  كان وأحيانًا والتمليف، بالتصحيح يشتغل وكان متعنت، وال متعصب

 ومشـايخه، أسـانيده وقلمـه بيـده لـي كتـب وقـد التصحيح، يف معه أشورك وكنت َكتَبه

 ."شاملة عامة إجازة وأجازين

                                                 
 (.15-14) المعصومي المهتدين، هدية (؛353) هـ1371 عام الحجة ذي الحج، مجلة انظر: (1)

 (.250) المعلمي المكيين، أعالم (؛244) الجبار عبد وتراجم، سير انظر: (2)

 (.217) هـ1371 عام شوال الحج، مجلة انظر: (3)

 مــن المختصــر (؛195-1) البغــدادي العــارفين، هديــة (؛1/184) البغــدادي المكنــون، إيضــا  ر:انظــ (4)

 (.84) مرداد والزهر، النور نشر كتاب

 (.220-219) هـ1371 عام شوال الحج، مجلة انظر: (5)
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 مـن أصله أديب، شاعر، فقيه، المدي: بّرادة السل  عبد بن الجليل عبد الشيخ .5

 هـ1145 عام المدينة إلى فاس من والده برفقة سالمال عبد جده هاجر المغرب، بالد

 إلـى مكـة من رجوعه بعد وتويف هبا، ونشم هـ1243 عام فيها الجليل عبد الشيخ فولد

 .بالبقيع وُدفن هـ1326 عام المدينة

 واألديـب النبيل، والفاضل الجليل العالمة" وقال: عليه، وأثنى المعصومي ذكره

 المنـورة، بالمدينـة النبـوي المسـجد إمـام المـدين بـّرادة الجليـل عبـد الشيخ األلمعي

 منـه النصـف إلـى البخـاري صـحيح وكـذا المـربد، لإلمـام الكامـل كتـاب عليه قرأت

 ."تقريبًا

ــه اهلل: حسووب سووليمان محموود الشوويخ .6  عــام المكرمــة بمكــة ولــد شــافعي، فقي

 يف وبـرع واألصـول، بالقواعـد واعتنـى عصـره، علماء عن وأخذ هبا، ونشم هـ،1233

 بالمسـجد للتـدريس تصـدر ثـم علمائها، عن وأخذ مصر إلى ورحل والفقه، التفسير

 .هـ1335 عام تويف إلى الحرام

 ومفسـراا  جلـيالا، محـدثًا فكان العصر، ذلك أكابر من كان" المعصومي: عنه قال

 صـحيح أكثـر عليـه وقرأت الحرام، المسجد يف دروسه َحَضرت كامالا، وأديبًا نبيالا،

 -اهلل رحمـه- وكـان الحـديث، مصطلح يف الراوي تدريب عليه قرأت كما البخاري،

 ."الئم لومةَ  اهلل يف يخاف ال بالحق قواالا  زاهداا  ورعًا

 ولـه الحنفيـة، فقهاء من المك : القازاي الرمزي اهلل عبد بن مراد محمد الشيخ .7

                                                 
 المأع (؛3/275) الزركلي األعالم، (؛2/779) البيطار عشر، الثالث القرن تاريخ يف البشر حلية انظر: (1)

 سـودة ابـن والرابـع، عشـر الثالـث القـرن بوفيـات المطـالع إتحـاف (؛292) الحسـني النبوة، أرض من

(1/375.) 

 (.217-216) هـ1371 عام شوال الحج، مجلة انظر: (2)

 المعلمــي المكيــين، أعــالم (؛229) الجبــار عبــد وتــراجم، ســير (؛6/152) الزركلــي األعــالم، انظــر: (3)

(1/371.) 

 (.220) هـ1371 عام شوال الحج، لةمج انظر: (4)
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 والفقه والحديث التفسير فدّرس عامًا، أربعين من أكثر بمكة جاور بالتاريخ، اشتغال

 إلى ومنها األولى، العالمية الحرب ُقبْيل روسيا إلى رحل كثيرة، مؤلفات له الحنفي،

 .هـ1352 عام تويف أن إلى هناك فمقام الشمالية الصين

 عليـه قـرأت" وقـال: كثيـراا، عليـه وأثنـى شـيوخه ضـمن المعصـومي الشيخ ذكره

 ."أخرى تبًاوك الباري فتح شرحه مع البخاري صحيح

 يف مشـارك عـالم البرزنجو : المودي الودين زين بن إسماعيل بن أحمد الشيخ .8

 مـن أصـلها كبيـرة أسـرة ومـن أدبائهـا، ومـن المنورة المدينة أعيان من مختلفة، علوم

 يف الشـافعية إفتـاء تـولى ثـم وبمصـر، هبا وتعلم بالمدينة، ولد األكراد، بجبال شهروز

 الحرب أيام دمشق يف واستقر النبوي، بالحرم واإلمامة طابةوالخ والتدريس المدينة،

 .هـ1337 عام فيها تويف أن إلى األولى العالمية

 اإلمـام صـحيح عليـه جماعـة مع قرأت" وقال: به وأشاد المعصومي الشيخ ذكره

 وكتـب وعامة، خاصة إجازة فمجازين العجلوين إسماعيل للحافظ واألوائل البخاري

 ."مؤلفات عدة له بليغًا، وأديبًا فاضالا  وكان ،اإلجازة سند لي

 محـدث، حنبلـي، فقيـه النابلس : القدوم  اهلل عبد بن عودة بن اهلل عبد الشيخ .9

 إلـى وهاجر دمشق، يف وتعلم هـ،1246 عام نابلس أعمال من قدوم كفر قرية يف ولد

 .هـ1331 عام تويف أن إلى نابلس استوطن ثم مدة، هبا وجاور المنورة المدينة

                                                 
 المعلمــي المكيــين، أعــالم (؛3/710) كحالــة المــؤلفين، معجــم (؛7/95) الزركلــي األعــالم، انظــر: (1)

(2/752.) 

 (.354) هـ1371 عام الحجة ذو الحج، مجلة انظر: (2)

ــي األعــالم، انظــر: (3) ــؤلفين، معجــم (؛1/99) الزركل ــة الم ــالم (؛1/104) كحال ــن أع ــوة،ا أرض م  لنب

 هـ.1335 عام بدمشق وتويف هـ1259 عام برزنجة يف وله أنه وفيه (245) الحسني

 ســلطان، محمــد حــال ترجمــة مختصــر (؛629-627) هـــ1372عــام الثــاين ربيــع الحــج، مجلــة انظــر: (4)

 (.162) المعصومي

 األعـالم، (؛2/939) الكتـاين الفهـارس، فهـرس (؛213) الشـطي ابـن الحنابلة، طبقات مختصر انظر: (5)

 (.4/111) الزركلي
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 قـرأت " قـال: ثـم عليـه وأثنـى المنـورة بالمدينـة شـيوخه ضمن المعصومي ذكره

 تفسـير مـن وأجـزاء داوود، أبـي سـنن مـن وأجـزاء المصابيح، مشكاة من أجزاء عليه

 وأوائــل حنبــل، بــن أحمــد اإلمــام مســند مــن وأجــزاء البغــوي، الســنة محيــي اإلمــام

 ."اإلجازة سند لي وكتب وأجازين العجلوين،

 باألناضـول، خربـوط بلـدة مـن األصل تركي الخربوط : خليل محمد الشيخ .10

 .هـ1327 عام المدينة يف تويف أيامه، يف المنورة بالمدينة األحناف مفتي وهو

ــة، كتــاب يف دروســه حضــرت" وقــال: شــيوخه ضــمن المعصــومي ذكــره  الهداي

 مفتيـًا حينـذاك وكـان الحنفـي، الفقـه يف الفـال  مراقي وكتاب المختار، الدر وكتاب

 من األحناف كتب من وغيرها الكتب تلك يف مما كثيرة مسائل يف وناقشته لألحناف،

 ." اهلل رسول به جاء لما المخالفة الركيكة والمسائل األغالط

 تلمذته: ثانيًا:

 حصُرهم َيصُعب عنهم أخذ الذين -اهلل رحمه- المعصومي شيوخ أن ذكرنا وكما

 عنـه أخـذوا الـذين تالمذتـه فكـذلك الـبالد؛ يف وترحالـه تنقالته رةلكث واستقصاؤهم

 مرغينـان إلـى ُخَجنـدة موطنه فمن متعددة؛ وأقطار كثيرة بالد يف منتشرين أيضًا كانوا

 يف رحالـه حـط أن إلـى والهنـد النهـر وراء ما بالد من كثيرة وقرىا  مدن إلى الصين ثم

 علمه، من وينهلون منه، ويستفيدون وله،ح يلتفون والتالميذ الشريفين الحرمين بالد

 الحـرمين بـالد يف عنـه أخذوا الذين تالمذته أشهر على أقتصر أن المناسب من ولعل

 أشهرهم: فمن وفاته، إلى له مستقراا  اتخذها التي الشريفين

 يف وتربى هـ1309 عام بخارى بالد يف ولد مخدو : قاض  أمين محمد الشيخ .1

 انتقـل ثـم المنـورة، المدينة يف وأقام الحجاز، إلى بعد مافي به رحل الذي والده حجر

                                                 
 (.629) هـ1372 عام الثاين ربيع الحج، مجلة انظر: (1)

 (.15) المعصومي المهتدين، هدية (؛630) هـ1372 عام الثاين ربيع الحج، مجلة انظر: (2)

 (.630) هـ1372 عام الثاين ربيع الحج، مجلة انظر: (3)
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 العالمـة أبـرزهم مـن علمائهـا مـن عـدد علـى وتتلمـذ هبـا، وجـاور المكرمـة مكة إلى

 والزمـه، كثيـرة علومـًا عنه فمخذ بلده، أهل من كان الذي المعصومي سلطان محمد

 من وافراا  نصيبًا نال حتى الحرام البلد علماء من غيره وعلى عليه دراسته ُيزاول وظّل 

 ُقبيل إلى بالتدريس واستمر هـ1372 عام الحرام بالمسجد مدرسًا تعيينه فتم العلم،

 هـ.1389 عام وفاته

 فيـه دافع ؛"شايعه ومن البويت على الالمعة الردود" كتابه: أشهرها من مؤلفات له

 مـن موقفـه يف المعصـومي للشـيخ نقـده يف البـويت علـى ورد المعصـومي، شـيخه عن

 .األموات نداء مسملة

ــدار الحــرام بالمســجد المــدرس الصووومال : اهلل عبوود بوون محموود الشوويخ .2  وب

 ومصـطلحه، الحـديث علم يف ُمتمّكن عالم اإلسالمية، وبالجامعة الخيرية، الحديث

 مـع طويـل وبـاع راسـخة َقـَدم   الخصـوص وجـه علـى واألسـانيد الرجـال علم يف وله

 مـن كبيـر عـدد يديـه علـى تخـرج والعربيـة، الشـرعية العلـوم سـائر يف حسـنة مشاركة

ــم طــالب ــالم أنحــاء مــن العل ــى يواظــب وكــان اإلســالمي، الع ــه عل ــة حلقات  العلمي

 هــ1420 عـام رمضـان شـهر يف تـويف أن إلـى األفاضـل العلمـاء مـن نخبـة ويحضرها

  .المكرمة بمكة العدل بمقربة ودفن

 محمــد الشــيخ علــى التفســير توقــرأ" لشــيوخه: تعــداده عنــد -اهلل رحمــه– قــال

 الحـرام، المسـجد يف التـدريس مـن فـورة وبعـد بخـارى، بالد من المعصومي سلطان

 ."بيته يف وجلس التدريس اعتزل

 ونشـم هـ،1330 عام بحائل ولد الهندي: العزيز عبد بن محمد بن عل  الشيخ .3

                                                 
 المعصـومي الشـيخ (؛434) الحربـي السـلفية، العقيـدة تقريـر يف الحـرام البلد علماء بعض جهود انظر: (1)

 (.85-84) المعصومي العقيدة، نشر يف وجهوده

 (.82-79) 27 العدد هـ،1421 عام اآلخر ربيع األصالة، مجلة انظر: (2)

 (.85) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ انظر: (3)
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 عـام مـةالمكر مكـة إلـى انتقـل ثـم عصـره، علمـاء علـى العلـم طلـب يف شـرع ثم هبا،

 البلـد علمـاء من عدد على والعقيدة وأصوله والفقه والحديث التفسير فقرأ هـ1350

 .الخيرية الحديث بدار له تدريسه أثناء المعصومي الشيخ ومنهم الحرام،

 بالطـائف، الكـربى المحكمـة رئيس اليوسف: محمد بن الطيب محمد الشيخ .4

 الملك وأرسله المجاالت، من دالعدي يف عمل هـ،1337 عام ولد المحدث، الفقيه،

 هـ.1429 عام وتويف ،واإلرشاد للوعظ الجنوب إلى هـ1363 عام العزيز عبد

 موطـم المعصـومي سـلطان محمـد الشـيخ العالمـة علـى درس أنه ترجمته يف ذكر

 أن وذكـر الحنفي، العز أبي البن الطحاوية العقيدة وشر  ودراية، رواية مالك اإلمام

 البلـد يف أيـديهم على العلم تلقى الذين الفضالء المشايخ من كان المعصومي الشيخ

 فيـه وانتشـرت البـدع فيـه فشت زمن يف البدعة ومحاربة السنة أهل من وكان الحرام،

 .زارها التي البالد من كثير يف لها فتصدى الخرافات،

 لىإ الحرام بالمسجد التدريس تولى التركستاي: إبراهيم بن القادر عبد الشيخ .5

 كتاب من مسملة مائة بورجمة قام الذي وهو مرضه، بسبب أعفي أن إلى هـ1405 عام

 وتوزيعـه بطباعتـه وقـام الوركيـة، اللغـة إلى "المتين الشرع حبل" المعصومي: شيخه

 .منه لالستفادة المسلمين على

ن وزي حسون محمود موسوى أبو الشيخ .6 ون وي ج   بالمسـجد المـدرس الصوين : ش 

 تلـك فكانـت المعصـومي لشـيخه وجههـا التـي الثمان األسئلة حبصا وهو الحرام،

                                                 
 العقيـدة، نشـر يف وجهـوده المعصـومي الشـيخ (؛7) الهندي حائل، علماء تراجم يف الخمائل زهر انظر: (1)

 (.85) السلمي

  هـ.1423 عام الرابعة، السنة ،14 العدد العدل، مجلة يف -اهلل رحمه- الشيخ مع مطول لقاء من (2)

 رسالته: يف ودواا وفاته، قبل اليوسف الطيب محمد الشيخ مع السلمي فواز الباحث أجراها مقابلة من (3)

 (.86) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ

 المعصـومي الشـيخ (؛402) الحربـي السـلفية، العقيـدة تقريـر يف الحـرام البلد علماء بعض جهود انظر: (4)

 (.87) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده
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 الشيخ دافع وفيها "شان ِجنِْزي سملها التي الثمان المسائل أجوبة" النافعة: الرسالة

 ُأثيـر ومـا -اهلل رحمـه- الوهـاب عبد بن محمد المجدد الشيخ دعوة عن المعصومي

 هـذه فجـاءت واهتامـات، شـبهات مـن السـنة وخصـوم التوحيد أعداء قبل من حولها

 .لشبهاهتم ومبطلة اهتامهم، لزيف كاشفة الرسالة

 عليه: العلماء وثناء العلمية، مكانته الرابع: املطلب

 العلمية: مكانته أوالا:

 شـهرة وحـاز عصـره، علمـاء بين عالية مكانة -اهلل رحمه- المعصومي الشيخ بل 

 صــيته، وذاع اإلســالمية، قطــاراأل مــن كثيــر يف ورســائله مؤلفاتــه وانتشــرت واســعة،

 االستفتاءات وتصله والخواص، العوام َيقِصُده فكان وإجالل، تقدير موضع وأصبح

 وقـد ذلـك يكـون ال كيـف النهـر، وراء مـا بـالد وخاصـة النـواحي، كـل من واألسئلة

 فتكـون سـؤاالا  إليـه ُيَوّجـه أكثرهـا يف وكـان المائـة، المتنوعة ورسائله مؤلفاته ناهزت

 كتـاب، يف أحيانـًا جوابـه فيخـرج عجـل، وعلـى محفوظه من ويملي حاضرة، إجابته

، عالمة   -اهلل رحمه- فهو
 
 كثيرة. علوم يف السبق َقصب حاز موسوعي

 مــن العديــد يتــولى أن أّهلتــهُ  العلــم يف قدمــه ورســوخ العلميــة مكانتــه فــإن ولهــذا

 بـالده، يف القضـاءو اإلفتـاء رئاسـة تـولى فقـد الحـرمين، بـالد ويف بـالده يف المناصب

 الحـديث دار ويف الحـرام، المسـجد يف التـدريس الحـرمين بـالد يف إقامته بعد وتولى

 اإلذاعـة َعْبـر تذاع كانت التي دروسه إلى إضافة النبوي، المسجد ويف بمكة، الخيرية

 .السعودية

                                                 
 والبدعـة نةالسـ يف الثمـان المسـائل أجوبـة" بعنـوان: طبعـت ثـم الرسـالة، لهـذه الصحيح االسم هو هذا (1)

 الحميد. عبد بن حسن بن علي األستاذ: محققها من باجتهاد "واإليمان والكفر

 (.16-15) الثمان األسئلة أجوبة مقدمة انظر: (2)

 الشــيخ (؛18) المعصــومي الثمــان، المســائل أجوبــة (؛400) المعصــومي المتــين، الشــرع حبــل انظــر: (3)

 (.82) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي
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كه العالية، المكانة هذه ولبلوغه  نـةا مكا نـال الصـالح، السلف عليه كان بما ولِتمسُّ

 الملـك بعـده مـن وابنـه العزيـز عبـد الملـك المباركـة الـبالد هذه مؤسس عند خاصةا 

 مـن عـدد بطبـع وأمـر إليه، وقربه العزيز عبد الملك أحبه فقد ،-اهلل رحمهما- سعود

ــه، ــه مؤلفات ــاء وانتدب ــه إللق ــؤتمر يف كلمت ــالمي اإلســالمي الم ــد األول الع  يف المنعق

 .هـ1370 عام أيضًا فيها المنعقد الثاين سالمياإل والمؤتمر هـ1368 عام كراتشي

 عليه: العلم أهل ثناء ثانيًا:

 العلـم، أهـل مـن جمـع مؤلفاتـه وعلى -اهلل رحمه- المعصومي الشيخ على أثنى

 ،شـاكر محمـد أحمـد المحـدث العالمـة الشـيخ مـنهم حميدة، بموصاف ووصفوه

 فاضـل عالم اهلل، حفظه يالخجند المعصومي سلطان محمد الشيخ" عنه: قال الذي

 ."السلفيين الحجاز علماء إخواننا من

 أثنـاء النبـوي بالمسـجد المـدرس الطورفـاين الخبيـر عبد العالمة الشيخ ومنهم

 يف واألخ الكبيـر العالمـة حضرة" قال: حيث "الثمان األسئلة أجوبة" لكتابه: تقريظه

 الحــرام بالمســجد لمــدرسا المعصــومي ســلطان محمــد الشــيخ الخبيــر الســلفي اهلل

 الحــديث دار بمدرسـة مدرســًا سـابقًا كـان كمــا المكرمـة، بمكــة الحـديث ومدرسـة

 ."أيضًا بالمدينة

                                                 
 (.231) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)

 الحــديث علمــاء مــن الحنفــي، المصــري الحســيني شــاكر محمــد أحمــد الشــيخ المحــدث العالمــة هــو (2)

 وحـاز المناصـب، مـن العديـد تـولى فاضلة، علمية أسرة يف ونشم هـ1309 عام بالقاهرة ولد والتفسير،

 رحمـه تويف التفسير، وعمدة أحمد، اإلمام لمسند شرحه هاأشهر من كثيرة، مؤلفات وله واسعة، شهرة

 (؛1/78) نـويهض المفسـرين، معجـم (؛1/253) الزركلـي األعـالم، انظر: هـ.1377 عام بمصر اهلل

 (.306) هاشم واألزهر، مصر يف المحدثون

 (.1/390) العقل شاكر، محمد أحمد الشيخ مقاالت جمهرة (3)

 ومدرسـة الشـريف، النبـوي بـالحرم المـدرس الوركسـتاين، الطوْرفـاين سـنالح بن الخبير عبد الشيخ هو (4)

 (.18) المعصومي الثمان، المسائل أجوبة مقدمة انظر: النبوية. بالمدينة الشرعية العلوم

 السابق. المرجع انظر: (5)
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 حكم" لكتابه: تقريظه أثناء حمزة الرزاق عبد محمد العالمة الشيخ عليه وأثنى

 الـدعاة ثالهأم من اهلل أكثر والتشجيع، بالثناء جديراا  فكان " فقال: "الصمد الواحد اهلل

ــى ــدع المنكــرين اهلل إل ــارك الضــالل أهــل لب ــا، أجــره وضــاعف رســالته، يف وب  عليه

 ."آمين

 أثنـاء بالعالمـة ووصـفه ،السمح أبو الظاهر عبد محمد الشيخ أيضًا عليه وأثنى

 األسـتاذ" قـال: ثم هبا، أشاد حيث آنفًا، المذكورة الرسالة ومنها كتبه، لبعض تقريظه

 ."الُخجندي المعصومي سلطان محمد الشيخ بالحق دعالصا العالمة

 التفسري: غري يف مؤلفاته اخلامس: املطلب

 شـتى يف والتـمليف الكتابـة من المكثرين من -اهلل رحمه- المعصومي الشيخ كان

 َطَبعـات مؤلفاته من الكثير وُطبع مقاالته، وتعددت مؤلفاته، وانتشرت العلوم، أنواع

 مؤلفـات "الثمـين الجـوهر عقـد" خاتمـة يف الـرحمن عبـد نـهاب أحصـى وقد متعددة،

 يف نشـرها مقـاالت مـن كتبـه مـا غير ؛مؤلفًا وتسعين أربعة فبلغت وأسماءها والده

                                                 
 عــام بمصــر ولــد الحــديث، وبــدار الحــرام بالمســجد المــدرس حمــزة، الــرزاق عبــد بــن محمــد الشــيخ (1)

 رحمـه- العزيـز عبـد بالملـك فـالتقى هــ،1344 عـام للحج مكة إلى وسافر باألزهر، وتعلم هـ،1311

 إمامـًا بتعيينـه أمـراا  أصدر هـ1346 عام ويف السعودي، والمعهد الحرام، بالمسجد مدرسًا فعينه ،-اهلل

 إمامـًا ثـم الحـرام، بالمسـجد مدرسًا فعين هـ1348 عام مكة إلى تحول ثم النبوي، للمسجد وخطيبًا

 المعلمـي المكيين، أعالم (؛6/203) الزركلي األعالم، انظر: هـ.1391 عام تويف أن إلى فيه وخطيبًا

   (.36) الزهراين الحرام، المسجد أئمة (؛1/397)

 (.77) المعصومي الصمد، الواحد اهلل حكم انظر: (2)

 ولـد سـلفي، عالم، الحرام، مسجدال وخطيب إمام السمح، أبو محمد بن الظاهر عبد العالمة الشيخ هو (3)

 العزيـز عبد بالملك فالتقى هـ1344 عام للحج مكة إلى سافر ثم باألزهر، وتعلم هـ،1300 عام بمصر

 هـ.1370 عام تويف لها، مدير أول هو وكان الحديث دار فمسس الحرام، للمسجد وخطيبًا إمامًا فعينه

ــار عبــد وتــراجم، ســير (؛4/11) الزركلــي األعــالم، انظــر: ــين، أعــالم (؛227) الجب  المعلمــي المكي

(1/203.) 

 (.80) المعصومي اهلل، إال إله ال الجنة مفتا  أيضًا: وانظر (؛75) المعصومي الصمد، الواحد اهلل حكم (4)

 (.228-219) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (5)
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 يف تقريبــًا مقــاالا  ثالثــين بلغــت هـــ1379 عــام إلــى هـــ1368 عــام مــن الحــج مجلــة

 مختلفة. موضوعات

 أو بالمصـادرة إمـا ُفِقـدت قـد -اهلل رحمـه- ومؤلفاته آثاره من كثيراا  فإن هذا ومع

 يف النهـر وراء ما وبالد بالده تعرضت عندما وهجرته محنته أثناء الضياع أو اإلحراق

  والنكبات. االنقالبات من لعدد الفورة تلك

 كتابـه: قلمـه؛ ومـداد علمـه سـعة لنـا تبـين التـي المفقودة مؤلفاته أوسع من ولعل

 يف وقـع ضـخم كتـاب وهـو "المتـين الشـرع حبل شر  يف المؤمنين األخوة إتحاف"

 بلغـه لّمـا وذلـك "المتـين الشـرع حبل" لكتابه: شرحًا جعله مجلداا، وعشرين سبعة

ــالد يف معاصــريه بعــض قــول ــة ب ــاب االجتهــاد، ادعــى المعصــومي أن مــن فرغان  وب

 وبـّين المفصـل الشـر  هـذا -اهلل رحمه- فكتب عام، أربعمائة منذ مسدود االجتهاد

 ُفقد قد الكتاب هذا أن إال وممخذها، مسملة كل منشم حقيقة فيه وأوضح جهلهم، فيه

 والتـي ُخجنـدة، يف الكبيـرة مكتبتـه مـن كتبـه جميـع صودرت عندما -غيره ُفقد كما-

 الشـيوعية للفتنـة تعرضـه أثنـاء وذلـك مجلد، آالف ثمانية من أكثر حوته ما عدد ناهز

 .الطاغية

 التفســير، غيــر يف مؤلفاتـه مــن وانتشـر اشــتهر مـا أهــم المطلـب هــذا يف وسـمتناول

 وهي:

 وهـو الهنـد، يف ألفـه المودد: الميوت مون الطالب حكم يف الصمد الواحد اهلل حكم

 لرجل رسالتين حكم عن هناك المقيمين العلم طلبة بعض الستفتاء جواب عن عبارة

 حلـفوال األموات، أروا  من االستمداد فيهما أجاز الطرازي، خان محمود يسمى:

  مــن األدلــة علــى ذلــك يف مســتنداا  وافيــًا كافيــًا جوابــًا ذلــك عــن فمجــاب اهلل، بغيــر

  والسنة. الكتاب

                                                 
 (.224 و 214) السابق المرجع انظر: (1)
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 منـه فاشـورى هــ،1356 عـام بمصـر الحلبـي البـابي عيسـى بمطبعة أوالا  طبع وقد

 علـى َووّزعهـا ُنسخة ألف -اهلل رحمه- سعود آل الرحمن عبد بن العزيز عبد الملك

 بــدار الخمــيس الــرحمن عبــد بــن محمــد الــدكتور بعنايــة انيــةث ُطبــع ثــم المســلمين،

 هـ.1414 عام بالرياض العاصمة

ــه ذكــر السوول : دار مفتووا  أو اهلل إال إلووه ال الجنووة مفتووا   اهلل، إال إلــه ال معنــى: في

 عـام المؤلـف حيـاة يف األولـى المرة يف الكتاب طباعة وتمت وافيًا، شرحًا وشرحها

 وأمــر نســخة ألــف -اهلل رحمــه- العزيــز عبــد الملــك ةجاللــ منــه فاشــورى هــ،1365

 -اهلل رحمـه- سـعود الملك جاللة ذلك بعد منه اشورى ثم المسلمين، على بتوزيعها

 عبـد حسـن علـي األسـتاذ وتحقيـق بعنايـة طبـع ثـم أيضـًا، بتوزيعها وأمر نسخة ألف

 هـ.1428 عام بمصر والتوزيع للنشر أحمد اإلمام بدار آخرها كان مرتين الحميد

 الحجـم متوسـط كتـاب واإليمان: والكفر والبدعة السنة يف الثمان المسائل أجوبة

 ألسـئلة إجابـة جـاء الوهـاب، عبد بن محمد الشيخ المجدد اإلمام دعوة عن فيه دافع

 بالمسـجد المـدرس شـنوي، جنــزي حسـن محمد الشيخ الصيني تلميذه إليه وّجَهَها

 مـنهج وفـق والسـنة، الكتـاب من بمدلتها مةاأل عموم تفيد مهمة مسائل وهي الحرام،

  األمة. هذه سلف

 طبع ثم هـ،1379 عام بمصر السلفية بالمطبعة تلميذه نفقة على الكتاب طبع وقد

 هـ.1417 عام الرياض يف الراية بدار الحميد عبد حسن علي األستاذ بتحقيق

 بعد ُخجندة نةمدي يف حياته أول يف صنفه المبين: الدين وعروة المتين الشرع حبل

 فيـه تكلـم صـفحة، أربعمائـة بواقـع واحـد مجلد يف ويقع البالد، من كثير إلى رحالته

ــن ــدين أصــول مســائل ع ــه، ال ــمليف وألن وفروع ــذا ت ــاب ه ــان الكت ــاة أول يف ك  حي

 لـه، واعتناقـه السـلف، بمـذهب الكاملـة معرفته قبل وذلك -اهلل رحمه- المعصومي
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 هـذا طبع وقد ،الحقًا عنه تراجع الذي متكلمينال بمنهج تمثره بعض فيه ظهر فقد

 هـ.1375 عام بمصر السلفية بالمطبعة الكتاب

 علـى رآه مـا فيـه رَصـدَ  رسـالة وهـي البريوة: خير قبر عند المعصومية المشاهدات

 بـالرد قام حيث ، النبي قرب عند تقع وانحرافات مخالفات من عديدة سنوات مدى

  الصحيحة. األدلة وفق الحق وأبان فيها، المخالفة وجه بيان مع عليها

 هـــ1368 عـام المؤلـف حيـاة يف منهـا متعــددة طبعـات الرسـالة هـذه طبعـت وقـد

 الرئاسـة نفقـة على طبعت ثم باكستان، يف حجرية طبعة ومنها بمصر، الحلبي بمطبعة

 بتحقيــق أخيــراا  وطبعــت وتوزيعهــا، نشــرها وتــم واإلفتــاء، العلميــة للبحــوث العامــة

 هـ.1414 عام بالرياض العاصمة بدار الخميس الرحمن عبد بن محمد رالدكتو

 من معين مذهب باتباع ملز  المسلم هل أو اليابان بلد مسلم  إلى السلطان هدية

 المـذهبي التعصـب أصـحاب علـى فيـه رد جّيـد كتـاب وهـو األربعوة: الموذاهب هذه

 مـا" نصـه: هـذا اليابان يمسلم من إليه ورد لسؤال جوابًا جاء وقد األعمى، والتقليد

 أن اإلسـالم بـدين تشـرف مـن يلزم وهل المذهب  معنى ما ثم اإلسالم  دين حقيقة

 ."يلزم  ال أو المشهورة األربعة المذاهب أحد على يتمذهب

 البـابي مصـطفى بمطبعـة هــ1368 عـام المؤلـف حيـاة يف الكتـاب هـذا طبـع وقد

 العلميـة للبحـوث العامـة لرئاسـةا بمطبعـة منهـا مـرات؛ عـدة طبـع ثم بمصر، الحلبي

 المـذاهب هـذه مـن معـين مـذهب باتبـاع ملـزم المسـلم هـل" بــ: له وُعنون واإلفتاء،

 الهدايــة دار يف هـــ1414 عــام بلنــدن وطبــع اإلنجليزيــة اللغــة إلــى وُتــرجم ،"األربعــة

 والنشر. للطباعة

ؤ يف السواطع البرهان  هـو" ي:المعصـوم نجـل عنـه يقـول التوابع: مون المتبووع تبور 

 ونسـبتهم إلـيهم، المنتسـبين وغلو األربعة، األئمة مذاهب تحقيق يف له نظير ال كتاب

                                                 
 (.98) السلمي العقيدة، نشر يف وجهوده المعصومي الشيخ انظر: (1)
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 غــالة ُمتـمخري الخصــوص وعلـى منهــا، بريئـون هـم التــي المسـائل مــن كثيـراا  إلـيهم

 ."األحناف

 دار بمطبعـة طبـع ثم هـ،1365 عام بمصر المؤلف حياة يف أوالا  الكتاب طبع وقد

 هـ.1412 عام شاكر الملك عبد عنايةب الرياض يف الراية

 االحتفـال حكـم فيـه بين النيروزية: األيا  إلى ينسب ما يف السلطانية الدرية العقود

 الشـرعيين للعيـدين خاصـًا فصـالا  فيـه وعقـد وقصـته، معنـاه بيـان مـع النيـروز بمعياد

 تمليفه وكان بذلك، المتعلقة والمنكرات البدع من بالده يف رآه لِما وذلك للمسلمين،

 .هـ1326 عام

 الكـربى العربيـة الكتـب دار يف هــ1328 عـام المؤلـف حيـاة يف الكتاب طبع وقد

 خيـر محمد بتحقيق هـ1418 عام بيروت يف حزم ابن بدار أخرى مرة طبع ثم بمصر،

 يوسف. رمضان

 المؤلـف هبـا َتْرَجم ترجمة   وهي المعصوم : سلطان محمد حال ترجمة مختصر

 أم تفسـير يف الربهـان أوضـح" لتفسـيره: مقدمة األصل يف وهي هـ،1355 عام لنفسه

 والعلماء، المشايخ من عنهم أخذ َمن فيها وذكر وأطواره، حاله بّين وفيها ،"القرآن

 الوقــائع مـن لــه تعـّرض ممــا ُنبـذةا  فيــه وذكـر الفنــون، مختلـف يف كتــب   مـن قــرأه ومـا

 رحالتـه يف لـه حصـل ما وبعض النهر، وراء ما وبالد الوركستان بالد يف واألحداث

 وتنقالته.

 ثــم هـــ،1357 عــام بمصــر الســلفية الــدار يف بمفردهــا الورجمــة هــذه طبعــت وقــد

 يف اللؤلؤة دار طبعة منها "الصمد الواحد اهلل حكم" بكتابه: ُملحقة مرات عدة ُطبعت

                                                 
 . (222) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)

 (.220) المعصومي الثمين، الجوهر عقد (؛83) المعصومي الدرية، العقود انظر: (2)

 المعصــومي الثمــين، الجــوهر عقــد (؛219) المعصــومي ســلطان، محمــد حــال ترجمــة مختصــر انظــر: (3)

(221.) 

  (.2/23) الحموي البلدان، معجم انظر: الورك. بالد لجميع جامع اسم تان:الوركس (4)
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 هـ.1431 عام بيروت

 علـى فيه رد عقلء:  ير لئكةالم أن الفق  حامد قول إلى العلماء من النبلء تنبيه

 اعتقـاد وجوب وهو فيها، الصحيح القول وبين المسملة هذه يف الفقي حامد الشيخ

 بـن اهلل عبـد الشـيخ الُقضـاة رئـيس علـى الكتـاب هذا ُعِرض وقد عقالء، المالئكة أن

 نفقـة علـى هــ1374 عـام بمصـر السـلفية بالمطبعـة وُطبـع فمّيـده، الشيخ آل حسن

 .المؤلف

- نظمها الوركية، باللغة منظومة وهي االستغفار: سيد فضائل بيان يف األبرار تحفة

 الحكومـة مطبعـة يف وطبعهـا الشـرقية، الوركستان بالد من غولجة بالد يف -اهلل رحمه

 .نسخة ألفي منها ووزع هـ،1350 عام الصينية

 الحـرام المسـجد يف يحـدث مـا شـاهد حينما ألفها رمضان: وتر يف السلطان تحفة

 ُتصــلى هــل رمضــان؛ مــن الــوتر صــالة يف األحنــاف بــين شــديد وتفــّرق اخــتالف   مــن

 الصـورتين كِـال أن الشـيخ فبـين بسـالمين  بينهما الفصل من بد ال أم واحد  بتسليم

 الصحيحة. باألدلة ذلك على مستدالا  صحيح،

 عـام العزيـز بدع الملك جاللة وطبعها والوركية، الفارسية اللغة إلى ُترجمت وقد

                                                 
 بـاألزهر، والتحـق هــ،1309 سـنة بمصـر البحيـرة مديريـة قـرى بإحدى ولد الفقي، حامد محمد الشيخ (1)

 مصـر إلـى عـاد ثـم بمكـة، العلمـي بالمعهـد للتدريس انتقل ثم المحمدية، السنة أنصار جماعة وأسس

 المـؤلفين، معجـم انظـر: هــ.1378 عـام بالقـاهرة تـويف أن إلـى العلـم كتب من عدد طبع على وأشرف

 (.9/172) كحالة

 الشـيخ، آل الوهـاب عبد بن محمد بن حسين بن علي بن حسين بن حسن بن اهلل عبد العالمة الشيخ هو (2)

 ذلـك يف  بلـ حتـى عصـره علمـاء علـى العلم طلب يف شرع ثم هبا، ونشم هـ،1287 عام الرياض يف ولد

 إليـه ُأسـندت ثـم هــ،1344 عـام الحرام المسجد يف وخطيبًا إمامًا العزيز عبد الملك فعينه كبيراا  مبلغًا

 يف واسـتمر الحـرام، المسـجد يف والتـدريس المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ورئاسة القضاء رئاسة

 (؛1/231) البسـام قـرون، ةسـت خـالل نجـد علمـاء انظـر: هــ.1378 عام بمكة تويف أن إلى العلم نشر

 (.152) الشيخ آل نجد، علماء مشاهير

 (.223) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (3)

 (.221) السابق المرجع انظر: (4)
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 .المكرمة بمكة الحكومية بالمطبعة هـ1357

ــا هــذا ــه تيســر م ــذا يف تناول ــب ه ــا المطل ــن وُنشــر اشــتهر مم ــات م  الشــيخ مؤلف

 المفقـودة أو منشـورة الغيـر مؤلفاتـه مـن ذكـره يـتم لم وما ،-اهلل رحمه- المعصومي

 .االختصار يف ورغبةا  لإلطالة تجنبًا سردها تركت وقد ذلك، من أكثر

 

* * * 

                                                 
 (.222) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)

 (.228-219) المعصومي الثمين، الجوهر عقد ينظر: ولالستزادة، (2)
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 فيه منهجه ومعامل التفسري، يف جهوده الثالث: املبحث

 التفسري: يف مؤلفاته األول: املطلب

 مـا بوصـف التفسـير، يف المعصـومي بمؤلفات التعريف المطلب هذا يف سمتناول

 النحـو علـى وهـي هبا، ُكتبت التي واللغة طبعاهتا، بيان مع إجماالا، منها وصفه يمكن

 التالي:

  القرآن: أ  تفسير يف لبرهانا أوض  .1

 القرى أم بمطبعة الخاصة -اهلل رحمه- العزيز عبد لملك جاللة نفقة على طبع

 الحواشـي مـن خالية   صفحة أربعمائة من أكثر يف مجلد هـ،1357 عام المكرمة بمكة

  .أخرى يف وتكرار األسطر يف تداخل الصفحات بعض ويف ندر، ما إال والتعليقات

ــد ــ وق ــة، مكــة يف – اهلل رحمــه- هألف ــال المكرم ــه ســبب يف وق ــه: تمليف ــة" ل  واألم

 الســعادة إلــى هاديــًا كونــه حيــث مــن القــرآن فهــم إلــى شــديدة حاجــة يف المحمديــة

 هـي السـورة هـذه ألن الكتاب، فاتحة وبالخصوص الدارين، يف الكمال إلى ومرشداا 

 اهلل أجمـل وقـد وأركااـا، الصـالة فـرائض مـن ألاـا العالم، يف مسلم يجهلها ال التي

 بالتعقـل يحصـل إنما القرآن فهم أن ريب وال تفصيالا، الكتاب يف ُفّصل ما فيها تعالى

 نصـيب له يكون أن مسلم كل على ويجب القيامة، يوم إلى قائمة حجة وهو والتدبر،

 وأعم أعرق الناس بين اليوم الجاهلية ترى فلهذا ... غافلون أكثرهم ولكن فهمه، من

 األولى. الجاهلية من

 حـول ال قـائالا  اهلل عـون على واعتمدت اهلل بفضل تشبثت كذلك؛ األمر كان فلما

 السـلف وتفسـير واآلثـار األحاديـث مـن التقطُتـهُ  مـا َقْيد يف َفَشرْعت باهلل، إال قوة وال

                                                 
 التـي -كثيـر ابـن تفسـير البغـوي، تفسـير الربهان، أوضح- التفسير كتب من ثالثة ثالث تفسيرال هذا ُيعدّ  (1)

 عهـد يف ووْقِفهـا الكتـب طباعـة انظر: الخاصة. نفقته على بطباعتها -اهلل رحمه– العزيز عبد الملك أمر

 (.126) الشقير العزيز، عبد الملك

 ا.بعده وما 361 ص و 150 ص المثال: سبيل على انظر (2)
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 بعد إلتمامه يوفقني أن تعالى اهلل أسمل الكتاب، بفاتحة يتعلق فيما األخيار الصالحين

 قصـدت ما أسمي أن ونويت البالد، عامة يف العباد به ينفع وأن ومرامه، سبيله يلتسه

 ."القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" َجْمعُه:

 ترجمـة مختصـر" أسـماها: مقدمـة هـذا لتفسـيره جعـل أنـه إلى اإلشارة سبق وقد

 -اهلل رحمـه– فـرأى األمـر؛ أول يف مفـردة طباعتهـا سـبقت وقد "سلطان محمد حال

  .إليها واإلرشاد لها باإلشارة فيه واكتفى التفسير، هذا مع طباعتها تكرار عدم

 بالحديث بدأه العربية، باللغة الفاتحة لسورة شامل تفسير عن عبارة بالجملة وهو

 االنتفــاع مــدى عــن فيــه تكلــم فصــالا  عقــد ثــم القــرآن، معــاين فهــم لــزوم أهميــة عــن

 الكفــر أنــواع عــن فيــه تكلــم فصــالا  ثــم عتقــاد،اال تصــحيح دون الظــاهرة بالعبــادات

 فضـلها، يف ورد وما الفاتحة سورة أسماء بيان يف فصالا  ثم ، النبي عصر يف والشرك

 عـداوة بيـان يف فصـالا  ثـم والبسـملة، االستعاذة وحكم وفضل معنى بيان يف فصالا  ثم

 يكاد فال الموضوع يف واألحاديث اآليات يحشد فصل كل يف وهو آدم، لبني الشيطان

 شيئًا. يورك

 آيـة كـل معنـى فبـّين الفاتحـة لسورة تفسيره يف شرع الطويلة المقدمات هذه وبعد

 والتمثيـل يعيشـه، الـذي بـالواقع اآليات بربط واهتم فيها، المفسرين وأقوال إجماالا،

 أنواعه، وبيان التوحيد بجانب فائقة عناية واعتنى المعاصرة، األمثلة ببعض يقول لما

 مـن والتحـذير القبـور، علـى والبنـاء بـاألموات، االستغاثة حكم بيان على وركيزال مع

 الضـالل، أهـل وصـفات المـؤمنين، صـفات ببيان تفسيره ختم ثم والخرافات، البدع

ــان التفســير: هــذا خالصــة فكانــت ــواع بي ــد، أن ــه مــا وإبطــال التوحي ــدع أهــل علي  الب

 وغيرهم. المتصوفة من والخرافات

 ذلـك وكـان" فقـال: التفسير هذا من فراغه تاريخ -اهلل رحمه– المؤلف دون وقد

                                                 
 (.6) المعصومي القرآن، أم تفسير يف الربهان أوضح (1)

 (.392 و 297) السابق المرجع انظر: (2)
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 شـهر مـن 25 المطـابق هــ1356 عـام صـفر شـهر مـن عشر الرابع األحد يوم ضحوة

 زقــاق أول يف الكــائن ُخَجنــد؛ ربــاط يف مســكني يف المكرمــة؛ مكــة يف م1937 إبريــل

 الضـعيف لعبـدا جامعه بقلم الحرام، المسجد من قريبًا المسفلة؛ محلة من البخارية

 ثـم الُخجندي المعصومي سلطان محمد األمين البلد هبذا المجاور المهاجر الغريب

 ."المكية الحديث دار ومدرسة الحرام بالمسجد المدرس المكي

 حسـب- يحـظَ  لـم أنـه إال التفسـير يف مؤلفاتـه أوسع من ُيعدّ  الكتاب هذا أن ومع

  للتحقيـــق وحاجتـــه نســـِخهِ  رةنـــد مـــع اليـــوم، إلـــى البـــاحثين مـــن بعنايـــة -علمـــي

  الطباعة. وإعادة

  المرسلين: وتوحيد الدين تجريد يف المحرومين عن المحظوظين تمييز .2

 ثـم بمصـر، الحلبـي البابي مصطفى بمطبعة هـ1368 عام المؤلف نفقة على طبع

 الجــوزي ابــن بــدار الحميــد عبــد حســن علــي األســتاذ وتعليــق بتحقيــق مــرتين طبــع

 صفحة. 386 يف مجلد هـ،1421 عام منها خيرةاأل كانت بالدمام،

 يف كـان حينمـا أنـه التفسـير لهـذا تمليفـه سـبب يف -اهلل رحمـه- المؤلـف ذكر وقد

 إذ لمعانيـه؛ وتـدبره تعـالى اهلل لكتـاب تالوتـه وأثنـاء هــ1365 عام صيف يف الطائف

 كثيـراا، وأضـّلوا ضـّلوا ولهذا رهبم، كالم بمعاين جهلهم بسبب آدم بني قصور له تبين

 العــالَمين، لهدايــة أنزلــه الــذي اهلل لكــالم فهمهــم عــدم هــو الضــالل هــذا ســبب وأن

 به. واالتعاظ والعمل وتدبره بفهمه ومكلفون مخاطبون أام والحال

 عمـوم إلـى الموجهـة العموميـة اإللهيـة الخطابـات أوالا  هنا أذكر أنا فها" قال: ثم

 وامتثـال الخطـاب، هـذا بَِفْهم مكلفون لهمك فُهم وعجمًا، عربًا آدم بني وكافة البشر

 يعبدوا ال وأن والتوحيد، بالتقوى إياهم آمِراا  ناداهم الحكيم العليم والرب األمر، هذا

  ."إياه إال

                                                 
 (.392) المعصومي الربهان، أوضح (1)

 (.20-19) المعصومي المحرومين، عن المحظوظين تمييز (2)
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 آيـة أربعـين -اهلل رحمـه- المؤلـف فّسـر وفيه الكتاب، من األول القسم هو وهذا

 تعــالى: كقولــه البشــر، يــعلجم عامــًا فيهــا الخطــاب جــاء ممــا تعــالى اهلل كتــاب مــن

ــــه: ،(ڃڃ) وقولــــه: ،(ڻڻ) ــــه: ،(ائ ى ى) وقول  ٹ) وقول

 وأمثالها. ، ( ٹ

 الخطاب كان التي اآليات من آية مائة فيه وفسر الكتاب، من الثاين بالقسم ابتدأ ثم

 ،(ڭ ڭ ڭ) تعـالى: كقولـه خاصـة، المـؤمنين إلـى ُمَوّجهًا فيها القرآين

 ڇ) وقولـــــه: (ہ ہ ۀ ۀ) وقولـــــه: ،(ہ ہ ۀ ۀ) وقولـــــه:

 وأمثالها. ،(ڇ

ــة ــدبري تفســير فهــو وبالجمل ــى يكــون مــا أقــرب ت ــم اإلجمــالي، التفســير إل  اّتَس

 اآليـات بـربط فيـه واهـتمّ  والمقارنـات، المناقشـات مـن وخـال والوضـو ، بالسهولة

 وربطهـا األمـة مشـاكل معالجـة التفسـير هـذا خالل من وحاول يعيشه، الذي بالواقع

 المــؤمنين وعلــى عمومــًا البشــر علــى اهلل كتــاب َفْهــم لــزوم فيــه وبــّين رهبــا، بكتــاب

 مـن عـدداا  وضـمنه المسـائل، بعض من عليه مر مما كثيرة أموراا  فيه وذكر خصوصًا،

 مــن باآليــات يتعلــق مــا بــبعض ختمــه ثــم العمليــة، والتنبيهــات العلميــة التوجيهــات

 أجمعين.  السلف عن ثبت وما النبوية؛ األحاديث

  الحديد: سورة تفسير يف يدالسد القول .3

 األزبكيـة، باللغة وهو الشرقية الوركستان بالد من أقصو بالد يف -اهلل رحمه- ألفه

 .هـ1375 عام مصر يف السلفية بالمطبعة وطبع هـ،1352 عام تمليفه وكان

  واإلخلص: والمعوذتين الكرس  آية معاي تفسير يف الخواص تحفة .4

 وهـي األقصـى، الشـرق بالد ُمسلمي من إليه ورد سؤالل جوابًا أّلفها رسالة وهي

 يف تيميـة ابـن اإلسـالم شـيخ تفسـير حـذو -ابنـه يقـول كما- فيها حذا األزبكية باللغة

                                                 
 (.221) المعصومي الثمين، الجوهر عقد : انظر (1)
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 السـديد القـول مـع هــ1375 عام السلفية بالمطبعة طبعت وقد اآليات، لهذه تفسيره

 .آنفًا المذكور

 رآن:الق أ  الفاتحة معنى ترجمة يف السلطان إجابة .5

 عــام الهنــد إلــى قــدم حينمــا ألفهــا الوركيــة، باللغــة الفاتحــة معنــى يف رســالة وهــي

 مكـة إلـى قـدم أن بعد بطبعها قام ثم تركستان، أهل من للمهاجرين جعلها هـ،1353

 .هـ1356 عام وذلك الحلبي البابي مصطفى بمطبعة المكرمة

  السل : عليهما وحواء آد  إلى الشرك نسبة بطلن .6

 جاء هـ1373 عام من محرم شهر يف الصادر العدد الحج مجلة يف كتبه مقال وهو

 قوله تفسير عليه أشكل قد أنه فيه ذكر الرياض أهل من األفاضل بعض لسؤال جوابًا

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک) تعــــــــــــــــــــالى:

 بنفــي وذلــك اآليــة، معنــى يف الصــحيح القــول -اهلل رحمــه- فبــين [190]األعــراف:

  تفاســيرهم يف العلمــاء ذكــره بمــا مســتدالا  الســالم، عليهمــا وحــواء مآد عــن الشــرك

 .اآلية لهذه

  السلطانية: والدرر اإليمانية النصائ  .7

 تفســيراا  النبويــة واألحاديــث القرآنيــة، اآليــات مــن كثيــراا  فيهــا فســر رســالة وهــي

 .المفقود عداد يف وهو عصرية، بممثلة واضحًا جليًا وشرحًا

 التفسري: يف أساليبه :الثاني املطلب

 كـذلك أسـاليبه اختلفـت فقـد التفسـير يف المعصـومي الشـيخ تـآليف تعددت كما

 أجلــه مــن جــاء الــذي الهــدف أو الكتابــة، حصــلت أجلــه مــن الــذي الســبب بحســب

                                                 
 (.223) صوميالمع الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)

 (.221) السابق المرجع انظر: (2)

 (.452) هـ1373 عام محرم الحج، مجلة انظر: (3)

 (.224) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (4)
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 أّلـف الـذي المكـان أو فيـه، كـان الـذي الزمان أو عليه، كان الذي الحال أو التمليف،

هَ  أو فيه،  فمـرة إليهـا، اإلشـارة سـبق التـي األخـرى مؤلفاته بقية حال وه كما إليه؛ ُوجِّ

 بتفسـير يقـوم ومـرة معينـة، آية يف استفسار أو سؤال عن إجابة التفسير يف تمليفه يكون

، تمليُفهُ  يكون ومرة وقته، يف منتشر بموضوع تعّلق   لها آيات أو آية   وهكذا. ابتداءا

 أوجه: بعةأر يف التفسير يف أساليبه إجمال يمكن ولهذا

 الحديد. وسورة الفاتحة، لسورة كتفسيره كاملة؛ سورة تفسير األول:

ـــاين: ـــار الث ـــات اختي ـــة آي ـــه: يف كمـــا وتفســـيرها معين ـــز كتابي   المحظـــوظين، تميي

 اإليمانية. والنصائح

 والمعـوذتين الكرسـي آليـة كتفسـيره مشـورك؛ ارتبـاط بينهـا سـور اختيـار الثالث:

 واإلخالص.

 (ڳ گ گ گ گ ک) لقولـه: تفسيره يف كما معينة، ةآي تفسير الرابع:

 .[190]األعراف:

 اللغـات كـذلك اختلفـت التفسـير؛ يف المعصـومي الشـيخ أسـاليب اختلفت وكما

 األسـباب، واخـتالف األحـوال تعدد بحسب وتنوعت؛ المؤلفات تلك هبا كتب التي

 األوزبكيـة، ومـرة الوركية، ومرة العربية، هي التمليف يف المستخدمة اللغة تكون فمرة

 التالي. المطلب يف وبيانه وصفه سيميت كما وهكذا

 التفسري: يف منهجه معامل الثالث: املطلب

 منهجه دراسة التفسير؛ من تمكنه مدى ويبين المفسر شخصية لنا ُيربز ما أهم من

 المعصومي الشيخ بمنهج يتعلق ما جميع عن الحديث أن إال تفسيره، يف سلكه الذي

 معالم أبرز على الضوء أسلط أن فآثرت كهذا، بحث يستوعبه أن يمكن ال رالتفسي يف

 غيـره؛ دون "القـرآن أم تفسـير يف الربهان أوضح" كتابه: خالله من التفسير يف منهجه

 مؤلفاتـه أوسـع مـن ُيعـدّ  فإنـه العربيـة باللغـة كتبه أنه على عالوة التفسير هذا أن ذلك

 التحليلي المنهج فيه سلك قد ألنه واحدة، سورة تفسير كونه مع التفسير يف وأشملها
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 شخصـية ظهـرت وفيـه الجوانـب، جميع من بالسورة يتعلق ما جميع يستوعب الذي

 فمقول: الكريم، القرآن تفسير منها كثيرة علوم يف وتبحره قوته وبرزت المعصومي

 العقيدة: يف منهجه أوالا:

 بالبيئـة حياتـه أول يف تـمثر قـد -اهلل رحمـه- المعصومي الشيخ أن ذكرنا وأن سبق

 عليه كان ما إلى منتسبًا العلمي تكوينه بدايات يف كان وأنه هبا، وترّبى فيها عاش التي

 بعـد تحـّول إنـه ثـم الصويف والمنهج الماُتريدي االعتقاد من بلده وأهل عصره علماء

 سـلف عليـه مـا وفـق والسنة بالكتاب التمسك يف المتمثل الصحيح المنهج إلى ذلك

 مؤلفاتـه وأصـبحت الناصـحين، والـدعاة البـارزين، العلمـاء مـن فمصـبح األمـة، هذه

  العلماء. من الكثير وعناية اهتمام محطّ  العقدية

ـــه كـــان ولمـــا ـــه: وخاصـــة التفســـير يف تمليف ـــز"و "الربهـــان أوضـــح" كتابي  تميي

 مـذهب اعتناقـه وبعـد هبـا، واسـتقراره مكـة إلـى األخيـرة هجرتـه بعـد "المحظوظين

 فقـد العقيـدة؛ يف السـلف علمـاء كتـب مـن كثيـر على اطالعه وبعد به، وتمثره لفالس

 هبـم؛ وتـمثره باالعتقـاد، يتعلق فيما الصالح السلف عليه بما فيهما التزامه بجالء ظهر

 بمنواعـه التوحيـد بيـان هـو تفاسـير مـن كتبـه فيما أهدافه وأبرز اهتمامه ُجّل  كان حتى

 االسـتطراد كثـرة مـن القـار  إن حتـى العبـادة؛ يـدتوح علـى خـاص تركيز مع الثالثة

 ذكـره ما مصداق وهذا عقدي، كتاب يف يقرأ أنه ّيُظن السلف لعقيدة بيانه يف واإلطالة

 اعتنائـه كـل بـل جـل وكـان" قـال: حيـث لمؤلفاتـه سـرده أثنـاء الـرحمن عبد ابنه عنه

ــــان يف واهتمامــــه ــــد بي ــــة: بمنواعــــه التوحي ــــة الثالث ــــة األلوهي  واألســــماء والربوبي

 ."والصفات

 تفسـيره: يف خاصـة المعصومي الشيخ عند بالغة عناية العقيدة أمر أخذ فقد ولهذا

 أخـرى آيـات تفسير إلى وانصرف بل اإلطالة، غاية ذلك يف وأطال "الربهان أوضح"

                                                 
 (.219) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)
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 مـن متعددة فصوالا  وعقد العقيدة، موضوعات بمحد لتعلقها الفاتحة سورة آيات غير

 يف ومشـاهيرهم السـنة أهـل علمـاء علـى ذلك يف معتمداا  بمنواعه، يدالتوح تقرير أجل

 بـن محمـد والشـيخ القـيم، ابن وتلميذه تيمية، ابن اإلسالم كشيخ والحديث؛ القديم

 كثيرة ذلك على واألمثلة نجد، يف السلفية علماء من المتمخرين وبعض الوهاب، عبد

 يبـّينُ  مـوجزاا  شـيئًا فـمذكر إلطالـةا عـدم أراعي ولعلي تفسيره، ثنايا يف القار  يجدها

 لم ولذلك الدين، به جاء ما أهم التوحيد إن" قوله: ذلك فمن ؛الجانب هبذا عنايته

 (ٿ ٿ ٿ ٿ) بقوله: استكمله بل إليه، اإلشارة بمجرد الفاتحة يف يكتف

 األمـم، جميـع يف فاشية كانت التي والوثنية الشرك جذور بذلك فاجتث [5]الفاتحة:

 اهلل، دون من لذلك وُيْدَعون الغيبية، السلطة لهم ُتعَتقد اهلل دون من أولياء خاذات وهي

 يف مـا وجميـع زلفى، اهلل إلى هبم وُيَتقّرب الدنيا، يف الحوائج قضاء على هبم ويستعان

 ."اإلجمال لهذا تفصيل فهو المشركين ومقارعة التوحيد آيات من القرآن

 وآخـره، أولـه ديـنكم، بمصـل تمسـكوا إخـواين يـا اهلل فـاهلل" آخـر: موضع يف وقال

 وعـادوا بالطواغيت، واكفروا معناها، واعرفوا اهلل، إال إله ال أن بشهادة ورأسه؛ وأّسه

 ."أَحّبهم من

 التفسير: بطرق االلتزا  يف منهجه ثانيًا:

 آليـات تفسـيره يف الصـحيح المـنهج وفـق -اهلل رحمـه- المعصـومي الشـيخ سار

 القـرآن تفسـير المفسرين؛ عند عليها المتعارف التفسير بطرق ملتزمًا ريم،الك القرآن

                                                 
 نشـر يف دهوجهـو المعصـومي الشـيخ رسـالته: يف السـلمي فـواز الباحـث إليـه وصـل مـا نتـائج من وكان (1)

 السـلف وافـق أنـه لـي تبـين العقيـدة يف المعصـومي لمنهج دراستي خالل من" قال: أنه (424) العقيدة

 وذلـك عليهـا؛ وقفـت التـي مؤلفاتـه يف -اهلل رحمـه- تناولهـا التي العقدية المسائل جميع يف السنة أهل

 ."ومعتقدهم السلف منهج إلى والنقشبندية الماتردية عن رجوعه بعد

 (.121) السابق المرجع نظر:ا (2)

 (.133) السابق المرجع (3)
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 وتفسـير والتـابعين، الصـحابة بـمقوال القـرآن وتفسير بالسنة، القرآن وتفسير بالقرآن،

 يـميت فكـان بـالقرآن؛ القرآن تفسير وهو األول بالطريق ظاهرة عناية مع باللغة، القرآن

 لها شاهد أو ُمَفّسر هو مما الُمَفّسرة باآلية متعلقةال اآليات بجميع المواضع بعض يف

 شيئًا. يورك يكاد فال

 تعـالى: لقولـه تفسيره عند ذكره ما ؛بالقرآن القرآن بتفسير عنايته على األمثلة ومن

 أمـر تعـالى اهلل أن العاقـل المسلم أيها يا يخفاك وال" فقال: [5]الفاتحة: (ٿ ٿ)

 هلل، العبـادة أفـرد إذا إال هـذا قائـل َيْصـُدُق  وال (ٿ ٿ) يقولـوا: أن المؤمنين عباده

 چ) قولـه: معنـى وهـو هبـا، ونفـردك بالعبـادة نخصـك معناهـا إذ كاذبـًا، كان وإال

ــوت: (چ ــرة: (ک ک) [56]العنكب ــدوا ال أي: [41]البق  وال اهلل، إال تعب

 ."غيره تتقوا وال اهلل، إال تتقوا وال غيره، تعبدوا

 الـرب القـادر والخالق الخالق، هو فاإلله" أيضًا: اآلية لهذه هتفسير أثناء يف وقال

 ، اهلل هـو المسـتعان والمعـين اهلل، هـو للعبـادة المستحق والمعبود اهلل، هو الرحيم

 ما بسرد بدأ ثم ،"لك... تذكرة منها نبذةا  لك اذكر كما ذلك، على اآليات دلت وقد

 قـال: ثـم النـاس، سـورة إلـى انتهـى حتـى البقـرة بسـورة ُمبتـدءاا  اآليـات من به استدل

 العبـادة، توحيـد هـو األسـاس أس أن ظـاهرة داللـة تـدل وغيرهـا اآليـات هذه فكل"

 ."العالمين رب هلل العمل وإخالص

 قــال: [7]الفاتحــة: (ڦ ڤ ڤ ڤ) تعــالى: لقولــه تفســيره عنــد ذلــك ومــن

 عبـاده علـى كذلـ اهلل أنعـم وقـد الحـق، إلـى الموصـل هـو المسـتقيم الصراط وهذا"

 المـنعم بعضـهم فّسـر وقد عليين، أعلى إلى به فهداهم الفالحين، وأوليائه الصالحين

 كمـا هبـداهم اتـدي أن اهلل أمرنـا الذين من المراد أن نقول ونحن بالمسلمين، عليهم

                                                 
 (.165) المعصومي الثمين، الجوهر عقد انظر: (1)

 (.192) السابق المرجع انظر: (2)

 (.201) المعصومي الربهان، أوضح انظر: (3)
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 النبيـين من عليهم اهلل أنعم الذين وهم [90]األنعام: (ۆئ ۇئ ) تعالى: قال

 علــى تعــالى اهلل أحــال فقــد الســالفة؛ األمــم مــن الحينوالصــ والشــهداء والصــديقين

 ."الحاجة بقدر القرآن سائر يف وفصله الفاتحة يف أجمله معلوم

 ٺ ٺ) لقولـه: تفسـيره عنـد منهـا كثيـرة، ذلـك على فاألمثلة ؛بالسنة عنايته وأما

 الحســاب والــدين: ، اهلل هــو الحقيقــة يف والملــك"قــال: ،[4]الفاتحــة: (ٺ

ــاك والجــزاء، ــال م ــالى: ق ــور: (ڭ ۓ ۓ ے ے)تع  (ڀ ڀ)و [25]الن

 نفســه، دان مــن ))الكــيس الحــديث: ويف محاســبون. مجزيــون أي: [53]الصــافات:

 ."الموت(( بعد لما وعمل

 ٿ) تعالى: لقوله تفسيره عند العبادة يف الشرك من وتحذيره حديثه معرض ويف

 باإلجمـاع، ُيّكفر غيره اهلل عبادة يف أشرك من" قال: [5]الفاتحة: (ٿ ٿ ٿ

  اهلل رسـول قـال وقـد ضـر، دفـع أو خير لجلب كالدعاء ذلك، على أصر إن وُيقتل

 ."باهلل(( فاستعن استعنت وإذا اهلل، فاسمل سملت ))إذا : عباس البن

 بن عمران حديث أورد باهلل الشرك من تحذيره وأثناء أيضًا اآلية لهذه تفسيره ويف

 فقـال هذه  ))ما فقال: صفر، من حلقة يده يف رجالا  رأى  النبي أن وفيه  حصين

 مـا عليـك وهـي مـت لـو فإنـك وهنـًا، إال تزيـدك ال فإاـا انزعهـا فقـال: الواهنـة، من

 .أبداا(( أفلحت

                                                 
 (.335) المعصومي الربهان، أوضح (1)

ــابق المرجــع (2) ــن أخرجــه والحــديث (.114) الس ــاب ،ســننه يف ماجــه اب ــد، كت ــاب الزه ــر ب ــوت ذك  الم

ــرقم (،2/1423) واالســتعداد ــاب ســننه، يف والورمــذي ؛4260 ب ــرقم (،4/219) القيامــة صــفة كت  ب

 السلسـلة يف واأللباين (؛5/67) القدير فيض يف المناوي وضعفه ؛"حسن حديث هذا" وقال: ،2459

 (.11/499) الضعيفة

ــرقم (،4/487) مســنده يف أحمــد اإلمــام رجــهأخ والحــديث (.139) المعصــومي الربهــان، أوضــح (3)  ب

ــذي ؛2763 ــننه، يف والورم ــاب س ــة، صــفة كت ــرقم القيام ــال: (4/667) 2516 ب  حســن حــديث" وق

 ."صحيح

 يف والحـــاكم ؛20000 بـــرقم (،33/204) مســـنده يف أحمـــد أخرجـــه والحـــديث الســـابق. المرجـــع (4)

= 
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ــيره ويف ـــ: تفس ــن (ٹ )ل ــه م ــالى: قول ــة: (ٹ ٹ ٹ)تع  [6]الفاتح

 وقـال: ،خطـًا  اهلل رسـول لنـا خـط قـال: أنـه مسـعود ابـن عـن جـاء بما استشهد

 وعلـى ُسـُبل ))هـذه وقـال: يسـاره وعن يمينه عن خطوطًا خط ثم اهلل(( سبيل ))هذا

 ڇ ڇ چ چ چ چ) تعـالى: قولـه قـرأ ثـم إليـه(( يدعو شيطان سبيل كل

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[153]األنعام:(ڑ

 الشـــيخ اعتنـــى فقـــد ؛والتوووابعين الصوووحابة بوووأقوال القووورآن بتفسوووير عنايتوووه وأموووا

 ما غالب كان وإن تفسيره، يف  والتابعين الصحابة بمقوال -اهلل رحمه– صوميالمع

 كثيـر وابـن الطـربي كتفسـير عنهـا ينقـل التـي التفسـيرية مصـادره بواسـطة عنهم ينقله

 قولـه تفسـير يف عبـاس ابـن عـن ذكـره مـا منهـا: كثيـرة، ذلـك على واألمثلة وغيرهما،

 مجاهـد: وعـن ."اإلسـالم اكذ" قـال: أنه [6]الفاتحة: (ٹ ٹ ٹ) تعالى:

 ."بعده من وصاحباه  النبي هو" قال: العالية أبي وعن ."الحق أنه"

 األقـوال هـذه بـين يميـز كـان بـل فقـط؛ األقـوال هذه بنقل المعصومي يكتف ولم

 لقولـه تفسـيره عنـد ذلـك فمـن بينهـا، الجمـع علـى يعمل أو منها الصحيح إلى فيشير

 ،"النبيـون هم" قال: أنه  أنس عن نقل [7]الفاتحة: (ڦ ڤ ڤ ڤ) تعالى:

 عبـد وعـن ،"المسـلمون هـم" وكيـع: وعـن ،"المؤمنـون هـم" : عبـاس ابن وعن

                                                 
= 

 ."يخرجاه ولم اإلسناد حيحص حديث" وقال: ،7502 برقم (،4/240) الطب، كتاب المستدرك،

 بــرقم: (،7/208) مســنده يف أحمــد أخرجــه والحــديث (.289) المعصــومي الربهــان، أوضــح انظــر: (1)

ــة بــاب ســننه، يف والــدارمي ؛4142 ــرقم: (،1/285) الــرأي أخــذ كراهي  الســنن يف والنســائي ؛208 ب

 كشـف يف المنـاوي الوقـ ؛11109 بـرقم: (،10/95) األنعـام سـورة تفسـير التفسـير، كتـاب الكربى،

 ."ثقات رجاله" (:1/142) المناهج

 (؛1/175) الطــربي البيــان، جــامع يف اآلثــار هــذه وانظــر (؛320) المعصــومي الربهــان، أوضــح انظــر: (2)

 (.1/38) السيوطي المنثور، الدر (؛1/52) كثير ابن العظيم، القرآن تفسير
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 أعـم  عبـاس ابـن وقـول " قـال: ثـم ."معـه ومن  النبي هم" أسلم: ابن الرحمن

 ."أعلم واهلل وأشمل،

 منهـا كثيـرة ذلك ىعل واألمثلة تفسيره، يف ظاهراا  ذلك كان فقد ؛باللغة عنايته وأما

 هلل الحمـد كون ومعنى أفراده، من فرد أي يف للجنس هي الحمد يف التي )أل(" قوله:

 وإليـه مصـدره فهـو عليـه الحمـد يصـح شـيء أي أن هـو أنواعـه؛ مـن نـوع بمي تعالى

 إلنشـاء اسـتعملت ولكنهـا خربيـة، الجملـة وهـذه حال، كل على هلل فالحمد مرجُعُه،

 إثبات فهو تحقق أنواعه أي يف الجميل الثناء أن إثبات فهو يةالخرب معنى فمما الحمد.

 وجهـه عمـا عبارة جعلها الحامد أن فهو اإلنشائية معنى وأما ... إليه وراجع تعالى له

 ."الحال يف تعالى اهلل إلى الثناء من

 ٿ ٿ ٿ) قولـــه: يف النـــون معنـــى فمـــا قيـــل فـــإن" آخـــر: موضـــع يف وقـــال

 فـال للتعظـيم كانـت وإن واحـد! فالـداعي للجمـع نتكا فإن [5]الفاتحة: (ٿ

 العبــاد، جــنس عــن اإلخبــار ذلــك مــن المــراد بــمن أجيــب وقــد المقــام! هــذا يناســب

 وعـن نفسـه عـن فـمخرب إمـامهم، أو جماعـة يف كان إن سيما وال منهم، فرد والمصلي

 ."أجلها من ُخلِقوا التي بالعبادة المؤمنين إخوانه

ـــك ومـــن ـــد شـــعر؛بال استشـــهاده ذل ـــه تفســـيره فعن ـــالى: لقول  پ پ پ) تع

 فالجـائع إليـه، أشـرنا كمـا سـببًا حمد لكل أن واعلم" قال: [2]الفاتحة: (پ

 الـذي هلل الحمـد يقـول والظمـآن وأشـبعني، وأطعمنـي غـذاين الـذي هلل الحمـد يقول

 الشــاعر وقــال علمنــي، الــذي يقــول والجاهــل أغنــاين، الــذي يقــول والفقيــر أرواين،

 أسلم: مال الجاهلي

                                                 
 (؛1/179) الطـربي البيـان، جـامع يف: اآلثـار هـذه وانظـر (؛337) المعصـومي الربهـان، أوضح انظر: (1)

 (.1/54) كثير ابن العظيم، القرآن وتفسير

 (.89-88) المعصومي الربهان، أوضح (2)

 (.126) السابق المرجع (3)
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 سرباال اإلسالم من اكتسيت حتى أجلي يميت لم إذ هلل الحمد

 صـالته يف يقـول فالمسلم العالم، جميع ُمَربي اهلل أن سببه السورة هذه يف فالحمد

 ."والسفليات الُعلويات من العالم جميع رّبى الذي هو ألنه هلل الحمد

 قـال وإنما" قال [5]الفاتحة: (ٿ ٿ) لقوله: تفسيره فعند بالبالغة؛ عنايته ذلك ومن

 مـن امتنـاع ال ألنـه لغيـره، عبادهتم نفي يفد لم نعبدك قال لو ألنه نعبدك، يقل ولم نعبد، إياك

 أاـم أفـاد (ٿ ٿ) قـال: لما وأما المشركين، دأب هو كما اهلل غير ويعبدوا اهلل يعبدوا أن

 ."أبداا  اهلل لغير تجوز ال والعبادة اهلل، غير يعبدون وال يعبدونه

 ٺ ڀڀٺ پڀڀ پ پ پ) إن" قولـــه: أيضـــًا ذلـــك ومـــن

 (ٿ ٿ ٿ ٿ)و الغيبــة، لفــظ علــى مــذكور كلــه [4-2]الفاتحــة: (ٺ

 فيه  النكتة وما فيه  الفائدة فما الخطاب. إلى الغيبة من انتقال [5]الفاتحة:

 مـافل تعـالى، إليـه بـه تقـّرب كمنـه عليـه وأثنـى اهلل َحِمـد لّما المصلي أن فالجواب

 تـرى أال واسـطة. بال المشافهة سبيل على وقع ما السؤال فمحسن َيْسمله، شرع تقّرب

 أنفسـنا، ظلمنـا ربنـا فقالوا: بالسؤال شافهوه رهبم سملوا لما السالم عليهم األنبياء أن

 سبيل على الكريم من الرد أن فيه والسبب أرين، ورب لي، هب ورب لنا، اغفر ورب

  ."أولى الحضور يف والطلب فالدعاء د،بعي والمخاطبة المشافهة

 القرآن: علو  يف منهجه ثالثًا:

 تعـرض أنـه الفاتحـة لسـورة تفسـيره يف -اهلل رحمـه- المعصومي الشيخ يميز مما

                                                 
 أنـه والصـحيح (،236) ديوانـه يف كمـا الجاهليـة، شـعراء أحـد العـامري ربيعـة بن لبيد إلى البيت ُينسب (1)

ــن لفــروة ــة ب ــاين الشــعراء، معجــم انظــر: ي،الســلول نفاث ــة (؛339) المرزب ــون يف األرب ااي  األدب، فن

 (.18/121) النويري

 (.95) المعصومي الربهان، أوضح (2)

 (.185) السابق المرجع (3)

 (.185) المعصومي الربهان، أوضح (4)
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 منهجـه لوازم من وهذا السورة، تضمنتها التي القرآن بعلوم المتعلقة المسائل لغالب

 القـرآن علـوم جميع استوعب أنه أقول دأكا حتى به، والتزم عليه سار الذي التحليلي

 وما نزولها، وعن السورة، أسماء عن كحديثه كثيرة، ذلك على واألمثلة هبا، المتعلقة

 مـن فيهـا ومـا بمنواعهـا، ومناسبات قراءات، من فيها وما آياهتا، وعدد فضلها، يف ورد

  ذلك. غير إلى وغامضه القرآن مشكل

 القـرآن، أم أيضـًا: أسـمائها مـن أن ذكـر ؛الفاتحـة سـورة أسـماء عـن حديثـه فعند

 ثـم الصـالة، وسـورة القـرآن، وأساس والشافية، والكافية، والوافية، الكتاب، وفاتحة

  .لإلطالة تجنبًا سردها وتركت ذلك، يف الواردة واآلثار تسمية، كل سبب ذكر

 اهلل رحمـه- لمجاهـد خالفـًا بمكـة نزلـت" قـال: السـورة نـزول عن حديثه وعند

 ذلـك أن شك وال َفرضيتها، ألول بالفاتحة كانت الصالة أن على فاإلجماع ،-عالىت

 بالمدينـة وأخـرى الصـالة، فرضـية عند بمكة مرة نزلت أاا بعضهم وقال بمكة. كان

 ."أعلم تعالى واهلل القبلة، حولت حين

 ذلك يف جاء ما وأورد خاصًا، فصالا  لذلك عقد فقد الفاتحة سورة فضل عن وأما

ــار مــن ــث اآلث ــة، واألحادي ــا النبوي ــك، يف المفســرون ذكــره وم ــام ذل  يتســع ال والمق

 .لذكرها

 مـن مسـتقلة آية هي هل البسملة يف اختلفوا ثم" :-اهلل رحمه- قال اآلي عدّ  وعن

 الصــحابة مــن جماعــة وقــول الكوفــة قــراء مــن الجمهــور عنــد هــو كمــا الفاتحــة أول

 قـول هـو كمـا بالكليـة أولهـا من تعد ال أو ية،آ بعض أو الخلف، من وخلق والتابعين

 ذلك. يف المفسرين من عدد أقوال أورد ثم ،"والفقهاء القراء من المدينة أهل

                                                 
 (.23-21) المعصومي الربهان، أوضح انظر: (1)

   (.22) و (20) السابق المرجع (2)

 (.29-27) السابق المرجع انظر: الستزادة،ل (3)

 (.79) المعصومي الربهان، أوضح (4)
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 تعـالى: لقولـه تفسـيره فعند بتوجيهها؛ واهتمامه للقراءات إيراده أيضًا ذلك ومن

 {َمالِــك} ويعقــوب: والكســائي عاصــم قــرأ" قــال: ،[4]الفاتحــة: (ٺ ٺ ٺ)

 بكسر" الِملك ذو المالك أن بينهما والفرق الحجاز، أهل وعليها {َملك} اقون:والب

 ھ ھ ھ) قوله: بمثل لألولى يشهد والقرآن "بضمها" الُملك ذو والَملك ،"الميم

 ."[16]غافر: (ىئ ىئ ېئ) بقوله: وللثانية [19]االنفطار: ( ے ے ھ

 ببيـان وذلـك هبـا، مامـهواهت للمناسـبات إيـراده كـذلك؛ القـرآن بعلوم عنايته ومن

 مـع الفاتحـة سـورة آيـات وبـين نفسـها، السـورة آيـات بـين والتناسـب االرتبـاط وجه

 تعالى قوله مناسبة من ذكره ما ذلك أمثلة ومن البقرة، سورة وهي بعدها التي السورة

 أن ثبـت لمـا" فقـال: آيـات؛ مـن قبلهـا مـا مع [5]الفاتحة: (ٿ ٿ ٿ ٿ)

 يخـتص الحمـد وفـوق الحقيقـي؛ المحسـن ألنـه تعـالى إليـه راجعـة   المحامـد جميع

 هبــذه اتصــف مــن يــا يقــول: القــار  فكــمن الخضــوع؛ غايــة هــي التــي بالعبــادة تعــالى

 فضـالا  والخضوع بالعبادة نخصك أي: (ٿ ٿ) سواه عما هبا يمتاز التي الصفات

 ."الحمد عن

 مـع [6]الفاتحـة: (ٹ ٹ ٹ)تعـالى: قوله مناسبة يف ذكره ما ذلك ومن

 المطالـب، أجل المستقيم الصراط إلى الهداية سؤال كان ولما" قال: حيث قبلها، ما

 يديـه بـين ُيَقـّدموا أن وأمـرهم سـؤاله، َكيفّيـة عبـاده اهلل َعّلـم المواهـب؛ أشـرف ونيُلهُ 

 ."وتمجيده عليه والثناء حمده

 جــهبو يتعلــق مــا أمــا الواحــدة، الســورة آيــات بــين بالمناســبات يتعلــق فيمــا وهــذا

 فائقة عناية به اعتنى فقد البقرة؛ سورة مع الفاتحة سورة آيات بين والتناسب االرتباط

                                                 
 (.111) المعصومي الربهان، أوضح (1)

 (.117) السابق المرجع (2)

 (.291) السابق المرجع (3)
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 وجـه ليبـين "وعالمـتهم المهتـدين صـفات" أسـماه: تفسيره ااية يف فصالا  عقد حتى

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ) الفاتحـة: سـورة يف تعـالى قولـه بـين والمناسـبة االرتباط

 ســورة يف تعــالى قولــه وبــين [7]الفاتحــة: (ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 الصــفات تلــك مــن عــدداا  فــذكر ،[2]البقــرة: (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ) البقــرة:

 النبوية. واألحاديث القرآنية باآليات ذلك على مستدالا  والعالمات،

 القــرآن علــوم مســائل مــن ذلــك فــإن غامضــه؛ أو القــرآن بمشــكل يتعلــق مــا وأمــا

 منهجه من الغالب وكان تفسيره، يف هبا واعتنى المعصومي هبا اهتم التي وموضوعاته

 ذلـك فمـن عنـه، يجيـب ثـم -القـار  انتبـاه لفت يف منه رغبة– سؤاالا  يثير أنه ذلك يف

 سـؤال هنـا وهـا" قـال: [6]الفاتحـة: (ٹ ٹ ٹ) تعالى: لقوله تفسيره عند

 لـم وإرشـادات أحكـام وعنـدنا تقـدمنا مـن صـراط باتباع تعالى اهلل يممرنا كيف وهو:

 بعـده  ومـا لزماننـا وأصـلح شـرائعهم مـن أكمل شريعتنا كانت لكوبذ عندهم، تكن

 وإنمـا واحـد، األمـم جميـع يف اهلل ديـن بـمن يصـر  أنه وهو الجواب لنا يبين والقرآن

 خـالف فـال األصـول وأمـا الزمـان، بـاختالف تختلف التي بالفروع األحكام تختلف

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) تعــالى: قــال ،"أصــالا  فيهــا

 ."[64عمران: ]آل (چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ) قولـه: يف الظـاهري التنـاقض عن ويجاب" قوله: ذلك ومن

 ( ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک) وقولــــه: ،[52]الشــــورى: (ڤ

 [272]البقــرة: ( ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ)و [56]القصــص:

 هـي عنـه نفاهـا والتـي والحـق، الخيـر علـى الداللـة هـي  للنبي أثبتها التي فالهداية

 ."والتوفيق اإلعانة بمعنى ةالثاني

                                                 
 (.336) المعصومي الربهان، أوضح (1)

 (.318) السابق المرجع (2)
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 بالواقع: اآليات ربط يف منهجه رابعًا:

 التــي اآليــات بــربط عنايتــه تفســيره يف المعصــومي الشــيخ مــنهج معــالم أبــرز مــن

ــالواقع يفســرها ــه، ويحــيط يعيشــه الــذي ب ــه ب ــر معالجــة ومحاولت  القضــايا مــن الكثي

 رّبهـم بكتـاب للعمـل هموتـوجيه النـاس دعوة خالل من زمنه يف المنتشرة واألخطاء

 كثيـرة، ذلـك علـى واألمثلـة تفسـيره، من كبيراا  حيزاا  ذلك أخذ حتى آياته، يف والتفكر

 مـن عـدداا  أورد أن وبعـد [4]الفاتحة: (ٺ ٺ ٺ)تعالى: لقوله تفسيره عند منها

 أخـي يـا فـانظر" قـال: اليـوم ذلـك من الكفار هبا ُمخوفًا تعالى اهلل أنزلها التي اآليات

ــى ــات ههــذ إل ــر اآلي ــا، وتفّك ــه فيه ــك ال فإّن ــوم ينَفُع ــة ي ــك إال القيام ــك إيماُن  وأعماُل

 إذن بعـد إال ألحد   أحد   يشفعُ  وال وحده، اهلل إال لك يغفرُ  وال يرحُمك وال الصالحة،

 فالنًا أن من األوثان وَعَبَدةِ  النصارى به اغورّت بما َتغَترّ  فال اإليمان، ألهل تعالى اهلل

ــدخل أو ينفــع، أو يشــفع ــة ُي ــه الجن ــال َهــَوس كلهــا هــذه فــإن النــار، مــن وُينجي  وخي

 علـى االعتمـادِ  مـن الحـذر كـّل  فالحذر األََبالِسة، وأفكار الّدجَاِجلة، أوهام اخورََعْتها

 ."القهار الواحدِ  اهلل غيرِ 

 المعنى بين أن وبعد [5]الفاتحة: (ٿ ٿ) تعالى: لقوله تفسيره عند ذلك ومن

 وهـو لإلسـالم ينتسـب مـن وبعـض البـدع أهـل عليـه مـا وأبطـل انة،لالستع الصحيح

 بمصـحاب يسـتعينون الـذين أن تعلمـون هنـا ومن" :-اهلل رحمه- قال للشرك، أقرب

 ونمـاء أمراضـهم، وشـفاء أمـورهم، وتيسير حوائجهم، قضاء على والقبور األضرحة

 صــراط عــن فهــم المصــالح؛ مــن ذلــك وغيــر أعــدائهم، وهــالك وزرعهــم، حــرثهم

 ."معرضون اهلل ذكر وعن ناكبون، التوحيد

 رآهــا التــي والوقــائع األحــداث مــن كثيــر وصــف يف المعصــومي اســتمر وهكــذا

                                                 
 (.117) المعصومي الربهان، أوضح (1)

 (.124) السابق المرجع ر:انظ (2)
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 وذكر النهر، وراء ما وبالد والهند الصين وبالد وتركستان وروسيا أوربا يف وشاهدها

 والمبتدعــة المتصــوفة مــن الضــالل أهــل مــن لكثيــر ومناقشــاته محاوراتــه مــن طرفــًا

 الضــالالت مــن أولئــك عليــه مــا تفنيــد علــى تفســيره يف وعمــل وغيــرهم، وثنينوالــ

 أمثـال اإلسـالم؛ علمـاء عـن جـاء وما والسنة، الكتاب على ذلك يف مستنداا  واألوهام

 وعلـى الوهـاب، عبـد بن محمد والشيخ القيم، ابن وتلميذه تيمية، ابن اإلسالم شيخ

 أكثـر يف عنهـا يعتـذر جعلتـه إطالة كذل يف وأطال عصره، يف نجد علماء كتبه ما بعض

 حديثـه وأثنـاء [5]الفاتحـة: (ٿ ٿ ٿ ٿ) لقوله تفسيره فعند موضع، من

 وإنمـا" قـال: وضـاللهم؛ دجلهـم وشـاهد عاصـرهم الـذين والمبتدعة المتصوفة عن

 النـاس أكثر والبتالء جداا، مهمة لكواا المسملة هذه يف الكالم وطولت النقل أكثرت

 عليـه بـاهلل إال تـوفيقي ومـا اسـتطعت، مـا وبينـت وشـرحت وضـحتفم الورطة، هبذه

 ."أنيب وإليه توكلت

 التفسري: يف منهجه على املآخذ أبرز الرابع: املطلب

 وأوسـع أجـل من "القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" المعصومي الشيخ تفسير ُيعدّ 

 تعالى، هلل إال كمال وال لخل أو نقص من يخلو ال بشري عمل أنه إال التفسير؛ يف مؤلفاته

   يلي: ما التفسير لهذا دراستي أثناء لي ظهرت التي المآخذ أبرز من فإن ولهذا

 يف تعلق لها أخرى آيات تفسير إلى الفاتحة سورة آيات تفسير عن االنصراف -1  

 فيـه انتشـرت زمـن يف خاصـة بمنواعـه التوحيـد بيـان أهمية فمع العقيدة، جوانب أحد

ــدع ــاتوالخرا الب ــع والشــركيات؛ ف ــة وم ــط أهمي ــير رب ــالواقع التفس ــيخ أن إال ب  الش

 حتــى اإلطالــة غايــة ذلــك يف وأطــال األمــر، هــذا يف توســع -اهلل رحمــه– المعصــومي

 بعض يف يفتقد تفسيره جعلت الجانب؛ هبذا تعلق لها أخرى آيات تفسير إلى انصرف

 والورتيب. النظم حسن إلى المواضع

                                                 
 (.287) المعصومي الربهان، أوضح (1)



 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 

 

452 

 ومـرة المتـمخرين أقـوال يقـدم فمـرة المفسـرين؛ عـن تهنقوال يف الورتيب عدم -2

ــدم ــين يخلــط ومــرة المتقــدمين أقــوال يق   التقيــد دون يســير وهكــذا وهــذا، هــذا ب

 واحد. بمنهج

 إن حتى أخرى أحيان   يف الورتيب وعدم أحيانًا اآليات بعض تفسير يف التكرار -3

 كثـرة مـن نـاتج ذاوهـ يتحـدث، الفاتحـة سـورة آيـات مـن آيـة أي عن يعلم ال القار 

 بسبب أو المفسرة، اآلية جوانب أحد يف تعلق لها أخرى مسائل يف اإلطالة االستطراد

 المفّسرة. اآلية غير أخرى آيات تفسير إلى انصرافه

 دون ذلـك يف اإلطالـة مـع المواضـع بعـض يف المفسـرين أقوال بنقل االكتفاء -4

 بينها. التمييز أو األقوال هذه على التعقيب

 

* * * 
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 اخلامتة

 عـن بالكشـف فيـه ُوّفقـت قـد أكـون أن تعـالى اهلل أسمل الذي البحث هذا ختام يف

 وقـد التفسـير، يف جهـوده وعـن المعصـومي سـلطان محمـد العالمـة الشـيخ شخصية

 التالي: النحو على والتوصيات النتائج من عدد إلى البحث هذا يف توصلت

 النتائج: أهم أوالا:

 منهـا كثيـرة علوم يف مشارك موسوعي عالم لمعصوميا سلطان محمد الشيخ -1

 "القـرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" أهمها: من مؤلفات ذلك يف وله القرآن، تفسير

 ."المحرومين عن المحظوظين تمييز" و

 عصره، علماء أحد يكون بمن أّهلته عالية علمية مكانة المعصومي الشيخ حاز -2

 الخيريـة، الحـديث ودار النبـوي والمسـجد لحـراما المسـجد يف التدريس يتولى وأن

  طبعاهتا. وتعددت انتشارها اتسع حتى العلماء، من كثير إعجاب مؤلفاته تنال وأن

 اإلمام دعوة عن وعن التوحيد عن مؤلفاته خالل من المعصومي الشيخ دافع -3

ــدد ــيخ المج ــد الش ــن محم ــاب، عبــد ب ــارب الوه ــدع وح ــات الب  والطــرق والخراف

 العزيز عبد الملك المؤسس يد على قامت التي العلمية النهضة يف وشارك ،المنحرفة

 البالد، خارج المؤتمرات من عدد يف وانتدبه عنده، خاصة مكانة ونال ،-اهلل رحمه–

 يف الربهـان أوضـح" تفسـيره: ومهـا الخاصـة نفقتـه علـى مؤلفاتـه من عدد بطبع وأمر

  ."القرآن أم تفسير

 المغمـورة التفاسير من "الربهان أوضح" المعصومي لشيخا تفسير اليوم ُيعدّ  -4

 وقّلـة نسـخه، لنـدرة منهم، أدنى هو عمن فضالا  المتخصصين من كثير يعرفها ال التي

 إليه. أشار أو عنه تحدث من

 وبرزت التفسير بطرق "الربهان أوضح" تفسيره: يف المعصومي الشيخ اعتنى -5

 الُمفّسـرة، اآليـة معنـى يف المفسـرين أقـوال بنقل واهتم بالقرآن، القرآن بتفسير عنايته
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 بـالواقع، اآليـات بربط واهتم القرآن، علوم مسائل من بالسورة يتعلق ما بكل واعتنى

 التوحيد. أنواع وبيان العقيدة بجانب البالغة عنايته وبرزت

 وتشـجيع العلـم نشر يف كبير دور -اهلل رحمه- العزيز عبد الملك لجاللة كان -6

 تفسـير ومنهـا الخاصـة نفقتـه علـى العلـم كتـب مـن عـدد طباعتـه ذلـك ومن ء،العلما

 ."الربهان أوضح" المعصومي:

 التوصيات: أهم ثانيًا:

 بإعادة "القرآن أم تفسير يف الربهان أوضح" المعصومي: الشيخ تفسير إبراز -1

 ونشره. تحقيقه

ــــز" تفســــيره: خــــالل مــــن اإلجمــــالي التفســــير يف منهجــــه دراســــة -2  تميي

 ."ظينالمحظو

 تمييز" و "الربهان أوضح" كتابيه: خالل من والتدبر التفسير يف منهجه دراسة -2

 ."المحظوظين

 أنواعها. باختالف تساؤالته ودراسة جمع -3

 أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على وسلم اهلل وصلى

 

* * * 
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 واملراجع املصادر

 عبـد سـودة، ابـن ،رابوعوال عشور الثالوث القورن أعول  بوفيات المطالع إتحا  .1

 الغــرب دار حجــي، محمــد تحقيــق: هـــ(،1400)ت القــادر عبــد بــن الســالم

 م.1997 هـ،1417 ،1ط بيروت، اإلسالمي،

 صادر، دار هـ(،682 )ت محمد بن زكريا القزويني، ،العباد وأخبار البلد آثار .2

 د.ت. د.ط، بيروت،

 محمـد المعصومي، ،نواإليما والكفر والبدعة السنة يف الثمان المسائل أجوبة .3

 الحميــد عبــد بــن علــي بــن حســن بــن علــي تحقيــق: هـــ(،1381 )ت ســلطان

 هـ.1417 ،1ط الرياض، والتوزيع، للنشر الراية دار الحلبي،

ــين د. اإلسوول ، توواريخ أطلووس .4 ــراء دار مــؤنس، حس ــالم الزه  العربــي، لإلع

 م.1987 هـ،1407 ،1ط القاهرة،

ــل،خل شــوقي د. اإلسوولم ، العووالم دول أطلووس .5  ،2ط دمشــق، الفكــر، دار ي

 هـ.1424

 المعلمـي، ،الهجوري عشور الرابوع القورن إلوى التاسع القرن من المكيين أعل  .6

  هـ.1421 ،1ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار الرحمن، عبد بن اهلل عبد

 المجتبـى، دار يعقـوب، بـن أنـس الشـريف الحسـيني، ،النبوة أرض من أعل  .7

 م.2016 ،هـ1437 ،1ط المنورة، المدينة

 للماليين، العلم دار هـ(،1396 )ت محمود بن الدين خير الزركلي، ،األعل  .8

 م.2002 ،15ط بيروت،

 أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، ،بالمأثور التفسير يف المنثور الدر .9

 د.ت. د.ط، بيروت، الفكر، دار هـ(،911 )ت بكر

 عبـد حسـن تحقيـق: ،هــ(303)ت شـعيب بن أحمد النسائي، ،الكبرى السنن .10

 م.2001 هـ،1421 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة شلبي، المنعم
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 )ت سلطان محمد المعصومي، ،النيروزية األيا  إلى ينسب فيما الدرية العقود .11

 ،1ط بيـروت، حـزم، ابن دار يوسف، رمضان خير محمد تحقيق: هـ(،1381

 م1997 هـ،1418

 هاشـم، ،الشوريفة النبويوة السونة إحياء يف ودورهم واألزهر مصر يف المحدثون .12

ــن أحمــد ــن الحســيني و عمــر ب ــد ب ــد عب ــة ، المجي  ،2ط مصــر، غريــب، مكتب

 )د.ت(.

 العاشور القرن من مكة أفاضل تراجم يف والزهر النور نشر كتاب من المختصر .13

 محمـد تحقيـق: هــ(،1343) مرداد اهلل عبد الخير، أبو ،عشر الرابع القرن إلى

 ،2ط جــدة، والتوزيــع، للنشــر المعرفــة عــالم ،علــي وأحمــد العــامودي ســعيد

 هـ.1406

 ،منهوا المسولم وموقوف المجتمعوات يف ودورهوا المعاصرة الفكرية المذاهب .14

 هــ،1427 ،1ط جـدة، الذهبيـة، العصـرية المكتبـة ، علـي بـن غالب عواجي،

 م.2006

 تحقيـق: هــ(،405) اهلل عبـد بن محمد الحاكم، ،الصحيحين على المستدرك .15

 هـ.1411 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى

 هـ.1424 ،1ط القاهرة، الثقافية، الدار عوريس، محمد العالم، بلدان معجم .16

 النــدوة ،المعاصوورة واألحووزاب والمووذاهب األديووان يف الميسوورة الموسوووعة .17

 حمـاد بـن مـانع د. ومراجعـة: وتخطـيط إشـراف اإلسـالمية، للشباب العالمية

ــي، ــدوة ردا الجهن ــة الن ــة العالمي ــر للطباع ــع، والنش ــعودية، والتوزي  ،4ط الس

 هـ.1420

 محمـد بن إسماعيل البغدادي، ،الظنون كشف على الذيل يف المكنون إيضا  .18

 إحياء دار الكليسي، بيلكه رفعت و الدين شرف محمد عناية: هـ(،1399 )ت

 د.ت. د.ط، بيروت، العربي، الوراث
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 سـعيد، اهلل عبـد الزهـراين، ،السوعودي العهود يف ومؤذنوه الحرا  المسجد أئمة .19

 م.2005 هـ،1426 ،4ط الطائف، الطرفين، دار

 عّمـان، اإلسـالمية، المكتبـة عيـد، محمـد عباسـي، ،الموذهب  التعصوب بدعة .20

  م.1986 هـ،1406 ،2ط

 تحقيـق: هــ(،774 )ت عمـر بـن إسـماعيل كثيـر، ابـن ،العظويم القورآن تفسير .21

 هـ.1419 ،1ط بيروت، العلمية، لكتبا دار الدين، شمس حسين محمد

 ،المرسوولين وتوحيوود الوودين تجريوود يف المحوورومين عوون المحظوووظين تمييووز .22

 علـي بـن حسـن بـن علي تحقيق: هـ(،1381 )ت سلطان محمد المعصومي،

 هـ.1421 ،2ط الدمام، الجوزي، ابن دار األثري، الحميد عبد بن

 هــ(،310 )ت جريـر نبـ محمـد الطـربي، ،القورآن آي تأويول عن البيان جامع .23

ــق: ــروت، الرســالة، مؤسســة شــاكر، محمــد أحمــد تحقي ـــ،1420 ،1ط بي  ه

 م.2000

 ،1ط بيــروت، اللبنــاين، الكتــاب دار الهــادي، عبــد التــازي، ،القوورويين جووامع .24

 م.1972

 الشـيخ تعقبـات أهـم مـع شواكر محمود أحمود الشويخ العلمة مقاالت جمهرة .25

 عبــد العقــل، هبــا: واعتنــى دهاوأعــ جمعهــا اإلســالمية، المعــارف دائــرة علــى

 م.2005 هـ،1426 ،1ط السعودية، الرياض، دار العزيز، عبد بن الرحمن

 للنشـر المجتمـع دار هــ(،1432)ت علـي جريشـة، ،اإلسولم  العالم حاضر .26

 م.1989 هـ،1410 ،4ط جدة، والتوزيع،

 المطبعــة هـــ(،1381)ت ســلطان محمــد المعصــومي، ،المتووين الشوورع حبوول .27

 هـ.1375 ،1ط ،مصر السلفية،

 المعصــومي، ،الموودد الميووت موون الطالووب حكووم يف الصوومد الواحوود اهلل حكووم .28

 اللؤلــؤة، دار زهــوي، آل منيــر بــن الــداين عنايــة: (،1381)ت ســلطان محمــد
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 م.2010 هـ،1431 ،1ط بيروت،

 هــ(،1335)ت الـرزاق عبـد البيطار، ،عشر الثالث القرن تاريخ يف البشر حلية .29

ــق: ــد تحقي ــة محم ــار،البي هبج ــات ط ــع مطبوع ــة مجم ــة، اللغ ــق، العربي  دمش

 هـ.1380

 د.ت. د.ط، د.م، بيروت، صادر، دار العامري، ربيعة بن لبيد ديوان .30

 دار الطـاهر، محمـد بـن الحفـيظ عبد الفاسي، الشيوخ(، )معجم الجنة رياض .31

 م.2003 هـ،1424 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب

 هــ(،1419)ت محمد بن ليع الهندي، ،حائل علماء تراجم يف الخمائل زهر .32

 . هـ،1380 الوراق، مكتبة

 األلبــاين، ،األمووة يف السووي  وأثرهووا والموضوووعة الضووعيفة األحاديووث سلسوولة .33

 هـ.1412 ،1ط الرياض، المعارف، دار هـ(،1420 )ت الدين ناصر محمد

 شــعيب تحقيــق: هـــ(،273 )ت يزيــد بــن محمــد القزوينــي، ،ماجووه ابوون سوونن .34

 م.2009 هـ،1430 ،1ط بيروت، العالمية، رسالةال دار وآخرون، األرنؤوط

 أحمــد تحقيــق: هـــ(،279 )ت عيســى بــن محمــد الورمــذي، ،الترمووذي سوونن .35

 هـ،1395 ،2ط مصر، الحلبي، البابي مصطفى مطبعة وآخرون، شاكر محمد

 م.1975

 تحقيــق: هـــ(،255 )ت الــرحمن عبــد بــن اهلل عبــد الــدارمي، ،الوودارم  سوونن .36

ــدارين، أســد ســليم حســين ــي ارد ال ــع، للنشــر المغن  ،1ط الســعودية، والتوزي

 هـ.1412

 هــ(،1391)ت الجبـار عبـد عمـر ،عشور الرابوع القرن يف علمائنا وتراجم سير .37

 هـ.1403 ،3ط جدة، السعودي، العربي الكتاب

 عبد بن الرحمن عبد الشقير، ،العزيز عبد الملك عهد يف ووقفها الكتب طباعة .38

 هـ.1424 ،1ط رياض،ال العزيز، عبد الملك دارة ، اهلل
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 المطبعــة هـــ(،1381)ت ســلطان محمــد المعصــومي، ،الثمووين الجوووهر عقود .39

 هـ.1375 ،1ط مصر، السلفية،

ـــد البســـام، ،قووورون ثمانيوووة خووولل نجووود علمووواء .40 ـــن اهلل عب ـــد ب ـــرحمن عب  ال

 هـ.1419 ،2ط الرياض، العاصمة، دار هـ(،1423)ت

 ،سلسوولتوالم والمشوويخات المعوواجم ومعجووم واألثبووات الفهووار  فهوور  .41

 دار عباس، إحسان د. عناية: هـ(،1382)ت الكبير عبد بن الحي عبد الكتاين،

 م.1982 هـ،1402 ،2ط بيروت، اإلسالمي، الغرب

 تـاج بـن الـرؤوف عبـد محمـد المنـاوي، ،الصوغير الجوامع شور  القدير فيض .42

 هـ.1356 ،1ط مصر، الكربى، التجارية المكتبة هـ(،1031 )ت العارفين

 عبـد بـن مصـطفى خليفـة، حـاجي ،والفنوون الكتب أسام  نع الظنون كشف .43

 م.1941 د.ط، بغداد، المثنى، مكتبة هـ(،1067 )ت اهلل

 بـن محمـد المنـاوي، ،المصابي  أحاديث تخريج يف والتناقي  المناهج كشف .44

 العربيـة الـدار إبـراهيم، محمـد إسـحاق محمـد د. تحقيق: هـ(،803) إبراهيم

 م.2004 ـ،ه1425 ،1ط بيروت، للموسوعات،

 (،1381)ت سلطان محمد المعصومي، ،سلطان محمد حال ترجمة مختصر .45

 هـــ،1431 ،1ط بيــروت، اللؤلــؤة، دار زهــوي، آل منيــر بــن الــداين عنايــة:

 م.2010

 هــ(،1379)ت عمـر بـن جميل محمد الشطي، ابن ،الحنابلة طبقات مختصر .46

 م.1986 هـ،1406 ،1ط بيروت، العربي، الكتاب دار

 تحقيـق: هــ(،241) محمـد بن أحمد حنبل، ابن ،حنبل بن أحمد اإلما  مسند .47

 هــــ،1421 ،1ط بيــروت، الرســالة، مؤسســـة وآخــرون، األرنــؤوط شــعيب

 م.2001
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ــد الشــيخ، آل ،و يوورهم نجوود علموواء مشوواهير .48 ــن الــرحمن عب ــد ب  اللطيــف عب

ــــ(،1406)ت ـــة دار ه ـــة للبحـــث اليمام ـــر، والورجم ـــاض، والنش  ،2ط الري

 هـ.1394

ــوي، ،البلوودان معجووم .49 ــاقوت الحم ــن ي ــد ب ـــ(،626 )ت اهلل عب  صــادر، دار ه

 م.1995 ،2ط بيروت،

ــاين، ،الشووعراء معجووم .50 ــد المرزب ــن محم ــران ب ـــ(،384 )ت عم ــب دار ه  الكت

 م.1982 هـ،1402 ،2ط بيروت، العلمية،

 )ت نـويهض عـادل ،الحاضر العصر حتى اإلسل  صدر من المفسرين معجم .51

ـــويهض مؤسســـة م(،1996 ـــمليف ن ـــ للت ـــروت، والنشـــر، ةوالورجم  ،3ط بي

 هـ.1409

 العربي، الوراث إحياء دار هـ(،1408 )ت رضا عمر كحالة، ،المؤلفين معجم .52

 د.ت. د.ط، بيروت،

 هــــ(،1381 )ت ســـلطان محمـــد المعصـــومي، ،اهلل إال إلوووه ال الجنوووة مفتوووا  .53

 أحمـد، اإلمـام دار األثـري، الحميـد عبـد بـن علـي بـن حسن بن علي تحقيق:

 م.2007 هـ،1428 ،1ط القاهرة،

 ،الحاضوور عصوورنا إلووى السوول  عيووه آد  عهوود منووذ اإلسوولم  التوواريخ موووجز .54

 م.1996 هـ،1417 ،1ط السعودية، د.ن، معمور، أحمد العسيري،

 ،1ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار حجي، محمد المغرب، أعالم موسوعة .55

 هـ.1417

 هــ(،560 )ت محمـد بـن محمد اإلدريسي، ،اآلفاق اختراق يف المشتاق نزهة .56

 هـ.1409 ،1ط بيروت، الكتب، عالم

 دار هــ(،733) الوهـاب عبـد بن أحمد النويري، ،األدب فنون يف األرب نهاية .57

 هـ.1423 ،1ط القاهرة، القومية، والوثائق الكتب
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 بــن إســماعيل البغــدادي، ،المصوونفين وآثووار المووؤلفين أسووماء العووارفين هديووة .58

 د.ت. د.ط، بيروت، بي،العر الوراث إحياء دار هـ(،1399 )ت محمد

 السلفية، المطبعة هـ(،1381)ت سلطان محمد المعصومي، ،المهتدين هدية .59

 هـ.1375 ،1ط مصر،

 العلمية: الرسائل .60

 عشر الرابع القرن يف السلفية العقيدة تقرير يف الحرام البلد علماء بعض جهود .61

 الحربـي، الصـاعدي حمـدي بـن اهلل ردة بـن المحسن عبد الباحث: الهجري،

 هـ.1419 عام القرى، أم جامعة الدين، وأصول الدعوة كلية ماجستير(،)

 عبـد بـن فـواز الباحـث: العقيـدة، نشـر يف وجهـوده المعصـومي محمد الشيخ .62

 القـرى، أم جامعـة الـدين، وأصـول الـدعوة كليـة )ماجستير(، السلمي، العزيز

 هـ.1423 عام

 والدوريات: المجلت

ـــى الشـــرك نســـبة بطـــالن .1 ـــاع وحـــواء آدم إل ـــد الســـالم، ليهم  ســـلطان محم

-452 ص هــ،1373 محرم، ،7 المجلد ،7العدد ،الحج مجلة المعصومي،

456. 

 بـن عمـر الشـيخ كتبـه: الصـومالي، اهلل عبـد بـن محمـد الشيخ العلماء: تراجم .2

 مركـز ،األصوالة مجلوة المعلـم، الرحمن عبد بن حسن والشيخ السبيل محمد

 عــام اآلخــر ربيــع ،27 العــدد ألردن،ا واألبحــاث، للدراســات األلبــاين اإلمـام

 .82-79 ص هـ،1421

 ،6 العـدد ،الحوج مجلوة المعصـومي، سـلطان محمـد الرجـال، هـؤالء عرفت .3

 .630-627 ص هـ،1372 الثاين ربيع ،10 المجلد
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 ،7 العـدد ،الحوج مجلوة المعصـومي، سـلطان محمـد الرجـال، هـؤالء عرفت .4

 .355-353 ص هـ،1371 الحجة ذي ،5 المجلد

 عبـد بـن محمـد حـوار: اليوسـف، الطيب محمد الشيخ: فضيلة مع عددال لقاء .5

 ص هـ،1423 اآلخر ربيع ،14 العدد العدل، وزارة ،العدل مجلة المقرن، اهلل

1-10. 

 اإللكترونية: المواقع

 https://2u.pw/p55JF ويكيبيديا الحرة، الموسوعة

* * * 

https://2u.pw/p55JF
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Al- Sheikh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajndi 

Al-Mecci ( died in 1381 h) And his effort in 

interpretation 

 

Dr. Nawaf Gadeer Al-Towmi Al-Shammri 
Assistant Professor of interpretation and  

Quranic Sciences /Depatment of Islamic Studies / College of Education  

Al-Mojamma University 

 

Abstract  

This research deals with the definition of sheikh Muhammad sultan Al-

masoumi; one of the prominent salafi immigrants who landed in makkah Al-

mukarramah at the beginning of unification of this blessed country at the 

hands of the king abdul aziz –may god have mercy on him- was one of the 

participants in the scientific renaissance that took place at the hands of the 

founder, lncluding his interpretation: "Aodh al-borhan in the interpretation of 

mother of Al-Qur'an". 

The research aims to identify the personality of sheikh Al-masomi and his 

books on interpretation, highlighting the most prominent features of his 

approach to interpretation and the most important drawbacks to it, according 

to the descriptive analytical approach. 

One of the results of the research: that sheikh Al-masoumi, an 

encyclopedic scholar, defended through his books on monotheism and the 

call of the renewed imam sheikh Muhammad bin abd Al-wahhab, and 

worked hard to fight heresies, superstitions and deviant sufi methods, and 

took care in his interpretation "the clearest proof" of the correct sources of 

interpretation, issues of the sciences of the Qur'an, and the sayings of 

interpreters in the meaning of the verse, and interested in linking 

interpretation of reality. 

Despite the status and importance of this interpretation in its time, it is 

considered today as one of the submerged interpretations that many 

specialists do not know, One of the most important recommendations of the 

research: highlighting this interpretation by achieving it and republishing it, 

and the extensive study of its approach to interpretation and reflection. 

 

Keywords: Muhammad Sultan, Al-Masoumi, his efforts, interpretation. 
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Probably Phenomenal Reading Trough the book of ( Al-

wasila to Explain Al-Aqilah ) 
 

Dr. Maha Abdullah Muhammad Al-Hadab  
Associte Professor of interoretation and Quranic Sciences /  

College of Religion Fundamentals ( Quran and its Sciences Department ) 
Imam Muhammad bin Saud University 

 

Abstract  
Explanation of the appearance of writing the Holy Quran with the 

possibility of frequent reading is a common trend in drawing's books, and 
leads to the question about the rule of the anomalous reading in correction 
those appearances, as it was a Quran that was recited and then interrupted, 
Was that reading intended when writing the Quran, so that its appearance 
could be explained by that?  

 Al-Sakhawi's interest in this type of explanation has emerged, especially 
in the drawing's appearance which cannot be explained by the possibility of 
frequent reading; because the reading wasn’t proven until he committed to 
mentioning the irregular reading possibility of his book (Alwasela), and 
discovered a lot of readings that could be possible for writing, even if they 
were not frequent now. 

The objectives of this research include: 

1. To show the scientists' directions in a explanation of the appearance 
of writing. 

2. Collecting and studying the appearance of writing that Al-Sakhawi 
explained with the possibility of frequent reading through his book 
(Alwasela). 

3. To show the impact of the explanation on the appearance of writing 
by the possibility of frequent reading generally in writing books, and in Al-
Sakhawi in particular.  

The research took the descriptive analytical approach in the theoretical 
aspect and the comparative analytical inductive approach in the applied 
aspect. 

Its results include: 

1. The sources of graphology varied in the explanation of the 
possibility of the abnormality; Some of them referred to it in a few points, as 
in (Al-Mohkm) and (Mukhtasar Al-Tabeen), and some of them were 
committed to mentioning the possibility of anomalous reading in every place 
where it was possible to justify the appearance of writing, as Al-Sakhawi 
did, and others. 

2. The research revealed (27) words that Al-Sakhawi drawn by the 
possibility of anomalous reading. 

3. Al-Sakhawi requires the accuracy of reading to make the 
explanation of writing. 

4. When correcting the appearance of the writing, the anomalous 
possibility is on the abbreviation will.  

Keywords: Al Wasela, correction of writing, anomalous reading. 
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The Statement Saying in the Abstraction of the Holy 

Quran 

 
Dr. Shireen Kazem Siraj Benon 
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Fundamentals Umm Al-Qura University 

 

Abstract 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayer and peace upon our 
Prophet Mohamed Sayed prophets and Messengers, our Prophet Muhammad 
and his family 

Then 

It is known that God has ensured the preservation of the Noble Qur’an, 
and made people who memorize it and use all the ways in their power to 
memorize it, and whoever memorizes it strips it 

So, in this research, I explained the meaning of abstraction and collected 
the effects contained in the abstraction of the Qur’an; For the origin of a 
ruling and a statement in the ruling on abstracting the Qur’an, and its name: 
the statement shown in the abstraction of the Holy Qur’an. 

I divided it into an introduction, in which I explained the importance of 
the topic, the reasons for choosing it, previous studies, research objectives, 
plan, and method 

It is divided into three sections: 

 

 The first topic: Defining the term abstraction of the Qur’an. 

 

The second topic: collecting the effects contained in the abstraction of the 
Holy Qur’an. 

 

The third topic: the provisions of abstraction 

. Then I concluded the research with the most important results, among 
which was a clarification of the meaning of abstraction and a statement of its 
ruling, as I recommended Muslims to pact God's word and follow it and strip 
it from the delusions of the People of the Book. 

* * * 
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Graphic Interpretation Features in the interpretation of 
the scholar Al-Sa'adi 

Induction and Applied Study 
 

Dr. Iman Abdullah Omar Al-Amoudi 
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Saud Islamic University 
 

Abstract 

Title: Features of rhetorical explanation /interpretation According to the 
scholar Al-Saadi, may Allah have mercy on him, in his interpretation, An 
applied inductive study 

Researcher's name and scientific position/ degree : Dr. Eman bint 
Abdullah Al-Amoudi / Co-professor 

Research topic: rhetorical interpretation 

Objectives of the research: 

1/ Knowing the principles of rhetorical interpretation according to a 
honorable scholar such as Al-Saadi 

2 / applying the steps of rhetorical interpretation of the school of 
interpretation and discipleship by his precious book 

3 / Revealing the side of the accuracy of the deduction and highlighting 
the connotations in the light of the rhetorical interpretation of the scholar Al-
Saadi 

Methodology: 

1/ Extrapolating all the interpretations of the scholar Al-Saadi, may Allah 
have mercy on him: (simplification of the high-ranking/ the honorable ...) to 
extract the points of his interest in the rhetorical interpretation 

2/ Dividing these points into three main sections, which fall under 
rhetorical interpretation: vocabulary, structures, and styles. 

3 / seeking from the words of the interpreter on the points of his interest 
to the rhetorical interpretation with an example or two, as follows: 

A- profit/result of the verse 

b- profit/result of the statements/words of the interpreter 

C- To highlight the points of the evidence from his words 

D- To Clarify the aspect of the proof 

E- Referring to the points of more evidence from the author’s words in 
the footnote 

4- Attributing verses, transcribing hadiths, attributing sayings, and 
translating unpopular scholars  

The results and recommendations: 

1/ The interpretation of simplification of the high-ranking/ the honorable 
al-Rahman is not a general interpretation as some people classify it, but 
rather an interest for rhetorical interpretation, divisions, types, and others. 

2/ The inductive research resulted in more than one hundred explicit 
points from his interest in rhetorical interpretation 
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3 / The division and application of these points of his interest, may Allah 
have mercy on him, resulted in the rhetorical indications in words, 
structures, and linguistic styles. 

Second: Recommendations: 

1/ Studying the positions of the rhetorical interpretation of the scholar Al-
Saadi in his interpretation, an applied inductive study compared with other 
interpreters . 

2 / Tracing and extrapolating the features of the rhetorical interpretation 
of his student, the scholar Ibn Uthaymeen, who was clearly influenced by 
him. 

Keywords: 

Interpretation / rhetorical / extrapolation / application / Al Saadi / 
simplification 

 

* * * 
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The Voice Issues at Al-Shihab Al- Khafaji 

in his book ( Al- Radhi Care and the Judge Sufficiency ) 

that known as Al-Shihab Al- Khafaji's footnote 

 
Dr. Khadr Muhammad Taqi Allah Mayabi Al-Shanqeeti 

Associate Professor of Arabic  

The college of Yanbu University / Yanbu Royal Organization 

Abstract 

Researcher's name: Khader Mohammed Taqiullah Mayaba. 

The title of the exploration :The phonetic cases of Shihab al- Khafaji in 

his book( Enayat al- Radhi and Kifayat al- Qadi) known as the citation of 

Shihab al- Khafaji on al- Baydawi  

 Thank God, Lord of the Worlds, prayer, and peace over the most 

honorable prophets and missionaries and after 

 The book( Inaya Radhi and Kifaya al- Qadi) by Shihab Al- Khafaji is 

one of the books in which the scientific literature and letters crawled in 

further than one scientific aspect, because of the scientific status of its 

proprietor, and I've noticed that he bandied some voice issues and 

distinguished in his donation of these issues by mentioning the words of 

alphabet and accentuation scientists and the ten major readings, so I resolved 

to collect these issues and bandy them scientifically ,Search objects for this 

book include The meaning of a book( Inaya Radhi and Kifaya al- Qadi) and 

the scientific status of Shihab al- Khafaji , Identify expressions of Shihab al- 

Khafaji ,Compare the dialogues of early linguists, occult linguists, reading, 

and contemporary phonologists , Research approach The exploration 

reckoned on the descriptive- logical approach, which is grounded on the 

collection and scientific discussion of sound issues , former studies I didn't 

stand on the study of the collection of audio cases in the book( Inaya Radhi 

and Kifaya al- Qadi) , Subject Audio issues in the book( Inaya Radhi and 

Kifaya al- Qadi) as a whole and a relative descriptive- logical study. 

 

Keywords Khafaji, Footnote, Acoustic, Issues 

 
* * * 
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Question "آالن" 

By Ali bin Suleiman Al-Mansouri ( died in 1134 h ) 

 

Dr. Abdul Rahman Muqbel Matar Al-Shammari 
Associate Professor of readings 

Education college 

 King Saud University 

Abstract 

The letter of Sheikh Ali bin Suleiman Al-Mansoori (T.: after 1134 

AH) entitled “aalan” On the science of the faces of the ways of the 

Qur’an, it is considered as one of the psychological thesis in this 

section. I verified it in three written copies. : an introduction, two 

sections, a conclusion, and indexes, and the first section: the study 

section. It includes two topics, the first topic: a brief translation of Al-

Mansoori, and the second topic: the definition of the message. 

The second section: the verified text, then the conclusion, which 

includes the most prominent results and recommendations, and 

finally: the sources and references. 

* * * 
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A Message related to the interpretation of the saying of 
Allah ا أََولَم   ٱُّٱ ِض.. إِلَى يََرو  َر  8-7 ]الشعراء: َّ..اْل  ] 

By Mawla Abdulbaqi who famous for ( Torson Zadeh )  

Study and investigation 
 

Dr. A'tmad Ismail Jassim 
Teacher in Secondary Education / Ministry of Education / Salah Al-Dusin 

Directorate Educion of Iraq. 

Abstract 

By investigating the manuscripts that have been written about our 
scholars in the sciences of our law and studying them, the goal is 
achieved Galilee in maintaining these precious texts, and taking them 
out on firm foundations from the performance of transmission, as they 
are historical documents which were handwritten as witnesses to the 
civilization of this ancient nation; The breadth of knowledge of the 
ancients among its distinguished scholars, Likewise, one of the most 
important objectives of studying and verifying these manuscripts is to 
bring them to light, so as to bring benefit to the people of knowledge.  

From students and researchers, and one of these manuscript texts is 
a message related to the interpretation of the Almighty’s verse in the 
beginning of Surat. The Poets of its compiler, Al-Qadi Abdul-Baqi bin 
Tursun Zad AH (died 1015 AH), may Allah have mercy on him, and I 
have studied and the realization of this text by the method of 
transmission and accurate scientific investigation, by documenting the 
texts contained in the manuscript, and a translation of the information 
mentioned by the author, and a statement of the terms that need to be 
defined, and this is after that I knew the work, and the work was 
studied extensively, especially since the work of Ibn Thorson did not 
have a previous study, Introducing him, his works and the 
investigation of one of his manuscripts was one of the most prominent 
results that I came out with from these.  

The study, from the results, the definition of the workbook’s 
approach and its diverse method of interpretation, and quoting from 
whom. It was preceded by scholars. Among the most important 
recommendations: researching the works of Ibn Thorson, and adding 
this message to the sum of his works. In the books of translations, and 
book indexes, after she saw the light of appearing with study and 
investigation. 

 

Keywords: Quran sciences, interpretation, manuscript verification. 

* * * 
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The Prophetic Explanation for enjoyment verses with 

what Allah has permitted of adornment, good things and 

means of comfort 
 

Dr. Mohammed Saleh Al-Rashed 
Assistant Professor of interpretation / Department of Quran and its sciences. 

College of Sharia'a and Islamic studies  

Al-Qassim University 

 

Abstract 

The Study included the practical interpretation of the Prophet 

regarding the verses of the Qur’an that permitted Exercising 

adornment, pleasures, and means of comfort. These verses were 

included in Three Aspects, the First: the verses of exercising 

adornment, the Second: the verses of exercising the pleasures of food, 

and the Third: the verses of exercising the means of comfort f. These 

hadiths amounted to (97) Hadiths that are between Hadith Sahih and 

Hadith Hasan. The study followed the comparative analytical 

inductive Approach. It also clarified the action of the Prophet what 

Allah Almighty permitted in the Qur’an of adornment, pleasures, and 

means of comfort. Although he is the strongest of the believers in fear 

of Allah. In addition, these actual hadiths occurred in most of them 

after his migration to Madinah. It also recommends studying the 

controls contained in the Qur’an when exercising what is permissible, 

and not using it in disobedience to Allah. The Study also recommends 

studying what is stated in the Holy Qur’an regarding the 

disparagement of exercising the forbidden. 

 

Key words: Interpretation- Practical- Prophet- Exercising- Means 

of Comfort 
 

* * * 
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Introduction of edition (44) 

Praise to Allah ,The Lord of The World's, and bless be upon the 

most honorable Prophet Muhammad, his family, companions. 

This is the forty-four issue of Tabyan magazine for Quranic studies 

, which issued by Saudi Scientific Association for the Holy Quran and 

its sciences. The magazine's owner is pleased to put it between the 

readers hands. In this issue, there are 8 researches on interpretation 

science.  

The greatest and the best of what Allah gives for Muslims is the 

Holy Quran, Allah says : ( Say, In the bounty of Allah and in His 

mercy – in that let them rejoice; I is better than what they accumulate.) 

. In the verse the grace and mercy of Allah is in the Holy Quran, and 

Allah orders us to follow its orders, and avoid its preventions. Allah 

gives the victory, empowerment, glory and dignity for anyone, who 

follow the guidance of the Holy Quran. Allah says : ( whoever follows 

My guidance – there will be no fear concerning them , nor will they 

grieve. ), and says : (then whoever follows My guidance will neither 

go astray [ in the world ] nor suffer [ in the Hereafter ]) The research 

in the Quranic Verses is very important for Muslims, because it is 

indispensable to the method of Quran. No ways to know what the 

Holy Quran contains treasure and good deeds except with the scholars 

explanation for its guidance and appear it to the people who have 

problems. The research care for publishing Quranic guidance and gifts 

all over the tendencies of the life, Allah says : ( Indeed ,this Quran 

guides to that which is most suitable.) And the holy Quran will solve 

all the society's problems, and it will have a great impact on educating 

societies on their beliefs and worship to Allah. The government of 

Khadim Al-haramin Al-sharifin, King Salman bin Abdulaziz and His 

Crown Prince Muhammad bin Salman, have opened all fields for all 

science research for country and its citizen. May Allah bless and help 

them for everything is good. Allah Success 

 

Tbeian Editor-in-Chief Speech 

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shashri



 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان جملة

 
479 

 

 

Second: If the Reference is Stated 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 journals 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


 هو1444/ 7/ 4  (44) العدد القرآنية للدراساتتبيان مجلة

 

 

480 

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-

Quran Book at King Fahd Complex for Printing the Holy 
Quran with the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrators 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 
Associations 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 searchs date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the researchs 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, 
researchers 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   
Researchers 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 
researchers. 

- 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 researchers 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, researchers 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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