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أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 اإلسالمية

* * * 

 

 مام حممد بن سعود اإلسالميةاحملاضر جبامعة اإل

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

 
 أستاذ القراءات جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
 

 ة جازانوعلومه جبامعالقرآن أستاذ

* * * 

 

 ام حممد بن سعود اإلسالميةأستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلم

 وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ 
لك عبد اهلل ابن عبد العزيز للقرآن كرسي امل

 الكريم جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية

-عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 مصر جامعة األزهر 

 
جبامعة  عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية

 مااليا مباليزيا

 رئيس جملس األمناء جبامعة إستنابول برتكيا

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

 
 العراق جامعة تكريت-األستاذ بكلية الرتبية

 
 املشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية باململكة األردنية

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانجملة

 هللقرآن الكريم وعلوم اجلمعية العلمية السعودية رئيس جملس إدارة
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 للدراسات القرآنية( تبيان)يف جملة 

 :المواصفات العلمية والمنهجية

 .األمانة العلمية -

 .األصالة واالبتكار -

 .سالمة االتجاه -

 .سالمة منهج البحث -

 .، والطباعةمراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق، وسالمة اللغة، واإلمالء -

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

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

 (.العلمية عليها

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

 . موضوعه ومحتواه

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

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

 :شروط تسليم البحث

 .أال يكون البحث قد سبق نشره -

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

ن سبق نشره، لتنظر هيئة أن يشير إلى ذلك، وأن ال يكوكذلك يجب على الباحث 

 .مدى الفائدة العلمية من نشره التحرير 

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  05أن ال يزيد عدد الصفحات عن  -

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

كرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة رفع البحث عرب البوابة اإلل -

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

 :مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -

كلمة، ويتضمن ( 022)رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية، ال يزيد عن  -
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البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، موضوع البحث،  عنوان: )العناصر التالية

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

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

 . كلمات( 6)

بته، والكلمات رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورت -

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

 .ترجمة متخصص

 :إجراءات التحكيم

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

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   90 يمة الموضوع العلميةق

   90 جدة الموضوع واإلضافة العلمية

   90 سلمة منهجية البحث

   90 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   355 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير  -

 %. 62يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

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

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  :ُتحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــوان : العن ـــة العن ـــودة الصـــيااة، مطابق ج

 للمضمون
0   

ملخــ ، مقدمــة، ةاتمــة، : ملحقــات البحــث

ــة مراجــعتو ــوفر العناصــر . صــيات، قاةم ــع ت م

 .األساسية لكل منها

0   

وافيـــة، وضـــوق العلقـــة : الدراســـات الســـابقة

 بالبحث، اإلضافة العلمية محدد
0   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   0 النحو، اإلملء، الطباعة: اللغة 

ــة ــة : المنهجي ــزا ، دق الوضــوق، الســلمة، االلت

 الخطة، سلمة التوزيع
35   

   95 إليجاز، الوضوق، الترابطالجزالة، ا: األسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، القــوة، اإلضــافة  واألهــدا ، الســلمة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

95   

   30 .األصالة، التجديد، األهمية: اإلضافة العلمية

   0 األصالة، الحداثة، التنوع، الشمول: المصادر

   0 الشمول، الدقةمبنية على الموضوع، : النتاةج

ــة، : التوصــيات منبثقــة عــن الموضــوع، الواقعي

 الشمول
0   

   355 النتيجة

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

o  يعترب البحث مقبوال للنشر على حاله% 02يف حال اجتياز البحث درجة. 

o 90 –%  62رجة ما بين يحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على د .% 

o  62مرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

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

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

كم للحكم النهائي، ويتضمن بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمح -

 :الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق% 02مقبول للنشر يف حال حصوله على. 

o  فما دون% 02مرفوض يف حال حصوله على. 

 :شروط النشر

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

ابي من رئيس هيئة تحرير أي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا، دون إذن كت

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

 .اإللكرتوين
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ينشر البحث إلكرتونيا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،  -

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

 .اث يف العدد الواحداألبح

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

 .يرسل له اعتذار عن النشر

 :بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية الباحث يلزم -

o إذا ثبت عدم صدق اإلقرار. 

o  إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

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

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

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 :المواصفات الفنية للبحث

لمتن أبيض ل( 89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والملخص( 81)وأسود للعناوين، وبحجم 

أبيض للمتن ( 88)للغة اإلنجليزية بحجم ( Times New Roman)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والمستخلص( 82)وأسود للعناوين، وبحجم 

 (.A4) صفحة( 05)عدد صفحات البحث  -

 .سم8ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على  -

 .السطور مفردالمسافة بين  -

 .سم5.2سم ومن اليمين 0.2الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار  -

اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د)بلون عادي  81المصحف الشريف بحجم   .(غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 :توثيق اآليات

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

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

 :توثيق النصوص

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

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

 .آليا ال يدويًا

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

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

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

لطبعة متبوعا بفاصلة، ثم تاريخ بفاصلة، ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، ثم رقم ا

 .النشر متبوعا بفاصلة، ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

تحقيق أحمد عبد الغفور  ،( هـ 8022)الجوهري، إسماعيل بن حماد الصحاق، 

 .0/16م، 8091هـ، 8121عطا، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، 

 إذا ورد المرجع مرة ثانية : ثانيا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الجزء عنوان الكتاب بخط اامق 

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

 .0/16 الجوهري، الصحاق تاج اللغة وصحاق العربية،

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

 .والحكم عليه

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

 .ثم رقم العدد

*                  *                 * 
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 العنوان
 

 الصفحة

 افتتاحية العدد 

 (محمد بن سريع بن عبداهلل السريع. د.أ ) رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 
 

31 

 93 دراسة موضوعية تحليلية –حقوق اليتيم يف القرآن الكريم   .3

 عبدالمنعم بن حواس محمد الحواس. د

حمن بـن أبـ  ا: تـلليف –المنحة والتقريـب   .9 لعلمـة أبـ  زيـد عبـد الـرب

د بن القاض   القاسم بن محمب

331 

 كامل بن سعود العنزي .د

 311 القص  القرآين ضوء فاعلية المرأة المؤمنة يف  .1

 ر الدوسريمنيرة بنت محمد بن ناص. د

  930 كرا من أسماء الصحابة ال يف القرآن  م  ه  ب  فيما أ   الستر    .4

 علي بن عبدالرحمن بن إبراهيم النجاشي. د

مير يف العربيبة  .0  961 ةة قرآنيب دراسة نحويب  - توكيد الضب

 عبد اهلل بن عبد القادر الطَّويل. د

ودراســة لســورت   جمعــً – جــز  ابــن اإلمــا  عنــد القــراءات توجيــه  .6

 الفاتحة والبقرة

193 

 أحمد بن علي بن حيان الحريصي .د

 160 أقسا  الهمز  على بيان رسم المشتملة المئينية ةشرق المنظوم  .1

 سعاد بنت جابر الفيفي. د

 463 .ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

القرآن، ةلـق اإلنسـان، علمـه البيـان، والصـلة والسـل  علـى  الحمد هلل الرحمن، علم

 /وبعد   ،معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين

فهذا هو العدد التاسع والعشرون من مجلة تبيـان للدراسـات القرآنيـة نقدمـه للعلمـاء    

ى يف العلم والباحثين والمتخصصين يف الدراسات القرآنيـة مشـتملا علـى بحـوث شـت وطلبة

ــير الموضــوع  والدراســات  ــراءات ورســم المصــحف والتفس ــةا يف الق الدراســات القرآني

شارك فيهـا نخبـة مميـزة مـن البـاحثين  ،تحقيق المخطوطو اللغوية المتصلة بالكتاب العزيز

 .والباحثات

كتاب اهلل تعالى وتفسيره وبيـان  رفيه األعما وأمضيتوإن ةير ما أعملت فيه األفكار    

 .إذ هو الحبل المتين والصراط المستقيم والهاد  إلى السبيل القويم اومهوعل يههد

وبعد أيها القارئ الكريم فهذه األعداد من مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة مسـاهمة يف القيـا     

  ،الـدين النصـيحة :لكتاب اهلل تعالى، امتثاالا لقوله صـلى اهلل عليـه وسـلمالنصيحة  ببعض واجب

 .مسلم رواه هلل ولكتابه ولرسوله وألةمة المسلمين وعامتهم :قال ؟لمن: قلنا

ــه بالشــكر     ــتين أتوج ــا  ف ــالى  –ويف الخت ــد شــكر اهلل تع ــا  ةــاد  الحــرمين  –بع لمق

الشريفين وول  عهده لما يلقاه كتاب اهلل تعالى من الرعاية واالهتما ، أسلل اهلل أن يجزيهمـا 

طاعته، كما أتوجه بالشكر لمعـال  مـدير جامعـة اإلمـا   ةير الجزاء ويمد يف أعمارهما على

 .سليمان بن عبد اهلل أبا الخيل على جهوده يف دعم العلم والعلماء والبحث العلم . د.أ

 اللهم احفظ على بلدنا عقيدتها وأمنها وقيادتها

ا إن اللهم اجعل عملنا ا ولوجهه ةالصا  سميع مجيب كصالحا

 مد وآله وصحبه أجمعينوصلى اهلل وسلم على نبينا مح

 

 حممد بن رسيع بن عبداهلل الرسيع.د.أ
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 ملخص البحث

 الخاصـة، والظـروف القـاهرة الحـاالت بأصـحا  كبيرة عناية اإلسالم ُعني لقد

 يف واإلسـالم ، بشأهنم ويعتني ويرعاهم يعولهم من فقدوا الذين األيتام مقدمتهم ويف

 ضــحايا مــن أو المجتمــع، بقايــا مــن أهنــم علــى يظهــرهم لــم باليتــامى الفريــد اعتنائــه

 يف وذلك المادية االرتباطات كل على تسمو إيمانية صورة   لهم رسم إنماو الظروف،

ْنَيا فِيژ :تعالى قوله ُهـمْ  إِْصـالَ    ُقـْل  اْلَيَتـاَمى َعـنِ  َوَيْسـَأُلوَنَك  َواآلِخَرةِ  الدُّ  َوإِنْ  َخْيـر   لَّ

 الّلـهَ  إِنَّ  ألْعنَـَتُكمْ  الّلهُ  َشاء َلوْ وَ  اْلُمْصلِِح  مِنَ  اْلُمْفِسدَ  َيْعَلمُ  َوالّلهُ  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُهمْ 

 يختلطـون المجتمـع، مـن أساسـًا جزء   اليتامى الكريم القرآن فجعــل      ژ َحكِيم َعِزيز  

ة بربـاط هبـم ويرتبطـون بغيـرهم،  وعجـزهم ضـعفهم حـال يف وهـم اإليمانيـة، األخـوَّ

هتم يستمّدون عائلهم لغيا   مـرتبص   كـل من لربانية،ا والحماية اإللهية العناية من قوَّ

 . حقوقهم على ومعتد   هبم

 القرآن ، يتيم ، اليتيم ، حقوق ، حق: المفتاحية الكلمات
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 املقدمة

الحمد هلل المنفرد بالخلق والتدبير، الواحـد يف الحكـم والتقـدير، الملـك الـذي  

ليس كمثلـه شـيء، وهـو السـميع البصـير، وأشـهد أن الإلـه إال اهلل، قيـوم السـماوات 

ــالمين، وا ــة للع ــده ورســوله، المبعــوث رحم ــا محمــدا  عب ألرضــين، وأشــهد أن نبين

 :فصلوات اهلل وسالمه عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

فقد ُعني اإلسالم عناية كبيرة بأصحا  الحاالت القـاهرة والظـروف الخاصـة،  

م، واإلسـالم يف ويف مقدمتهم األيتام الذين فقدوا من يعولهم ويرعاهم ويعتني بشـأهن

اعتنائــه الفريــد باليتــامى لــم يظهــرهم علــى أهنــم مــن بقايــا المجتمــع، أو مــن ضــحايا 

الظروف، وإنما رسم لهم صورة  إيمانية تسمو على كل االرتباطات المادية وذلك يف 

 ٿ ٿ ڀ ڀڀڀ ٺٺ ٺٺپپپ ٻژ  :قولــــــــه تعــــــــالى

ــــرآن الكــــريم ژڦڦڦڤڤڤڤٿٹٹٹٹ ٿ ـــــل الق فجعـ

ة اليتامى جزء  أساسًا من المجتمع، يختلط ون بغيرهم، ويرتبطـون هبـم بربـاط األخـوَّ

هتم من العنايـة  اإليمانية، وهم يف حال ضعفهم وعجزهم لغيا  عائلهم يستمّدون قوَّ

 .اإللهية والحماية الربانية، من كل مرتبص  هبم ومعتد  على حقوقهم 

وحيــث إن آيــات القــرآن الكــريم قــد تناولــت شــأن اليتــامى مــن حيــث االهتمــام هبــم  

م واإلحســان إلــيهم، وحــذرت أشــد التحــذير مــن أكــل أمــوالهم واإلســاءة إلــيهم، وإكــرامه

والحث والرتغيب يف إيتائهم حقـوقهم بعـد حفظهـا وتنميتهـا، واألمـر لءوصـياء واألوليـاء 

وغيرهم من أفـراد المجتمـع بالعـدل مـع اليتـامى، والنهـي عـن بخسـهم وقهـرهم، ومراعـاة 

ت والتوجيهات وغيرها التي تناولتها آيات القـرآن أوضاعهم النفسية، من أجل هذه التوصيا

ــذا  ــت يف بحــث ه ــد رغب ــة، فق ــة والمعنوي ــامى المادي ــوق اليت ــى حق ــد عل ــريم يف التأكي الك

حقــوق اليتــيم يف القــرآن )الموضــوع ودراســته مــن خــالل آيــات القــرآن الكــريم، وســّميته 

 :يةومما رغبَّني البحث فيه فضال  على ماتقدم األسباُ  اآلت( الكريم

                                                 
 . 002ورة البقرة اآلية س( 8)
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اهتمام القرآن الكريم بـاليتيم، مـن حيـث إكرامـه والعنايـة بـه، واألمـر بإيتائـه -8

 صـالحه مافيـه إلـى بيـده واألخـذ نفسيته، حقوقه، والحث على القسط معه، ومراعاة

والتوعد الشـديد علـى أكـل أموالـه ،لمـًا، وأن اهلل تعـالى جعـل نفسـه هـو ، وسعادته

 .المدافع والمخاصم عنه 

 المشاركة باالهتمام بحقوق اليتـيم، والتـذكير للمجتمـع جماعـات الرغبة يف-0

وأفرادا  بأهمية ومكانة هذه الفئة التي تعيش بينهم، وما أوجب اهلل لهـم علـى األوليـاء 

واألوصياء وكافة الناس مـن حقـوق وواجبـات، تحفـا كـرامتهم، وتعلـي مكـانتهم، 

أيام السنة، كما تنص عليـه  وتصون حقوقهم يف سائر حياهتم، وليس يف جزء يسير من

 . بعض المواثيق الدولية 

األجور العظيمة والمكانـة الرفيعـة التـي ترتـب علـى الوفـاء بحقـوق اليتـامى -5

وإكرامهم وكفالتهم، وأعالها مرافقة النبي صلى اهلل عليه وسلم ومجاورته يف الجنة، 

امى ،لمـًا وأهـدر ويف المقابل الوعيد األكيد والعذا  الشديد لمـن أكـل أمـوال اليتـ

 .حقوقهم وأساء معاملتهم

حــاجتي الذاتيــة لجمــع أطــراف هــذا الموضــوع ودراســته مــن خــالل آيــات  -1

 .القرآن الكريم 

 .إثراء المكتبة التفسيرية ببحث علمي مختص  -2

 : منهج البحث

سأسلك يف البحث المنهج االستقرائي والتحليلي وذلك بجمع اآليات المتعلقة 

ن القــرآن الكــريم، ودراســتها يف ضــوء األحاديــث الشــريفة وأقــوال بحقــوق اليتــيم مــ

 .العلماء من المفسرين وغيرهم 

 :وفيما يتعلق بكتابة البحث فإين سأسير وفق الخطوات التالية

 .كتبت اآليات بالرسم العثماين كما يف مصحف مجمع الملك فهد -8

  .عزوت اآليات القرآنية إلى سورها وأرقامها يف السور -0

جت األحاديث-5  أكتفيت أوأحدهما الصحيحين يف منها كان فما، الشريفة خرَّ
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جتــه غيرهمــا يف كــان ومــا بــه، ــنة مصــادر مــن مظانــه مــن خرَّ  والمســانيد كالســنن السُّ

نَّة علماء حكم أنقل أن حرصت كما، وغيرها  . الصحة من درجته على السُّ

 األصـلية مصـادرها لىإ وأقوال العلماء من المفسرين وغيرهم اآلثار عزوت-2

 . المعتمدة المراجع من وغيرها التفسير كتب من

 . لبعض األعالم الذين ليس لهم شهرة، طلبًا لالختصار ترجمت -6

 وسـلم عليـه اهلل صـلى النبـي وأقـوال، ژژ هكـذا قوسين بين اآليات جعلت-7

 يصتنصـ عالمتـي بـين جعلتهـا المنقولـة األقـوال مـن وماعـداه، )( هكذا هاللين بين

  . " " هكذا

وأمـا الخطــة التـ  ســرت عليهـا يف هــذا البحـث فهــ  تتكـون مــن مقدمـة وســبعة 

 مباحث وةاتمة 

 :مفهو  اليتيم، وفيه مطلبان: المبحث األول

 التعريف باليتيم يف اللغة واالصطلق: المطلب األول

 اليتيم يف االستعمال القرآين: المطلب الثاين

 اإلحسان إليه إكرا  اليتيم، و: المبحث الثاين

 صيانة أموال اليتيم، والتحذير من أكلها: المبحث الثالث

 إيتاء اليتامى موالهم، وتوفيتهم حقوقهم: المبحث الرابع

 القسط يف يتامى النساء: المبحث الخامس

 مراعاة الجانب النفس  لليتيم: المبحث السادس

 :باألحكا  المتعلقة باليتيم، وفيه أربعة مطال: المبحث السابع

 .األكل من مال اليتيم : المطلب األول

 هل يلز  رّد ما أكله الول ُّ الفقير من مال اليتيم إذا أيسر؟: المطلب الثاين

 .حكم اإلشهاد على اليتيم عند دفع المال إليه : المطلب الثالث

 . الشروط الواجب توافرها يف اليتيم لدفع ماله إليه : المطلب الرابع

 النتاةج والتوصياتوفيها أهم : الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع 
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 مفهوم اليتيم، وفيه مطلبان: املبحث األول

 :التعريف باليتيم يف اللغة واالصطلق : المطلب األول

ي الـذي يمـوت والـده كأنـه ُأْفـِرد،   أصل الُيْتم بالضم والفتح، اإلنفراد، وبـه َسـم 

، حتى قـالو: ويقال لكل منفرد يعز نظيره ة يتيمـة: اَيتِْيم  ، بيـت مـن الشـعر يتـيم، ودرَّ

اص والدليل على أن اليتيم اسم  للمنفرد تسـميتهم للمـرأة المنفـردة عـن ":قال الجصَّ

الغفلـة، : أصل الُيـْتم": وقال المفضل. "الزوج يتيمة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة

ه ي اليتيم يتيمًا ألنه ُيَتغافل عن بِر   . "وبه ُسم 

 .  "اإلبطاء، وذلك ألن الَبرَّ ُيبطئ عن اليتيم: الُيْتم": عمرووقال أبو

 بالكسر َيْيَتُم ُيْتمًا وَيْتمًا
ُّ
 .  وُيجمع اليتيم على َأْيَتام وَيَتاَمى، وقد َيتَِم الصبي

اسم  لكل من ال أ  لـه مـن اآلدميـين حتـى يبلـل الحلـم، : واليتيم يف اإلصطال 

 بن أبي طالب رضي فإذا بلغه خرج عن اسم اليُ 
 
تم، وصار يف جملة الرجال، فعن علي

الُيـْتم  بعـد احـتالم، وال : )حفظت عن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم: اهلل عنه قال

 . (ِصَمات يوم  إلى الليل

                                                 
 . 6/821( يتم)قاييس اللغة مادة م( 8)

اص أ( 0)  . 0/80حكام القرآن للجصَّ

 . 51/856( ي ت م)اج العروس ت( 5)

 .مرجع السابق ال( 1)

 . 2/0261( يتم)لصحا  مادة ا( 2)

ــتم (0975) حــديث كتــا  الوصــايا،5/882 الســنن يف أبــوداود أخرجــه (6) ، بــا  ماجــاء متــى ينقطــع الُي

 َبـاُ   (629) حـديث 0/858 ثـاراآل مشـكل شـر  يف والطحـاوي، 6/01 الكربى السنن يف والبيهقي

ـاَلمُ  َعَلْيـهِ  َعنْهُ  ُرِوَي  َما ُمْشكِلِ  َبَيانِ  ، َبْعـدِ  مِـنْ  إالَّ  َطـاَلَق  اَل  ": َقْولِـهِ  مِـنْ  السَّ  َبْعـدِ  مِـنْ  إالَّ  َعَتـاَق  َواَل  نَِكـا  

، (066) حـديث 8/860 الصـغير ويف، (002) حـديث 8/02 األوسط المعجم يف والطرباين، "مِْلك  

بــا  الطــالق قبــل  (88128) (88122) حــديث كتــا  الطــالق 6/186 المصــنَّف يف الرزاقوعبــد

بـا  ماجـاء فـيمن طلـق  (8252) كتا  الوصايا حديث 8/008 السنن يف منصور بن وسعيد، النكا 

 الســنة شــر  يف والبغــوي، (5596) حــديث 00/526 دمشــق تــاريخ يف عســاكر وابــن، قبــل أن يملــك

 يف والمقدسـي، 181 ص األمالي يف بشران وابن، با  الخلع (0522) كتا  الطالق حديث 0/809

 الطـرباين رواه":1/551 الزوائـد مجمع يف الهيثمي قال، (695) حديث 0/521 المختارة األحاديث

حه، "ثقات ورجاله الصغير، يف   . 2/70 الغليل إرواء يف األلباين وصحَّ
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ه أيضًا، لكن األصح األول، فال يكاد يطلق الُيتم  وقد يطلق الُيتم على من َفَقد ُأمَّ

ه مع وجود أبيه، وهو صـحيح يف البهـائم، وذلـك أن اليتـيم يف البهـائم على من َفَقَد ُأمَّ 

واألول أ،هر لغة، وعليه وردت األخبار واآلثـار، ": قال ابن العربي ،من ماتت أمه

، لكن  وألن الذي َفَقد أباه َعِدم النصرة، والذي َفَقَد أمه عدم الحضانة، وقد َتنُْصر األمُّ

 .  "ضن األُ ، لكن األمَّ أرفُق حضانة  ُنْصَرة األ  أكثر، وقد يح

 :اليتيم يف االستعمال القرآين: المطلب الثاين

( اإلفـراد والتثنيـة والجمـع)استعمل القرآن الكريم لفا اليتيم بمختلـف صـيغه  

ثالثًا وعشرين مرة، وقد ورد هذا االستعمال للفا اليتيم يف اآليات المكية والمدنيـة 

وكافة أفراد المجتمع على اإلهتمـام بـاليتيم وإكرامـه وإعطائـه لحث األئمة واألولياء 

أمواله وجميع حقوقه، والتحذير من إهماله وترك إكرامه، والرتهيب من أكـل أموالـه 

 :وإهانته، ويمكن تقسيم استعماالت القرآن الكريم للفا اليتيم إلى ثالثة أقسام

 : االستعمال بصيغة اإلفراد: أوالا 

عمال يف القـرآن الكـريم يف ثمانيـة مواضـع س خمسـة مواضـع وقد جاء هذا االسـت

فة باأللف والالم وهي على النحو اآليت  :منها معرَّ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : قوله تعالى-8

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

  [820:األنعامسورة ] ژڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 ٴۇ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ  :قوله تعالى-0

 . [51:سورة اإلسراء] ژۅ ۅ ۋ ۋ

 . [89:سورة الفجر] ژۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ  :قوله تعالى-5

 . [0:سورة الضحى] ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ  :قوله تعالى -1

                                                 
 . 8/188( ت م ي)مهرة اللغة ج( 8)

 . 8/082رآن البن العربي حكام القأ( 0)
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 . [0:سورة الماعون] ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ  :قوله تعالى -2

وورد ثالثة من هذا االسـتعمال المفـرد منكـرا  يف القـرآن الكـريم، بـدون األلـف 

 :والالم، وذلك يف المواضع اآلتية

ســــــــورة ] ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ  :قولــــــــه تعــــــــالى-8

 . [9:اإلنسان

سورة اإلنسـان ] ژۆ ۆ ۇ ۇژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ  :قوله تعالى-0

81،82. ] 

 ژڑ ڑ ژ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ  :قولــــه تعــــالى -5

 [ .6، 2الضحى ]

 : االستعمال بصيغة التثنية: ثانيً

وقد ورد هذا االستعمال لليتيم يف موضع واحد يف القرآن الكريم، وهو قوله 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈژ : تعالى

 ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 . [90:سورة الكهف] ژجئ ی ی ی

 :االستعمال بصيغة الجمع: ثالثً

وقد جاء هذا االستعمال لصيغة الجمع للفـا اليتـيم يف القـرآن الكـريم يف أربعـة 

 :عشر موضعًا، وهذه المواضع هي

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ :قوله تعالى-8

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 . [95:سورة البقرة] ژۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ :قوله تعالى-0

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
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 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 . [877:سورة البقرة] ژڈ ڎ

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئژ :قوله تعـالى-5

 .[082:ورة البقرةس] ژخت حت جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ

ــه تعــالى-1  ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ژ :قول

 . [002:سورة البقرة] ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

ـــه تعـــالى-2  ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦژ :قول

 . [0:سورة النساء] ژڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :قولـه تعــالى -6

 . [5:سورة النساء] ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ :قوله تعالى -7

 مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

 . [6:سورة النساء] ژىت مت خت حت جتيب ىب مب خب حب جب ىئيئ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ :قوله تعالى -9

 [9:سورة النساء] ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :قوله تعالى -0

 . [82:سورة النساء] ژگ ک ک

 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :قوله تعالى -82

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 . [56:سورة النساء] ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ :قوله تعالى -88 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
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 . [807:سورة النساء] ژی ىئ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ :قوله تعالى -80

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 . [807:سورة النساء] ژی ىئ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :قوله تعالى -85

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 . [18:سورة األنفال] ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈژ :قوله تعالى -81

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 . [7:سورة الحشر] ژۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ

 

*              *              * 
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 إكرام اليتيم، واإلحسان إليه: املبحث الثاني

لقد اعتنى القرآن الكريم عناية عظيمة باليتيم، فقد ورد ذكر اليتيم بجميع صيغة  

يف اآليات المكية والمدنية ثالثًا وعشرين مرة، وهي يف ( المفرد، والمثنى، والجمع)

لـى العنايـة بـاليتيم وإكرامـه ُجل ها تدعو األولياء واألوصياء وجميـع أفـراد المجتمـع إ

وإعطائه حقوقه يف الميراث وغيره وافية تامـة، وبّينـت آيـات القـرآن الكـريم أن الُيـتم 

ليس عيبًا وال نقصًا فيمن يتصف به، بل الُيـْتُم مـدعاة اللتفـاف النـاس حـول اليتـيم، 

ه، واإلحسـان إليـه، واالهتمـام بجميـع شـأنه، ولبيـان هـذه المك انـة وتعاوهنم على بـر 

الكريمة لليتيم فقد وصف القرآن الكريم النبي صلى اهلل عليـه وسـلم بـاليتم، وجعلـه 

 مدة 
ُ
من أسبا  رحمة اهلل له وعنايته به، فحين انقطع عنه صلى اهلل عليه وسلم الوحي

لت اآليات لتكون بردا  وسالمًا على فؤاد النبي  طالت، وشقَّ ذلك عليه، عند ذلك تنزَّ

د له صلى صلى اهلل عليه وسل م، وتخربه بأن ربه جل وعال لم يدعه، فجاء الوحي يؤك 

ره بعناية اهلل تعالى السابقة له حين كان يتيمًا يف أشد  اهلل عليه وسلم ويثب ت نفسه ويذك 

 ژڑ ژ ژ ڈژ :مايكون إلـى الرحمـة والعطـف واإليـواء، فقـال جـل وعـال

 اهلل عليـه صـلَّى اهلل رسـول قـال: قـال عنهمـا، اهلل رضي عباس ابن عن ،[ 6الضحى ]

، َقْبلِي َكاَنْت  َر    َيا: ُقْلُت  َأْسَأْلُه، َلمْ  َأن ي َوِدْدُت  َمْسَأَلة   َرب ي َسَأْلُت ): وسلَّم  مِنُْهمْ  ُرُسل 

ْرَت  َمــنْ  ــاَ ، َلُهــمُ  َســخَّ َي ــي َكــانَ  َمــنْ  َومِــنُْهمْ  الر  ــا َأِجــْدكَ  َأَلــمْ : َقــاَل  اْلَمــْوَتى، ُيْحيِ  َيتِيم 

 َلــَك  َأْشــَرْ   َأَلــمْ  َفَأْغنَْيُتــَك  َعــائاِل   َأِجــْدكَ  َأَلــمْ  َفَهــَدْيُتَك  َضــاالًّ  َأِجــْدكَ  َأَلــمْ  فآَوْيُتــَك 

 . (َر    َيا َبَلى: ُقْلُت : َقاَل  ِوْزَرَك  َعنَْك  َوَوَضْعُت  َصْدَرَك،

ه من صفات المؤمنين وقد جعل القرآن الكريم إكرام اليتيم   واإلحسان إليه وبِرَّ

                                                 
حـديث  1/27، ويف المعجم األوسط (80090)حديث  88/122خرجه الطرباين يف المعجم الكبير أ( 8)

 َعنْ  ُرِوَي  َما ُمْشكِلِ  َبَيانِ  َباُ  ( 5066)حديث  82/802، والطحاوي يف شر  مشكل اآلثار (5628)

  َرُسولِ 
ِ
ـاُه، والحـاكم يف المسـتدرك  َسـَأَلهُ  َمـا َأنَّهُ  َودَّ  ُثمَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  َسَأَل  امِمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهلل إِيَّ

هـذا حـديث صـحيح ":تفسير سورة والضحى، وقال الحـاكم( 5011)كتا  التفسير حديث  0/275

، (525)حديث  82/099، ووافقه الذهبي، والمقدسي يف األحاديث المختارة "اإلسناد ولم يخرجاه

 . 2/067والبغوي يف التفسير 
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األبرار، ومن دالالت قوة اليقين يف نفوسهم بوعد اهلل تعالى على حسن الجزاء 

ومضاعفة العطاء، فقال تعالى مثنيًا على الذين يكرمون اليتيم بتقديم أجود الرب 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ:واإلحسان إليه

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ: وقال تعالى[ 877البقرة ]ژڤ ڤ

ثم أكرمهم اهلل تعالى بأن جعل جزاء هذا اإلحسان إلى اليتيم وإلى  ،[9اإلنسان ]

الهم السروَر على اليتيم أن غيره الوقاية من أهوال وشر  يوم القيامة، وجعل جزاء إدخ

ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ : لقَّاهم نضرة  وُسرورا ، فقال تعالى بعدها

اإلنسان ]ژڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ر ما أعده اهلل تعالى من النعيم ألولئك  ،[88-85 ثم مضت اآليات الكريمة ُتذك 

حماء باليتامى والمساكين، ثم ُتْختَم اآليات ببيان ذلك النعيم السرمدي األبرار الر

هم وإحساهنم إلى اليتامى  لهم، بأن ذلك النعيم إنما كان بسبب ماتقدم من بر 

يقول  [ 00اإلنسان ]ژ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی یژ :والضعفاء، فقال تعالى

 فإن عليهم، الصدقة تجدر من أهم من ألهنم الثالثة على اقتصر وإنما":القاسمي

 مع له، ويكتسب يعوُله من مات واليتيم يكفيه، لما االكتسا  عن عاجز   المسكين

 . "حيلة وال نصرا   لنفسه يملك ال واألسير بصغره، عجزه هناية

د القرآُن الكريُم أفعال أولئك األ  برار من أصحا  الميمنة ذكر أن من وحين عدَّ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ :تلك األفعال الجليلة إحساهنم وإكرامهم لليتيم فقـال تعـالى

، وأخرب تعالى بأن جعل جـزاء [86-81البلد ]ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇڭ

ة العقبة فقال تعـالى  ہہ ۀ ۀ ڻژ :إحساهنم يف يوم المسغبة أن تجاوزوا شدَّ

 َسـُأْرِهُقهُ ژ: تعـالى قولـه فِـي الخدري   سعيد َأبِي فعن [80، 88البلد ]ژ ھ ہ ہ

ا ــُعود  ــال ژَص ــنَّم يف صــخرة":ق ــديهم وضــعوا إِذا جَه ــا أي ــت عليه ــا وإذا،  َذاَب  َرَفُعوه

                                                 
 . 0/572محاسن التأويل للقاسمي ( 8)
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: ، والمسـغبة هـي"َيتِيمـًا َمْسَغَبة ذي يوم يف إطعام أو،  رقبة َفكُّ  واقتحامها، عادت

 يعني: مقاتل قال ": قال الفخر الرازي يف معنى اآلية ،الجائع: المجاعة، والساغب

ـانِ  فيـه اجتمـع فقـد بـة،قرا وبينـه بينه يتيمًا : وقيـل أفضـل، فإِطعامـه َوقرابـة، ُيـتم   :َحقَّ

: ويقـول القرطبـي ،"بالنََّسـب الُقـْر  فيـه يـدخل كمـا بـالجوار، الُقـْر  فيـه يدخل

دقة َأنَّ  يعلمك َمْقَرَبتِي، َوذو قرابتي ذو فالن: يقال قرابة، :َأي ژَمْقَرَبة   َذا َيتِيمًاژ  الصَّ

دقة أنَّ  كما القرابة، غير على منها أفضل القرابة على  لـه كافل ال الَّذي الَيتِيم على الصَّ

دقة من أفضل  ."يكفله من يجد الَّذي اليتيم على الصَّ

ولبيان أهمية العناية باليتيم واإلحسـان إليـه وإكرامـه فقـد َقـَرن اهلل تعـالى األمـَر  

عـــالى يف العبـــادة، كمـا َقـَرن باإلحسان إلى اليتيم باألمر بتوحيده وعدم اإلشراك به ت

اإلحســــان لليتيم باألمــــر بالرب بالوالدين واإلحســــان إليهمـا، مـع ُعلـو  منزلتــــهما، 

همـــا علـــى األبنـــاء فقـــال تعـــالى  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ:وعظـــيم حق 

 [ . 95البقرة ]ژې ې ۉ

يم الورثـة وحـثَّهم علـى إكـرام اليتـامى واإلحسـان إلـيهم كما رّغب القرآن الكر 

 ٹ ٹ ٹ ٹژ:بالفعل والقول حين يحضرون قسمة الميـراث فقـال تعـالى

ـــديم  [9النســـاء ]ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ويف تق

اليتــيم يف الــذكر علــى المســكين إشــارة إلــى مزيــد العنايــة بــه وإكرامــه لضــعفه وشــدة 

م اليتامى على المساكين ألن ضعفهم أكثر، وحـاجتهم ":و:حاجته، يقول أبوحيان قدَّ

 ."أشّد، فَوْضُع الصدقات فيهم أفضل وأعظم لءجر

                                                 
 . 5/562رجه عبدالرزاق يف تفسير القرآن أخ( 8)

 . 52/025للطربي  جامع البيان( 0)

 . 58/896مفاتيح الغيب للرازي ( 5)

 . 00/525ألحكام القرآن للقرطبي  الجامع( 1)

 . 5/206بحر المحيط ال( 2)
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  :قوالن فيه فللعلماء ژهمفارزقوژ: قوله يف األمر وأما

 الرضـخ وأن، والوجو  للفرض ژفارزقوهمژ: قوله يف األمر أن: األول القول

 إال النـد  إلـى يصـار فـال الحقيقـي المعنـى وهـو، واجـب   القرابـة مـن الـوارث لغير

 اإلعطـاء تولـوا كبـارا   كـانوا فإن، والصغار الكبار أموال يف واجب حق   ، فهيبقرينة

 أهـل علـى واجبـة": مجاهـد قـال ،عـنهم ولـيُّهم أعطى صغارا   كانوا وإن، بأنفسهم

 األشــعري موســى وأبــي مســعود ابــن قــول وهــو "أنفســهم هبــا ماطابــت الميــراث

 بـن وسـعيد سـيرين وابـن والحسـن والشـعبي العاليـة وأبـي بكر أبي بن وعبدالرحمن

  . والزهري ربا  أبي بن وعطاء النخعي وإبراهيم ومكحول جبير

 يرضـخ أن للـوارث يسـتحب، واالسـتحبا  للنـد  فيهـا األمر أن: الثاين القول

  قـول وهـو ،والفضـة الـذهب مـن نفسـه بـه ماتطيـب بقـدر الرتكـة مـن بشيئ لهؤالء

حه ،األمصـار فقهـاء إلى الرازي الفخر ونسبه والحسن، جبير بن سعيد  ابـن وصـحَّ

حيح ":القرطبي قال ،الجوزي  لكـان فرضًا كان لو ألَنَّه النَّد ، على ذاه َأنَّ  والصَّ

. مجهـول ولآلخـر معلـوم الجهتـين ألحد الميراث، يف ومشاركة التَّركة يف استحقاقًا

ــك ــاقض وذل ــة، من ــبب للحكم ــازع وس ــاطع للتَّن ــتج ،"والتق ــائلون واح ــدم الق  بع

 سـائر يف كمـا حـقال ذلك قدر تعالى اهلل لبيَّنَ  ُمَعيَّن   حق لهؤالء كان لو بأنه" الوجو 

 لتـوفَّرت واِجبـًا كـان لـو ذلـك وألنَّ  واجـب، غير َأنَّه علمنا يبي ن لم وحيث الحقوق،

واعي ة نقله على الدَّ  لنقـل ذلك كان ولو تقديره، على والمساكين الفقراءِ  حرص لشدَّ

                                                 
  . 858 ص األحكام آيات فسيرت من المرام نيل (8)

  . 8/270 للبغوي التنزيل معالم (0)

 . 5/068 والبيان الكشف (5)

 .  5/58 القرآن مقاصد يف البيان فتح، 0/080 كثير البن العظيم القرآن تفسير (1)

  . 0/86 الوسيط التفسير (2)

  . 0/80 الوجيز المحرر، 0/807 للرازي الغيب مفاتيح (6)

  . 822 ص رآنالق نواسخ (7)

  . 6/91 القرطبي القرآن ألحكام الجامع (9)
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ا التواتر، سبيل على  .  "واجب غير أنَّه علمنا كذلك األمر يكن لم وَلمَّ

رون يف هذه اآلية س هل هي محكمة أم منسوخة  على قولينوقد اختلف   :المفس 

 گ گ گژ:أن اآلية منسوخة بآية المواريث وهي قولـه تعـالى:القول األول

ـــاء ] ژڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ ـــة [ 88النس ـــاس يف رواي ـــن عب ـــول اب وهوق

المسّيب وقتادة وعكرمة والضـحاك والسـّدي وأبـي مالـك  الكلبي، وبه قال سعيد بن

بـن أبـي عبـدالرحمن ومقاتـل بـن  وزيد بن أسـلم وربيعـةوأبي صالح وأبي الشعثاء

، "وهو مذهب جمهور الفقهاء واألئمة األربعة وأصحاهبم":، قال ابن كثيرحيان

 ، قـال سـعيدإجماع المفسرين على نسـخها بآيـة الميـراث ونقل المقدسي الحنبلي

جُل  ترك ما كان الفرائض، قبل كانت منسوخة، إِنَّها" :بن المسيبا  أعطي مال من الرَّ

 ذلـك، بعـد ثم ُنِسـخ القسمة، حضروا إذا القربى وذِوي والمسكين والفقير اليتيم منه

ُه، حق ذي بُكل اهلل فألحق المواريث، نسختها  يوصـي مالـه، من الوصيَّة وصارت َحقَّ

 . "حيث يشاء قرابته لذِوي هبا

أهنا محكمة غير منسوخة، وهو قـول ابـن عبـاس ومجاهـد وعبيـدة : القول الثاين

ــن ــة ويحــي ب ــي العالي ـــم وأب ـــاء وإبراهيــ ـــن وعطــ ـــري والحسـ ـــبي والزهــ  والشعـــ

 

                                                 
 . 0/807مفاتيح الغيب للرازي ( 8)

و جـابر بـن زيـد األزدي اليحمـدي الخـويف، أبـو الشـعثاء، عـالم أهـل البصـرة، ومـن كبـار تالمـذة ابـن ه( 0)

ـا يف كتـا  لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسـعهم علمـًا ع":عباس، قال ابن عباس مَّ

 .ه 05، تويف سنة "اهلل

 . 09، طبقات الحفاظ ص 1/198، سير أعالم النبالء 027المعارف ص : انظر

ــان للطــربي  (5) ــرآن ص 0/569أحكــام القــرآن للجّصــاص  ،7/7جــامع البي ، النكــت 822، نواســخ الق

آن العظيم البـن ، تفسير القر0/80، المحرر الوجيز 8/270، معالم التنزيل للبغوي 8/126والعيون 

 .  0/080كثير 

 . 0/080فسير القرآن العظيم البن كثير ت( 1)

 . 95الئد المرجان ص ق( 2)

 . 0/080ر القرآن العظيم البن كثير تفسي( 6)
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حه الراغب األصفهاين والقرطبي ،يعمر  حه ابن جرير، وصحَّ  .  ورجَّ

أن اآليـة ليسـت يف : وهـوإلى ابن عبـاس ا الهراسينسبه الكي وهناك قول ثالث

قسمة الميراث، ولكنهـا يف وصـية الميـت لهـؤالء المـذكورين أن يـذكرهم يف وصـيته 

باإلحسان إليهم، وهي منسوخة بآية الميراث، فكأنَّ الموصي ُأمـر بـه يف الشـئ الـذي 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ:يوصــي فيــه، وقــد دلَّ عليــه قولــه تعــالى

 . [0النساء ]ژ ڇ ڇ چ چ

والذي يظهـر لـي أنـه إن كـان أولـوا القربـى المـذكورون يف اآليـة هـم مـن قرابـة  

 وهــو  –جــه، أمــا إن كــانوا مــن غيــر قرابتــه الــوارثين الميــت الــوارثين كــان للنســخ و

فال يقال بالنسـخ فيهـا، وإنمـا هـو حـث  للقاسـمين الميـراث أن ُيعطـوا مـن  –األ،هر 

يحضرهم من ذوي القربى واليتامى والمساكين شيئًا منه جربا  لخـواطرهم، وتـذكيرا  

ه، فهـو حمـل  بما كان عليه السابقون حين قسمة الميـراث مـن إعطـاء المـذكورين منـ

 اآليــة هــذه أن يزعمــون النــاس إن ":للفــا علــى بعــض مقتضــياته، يقــول ابــن عبــاس

 واهلل ":ويقــول الحســن "بــه  النــاس هتــاون ممــا ولكنهــا، ماُنِســخت واهلل، ُنِســخت

 قســم إذا النــاس وكــان، وشــّحوا بخلــوا النــاس ولكــن، ثابتــة وإهنــا، بمنســوخة مــاهي

يقـول الكيـا  "ذلـك من فُيعطوهنم والمسكينُ  ليتيمُ وا والفقيرُ  الجارُ  حضر الميراث

وليس ذلك من النَّسخ يف شئ، إنما هو حمل اللفا على بعض مقتضياته، ": الهراسي

ويقول ابن  ،"وإنما النَّسخ أن يثبت أن ذلك كان من قبل على ما اآلن عليه، ثم ُنسخ

                                                 
، الكشف والبيان 826، نواسخ القرآن ص 0/01عاين القرآن للنحاس م ،1/062جامع البيان للطربي  (8)

، تفسـير القـرآن العظـيم البـن كثيـر 8/270معالم التنزيل للبغوي ، 8/126، النكت والعيون 5/068

0/080 . 

، الجامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي 5/8888فسير الراغب األصفهاين ت ،1/062جامع البيان للطربي  (0)

6/95 . 

 . 0/551حكام القرآن للكيا الهراسي أ( 5)

 .  822اسخ القرآن ص نو( 1)

 .المرجع السابق ( 2)

 . 0/551م القرآن للكيا الهراسي أحكا( 6)



 عبدالمنعم بن حواس  الحواس. د           دراسة موضوعية تحليلية                  –حقوق اليتيم يف القرآن الكريم 

 
57 

 واليتــامى يرثــون، ال ّلــذينا القرابـة مــن الفقــراء هــؤالءِ  حضـر إذا أنــه: المعنــى":كثيـر

 يأخـذ هـذا رأوا إِذا منـه، شـيء إِلـى َتُتـوق أنفسـهم فـإِنَّ  جزيل، مال قسمةَ  والمساكين

ُءوف وهو- تعالى اهلل فأمر ُيْعَطون، شيء ال يائسون وهم يأخذ، وهذا يأخذ وهذا  الـرَّ

ِحيم ا يكون الوسط من شيء   لهم ُيرَضَخ  أن- الرَّ  وإحسانًا ليهم،ع وصدقة   بِهم، بِرًّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ:تعالى اهلل قال لكسرهم، كما وَجربا   إليهم،

 ."ژۇ

 :أقوال ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ: وللمفسرين يف المقصود بقوله

 ٹژ :عكرمـة أن المراد بالقول المعروف أن ُيعتذر إلـيهم، فعـن: القول األول

 مـن شـيئ ا ولـي إذا: يقـول عبـاس ابن كان" :قال [9النساء ]ژڤ ٹ ٹ ٹ

، "معروفـًا قوال   لهم وقال إليهم اعتذر يفعل، لم وإن الميت، ألقرباء َيْرَضخ ذلك،

 يقـول أن ُأمـر يـرث، ال الذي هو":قال ژڄ ڦ ڦ ڦژ:جبير بن سعيد وعن

 فيـه ولكـم صـغار، ليتـامى أو ُغيَّـب، لقوم المال هذا إن:يقول قال. معروفًا قوال   لهم

 وبـه قـال ،"المعـروف القـول فهـذا قال،. "شيئًا منه نعطيكم أن نملك ولسنا حق،

 . السّدي 

 الحسـن الدعاء لهم بـالرزق والغنـى وماأشـبه ذلـك مـن قـول الخيـر، قـال: القول الثاين

 الَعـين، مـن واليََتـاَمى والمسـاكين الَقَرابـاِت  َيْقِسـمون َعلـى وهـم النـاس أدركنـا":والنَخِعي

 ِضــيناألرَ  إلــى القســمةُ  وصــارت والــذهب الــَوِرق ُقِســمَ  فــإذا والــذَهَب، الــَوِرَق  َيْعنيــانِ 

  ."فيكم بورك: لهم يقولون كانوا معروفًاس قوال   لهم قالوا ذلكس أشبَهَ  وما والرقيق

                                                 
ْضُخ ( 8)  . 0/009( رضخ)النهاية يف غريب الحديث . العطية القليلة : الرَّ

 . 0/002ر القرآن العظيم البن كثير تفسي( 0)

 . 1/069للطربي  جامع البيان( 5)

 .المرجع السابق ( 1)

ة : الَوِرُق ( 2)  . 8/098غريب الحديث البن قتيبة . الفضَّ

 . 0/86 القرآن وإعرابه للزجاج عاينم( 6)
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لة، قال مجاهد وابن ُجريج :القول الثالث قـوال  ژ":الوعد الجميل بالرب  والص 

لة على الوجه الذي يجوز ويحُسن: ژمعروفًا  . "ِعَدة  جميلة بالرب  والص 

ــة القــول فيمــا يخــاَطبون بــه، وأن إجمــا: القــول الرابــع ل المخاطبــة لهــم، وإالن

اص ر واالستخفاف هبم، ذكره الجصَّ  . الُيؤَذوا بالتَّذمُّ

ــوع دون آخــر فهــو يشــمل   ــة اليخــتص بن والظــاهر أن القــول المعــروف يف اآلي

لة، والكالم الجميـل وعـدم  االعتذار منهم، والدعاء لهم، والوعد الحسن بالرب  والص 

، أو ِعـَدة، أو : والقول المعروف":اء، يقول ابن عطيةاإليذ كـل مـاُيؤَنس بـه مـن ُدعـاء 

عـذرا  جمـيال ، وِعـَدة : ژوقولوا لهم قوال  معروفـًاژ":، وقال النسفي"غير ذلك

ُخُذوا بارك اهلل عليكم، ويستِقلُّوا مـاأعطوهم، : حسنة، وقيل المعروف أن يقولوا لهم

 ."واليمنَّوا عليهم

من إكرام اليتيم واإلحسان إليه َمدُّ اليد إليه باإلصال  يف جميع شأنه س فُيصَلح و 

من جهة تربيته وهتذيبه، ومن جهة تنمية ماله وتثميره، والُيهمل فينحرف عن السـبيل 

القويم وتفسد أخالقه وتضيع حقوقه، فال حرج من مخالطته يف المأكـل والمشـر ، 

ُة الــــدين، فيقــــول  فاليتــــامى جــــزء مــــن المجتمــــع المســــلم الــــذي تربطــــة أخــــوَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻژ:تعالى

                                                 
ن مـن وأول، عصـره يف الحجـاز أهـل إمـام، بـالوالء القرشـي جـريج بـن عبدالعزيز بن عبدالملك هو (8)  دوَّ

ث، بمكة العلم  شبا  هوسي د":عطاء عنه قال، وغيرهم عمر ابن مولى ونافع مليكة وأبي عطاء عن حدَّ

 . ه828 سنة تويف ،"الحجاز أهل

  . 6/502 النبالء أعالم سير، 0/806 الصفوة صفة، 2/100 الكبير التاريخ: انظر

 . 0/522حكام القرآن للجصاص أ( 0)

 .المرجع السابق ( 5)

 . 0/80المحرر الوجيز ( 1)

 التصـانيف صـاحب، الزهـاد العلمـاء أحد، أبوالربكات، الحنفي النسفي محمود بن أحمد بن عبداهلل هو (2)

 الـرتاجم تـاج، 0/017 الكامنـة الـدرر: انظـر . هــ728 سـنة تويف، التفسيرو واألصول الفقه يف المفيدة

  . 871 ص

 .  8/555ارك التنزيل مد( 6)
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 [.002البقرة ]ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 :وقد ورد يف سبب نزول اآلية قوالن للمفسرين

 پ ٻ ژ : ماُروي عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا يف قولـه: القول األول

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ ذلـك أن اهلل لمـا أنـزل ": قال ژڀ ڀ ڀ پ پپ

جـوا أن يخـالطوهم يف  ژڈ اآلية، كره المسـلمون أن يضـموا اليتـامى إلـيهم وتحرَّ

 ٻ ژشيء، وسألوا النبي صلى اهلل عليه وسلم عـن ذلـك، فـأنزل اهلل عـز وجـل 

 . "ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ

وهبذا السبب يف نزول اآلية قال سعيد بن جبير وقتادة وعبدالرحمن بن أبي ليلى 

 .والربيع والشعبي وعطاء بن أبي ربا  وإبراهيم النخعي

 ڌژ: اآليــة ناســخ  لقولــه ژٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ ژ:ولــيس قولــه

ألن الوعيد على أكـل مـال  ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ـحة لمـا وقـع يف  اليتيم ،لمًا باق  حتـى بعـد نـزول هـذه اآليـة، وإنمـا اآليـة ثانيـة موض 

ة يف التعامل مع اليتامى بعد نزول اآلية األولى، فهي على  نفوسهم من الحرج والمشقَّ

: إن اآليـة الثانيـة ناسـخة لءولـى: النحاس نافيًا إّدعاء من قـالنسقها ومرادها، يقول 

 ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ:وعــز جـلَّ  اهلل لقـول ناسـخة   أنَّهـا قـوم   فـزعم"

ـا وهـذا: جعفـر أبـو قال عبَّاس، ابن عن هذا َورووا ،اآْلَيةَ   وال ناسـخ   فيـه يجـوز ال مِمَّ

  ووعيد خرب ألنَّه منُسوخس
 
ي الظلم عن َوَنْهي  ذلـك َصـحَّ  فـإن نسـخه، َفُمَحـال   والتََّعـد 

 جـوا  فهـذا اآليـة، تلـك ُنسـخة علـى اآليـة هـذه أن الّلغـة من فَتأِويُله عباس ابن عن

ـا: جبيـر بـن سـعيد قـال الّتأويل، أهل عليه ما منه واضح  ڎ ڌ ڌژنزلـت  لمَّ

ت ژڈ ڈ ڎ ـــى اشـــَتدَّ ـــاس عل ـــن النَّ ـــوا م ـــامى مخالطـــة وامتنع ـــى اليت  حتَّ

                                                 
، العجــا  يف بيــان 70، أســبا  النــزول للواحــدي ص 059ناســخ والمنســوخ للقاســم بــن ســالَّم ص ال( 8)

 . 8/217األسبا  

، تفسـير القـرآن العزيـز البـن أبـي 0/501تفسـير ابـن أبـي حـاتم  ،578-0/560للطـربي  جامع البيان( 0)

 . 8/002زمنين 
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ا أنَّه :القول هذا على فالمعنَى اآلية، ژ پپ پ ٻژنزلت  أنَّـه بقلوهبم وقع لمَّ

 وقـع ما وَعزَّ  اهلل َجلَّ  َفنَسخ بذلك، ُيْحَرجوا لئالَّ  شيء يف اليتامى يخالطوا أن ينبغي ال

  ."اليتامى مخالطة لهم أبا  بأن أزاله، :أي منه، بقلوهبم

ــه كــان مــن أخــالق العــر ، فكــانوا  :القــول الثــاين ــيم واجتناب أن اتقــاء مــال اليت

اليأكلون معه يف قصعته، واليستخدون له خادمًا، فسألوا النبي صلى اهلل عليه وسـلم 

 پ پپ پ ٻژ : قولـهعن ذلك لمشّقته عليهم فنزلت اآليـة، فعـن السـّدي يف

كانت العـر  ":قال ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

يشـــّددون يف اليتـــيم حتـــى ال يـــأكلوا معـــه يف قصـــعة واحـــدة، واليركبـــوا لـــه بعيـــرا ، 

 :قل: واليستخدوا له خادمًا، فجاءوا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فسألوه عنه فقال

يصــلح لــه مالــه وأمــره، لــه خيــر، وإن يخالطــه فيأكــل معــه ويطعمــه  ژڀ ڀ ڀژ

 ٿ ٿ ٿ ژمله ويستخدم خادمه ويخدمه، فهـو أجـود، ويركب راحلته ويح

ـون ":، وقال الضحاك"ژٹ ٿ كانوا يف الجاهلية يعظ مون شأن اليتيم فال َيمسُّ

ــة،  ــون لهــم داب واليطعمــون لهــم طعامــًا، فأصــاهبم يف مــن أمــوالهم شــيئًا، واليركب

اإلسالم جهد  شديد، حتى احتاجوا إلى أموال اليتامى، فسألوا نبي اهلل صلى اهلل عليـه 

يعنـي  ژ ٺ ٺ ٺ ژ وسلم عن شأن اليتامى وعن مخـالطتهم، فـأنزل اهلل 

 . "ركو  الدابة، وخدمة الخادم، وشر  اللبن: بالمخالطة

ه يتنــاول صــال  اليتــيم يف تربيتــ ژڀ ڀ ڀ پ ژ :واإلصــال  يف قولــه تعــالى 

وُخُلقه وحسن استقامته، ويتناول أيضًا صال  ماله بالحفا والتثمير والنماء، فيدخل 

فيه أوال  صالُ  نفس اليتيمس فهو األهّم يف دينه وحسن عاقبته، ثم صال  ماله، فرتبيته 

ـجايا ممايجـب علـى الـولي  اليتيم على إقامة الفرائض والتخّلق بالفضائل وكريم السَّ

 جـابر بية ولده، يف توجيهه وتقويمه علـى األد  والفضـل، فعـنكما يجب عليه يف تر

                                                 
 . 808الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ( 8)

 . 0/570للطربي جامع البيان ( 0)

 .لمرجع السابق ا( 5)
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ـا اهلل رسـول يـا: قلـت: قال اهلل رضي اهلل عنه عبد بنا ـا): قـال يتيمـي  َأضـر  ممَّ  مِمَّ

ـل   َواَل ،  بَِمالِـهِ  َماَلـَك  َواق   َغْيرَ  َوَلَدَك، مِنْهُ  َضاِرب ا ُكنَْت  ن فبـيَّ  ،(َمـاال   َمالِـهِ  مِـنْ  ُمَتَأث 

النبي صلى اهلل عليه وسلم أن إصال  اليتيم يشمل صالحه يف تربيته ودينه، وصالحه 

اإلصـال  لليتـيم يتنـاول إصـالحه ": يف حفا ماله وصـيانته وتنميتـه، يقـول أبوحيـان

، ويقـول الفخـر الـرازي عـن "بالتعليم والتأديب، وإصـال  مالـه بالتنميـة والحفـا

يف مصالح اليتيم بالتقويم والتأديـب وغيرهمـا، لكـي هذا الكالم يجمع النظر ": اآلية

ينشــأ علــى علــم وأد  وفضــل، ألن هــذا الصــنع أعظــم تــأثيرا  فيــه مــن صــال  حالــه 

 . "بالتجارة، ويدخل فيه أيضًا إصالُ  ماله كي ال تأكله النفقة من جهة التجارة

رين ژخيرژويف عود الخرب يف قوله    :أقوال للمفس 

ل باليتيم، أيأن الخيري: األول  المتكف 
 
هذا اإلصال  خير  له من أن : ة تعود للولي

را  يف حق  اليتيم، وتعود أيضًا لليتيم، أي هذا العمل خير  لليتيم من حيث : يكون مقص 

 واليتيم
 
 . صال  نفسه، وصال  ماله، فهي كلمة  جامعة  لجميع مصالح الولي

 دون : الثاين
 
إصـال  أمـوالهم مـن غيـر : اليتـيم، بمعنـىأن الخرب عائد  إلى الـولي

 . عوض والأجرة خير  للولي وأعظم أجرا  له 

ــى: الثالــث ، والمعن
 
ــولي ــيم دون ال ــى اليت ــد  إل ــيم : أن الخــرب عائ أن مخالطــة اليت

                                                 
، َغْيرَ  َأْي : ُمَتأّثل (8) ، ُذو َمْجُموع   َأْي . ُمَؤثَّل وَمْجد   ُمَؤثَّل، َمال   ُيقال َجامِع  ْيءِ  وَأْثَلةُ  َأْصل   النهايـة. َأْصـُلهُ : الشَّ

  . 8/05 (أثل)الحديث  غريب يف

حديث  8/802، وابن المقرئ يف المعجم (011)حديث  8/827خرجه الطرباين يف المعجم الصغير أ( 0)

، والبيهقـي يف شـعب 5/528با  مـن اسـمه إبـراهيم، وأبـونعيم األصـفهاين يف حليـة األوليـاء ( 622)

كتــا  األد  حــديث  8/228بــان يف مــوارد الظمــآن ، وابــن ح(1990)حــديث  7/022اإليمــان 

، وابـن (270)حـديث  5/8820وأخرجه سـعيد بـن منصـور يف سـننه  ،با  ماجاء يف األيتام( 0219)

با  يف األكل من مال اليتيم، ( 08577)كتا  البيوع واألقضية حديث  1/508أبي شيبة يف المصنَّف 

ــرب  والصــلة  ــين بــن حــر  يف ال ــال الهيثمــي يف مجمــع الزوائــد (082)حــديث  8/882والحس ، وق

ِغير، يف الطََّبرانِي رواه":9/865 َقه َمهدي، بن ُمَعلَّى وفيه الصَّ ، وفيـه وغيـره حبَّـان ابن وثَّ  وبقيَّـة َضـعف 

نه األلباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان "ثقات رجاله  .  6/525،وحسَّ

 . 0/188بحر المحيط ال( 5)

 . 6/28 الغيب للرازيمفاتيح ( 1)
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 .باإلصال  خير له من االنفراد عنه وترك مخالطته 

ه ومالــه، والريــب أن خيــر اإلصــال  يعــود للــولي لقيامــه بشــؤون اليتــيم يف نفســ

ويعــود لليتــيم يف تربيتــه وتقويمــه وهتذيبــه، ويف حفــا مالــه وصــالحه وتنميتــه، يقــول 

اللفا مطلق، فتخصيصه بـبعض الجهـات دون الـبعض تـرجيح  مـن ": الفخر الرازي

، وإلـى 
 
ح، وهو غير جائز، فوجب حمله علـى الخيـرات العائـدة إلـى الـولي غير مرج 

فـالمراد مـن اآليـة أن جهـات : مـال، وبالجملـةاليتيم يف إصـال  الـنفس، وإصـال  ال

المصالح مختلفة  غير مضبوطة، فينبغي أن يكون عين المتكّفل لمصـالح اليتـيم علـى 

تحصيل الخير يف الدنيا واآلخرة لنفسه، واليتيم يف ماله ويف نفسه، فهذه كلمـة  جامعـة  

 .  "لهذه الجهات بالكلية

رين فيه  ژٺ ٺ ٺژ: وأما معنى المخالطة يف قوله  :أقوالفللمفس 

أن المقصـود بالمخالطـة يف األكـل والشـر  والمسـكن والخـدم، : القول األول

وذلك أن القوم ميَّزوا طعام اليتامى عن طعـامهم، وشـراهبم عـن شـراهبم، ومسـكنهم 

عن مسكنهم، فأبا  اهلل لهم خلط الطعامين، والشرابين، واالجتماع يف مسكن واحد، 

أن تشر  من لبنه ويشـر  : المخالطة":عباسكما يفعله الرجل بمال ولده، قال ابن 

مــن لبنــك، وتأكــل مــن قصــعته ويأكــل مــن قصــعتك، وتأكــل مــن ثمرتــه ويكــل مــن 

رين، قـال"ثمرتك  أبـو ، وهو قول مجاهد والضحاك وطاووس، وعليه أكثر المفس 

 طعامـه يفـرد أن كافلـه علـى ويشـّق  المال ألحدهم يكون أن: اليتامى مخالطة" :عبيد

ى كافيـه أنـه يـرى مـا اليتـيم مال من فيأخذ بعياله، خلطه من بدا   يجد وال عنه،  بـالتحر 

 الناسـخة اآليـة هـذه فجـاءت والنقصـان، الزيـادة فيه يقع وهذا أهله، نفقة مع فيجعله

 ."فيه بالرخصة

أن المراد بالمخالطة هو االنتفاع بأموال اليتامى بقدر مايكون أجرة : القول الثاين

                                                 
 . 6/28 مفاتيح الغيب للرازي( 8)

 . 0/501فسير ابن أبي حاتم ت( 0)

 . 88/850فسير ابن أبي حاتم ت( 5)
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، ذكره ابن عادل مثل ذلك العمل
ُّ
 .  والفخر الرازي الذي يقوم به الولي

ــث ــول الثال ــى: الق ــى ســبيل : أن المعن ــامى عل ــأموال اليت ــوالهم ب ــوا أم أن يخلط

 .  الشركة، بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة لليتيم

 ڌژ:المصاهرة، على نحو قولـه تعـالى: أن المقصود بالمخالطة: القول الرابع

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ:تعــالىوقولــه  [5النســاء ] ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

حــــه  [807النســــاء ]ژ ۋۅۅ ۈۈٴۇۋ ۆ ۆ ۇ ورجَّ

أبومسلم على اعتبار أن الخلط هو المصاهرة، وأما الشركة فهي التي تكون يف المال، 

، وأن قولـــــه ژقـــــل إصـــــال  لهـــــم خيـــــرژ: ولـــــهوالشـــــركة داخلـــــة بقـــــوة يف ق

 : يدل على أن الخلط هو المصاهرة، وأن اهلل قال بعد هذه اآليـة ژفإخوانكمژ:تعالى

فــــدلَّ علــــى أن المخالطــــة : قــــال [008البقــــرة ]ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ

المندو  إليها إنما هي يف اليتامى الذين هم لكم إخوان باإلسالم، فهم الـذين ينبغـي 

 .  أن تناحكوهم لتأكيد األلفة

جاء يف اآلية عامًا مطلقًا، فتخصيصه بنوع مـن أنـواع الخلـط ( المخالطة)ولفا 

، وعليـه فـإن المخالطـة تشـمل الخلـط يف يلزم منه قرينة صريحة تخصص هـذا العـام

ــأموالكم خــالطتموهم إن":األكــل والشــر  والمــال والمصــاهرة، يقــول الطــربي ، ب

 فأصـبتم بـأموالهم، أمـوالكم وسـائر بشـراهبم، وشرابكم بطعامهم، طعامكم فخلطتم

 ومعانــاة ووالئهــم، بــأموالهم قيــامكم مــن مــنكم كــان بمــا َمْرَفــق َفْضــل أمــوالهم مــن

 بمـا وبينـه بينـه فيمـا العامـل ألخيـه، الشـفيق األخ نظرَ  لهم منكم النظر على أسباهبم،

، لكم فذلك وألزمه، عليه اهلل أوجب ، ويقول "لبعض بعضكم إخوان ألنكم حالل 

واألولى عدم قصر المخالطة على نـوع خـاص، بـل يشـمل كـل مخالطـة، ":الِقنَّوجي

 . "كما يستفاد من الجملة الشرطية

                                                 
 . 1/16، اللبا  يف علوم الكتا  6/28 مفاتيح الغيب للرازي( 8)

 .مرجعين السابقين ال( 0)

 . 6/20 مفاتيح الغيب للرازي( 5)

 . 575-0/570 جامع البيان للطربي( 1)

 . 8/115تح البيان يف مقاصد القرآن ف( 2)
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مخالطة لليتيم بعمومها ينبغي أن يراعى فيها يف المقام األول مصـلحة على أن ال

اليتيم، والحذر من مفسدته، والحرص على العدل معـه ومسـاواته بغيـره، وهـذا ممـا 

، فهي مخالطة يكون ترتب اإلصـال  عليهـا ،ـاهرا ، ژإصال  لهمژيستفاد من لفا 

منت اآليـة أن للُموَصـى يف تضـ":كأهنا عين اإلصال  يف مخالطته، يقول ابـن عرفـة

 النظـــر يف المصـــلحة، والنظـــر يف المفســـدة، : خلطـــه بمـــال اليتـــيم ثـــالث حـــاالت

 : ، والثــاين مــن قولــهژ ڀڀ ڀ ڀ پژ : والنظــر المطلــق، واألول مســتفاد مــن قولــه

فإنـــه يقتضـــي  ژإخـــوانكمژ، والثالـــث مـــن لفـــا ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ 

 . "المساواة

 ولما كان اإلصال  لليتيم يلزم منه نية  مخلِصة، وعزيمة  صادقة  مـ
 
ن جهـة الـولي

يف تحقيق هذا اإلصال ، وأن من كـان مـن األوليـاء يف نفسـه ونيتـه الطمـع وتحصـيل 

المنافع لنفسه من مال اليتيم بإ،هار اإلصال  له، فقـد جـاء التهديـد والوعيـد مـن اهلل 

وذلـــك أن اليتـــيم لضـــعفه وعـــدم  ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ :تعـــالى يف قولـــه

الص، فقـد تـولَّى اهلل إمكانية رعاية مصالحه، وليس له من يتوالهـا عنـه بصـدق وإخـ

تعـالى رعايــة مصــالحه والـدفاع عنهــا بنفســه مـن الــولي المفســد، قـال ابــن عبــاس يف 

ج عنـه ":ژ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ:قوله د أكل مال اليتيم، ومن يتحـرَّ من يتعمَّ

أن اهلل اليخفـى عليـه الـذين يريـدون : يعني": ، وقال مجاهد"وال يألو عن صالحه

اهلل يعلـم حـين تخلـط ":ابـن زيـد ، ويقـول"منكم اإلصال  لهم، واإلفسـاد علـيهم

، يقــــول "مالــــك بمالــــه، أتريــــد أن تصــــلح مالــــه، أو تفســــد مالــــه بغيــــر حــــق

                                                 
 عصـره، مولـده يف وخطيبهـا وعالمهـا تـونس إمـام اهلل، عبـد أبـو الـورغمي، عرفـة ابـن محمـد بن محمد (8)

األعظـم، لـه مؤلفـات كثيـرة منهـا المبسـوط يف الفقـه، ونظـم  وإمامـة الجـامع تولى الفتوى فيها، ووفاته

 .ه 925وغيرها، تويف سنة قراءة يعقو ، والمختصر الشامل 

 . 7/10، األعالم 5/550ديوان اإلسالم : انظر

 . 0/652فسير ابن عرفة ت( 0)

 . 0/501فسير ابن أبي حاتم ت( 5)

 . 0/502فسير ابن أبي حاتم ت( 1)

 . 8/092نكت والعيون ال( 2)
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اليخفى على اهلل َمْن َداَخَلهم بإفساد  وإصال   فيجازيه على حسب :أي":الزمخشري

 . "مداخلته، فاحذروه وال تتحّروا غير اإلصال 

مـؤد ي الضيق والتشديد ال ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ژ :ومعنى الَعنَت يف قوله تعالى

 مـن اللغـة يف وأصل الَعنَـت ،"ألهلككم: أيژألعنتكمژ": للهالك، قال أبوعبيدة

، تصريفها معه يمكنه ال جرب بعد كسر   رجله يف َحَدث إذا َعنَتًا، البعيرُ  َعنَِت  :قولهم

 ومنـه. علـيكم التسـهيل إال يشـأ لـم ولكنه وشّدد، عليكم َضيََّق : أي ":يقول ابن قتيبة

  شـّدد إذا السـؤالس يف فـالن   نََتنِـيأعْ : يقال
َّ
: يقـال. اإلضـَرار وهـو َعنَتِـي، وطلـب علـي

 . "َ،َلَعت إذا البيطار وأْعنََتها الدابة، َعنِتت

ولئن حثَّ القرآن الكريم على إكرام اليتـيم واإلحسـان إليـه، ورتَّـب علـى ذلـك  

ه و أساء إليه، واعترب ذلك مـن األجر الجزيل، فقد شنَّع على من أهان اليتيم وأكل حقَّ

عالمات انعدام اإليمان يف قلب صاحبه، مما جعله يتهالك على الدنيا ولو كان بأكـل 

مال اليتيم وَتْركه فقيرا  يتكفَّف الناس، ولذا فقد جعـل اهلل جـزاء مـن أهـان اليتـيم بـأن 

أهانــه وجعــل الصــغار عاقبتــه، فيقــول تعــالى مخــربا  عــن أولئــك المحتقــرين لليتــيم 

الفجـر ]ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھژ:لتاركين إلكرامها

 أنكـر كأنه" :أن معناها يف اآلية يرى ابن ُجَزّي ( بل)، ويف معنى اإلضرا  بــ [87،89

 اليتـيم تكرمـوا أال وهـو ذلـك من شر هو ما تفعلون بل :قال ثم تقدم ما اإلنسان على

ُت  إنما بل: ذكره تعالى يقول":، ويقول ابن جرير يف معنى اآلية"بعده ذكر وما  َأهنَـّ

                                                 
اف ال( 8)  . 8/065كشَّ

 . 8/75جاز القرآن م( 0)

  . 8/879عاين القرآن للنحاس م( 5)

وا ، مأخوذ من الَبْطر وهو الشق، ألنه البيطار يشـق الدابـة بمبضـعه للعـالج : الَبْيَطارُ ( 1) لسـان . معالج الدَّ

 . 1/60( بطر)العر  

 . 95فسير غريب القرآن البن قتيبة ص ت( 2)

: أي أصـيبت الدابـة يف إحـدى قوائمهـا، فصـارت تمشـي علـى ثـالث قـوائم، ومنـه الحــديث: وَ،َلعـت

  . 5/829( ،لع)النهاية يف غريب الحديث ( . جاء البي ن َ،َلُعهاوالالعر)

 . 0/192سهيل لعلوم التنزيل الت( 6)
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 لسـتم بـل: فقال الخطا ، على الكالم فأخرج اليتيَم، ُيكِرم ال أنه أجل من أَهنت من

: معنيــين تحتمــل واآليــة": ، ويقــول الواحــدي"أهنــتكم فلــذلك اليتــيم، تكرمــون

ــه، ال أهنــم: أحــدهما ــه، يحســنون وال يربون ــه ال أهنــم: واآلخــر إلي ــه يعطون ــن حقَّ  م

 ويـدلُّ  الميـراث، مـن لـه كـان ما اليتيم حرمان من عاداهتم به جرت ما على الميراث،

 ۓژ:قوله األول المعنى على ويدّل  ژۆ ۇژ :قوله المعنى هذا على

 . "بإطعامه يأمرون ال: أيژڭ ڭ ڭ ڭ

 

*              *              * 

                                                 
 .  52/895للطربي  جامع البيان (8)

 . 1/191التفسير الوسيط ( 0)
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 صيانة أموال اليتامى، والتحذير من أكلها: املبحث الثالث

إن ضعف اليتيم وصغر سنه، وعدم أهليته لتحصيل ميراثه، ودخولـه يف حيازتـه  

لطبيعة مايملكه، كل ذلك قد يكون مـدعاة لـبعض النفـوس الضـعيفة  وملكه، وجهله

ر القـرآن  ـه أوبعضـه، ولـذا فقـد حـذَّ ـه مـن الميـراث كل  االستيالء على مالـه وأخـذ حق 

الكريم من االقرتا  من مــال اليتيم إال يف حالـــــة اإلحســان إلى هـذا المـال بإثرائــه 

ــــــالى ــــــال تعـ  [51اإلســـــراء ]ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ: وتنميتــــــه فقـ

والخطا  يف اآلية لكل من يمكن أن يقرت  من مال اليتـيم فينـال منـه مـن األوصـياء 

الخطـا  يف هـذه اآليـة لءوصـياء الـذين هـم ": غيرهم، يقـول ابـن عطيـةواألولياء و

 
ّ
 "معــدون لقــر  مــال اليتــيم، ثــم لمــن تلــبس بشــيئ مــن أمــر يتــيم  مــن غيــر َوِصــي

واإلقرتا  من مـال اليتـيم يف حـال غيـا  مالكـه، وقيامـه عليـه، وحيازتـه لـه، مـدعاة 

يف اآلية عن االقرتا  منه بأي  للطمع فيه، واالجرتاء على األخذ منه، ولذا جاء النهي

النهـي عـن القـر  يعـم ": وجه من الوجوه، فضال  عن أخذه وأكله، يقول ابـن ُجـزّي 

وجوه التصرف، وفيه سّد للذريعة، ألنه إذا هنى عن أن يقر  المال فـالنهي عـن أكلـه 

يءِ  ُقْر  عن  َالنَّهي"ويرى رشيد رضا أن "أولى وَأْحَرى  ; عنـه النَّهـي مـن أبلـلُ  الشَّ

ن ألنَّه تي والوسائل األسبا  عن النَّهي يتَضمَّ ُبهات وعن فيه، َوُتوقع إليه تَؤد ي الَّ  الشُّ

تي   فَيْحـَذُرَها فيـه، الّتأويل تحتمل الَّ
ُّ
ها إذ التَِّقـي  ويقتحمهـا اليتـيم، لَِحـق   هضـمًا َيُعـدُّ

ا بالّتأِويل يراها إذ الطَّامع  علـى لـه نفعها لرجحان أو تيم،بالي ضررها لعدم له َيِحلُّ  مِمَّ

اص"ضررها إنما خّص اليتيم بالذكر فيما َأَمَرنا به من ذلك لعجزه ": ، يقول الجصَّ

د  عن االنتصار لنفسه، وَمنِْع غيره عن ماله، ولماَّ كانت األطماع تقوى يف أخذ ماله َأكَّ

كر ألنَّ  وخّص اليتيم": وقال القرطبي "النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر بالـذ 

                                                 
 . 5/125لمحرر الوجيز ا( 8)

 . 8/098تسهيل لعلوم التنزيل ال( 0)

 . 9/867فسير المنار ت( 5)

 . 1/806ن للجصاص أحكام القرآ( 1)
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 ."َخْصَمُه اهلل

وحيث جاء النهي صريحًا يف النهي عن االقرتا  من مال اليتيم فقـد شـقَّ ذلـك علـى  

 لمـا :"المسلمين، السيما األوصياء واألوليـاء لءيتـام، يقـول ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژو  ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ :نزلــــــــت

 فعـزل يتيم   عنده كان من انطلق [82النساء ]ژ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 يأكلـه حتى له فيُحبس طعامه من الشيء يفُضل فجعل شرابه، من وشرابه طعامه، من طعاَمه

 عـز اهلل وسـلم، فـأنزل عليـه اهلل صلى اهلل لرسول ذلك فذكروا عليهم، ذلك فاشتدَّ . يفُسد أو

 طعــــامهم فخلطــــوا ژٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻژ:وجــــل

، وروي مثــل هــذا أيضــًا عــن عبــداهلل بــن مســعود وقتــادة "بشــراهبم هبموشــرا بطعــامهم

 . وسعيد بن جبير وعبدالرحمن بن أبي ليلى

رين يف معنى قوله تعالى  :أقوال ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :وللمفس 

 المصلح للمال بالمعروف وقت حاجته، قالـه ابـن : القول األول
 
إنه َأْكُل الوصي

 [51اإلسـراء ]ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ :"عباس وابن زيد، قال الحسن

ا، يكـون أن هو له ُجعل الذي والوجه له، ُجعل الذي بالوجه إال: أي  ممـن وهـو فقيـر 

 مـال يف تفـرض المحـارم نفقـة أن وعنـدهم مالـه، يقـر  أن فله ماله، يف نفقته يفرض

 يف نفقتـه يفـرض ال كـان وإن مالـه، يف التنـاول لـه ُجعل أن فَبانَ  فقراء، كانوا إذا اليتيم

 ."ماله

                                                 
 . 7/851للقرطبي الجامع ألحكام القرآن  (8)

بــا  مخالطــة اليتــيم يف الطعــام، ( 0978)كتــا  الوصــايا حــديث  5/881أخرجــه أبــوداود يف الســنن  (0)

با  ماللوصي مـن مـال اليتـيم إذا ( 6165)كتا  الوصايا حديث  6/869والنسائي يف السنن الكربى 

ــربي يف التف ــه، والط ــام علي ــير ق ــتدرك 1/522س ــاكم يف المس ــديث  0/885، والح ــاد ح ــا  الجه كت

جاه": وقال الحاكم( 0100)  . ، ووافقه الذهبي "هذا حديث صحيح ولم يخر 

ــن ســالم : ظــران( 5) ــير يحــي ب ــدالرزاق 8/851تفس ــرآن لعب ــير الق ــان للطــربي 8/512، تفس ، جــامع البي

 . 8/298، تفسير القرآن العظيم البن كثير 1/510

 . 1/582أويالت أهل السنة ت( 1)



 عبدالمنعم بن حواس  الحواس. د           دراسة موضوعية تحليلية                  –حقوق اليتيم يف القرآن الكريم 

 
49 

هو صـالحه وتثميـره بالتجـارة يف مالـه، : إن معنى األحسن يف اآلية: القول الثاين

 بـن أبـي 
ّ
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسّدي وعطيـة وابـن جريـر ومكـي

 ،"للـذي يبتغـي فيـه شـيئ يبتغي به من فضل اهلل، واليكون": طالب، قال الضحاك

حه القرطبي حيث قال  .  "وهذا أحسن األقوال يف هذاس فإنه جامع  ":ورجَّ

إنه حفا ماله له إلى وقت تسليمه إليه إذا بلل أشـده، إن آنـس منـه : القول الثالث

 .رشدا ، قاله ابن السائب ويحي بن سالم 

 َيْبُلـلَ  َحتَّـىژ: قولـه ":جقـال الزجـا ،أن يحفـا عليـه ويثمـر لـه: القول الرابـع

هُ  ُه أي َيْبُلـلَ  َحتَّـى عليـه اْحَفُظـوه :المعنـى المعنى، على محمولة (َحتَّى) ژَأُشدَّ  :َأُشـدَّ

ه بلل فإذا  . "إليه فادفعوه أشدَّ

أن القربان باألحسن هو أن يستقرض من مـال اليتـيم إذا احتـاج : القول الخامس

ه، قاله مج  .اهدإليه، فإذا استغنى ردَّ

يف اآلية عامة شاملة، يدخل فيها كـل ماكـان فيـه  ژاألحسنژوالريب أن عبارة  

إحسان إلى مال اليتيم وإرفاق به، فتشمل أكل الوصي الفقير المصلح من مال اليتـيم 

بالتي هي أحسن، دون اجحاف أو إسراف، وتشمل حفا ماله وإصـالحه وتنميتـه يف 

المحافظـة والرعايـة ألصـل مـال اليتـيم، إلـى أن  التجارة، ويدخل فيهـا دخـوال  أوليـًا

ه  . ُيسلَّم له حين يبلل أشدَّ

ت اآلية على أن اليتيم الُيدفع له ميراثه إال حين يبلل أشـّده، وكـذا يف  وحيث نصَّ

ــــــه تعــــــالى  ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ :قول

 فما هو األشدُّ المنصوص عليه يف اآليتين  [6النساء ]

                                                 
 . 2/02حكام القرآن للجصاص أ( 8)

 . 0/880للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن (0)

، تفسـير ابـن أبـي 80/008، جـامع البيـان للطـربي 8/851تفسير يحي بن سالم : نظر هذه األقوال يفا( 5)

 . 0/00، زاد المسير 5/0012، الهداية يف بلوغ النهاية 2/8189حاتم 

 .  0/522عاين القرآن وإعرابه للزجاج م( 1)

 . 5/050فسير السمعاين ت (2)
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 :اختلفت أقوال المفسرين يف معنى األشّد، وسأذكر أشهرها

ــول األول ــه : الق ــنات وعلي ــه الحس ــب ل ــين ُتكت ــم ح ــوغ الحل ــو بل ــدَّ ه أن األش

، بــن أســلم والشــعبي ويحــي بــن يعمــرالســيئات، وهــو قــول مالــك وربيعــة وزيــد 

حه ابن الجوزي  . وصحَّ

 .أن األشدَّ ثالثون سنة، وهو قول السّدي : القول الثاين

 : القول الثالث
 
أنه ثماين عشرة سنة، قاله مجاهد ومقاتل وسعيد بـن جبيـر وعلـي

جاج حيث قالا  ولست أعرف ماوجه ذلك بأن":بن عيسى وابن قتيبة، ولم يرتضه الزَّ

  . "يبلل قبل الثماين عشرة سنة، وقد َأنس منه رشدا ، فَدْفُع مالِِه إليه واجب  

أنه ثالث وثالثون سنة، وهو قول ابن عباس فيمـا رواه عنـه سـعيد : القول الرابع

 . بن جبير، وبه قال قتادةا

أن األشــدَّ أربعــون ســنة، وهــو قــول عائشــة رضــي اهلل عنهــا، : القــول الخــامس

 .والحسن 

 . أنه خمس وعشرون سنة، وهو قول عكرمة: القول السادس

 . أنه خمس عشرة سنة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن قيس: بعالقول السا

والذي يظهر أن حالة األشدَّ عند اليتيم تختلف عن األشّد عند الرجل، فال ُيحـدُّ 

ه، وهـذا التحديـد الـدقيق يف األشدُّ اليتيم بُعْمر  مؤقَّـت البـد أن يصـل إليـه ليبلـل أشـدَّ 

العمر لبلوغ األشد يفتقر إلى دليل من الشرع، ولذا حين نقل الكيا الهراسي عـن أبـي 

وهـذا تحّكـم الوجـه لـه، ":حنيفة أن األشد بلوغ خمـس وعشـرين سـنة تعقبـه بقولـه

                                                 
 . 2/8189، تفسير ابن أبي حاتم 9/92للطربي  جامع البيان( 8)

 . 0/00اد المسير ز( 0)

 .  0/521معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( 5)

 . 2/8189فسير ابن أبي حاتم ت( 1)

 . 2/8189فسير ابن أبي حاتم ت( 2)

 ابـن تفسـير، 9/92 للطـربي جـامع البيـان، 228ص للنحـاس والمنسوخ الناسخ: يف األقوال هذه انظر (6)

 . 0/00، زاد المسير 0/897النكت والعيون  ،2/8189 حاتم أبي
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وعليه فإن المعترب يف بلوغ األشد عنـد اليتـيم لـيس  "والدليل عليه ال لغة وال شرعا

ر الذي يبلغه، وإنما الحالة التي يكون عليها من اإليناس برشده وهو مـاذكره اهلل العم

ـر ابـن عبـاس  ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ :تعالى يف قوله تعالى وهبـذا فسَّ

ه وانقطاع ُيْتمه فقد أخرج مسلم يف صحيحه عنبل : قـال ُهْرُمَز، بن يزيد وغ اليتيم أشدَّ

 يحضـران والمـرأة العبـد عـن يسـأله عبَّـاس ابـن إَِلـى الحـُروِريُّ  عـامِر   بـن َنْجَدةُ  كتب

 وعـن الُيـْتم  عنه ينقطع متى اليتيم وعن الولدان  قتل وعن َلُهما  ُيْقَسمُ  هل الَمْغنََم،

 َكَتْبـُت  مـا ُأْحُموَقـة   يف يقـع أن فلـوال إليـه، اكتب":ليزيد فقال هم  من لقربىا ذِوي

 لهمـا يقسـم هـل المغـنَم، يحضـران والعبد المرأة عن تسَأُلني كتبت إِنَّك: اكتب إِليه،

 وإِنَّ  الولـدان، قتـل عـن تسـَألني وَكتبـَت  ُيْحـَذيا أن إاِلَّ  شـيء   لهما ليس وإنَّه شيء 

 علم ما منهم تعلم أن إاِلَّ  تقتلهم فال وأنت يقتلهم، َلم وَسلَّم عليه اهللُ  صلَّى اهلل رسول

 اسـم عنـه ينقطع متى اليتيم عن تسَأُلني وكتبَت  َقَتله، الَّذي الغالم من موسى صاحب

فـالعربة يف بلـوغ  ،"ُرْشـد   منـه َوُيْؤَنَس  َيْبُلل حتَّى الُيتم اسم عنه ينقطع ال وإِنَّه اليتم 

شَد منه، فبعد حصول هذا اإلينـاس مـع بلـوغ اليتـيم، : ليتيم األشدّ ا إيناس الوصي الرُّ

فإنه يجب دفع ماله إليه بعد أن زالت العلَّة التي من أجلها ُمنِع اليتـيم مـن مالـه، وهـي 

اص فاألشـدُّ لـيس لـه مقـدار  معلـوم يف العـادة اليزيـد ": الغرارة والسفه، يقول الجصَّ

ة  عليــه واليــنقص منــه، وقــد يختلــف أحــوال النــاس فيــه فيبلــل بعضــهم األشــّد يف مــدَّ

اليبلغه غيُره يف مثلها، ألنه إن كان بلوغ األشّد هو اجتماع الـرأي واّللـب بعـد الحلـم 

فذلك مختلف يف العادة، وإن كان بلوغه اجتماع القوى وكمال الجسم فهـو مختلـف  

كــن القطــع بــه علــى وقــت أيضــًا، وكــل ماكــان حكمــه مبنيــًا علــى العــادات فغيــر مم

جاج"اليتجاوزه واليقصر عنه إال بتوقيف أو إجماع وبلوغ أشّده أن ": ، ويقول الزَّ

                                                 
 . 5/809حكام القرآن للكيا الهراسي أ( 8)

 .  8/110( مقح)النهاية يف غريب الحديث . أفعولة  من الُحْمق، بمعنى الَحُمْوَقة : ُأْحُموَقة( 0)

ي   اْبنُ  أي ُيعَطيا، من الِحْذَية وهي الَعطيَّة، َقاَل : ُيْحَذيا( 5) ا: َبر  ا مثل والُحَذيَّ  لصـاحبه الرجـُل  َأعطـى َمـا الثَُّريَّ

 . 81/860( حذا)لسان العر   .جائزة  أو غنيمة من

 ( .8980)، رقم 5/8112أخرجه مسلم يف صحيحه ( 1)

 . 0/06حكام القرآن للجصاص أ( 2)



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
32 

شد، مع أن يكون بالغًا ح ابن عطية قول الزجاج وقال"ُيؤنس منه الرُّ وهذا ":، ورجَّ

 . "أصّح األقوال وأليقها هبذا الموضع

  مــن مــال اليتــيم إال بمــا فيــه حفظــه وإذا كــان اهلل تعــالى قــد هنــى عــن االقــرتا 

ه، فقـد  وإصالحه ونماؤه، وأوجب على ولي اليتيم تسليم ماله حين يبلـل اليتـيم أشـدَّ

ــد اهلل المجرتئــين علــى أكــل مــال اليتــيم بالعــذا  األلــيم فقــال تعــالى  ڌ ڌژ: توعَّ

النســـــــــــاء ]ژ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

والوعيد يف اآليـة اليخـّص األوليـاء واألوصـياء لءيتـام فحسـب، ولكنـه شـامل  [82

يف اللغـة عـام، فأوجـب اهلل ( والذين)":لكل من أكل مال اليتيم ُ،لمًا، يقول النَّحاس

 .  "لعموم، لكل من فعل هذاسبحانه النار على ا

  زيد، بن مرثد له يقال غطفان من رجل يف نزلت" :حيان بن مقاتل قال 
َ
 ماَل  َولِي

 ڎ ڎ ڌ ڌژ:فيــه وجـّل  عـزّ  اهلل فــأنزل فأكلـه، صـغير يتــيم وهـو أخيـه ابـن

وقيل نزلت يف حنظلة ابن الشـمردل كـان  ،"ژکک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

وقيل نزلت يف األوصـياء الـذين يـأكلون مـالم يـبح  ،قد ولي يتيمًا فأكل جميع ماله

 . لهم من مال اليتيم، ونسبه ابن عطية والثعالبي إلى أكثر المفسرين

أقـوال   ژک ڑ ڑ ژ ژ ژ :كل دون غيره يف قوله تعالىويف التعبير باأل

 :للمفسرين

: هأن األكل يف اآلية عبارة عن األخذ واالسـتحالل لـه، كمـا يف قولـ:القول األول

 ٻ ٱژ : وقولــــــه [82آل عمــــــران ]ژوئ وئ ەئ ائەئژ

                                                 
 .  0/521عاين القرآن وإعرابه للزجاج م( 8)

 . 0/560محرر الوجيز ال( 0)

 . 808ناسخ والمنسوخ للنحاس ص ال( 5)

 . 0/918، العجا  يف بيان األسبا  5/065كشف والبيان ال( 1)

 . 5/252، البحر المحيط 8/122فسير السمعاين ت( 2)

 . 0/876، الجواهر الحسان 0/81محرر الوجيز ال( 6)
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 عن أخذ الربا وقبضه [072البقرة ]ژٻ
 
 .  إنما هو هني

عّبـر عـن األكـل يف اآليـة ألنـه هـو المقصـود مـن األخـذ، وبـه أكثـر : القول الثاين

 . االتالف لءشياء

: أن المقصــود باألكــل يف اآليــة التصــّرف، يقــول الفخــر الــرازي: القــول الثالــث

ف، بـه فـالمراد األكـل، َذَكـرَ  وإِن تعـالى أنَّـه واعلم"  كمـا اليتـيم مـال أكـل ألَنَّ  التََّصـرُّ

َفات سـائر فكـذا َيحرم، مـة ، األمـوال لتلـك المهلكـة التََّصـرُّ ليل ُمَحرَّ  يف َأنَّ  عليـه والـدَّ

ف، منه المراد أنَّ  َفَثبت يؤكل، أن يصح ال ما المال  معظم ألَنَّه األكل ذكر وإِنََّما التَّصرُّ

ف ألجله يقع ما   ."التَّصرُّ

ألن األكـل أو  أنــواع التمتـع بالمــال، فُعّبـر بــه دون غيـره، يقــول : القـول الرابــع

 بالمـال التََّمتُّع أنواع أْوَفى كان لما األكل أنَّ  إاِلَّ  األكل، نفس المراد وليس":القرطبي

فات عن ُعب ر  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :تعـالى قولـه ونظيـره باألكـل، التصرُّ

ــة ]ژ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ــم[ 0الجمع ــع صــورة أنَّ  ُيعل ــر البي  غي

 َذَكـر ولكن وغيره، الن كا  مثل تعالى اهلل ذكر عن يشغله ما المقصود وإِنَّما ،مقصودة

 ."تعالى اهلل ذكر عن به يشتغل ما َأهم ألَنَّهُ  البيع

وأما التعبير يف اآلية بأكل النار يف بطوهنم فءن األكل لمال اليتيم لما كـان يـؤدي 

ي آكال  للنار ـِذي): َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى ولهكق بصاحبه إلى النار ُسم   فِـي َيْشـَرُ   الَّ

ةِ  إَِناءِ   .(َجَهنَّمَ  َنارَ  َبْطنِهِ  فِي ُيَجْرِجرُ  إِنََّما الِفضَّ

وقيل بل هو أكل للنار حقيقةس وذلك ألهنم سيأكلون يوم القيامة نارا  بسبب أكـل 

                                                 
 . 5/51أويالت أهل السنة ت( 8)

 . 0/81لمحرر الوجيز ا( 0)

 . 0/872 مفاتيح الغيب للرازي( 5)

 . 6/19للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن( 1)

 . 8/122، تفسير السمعاين 0/07عاين القرآن للنحاس م( 2)

با  ( 2651)يث أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها، كتا  األشربة، حد( 6)

 .آنية الفضة 
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عرف آية  يف الوعيد هي أشـد وال ما أ": مال اليتيم جزاء  وفاقًا، وقد قال بعض الفقهاء

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ:َأْوَكـــد علـــى المســـلمين مـــن قولـــه

 ژ ژ:قولـه":قـال السـّدي "[82سورة النسـاء ]ژک ک کک ڑ

 ولهـب القيامـة يـوم ُيبعـث ،لمًا، اليتيم مال يأكل الرجل قام إذا: ژ ڑ ڑ ژ

 مـال يأكـل رآه مـن هيعرفـ وعينيـه وأنفـه أذنيـه ومـن مسـامعه ومن فمه من يخرج النار

من أكل مال اليتـيم فإنـه يؤخـذ بمشـفره يـوم ":وقال عبيداهلل بن أبي جعفر. "اليتيم

ــه ــوه جمــرا ، فيقــال ل ــُيمء ف ــدخل الســعير : القيامــة ف ــم ي ــدنيا، ث ــه يف ال ــْل كمــا أكلت ُك

 ."الكربى

يف  مع أنه معلوم لدى المخاَطب أن األكل إنما يكون -ويف ذكر البطون يف اآلية  

زيادة التأكيد على أكلهم النار يف بطوهنم، والتصاقها هبـم التصـاق المـأكول  -البطون 

بأحشاء البطن، ففي ذكرها تصوير للواقع بكمال هيئته، وأيضًا يف التعبير بالبطن تنبيه 

ة طبع اآلكلين ودناءهتم وبيان نقصهم، حيث كان البطن هو الدافع لهم على  على خسَّ

ـه علـى ":ُجرم العظيم واألخذ من مال اليتيم، يقول ابن عطيةالوقوع يف هذا ال ويف نص 

البطــون مــن الفصــاحة تبيــين نقصــهم، والتشــنيع علــيهم بضــد مكــارم األخــالق، مــن 

نبَّـه علـى ":ويقـول أبوحيـان ،"التهافت بسبب البطن وهو أنقص األسبا  وَأأْلَمها

ياء التــي ُينَتفــع بالمــال الحامــل علــى أخــذ المــال وهــو الــبطن الــذي هــو أخــّس األشــ

 . "ألجلها، إذ مآل مايوضع فيه إلى االضمحالل والذها  يف أقر  زمان

وحين أمر اهلل تعالى أولياء وأصياء األيتام أن يـدفعوا إلـيهم أمـوالهم ويعطـوهم  

حقوقهم، وحذرهم مـن أكـل أمـوالهم فقـد جـاء التحـذير والنهـي عـن أكلهـا مقرتنـًا 

                                                 
 . 808ناسخ والمنسوخ للنحاس ص ال( 8)

 . 5/970تفسير ابن أبي حاتم ( 0)

 .المرجع السابق ( 5)

 . 0/81محرر الوجيز ال( 1)

 .  80/252( أَلَم)لسان العر  . دنيئ األصل، شحيح النفس : أي أكثرها لؤمًا، واللئيم: وأألمها

 . 5/258بحر المحيط ال( 2)
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األوصياء اآلكلون ألموال اليتامى ،لمـًا أن يسـتعينوا هبمـا  بصفتين وحالتين يحرص

يف أكل أكرب قـدر مـن أمـوال مـن تحـتهم مـن اليتـامى، ويف إخفـاء جريمـة األكـل عـن 

اليتامى وعن غيرهمس وهما اإلسراف، والمبـادرة باألكـل قبـل أن يكـرب اليتـيم ويأخـذ 

 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ:أمواله، فقال تعـالى

وقد ذكر البغوي وابن الجـوزي أن  [6سورة النساء ]ژ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

اآلية نزلت يف ثابت بن رفاعة ويف عّمه، وذلـك أن رفاعـة تـويف وتـرك ابنـه ثابتـًا وهـو 

إن ابـن أخـي يتـيم  يف : يم، فجاء عمه إلـى النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم وقـالصغير يت

 .  ِحْجري، فما يحل لي من ماله  ومتى أدفع إليه ماله  فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية

المبادرة والمسارعة يف أكله قبـل أن يكـرب اليتـيم، وهـي مصـدر مـن : والبدار هو

 . وبدارا   بادرت هذا األمر مبادرة  : قول القائل

 يف اليتـامى أمـوال أكـل عـن األولياء اآلية هنت أموالهم اليتامى بإيفاء األمر فبعد 

 السنّ  يف الكربَ مسابقين: أي، اليتامى كرب ومبادرة، اإلنفاق يف اإلسراف: الحالتين كال

 صاحبه كرُب يطلبه كما المال، هذا ألكل مطالبين فتكونوا، أموالهم فيها يأخذون الذي

 -الحــاالن هاتــان كانــت ولمــا":المراغــي يقــول، بالمــال يظفــر يســبق فــأّيكم، ضــًاأي

 تعـرض التـي الضـعف مـواطن مـن -التصـرف بـبعض اليتـيم كـرب ومسابقة اإلسراف

 عرضـتا إذا رهبـم يراقبـوا حتـى خطرهمـا، إلـى األوليـاء ونبَّـه عنهما، اهلل هنى لإلنسان

   الــولي منفعــة وجــــه وخفــــاء ــــرافاإلس حــد   يف نفُســهُ  اإلنســانَ  تخــادع فقــد لهــم،

 ذلـك   يمـارى أن يمكن لم إذا ويغّشها اليتيم، مال   األعمال بعض إلى المسابقــة

  ."خيانته فيه تتضح ،اهرا   مراء  

ولقد بلل حرص القرآن الكريم على أموال اليتامى وصيانتها والحفاظ عليهـا أن 

                                                 
، وابن الجوزي 8/267معالم التنزيل والبغوي يف  ،7/202أخرجه ابن جرير يف جامع البيان عن قتادة  (8)

ولـم . إلى عبـدبن حميـد وابـن جريـر 0/157، ونسبه السيوطي يف الدر المنثور 8/578يف زاد المسير 

نة   .أجده يف غير ماأثبتُّه من كتب السُّ

 . 1/021الطربي  جامع البيان( 0)

 .  1/899المراغي  فسيرت( 5)
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اليتـامى إلـى أمـوالهم، واعتـرب هـذا الضـم  هنى األولياء واألوصـياء أن يضـموا أمـوال

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦژ:ُجرمــًا كبيــرا  وإثمــًا عظيمــًا، فقــال تعــالى

، ومع أن أكل مال اليتـيم حـرام  [0سورة النساء ]ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ

يف جميع األحوالس سواء ضمه الـولي إلـى مالـه أم لـم يضـمه، إال أن النهـي جـاء هنـا 

مقرتنًا بالضم مع أموال األولياء لزيـادة التشـنيع والتقبـيح لفعلهـمس فـإهنم مـع غنـاهم 

م قد: قلت فإن":يأكلون أموال اليتامى، يقول الزمخشري  اليتامى مال أكل عليهم حرَّ

  ورد فلمَ  أموالهم، ومع وحده
ُ
 مسـتغنين كـانوا إذا ألهنـم: قلـت معهـا  أكله عن النهي

 كـان فيهـا، يطمعـون ذلك على وهم حالل، مال من اهلل رزقهم بما اليتامى أموال عن

ع علهـم،ف علـيهم فنعـى كـذلك، يفعلـون كـانوا وألهنم أحق، والذم أبلل، القبح  وسـمَّ

  ."لهم أزجر ليكون هبم،

رين يف معنى قوله  :قوالن ژچ چ چ چ ڃ ژ: وللمفس 

 ۈئ ۆئ ۆئ ژ: كما يف قوله تعالى( مع)يف اآلية بمعنى ( إلى)أن : األولالقول 

 ژچ چ چ چ ڃ ژ:عـــــــن مجاهـــــــد يف قولـــــــه، ف[20آل عمـــــــران ]ژ ۈئېئ

يـر ومقاتـل بـن ، وبه قال قتادة والسدي وسـعيد بـن جب"أموالهم مع أموالكم":قال

ولم يرتض هذا التوجيه لآلية ابن العربي وابـن عطيـة  ،سليمان وابن قتيبة والزجاج

 . والقرطبي

التضيفوا أموالكم : على باهبا، وهي تتضمن اإلضافة، أي( إلى)أن : القول الثاين

والمعنى الذي يسـلم معـه اللفـا ":وتضموها إلى أموالكم يف األكل، قال ابن العربي

ــاماق ــا باألكــل : لن ــلطون عليه ــأموالهم، ويتس ــوال اليتــامى ك ــدوا أن أم ــوا أن يعتق ُنه

                                                 
اف ال( 8)  . 8/162كشَّ

 . 0/222فسير القرآن البن المنذر ت( 0)

، معـاين القـرآن وإعرابـه 889، تفسـير غريـب القـرآن البـن قتيبـة ص 8/522فسير مقاتـل بـن سـليمان ت( 5)

 . 8/502، تفسير السمعاين 0/7للزجاج 

، الجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي 0/6 ، المحـرر الـوجيز8/125احكـام القـرآن البـن العربـي : نظرا( 1)

6/08 . 
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َحـاَ  : اإلثم الكبيـر، يقـال: هو ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ: والُحْوُ  يف قوله.  "واالنتفاع

جُل َيُحْوُ  َحْوبًا وُحْوبًا وِحَيابة ، وتَحوَّ  الرجُل من كذا إذا تأَثم منه، واألصل : الرَّ

: يقـول ابـن قتيبـة ،فيه َحــْو   لزجــر اإلبل، فُسمي اإلثم ُحوبًا ألنه ُيزَجــر عنه وبه

ــــات" ــــالث لغ ــــه ث ــــ: وفي ــــا   ُح ، وَح ــــْو   ، وَح ــــن "ْو   ـــــاتل ب ـــــال مقـ ، وقـ

ــرا  ژ":ســليمان ــًا كبي ــي ژُحوب ـــل : يعن ـــان أهــ ـــة الحــبش، وقــد كـ ـــيرا  بلغـ إثمــًا كبــ

ون الحائـب ،"اإلثم: الجاهلية يسمون الُحو  : وذكر الفراء أنه رأى بني َأَسد يسمُّ

 . القاتل

ليـاء واألوصـياء ألمـوال اليتـامى وهذا الوصف الشنيع والزجر البليل ألكل األو 

يـدل بوضــو  علـى عظـيم جــرمهم وفظيـع فعلهـم، حيــث  ژڍ ڇ ڇ ڇ ژ :بقولـه

ستغلوا صغر اليتامى، وجهلهم عن اإلحاطة بحقيقة ميـراثهم، وعجـزهم عـن إدراك ا

مايأكل األولياُء من أموالهم، فضال  عـن مخاصـمتهم السـتنزاع حقـوقهم، ولمـا كـان 

لكل حق مدافع، ولكل خصيم مخاصم، وليس لخصوم اليتامى مـن يـدفعهم، جعـل 

ـدهم علـى ،لمهـم العظـيم بالعـذا   اهلل نفسه خصيم اآلكلين ألمـوال اليتـامى، فتوعَّ

 . األليم وسوء المنقلب يف العاجل واآلجل 

ر النبي صلى اهلل عليه وسلم أشدَّ التحذير من أكل مال اليتـيم، وبـيَّن أن   وقد حذَّ

أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صـلى اهلل 

الشـرك : يارسول اهلل وماُهنَّ  قـال: موبقات، قالوااجتنبوا السبع ال: )عليه وسلم قال

بـا، وأكـل مـال اليتـيم،  حر، وقتل النفس التي حّرم اهلل إال بالحق، وأكـل الر  باهلل، والس 

حف، وَقْذف المُحَصنَات المؤمنات الغافالت ، كما بيَّن صلى اهلل (والتَّولي يوم الزَّ

                                                 
 . 8/125حكام القرآن البن العربي أ( 8)

 . 8/502، تفسير السمعاين 1/052للطربي  جامع البيان( 0)

 . 889تفسير غريب القرآن البن قتيبة ص ( 5)

 . 8/522تفسير مقاتل بن سليمان ( 1)

 .  8/025اين القرآن للفراء مع( 2)

  َقْولِ  باُ  ( 0766) حديث، الوصايا كتا ، صحيحه يف يالبخار أخرجه (6)
ِ
ِذينَ  إِنَّ ژ: َتَعاَلى اهلل  َيـْأُكُلونَ  الَّ

ا، الَيَتاَمى َأْمَواَل  ا ُبُطـونِِهمْ  فِـي َيـْأُكُلونَ  إِنََّمـا ُ،ْلم  ا َوَسَيْصـَلْونَ  َنـار   كتـا ، صـحيحه يف ومسـلم، ژَسـِعير 

= 
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حريج على من يأخذ حق اليتيم، فعن أبي عليه وسلم شناعة هذا الجرم بالتضييق والت

ج حــقَّ : )هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم قــال اللهــم إين ُأحــر 

 . (اليتيم والمرأة: الضعيفين

ج)ومعنــى  د علــيهم يف : أي( أَحــر  ُأَضــي ق علــى النــاس يف تضــييع حّقهمــا، وُأشــد 

ر من هذا الفعل تحذيرا  بليغ  ًا، وأزجر عنه ذلك، وُأحذ 

 .  زجرا  شديدا ، والمقصود إشهاد اهلل تعالى يف تبليل هذا الحكم إلى الناس

*              *              * 

                                                 
= 

  . كربهاوأ الكبائر بيان با ( 90) حديث، اإليمان

بـا   (5679) حديث كتا  اللباس 0/8085 السنن يف ماجة وابن، 0/150 المسند يف أحمد أخرجه (8)

حـق المـرأة بـا   (0821) حـديث كتا  عشرة النساء 9/021 الكربى السنن يف والنسائي، حق اليتيم

 82/820 الزخـار البحـر يف والبزار، (2262) حديث 80/576 صحيحه يف حبان وابن، على زوجها

 اليتـيم كافل فِي جاء ما با  (621) حديث 8/082 األخالق مكارم يف والخرائطي، (9195) حديث

 8/858 المسـتدرك يف والحـاكم، 8/050 الحـديث غريـب يف الحربـي وإبراهيم، الجزيل الثَّوا  من

، "يخرجـاه ولـم مسـلم شـرط علـى صحيح حديث هذا":الحاكم وقال( 088) حديث كتا  اإليمان،

 الكـربى السـنن يف والبيهقـي، (720) حـديث 8/000 الفوائـد يف الـرازي وأبوالقاسم ،الذهبي هووافق

 يف النووي قال، (80928) حديث 81/010 واآلثار السنن معرفة ويف، (02120) حديث 82/077

، حديث  ":889 ص الصالحين رياض  مصـبا  يف البوصـيري وقـال ،"جيـد   بإِسـناد النسائي رواه َحَسن 

 األحاديـث سلسـلة يف إسـناده األلبـاين وحّسـن، "ثقـات رجالـه صحيح إسناد هذا" :1/825 الزجاجة

  . 5/80 الصحيحة

 . 0/505اشية السندي على سنن ابن ماجة ح( 0)
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 إيتاء اليتامى أمواهلم، وتوفيتهم حقوقهم: املبحث الرابع

إن مسؤولية تولي شأن اليتيم والوصاية على ماله وجميع أمره من المسؤوليات  

واألمانات العظام، وتكمن جسامة هذا المسؤولية، وِعَظم األمانة أن الجسام، 

 هو اهلل تعالى، فحين َغاَ  أبوه بموته، وانقطع من الناس راعيه 
 
خصيَم هذا الولي

وناصره، وكان مدعاة لطمع بعض النفوس يف ماله وميراثه، مع صغره وعجزه عن 

أمره وناصره ومخاصمًا عنه،  الدفاع عن حقه، فقد جعل اهلل تعالى نفسه متوّليًا

 صلى اهلل عليه وسلم 
ُّ
ويظهر بوضو  خطر هذه الوالية وثقل حملها، بأن َقَرهنا النبي

 َأنَّ  عنه اهلل رضي َذر   َأبِي فَعنْ  يف التحذير منها وبيان عظيم شأهنا باإلمارة على الناس،

  َرُسوَل 
ِ
ا، َأَراكَ  إِن ي َذر   َأَبا َيا: )َقاَل  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهلل  َما َلَك  َوإِن ي ُأِحبُّ  َضِعيف 

َرنَّ  اَل  لِنَْفِسي، ُأِحبُّ  يَنَّ  َواَل  اْثنَْيِن، َعَلى َتَأمَّ وإذا كان المسلم مأمورا   (َيتِيم   َماَل  َتَولَّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ :تعالى شأنه لقوله جميع يف بتحقيق العدل

 ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :تعالى وقوله [29النساء ]ژ ىې ې ې ې ۉ ۉ

 يف لليتيم بالتأكيد والتخصيص أمر القرآن الكريم فقد [852النساء ]ژپ پ

 وسهولة وعجزه لضعفه غيره من أكثر لليتيم متأكدة العدل إقامة إذ، معه العدل إقامة

 مع عنه لمخاصما غيا  مع، أمواله وأكل و،لمه عليه بالتسلط النفوس بعض اجرتاء

 ڭ ڭڭ ڭ ۓژ:تعالى فيقول، حقوقه عن له والمدافع، خصومه

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ 

 ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 اليتامى وأولياء لءئمة خطا  اوهذ [807ساء الن]ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ويستوفوا، بالمصلحة لهم وينظروا، معاملتهم يف العدل بتحري خاصة عناية ُيعنوا أن

 وئ وئ ژ :قوله يف القيام معنى هو فهذا وأكملها، الوجوه أتم على حقوقهم

 يقوموا أن اهلل فأمرهم ژۇئ ۇئ وئ وئ ژ":السّدي قال، ژ ۇئۆئ ۇئ

                                                 
  . ضرورة بغير اإلمارة كراهة با ( 8906) حديث، األمارة كتا ، صحيحه يف مسلم أخرجه (8)
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ه حق   ذي كل ُيعَطى أن: والقسط بالقسط، لليتامى ، أنثى أو كان ذكرا   منهم حقَّ

 اليتامى إلى اإِلحسان يف ترِغيب   وهذا" :رضا رشيد يقول ،"الكبير نزلةبم الصغير

 وهي حقوقهم من شيء هضم: ُأواَلها ثالث، وهي معاملتهم مراتب لبيان وتكميل  

مة ْفلى، المحرَّ  شيئًا حقوقهم من يظلموا بَأالَّ  والعدل بالقسط لهم القيام :والثانية السُّ

يادة :والثالثة الوسطى، الواجبة وهي  مال، من لهم ليس بما وإكرامهم رزقهم يف الز 

 . "الُفْضلى المندوبة وهي عمل، من لهم يجب ال وما

وقد أمر اهلل تعالى األولياء واألوصياء على اليتامى بإيتائهم حقوقهم على الوجه 

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦژ:األكمل تحقيقـًا لءمـر بالقسـط معهـم فقـال تعـالى

ويف إضـافة األمـوال إلـى اليتـامى إشـارة واضـحة إلـى األوصـياء [ 0النساء ]ژ ڃڃ

 .ال أهليتهم، وقطع الطمع فيها بالمبالغة يف المسارعة بدفع أموالهم إليهم ح

وقد ورد يف سبب نزول اآلية عن سعيد بن جبير أن رجـال  مـن غطفـان كـان معـه 

ه، فخاصمه إلى النبـي  مال  كثير  البن أخ له يتيم، فلما بلل اليتيُم طلب ماَله، فمنعه عمُّ

 . وهو مروي أيضًا عن مقاتل والكلبي ،صلى اهلل عليه وسلم فنزلت اآلية

رين ژ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ژ :ويف معنى التبديل يف قوله  :أقوال للمفس 

وا الحـر: أي: القول األول ام بـالحالل، فـال تجعـل بـدل رزقـك الحـالل ال تتبدلَّ

حرامًا، بأن تتعجل فتستهلك مال اليتيم فتنفقه، أو تتَّجـر لنفسـك، أو تحبسـه وُتْعطِـه 

غيره، فيكون ماتأخذه مـن مـال اليتـيم خبيثـًا حرامـًا، وتعطـه مالـك الطيـب الحـالل 

 .صالح وبه قال مجاهد وأبو ،الذي رزقك اهلل، ولكن آتوهم أموالهم بأعياهنا

التجعلـوا الزائـف بـدل الجيـد، والمهـزول بـدل السـمين، : بمعنـى: القول الثاين

درهم بدرهم وشاة بشاة، وهو قول سعيد ابن المسيب والزهري والضحاك : وتقولوا

                                                 
  . 1/8279أبي حاتم  ، تفسير ابن2/521لطربي ل جامع البيان (8)

 . 2/560فسير المنار ت( 0)

 . 5/921فسير ابن أبي حاتم ت( 5)

 . 8/260للبغوي  معالم التنزيل (1)

اص أ( 2)  . 0/512حكام القرآن للجصَّ
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 .والسّدي وإبراهيم النخعي 

ثون الصغار والنساء، ويأخذه الرجل : القول الثالث أن أهل الجاهلية كانوا اليور 

فكان يستبدل الخبيث بالطيب، ألن نصيبه من الميراث طيـب، وأخـذه الكـل  األكرب،

 . خبيث، وهو قول ابن زيد

التأكلوا مال اليتـيم بـدال  مـن : أن التبديل يف اآلية بمعنى األكل أي: القول الرابع

الذي رزقكم اهلل، : أكل أموال اليتامى ُ،لمًا، والطي ب: الخبيث":مالكم، قال الحسن

 . "التذروا الطيب وتأكلوا الخبيث: يقول

بـدل، وبـدل : يف اآلية يفهـم منـه وجـود أمـرين( التبدل)والذي يظهر لي أن لفا 

التجعلوا : وضع شيئ مكان غيره، وعليه فإن األقر  يف معنى اآلية أي: منه، فالتبدل

الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، وكل خبيث بـدل كـل طيـب، يقـول ابـن 

والتتبدلوا أمـوال : تأويل ذلك: وأولى هذه األقوال بتأويل اآلية قول من قال" :جرير

الحراَم عليكم الخبيث لكم، فتأخذوها رفائعهـا وخيارهـا  –أيها األوصياء  -أيتامكم 

التأخذوا الردئ الخسيس بدال  منه، : وجيادها بالطيب الحالل لكم من أموالكم، أي

ل الشيئ بالشـيئ يف أخـذ شـيئ مكـان آخـر غيـره، يعطيـه :  كـالم العـر وذلك أن َتَبدُّ

 . "المأخوذ منه، أو يجعله مكان الذي أخذ

ــب اهلل تعــالى أوصــياء اليتــامى وحــثَّهم علــى وجــو  العــدل معهــم   وحــين رغَّ

وإيتائهم أموالهم، فإنه أمر األوصياء أن يختربوا اليتـامى إذا بلغـوا النكـا  لإلطمئنـان 

 ېژ:حسن تصرفه يف أمواله بعد انتقالها إليه، فقال تعـالىوالتأكد من رشد اليتيم و

ولمـــا كـــان  [6النســـاء ]ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

ه يف تصرفاته جاء التوجيـه لوصـي اليتـيم اليتيم ليس له أ  يشفق عليه ويختربه ويبتلي

                                                 
، النكــت 0/222، تفســير القــرآن البــن المنــذر 1/000/جــامع البيــان الطــربي : نظـر هــذه األقــوال يفا( 8)

 .  8/117والعيون 

 . 8/512سير القرآن العزيز البن أبي زمنين فت( 0)

 . 1/000للطربي  جامع البيان( 5)
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أن يقوم هبذا االختبار ألهميته يف حياة اليتيم يف الحفاظ على ماله وتحقق مصالحه يف 

إن الضــعيف ":تعاملــه معــه، يقــول ابــن العربــي يف وجــه تخصــيص اليتــامى بــاالبتالء

، فإن العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته اليخلو أن يكون له أ  يحوطه، أو ال أ  له

كان له أ  فما عنده من غلبة الحنو وعظـيم الشـفقة يغنـي عـن الوصـية بـه واالهتبـال 

بأمره، فأما الذي ال أ  له فُخّص بالتنبيه على أمره لذلك والوصـية بـه، وإال فكـذلك 

 .  "َيفعل األ  بولده الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويخترب أحوالهم

اختربوا عقولهم، وهو قول مجاهـد : أي ژ ې ېژ: ومعنى اإلبتالء يف قوله

 .والسّدي والحسن ومقاتل بن سليمان

اختـربوه يف رأيـه ويف عقلـه كيـف هـو، إذا ":ژ ې ېژ: قال ابن زيد يف قوله

، ُدفع إليه ماله، قال ويرى مكـي  ،"وذلك بعد االحتالم: ُعرف أنه قد ُأنِس منه ُرْشد 

ُيكتفى يف االبـتالء بالعقـل أنه ال بن أبي طالب والعز بن عبدالسالم وابن أبي زمنين

 . وإنما يبتلى أيضًا يف دينه وصالحه

شد من اليتيم أقـوال للمفسـرين كلهـا متقاربـة تشـير إلـى مايقتضـيه  ويف معنى إيناس الرُّ

ــدبير  ــة بحســن تصــرفه وت ــه، والمعرف ــيم بعــد ابتالئ ــيُّن لرشــد اليت ــم والتب اإلينــاس مــن العل

ــــــــا ــــــــاس اإلين ــــــــن عب ــــــــر اب ــــــــد فسًّ ــــــــةمصــــــــالحه، فق ــــــــال  ،س بالمعرف  وق

فـــه ابـــن قتيبـــة بـــالعلم والتبـــيُّن، وقـــال الفـــراء ،"أحسســـتم": مجاهـــد يريـــد فـــإن ":وعرَّ

                                                 
 . 8/187حكام القرآن البن العربي أ( 8)

 . 5/961، تفسير ابن أبي حاتم 7/271للطربي  جامع البيان ،8/529تفسير مقاتل بن سليمان  (0)

 . 1/020للطربي  جامع البيان( 5)

ــن هومحمــد (1) ــد ب ــن اهلل عب ــن عيســى ب ــي اب ــين أب ــري، المــري َزَمنِ ــار مــن اإللبي ــاء المحــدثين، كب  والفقه

 زهد مع واألخبار، األد  يف وافتنانًا العلماء، واختالف للرأي، حفظًا وقته أهل َأَجّل  ومن الراسخين،

 .ه 500وله مصنفات نافعة، تويف سنة  السلف، آلثار واقتفاء

  . 5/062، الوايف بالوفيات 85/88 ، سير اعالم النبالء7/891ترتيب المدارك : انظر

تفسـير القـرآن العزيـز البـن أبـي ، 8/521، تفسير العز بـن عبدالسـالم 0/8006الهداية يف بلوغ النهاية ( 2)

 . 8/517زمنين 

 . 5/8825فسير غريب القرآن البن قتيبة ت( 6)

 . 0/267فسير القرآن البن المنذر ت( 7)
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 . "به فأُنس أخرى بعد مّرة ُرئي فيما اإِليناس":، وقال الراغب األصفهاين هو"وجدتم

 وأما كيفية ابتالء اليتيم فقـد ذكـر بعـض العلمـاء أن الـولي يتأمـل أخـالق يتيمـه،

ويســتمع إلــى أغراضــه، فيحصــل لــه العلــم بنجابتــه والمعرفــة بالســعي يف مصــالحة، 

 .  وضبط ماله، أو يرى منه إهمال ذلك

رين أن االبتالء يختلف باختالف حال اليتيم س فإن كان ممـن  ويرى بعض المفس 

يتصــرف يف األســواق بــالبيع والشــراء فإنــه يــدفع إليــه الــولي شــيئًا يســيرا  مــن المــال 

فه يف مصالحه في  .ختربه، وينظر يف تصر 

ف يف األسواق، فيختربه الولي بنفقته يف البيـت، وتصـرفه   وإن كان ممن ال يتصرَّ

يف أموال الدار، وإن كانت جارية ردَّ إليها الولي مايرّد إلى ربـة البيـت مـن تـدبير بيتهـا 

المة وتصريف شـؤونه، ثـم ينظـر الـولي بعـد ذلـك فـإن رأى منهمـا حسـن النظـر وسـ

ــؤنس ُرشــُدهما،  ــى ُي ــا تحــت الحجــر حت ــا، وإال بقي ــا أموالهم التصــرف ســلَّم إليهم

 .والضمان على الولي فيما اتلفاه حال اختبارهما

شد يف قوله رين يف المراد بالرُّ  :أقوال ژوئ ەئ ەئ ائ ژ : وللمفس 

ين والحفــا للمــال، قالــه ســعيد بــن جبيــر  :األول شــد هــو الصــال  يف الــد  أن الرُّ

 . والحسن ومقاتل بن سليمان والشافعي

شد هو العقل خاصة، قاله مجاهد والنخعي :الثاين  . أن الرُّ

شد يف حال اليتامى، واإلصال  : الثالث  . يف أموالهم، قاله ابن عباسأنه الرُّ

ين، قاله السّدي وقتادة:الرابع  . أنه العقل والصال  يف الد 

                                                 
 . 8/027عاين القرآن للفراء م( 8)

 . 5/8825تفسير الراغب األصفهاين  (0)

 . 5/06، فتح البيان يف مقاصد القرآن 8/187حكام القرآن البن العربي أ( 5)

 .  2/51، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 0/80، التفسير الوسيط 8/509تفسير السمعاين ( 1)

ــليمان ت( 2) ــن س ــل ب ــير مقات ــاتم 8/529فس ــي ح ــن أب ــير اب ــ5/966، تفس ــام الق ــي، أحك ــن العرب  رآن الب

 8/102 . 

 . 8/570، زاد المسير 0/269فسير القرآن البن المنذر ت( 6)

 . 1/020للطربي  جامع البيان( 7)

  .لمرجع السابق ا( 9)
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 . أنه الصال  والعلم بما يصلحه، قاله ابن ُجريج: الخامس

شد إقامة الصالة، قاله عبيدة السلماين: السادس  . أن الرُّ

 . ةأنه َسنَة  بعد االحتالم، قاله ابن ُشْبُرمَ  :السابع

أنـه الطريقـة المسـتقيمة التـي يوَثـق معهـا بـأهنم يحفظـون أمـوالهم، قالـه : الثامن

 . الزجاج

 .  أنه االهتداء لوجوه الصال ، قاله الزمخشري: التاسع

وحين ننظر إلى الرشد المشروط إيناسـه يف اآليـة الكريمـة لتسـليم اليتـيم ميراثـه 

، ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ يم نجده متعلقـًا بتسـليم المـال خاصـة لليتـ

فتبيَّن أنه رشد  يف عقل اليتيم وصال  يف دينـه لحفـا مالـه، واالهتـداء لوجـوه صـال  

يتيم النكـا  وكـان عـاقال ، مسـتقيمًا يف دينـه، هذا المال، وسالمة مصارفه، فإذا بلل ال

 إذا أنـه علـى العلـم أهـل أجمـع ":حافظًا لماله، وجب دفع ماله إليه، يقـول النحـاس

: ويقـول ابـن كثيـر "مالـه يف عليـه الحجـر يستحق ممن يكن لم مصلحًا عاقال   كان

عنـه، فُيسـلَّم  متى بلل الغالم مصلحًا لدينه وماله انفك الحجـرُ : وهكذا قال الفقهاء"

 . "إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه

*              *              * 

                                                 
 . 1/025للطربي  جامع البيان( 8)

 . 5/966فسير ابن أبي حاتم ت( 0)

 .لمرجع السبق ا( 5)

ان الضبي، اإلمام، العالمـة، قاضـي الكوفـة، وفقيـه هو عبداهلل بن ُشْبُرَمة بن طُ : وابن ُشْبُرَمة َفيل بن حسَّ

ث عـن الشــعبي والحســن البصـري والنخعــي وغيـرهم، قــال  شــربمةَ  ابــن كـان": الِعجلـِـيُّ  العـراق، حــدَّ

اك، ُيشبِهُ  َخي را ، عاقال ، صارمًا، عفيفًا، ، "حديثًا خمسين من نحو له َجَوادا ، كريمًا، شاعرا ، وكان النُّسَّ

 .ه 811ويف سنة ت

 .  6/517، سير أعالم النبالء 062، مشاهير علماء األمصار ص 0/792الكنى واألسماء : انظر

 . 0/81عاين القرآن وإعرابه للزجاج م( 1)

اف ال( 2)   . 5/808كشَّ

 . 0/02عاين القرآن للنحاس م( 6)

 . 0/086فسير القرآن العظيم البن كثير ت( 7)
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  القسط يف يتامى النساء: املبحث اخلامس

 لقد ُعني اإلسالم عنايـة عظيمـة بالنسـاء لوضـعهن يف المكـان الالئـق هبـن، وإن 

 مـن المـرأة بـه ماإلسـال أحـاط مـا بجـالء ُيظهـر اإلسالم يف النساء مكانة عن الحديث

 السـابقة الجاهليـات يف منهـا ُسـلبت قـد كانـت حقـوق مـن أعطاها وما ورعاية، عناية

والالحقة، وسورة النساء دليل  بي ن يف القرآن الكريم على تلـك المكانـة الرفيعـة التـي 

ــال يف المجتمــع المســلم، وركــن  ارتقــت إليهــا المــرأة يف اإلســالم، فــالمرأة عضــو فعَّ

 .األبطال  ومخرجة الرجال، وصانعة األجيال، مربية ه س فهيأساس يف تكوين

وتزداد عناية اإلسالم بالمرأة ويعظم اهتمامه هبا حين تكون صغيرة يتيمة، ليس  

ى رعايتها وصـيانتها وإكرامهـا حتـى يزوجهـا للها أ   تستند عليه وتعتزي به ويقوم ع

لدها وانقطاعه بموته عن تلك بمن ترتضيه، فنهى اهلل أن تستغل هذه اليتيمة بغيا  وا

الرعاية والعناية هبا، فأمر تعالى األولياء أن يعدلوا مع اليتيمات حين تـزويجهن، وأن 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :اليبخســوهن حقــوقهن يف الصــداق وغيــره فقــال تعــالى

ومعنــى الخــوف يف اآليــة هــو  [5النســاء ]ژ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

وقـال .  ر مـن المفسـرينإن علمتم أال تقسطوا يف اليتامى، وبـه قـال كثيـ: العلم، أي

ــد ــتمژ": مجاه جتم: ژإن خف ــاليقين ،"إن تحــرَّ ــدة ب ــو عبي ــره أب ــأه  ،وفسَّ وخطَّ

ومـا قالـه غيـر صـحيح س واليكـون الخـوف ": ، وكذا ابن عطيـة حيـث قـالالزجاج

بمعنى اليقين بوجه، وإنما هو من أفعال التوّقع، إال أنه قد يميل الظن فيه إلـى إحـدى 

اوودي ": ، قـال الثعـالبي"وأما أن يصل إلى حّد اليقـين فـالالجهتين،  وكـذا ردَّ الـدَّ

                                                 
، تفسـير القـرآن العزيـز البـن أبـي زمنـين 8/522، بحـر العلـوم 8/578سليمان  تفسير مقاتل بن: انظر( 8)

 .8/880ير غريب القرآن البن قتيبة ، تفس8/876، تفسير السمعاين 0/17، التفسير الوسيط 8/567

 . 5/927فسير ابن أبي حاتم ت( 0)

 . 8/881جاز القرآن م( 5)

 .  0/19عاين القرآن وإعرابه للزجاج م( 1)

 . 0/6حرر الوجيز مال( 2)
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علمـتم : معناه عند أهـل العلـم":، وقال ابن رشد يف معنى الخوف"على أبي عبيدة

ــده ــين األئمــة يف معنــى  ،"ذلــك وخفــتم تزاي ويــرى الشــوكاين أن منشــأ الخــالف ب

 .المُخْوف معلومًا، وقد يكون مظنونًاالخوف يف اآلية أنه من األضداد، فقد يكون 

رين  :ويف معنى اآلية أقوال للمفسِّ

وإن خفتم يامعشر أولياء اليتيمات أن التقسـطوا يف : أن معنى اآلية: القول األول

ــال  ــالهن، ف ــوا بصــداقهن صــُدقات أمث ــنهن، وتبلغ ــزواج م ــتم يف ال صــداقهن إذا رغب

للوايت أحلَّهن اهلل لكم بالزواج منهن تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغريبات ا

بيـر، بن من واحدة إلى أربع، فعن عروة ث الزُّ   :عنهـا اهلل رضـي عائشـة سـأل أنـه ُيَحـد 

 َحْجــرِ  يف اليتيمـة هـي":قالـت ژک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ

جها أن ويريد ومالها، جمالها يف َفَيْرَغُب  ولِي ها،  عـن َفنُُهوا نسائها، ُسنَّةِ  من بأدنى يتزوَّ

ــداق، إكمــال يف لهــنَّ  ُيقِســُطوا أن إاِلَّ  ،نكــاحهنَّ   مــن ِســَواُهنَّ  مــن بنكــا  وُأمِــُروا الصَّ

 فـأنزل بعـد، وسـلَّم عليـه اهلل صـلَّى اهلل رسوَل  النَّاُس  استفتى ثم: عائشة قالت الن ساء،

: قالــت [807النســاء ]ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ: وجــل عــزَّ  اهلل

 ولـم نكاحهـا، يف َرِغُبـوا ومال جمال، ذات كانت إذا اليتيَمة أن: اآلية هذه يف اهلل فبيَّن

ـداق، بإكمـال بسنَّتها ُيلحقوها  والجمـال المـال قلَّـة يف عنهـا مرغوبـة كانـت فـإذا الصَّ

 فلـيس عنهـا، يرغبـون حـين يرتكوهنا فكما: قال ،"الن ساء من اغيره والَتَمُسوا تركوها

ــداق مــن األو  لهــا يقســطوا أن إاِلَّ  فيهــا، رغبــوا إذا ينكحوهــا أن لهــم  ويعطوهــا الصَّ

ها فيكـون ":قـال أبـو القاسـم النيسـابوري ،وهو قول الحسن وأبي العباس ،"حقَّ

                                                 
 . 0/860جواهر الحسان ال( 8)

 . 8/226المقدمات الممهدات ( 0)

 . 8/190فتح القدير ( 5)

  َقـْولِ  َبـاُ  ( 0765)خرجه البخاري يف صحيحه، كتـا  الوصـايا، حـديث أ( 1)
ِ
 الَيَتـاَمى َوآُتـواژ: َتَعـاَلى اهلل

ُلوا َوالَ  َأْمَواَلُهْم، ي   الَخبِيَث  َتَتَبدَّ ا، ُحوب ـا َكانَ  إِنَّهُ  َأْمَوالُِكمْ  إَِلى َأْمَواَلُهمْ  َتْأُكُلوا َوالَ  ِب،بِالطَّ  ِخْفـُتمْ  َوإِنْ  َكبِيـر 

 . ژالن َساءِ  مِنَ  َلُكمْ  َطاَ   َما َفاْنكُِحوا الَيَتاَمى فِي ُتْقِسُطوا َأالَّ 

 . 897نكت يف القرآن الكريم ص ال( 2)
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 . "لبالغة أخّف المراد التحذير من ،لم اليتيمة، وأن األمر يف ا

النهـي عـن نكـا  مــافوق األربـع حـذارا  علـى أمــوال : معنـى اآليــة: القـول الثـاين

اليتامى أن يتلفهـا أوليـاؤهم، وذلـك أن قريشـًا كـان الرجـل مـنهم يتـزوج العشـر مـن 

النساء واألكثر واألقل، فإذا صار معدمًا مال على مـال يتيمـه الـذي يف حجـره فأنفقـه 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ : قولـه":عن ذلك، قـال ابـن عبـاسوتزوج منه، فنُهوا 

، وقـال "فإن الرجل كان يتزو  بمـال اليتـيم ماشـاء اهلل تعـالى، فنََهـى اهلُل عـن ذلـك

كان الرجل من قريش يكـون عنـده النسـوة، ويكـون عنـده األيتـام، فيـذهب ":عكرمة

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ فنزلــت هـذه اآليــة: مالـه، فيميـل علــى مـال األيتــام، قـال

 . "ژک ک ڑ ڑ ژ ژ

بـون يف أمـــوال اليتـــامى أن : ل المعنىقيل ب: القول الثالث أن القــوم كانوا يتحوَّ

بــون يف النســاء أن اليعــدلوا فــيهن، فقيــل لهــم كمــا خفــتم أن : اليعــدلوا فيهــا واليتحوَّ

التعدلوا يف اليتامى فكذلك فخافوا يف النساء أن التعدلوا فيهن، والتنكحوا منهن إال 

، ونسب الواحـدي هـذا القـول إلـى أكثـر ى ذلكلمن واحدة إلى األربع، والتزيدوا ع

 .  المفسرين

 الجاهليـة يف كـانوا":قـال ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :قوله عباس يف ابن فعن

ـون وكانوا األيامى، النساء من عشرا   ينكحون ـدوا اليتـيم، شـأن يعظم   ديـنهم مـن فتفقَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :فقال الجاهلية، يف ينكحون كانوا ما وتركوا اليتيم، شأن

 يف نكحـــــــوني كـــــــانوا عمـــــــا وهنـــــــاهم ژ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 كـانوا :ژڱڱ ژ إلـى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ":السـّدي ، وقـال"الجاهلية

                                                 
 . 8/512اهر الربهان ب( 8)

 . 1/055للطربي  يانجامع الب( 0)

 .مرجع السابق ال( 5)

 . 0/7تفسير الوسيط ال( 1)

 .  7/010، السنن الكربى للبيهقي 1/051للطربي  جامع البيان( 2)
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دون وال اليتامى، يف يشّددون  بيـنهن، يعـدل فال النسوة، أحُدهم ينكح النساء، يف يشد 

 النسـاء، يف فخـافوا اليتـامى، بـين تعـدلوا ال أن تخـافون كمـا: وتعـالى تبـارك اهلل فقال

ــانكحوا ــى واحــدة ف ــع، إل ــال"ژڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ژ  األرب  ، وق

 فــإن: يقــول":ژ ڱڱ ڱ ڱ ژ إلــى ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :قولــه يف الربيـع

كم اليتامى يف ورالج خفتم  وكـان: قـال النسـاء، جمـع يف فخـافوا فكـذلك ذلك، وغمَّ

 إلــى وصـيَّرهم أربعــًا، اهلل وأحـل ذلـك، دون فمــا الجاهليـة يف العشــر يتـزوج الرجـل

 ملكـت فمـا واحـدة، يف تعدل ال أن خفت وإن ژڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ  :يقول أربع،

 .  "يمينك

فـوا يف النسـاء أن كمـا خفـتم يف اليتـامى فكـذلك فتخوَّ : أن المعنـى: القول الرابع

 ڌ ڌژ :تزنوا هبن، ولكن انكحوا ماطا  لكم من النساء، قال ابن عباس يف قوله

نــــا :يقــــول":ژک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ فــــإن خفــــتم علــــيهن الز 

فكما خفتم يف أموال اليتامى أال تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على : فانكحوهن، يقول

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ:يف قولــــه: ، وقــــال مجاهــــد"أنفســــكم مــــالم َتنْكُِحــــوا

جتم: يقــول":ژڈ مــن واليــة اليتــامى وأكــل أمــوالهم إيمانــًا وتصــديقًا،  إن تحــرَّ

 ڳ گ گ گگ ک ک ژ فكذلك فتحّرجوا من الزنا، وانكحوا النساء نكاحـًا طيبـًا

 . "ژ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى الاليت أنتم ُوالهتن، فال : المعنى: القول الخامس

مـنهن، فعـن  ترتكوهنن بال نكـا  لتأخـذوا أمـوالهم، ولكـن انكحـوا أنـتم ماحـل لكـم

، وكــان ":عائشـة رضـي اهلل عنهــا أن رجـال  كانـت لــه يتيمـة فنكحهـا، وكــان لهـا ِعـْذق 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ : يمسكها عليـه، ولـم يكـن لهـا مـن نفسـه شـئ، فنزلـت اآليـة

                                                 
 . 1/051جامع البيان للطربي ( 8)

 .مرجع السابق ال( 0)

 . 5/927فسير ابن أبي حاتم ت( 5)

 . 0/225فسير القرآن البن المنذر ت( 1)
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نزلت يف ":وأخرج ابن جرير عنها رضي اهلل عنها أهنا قالت يف معنى اآلية ،"ژڈ

 غيـره،
ي
ولـيس أحـد ينازعـه فيهـا،  اليتيمة تكون عند الرجل، هو وليها، لـيس لهـا ولـي

كـان الرجـل مـن ": وقـال الحسـن. "والُينْكَِحها لمالها، فيضرهبا، ويسيئ صحبتها

الُأْدِخـل يف : أهل المدينة يكون عنده األيتام، وفيهن من يحل له تزويجهـا فيقـول لهـا

ربــاعي أحــدا ، كراهــة أن يــدخل غريــب  فيشــاركه يف مــالهن، فربمــا يتــزوجهن ألجــل 

ن اليعجبه، ثم نسي صحبتهن، ويرتبَّص هبـن أن َيُمـْتَن فيـرثهن، فَعـاَ  اهلل مالهن، وم

 . "عز وجل ذلك، وأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية

جــوا مــن أمــوال : القــول الســادس جــوا مــن نكــا  اليتيمــات، كمــا تحرَّ أهنــم تحرَّ

ص اهلل لهم هبذه اآلية نكاحهن، وقصرهم على عدد يمكـن العـدل ف يـه، اليتامى، فرخَّ

 .  وهو مروي عن الحسن

وحين ننظر إلى سياق اآليـة يف سـورة النسـاء نجـدها جـاءت مباشـرة بعـد األمـر 

بإيتاء اليتامى أموالهم، والنهي عن تبديل الخبيث بالطيب، وعـن أكـل أمـوال اليتـامى 

إلى أموال أوليائهم، والوعيد على فِْعل ذلك، ثم جاءت هذه اآلية لزيادة االعتناء بمـا 

ء الحث عليه بشأن اليتامى واألمر بالعدل مـع اليتيمـات يف النكـا  والصـداق وأن جا

ُيعطوا كما ُيعطى أمثالهن من النساء، فإن لم تفعلوا هـذا العـدل معهـن أيهـا األوليـاء، 

فدعوهن وانكحوا غيرهن مـن النسـاء األخريـات، وحـين تنتقلـوا إلـى هـذه المرحلـة 

تتخلو عن هذا العـدل الـذي تـركتم التـزوج مـن  وتتزوجوا بالبعيدات من النساء، فال

اليتيمات خوفًا من التفريط فيه، ولكن استحضروه معكـم يف اصـطحا  زوجـاتكم، 

وأولـى األقـوال التـي ذكرناهـا يف ":وأقيموه بينكم يف حياتكم معهـن، قـال ابـن جريـر

ا يف وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى، فكـذلك فخـافو: ذلك بتأويل اآلية قول من قال

                                                 

وإن خفـتم أال تقسـطوا يف ژبـا  ( 1275)خاري يف صحيحه، كتا  تفسير القـرآن، حـديث خرجه البأ( 8)

 . ژاليتامى

 .  0/225، وابن المنذر بنحوه يف تفسير القرآن 1/052للطربي  جامع البيان( 0)

 . 5/011كشف والبيان ال( 5)

 . 8/569اد المسير يف علم التفسير ز( 1)
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النســاء فــال تنكحــوا مــنهن إال مــا التخــافون أن تجــوروا فيــه مــنهن، مــن واحــدة إلــى 

األربع، فإن خفتم الجور يف الواحدة أيضًا فال تنكحوهـا، ولكـن علـيكم بمـا ملكـت 

والظـاهر مـن هـذه ":ويقـول أبـو حيـان ،"أيمانكم، فإنه َأْحـرى أال تُجـوروا علـيهن

تم أن ال تقسـطوا يف نكـا  يتـامى النسـاء، فـانكحوا وإن خف: األقوال أن يكون التقدير

ـا ُأمُِروا بأن يؤتوا اليتامى أموالهم، وُنهـوا عـن االسـتبدال  ماطا  لكم من غيرهن، لمَّ

المذكور، وعن أكل أموال اليتامى، كان يف ذلـك مزيـد اعتنـاء، باليتـامى واحـرتاز  مـن 

 .  "،لمهم

يتامى النساء، وأمر األولياء عليهن  كما حث القرآن الكريم على اإلحسان إلى 

أن يؤتوهنن ماكتبه اهلل لهن من الميراث والصداق، فال يعضلوهن ليستأثروا 

 : بأموالهن، واليسيئوا معاملتهن، ويستغلوا صغرهن وضعفهن، فقال تعالى

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ

وقد ورد يف  [807النساء ]ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 :سبب نزولها عدة أقوال

ثون النساء واألطفال، فلما فرض اهلل : األول أهنم كانوا يف الجاهلية اليور 

 المواريث شّق ذلك عليهم، فسألوا النبي صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه

 الرجل يرث ال بلل، قد الذي الرجل إال يرث ال كان" :جبير بن اآلية، قال سعيد

 الناس على ذلك َشقَّ  النساء، يف سورة المواريث آية نزلت فلما المرأة، وال الصغير

 كذلك، هي التي والمرأة فيه، يقوم وال المال يف يعمل ال الذي الصغير يرث: وقالوا

 من َحَدث   ذلك يف يأيت أن فرجوا! المال يف عملي الذي الرجل يرث كما فيرثان

! بدي  منه ما لواجب   إنه هذا، تمَّ  لئن: قالوا َحَدث   يأِت  ال أنه رأوا فلما فانتظروا السماء،

 ڭڭ ڭ ۓژ :اهلل فأنزل وسلم، عليه اهلل صلى النبي فسألوا َسلُوا،: قالوا ثم

  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

                                                 
 . 1/052للطربي  جامع البيان( 8)

 . 5/225بحر المحيط ال (0)
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 أخت حزم بنت َعْمرة إن":وقال ابن وهب ،"ژ ائ ى ى ې ې ې

 ابنة ، منها له وكانت ُأُحد، يوم عنها فُقتل الربيع، ابن سعد تحت كانت حزم بن عمرو

 ۓژ :اآلية هذه نزلت ففيهما يها،أب من ابنتها ميراث تطلب اهلل رسول فأتت

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 يرثه لم الجاهلية يف الرجل مات إذا غنم، بنو فينا وكان: قال سژ ې ې ې ې

 الرجل مات إذا الجاهلية يف العر  قبائل من غيرنا كان وما ،كله ماله ولده أكرب إال

وروي هذا السبب يف  ،"أمه غير تحته كانت إذا كله ماله وأخذ امرأته ابنه تزوج

 .  النزول عن ابن عباس وقتادة وابن زيد والكلبي وشعبة

كانـت أن ولي اليتيمة كـان يتزوجهـا إذا كانـت جميلـة، فيأكـل مالهـا، وإن : الثاين

غير جميلة منعهـا الرجـال حتـى تمـوت، فـإذا ماتـت ورثهـا، فنزلـت هـذه اآليـة، فقـد 

 ۆ ژ : أخرج ابن أبي زمنين عن علي بن أبي طالـب رضـي اهلل عنـه أنـه قـال يف قولـه

ـه يتيمـة يف ":اآلية قـال ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ تكـون المـرأة عنـد الرجـل بنـت عم 

ِحْجِره، ولها مال  فال يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها، فنزلت هذه اآلية، 

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ : وعن عائشة رضي اهلل عنها يف قوله "فنُُهوا عن ذلك

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ــت ژ ائ ى ى ــا أن تكــون ":قال ــد الرجــل، لعله ــة تكــون عن هــذا يف اليتيم

شريكته يف ماله، وهو أولى هبا من غيرها، فيرغب عنها أن ينكحها، ويعضلها لمالهـا، 

، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما "الهاوالُينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد  يف م

 ژۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ :يف قولــــه

                                                 
 . 2/000للطربي  جامع البيان( 8)

 .  0/02فسير القرآن من الجامع البن وهب ت( 0)

 . 8/170، زاد المسير 0/021جامع البيان للطربي  8/192فسير عبدالرزاق ت( 5)

 . 8/182سير القرآن العزيز البن أبي زمنين تف( 1)

 .  2/000للطربي  جامع البيان( 2)



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
72 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ژ يعنــي الفــرائض التــي افــرتض يف أمــر النســاء ":قــال

كانت اليتيمة تكون يف ِحْجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو : قال ژ ائ ى ى

يجامعها، واليعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن مات لها حمـيم  لـم تعـط مـن 

 : ، وقال أيضـًا يف قولـه"بيَّن اهلل لهم ذلكالميراث شيئًا، وكان ذلك يف الجاهلية، ف

فكـــان الرجـــل يف ":ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ

قـدر أحـد  أن الجاهلية تكون عنده اليتيمة فُيلقي عليها ثوبـه، فـإذا فعـل هبـا ذلـك لـم ي

يتزوجها أبدا ، فإن كانت جميلة وهويها، تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها 

م اهلل ذلك وهنى عنـه ،وقـال قتـادة "الرجَل أبدا  حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرَّ

ــــــه ــــــل ژڭۇۇۆ ڭ ۓڭژ:يف قول ــــــى َبَل  ى ى ژحت

فكان الرجل تكون يف حجره اليتيمة هبا دمامة، ولهـا مـال، فكـان يرغـب : ژ ائ

 السـّدي يف وقـال ،"ل اهلل فيـه ماتسـمعونعنها أن يتزوجها، ويحبسـها لمالهـا، فـأنز

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ  :قولـــــــــــــــه

 األنصـاري اهلل عبـد بن جابر كان": قال ژ ۇئۆئ ژ  :قوله إلى ژ ائ ى ى

َلمي ثم  فكـان مـاال   أبيهـا عـن ورثـت قـد وكانت دميمة، وكانت عمياء، َعمّ  ابنة له السُّ

 النبـي فسـأل بمالهـا، الـزوج يـذهب أن رهبـة ُينكحهـا وال نكاحهـا، عـن يرغـب جابر  

ا َجَوار   حجورهم يف ناس وكان ذلك، عن وسلم عليه اهلل صلى  فأنزل ذلك، مثل أيض 

وهذا القول مروي عن مقاتل بن سـليمان وإبـراهيم النخعـي وأبـي  ،"هذا فيهن اهلل

 .  مالك ومحمد بن أبي موسى

أن رجال  كانت له امـرأة كبيـرة، ولـه منهـا أوالد، فـأراد أن يتـزوج غيرهـا : الثالث

                                                 
 . ع السابقالمرج( 8)

 . المرجع السابق( 0)

 . 2/522جامع البيان للطربي ( 5)

 .مرجع السابق ال( 1)

 .  520، 528، 2/522، جامع البيان للطربي 8/188فسير مقاتل بن سليمان ت( 2)
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ر، فسأل النبي صلى اهلل عليه وسـلم عـن ذلـك، فنزلـت اآليـة، ويأتيها كل عشر أو أكث

 لـه وكـان الحيض من َوَعنََّست كربت قد امرأة له رجل كان":قال سعيد بن جبير فعن

َقها أن فأراد أوالد   منها ج، وأن ُيَطل  ْقنِي، ال: فقالت يتزوَّ  ولـدي علـى أقـوم ودعني ُتَطل 

 فهـو يصـلح هـذا كـان إن: فقـال شئت، نإ ذلك من أكثر أو شئت إن عشر كّل  واقسم

، َأَحبُّ 
َّ
 مـا اهلل َسِمعَ  قد: فقال له، ذلك فذكر وسلَّم عليه اهلل صلَّى اهلل رسول فأتى إَِلي

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ تعـالى اهلل وأنـزل: قال أجابك، شاء فإن تقول

ا فأفتاهم ژ ۆ  ."عنه يسألوا لم عمَّ

أن ولي اليتيمة كان إذا رغب يف مالها وجمالها لم يقسط لها يف صداقها، : الرابع

 فنزلت هذه اآلية، وُنهوا أن ينكحوهن حتى يبلغوا هبن مثلهن من الصداق، فعن عروة

 ڌ ڌژ  :اهلل قول عن وسلم عليه اهلل صلى النبي زوج عائشة سأل أنه: الزبير بن

 هي أختي، ابن يا: قالت [5النساء ]ژک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 وجمالها، مالها فيعجبه ماله، يف تشاركه( 0) َولِي ها، الرجل حجر يف تكون اليتيمة

 فنُهوا غيره، يعطيها ما مثل فيعطيها صداقها، يف ُيقسط أن بغير يتزوجها أن وليُّها فيريد

، قسطواي أن إال ينكحوهن أن  أن وأمروا الصداق، من ُسنَّتهن أعلى هبن ويبلغوا لهنَّ

 الناس إن ثم: عائشة قالت: عروة قال سواهن، النساء من لهم طا  ما ينكحوا

  :اهلل فأنزل فيهن، اآلية هذه بعد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول استفَتْوا

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ

والذي ذكر اهلل أنه : قالت ژ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ : اآلية األولى التي قال اهلل فيها: يُتلى يف الكتا 

 .  "ژ ک ک ڑ ڑ

 فلمـا أوليـاؤهّن، ذلـك ويتملَّـك صـدقاهتن، النساء اليؤتون كانوا أهنم: الخامس

                                                 
 . 1/8272فسير ابن أبي حاتم ت( 8)

 . 2/528للطربي  جامع البيان( 0)
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 عليـه اهلل صـلى النبـي سـألوا [1النسـاء ] ژہہ ۀ ۀ ڻژ:تعالى قوله نزل

ة رضي اآلية، ذكره الماوردي وابن الجوزي ونسباه إلى عائش فنزلت ذلك عن وسلم

 .اهلل عنها

إن اآلية نزلت يف ولي اليتيمـة : والذي يظهر أن األقر  من هذه األقوال من قال 

التي لها ميراث ومال، فيتزوجها وليُّها ويأكل مالها، وإن كانت دميمة حبسها ومنعهـا 

 ۈ ۈ ۆ ژ: الزواج ليستأثر بمالها، ويرثها بعد موهتا، وذلـك أن قولـه تعـالى

ــراث  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ــر المي ــدم يف أول الســورة مــن ذك ــا تق هــو يف شــأن م

وأهله، وليس يف الصداق الذي يكـون للمنكوحـة، وهـو ماقالـه ابـن عبـاس ومجاهـد 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ : عباس يف قولـه ابن وغيرهما، فعن

ثـون ال الجاهليـة أهل كان":قال ژۋ ٴۇ ۈ ۈ  يكـرب، حتـى المولـود يور 

ثون وال  ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓژ  :قـال اإلسـالم، كان فلما المرأة، يور 

 ې ې ۉ ۉ ژ الفرائض يف السورة أول يف ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ : ، وقال مجاهد يف قولـه"ژ ې ې

إهنـم : كان أهل الجاهلية اليقسمون للنساء وال للصبيان شيئًا، يقولـون":ژ ې ې

ـح ابـن ، وهبـذا ا"اليغزون، والُيْغنُـون خيـرا ، ففـرض اهلل لهـم الميـراث لمعنـى رجَّ

 . جرير اآلية 

 :قوالن للعلماء ژ ائ ى ى ژ : ويف معنى الرغبة يف قوله

ــول األول ــى: الق ــون عــن أن تنكحــوهن، أي: بمعن ــة يف : وترغب ــيس لكــم رغب ل

جـال، وبـه قـال الحسـن والكلبـي وابـن جريـر نكاحهن،  وال إنكاحهن غيَركم مـن الر 

                                                 
 . 8/170، زاد المسير 8/258نكت والعيون ال( 8)

  . 2/000للطربي جامع البيان ( 0)

 . 005فسير مجاهد ص ت( 5)

 . 2/520للطربي  جامع البيان( 1)
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 بن أبي طالب والواحدي
ّ
جاج ومكي  .  والزَّ

 : وترغبون يف نكـاحهن، قالـت عائشـة رضـي اهلل عنهـا يف قولـه: أي: القول الثاين

رغبة أحدكم عن يتيمته التـي تكـون يف حجـره حـين تكـون ":ژ ائ ى ىژ

قليلة المال والجمال، فنُُهوا أن ينكحوا من رغبوا يف مالها وجمالها من يتـامى النسـاء 

 . "إال بالقسط، من أجل رغبتهم فيهن

رغبت : ك تقولويرى أبوعبيدة أنه ال تعارض بين القولين فكالهما صحيح، ألن

أن أصحبك، يف معنيين، فكانوا يرغبـون يف الحسـان مـن اليتـامى فيتزوجـوهن، وعـن 

 . القبا  فيعضلوهن

ولعل قول عائشة رضي اهلل عنهـا أقـر  يف معنـى الرغبـة يف اآليـة، ففيهـا تقبـيح   

لفعل أولئك الذي أسقطوا حق حتـى الجميلـة مـن اليتـامى، ورغبـوا يف نكاحهـا دون 

،لم أخذ مالها وميراثها، و،لم نكاحهـا : بمهر مثلها، فأوقعوا عليها ُ،لمين إصداقها

 التـزويج يف يرغبـون كانوا أهنم على والدليل":دون القسط يف صداقها، يقول الزجاج

ـــن ـــامى م ، اليت ـــالهنَّ ـــانوا لم ـــم ك ـــالون ال أهن ـــدلوا أالَّ  يب ـــرهم يف يْع ـــول  "أم ويق

 . "(عن)وحديث عائشة يقوي حذف ":القرطبي

*                  *                 * 

                                                 
، معـاين القـرآن وإعرابـه 8/182، تفسـير القـرآن العزيـز البـن أبـي زمنـين 2/525للطربي  جامع البيان( 8)

  . 0/805، التفسير الوسيط 0/8198 ، الهداية يف بلوغ النهاية0/881للزجاج 

 . 1/8272، تفسير ابن أبي حاتم 2/525للطربي  جامع البيان( 0)

 . 1/870فسير الراغب األصفهاين ت( 5)

 . 0/88عاين القرآن وإعرابه للزجاج صم( 1)

 . 7/862للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن( 2)
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 مراعاة اجلانب النفسي لليتيم: املبحث السادس

إن العناية بالجانب النفسي لليتيم يف غاية األهمية، لما لذلك من أثـار وعواقـب  

واضحة يف سلوك اليتـيم يف حياتـه كلهـا، وهـذه المهمـة يف العنايـة بنفسـية اليتـيم هـي 

 دخـوال   مسؤولية كل من هو
ُّ
حول هذا اليتيم أو يتواصل معه، ويدخل يف ذلك الـولي

أوليًاس فهو القائم برعاية مصالح اليتيم والحفاظ وعليها، كما أن المجتمع الذي ينشأ 

فيه هذا اليتيم مسؤول عن توفير األمن النفسـي لـه مـن الطمأنينـة والحـب واالحتـواء 

اده عـن المجتمـع، وأنـه شـخص غريـب بالمخالطة ألفراده، حتى اليشعر اليتيم بانفر

بين أفـراده، ممـا يولـد عنـده الشـعور بالدونيـة والقلـق واالضـطرا  النفسـي، والتـي 

بدورها تنعكس بوضـو  علـى صـحته وعقلـه وعطائـه يف عملـه وطريقـة تصـرفه مـع 

اآلخرين، وألجل هذا االهتمام بنفسية اليتيم، فقد حـثَّ النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم 

ًا هبذا الُخُلق يف الجاهلية أن يستمر عليه يف اإلسـالم لعظـيم أثـره علـى من كان متصف

ائب نفسية اليتيم وسلوكه، وجزيل األجر لفاعله، فعن  بـي جيئ: قال اهلل، عبد بن السَّ

 وزهيـر، عفـان، بـن عثمـان بـي جـاء مكـة، فـتح يـوم وسـلَّم عليـه اهللُ  َصـلَّى النَّبِـي إلى

 َقـدْ  بِـِه، ُتْعلُِمـونِي اَل ): وسـلَّم عليـه اهلل صلَّى اهلل رسول لهم فقال عليه، َيْثُنونَ  فجعلوا

احب َفنِْعمَ  اهلل، رسول يا. نعم: قال: قال (اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي َصاِحبِي َكانَ  : قـال كنـت، الصَّ

تِي َأْخاَلَقَك  اْنُظرْ  َسائُِب  َيا): فقال ْسـاَلِم، فِي َعْلَهاَفاْج  اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي َتْصنَُعَها ُكنَْت  الَّ  اإْلِ

ْيَف، َأْقرِ    . (َجاِركَ  إَِلى َوَأْحِسنْ  اْلَيتِيَم، َوَأْكِرمِ  الضَّ

إن اليتــيم هــو طفــل  قــد َفَقــَد والــَده أو والديــه، وهــو يشــعر بمــرارة هــذا الَفقــد،  

وبالحرمان المطلق من العاطفة األبوية من هذين الوالدين، ويحتاج من يعوضـه هـذا 

إشباع حاجته العاطفية والروحية، وكذا حاجاته المادية من المأكل والمشر  الَفقد و

والملبس، وحين يرى النكوص من المجتمـع عـن هـذا االحتـواء لـه والتعـويض لمـا 

                                                 
 بـنوا، (600) حـديث 0/00 والمثـاين اآلحـاد يف عاصـم أبـي وابن، 5/102 المسند يف أحمد أخرجه (8)

: وقــال 9/802 الزوائــد مجمــع يف الهيثمــي وأورده، (680) حــديث 0/280 الكــربى اإلبانــة يف بطــة

  ."الصحيح رجال ورجاله أحمد، رواه"
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افتقده من والده فإنه يشعر بالقهر والظيم، وتنتابه المخاوف والهواجس، ويخيم عليه 

س عواقبها علـى سـكينته وطمأنينتـه يف القلق والتوتر، فيكون لتلك المشاعر والهواج

ــا جــاء النهــي  ــالقيم فكــرا  وســلوكًا، ومــن هن تحقيــق اإليمــان والتقــوى والتمســك ب

ــه تعــالى ــيم يف قول ــر اليت ــرآن الكــريم عــن قه ، ژڳ ڳ ڳ ڳژ :الصــريح يف الق

، ،المـه علـى العقوبـة لتغلـيا أمـره يف لَّافغ اهلل، غيرُ  له ناصر ال ألنَّه الَيتيم وَخصَّ 

وقد كانت العر  تقهر اليتامى، فتأخذ أموالهم، وتظلمهم حقـوقهم، وكـان الرسـول 

صلى اهلل عليه وسلم يحسن إلى اليتيم ويربه، ويوصي به خيرا ، وهو الذي ذاق مرارة 

غيـره بعـد أن الضيق يف نفسه بيتمه، فما أجدره صلى اهلل عليه وسلم أن يستشعرها يف 

كان يتيمًا، فباعد اهلل عنه ذل اليتم، فأكرمه وآواه، فَمْن خير  منه صلى اهلل عليـه وسـلم 

 بأن يكرم اليتيم ويحسن إليه شكرا  هلل تعالى على نعمه  

رين ژفل تقهرژ: ويف معنى القهر يف قوله  :أقوال للمفسِّ

 .  فال ُتْغِمْصه وتحقره، قاله مجاهد: أي: األول

 ."كن لليتيم كأ   رحيم":فال تظلم، قال قتادة: بمعنى: ثاينال

 . فال تستذل، نسبه الماوردي البن سالم: الثالث

 . التقهره على ماله، فتذهب بحقه لضعفه، قاله الفراء والزجاج: الرابع

 .التنهره، والتعبس يف وجهه، قاله مقاتل بن سليمان: أي: الخامس

ة يف معنى القهر يف اآليـة، ولـيس بينهـا تنـاف أو تضـاد، وكلهـا وهذه معان  متقارب

تدخل يف معنـى النهـي عـن قهـر اليتـيم، والحـث علـى اإلحسـان إليـه، ومـّد اليـد إليـه 

                                                 
 . 0ورة الضحى اآلية س( 8)

 . 2/570أحكام القرآن للجصاص ( 0)

 . 52/055للطربي  جامع البيان( 5)

 . 82/5111فسير ابن أبي حاتم ت( 1)

 . 6/002يون لنكت والعا( 2)

 . 2/512، معاين القرآن وإعرابه للزجاج 5/071عاين القرآن للفراء م( 6)

 . 1/755فسير مقاتل بن سليمان ت( 7)
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بالحب والعطف والرحمة، بل إن التحنن على اليتـيم والتلطـف معـه وإدخـال األمـن 

تـه وخشـي ته، فعـن أبـي هريـرة النفسي عليه من أسبا  عالج قسـوة القلـب ولينـه ورقَّ

إن : )رضي اهلل عنه أن رجال  شكا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم قسـوة قلبـه فقـال لـه

يقـــــول  ،(أردَت أن يلــــين قلُبــــك، فـــــأطعم المســــكين، وامســـــح رأس اليتــــيم

 والتعظـيم، الرعايـة بمزيـد ومعاملتـه اليتـيم إلـى اإلحسـان علـى حثي  وفيه":المناوي

 ال، أو عنـده كـان سـواء يتـيم كـل يف عام وهو :الطيبي قال ًا،خالص تعالى هلل وإكرامه

 علــى يقتصــر وال أبيــه، تربيــة يربيــه أن فيلزمــه عنــده كــان إذا أمــا كافلــه، وهــو فيكرمــه

بـه بــه، والتلطُّـف عليـه الشـفقة  ويراعــي تعلـيم، أحسـن ويعل مــه تأديـب، أحسـن ويؤد 

 المبِعدة القلب قسوة من ل صُمخَ  سبب رأسه مسح أن وفيه وتزويجه، ماله، يف غبطته

 . "القاسي القلب اهلل من القلو  أْبَعدَ  فإن الر ، عن

إن رحمة اليتـيم وجـرب خـاطره، والسـعي يف تحقيـق حاجاتـه النفسـية والماديـة،  

واألخذ بيده بما يشعره بأهميتـه ومكانتـه وكرامتـه، وإاَِلنـة الحـديث معـه، مـن أعظـم 

ل :قال مالك بن فاع الدرجات يف الجنات، فعن كعبأسبا  النجاة من النار، وارت  أوَّ

، يتـيم وبـين بينه كان أنه لبابة أبي على عتب أمر  اهلل صـلَّى النَّبـي إلـى فاختصـما ِعـْذق 

 النَّبـي فقـال اليتـيم، فبكى لبابة ألبي وسلَّم عليه اهلل صلَّى النَّبي به َفَقضى وسلَّم، عليه

ـاهُ  َفَأْعطِـهِ ):قـال ،فـأبى(َلهُ  َدْعهُ ):وسلَّم عليه اهلل صلَّى ةِ  فِـي مِْثَلـهُ  َوَلـَك  إِيَّ  فـأبى، (اْلَجنَـّ

ْحَداَحة ابن فانطلق  ثـم نعـم،: قـال بحـديقتين الِعـْذَق  هـذا بعنـي :لبابـة ألَبِـي فقـال الدَّ

 هـذا أعطيـت إن أرأيـت اهلل رسـول يـا: فقـال وسـلَّم، عليـه اهلل صـلَّى النَّبي انطلق إلى

 صـلَّى النبـي فكـان: قـال إيـاه فأعطاه( نعم: )قال الجنة  يف مثله ألي قالِعذْ  هذا اليتيم

                                                 
ــن وعبــد، 0/065 المســند يف أحمــد أخرجــه (8) ــد ب  اعــتالل يف والخرائطــي، 187 ص المنتخــب يف حمي

 حـديث 8/522 األخـالق مكـارم ويف، با  ماينفي عن القلو  صـداها (20) حديث 8/05 القلو 

 أحمـد، رواه":9/862 الزوائـد مجمـع يف الهيثمـي وقـال، 528 ص األمـالي يف بشـران وابـن، (827)

حه ،"الصحيح رجال ورجاله   . 0/227 الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين وصحَّ

 . 8/829ض القدير في( 0)
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ْبنِ  ُمْدلِك   ِعْذق   مِنْ  َكمْ : )يقول وسلَّم عليه اهلل
ِ
ْحَداَحةِ  ال   . (اْلَجنَّةِ  فِي الدَّ

ويف هذا الحديث داللة صريحة على عظيم أجر من يجرب خاطر اليتـيم ويـدخل  

اقي على الفاين من رغباته مـن أجـل تحقيـق هـذا األمـن السرور على نفسه، ويقّدم الب

النفسي لليتيم، فكان جـزاؤه أن أسـعده اهلل بنعـيم الجنـة الـدائم، والجـزاء مـن جـنس 

العمل، فإن اهلل اليضيع أجر من أحسن عمال ، فكيف إذا كان هذا اإلحسان لمن فقـد 

ه وتحصـيل معاشـه، عائله، ومصدر طمأنينة نفسه وسـكينة فـؤاده، والقـائم علـى ُقْوتِـ

فهنيئًا لمن ُوف ق لهذا الربّ واإلحسان، فإنه من أعظم أسبا  دخول الجنـة، بـل يكـون 

من أول الداخلين إليها مع النبي صلى اهلل عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضـي اهلل عنـه 

 أنا أول من ُيفَتح له با  الجنة، إال أنه تأيت: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال

 .  (أنا امرأة قعدت على أيتام لي: مالك  وماأنِت  فتقول: امرأة  تبادرين فأقول لها

ــى الضــعفاء   ــن يســعى عل ــر م ــأن أج ــه وســلم ب ــي صــلى اهلل علي ــل أخــرب النب ب

والمساكين مثُل أجر المجاهد يف سـبيل اهلل وأجـُر القـائم والصـائم، فعـن أبـي هريـرة 

الســاعي علــى األرملــة : )هلل عليــه وســلمقــال النبــي صــلى ا: رضــي اهلل عنــه قــال

يقـول ابـن  ،(والمسكين، كالمجاهد يف سـبيل اهلل، أو القـائم الليـل، الصـائم النهـار

                                                 
 النَّبِـي   َعـنِ  َتَخلَّـَف  بـا  َمـنْ  (0716) حـديث كتا  المغـازي 2/126 المصنَّف يف عبدالرزاق أخرجه (8)

 يف والطـرباين، (0078) حـديث 8/261 صـحيحه يف حبان وابن، َتُبوكَ  َغْزَوةِ  فِي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى

 كتــا  البيــوع حــديث 0/01 المســتدرك يف والحــاكم ،(765) حــديث 00/522 الكبيــر المعجــم

 يف والمقدســي، الــذهبي ووافقــه "مســلم شــرط لــىع صــحيح حــديث هــذا": الحــاكم وقــال( 0801)

 رواه ":وقال 0/501 الزوائد مجمع يف الهيثمي وأورده، (8670) حديث 2/20 المختارة األحاديث

حه ،"الصـحيح رجـال ورجالهمـا والطـرباين، أحمد،  الصـحيحة سلسـلة األحاديـث يف األلبـاين وصـحَّ

6/8858 .  

 حـديث 8/080 األخـالق مكـارم يف والخرائطـي، (6628) حديث 80/7 المسند يف أبويعلى أخرجه (0)

ْحَسـانِ  اْلَبنَـاِت  َعَلى اْلَعْطِف  َباُ   (610)  المقصـد يف والهيثمـي، اْلَفْضـلِ  مِـنَ  َذلِـَك  فِـي َوَمـا إَِلـْيِهنَّ  َواإْلِ

ــي ــال، (8289) حــديث 5/07 العل ــد مجمــع يف الهيثمــي وق ــو رواه":9/860 الزوائ ــى، أب ــه يعل  وفي

  . "ثقات رجاله وبقية ويخالف، يخطئ:وقال حبان، وابن حاتم أبو وثَّقه عجالن، بن عبدالسالم

با  فضل النفقـة علـى األهـل، ومسـلم ( 2525)رجه البخاري يف صحيحه، كتا  النفقات، حديث أخ( 5)

، بـا  (0090)كتـا  الزهـد والرقـائق، حـديث ( كالقائم اليفرت، وكالصائم اليفطر)يف صحيحه بلفا 

= 
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 هبـذا فليعمـل النهار، وصيام الليل قيام وعن اهلل سبيل   الجهاد عن عجز من":بطال

 لمجاهـدينا جملـة   القيامـة يوم ليحشر والمساكين، األرامل على ولَيْسعَ  الحديث

ــا، ينفــق أو خطــوة، ذلــك   يخطــو أن دون اهلل، ســبيل    يرتــاع عــدوا   يلقــى أو درهم 

 نائم هناره، طاعم وهو درجتهم، وينال والقائمين الصائمين زمرة   ليحشر أو بلقائه،

 ويسعى التبور، التى التجارة هذه على يحرص أن مؤمن لكل فينبغى حياته، أيام ليله

ــى ــة عل ــكي أو أرمل ــالى، اهلل لوجــه نمس ــربح تع ــه   في ــات تجارت ــدين درج  المجاه

 ."يشاء من يوتيه اهلل فضل ذلك والنصب، تعب غير من والقائمين، والصائمين

إن مـن تـولى رعايـة اليتـيم، وأدخـل السـرور والطمأنينـة إلـى نفسـه، وأزال عنــه  

ي اهلل عنـه أنـه التوتر والقلق، فإن جزاءه عند اهلل الجنة، فعن مالـك ابـن الحـارث رضـ

من ضم يتيمًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه ) :سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول

وشرابه حتى يستغني، وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ  مسلمًا، كـان فكاكـه مـن 

 .  (النار، يجزي لكل عضو منه عضوا  منه من النار

ر النبي صلى اهلل عليـه وسـلم مـن   تـولى شـأن اليتـيم وَكَفَلـه، بـأن منزلتـه وقد بشَّ

قريب  من منزلة النبي صلى اهلل عليه وسلم يف الجنـة، فعـن سـهل بـن سـعد رضـي اهلل 

( أنـا وكافـل اليتـيم يف الجنـة هكـذا: )قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم: عنه قال

ج بينهما شيئًا  القـائم ليتـيما كافـل":، يقول النـوويوأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرَّ

 َكَفَلـه لمـن تحصـل الفضـيَلة وهذه ذلك وغير وتربية وتأديب وكسوة نفقة من بأموره

                                                 
= 

 .ى األرملة والمسكين واليتيم اإلحسان إل

 . 0/089ر  صحيح البخاري البن بطال ش( 8)

ــد أخرجــه (0) ــن ،2/00 المســند يف أحم ــارك واب ــد يف المب  يف والطيالســي، (626) حــديث 8/052 الزه

ـــويعلى ،(8180) حـــديث 0/629 المســـند  يف والطـــرباين، (006) حـــديث 0/007 المســـند يف وأب

 أبـويعلى رواه":9/868 الزوائـد مجمـع يف الهيثمـي وقـال، (669) حـديث 80/522 الكبير المعجم

 الخيـرة اتحـاف يف البوصـيري وقـال، "اإلسـناد حسـن وهـو، والطـرباين، باختصار وأحمد، له والسياق

  . "ثقات رواته":2/172 المهرة

  .با  اللعان ( 2521)خرجه البخاري يف صحيحه، كتا  الطالق، حديث أ( 5)
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 أن لـه فالـذي( لـه أولغيـره:)قولـه شـرعية،وأما بواليـة اليتـيم مال أومن نفسه مال من

ته كجده له قريبًا يكون ه وجدَّ ه وأخته وأخيه وأم  ته وخاله وعم   وغيـرهم وخالته وعمَّ

 كافله فاليتيم": ويقول الحكيم الرتمذي  "أجنبيًا يكون أن لغيره والذي أقاربه، من

ــه ــه قطــع خالقــهس ألن ــه قــيض كــان مــن عن ــه وطــوى ل ــده مــدَّ  فمــن أســبابه، عن ــى ي  إِل

ســل أن كمــا نفســه، عــن ال اهلل تعــالى عــن يعملــه عمــل   َذلـِـك كفالتــه،فإنما  علــيهم الرُّ

الم  والـذي وهدايته، وبيانه خلقه، إِلى ُحَجَجه هعن يؤدون تعالى، اهلل عن يعملون السَّ

 يف الدرجـة يف منـه صـاربالقر  به،فلـذلك ماتكفـل تعـالى اهلل عـن يؤد ي اليتيم يكفل

تـي البقعـة من والآمن أنور وال والأطيب أرو  بقعة الجنة يف الموقف،وليس ذلك  الَّ

سل هبا يكون الم، عليهم الرُّ  سـعد فقد البقعة تلك نم القر  اليتيم كافل نال فإذا السَّ

ه  ."جدُّ

وإذا كان القرآن الكريم قد هنى عن قهر اليتيم باإلسـاءة إليـه، أو بـرتك اإلحسـان  

ه ودفعه عن الفضل واإلحسان مـن عالمـات التكـذيب  له، فقد بيَّن أن قهر اليتيم وَدعَّ

م مـن بيوم القيامة، وعدم اليقـين بمـا وعـد اهلل المحسـنين للضـعفاء واليتـامى وغيـره

 ڤڤٹ ٹ ٹ ٹژ:جزيل األجر وكريم الثوا ، فقال تعـالى

ـة التـي ( ذلـك)ويف اإلشارة إليه بـــ[ 8،0الماعون ]ژڦ ڤ ڤ مايشـعر بالعلَّ

ـه،يقول األلوسـي وضـع اسـم اإلشـارة و":جعلته يجفو مـع اليتـيم فيدّعـه ويمنعـه حقَّ

موضع الضمير للداللة على التحقير، وقيل لإلشعار بعلة الحكم أيضـًا، ويف اإلتيـان 

 . بالموصول من الداللة على تحقق الصلة مااليخفى

 .إهنا نزلت يف العاص بن وائل السهمي : قال مقاتل والكلبي

تـاهم كان أبو سفيان بن حر  ينحـر كـل أسـبوع جـزورين، فأ":وقال ابن جريج

 ڤڤٹ ٹ ٹ ٹژ  : يتيم  فسأله شيئًا فَقَرَعه بعصا، فأنزل اهلل

                                                 
 . 89/885حيح مسلم ر  النووي على صش( 8)

 .  0/22ادر األصول نو( 0)

 . 82/172و  المعاين ر( 5)
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 . "ژڦ ڤ ڤ

رين ژيدع اليتيمژويف معنى   :أقوال للمفسِّ

 .يحقر اليتيم، قاله مجاهد : بمعنى: األول

 .تيم، قاله قتادة والسّدي يظلم الي: أي :الثاين

 .يقهر اليتيم، قاله الضحاك : الثالث

 ،الدفع يف جفـوة: وذلك أن الدعّ  ،يدفع اليتيم دفعًا شديدا ، قاله سفيان :الرابع

ا  : الذي يدّع اليتيم أي": يقول الزمخشري ه ردَّ يدفعه دفعًا عنيفًا بجفوة وأذى، وبـرد 

 :الدفع لليتيم أقوال ويف معنى ،"قبيحًا بزجر  وخشونة

أن يـدفع اليتـيم إبعــادا  لـه، فاليطعمــه ويحسـن إليـه، ألنــه اليرجـو ثــوا  : األول

 .إطعامه، واليأمر بإطعامه، ألنه مكذ   بالجزاء 

أن يدفع اليتيم عن حقه، ويمنعه ماله، ،لمًا له، وطمعًا فيه، وهذا األشـد : الثاين

ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة ومقاتــل بــن يف أنــواع الــدفع، وهبــذا المعنــى للــدفع قــال 

 .سليمان واألخفش والطربي وابن عرفة 

يقـول الفخـر الـرازي معقبـًا علـى هـذا  ،تـرك مواسـاة اليتـيم وإهمالـه :الثالث

ين":المعنى  .  "وقد ُيذّم المرء برتك النوافل، السيما إذا ُأسنِد إلى النفاق وعدم الد 

*                  *                 * 

                                                 
 . 162سبا  النزول للواحدي ص أ( 8)

 . 6/522، النكت والعيون 52/588جامع البيان للطربي : ظران( 0)

اف ال( 5)  . 1/921كشَّ

، النكـت يف 0/296، معـاين القـرآن لءخفـش 52/582، جـامع البيـان للطـربي 1/978فسير مقاتـل ت( 1)

 . 272القرآن الكريم ص 

 . 50/885 مفاتيح الغيب للرازي( 2)
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 األحكام املتعلقة باليتيم: املبحث السابع

 :األكل من مال اليتيم: المطلب األول

 [6سـورة النسـاء] ژ ىئيئ مئ حئ جئ ی ژ :هل يؤخـذ مـن قولـه تعـالى

 :جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف  للعلماء يف هذه المسألة أقوال

أن الولي الفقير له أن يستقرض من مـال اليتـيم، فـإذا وجـد ميسـرة  : القول األول

 منـي تعالى اهلل ماَل  أنزلت إّني":قضاه، فذلك أكله بالمعروف، قال عمر بن الخطا 

ــيم، مــال بمنزلــة ــالمعروف، أكلــت افتقــرت وإن ســتعففت،ا اســتغنيت إن اليت ــإذا ب  ف

وأبـي وائـل وسـعيد بـن  ، وهو قول ابن عباس وعبيدة السـلماين"قضيت أيسرت

 . جبير، وأبي العالية ومجاهد واألوزاعي

أن للولي الفقيرأن يأكل من مال اليتيم من غيـر وجـه إسـراف، وهـو :القول الثاين

  .نخعيقول الحسن وعطاء ومكحول وقتادة وال

أن الولي ينزل مال اليتيم بمنزلة الميتـة عنـد الضـرورة، فـإن أيسـر : القول الثالث

 . قضاه، وإال فهو يف حل، قاله الشعبي

أن الولي يأخذ من مال اليتيم بقـدر أجرتـه إذا عمـل لليتـيم عمـال ، : القول الرابع

ه أبـو طالـب وابـن وهو قول عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهم، وبه قال عطـاء، وروا

 . منصور عن أحمد بن حنبل

                                                 
ح 0/525 الفاروق مسند يف كثير ابن وأخرجه، 1/022 أخرجه الطربي يف التفسير (8)   . إسناده وصحَّ

لَمانِي هو ُعَبْيَدة بن عمرو (0)  وسـلم عليـه اهلل صـلى النَّبـي وفـاة قبـل أسـلم جـاهليس،ثقة، تابِعّي ، كو ، السَّ

 مسـعود بن اهلل عبد أصحا  وأحد علّي  أصحا  من وكان وسلم، عليه اهلل صلى النَّبي ير ولم بسنتين،

ا يـوازي عبيـدة كـان": عيينـة بـن سـفيان قـال، ويفتون ُيْقِرئون الَّذين عنهم اهلل رضي  القضـاء فِـي ُشـَريح 

 . ه70 سنة تويف، "والعلم

  . 8/808 ووفياهتم العلماء مولد تاريخ، 0/801 الثقات، 5/856 الكبير التاريخ: انظر

 . 7/022منتقى شر  الموطا ال ،0/00معاين القرآن للنحاس  (5)

 . 1/500كشف المشكل من حديث الصحيحين ( 1)

 . 6/71مرجع السابق، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ال( 2)

 . 1/105شف المشكل من حديث الصحيحين ك ،1/96معالم السنن  (6)
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لــيس للــولي ســبيل إلــى مــال اليتــيم القرضــًا وال غيــر قــرض، : القــول الخــامس

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ : وذلــك أن اآليــة منســوخة بقولــه تعــالى

وهوقول ابن زيد،  ،[00النساء ]ژ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 . وروي عن مجاهد، وبه قال أبويوسف

ق بين الحضر والسـفر، فُيمنـع إن كـان مقيمـًا معـه يف ب: القول السادس لـده، يفرَّ

فإذا احتاج أن يسافر من أجل اليتيم فله أن يأخذ مايحتـاج واليقتنـي شـيئًا منـه، وهـو 

 . قول أبي حنيفة وصاحبيه

 للولي أن يأكل بالمعروف مما يجي من الغلَّة، أما المال النَّاض: القول السابع

 . فليس له أن يأخذ منه شيئًا القرضًا والغيره، وهو قول أبي قالبة

: أي [6النسـاء ]ژىئ مئ حئ جئ ی ژ :أن المراد بقولـه: قول الثامنال

فليأكل الولي إن كان فقيرا  من مال نفسه بالمعروف حتى اليحتاج إلى األكل من مال 

: قــال النحــاس ،م، نســبه القســطالين إلــى ابــن عبــاس، وبــه قــال الكياالهراســياليتــي

 منهـا يطلـق ال محظـورة، الناس أموال ألن اآلية، تفسير يف روي ما أحسن من وهذا"

ة إال شيء   "قاطعة بُحجَّ

المراد به اليتيم، إن كان اليتيم فقيرا  أنفق عليه الولي بقدر فقره من : القول التاسع

 فيه شيء، قاله يحي بن سعيد ماله
ّ
 وإن كان غنيًا أنفق عليه بقدر غناه، وليس للولي

                                                 
 . 5/125، المحرر الوجيز 8/100أحكام القرآن البن العربي  ،0/00عاين القرآن للنحاس م (8)

 . 2/821، بدائع الصنائع 8/002ناسخ والمنسوخ للنحاس ال( 0)

 . 5/097كتا  الجيم . هو المال النقد : النَّاضُّ من المال( 5)

 . 89/862مدة القاري ع( 1)

الجرمي البصري، تابعي، من كبار األئمة والفقهـاء، لـه روايـات  عبداهلل بن زيد بن عمرو: وأبوقالبة هو

كـان ثقـة، كثيـر ": كثيرة عن جماعـة مـن الصـحابة، ُطلِـَب للقضـاء فهـر  منـه وتغـرَّ ، قـال ابـن سـعد

  .ه 821تويف سنة  "الحديث، وكان ديوانه بالشام

 . 09/099مشق ، تاريخ د8/90طبقات الفقهاء للشيرازي  ،7/856الطبقات البن سعد : انظر

  . 0/509، أحكام القرآن للكياالهراسي 7/76رشاد الساري شر  صحيح البخاري إ( 2)

 . 000ناسخ والمنسوخ للنحاس ص ال( 6)

أبو أيو  الكويف، من كبـار الطبقـة التاسـعة، وثَّقـه ابـن معـين وغيـُره،  و يحي بن سعيد بن أبان األمويه( 7)

= 
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 . وربيعة

 حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ژ : بــأن قولــه: والــذي يظهــر لــي أن مــن قــال

خطا   لليتيم، فقد أبعد يف توجيه اآلية، وذلـك أن اآليـة مـن بدايـة  ژىئيئ مئ

خطا   ألوليـاء اليتـامى، ثـم اسـتمر  ژائ ى ى ې ې ېژ : سياقها يف قوله

 : ياق يف توجيــه أوليــاء اليتــامى يف كيفيــة تعــاملهم مــع أمــوال اليتــامى فقــال تعــالىالســ

ـــاء لليتـــامى: أي ژی ىئ ىئژ ـــا األولي ـــنكم أيه  مئ حئ جئ ی یی ژ م

 .  ژ ىئيئ

اهر اآلية يجيز للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم مقابل واليتـه وعنايتـه بـه و، 

وعمله يف أمواله، أكـال  بـالمعروف، دون إسـراف أو إهنـاك، ويـدل علـى تـرجيح هـذا 

ه عـن أبيه عن شعيب بن عمرو القول مارواه  عليـه اهلل صـلَّى النَّبـي أتـى رجـال   أن جـد 

 َغْيـرَ  َيتِيِمـَك  َمالِ  مِنْ  ُكْل ): فقال: قال يتيم، ولي شيء، لي ليس فقير إن ي: فقال وسلَّم

، ، َواَل  ُمْسِرف    (ُمَتَأث ل   َواَل  ُمَباِدر 

 حجـري يف إن: فقـال عبـاس ابـن إلـى أعرابـي جـاء: قـال محمد بن القاسم وعن

                                                 
= 

 .ه 801تويف سنة  "صاحب حديثكان يصدق، وليس ب": قال اإلمام أحمد

 . 88/897، هتذيب التهذيب 1/592، ميزان االعتدال 077مشاهير علماء األمصار ص : انظر

  . 8/01أخرجه عنهما ابن وهب يف تفسير القرآن من الجامع ( 8)

 َما َباُ   (0970) كتا  الوصايا حديث 5/882 السنن يف وأبوداود، 0/082 المسند يف أحمد أخرجه (0)

 كتـا  الوصـايا حـديث 6/026 السـنن يف والنسـائي اْلَيتِـيِم، َمـالِ  مِـنْ  َينَـاَل  َأنْ  اْلَيتِـيمِ  لِـَولِي   َمـا فِـي اءَ َج 

كتــا  الوصــايا  6/867 الكــربي الســنن ويف عليــه، قــام إِذا اليتــيم مــال مــن للوِصــي   مــا بــا  (5669)

كتـا   0/027 السـنن يف ماجـة وابـن ،عليـه قـام إذا اليتِـيم مـال مـن للوصـي   با  مـا (6160) حديث

ا َكانَ  َوَمنْ ژ: َتَعاَلى َقْولِهِ  َباُ   (0789) الوصايا حديث  يف الجـارود وابـن، ژبِـاْلَمْعُروِف  َفْلَيْأُكـْل  َفِقيـر 

ــة ويف، 6/161 الكــربي الســنن يف والبيهقــي، (020) حــديث 8/050 المنتقــى ــار الســنن معرف  واآلث

 اليتـيِم لولِي   ما َبا  (0022)كتا  العطايا والهدايا حديث  9/522 السنة شر  يف والبغوي، 0/120

ـنه ،"إسناده قوّي ": 9/018اليتِم، قال ابن حجر يف فتح الباري  مال من ينال أن  إرواء يف األلبـاين وحسَّ

  . 88/520 أحمد مسند تخريج يف األرنؤوط وشعيب، 2/077 الغليل

، َغْيرَ  َأْي : ّثلوُمَتأ ، ُذو َمْجُمـوع   َأْي . ُمَؤثَّـل وَمْجـد   ُمَؤثَّـل، ال  َمـ ُيقـال َجامِع  ـْيءِ  وَأْثَلـةُ  َأْصـل   .َأْصـُلهُ  :الشَّ

 .  8/05النهاية يف غريب الحديث 
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ا،   ألباهنـا مـن لـي يحـّل  فمـاذا وأفقـر، إبلـي يف أمـنح وأنا إبل، ولي إبال لهم وإن أيتام 

 فاشر  عليها، وتسقي حوضها وتلوط جرباها، وهتنأ ضالتها، تبغي كنت إن": قال

 من أدركت من يقول كان":مجاهد قال ،"الحلب يف ناهك   وال بنسل، ُمضرّ  غير

 اليتـيم، مـع بالمعروف يأكل أن للوصي إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحا 

 األكـل إباحته ووجه":، وقال الخطابي"حفظهوي ماله على ويقوم غنمه يحلب فإنه

 لـه، واالستصـال  فيـه العمـل من يستحقه ما معنى على ذلك يكون أن اليتيم مال من

 . "عمله مثل قدر على بالمعروف منه يأخذ وأن

*                  *                 * 

                                                 
 . 1/077( لوط)النهاية يف غريب الحديث  .اللُّصوق مِنَ  وأْصُله. وُتْصلحه ُتَطي ُنه َأْي : َتُلوط حوضها( 8)

 . 0/116غريب الحديث البن الجوزي . بالناقة  َذلِك يضر َحتَّى فِيهِ  مبالل يأَ  :اْلَحلب فِي َناِهك واَل  (0)

ــدالرزاق أخرجــه (5) ــان يف والطــربي 8/151 يف تفســير القــرآن عب  يف النحــاس وقــال، 1/029 جــامع البي

  . "صحيح سناد هذا":000 ص والمنسوخ الناسخ

 . 551-8/555حر العلوم ب( 1)

 . 1/96عالم السنن م( 2)
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 املطلب الثاني

 اليتيم إذا َأيَسر؟ هل يلزم رّد ما أكله الوليُّ الفقري من مال 

 :للعلماء يف هذه المسللة قوالن

أن الولي الفقير إذا أكل من مال اليتيم ثم أيسر فإنه يجـب عليـه أن : القول األول

يرد ما أكل، ألن مال اليتيم على الحظر، وإنمـا أبـيح للحاجـة، فيـرّد بدلـه، وهـو قـول 

ء واألوزاعــي وابــن ســعيد بــن جبيــر وعبيــدة الســلماين وأبــي العاليــة ومجاهــد وعطــا

على أن الغني ممنوع من  ژ یی ی ىئ ىئ ژ :واستدلوا بقوله تعالى ،جرير

بقــدر الحاجــة،  :األكــل، فــإن فعــل قضــى، ومــن كــان فقيــرا  فليأكــل بــالمعروف، أي

واستدلوا أيضًا بمـا أخرجـه  ،ويقضي كما يقضي المضطر إلى المال يف المخمصة

 مني تعالى اهلل ماَل  أنزلت إّني": قال أنه عنه اهلل رضي الخطا  بن عمر عن ابن جرير

ــيم، مــال بمنزلــة ــالمعروف، أكلــت افتقــرت وإن اســتعففت، اســتغنيت إن اليت ــإذا ب  ف

 مب خب حب جب ژ : قـول اهلل سـبحانه":بيـدة السـلماينقـال ع "قضيت أيسرت

 .  "ذلك دليل  على وجو  القضاء على من أكل ژ جتيب ىب

يـرد مـا أكـل إذا أيسـر، وهـو قـول أن الولي الفقير اليجـب عليـه أن : القول الثاين

: قـال العينـي ،الحسن البصري والنخعي وقتادة وعكرمة وعطيـة العـويف والشـعبي

 ، "وعليــه الفقهــاء":وقــال ابــن بطــال "وهــو الصــحيح عنــد أصــحا  الشــافعي"

                                                 
، تفسـير ابـن كثيـر 1/587، المبـدع 1/258، الشر  الكبير 9/890ر  صحيح البخاري البن بطال ش( 8)

0/087 . 

 . 8/105حكام القرآن البن العربي أ( 0)

 . 25تقدم تخريجه ص  (5)

  . 8/105حكام القرآن البن العربي أ( 1)

، تفسير القرآن 6/70قرطبي ، الجامع ألحكام القرآن لل1/258، الشر  الكبير 0/88لمحرر الوجيز ا( 2)

 . 0/087العظيم البن كثير 

 . 80/80مدة القاري ع( 6)

 . 9/890ر  صحيح البخاري البن بطال ش( 7)
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 .وألن اهلل أبا  للولي الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه شيئًا : قالوا

ــدليل وإيجــا  رّد مــ ــه ال ــيم إذا أيســر يلــزم من ــُر مــن مــال اليت  الفقي
ُّ
ا أكــل الــولي

 :الصريح، كما أبيح له األكل بالمعروف يف حال الفقر بالدليل الصريح يف قوله تعالى

، ولم تذكر اآلية أن علـى اآلكـل الـرد يف حـال غنـاه، ژ ىئيئ مئ حئ جئ ی ژ

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم ذكره يف المسألة السابقة أجـاز 

فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم للولي الفقير أن يأكـل مـن مـال اليتـيم بـالمعروف ولـم 

ومـن رأى القضـاء فـذلك خـالف ":يذكره له وجو  الرّد إذا أيسـر، يقـول ابـن بطـال

لكتــا  اهلل، ألن اهلل أبــا  للــولي الفقيــر أن يأكــل بــالمعروف، ولــم يوجــب عليــه 

والصحيح أنه اليقضيس ألن النظر له، فيتعـيَّن بـه األكـل ":، وقال ابن العربي"شيئًا

 اآليـة مـن والظَّـاهر": ، ويقـول الشـوكاين"بالمعروف، والمعـروف هـو حـق النظـر

 َتَأّثـل وال تبذير وال إسراف غير من الحاجة، بقدر الفقر مع األكل جواز ثوالحدي

ن، عند الرد وجو  عدم على إطالقه يدل باألكل واإلذن  الوجـو  ادَّعى ومن التمكُّ

ليل فعليه  .  "الدَّ

*                  *                 * 

                                                 
 . 9/890ر  صحيح البخاري البن بطال ش( 8)

 . 8/105حكام القرآن البن العربي أ( 0)

َل  (5)   . 07/109( أ ث ل)العروس  تاج. لنَْفِسه  واتََّخَذه وَجَمَعه اْكَتَسَبه: الماَل  َتَأثَّ

 . 2/522يل األوطار ن( 1)
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 املال إليهحكم اإلشهاد على اليتيم عند دفع : املطلب الثالث

 لليتيم أمواله أقوال
 
 :للعلماء يف اإلشهاد على دفع الولي

أنـه واجـب علـى الـولي أن يشـهد علـى اليتـيم اسـتالم أموالـه عنـد : القول األول

إذا : يقــول ژجتيب ىب مب خب حب جب يئ ژ :قولــه":دفعهــا لــه، قــال ابــن عبــاس

 ."َدَفَع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود، وكما أمره اهلل

، وذلك أن القول قـول : القول الثاين أن اإلشهاد على دفع األموال لليتيم مندو  

، ألنه أمين، وهذا قول أبي حنيفة
ّ
ا اإلشـهاد علـى وإنمـ":، قـال السـمرقنديالوصي

: معنى االستحبا  لنفي التهمة عن نفسه، ولو لم يشهد على ذلك لجاز كقوله تعالى

شهيدا  يف أمر : أي ژمت خت حت ژ: ثم قال [090البقرة ]ژ ائائ ى ىژ

اآلخرة، وأما يف أمر الدنيا ينبغي أن يشهد العدول على ذلك، لدفع القـال عـن نفسـه، 

  "ألن اهلل تعالى اليشهد له يف الدنيا

إلشهاد يف اآلية إنما هو على دفع الولي يف يسره مـا استقرضـه أن ا: القول الثالث

من مـال اليتـيم حـال فقـره، وهـو قـول عمـر بـن الخطـا  رضـي اهلل عنـه وسـعيد بـن 

 . جبير

والريب أن األفضل واألحوط أن يشهد الـولي علـى اليتـيم مـادفع لـه مـن مالـه، 

ألمـة مجمعـة علـى أن اعلـم أن ا": وقد نقل الفخر الرازي اإلجماع علـى ذلـك فقـال

 إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغًا، فإن األولى واألحوط أن ُيشـِهد 
َّ
الوصي

أن اليتيم إذا كان عليه بي نة بقبض المال كان أبعـَد مـن أن يـّدعي : أحدها: عليه لوجوه

 ال: ماليس له، وثانيها
ُّ
عوى الكاذبة أقام الوصي شهادة علـى أن اليتيم إذا أقدم على الدَّ

 وبراءة ساحته، ونظيره أن النبـي صـلى : أنه دفع ماله إليه، ثالثها
ّ
أن تظهر أمانُة الوصي

                                                 
 . 5/978، تفسير ابن أبي حاتم 1/068للطربي  جامع البيان( 8)

 . 81/20مدة القاري ع( 0)

 . 8/090حر العلوم ب( 5)

 . 6/77، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 89/862مدة القاري ع( 1)
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، واليكـتم، والُيَغي ــب: )اهلل عليـه وســلم قـال  (مــن وجـد ُلَقطــة  فلُيشـهد َذَوي عــدل 

فــَأَمَره باإلشــهاد لتظهــر أمانتــه، وتــزول التهمــة عنــه، فثبــت بمــا ذكرنــا مــن اإلجمــاع 

و،ـاهر الـنظم القـرآين ": ويقـول الشـوكاين ،"ول أن األحـوط هـو اإلشـهادوالمعق

 . "مشروعية اإلشهاد على ماُدفع إليهم من أموالهم

والقول بالوجو  يف اإلشهاد على اليتيم بدفع مالـه إليـه أقـر  منـه إلـى النـد  

 حب جب يئ ژ :واالستحبا ، فإن اللفا جاء بصيغة األمـر المشـعر بـالوجو  يف قولـه

ــمَّ  ":يقــول الفخــر الــرازي ،ژجتيب ىب مب خب ــاَل  ُث ــَدهُ  َق  خب حب جب يئ ژ: َبْع

س جانـب رعاية منه الغرض بأنَّ  ذلك أشعر ژ جتيب ىب مب
 
ـبِي  كـان إذا ألَنَّـه الصَّ

ن ال اهد، حضور عند إال إليه المال دفع اد عاء من يتمكَّ  لـه مـن مانعـًا ذلـك صـار الشَّ

 كمـا ژَفَأْشـِهُدواژ: ولـهق أن علمنـا كذلك األمر وإِذا كان والنُّقصان، والبخس الظُّلم

ـــه ـــاهر يجـــب أنَّ ـــا ، لظ ـــذلك اإليج ـــرائن أنَّ  يجـــب فك  تقتضـــي والمصـــالح الق

 كالوكيل، قوله فُيقبل بأمين وليس، اآلية ،اهر وهو": ويقول القرطبي ،"اإِليجا 

 األُ   ائتمنـه ومتـى، لـء  أمـين هـو وإنمـا، الُمـْوَدع أو إليه ُدفع ما ردَّ  قد أنه زعم إذا

 بعدالتـه بـه أمره ما لزيد دفع قد أنه ادَّعى لو الوكيل أن ترى أال، غير على قوله لالُيقبَ 

                                                 
عن عياض بـن حمـار رضـي اهلل عنـه، كتـا  اللقطـة  0/856زء من حديث أخرجه أبوداود يف السنن ج( 8)

كتـا  القضـاء حـديث  2/156بـا  التعريـف باللقطـة، والنسـائي يف السـنن الكـربى (8720)حديث 

كتــا  اللقطــة حــديث  0/957الحكــم بــاليمين مــع الشــاهد الواحــد، وابــن ماجــة يف الســنن ( 2069)

، وابن أبي شيبة يف المصنَّف (9101)حديث  88/026با  اللقطة، وابن حبان يف صحيحه ( 0222)

با  يف اللقطة ماُيصنع هبـا ، واإلمـام حمـد بنحـوه ( 08610)كتا  البيوع واألقضية حديث  1/182

 َمـا ُمْشـكِلِ  َبَيـانِ  َباُ  ( 5856)حديث  9/865، والطحاوي يف شر  مشكل اآلثار 1/860يف المسند 

 بـذلك المـراد ِوي،  التقطـه ما على باإِلشهاد الملتقط َأمره يفِ  وسلَّم عليه اهلل َصلَّى اهلل رسول عن ُرِوي

.  "رجالـه رجـال الصـحيح": 8/282هو ، وقال ابن عبـدالهادي الحنبلـي يف المحـرر يف الحـديث  ما

حه األلباين يف صحيح سنن أبي دواد   . 2/505وصحَّ

 . 0/800 مفاتيح الغيب للرازي( 0)

 . 8/108تح القدير ف( 5)

 . 0/805 لغيب للرازيمفاتيح ا( 1)
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  فكذلك، ببي نة   إال قوُله ُيقَبل لم
ّ
 . "الوصي

وإذا كــان الواجــب يف حــق الــولي أن ُيشــهد علــى اليتــيم مادفعــه إليــه، فــإن هــذا 

أو ماكان قرضا ثـم رّده اإلشهاد يعمَّ جميع مايدفعه الولي سواء كان أصل مال اليتيم، 

السالمة مـن : حال يسره، وذلك أن يف إشهاد الولي على دفعه مال اليتيم مصالح منها

: إبعـاد سـوء الظـن والقالـة فيـه، ومنهـا: الضمان والُغرم، يف حال إنكار اليتـيم، ومنهـا

سالمة قلب اليتيم بزوال مايحذره : ، ومنهاژفأشهدواژ:امتثال أمر اهلل تعالى يف قوله

فـإن كـل مـال ُقـبض علـى وجـه األمانـة ":من بخسـه و،لمـه يف مالـه، يقـول القرطبـي

 . "ژفأشهدواژ:بإشهاد اليربأ منه إال باإلشهاد على دفعه، لقوله تعالى

*                  *                 * 

                                                 
 . 77-6/76الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( 8)

 . 6/77للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن( 0)



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
92 

 الشروط الواجب توافرها يف اليتيم لدفع ماله إليه: املطلب الرابع

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ :هــــل قولــــه تعــــالى

يلزم منه تحقق البلوغ والرشد جميعًا يف اليتـيم لُيـدفع إليـه  [6:سورة النساء]ژۇئ

 :اء يف هذه المسألة قوالنماله  أم يكتفى بأحدهما دون اآلخر  للعلم

، مالـه إليـه لُيـدفع اليتـيم يف جميعًا والرشد البلوغ تحقق اليشرتط: األول القول

 البـالل الحـرّ  علـى الحجـر أنـه وذلـك، بتحقـق أحـد األمـرين لليتـيم المـال يدفع وأنه

 مفسدا   كان وإذا، دينه يف مفسدا   كان وإن الحجر عنه زال اليتيم بلل فإذا، بحال العاقل

 نافـذا   يكـون تصـرفه أن غيـر، سنة وعشرين خمسًا يبلل حتى المال إليه اليدفع لماله

، وجعـل أبوحنيفـة حـد الكـرب خمسـًا والنخعـي حنيفة وزفـر أبي قول وهو قبله،

ــر  ــوغ، وهــي مــدة معتــرب يف تغي ــادة ســبع ســنوات بعــد البل ــار زي وعشــرين ســنة باعتب

اص ،األحوال  المـال دفـع يف الرشـد إينـاس اآليـة هـذه يف يشـرط ولم ":قال الجصَّ

شـد منـه البلـوِغ،ُأونَِس  بعد إليهم دفعه وجود يقتضى و،اهره إليهم  ُيـْؤنس، لـم أو الرُّ

ــه إال ــد أن ــرطه ق ــه يف ش ــالى قول  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ژ :تع

 وعشـرين خمس وبين بينه َما َحنِيَفةَ  َأبِي ِعنْدَ  ُمْسَتْعَمال   َذلَِك  َفَكانَ  [6النساء ]ژ ۇئۆئ

 اْلَيتامى َوآُتواژ :تعالى لقوله إليه المال دفع وجب ُرْشد   منه يؤنس ولم بلغها فإذا سنة

 .  "و،اهره مقتضاه ىعل َسنة وعشرين خمس بعد فيستعمله ژَأْمواَلُهمْ 

 ائ ائ ى ى ې ې ېژ :أصــحا  هــذا القــول بقولــه تعــالى واســتدل 

                                                 
و زفر بن الهذيل بن قيس العنربي، أبو الهذيل، الفقيه، العالمة، المجتهد، من كبار تالميذ أبـي حنيفـة، ه( 8)

 .ه 829، تويف سنة "ه، وأذكياء الوقتمن بحور الفق":جمع بين العلم والعبادة، قال عنه الذهبي

ــان : انظــر ــات األعي ــبالء 0/589وفي ــالم الن ــة 9/59، ســير أع ــات الحنفي ، الجــواهر المضــية يف طبق

8/015 . 

 . 6/67، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 8/260للبغوي  معالم التنزيل( 0)

 . 8/020وار التنزيل أن( 5)

اص أ( 1)  . 512-0/550حكام القرآن للجصَّ
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يقتضــي أن هــذا االبــتالء إنمــا يحصــل قبــل : قــالوا ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

غ، والمــراد مــن هــذا االبــتالء اختبــار حالــه يف أنــه هــل لــه تصــّرف  صــالح  للبيــع البلــو

والشراء، وإنما يحصل هذا االختبـار إذا أذن لـه يف البيـع والشـراء، وإن لـم يكـن هـذا 

أمــر  ژ ې ېژ :المعنــى نفــس االختبــار فهــو داخــل  يف االختبــار، فثبــت أن قولــه

لءوليـــاء بـــأن يـــأذنوا لهـــم يف البيـــع والشـــراء قبـــل البلـــوغ، وذلـــك يقتضـــي صـــحة 

قيَّـدها  قـد اهلل وكتـا ، الواحـد بالشرط التسرية واستدلوا أيضًا بإباحة . تصّرفاهتم

 تجب بعدهما اللذين والحنث باليمين وأيضًا، تالعن وخوف الطول بعدم :بشرطين

ــارة ــا، الكف ــا تجــوز ولكنه ـــس  ،قبلهم ــدَّ الكــرب خمـ ــى أن َح ــة عل واحــتج أبوحنيف

ا  واليكون يف َحـد   ا ، ومحال أن يكون َجدَّ وعشــرون سنــــة بأنـــه يصلح أن يكون َجدَّ

 . الكرب

لرشد عند اليتيم ليدفع إليـه مالـه البد من حصول األمرين البلوغ وا: القول الثاين

مـالم يـؤنس منـه  ،الُيـدفع إلـى اليتـيم مالـه، وإن َشـَمط":بعد ابتالئـه، قـال مجاهـد

،يقـــول "إن الرجـــل ليأخـــُذ بلحيتـــه ومـــابلل ُرشـــده":وقـــال الشـــعبي ،"ُرشـــدا  

ا جمعوا إذا أموالهم إليهم يدفع أن وجل عز فأمر":الشافعي ا ، ُبُلوغ   وإِذا :قـال َوُرْشـد 

 فـيهم كـان إن أنَّهـم علـى داللة ذلك يف كان أمرين جمعوا إذا إليهم أموالهم بدفع أمر

 الَحْجـرُ  فـذلك إلـيهم يـدفع لـم وإِذا أموالهم، إليهم يدفع لم اآلخر دون األمرين أحد

 لو فكذلك أموالهم، إليهم يدفع لم البلوغ قبل ُرْشد   منهم أونس لو كانوا كما عليهم،

 كـان كمـا الَحجـر َعليهم ويثبت أموالهم، ليهمإ تدفع لم ُرْشد   منهم ُيْؤَنْس  ولم بلغوا،

                                                 
 . 0/107مفاتيح الغيب  ،527/ 0أحكام القرآن للجّصاص  (8)

 . 0/82لمحرر الوجيز ا( 0)

اص أ( 5)  . 0/520حكام القرآن للجصَّ

َمطُ ( 1) ْيُب : الشَّ  . 0/228( شمط)النهاية يف غريب الحديث . الشَّ

 .  0/269فسير القرآن البن المنذر ت( 2)

 . 1/025للطربي  جامع البيان( 6)
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 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ:تعـالى اهلل قـال":وقـال أيضـًا "البلوغ قبل

 يجتمـع حتـى بالرشـد إلـيهم المـال يـأمر بـدفع فلم اآلية، ژۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ

 والحجـاز العـراق أهـل مـن األمصـار علمـاء أكثـر":المنـذر ابن ،وقال"معه البلوغ

 قـال وبـه كبيـرا ، أو كـان صـغيرا   لمالـه مضـيع كـل علـى الحجـر يـرون ومصـر والشام

 . "ومحمد يوسف وأبو والشافعي ومالك محمد بن القاسم

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېژ :ســتدل أصــحا  هــذا القــول بقولــه تعــالىوا

فأمر اهلل تعالى بدفع المـال إلـيهم بعـد البلـوغ وإينـاس : قالوا ،ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

ون رشـيدا  ولـو بلـل خمسـًا وعشـرين سـنة وأكثـر وهـو مفسـد الرشد، والفاسق اليك

، واستدلوا أيضـًا لماله، فوجب أن اليجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن

 هشام على إثبات الحجر باتفاق الصحابة رضي اهلل عنهم فيما أخرجه عبدالرزاق عن

 َعلِيـًا وإنَّ  بيعـًا، ابتعت إِن ي: فقال الزبير، أتى جعفر بن اهلل عبد أن: أبيه عن عروة بنا

  َيْحُجرَ  أن يريد
َّ
  فأتى البيع، يف شريكك فأنا: الزبير فقال،  َعَلي

ي
 اهلل رضـي عثمـانَ  َعلـي

 البيـع، هـذا يف شـريكه أنـا: الزبيـر فقـال جعفـر، بن اهلل عبد على َيْحُجر أن فسأله عنه،

بير شريكه رجل على َأْحُجرُ  كيف: عثمان فقال  .  الزُّ

 ائ ى ى ې ې ېژ :وأجابوا على اسـتدالل أبـي حنيفـة بقولـه تعـالى 

بأن هذا االبتالء لليتامى إنما يحصل قبل البلوغ، وذلك يقتضي  ژ وئ ەئ ەئ ائ

اإلذن لهم يف التصـّرف  ژې ېژ : ليس المراد من قوله: هتم، قالواصحة تصرفا

فإنمــا أمــر  ژۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :حـال الصــغر، بــدليل قولـه تعــالى

                                                 
  . 5/005للشافعي  ألما( 8)

  . 0/802ألم للشافعي ا( 0)

 . 1/288لشر  الكبير ا( 5)

 . 8/260للبغوي  معالم التنزيل( 1)

والطحـاوي يف شـر  مشـكل  ،8/591، والشافعي يف المسـند 9/067خرجه عبدالرزاق يف المصنَّف أ( 2)

حه 6/828، والبيهقــي يف الســنن الكــربى 2/185، والــدار قطنــي يف الســنن 80/512اآلثــار  ، وصــحَّ

 . 2/075األلباين يف إرواء الغليل 
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بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبت بـدليل هـذه اآليـة أنـه اليجـوز 

 . دفع المال إليه حال الصغر وجب أن اليجوز تصّرفه حال الصغر

قول أبـي حنيفـة بـأن حـد الكـرب خمـس وعشـرون سـنة  وأجا  ابن العربي على

 الجـامع عنـدنا،والمعنى إلـى الُمَقيَّـَدة مـردودة اْلُمَطّلقـة اآليـة باطلسفإنَّ  وهذا":بقوله

ــة أنَّ  بينهمــا تــي اْلِعلَّ  بِِغَراَرتــه عليــه التَّلــف خــوف هــي مالــه مــن اليتــيم ُمنـِـعَ  ألجلهــا الَّ

ُة مستمرة دامت وسفههسفما  الحكـم وهـذا زال الِعّلة زالت وإِذا الحكم، تفعير ال الِعلَّ

  هو
ُّ
 ."ژ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :سبحانه بقوله الَمْعنِي

سًا وعشرين سنة يصح أن يكون جدا ، وأما قول أبي حنيفة بأن اليتيم إذا بلل خم

اص المتقدم فقد أجا  عنهما القرطبي بقوله : قـال أبوحنيفـة":وكذا استدالل الجصَّ

وهذا يدل على ضـعف قولـه، وضـعف مـا احـتّج بـه أبـو بكـر الـرازي يف . لكونه جدا  

أحكام القـرآن لـه مـن اسـتعمال اآليتـين حسـب ماتقـّدم، فـإن هـذا مـن بـا  المطلـق 

د، والمطلق ُيردُّ إلى المقيَّد باتفاق أهـل األصـول، ومـاذا ُيغنـي كونـه جـدا ، إذا والمقيَّ 

 . "بخت: كان غير َجد   أي

: والريب أن القول األول وماعليه أكثر العلماء من اعتبار حصول الشرطين معًا

البلــوغ والرشــد يف اســتحقاق اليتــيم دفــع مالــه إليــه، هــو األرجــح، لءدلــة الصــريحة 

دمة يف اعتبارهما، وبأن الحكم إذا كان معلقًا بأمرين فالبد مـن تحققهمـا معـًا، المتق

ـــول  ـــفه، يق ـــف والس ـــوف التل ـــي خ ـــة وه ـــد زوال العل ـــم إال بع ـــع الحك ـــال يرتف ف

 كـان إذا والحكـم والرشـد، االحـتالم: شـيئين إلـيهم المـال دفع يف فَشَرطَ ":الخطابي

 ":البـاجي الوليـد أبـو وقـال ،"معًا بورودهما إالّ  يجب لم بشيئين معلقًا وجوبه

                                                 
 . 0/899 مفاتيح الغيب للرازي( 8)

 . 8/125حكام القرآن البن العربي أ( 0)

 . 6/67للقرطبي  الجامع ألحكام القرآن( 5)

 . 1/97معالم السنن ( 1)

ر، الفه( 2) ث، األديب، و سليمان بن خلف بن سعد بن أيو  التجيبي الباجي، أبوالوليد، المفس  قيه، المحد 

 .ه 171الشاعر، ولي القضاء باألندلس، وفشا علمه، وعظم جاهه، له مصنَّفات نافعة، تويف سنة 

= 
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شد إيناس تعالى فجعل  المعنـى جهـة ومـن البلوغ، بعد إليهم المال دفع يف شرطًا الرُّ

غير أن شد وتأثير المال، فساد عليه يخاف إنََّما الصَّ  تـأثير مـن أكثـر المـال حفـا يف الرُّ

شد ُيراعى فبأن البلوغ روعي فإذا البلوغ،  .  "َوَأْحَرى أولى الرُّ

*              *              * 

                                                 
= 

  . 20، طبقات المفسرين للسيوطي ص 82/000، الوايف بالوفيات 08/00تاريخ بغداد : انظر

 .  6/827منتقى شر  الموطا ال( 8)
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 اخلـــامتـــــــــة

 :الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فبعد توفيق اهلل تعالى بإتمام هذا البحث، فقد خلصت فيه إلى نتائج وتوصيات، 

 :أهمها

 : نتاةج البحث: أوالا 

ة باليتامى، فقد ورد ذكـر اليتـيم بجميـع صـيغه يف عناية القرآن الكريم العظيم-8

اآليات المكية والمدنية ثالثـًا وعشـرين مـرة، تـدعو جميعهـا األئمـة واألوليـاء علـى 

اليتامى وجميع أفراد المجتمـع باالهتمـام باليتـامى، وإكـرامهم وإعطـائهم حقـوقهم، 

 .والتحذير من أكل أموالهم ُ،لمًا وبخسهم إياها 

ــواء يف -0 ــالىأن اإلي ــه تع ــوال  ژڑ ژ ژ ڈژ :قول ــع أح ــمل جمي يش

اإليواء للنبي صلى اهلل عليه وسلم من ربه تعالى يف حفظه ونصـره وتمكينـه يف جميـع 

 .مراحل حياته 

ـــه تعـــالى-5  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ: أن قول

لــيس منســوخًا، وإنمــا هــو حــثي للقاســمين الميــراث أن  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

يعطوا مـن يحضـرهم مـن اليتـامى وغيـرهم شـيئًا منـه جـربا  لخـواطرهم، وأن القـول 

ف س مـن الـدعاء لهـم واالعتـذار المعروف المأمور به يف اآلية يشـمل كـل قـول  معـرو

 .منهم والوعد الحسن لهم بالربّ والصلة 

يتناول صال  اليتيم  ژڀ ڀ ڀ پ ژ :أن اإلصال  لليتامى يف قوله تعالى-1

يف تربيته وُخُلقه وسلوكه، ويتناول صالَ  ماله بالحفا والتثميـر والنمـاء، وأن الخيـر 

 .يف اآلية يشمل الخير للولي والخير لليتيم 

 ژٺ ٺ ٺ ژ :   إليهـــا يف قولـــه تعـــالىأن المخالطـــة المنـــدو-2

التختّص بنوع من أنواع المخالطة، وإنما هي مخالطة عامةس تشمل الخلط يف األكـل 

والشر  والمال والمصاهرة، وأن يراعى يف المقام األول يف مخالطة اليتيم مصـلحته 
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 .والحذر من مفسدته 

ـــه-6 ـــراد باألحســـن يف قول  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ :أن الم

لمعيَّن هو إحسان  إلى مال اليتيم واإلرفاق به، وأن األشد يف اآلية ليس العمر ا ژۇ

 .الذي يبلغه اليتيم، وإنما هو الحالة التي يكون عليها من اإليناس برشده واستقامته 

يــدل علــى عظــيم جــرم اآلكلــين  ژڍ ڇ ڇ ڇ ژ :أن التعبيــر بقولــه تعــالى-7

ألموال اليتـامى وشـناعة فعلهـم، حيـث اسـتغلوا صـغر اليتـامى وعجـزهم عـن إدراك 

 .مايدبَّر لهم، فكان اهلل خصيَم من ،لمهم وأكل أموالهم 

هو تبديل الزائـف  ژڃ ڃ ڄ ڄ ژ: أن معنى التبديل يف قوله تعالى-9

من أموال األولياء بالجيد من أمـوال اليتـامى، والمهـزول منـه بالسـمين، وتبـديل كـل 

 .اليتامى خبيث عند األولياء بكل طيب عند 

إنمـا يكـون بتأمـل  ژ ې ېژ :أن ابتالء اليتيم المأمور بـه يف قولـه تعـالى-0

شـراء، والجاريـة أخالقه، واالسـتماع إلـى أغراضـه، واختبـاره يف األسـواق بـالبيع وال

 .ُتخَتَبر بتدبير بيتها وتصريف شؤونه 

هــو اإلينـــاس  ژوئ ەئ ەئ ائژ :أن المــراد بالرشــد يف قولــه تعــالى-82

 .نه، وحفا أموالهبالرشد يف عقل اليتيم، وصال  دي

ــه تعــالى -88 هــو  ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ :أن المقصــود بالقســط يف قول

العدل مع اليتيمات يف النكا  والصداق وبـأن ُتعطـى اليتيمـة مثـل صـداق غيرهـا مـن 

النســاء، ويشــمل أيضــًا القســط مــع النســاء غيــر اليتيمــات الــاليت يتــزوجهن الرجــال 

 .الراغبون عن اليتيمات، حذرا  من عدم العدل مع اليتيمات 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ: األقــر  يف ســبب نــزول قولــه تعــالى أن-80

أهنا نزلت فيما روي عـن  ژائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ت فيأكـل عائشة رضي اهلل عنها عن تزّوج بعض أولياء اليتيمـات لهـن إذا كـن جمـيال

مالها بزواجه منها، وإن كانت دميمة حبسـها ومنعهـا الـزواج ليسـتأثر بمالهـا، ويرثهـا 
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وترغبــون يف أن تنكحــوهن : أي ژوترغبــون أن تنكحــوهنژبعــد موهتــا، وأن معنــى 

 . لمالهن وجمالهن، دون العدل معن يف الصداق 

مـن آثـار أن مراعاة الجانب النفسي لليتـيم مـن األهميـة بمكـان لمـا لـذلك -85

وعواقب تنعكس على صحة اليتيم وعقله وعطائه يف عمله، ويف سلوكه وتصّرفاته مع 

 .اآلخرين 

أن للــولي الفقيــر أن يأكــل مــن مــال اليتــيم مقابــل واليتــه ونظــره وعملــه يف -81

أمواله أكال  بالمعروف، دون إسراف أو إهناك، وأن الولي اليلزمه أن يرّد لليتيم ماأكل 

 .يسر حال فقره إذا أ

أن القول بوجو  اإلشهاد على اليتيم بدفع أمواله إليه هو األقر  يف معنى -82

 . ژيب ىب مب خب حب جب ژ :قوله تعالى

لليتيم أن يتحقـق يف اليتـيم بعـد ابتالئـه البلـوغ أنه ُيشرتط لدفع الولي المال -86

 . والرشد، وأنه الُيكتفى بأحدهما دون اآلخر

اشتمل البحث على كثير من المسائل والفوائد اليمكـن استقصـاؤها هنـا،  -87

 .وهي مبثوثة يف تضاعيف هذا البحث 

 

ن فبعد دراسة هذا الموضوع المهم من ةلل توجيهات القـرآ: التوصيات: ثانيً

 :الكريم والسنة الشريفة فتين أةل  إلى التوصيات اآلتية

 على اليتيم عظيَم شأن ماتحمـل مـن أمانـة بـين -8
 
 ووصي

 
أن يستحضر كُل ولي

يدي اهلل تعالى، وأن يعلم تمام العلم أن اهلل تعالى تولى بنفسه الدفاع عن اليتيم، وأنـه 

 .خصم كل من أكل أمواله وانتهك حقوقه 

وكل قادر من المسـلمين أن يحـرص غايـة الحـرص علـى نيـل  أوصي نفسي-0

شرف مرافقة النبي صلى اهلل عليه وسلم يف الجنة وذلك بأن يكفل يتيمـًا لـه أو لغيـره 

كما أخرب بذلك عليه الصـالة والسـالم فيمـا تقـدم مـن البحـث، وأن اليفـوت العاقـل 

السـيما مـع تيسـر على نفسه هذا الفـوز العظـيم والمقـام الكـريم مقابـل عمـل يسـير، 
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 .وسائل التواصل الحديثة يف االستعانة على تحقيق هذه الكفالة 

ـــات اإلســـالمية  -5 ـــبالد اإلســـالمية والمنظم ـــرار يف ال أوصـــي أصـــحا  الق

والجهــات الخيريــة بتوســيع دائــرة العنايــة بــاليتيم لتشــمل كثيــر مــن أبنــاء المســلمين 

ــاءهم بســبب ماتشــه ــدوا آب ــذين فق ــام ال ــن األيت ــرهم م ــة وغي ــبالد العربي ده بعــض ال

واإلسالمية يف السنوات القريبة الماضية والحالية من نزاعات  وقتـال  ذهـب ضـحيتها 

مئات اآلالف من اآلباء الذين تركوا أبناءهم يتامى بعدهم وهـم يف أشـد الحاجـة إلـى 

 .الرعاية والعناية، وسّد حاجاهتم المادية والمعنوية 

*              *              * 
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 واملراجع املصادر

 .المقدسي الواحد عبد بن محمد اهلل عبد أبي الدين لضياء المختارة األحاديث -8

 خضر دار: الناشر .دهيش بن اهلل عبد بن الملك عبد الدكتور: وتحقيق دراسة

 .م 0222 هـ 8102 الثالثة، الطبعة، لبنان، بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة

ـاص الـرازي بكـر أبـو علـي نبـ ألحمـد القـرآن أحكام -0 : تحقـق .الحنفـي الجصَّ

 تـاريخ، بيـروت، العربـي الـرتاث إحيـاء دار: الناشر .القمحاوي صادق محمد

 .ـه8122: الطبع

 محمـد: وتعليـق تخـريج .العربـي عبـداهلل بـن محمـد بكـر ألبـي القـرآن أحكام -5

 .هـ8129 األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار .عطا عبدالقادر

 بعمـاد الملقـب الطـربي، الحسـن أبـو علـي، بـن محمـد بن لعلي القرآن أحكام -1

 عبــد وعــزة علــي محمــد موســى: تحقيــق .الهراســي بالكيــا المعــروف الــدين،

  .هـ8122 الثانية الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار: الناشر. عطية

 بـدع بـن بكـر أبـى بـن محمد بن ألحمد البخاري صحيح لشر  الساري إرشاد -2

 ،السـابعة الطبعـة، مصـر، األميرية الكربى المطبعة: الناشر .القسطالين الملك

   ـ ـه8505

 .األلبــاين الــدين ناصــر لمحمــد الســبيل منــار أحاديــث تخــريج يف الغليــل إرواء -6

 .هـ8122 الثانية الطبعة، بيروت، اإلسالمي المكتب

 عصـام: وتـدقيق تخـريج .الواحدي أحمد بن علي الحسن ألبي النزول أسبا  -7

 .ـه8180 الثانية الطبعة، الدمام، اإلصال  دار .الحميدان عبدالمحسن بنا

ركلـي الدين لخير األعالم -9  السادسـة الطبعـة، بيـروت، للماليـين العلـم دار  .الز 

  .م8091

، بيـروت، والنشـر للطباعـة الفكـر دار .الشـافعي إدريـس بـن محمد لإلمام األم -0

  .هـ8125 الثانية الطبعة

 عمـر بـن عبـداهلل سعيد ألبي( البيضاوي تفسير) التأويل وأسرار التنزيل أنوار -82
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 .هـ8129 األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار .البيضاوي

 الحسـين بن الحسن أبي بن لمحمود القرآن مشكالت معانى   الربهان باهر -88

: الناشــر .بــابقي دســعي بــن صـالح بنــت ســعاد: تحقيــق .الغزنــوي النيسـابورّى 

 .م8007 - هـ8187، المكرمة مكة، القرى أم جامعة

. السـمرقندي إبـراهيم بـن أحمـد بـن محمـد بـن نصر الليث ألبي العلوم بحر -80

 زكريــا/الــدكتور، عبــدالموجود أحمــد عــادل، معــّوض محمــد علــي: تحقيــق

ــد ، األولــى الطبعــة، لبنــان، بيــروت، العلميــة الكتــب دار .النــويت عبدالمجي

  .ـه8185

، بيـروت، الفكـر دار .األندلسـي حيـان أبي يوسف بن لمحمد المحيط البحر -85

   .ـه8125 الثانية الطبعة

 بكر أبي بن عبدالرحمن الدين لجالل والنحاة اللغويين طبقات يف الوعاة بغية -81

، صــيدا، العصــرية المكتبــة .إبــراهيم الفضــل أبــو محمــد: تحقيــق .الســيوطي

 .بيروت

ــاج -82 ــن عــروسال ت ــاموس جــواهر م ــد الق ــن لمحّم ــد ب ــن محّم ــد ب ــرّزاق عب  ال

بيــدي بمرتضــى الملّقــب، الحســيني  .المحققــين مــن مجموعــة: تحقيــق .الزَّ

   .الهداية دار: الناشر

 .عساكر بابن المعروف اهلل هبة بن الحسن بن علي القاسم ألبي دمشق تاريخ -86

ــق ــرو: تحقي ــن عم ــة ب ــروي غرام ــر .العم ــ دار: الناش ــة رالفك ــر للطباع  والنش

 .م 8002 - هـ 8182: النشر عام والتوزيع،

 المكتبـــة  .البخـــاري إبـــراهيم بـــن إســـماعيل عبـــداهلل ألبـــي الكبيـــر التـــاريخ -87

 .بيروت صيدا، العصرية المكتبة .تركيا، بكر ديار، اإلسالمية

 .الماتريـدي منصـور أبـو محمـود، بـن محمد بن لمحمد السنة أهل تأويالت -89

ــة الكتــب دار: الناشــر .باســلوم مجــدي. د :المحقــق ــان، بيــروت،، العلمي  لبن

 .م0222 - هـ8106 األولى الطبعة



 عبدالمنعم بن حواس  الحواس. د           دراسة موضوعية تحليلية                  –حقوق اليتيم يف القرآن الكريم 

 
115 

 جـزي ابـن اهلل، عبـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن لمحمد التنزيل لعلوم التسهيل -80

ــاطي الكلبــي ــدكتور: تحقيــق .الغرن ــد ال  دار شــركة: الناشــر .الخالــدي اهلل عب

  .هـ8186 األولى بعةالط بيروت،، األرقم أبي بن األرقم

 بـن عبـدالرحمن الحـافا لإلمـام( العظيم القرآن تفسير) حاتم أبي ابن تفسير -02

 مكتبة .الطيب محمد أسعد: تحقيق . حاتم أبي ابن، الرازي إدريس بن محمد

   .ـه8187 األولى الطبعة، المكرمة مكة، الباز مصطفى نزار

 دار .الدمشـقي كثيـر بـن سـماعيلإل( العظـيم القـرآن تفسـير) كثيـر ابـن تفسير -08

 .هـ8127 سنة، لبنان، بيروت الفكر

 .البغــوي مســعود بــن الحســين محمـد ألبــي( التنزيــل معــالم) البغــوي تفسـير -00

 مســـلم ســـلمان، ضـــميرية جمعـــة عثمـــان، النمـــر عبـــداهلل محمـــد: تحقيـــق

-8120 ســـنة، الســـعودية العربيـــة المملكـــة، الريـــاض، طيبـــة دار.الحـــر 

    .ـه8180

 دراسة .األصفهاين المفضل بن محمد بن للحسين األصفهاين الراغب تفسير -05

 الطبعــة، الريــاض، للنشــر الــوطن مــدار .الشــدي علــي بــن عــادل.د: وتحقيــق

 .هـ8101 األولى

 التميمــي عبــدالجبار بــن محمــد بــن منصــور المظفــر ألبــي الســمعاين تفســير -01

 بـن عبـاس بـن غنـيم بـالل يأبـ، إبـراهيم بن ياسر تميم أبي: تحقيق .السمعاين

 األولــى الطبعــة، الســعودية العربيــة المملكــة، الريــاض، الــوطن دار. غنــيم

  .ـه8189

 بـن محمـد جعفـر ألبـي( القـرآن آي تأويـل عـن البيـان جـامع) الطربي تفسير -02

 .هـ8129 سنة، بيروت الفكر دار. الطربي جرير

 التونســي الــورغمي عرفــة ابــن محمــد بــن لمحمــد عرفــة ابــن اإلمــام تفســير -06

، الزيتونية بالكلية البحوث مركز: الناشر .المناعي حسن. د: تحقيق. المالكي

 .م8096 األولى الطبعة تونس
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. الــدينوري قتيبــة بــن مســلم بــن اهلل عبــد محمــد ألبــي القــرآن غريــب تفســير -07

 - هــــ 8509: الســـنة، العلميـــة الكتـــب دار: الناشـــر .صـــقر أحمـــد: تحقيـــق

 .م8079

، الفكر دار .القاسمي الدين جمال لمحمد( التأويل محاسن) القاسمي يرتفس -09

   .ـه8509 الثانية الطبعة، بيروت

 مســلم مصــطفى.د: تحقيــق .الصــنعاين هّمــام بــن لعبــدالرزاق القــرآن تفســير -00

 األولـى الطبعـة، السـعودية العربيـة المملكـة، الريـاض، الرشـد مكتبـة. محمد

    .ـه8182

 عليـه وعلـق حققـه. النيسـابوري المنـذر بـن إبراهيم بن لمحمد نالقرآ تفسير -52

 األولـى الطبعـة، النبويـة المدينـة، المـآثر دار .السـعد محمد بن سعد: الدكتور

 .هـ8105

 المصـري مسـلم بـن وهـب بـن اهلل عبـد محمد ألبي الجامع من القرآن تفسير -58

 الطبعـة، مياإلسـال الغـر  دار: الناشـر .مـوراين ميكلـو : تحقيـق. القرشي

 .م0225 األولى،

 العزيـز عبـد الـدين عـز محمد ألبي( القرآن تفسير) عبدالسالم بن العز تفسير -50

 بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بنا

، حـزم ابـن دار: الناشـر .الـوهبي إبراهيم بن اهلل عبد الدكتور: تحقيق. العلماء

 .م8006/ هـ8186 األولى،: الطبعة، بيروت

 أبي بن أحمد بن محمد عبداهلل ألبي( القرآن ألحكام الجامع) القرطبي تفسير -55

، الرسـالة مؤسسـة .الرتكـي عبدالمحسـن بـن عبـداهلل.د تحقيـق .القرطبي بكر

  .هـ8107 األولى الطبعة، بيروت

 اإللبيري المري، محمد بن عيسى بن اهلل عبد بن لمحمد العزيز القرآن تفسير -51

قـه. المـالكي َزَمنِـين أبي بابن المعروف ، عكاشـة بـن حسـين اهلل عبـد أبـو: حقَّ

 الطبعـة، مصـر، القـاهرة، الحديثـة الفـاروق: الناشر. الكنز مصطفى بن محمد
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 .م0220 - هـ8105 األولى،

ازي الفخـر عمـر بـن لمحمـد( الغيـب مفـاتيح) الكبير التفسير -52  إحيـاء دار .الـرَّ

 .الثالثة الطبعة، بيروت، بيالعر الرتاث

 دار. النيـل أبـو السـالم عبـد محمـد. د: تحقيق .المكي جرب بن مجاهد تفسير -56

 .هـ8182 األولى الطبعة، مصر، الحديثة اإلسالمي الفكر

 ومطبعـة مكتبـة شـركة: الناشـر. المراغي مصطفى بن ألحمد المراغي تفسير -57

  .م8016 - هـ8562 األولى ةالطبع بمصر، وأوالده الحلبي البابى مصطفى

 محمـود اهلل عبـد: تحقيـق. البلخـى األزدي بشـير بن سليمان بن مقاتل تفسير -59

 .هـ8105 األولى الطبعة، بيروت، الرتاث إحياء دار .شحاته

 محمـد بـن رضـا علي بن رشيد لمحمد( الحكيم القرآن تفسير) المنار تفسير -50

 .م 8002، للكتا  العامة صريةالم الهيئة: الناشر. الحسيني القلموين

 رمـزي: تحقيـق. األزدي دريـد بـن الحسـن بـن محمد بكر ألبي اللغة جمهرة -12

 .م8097 األولى الطبعة، بيروت – للماليين العلم دار: الناشر .بعلبكي منير

 بــن محمــد بــن الــرحمن عبــد زيــد ألبــي القــرآن تفســير يف الحســان الجــواهر -18

 أحمـد عـادل والشـيخ، معوض علي محمد شيخال: تحقيق. الثعالبي مخلوف

 األولــى الطبعــة، بيــروت، العربــي الــرتاث إحيــاء دار: الناشــر. الموجــود عبــد

 .هـ 8189

َرر -10  دار. العسـقالين حجر بن علي بن ألحمد الثامنة المائة أعيان يف الكامنة الدُّ

 .لبنان، بيروت، العربي الرتاث إحياء

 الحسـيني عبـداهلل بـن لمحمـود المثـاين والسـبع آنالقر تفسير يف المعاين رو  -15

 .لبنان، بيروت، العربي الرتاث إحياء دار. األلوسي

: تحقيـق. النـووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي الصالحين رياض -11

 - اإلسـالمية العلـوم كليـة - الحديث قسم رئيس الفحل ياسين ماهر الدكتور

 بيروت،، دمشق والتوزيع، والنشر للطباعة كثير ابن دار: الناشر. األنبار جامعة
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  .م0227 - هـ8109 األولى الطبعة

 بـن علـي بـن الرحمن عبد الفرج أبو الدين لجمال التفسير علم يف المسير زاد -12

، بيـروت ،العربـي الكتـا  دار .المهـدي الـرزاق عبد: تحقق. الجوزي محمد

 .ـه8100، األولى الطبعة

 زوائـد وبحاشـيته، القزويني يزيد بن محمد بن عبداهلل فاللحا ماجة ابن سنن -16

  .لبنان، بيروت، العلمية المكتبة .عبدالباقي فؤاد محمد: تحقيق. البوصيري

. األزدي السجسـتاين األشـعث بـن سـليمان داود أبـي للحـافا داود أبي سنن -17

، بيــروت، الحــديث دار .الســيد عــادل، الــدعاس عبيــد عــزت: وتعليــق إعــداد

  .هـ8599 األولى عةالطب

 دار. حميـد آل عبـداهلل بـن سعد.د: تحقيق .الخراساين منصور بن سعيد سنن -19

ــع للنشــر الصــميعي ــاض، والتوزي ــة المملكــة، الري ــة، الســعودية العربي  الطبع

   .ـه8181 األولى

 الرابعــة الطبعــة، بيــروت، الكتــب عــالم .قطنــي الــدار علــي بــن لعمــر الســنن -10

  .هـ8126

، بيـروت، المعرفـة دار .البيهقـي الحسـين بـن أحمـد بكر ألبي الكربى نالسن -22

 .الرياض، المعارف مكتبة: توزيع

: تحقيـق. النسـائي شـعيب بـن أحمـد عبدالرحمن أبي للحافا الكربى السنن -28

 العلميــة، الكتــب دار .حســن كســروي ســيد، البنــداري ســليمان عبــدالغفار.د

  .ـه8188،األولى الطبعة، بيروت

: تحقيـق. النسـائي علـي بـن شعيب بن أحمد الرحمن عبد ألبي النسائي سنن -20

 الطبعـة، حلـب، اإلسـالمية المطبوعـات مكتـب: الناشـر .غـدة أبو الفتا  عبد

ـــة، ـــ8126 الثاني ـــاض، العاصـــمة دار. م8096 – ـه ـــة، الري ـــة المملك  العربي

  .ـه8186 األولى: الطبعة، السعودية

 شـعيب: تحقيـق .الـذهبي أحمـد بـن محمـد ينالـد لشمس النبالء أعالم سير -25
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ــؤوط ــروت، الرســالة مؤسســة .وزمالئهــم األســد وحســين، األرن ــة، بي  الطبع

 .هـ8182 السابعة

نة شر  -21  شـعيب، الشـاويش زهيـر: تحقيـق .الَبَغـوي مسـعود بـن للُحسين السُّ

  .هـ8125 الثانية الطبعة، بيروت، اإلسالمي المكتب. األرنؤوط

  .بطال ابن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن ألبي خاريالب صحيح شر  -22

 العربيـة المملكـة، الريـاض، الرشـد مكتبـة .إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق

 .هـ8105 الثانية الطبعة، السعودية

 قدامـة بـن أحمـد بـن محمـد بـن الرحمن لعبد المقنع متن على الكبير الشر  -26

 .والتوزيع للنشر العربي الكتا  دار: الناشر. الحنبلي الجماعيلي المقدسي

 الملـك عبـد بـن سـالمة بـن محمـد بـن أحمـد جعفر ألبي اآلثار مشكل شر  -27

ــؤوط شــعيب: تحقيــق. الطحــاوي  الطبعــة، بيــروت، الرســالة مؤسســة .األرن

 .هـ8182 األولى

. النـووي شـرف بـن يحيـى الـدين لمحيـي مسـلم صـحيح علـى النووي شر  -29

   .ـه8500 الثانية الطبعة، بيروت، العربي لرتاثا إحياء دار: الناشر

 السـعيد محمـد: تحقيـق .البيهقـي الحسين بن أحمد بكر ألبي اإليمان ُشَعب -20

 دار.هــ8182 األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار .زغلول بسيوين بنا

 األولـى، الطبعـة، سـورية، دمشـق، الفكـر دار، لبنـان، بيروت، المعاصر الفكر

  .هـ8102

ــَحا  -62 ــة وصــحا  اللغــة تــاج) الص  ــاد بــن إلســماعيل( العربي  .الجــوهري حمَّ

 الثالثـة الطبعـة، بيـروت، للماليين العلم دار .عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق

 .هـ8121

 بـن محمد حاتم ألبي( حبان ابن صحيح برتتيب اإلحسان) حبان ابن صحيح -68

، العلمية الكتب دار .الفارسي بلبان بن علي الدين عالء: ترتيب. البستي حبَّان

 .هـ8127 األولى الطبعة، لبنان، بيروت
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: تحقيـق. الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيل بن لمحمد البخاري صحيح -60

، األولــى الطبعــة، النجــاة طــوق دار: الناشــر .الناصــر ناصــر بــن زهيــر محمــد

 .هـ8100

. النيسـابوري القشـيري الحجـاج بن مسلم الحسين أبي لإلمام مسلم صحيح -65

  .مصــر، القــاهرة، العربيــة الكتــب إحيــاء دار، عبــدالباقي فــؤاد محمــد: تحقيــق

  .لبنان، بيروت، اإلسالمي المكتب: الناشر

: تحقيـق  السـيوطي أبكـر بـي بـن عبـدالرحمن الـدين لجالل الحفاظ طبقات -61

 .ـه8182 الثانية الطبعة، القاهرة، وهبة مكتبة .عمر محمد علي

 محمد: تحقيق. البصري الهاشمي منيع بن سعد بن لمحمد الكربى الطبقات -62

  .ـه8182 األولى الطبعة، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار .عطار عبدالقادر

 صـالح بـن سـليمان: تحقيـق. وي األدنه محمد بن ألحمد المفسرين طبقات -66

  .هـ8187 األولى طبعةال، المنورة المدينة، والحكم العلوم مكتبة .الخزي

: تحقيق. السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد المفسرين طبقات -67

  .ـه8506 األولى الطبعة، القاهرة، وهبة مكتبة: الناشر .عمر محمد علي

، العلميـة الكتب دار  .الداوودي أحمد بن علي بن لمحمد المفسرين طبقات -69

 .المكرمة مكة، الباز دار: توزيع، بيروت

 محمـد: تحقيـق. الذهبي أحمد بن محمد الدين لشمس َغَبر من خرب يف الِعَبر -60

ــن الســعيد ــول بســيوين ب ــب دار .زغل ــة الكت ــروت، العلمي ــة، بي ــى الطبع  األول

  .هـ8122

 حجـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن ألحمـد األسـبا  بيـان يف العجـا  -72

، الجـوزي ابـن دار: الناشـر .األنـيس محمـد الحكـيم عبـد: تحقق. العسقالين

  .السعودية، األحساء

 أحمـد بـن موسى بن أحمد بن لمحمود البخاري صحيح شر  القاري عمدة -78

 دار: الناشـر، بيـروت، العربـي الـرتاث إحياء دار. العيني الدين بدر حسين بنا

  .السعودية العربية المملكة، الرياض، الوطن
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ــتح -70 ــاري ف ــن أحمــد للحــافا البخــاري صــحيح بشــر  الب ــي ب ــن عل ــر ب  َحَج

، مصر، القاهرة، للرتاث الريان دار .الخطيب الدين محب: تحقيق. العسقالين

 .هـ8127 األولى الطبعة

 حســن بــن خــان صــديق محمــد الطيــب ألبــي القــرآن مقاصــد يف البيــان فــتُح  -75

 هيمإبرا بن اهلل َعبد: وراجعه له وقّدم بطبعهِ  عني. الِقنَّوجي البخاري الحسيني

 - هــ 8180، بيـروت، صـيدا، والنشـر للطباعـة العصـرية المكتبة .األنَصاري

  .م8000

 علـي بن لمحمد التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -71

، الطيـب الكلـم دار، كثيـر ابـن دار: الناشـر . الشـوكاين اهلل عبـد بـن محمد بنا

 .هـ 8181 األولى الطبعة، بيروت، دمشق

اف -72 ، مصـر، الحلبـي البـابي عيسى مطبعة .الزمخشري عمر بن لمحمود الكشَّ

  .هـ8500 األخيرة الطبعة

 محمـد بـن علـي بـن الـرحمن لعبـد الصـحيحين حـديث مـن المشكل كشف -76

  .الرياض، الوطن دار: الناشر .البوا  حسين علي: تحقيق. الجوزي

 األنصـاري مسـلم بـن سـعيد بـن حمـاد بن أحمد بن لمحمد واألسماء الكنى -77

، حــزم ابــن دار: الناشــر .الفاريــابي محمــد نظــر قتيبــة أبــو: تحقيــق. الــدوالبي

 .م0222-هـ 8108األولى، الطبعة لبنان، بيروت،

 عـادل بـن علـي بـن عمـر الـدين سـراج حفـص ألبـي الكتـا  علوم يف اللبا  -79

. معوض دمحم وعلي، الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق. الدمشقي الحنبلي

 هــــ 8180، األولـــى الطبعـــة، لبنـــان، بيـــروت، العلميـــة الكتـــب دار: الناشـــر

 .م8009

. مفلـح ابـن محمـد بـن اهلل عبد بن محمد بن إلبراهيم المقنع شر  يف المبدع -70

ــب دار: الناشــر ــة، الكت ــروت العلمي ــان، بي ــة، لبن ــى، الطبع ـــ8189 األول  - ه

  .م8007
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 محمـد: تحقيـق. البصـري التيمـى المثنـى بـن معمـر عبيدة ألبي القرآن مجاز -92

  .هـ8598 الطبعة، القاهرة، الخانجى مكتبة: الناشر .سزگين فواد

 الكتـا  دار. الهيثمـي بكـر أبي بن علي للحافا الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -98

 .هـ8120 الثانية الطبعة، بيروت، العربي

. الحنبلـي الهـادي عبد بن أحمد بن محمد الدين لشمس الحديث يف المحرر -90

 ســمارة، إبــراهيم ســليم محمــد المرعشــلي، الــرحمن عبــد يوســف. د: تحقــق

 الثالثــة الطبعـة، بيـروت، لبنــان، المعرفـة دار: الناشـر. الــذهبي حمـدي جمـال

 .م0222 - هـ8108

 الرحمن عبد بن غالب بن الحق لعبد العزيز الكتا  تفسير يف الوجيز المحرر -95

: الناشـر .محمـد الشايف عبد السالم عبد: تحقيق. ندلسياأل عطية بن تمام بنا

  .هـ8100 األولى الطبعة بيروت،، العلمية الكتب دار

 محمـود بـن أحمـد بـن اهلل عبـد الربكات ألبي التأويل وحقائق التنزيل مدارك -91

 وقدم راجعه، بديوي علي يوسف: أحاديثه وخرج حققه. النسفي الدين حافا

 الطبعــة، بيــروت، الطيــب الكلــم دار: الناشــر. مســتو ديــب الــدين محيــي: لــه

 .م8009 - هـ8180 األولى،

 الحـــاكم عبـــداهلل بـــن محمـــد عبـــداهلل ألبـــي الصـــحيحين علـــى المســـتدرك -92

، بيـروت، العلميـة الكتـب دار .عطـا عبـدالقادر مصطفى: تحقيق. النيسابوري

 .لبنان

 هـالل بـن عيسـى بـن يحيـى بـن المُثنـى بـن علـي بـن ألحمـد يعلى أبي مسند -96

 دار: الناشــر. أســد ســليم حســين: المحقــق. الموصــلي يعلــى أبــي التميمــي،

 .م8091 ه8121، األولى الطبعة، دمشق، للرتاث المأمون

 الطبعـة، بيـروت، اإلسالمي المكتب .الشيباين حنبل بن أحمد لإلمام المسند -97

 .هـ8122 الخامسة

، الحــديث دار: الناشــر. كرشــا محمــد أحمــد بتحقيــق أحمــد لإلمــام المســند -99
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   .م 8002 - هـ 8186، األولى الطبعة، القاهرة

 بـن الخـالق عبـد بـن عمـرو بـن أحمـد بكـر ألبـي( الزخار البحر) البزار مسند -90

 عبـد صـربي، سـعد بـن عادل، اهلل زين الرحمن محفوظ: تحقيق. البزار خالد

 األولـى: الطبعـة ،المنـورة المدينـة، والحكـم العلـوم مكتبـة. الشافعي الخالق

ــر  .م8099-0220 ــع للنشــر المغنــي دار: الناش  العربيــة المملكــة، والتوزي

 .هـ8180، األولى الطبعة، السعودية

 المطلبــي عثمــان بــن العبــاس بــن إدريــس بــن محمــد اهلل عبــد ألبــي المســند -02

  .ـه8122، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار: الناشر. الشافعي

 ثـم البصـري القرشـي كثيـر بـن عمـر بـن إسماعيل الفداء بيأل الفاروق مسند -08

، المنصـورة، الوفـاء دار: النشـر دار .قلعجـي المعطـي عبد: تحقيق. الدمشقي

 .م8008 - هـ8188 األولى، الطبعة

 أبو، أحمد بن حبان بن لمحمد األقطار فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهير -00

 دار: الناشـر. إبـراهيم علـى مـرزوق: عليـه وعلـق ووثقـه حققـه. الُبستي حاتم

ــاء ــة الوف ــع والنشــر للطباع ــة، المنصــورة، والتوزي ــى الطبع ـــ 8188األول  - ه

 .م 8008

 سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن ألحمد ماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصبا  -05

، العربية دار: الناشر .الكشناوي المنتقى محمد: تحقق  .البوصيري قايماز بنا

  ــه8125 الثانية الطبعة ،بيروت

ام بن لعبدالرزاق المصنَّف -01 . األعظمـي الرحمن حبيب: تحقيق .الصنعاين همَّ

  .هـ8125 الثانية الطبعة، بيروت، اإلسالمي المكتب

. شــيبة أبــي بــن محمــد بــن عبــداهلل للحــافا واآلثــار األحاديــث يف المصــنَّف -02

 .هـ8120 األولى الطبعة ،بيروت، الفكر دار .اللحام محمد سعيد: تحقيق

ــن لمحمــد الممهــدات المقــدمات -06 ــن أحمــد ب  دار: الناشــر. القرطبــي رشــد ب

 .م8099 - هـ8129 األولى الطبعة، اإلسالمي الغر 
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 ثـروت: تحقيـق. الـدينوري قتيبـة بـن مسلم بن اهلل عبد محمد ألبي المعارف -07

ــة: الناشــر .عكاشــة ــة الطبعــة ،القــاهرة، للكتــا  العامــة المصــرية الهيئ ، الثاني

 .م8000

 بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن لحمــد داود أبــي ســنن شــر  وهــو الســنن، معـالم -09

ــة: الناشــر. بالخطــابي المعــروف البســتي الخطــا  ــة المطبع ، حلــب، العلمي

  .م8050 - هـ8528 األولى الطبعة

ــي القــرآن معــاين -00 ــم البلخــي، المجاشــعي الحســن ألب  المعــروف، البصــري ث

 الخـانجي، مكتبـة .قراعة محمود هدى الدكتورة: تحقيق. وسطاأل باألخفش

 .م 8002 - هـ 8188، األولى الطبعة، القاهرة

ـاس محمـد بـن أحمـد جعفر ألبي القرآن معاين -822  علـي محمـد: تحقيـق. النحَّ

  .ـه8120 األولى الطبعة، المرمة مكة، القرى أم جامعة: الناشر .الصابوين

 عبـد: تحقيـق. الزجـاج سـهل بـن السـري بن إلبراهيم هوإعراب القرآن معاين -828

  .هـ8129 األولى الطبعة، بيروت، الكتب عالم .شلبي عبده الجليل

 أيمـن: تحقيـق. الطـرباين أحمـد بـن سـليمان القاسم ألبي األوسط المعجم -820

 األولـى الطبعـة، القـاهرة الحـديث دار .إسـماعيل أحمـد سـيد، شـعبان صالح

 .هـ8187

 بن حمادي: تحقيق .الطرباين أحمد بن سليمان القاسم ألبي الكبير مالمعج -825

 8122 الثانيـة الطبعـة، بيـروت، العربـي الـرتاث إحياء دار. سلفي عبدالمجيد

  .القاهرة، تيمية ابن مكتبة: نشر

 دار. كحالـة رضـا لعمـر( العربيـة الكتـب مصـنفي تـراجم) المؤلفين معجم -821

 .لبنان ،بيروت، العربي الرتاث إحياء

 السـالم عبـد: تحقيـق. زكريـاء بـن فـارس بـن ألحمـد اللغـة مقاييس معجم -822

 .م8070 - هـ8500: النشر عام الفكر، دار: الناشر .هارون محمد

 الُخْسـَرْوِجردي موسى بن علي بن الحسين بن ألحمد واآلثار السنن معرفة -826
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 الدراسـات عـةجام: الناشـرون. قلعجـي أمـين المعطـي عبـد: تحقيق. البيهقي

ــة دار ،(باكســتان - كراتشــي) اإلســالمية  الــوعي دار ،(بيــروت- دمشــق) قتيب

 هـ8180 األولى، الطبعة( القاهرة - المنصورة) الوفاء دار ،(دمشق - حلب)

  .م8008 -

 سـليمان بـن بكـر أبـي بن لعلي الموصلي يعلى أبي زوائد يف العلي المقصد -827

، بيـروت، العلميـة الكتـب دار: الناشـر .حسن كسروي سيد: تحقيق. الهيثمي

  .لبنان

 بـن محمد بن جعفر بن لمحمد طرائقها ومحمود ومعاليها األخالق مكارم -829

ــد أيمــن: وتحقيــق تقــديم. الخرائطــي شــاكر بــن ســهل   .البحيــري الجــابر عب

  .م8000 - هـ 8180 األولى الطبعة، القاهرة، العربية اآلفاق دار: الناشر

 البــدري صــبحي الســيد: تحقيــق .حميــد بــن عبــد مســند مــن المنتخــب -820

 الطبعـة، لبنـان، بيـروت، الكتـب عـالم. الصـعيدي محمد محمود، السامرائي

 .هـ8129 األولى

 وارث بــن أيــو  بــن ســعد بــن خلــف بــن لســليمان الموطــا شــر  المنتقــى -882

 محافظـة بجـوار، السـعادة مطبعة: الناشر. األندلسي الباجي القرطبي التجيبي

  .هـ8550 األولى الطبعة، رمص

 يـونس بـن إسـماعيل بـن محمـد بـن أحمـد جعفـر ألبـي والمنسـوخ الناسخ -888

ــاس ــق. النَّحَّ ــد محمــد. د: تحقي ــة: الناشــر .محمــد الســالم عب ، الفــال  مكتب

 .ـه8129 األولى، الطبعة، الكويت

 بيـدعُ  ألبي والسنن الفرائض من فيه وما العزيز القرآن يف والمنسوخ الناسخ -880

، الرشـد مكتبـه: الناشـر. المـديفر صـالح بـن محمد: تحقيق. سالّم بن القاسم

    .م8007 - هـ 8189 الثانية الطبعة، الرياض، الرياض شركة

ـال بـن لعلـي الكـريم القـرآن يف النكت -885  المجاشـعي غالـب بـن علـي بـن َفضَّ

 دار: النشــر دار .الطويــل القــادر عبــد اهلل عبــد. د: وتحقيــق دراســة. القيــرواين
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 .هـ8109 األولى، الطبعة، بيروت، العلمية الكتب

 البصـري حبيـب بـن محمد بن محمد بن علي الحسن ألبي والعيون النكت -881

 بـن المقصود عبد بن السيد: عليه وعلق راجعه. بالماوردي الشهير البغدادي،

ــد ــرحيم عب ــب دار: الناشــر. ال ــة الكت ــروت، العلمي ــان، بي ــى الطبعــة، لبن  األول

 .ـه8180

 محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الـدين لجمـال القرآن نواسخ -882

 شـركه: الناشـر. زهـوي آل منيـر بـن الـداين الّسلفي العاملي: تحقيق. الجوزي

 .م0228 - هـ 8100 األولى الطبعة، بيروت، األنصارى شريف أبناء

 علـي، بـن لمحمـد وسلم عليه اهلل صلى الرسول أحاديث يف األصول نوادر -886

  .بيروت، الجيل دار: الناشر .عميرة الرحمن عبد: تحقيق. الرتمذي الحكيم

: تحقيــق. الشــوكاين اهلل عبــد بــن محمــد بــن علــي بــن لمحمــد األوطــار نيـل -887

 األولـــى، الطبعـــة، مصـــر، الحـــديث دار: الناشـــر .الصـــبابطي الـــدين عصـــام

 .م8005 - هـ8185

 علـي بـن حسن بن خان صديق لمحمد األحكام آيات تفسير من المرام نيل -889

ـوجي اهلل لطــف ابــن  فريــد أحمــد، إســماعيل حســن محمــد: تحقيــق  .الِقنَـّ

 .م0225:النشر تاريخ العلمية، الكتب دار: النشر دار .المزيدي

 وجمـل وأحكامـه، وتفسـيره، القـرآن معـاين علم يف النهاية بلوغ إلى الهداية -880

 مختـار بن محمد بن َحّمو  طالب أبي بن مكي محمد ألبي علومه فنون من

 والبحـث العليـا الدراسـات بكليـة جامعيـة رسـائل مجموعـة: تحقيق. القيسي

 مجموعة: الناشر، البوشيخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة - العلمي

، الشارقة جامعة، اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية، والسنة الكتا  بحوث

 .م 0229 - هـ8100 األولى، الطبعة

ــة -802 ــار المــؤلفين أســماء) العــارفين هدي ــون كشــف مــن المصــنّفين وآث ( الظن

 .ه8185 سنة، بيروت، العلمية الكتب دار. البغدادي باشا إلسماعيل
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: تحقيق. الصفدي اهلل عبد بن أيبك بن خليل الدين لصال  بالوفيات الوايف -808

، الـــــرتاث إحيـــــاء دار: الناشـــــر .مصـــــطفى وتركـــــي، األرنـــــاؤوط أحمـــــد

 .م0222 -هـ8102،بيروت

 بـن محمـد بن أحمد بن علي الحسن ألبي المجيد القرآن تفسير يف الوسيط -800

 محمــد علــي، الموجــود عبــد أحمــد عــادل: وتعليــق تحقيــق. الواحــدي علــي

 الجمــل، الغنـي عبــد أحمـد الــدكتور، صـيرة محمــد أحمـد الــدكتور، معـوض

، لبنــان، بيـروت، العلميـة الكتـب دار: الناشــر. عـويس الـرحمن عبـد الـدكتور

 .م8001 - هـ 8182 األولى، الطبعة

. خلكـان بـن بكر بي بن محمد بن ألحمد الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -805

 .م8077 سنة، لبنان، بيروت، صادر دار .عباس إحسان. د: تحقيق

 

*                  *                 * 
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  تأليف

د بن القاضيا حمن بن أبي القاسم بن محمَّ  لعالمة أبي زيد عبد الرَّ

 (هـ8290ت )

 

 

 

 :دراسة وتحقيق

 األستاذ المساعد يف قسم الدراسات القرآنية 

 جامعة الملك سعود 
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 ملخص البحث

قراءات للعالمة البحث على دراسة وتحقيق رسالة لطيفة يف علم ال يحتوي هذا 

ـص فيهـا أحكـام بـا  (هــ8290ت )المقرئ أبي زيد عبد الرحمن بـن القاضـي ، لخَّ

،
 
مـــ وجـــهاألوأبـــان  الوقـــف علـــى هـــاء التأنيـــث لإلمـــام الكســـائي  عنـــدة أداء  المقدَّ

 .ة فيهالمغارب 

وتتجلَّى أهميـة إخـراج هـذه الرسـالة يف كوهنـا ألحـد أعـالم المدرسـة المغربيـة  

، وإيــراد علــم القــراءات، وتميُّــز عــرض مادهتــا يف  المــربَّزين باالختصــار غيــر المخــل 

 ، ع المصادر المنقول منهااألحكام دون إسها  ممل   .وتنوُّ

وقد اعتمدتُّ يف تحقيق الرسالة وإخراجهـا علـى ثـالث نسـخ خطيـة، وجعلـت  

 .ن، وخاتمة، وفهارسقسميالبحث يف مقدمة، و

  

*                  *                 * 
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 املقدمة

الحمد هلل ر  العالمين، والصالة والسالم على المصـطفى األمـين، وعلـى آلـه  

  :وصحبه األكرمين، وعلى كل من سار على منهاجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ــان  فقــد  ــة األســالف، ونجباؤهــا األخــالف بالتَّصــنيف يف أفن اهــتمَّ علمــاء األمَّ

علم القراءات القرآنيَّة من العلوم الشك أنَّ  و، لخطا والكشف عن مبين ا، الكتا 

ا التــي اويــة وافــر  ــا مــن الر  عــت فيــه ، نالــت حظًّ اس فقــد تنوَّ رايــة زاخــر  ونصــيب ا مــن الد 

فــات دت فيــه المصــنَّفات، ، المؤلَّ ـــريُف، والفــنُّ المنيــُف وتعــدَّ ومــرَّ هــذا العلــم الشَّ

 .لم واآلثاربمراحَل وأطوارس حتَّى استقرَّ واضح المعا

ا مــن عهــد  وقــد قــيَّض اهلل   ءس بــدء  لهــذا العلــم رجــاال  أوفيــاء، وعلمــاء أجــالَّ

حابة  ، فحفظوا ألفا،ه، وفهمـوا معانيـه، -هذا  -ابعيهم إلى يومناوالتَّابعين وت الصَّ

أنَّ  :حـاديهم يف ذلــكوأمعنـوا النَّظـر فيـه، ورحُلـوا يف طلبـه، وأفنــوا الُعمـر يف جمعـه، 

 .رف المعلوممن ش شرف العلم

وعلماُء المدرسة المغربيَّة لهم حضور  مشـهود  يف ميـدان هـذا العلـم منـذ وقـت  

ــا ارتبــاطهم الوثيــق بالمدرســة األندلســيَّة ــر، ومــن المعلــوم تاريخيًّ  وكــان اإلمــاُم ، مبك 

 
ُّ
د الطَّلمنكي َل من أدخـَل علـم القـراءات إلـى ( هـ 100ت)أبو عمَر أحمد بن محمَّ أوَّ

 ساألنــدل
ُّ
 بــن أبــي طالــب القيســـي

ُّ
ــد مكــي  ، (هـــ157ت) ، ثــمَّ تبعــُه اإلمــام أبــو محمَّ

 .(هـ111ت) ثمَّ الحافا أبو عمرو عثمان بن سعيد الداينُّ

ــدارة باألنــدلس مــن  وقــد رحــَل   إلــى المغــر  مــن كــان يف مراكــز العلــم والصَّ

ن منــذ القــرن الســا نشــاطُ  العلمــاء، وبــدأ ، ويف المدرســة المغربيَّــة يتكــوَّ دس الهجــري 

حدود القرن السابع الهجري  بـدأت الشخصـيَّة المغربيَّـة بـالظُّهور والتَّعـا،م، وتزايـد 

 فيها جيال  بعد جيل
ُّ
 .النَّشاط القرائي

                                                 
 (.0/827)النشر: انظر (8) 

، الدراسات القرآنية بـالمغر  يف القـرن (89-81ص)القراء والقراءات بالمغر ، سعيد أعرا   :انظر (0) 

، وأوسع من تكلم يف موضوع تاريخ علم القـراءات (12-18ص)الرابع عشـر الهجري، إبراهيم الوايف

= 
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 اإلمـام :ات يف القرن الحـاد  عشــر الهجـر ومن أعل  المغاربة يف علم القراء 

فقد كان من رجاالت  ،(هـ8290ت)أبو زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي

فـات  هذه المدرسة الذين نذروا أنفسهم لخدمة القرآن وعلومه، وهـو صـاحب المؤلَّ

ـُْثنى عليه من  المفيدة، والمصنَّفات الفريدة، والتَّحرير يف ، والم
 
سم المصحفي علم الرَّ

 
 
 .علماء عصره بالربوز العلمي

ـر لي  مـة ابـن القاضـي، الحُصول على ر -بحمد اهلل -وقد تيسَّ سالة لطيفـة للعالَّ

ص ، وأبـاَن األ علـى أحكـام بـا  الوقـف هافي لخَّ
 
 وجـههـاء التأنيـث لإلمـام الكسـائي

م  .عند المغاربة أداء  يف مسائل البا  ةالمقدَّ

ي واالستفتاءس لم أقْف علـى مـن سـبقني إلـىو   بعد البحث واالستقراء، والتحر 

 . تُّ العزم على دراستها، والعمل يف تحقيقهافعقدتحقيق هذه الرسالة وإخراجهاس 

ن البحث منو  :اقتضت طبيعُة العمل يف تحقيق الرسالة أن يتكوَّ

 .مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهرس 

  :قسم الدراسة، وفيه مبحثان: القسم األول 

 .آثارهترجمة موجزة للعالمة ابن القاضي، ومكانته، و: المبحث األول

 .يف بالرسالة، ووصف النسخ، ومنهاج التحقيقالتعر: المبحث الثاين

 . الن  المحقبق: القسم الثاين

  .وفيها أبرز النتائج والتوصياتثم الخاتمة، 

 .هرس المصادر والمراجعف: أةيراو

ــام،  ومــن اهلل ذي الجــالل والكــرام  أســأل بلــوغ المــرام، وحســن التمــام والخت

 .والكرامة يف الدنيا ويوم القيام

 ر   العالمين،،،والحمد هلل  

*                  *                 * 

 

                                                 
= 

واية أبي قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من ر: عبد الهادي حميتو يف موسوعته. د: يف المغر  ورجاالته

 . سعيد ور  مقوماهتا البنائية ومدارسها األدائية إلى هناية القرن العاشر الهجري
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 الدراســــــــــة: القسم األول

 املبحث األول

 ترمجة موجزة للعالمة ابن القاضي ، ومكانته، وآثاره 

 اسمه، ونسبه، ومولده، ونشلته: 

ر النببيه ث الفقيه، والمقرئ المحرِّ   :هو الشيخ المحدِّ

حم ـد بـن أبـي العافيـة،  أبـي القاسـم  ن بـنأبو زيد عبد الرَّ ـد بـن محمَّ بـن محمَّ

ار ُّ المولـد، والمنشـأ، والـدَّ
 األصل، والفاسي

ُّ
، -كمـا أخـرب عـن نفسـه -المكناسي

ُعِرَف أهُله بفـاس وغيرهـا بـأوالد ابـن  وقد وهو ينحدُر من بيت علم وفضل وشرف،

 .القاضي، وُعِرفوا قبل ذلك بأوالد ابن أبي العافية

                                                 
رت هبـا كثيـر مـن كتـب العالمـة ابـن القاضـي المطبوعـة  (8)  لم أكن بدعا يف كتابـة هـذه الرتجمـةس فقـد ُصـد 

قةس لذا آثرت اإليجاز يف إيرادها، وإضافة مـا وقفـت عليـه مـن جديـدها، وأبـر ز مراجـع الرتجمـة المحقَّ

 :مرتبة ترتيبا أبجديا

 (.5/505) ألعالم، الزركليا 

  (.866 -860/ 0)إلياس الربماوي . برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، د الفضالءإمتاع

  (.887-05ص)والقراءات بالمغر ، سعيد أعرا  القراء 

 (.225-215ص)أباه محمد المختار ولد . تاريخ القراءات يف المشرق والمغر ، د 

 سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقرب مـن العلمـاء والصـالحين بفـاس، محمـد بـن جعفـر الكتـاين 

(0/806-807.) 

 (.8/128)محمد بن محمد بن عمر مخلوف  ،شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية

  (.000ص)إلفراين من انتشر من أخبار الصالحين يف القرن الحادي عشر، محمد بن الحاج اصفوة 

 (.120-128ص)طبقات الحضيكي، محمد بن أحمد الحضيكي 

 (.580 -1/527)عبد الهادي حميتو . قراءة اإلمام نافع عند المغاربة، د 

  (. 802-0/801)نشر المثاين ألهل القرن الحادي عشر والثاين، محمد بن الطيب القادري 

 (.8/862)معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة 

 (.85ص)ين والمفسرين والقراء بالمغر  األقصى، عبد اهلل بن عبد العزيزمعجم المحدث 

 (.805ص)يف أعيان مذهب عالم المدينة، محمد بن البشير األزهري اليواقيت الثمينة 

 .(898/ 8)نشر المثاين للقادري : انظر( القاسم: )  -أيضا -وورد يف اسم والده  (0) 

 (.10ص)نبهم عن الورى يف قراءة عالم أم القرى البن القاضيمقدمة كتابه اإليضا  لما ي: انظر (5) 

 (.8/059)سلوة األنفاس للكتاين: انظر (1) 
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وبنو القاضي بفاس معروفون، وُسكنى صاحب الرتجمة كانت برْحبِة ابن رزوق  

مــن ُعــدوة فــاس األنــدلس، وكــان لســلفهم علــم بــالقراءات، والحســا ، والتــاريخ، 

 .والتعديل، وغير ذلك

، وقد تربَّى يف ِحْجر العـالم (هـ000)وكان مولُد العالمة ابن القاضي بفاس سنة 

ر المهذ    :  المتبح 
 
د الفاسي ، والذي (هـ8285 ت)أبي المحاِسن يوسف بن محمَّ

  .كان أخرب به قبل والدته، وأوصى أهل بيته بإرضاعهس لئال ُيحتجَب عنه

ونشأ يف عفاف وصيانة، وحفا القـرآن، وحب ـَب إليـه تالوتـه، وَصـَرَف العنايـة ) 

س  -جميعــا -ومــذاهَب القــراء إليــه، وأحَكمــه، وأتقــَن القــراءة، وُطرَقهــا، وأحكامهــا،

، يغشاه الخلُق لءخذ عنه، و يـأيت بابـه مـن ال يحَصـونس -كل ه -فصاَر أستاذ المغر 

س إالَّ تالمذتُه، وعليه ُعمدهتم    .(بل ال ُيرى بالمغر  أستاذ  وال مقرئ 

 شيوةه: 

مة ابن القاضي على كوكبـة ني ـرة مـن األعـالم يف مدينـة فـاس، و أخـذ تتلمذ العالَّ

 :عنهم العلوم المختلفة، ومن شيوخه األخيار على سبيل اإليجاز واالختصار

د بـن القاضـ / 8 كـان أوحـد أهـل :(هــ3599ت) والده أبو القاسم بن  محمب

ــة النحــو واللغــة، ولــه مشــاركة  يف الفقــه،  ــة، حافظــا ألقــوال أئمَّ وقتــه يف فنــون العربيَّ

ءات، وقد أفاد أبو زيد  مـن والـده يف ُعلـوم والفرائض، والحسا ، ومعرفة بعلم القرا

ا، ونقل عنه يف كتبه  .العربية والقراءة كثير 

ــ3592ت)عبد الرحمن بن عبـد الواحـد السجلماسـ ُّ /0 د : (ه فقيـه  مقـرئ  مجـو 

                                                 
 .( 0/802)نشر المثاين : انظر (8) 

 (.92-79ص)، الصفوة (802-8/880)نشر المثاين : انظر ترجمته (0) 

 (.0/007)سلوة األنفاس : انظر  (5) 

 (.128ص)طبقات الحضيكي (1) 

 (.877ص)، الصفوة (872ص)، طبقات الحضيكي(898/ 8)نشر المثاين : ر ترجمتهانظ (2) 

 (.95-8/90)أحمد البوشخي. مقدمة تحقيق كتابه الفجر الساطع والضياء الالمع، د: انظر (6) 

ــه (7)  ــاس: انظــر ترجمت ــة (059-8/057)ســلوة األنف ــالم المدين ــذهب ع ــان م ــة يف أعي ــت الثمين ، اليواقي

 (.808ص)
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، ـة مـا يسـنده ابـن القاضـي يف القـراءات  شهير  أخذ عنه وانتفع به جماعـة  مـن األعيـان، وعامَّ

بع هو  ، ومن ذلك قولـه يف مقدمـة كتابـه اإليضـا  لمـا ينـبهم عـن الـورى يف من طريقهالسَّ

 :قراءة عالم أم  القرى

قد أخذُت رواية عبد اهلل بن كثيـر عـن شـيخنا ومفيـدنا وقـدوتنا، الفقيـه العـالم ) 

 
 
امة، اإلمـام العـالم النَّاصـح، الـولي العالَّمة، وحيد دهره، وفريد عصره، الن حرير الفهَّ

الح سي دناا  : لصَّ
 
 السجلماسي

 
حمن بن عبد الواحد العبَّاسي  .(عبد الرَّ

رأس  يف : (هــ3545)عبد الواحد بن أحمد بـن عاشـر األنصـار ُّ الفاسـ ُّ /5

ــا،  ــراءات وتوجيهه ــم الق ــة واســعة بعل ــان ذا معرف ــوم، وك ــر يف العل ــق والتبحُّ التَّحقي

اه والتَّفسير، وانفرد يف عصره بعلم الرَّ  سم، وله شر   عجيب  علـى مـورد الظَّمـآن سـمَّ

يف كيفيَّة رسـم ( اإلعالن بتكميل مورد الظمآن) ، وله ذيل  عليه أسماه بــ(فتح المنَّان)

بعة يف نحو خمسين بيت ا، وشرحُه كذلك وقد بـدأ  ،قراءة غير نافع  من بقية القراء السَّ

ب  :، وقال يف مدحهعالشيخ ابن القاضي به يف إسناد القراءات السَّ

ـماكيَن والنَّْســرِ   أَيا من َسما فـوق السَّ

 

ـبِع والَعْشــرِ  **  وَصار إماَم الَغـْر  يف السَّ

ـــــذاَك شـــــيَخنا ومفيـــــَدنا   عنيـــــتُ  بِ

 

 وقــــدوَتنا ُمفتِــــي األَنــــام بــــال ُنْكــــرِ  **

 وشــــهرُته بــــيَْن الــــَوَرى بــــابِْن َعاشــــِر  
 

رِ وأوصاُفه يف العِْلم جلَّْت عن حْصـ **

، كاَن من : (هـ3541)محمد بن يوسف التامل ِّ /1  ، وثقة  ضابط  أستاذ عارف 

ـبط واإلتقـان، وقـد جـاء يف  ا يف فاس وغيرهـا بالضَّ المَهرة يف علم القراءات، ومشهور 

ـــفوة يف معـــرض ترجمـــة ابـــن الَقاضـــي أي  -وعليـــه معتمـــدُه وأجـــازهُ : )كتـــا  الصَّ

                                                 
 (.1/582)عبد الهادي حميتو . قراءة اإلمام نافع عند المغاربة، د: انظر (8) 

 (.11ص  ) (0) 

 (.8/110)، شجرة النور الزكية (801ص)، الصفوة (099-095ص)نشر المثاين : انظر ترجمته (5) 

 (. 0/569ج)سلوة األنفاس : انظر (1) 

 (.1/520)قراءة اإلمام نافع عند المغاربة : انظر (2) 

 (.852ص)األعالم يف تخفيف الهمز لحمزة وهشام البن القاضي  مقالة (6)

 (.011-015ص)الصفوة : انظر ترجمته (7) 
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س الشـتهاره ، ويبدو أنَّ اعت(التَّاملي ماده عليه كاَن يف با  الطَّرق العشـريَّة عـن نـافع 

 .بذلك

 تلميذه: 

ـمع  مة ابن القاضي قـد حـلَّ يف زمانـه يف علـوم القـراءة محـلَّ السَّ الشكَّ أنَّ العالَّ

وا والبصـر، واعُترب اإلسناُد عنـه مـن مفـاخر العصـر،  وقـد أقبـَل التالميـُذ عليـه، وشـدُّ

حل إليهس ل  :ينهلوا من عْذبه النَّمير، وعلمه الوفير، ومن تالميذه على سبيل اإليجازالرَّ

 :(هـ3513ت)محمد بن محمد اإلفراينِّ السوس ُّ /3

نشَأ يف ُسوس ودرَس فيهاس ثم ارتحـَل إلـى فـاس، وأخـَذ عـن ابـن القاضـي علـم 

ر يف فنوهنا، ونزل مصـَر، وأقرأ هبا، وهبا توف ي، ومن  أشهر ممـن أخـذ القراءات، وتمهَّ

  :عنه
 
وريُّ الصفاقسـي صـاحُب كتـا  غيـث النفـع يف  أبو الحسن علي بـن محمـد النُـّ

بع  : ، والذي يقول يف مقدمتهالقراءات السَّ

حمن  -رحمه اهلل-وأخربين شيخنا) أنه قرأ على شيخه بالمغر  األستاِذ عبد الرَّ

اطبية سبعَة أحزا ا ن ما يف الشَّ بعة بمضمَّ وقـد  ،(يف مجلس واحـد بن القاضي للسَّ

 يف كتابه
ُّ
 .الَعديد من فوائد العالمة ابن القاضي نقَل الصفاقسي

 .(هـ3526ت)عبد الرحمن بن عبد القادر الفاس ُّ /9

ر  من بيـت علـم، كانـت لـه مشـاركة  واسـعة يف العلـوم، وبراعـة  عالم  حافا  متبح 

ــى شــ  زمانــه، أخــذ علــم فائقــة  يف المنظــوم، ومكثــر مــن التــآليفس حتَّ
ُّ
اع أنــه ســيوطي

ــبع، وأخــرى بــالطرق  القــراءات عــن ابــن القاضــي، وتــال عليــه ختمــة بــالقراءات السَّ

 .العشريَّة عن نافع، كما أخذ عن جماعة من المشارقة كذلك

                                                 
 (.000ص)المرجع السابق (8) 

 (.1/582)قراءة اإلمام نافع : انظر (0) 

 .(887-820ص)، القراء والقراءات بالمغر (571-1/578)اإلمام نافع عند المغاربة : انظر للمزيد ( 5) 

 .(820ص)، القراء والقراءات بالمغر (8/508)شجرة النور الزكية : نظر ترجمتها (1) 

 (.05ص)غيث النفع : انظر  (2) 

 (.120، 65ص: )-مثال -انظره (6) 

 (.125/ 0)، طبقات الحضيكي(500-502/ 0)، نشر المثاين(529-527/ 8)الصفوة: انظر ترجمته  (7) 
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اض  بن عبد الرحمن السوس ُّ /1  :(هـ3331ت)أبو المكار  الرب

وغيره، وقد كانـت لـه شـهرة  درس بفاس، وأخذ علم القراءات عن ابن القاضي

ــم  س ــم الرَّ ــات يف عل ف ــن المؤلَّ ــد م ــه العدي ــر، ول ــه الكثي ــى يدي ج عل عريضــة، وتخــرَّ

 علـى شـيخه ابـن القاضـي يف بنائهـا، فقـد 
ُّ
والقراءات، والتي يظهر فيها اعتمادُه الجلي

ــص يف كتابــه بيــان الخــالف : كتــا  شــيخه -وهــو مخطــوط -المــأخوذ يف األداء: لخَّ

ــ ــهير وم ــك يف والتش ــى ذل ــصَّ عل ــير، ون ــى التيس ــادات عل ــن الزي ــع يف الحــرز م ا وق

بع: ، وجاء يف صدر كتابهالمقدمة  : قوله -وهو مخطوط -رسم القراءات السَّ

ولما منَّ اهلل علينا بالقراءة عن اإلمام الحافا الهمام شيخ الجماعـة بفـاس أبـي )

سـم  س-رحمـه اهلل ورضـي عنـه -زيد  سيدي عبد الرحمن بن القاضـي فأخـذنا عنـه الرَّ

قناه عنده  . ...(وحقَّ

 .وغيرهم من تالميذه، والشكَّ أنَّ ما ذكرُته إنَّما قطر  من بحر، ونزر  من كثر

 منزلته العلميبة، وثناء العلماء عليه: 

ــاد الفطنــاء يف  ــاء، والنقَّ مــة ابــن القاضــي مــن األئمــة األلبَّ علــوم القــراءات  العالَّ

سم  .ءس مع براعة ومشاركة يف الحديث، والتَّفسير، واللُّغة، وغيرهاواألدا والرَّ

وقد ساعدُه على الظُّهور بين أقرانه، والتَّميز بين أفذاذ زمانهس مـا تمتَّـع مـن فهـم  

ع  راية، وتفنُّن يف التَّصـنيف، وتنـوُّ واية، وأفق يف الد  دقيق، ونظر وتحقيق، وسعة يف الر 

يانة، واالستقامة واألمانة يف التَّأليف، يضاُف إلى ذلك  .ما ُشِهَد له به من الصال  والد 

إيراُد كل  ما قيل يف حق هذا اإلمام مـن تبجيـل وثنـاء،  -يف هذا المقام -ويصعُب 

امية  : ووصف وإطراء، ومن جملة ما قيل يف بيان رتبته العالية، ومنزلته السَّ

                                                 
 (.882-885ص)مغر القراء والقراءات بال: انظر ترجمته (8) 

 (. /8ورقة : )انظر (0) 

 (. /8ورقة )(5) 

-820ص)، القــراء والقــراءات بــالمغر  (571-1/578)اإلمــام نــافع عنــد المغاربــة : انظــر للمزيــد (1) 

 (.55 -07ص)محمد بو طربو  . ، مقدمة تحقيق كتابه بيان الخالف والتشهير د(887
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 (:هـ3311ت)قول محمد بن الطيِّب القادر 

اء، وشيخ المغر  األقصـى، األستاذاألستاذ ا)  د، إمام القرَّ ـهير  لكبيُر المجو  الشَّ

حمن بن أبي القاسـم بـن القاضـي، كـان صـاحُب  الحافا الحيسوبي، أبو زيد عبد الرَّ

ا يف تحقيقه  ا، شيخ الجماعة يف اإلقراء بوقته، ومفرد  ا بركة  ُهَمام  د  ا مجو  الرتجمة أستاذ 

ا حافظ ا، وح ا الفظ اونعته، مقرئ  ق  ة محق   .(جَّ

 (:هـ3140)وقول محمد بن جعفر الكتباين

ـهير، ) اء، وشـيخ المغـر  الشَّ ث الهمـام، إمـام القـرَّ الشيخ اإلمام، الفقيه المحد 

 
ُّ
ة الحيسوبي  .(وأستاذ األساتيذ، العالم الكبير، الحافا الحجَّ

 (:هـ3165ت)وقول محمد بن مخلو 

اء، وأستاذ العلماءُ التَّحقيق شيخ الشيوخ، وعمدة أهل ) سوخ، إمام القرَّ  .(والرُّ

مـة ابـن القاضـي ذو شـهرة ُتغنـي  ، والعالَّ هاداُت إال غيض  من فـيض  وما هذه الشَّ

عــن اإلســها  يف ذكــره، واإلطنــا  يف بيــان قــدره، وكــلُّ مــن تــرجَم لــه أجمــَع علــى 

امية بين أقرا رجة العالية، والمنزلة السَّ  .نه، وأهل زمانهاستحقاقه الدَّ

 مؤلفاته: 

س تـدلُّ  ، وكتابـات  محكمـة  عـاطرة  مة ابن القاضي ثروة  علميَّـة زاخـرة  خلَّف العالَّ

 إعجاَ  الُعلماء، وحـرَص 
ُّ
راية، وقد نال نتاجُه العلمي واية والد  على تمي زه يف فنَّي الر 

ا، و ا، وجـلُّ على اقتنائه األلبَّاء، وأصبحت كتاباتُه لطلبة العلم ُمعتمد  اختياراتُه ُمسـتند 

فات ابن القاضي سم والضبط -رحمه اهلل -مؤلَّ  .كانت يف علوم القراءات والرَّ

 : ما خرج إلى النُّور من إرث هذا العلم اإلبريز وسأستعرُض بقول وجيز  

رر اللبوامـع/3 مع يف شـرق الـدُّ اطع والضياء اللب : يف مقـرأ اإلمـا  نـافع الفجر السب

د البوشخي.ق دمطبوع بتحقي اكش أحمد بن محمَّ ، وصدر عن المطبعة الوراقة يف مـرَّ

 .م0227بالمغر  سنة

                                                 
 .بتصرف( 0/802)نشر المثاين (8) 

 (.0/020)األنفاسسلوة  (0) 

 .(0/020)شجرة النور الزكية (5) 
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 مطبــوع بتحقيــق: اإليضــاق لمــا ينــبهم عــن الــورع يف قــراءة عــالم أ  القــرع/9

 .م0226/ هـ8107وصدر عن مكتبة الطالب بالمغر  سنة  محمد بالوالي،.د

مطبـوع  :زيادات على التيسـيربيان الخل  والتشهير وما وقع يف الحرز من ال/1

ــق ــة.أ بتحقي ــو ، وصــدر عــن مطبع ــو طرب ــالمغر  ســنة  Bucephaleد محمــد ب ب

 .م0286/ هـ8157

بيان الخل  والتشهير واالستحسان وما أافله مورد الظمآن وما سكت عنه /4 

سـم يف القـرآن ورببمـا ةـالف  التنزيل ذو البرهان وما جرع به العمل مـن ةلفيبـات الرب

 عبـد الكـريم بـو غزالـة،. دمطبـوع بتحقيـق  :النب  فخـذ بيانـه بلوضـر برهـان العمل  

 .م 0282/هـ 8156وصدر عن دار ابن الحفصي بالجزائر سنة

الـوهيبي،  بـن أحمـد عطية. د مطبوع بتحقيق :تحقيق الكل  يف قراءة اإلداا /0

 .م0229/ هـ8109وصدر عن دار الفكر باألردن سنة

قـه د:چائ چ م الوقف علـىتحقيق المقال يف حك/ 6 حسـن حميتـو، ويوجـد . حقَّ

اين للدراســات والبحــوث  ــدَّ ــرو ال ــي عم ــام أب ــز اإلم ــع مرك ــى موق ــه نســخة عل ــة من القرائي

 .المتخصصة اإللكرتوين

قه د( مرقون) :علم النصرة يف قراءة إما  أهل البصـرة/1 عبد العزيـز كـاريت . حقَّ

 بالربـاط الدراسات العليا مـن كليـة اآلدا  يف رسالة علمية تقدم هبا لنيل درجة دبلوم

  .م8002سنة 

قه د: تسهيل الهمزة بين بين: قرة العين يف معنى قولهم/ 1 أحمد بن عبد اهلل . حقَّ

ــه اهلل –المقــري  ــم -رحم ــدد رق ــة اإلســالمية، الع ــة الجامع ، (852)ونشـــره يف مجل

ــه  ق ــر. د -أيضــا –وحقَّ ــي عم ــام أب ــز اإلم ــن مرك ــو، وصــدر ع اين حســن حميت ــدَّ و ال

صة يف المغر   .للدراسات والبحوث القرائية المتخص 

ـبعة يف الوقـف والوصـل/ 2 قـه أ( مرقـون) :القول الفصـل يف اةـتل  السب د .حقَّ

الرحيم نبولسـي يف رسالة علمية تقدم هبا لنيل درجة دبلوم الدراسـات العليـا مـن عبد

 .م8002بالرباط سنة  كلية اآلدا 

                                                 
 http://www.addani.ma: انظر (8) 
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قـه أ( مرقـون) :تخفيف الهمز لحمزة وهشـا  مقالة األعل  يف/35 عبـد اهلل . حقَّ

تقدم هبا لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث  محرا  يف رسالة علمية

 .م8005بالرباط سنة  الحسنيَّة

قه رضا خوشي يف رسالة علمية تقدم هبا لنيل درجـة الماجسـتير . أ -أيضا -وحقَّ

 .م0282امعة الجزائر سنة من كلية العلوم اإلسالمية بج

ة،  مة ابن القاضي مخطوط ا يف خزائن الرتاث العامَّ وال يزاُل الكثيُر من إْرث العالَّ

ة، وقد تتَّبع جمع  من البـاحثين الكثيـر منهـا، وأشـاروا إلـى أمـاكن  والمكتبات الخاصَّ

، والمخطـوجودها وط ، وبين الحين واآلخر يصبُح المفقود منها عيان ـا بعـد سـماع 

ث البيانات د قاعدُة المعلومات، وتتحدَّ س فتتجدَّ ا بعد ُشعاع   .نور 

 وفاته:  

مة ابـن القاضـي أواخـر حكـم األشـراف السـعدي ين، والـذين حكمـوا  أدرك العالَّ

 -، وأوائل حكم األشراف العلـوي ين(هــ8200هـ إلى 026)المغر  يف الفرتة ما بين

 .  يف عهد دولتينس فيكون بذلك عا-وهو مستمري إلى يومنا

بعد حيـاة علميَّـة زاخـرة، وسـيرة عـاطرة، ومسـيرة ناضـرة، ومؤلفـات زاخـرةس و 

ار اآلخرة، وذلك يف صبيحة  رمضـان،  من شـهر األربعاء الثاين عشر يومانتقل إلى الدَّ

وكانـت جنازتـه مـن المشـاهد )هجرة سيد ولد عدنان،  سنة اثنتين وثمانين وألف من

  -رحمه اهلل -ودفن  ،(زمانالتي لم ير مثلها من أ
 
بروضة أبـي الحسـن الصـنهاجي

خين يف تحديد سنة وفاته   .بفاس، وال يوجُد خالف  بين المؤر 

*                  *                 * 

                                                 
أحمـد . ، مقدمة تحقيق كتابه الفجر الساطع د(887-02ص)القراء والقراءات بالمغر : -مثال -انظر (8) 

ت ، مقدمة تحقيق كتابه بيان الخالف والتشهير وما وقع يف الحرز من الزيـادا(888-8/08)البوشخي

 (.18-51ص)محمد بو طربو . على التيسير د

 (.000ص)الصفوة  (0) 
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 املبحث الثاني

 الة، ووصف النسخ، ومنهاج التحقيقالتعريف بالرس

 التعريف بالرسالة: 

مة ابن القاضي أجمعت كتب الفهارس والتَّ    ة  موسومة  وجيز رسالة  راجم على أنَّ للعالَّ

ــ   .إليه يف بدء وختم النسخ الخطيَّة اجاء التَّصـريح بنسبتهكما  س(المنحة والتبقريب:) بـ

ســالة، وابــن القاضــي وأوضــح   اها بقولــه يف موضــوعها، وســبب تأليفــه لهــذه الرَّ مســمَّ

 : مةمقدال

 علما)
 
ا معمـوال  لى هاء التأنيثكانت إمالة الكسائي ا َمشـهور  حالة الوُقوفس أمر 

ر عن سـاق ، به، ورواية  مأثورة  تمدُّ لها الُكفوف ر لإلقراء، وشمَّ ثم إين رأيُت من تصدَّ

ـر بمعرفـة ذلـك، وال ميَّـز الخـالف الـذي هنالـَكس  الجد  لصناعة األداء، وهو لم يتمهَّ

تقييــدا  -حفظــه اهلل-ي حــين قراءتــه فاســتعظم أمرهــا، واســتهول أمرهــاس فــالَتمس من ــ

ـا، وأتيـت بـه  ـا، ولغرضـه مطابق  ـر َعِســرهاس فأجبُتـه لقصـده موافق  يعرف َنكِرها، وييس 

ر النثيـر،  ى بالدُّ  لشارحه المسمَّ
  والتَّيسيرس مع نبذ  جامعة 

يته على طريقة الشاطبي وسـمب

 .(بالمنحة والتبقريب

ا  على منهـاج كتـا  التَّيسـير، ونظمـه الشـاطبيَّة، ساَر يف تقسيم مسائل البقد و 

  مـا قبـل هـاء التَّأنيـث يف  -رحمـك اهلل -اعلـم : )وأبان ذلك بقولـه
أنَّ إمالـة الكسـائي

 : الوقف ينقسم باعتبار حرف المعجم على ثالثة أقسام

 .قسم يمال من غير خالف -

 .وقسم يفتح من غير خالف -

 .وقسم يمال بشرط  -

 .(، والتَّيسير، تشفي الغليل، وتوضح العسيرهذه طريقة األماين 

ا موارده التي جمع منها شتاتًا مفيدا ، وانتقى منها نقال  فريدا س فهي  : وأمَّ

                                                 
 .( أ /8 ورقة)األصل المخطوط  (8) 

 .( أ /8 ورقة)األصل المخطوط  (0) 
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بع لإلما  أب  عمرو الداينالتيسير يف القراءات / 3  (.هـ444ت)السب

ونقـل مـن ، (هــ025)حرز األماين ووجه التهاينِّ لإلما  أب  القاسـم الشـاطب /9

 :شرحين من شروحها

د بن حسن الفاسيالآللئ الفري . أ  (.هـ626ت)دة لإلمام محمَّ

ــــاين . ب ــــرز األم ــــر  ح ــــاين يف ش ــــز المع ــــل  كن ــــن خلي ــــراهيم ب ــــام إب لإلم

 (.هـ750ت)الجعربي

ــداد المــالق / 5 ــر والعــذب النميــر يف شــرق التيســير لإلمــا  أبــ  السب  الــدر النثي

سالة كبير، ونقله منه كثيرس واعتماد ابن القاضي على هذا الكتا   :(هـ150ت) يف الر 

القرآن الكريم،  حيث اعتمد عليه يف نقل مواضع الحروف الواقعة قبل هاء التأنيث يف

فات ابن القاضي، وال يستغرُ  ذلـك إذا ُعلِـم أثـر  وكتاُ  المالقي  يف مؤلَّ
ي
له أثر جلي

 .هذا الكتا  يف كتب المغاربة

، أحمــد المقــري. دتحقيــق  :هــيو، ا وقــد رجعــُت إلــى تحقيقــات هــذا الكتــ 

 محمـد بـو طربـو ، واخـرتت. د وتحقيقومن معه،  عادل عبد الموجود. أ وتحقيق

 . األخير منها يف اإلحالة

ــين مــا نقلــو    أشــرت إلــىالعالمــة ابــن القاضــي يف رســالته، و هقارنــت بينهــا وب

قين  .األخطاء التي وقع فيها بعض المحق 

 (.هـ111)لإلما  ابن الجزر  النشر يف القراءات العشر /4

 (.هـ111)تقريب النشر لإلما  ابن الجزر /0

ــة   ــزُة وصــل المدرســة المغربيَّ ــه مي ــابين في ــن القاضــي مــن هــذين الكت ــُل اب ونق

ب اإلمـام ابـن الجـزري  كانـت نـادرة المنـال يف المغـر  إلـى وقـت رقيَّة، وكُتــبالمشـ

ر، ولم تصل إلى المغر  ة إلى فـاس -متأخ  إالَّ بعـد منتصـف المائـة الحاديـة  -خاصًّ

 .عشرة

                                                 
 (.02-8/65)محمد بو طربو  . مقدمة تحقيق الدر النثير د: انظر (8) 

 (.502-1/590)اإلمام نافع عند المغاربة : انظر للمزيد (0) 
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 (.هـ619)الخلصة يف النحو لإلما  ابن مالك األندلس / 6

 وصف النسخ: 

ــر (  المنحة والتقريب) رسالة لها نسـخ كثيـرة  يف المكتبـات والخـزائن، وقـد تيسَّ

 :الحصول على ثالث نسخ خطيَّة، وهي كاآليت -بحمد اهلل -لي

باط ضمن مجموع رقـم نسخة محفو،ة بالخزانة/ 8 ، (85096) :الحسنيَّة بالر 

، وعدد أسـطرها (78-60) رقمورقة  تبدأ من، وست صفحاتثالث ورقات بتقع يف و

-9)سـطرا، وعـدد كلماهتـا يف السـطر ( 80)سـطرا، إالَّ األخيـرة (00) يف كل صفحة

 .كلمة  تقريبا( 80

وقد التزم األحمر، جي د واضح، محلَّى بعض كلماهتا ب وهي مكتوبة بخط مغربي

ويوجد يف الهوامش تصويبات لما وقع  يف ذيل الصفحة اليمنى، ناسخها نظام التعقيبة

من خطأ أو سقط أثناء النسخ، ولم يـرد فيهـا اسـم الناسـخ وال تـاريخ النسـخ، ويبـدو 

 .ناسخها من النساخ الجيدينس لندرة األخطاء، وجودة الخط  

مة، وحيد دهرهالحمد هلل وحده، قال شي ) :ومطلعها أبو : خنا الفقيه، العالم العالَّ

د بن القاضـي حمن بن سيدي أبو القاسم بن محمَّ رضـي اهلل عنـه -زيد سيدي عبد الرَّ

 (آمين -وأرضاه، وأطال بقاءه

سـيدنا : الفقيـه، األسـتاذ المحقـق الفهامـة انتهى ما وجد بخط شـيخنا) :وآخرها

كان اهلل له، ولطف به، وكـان  –القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 

 (.-يف الدارين بمنه ويمنه، وبفضله ورحمته، آمين له وليا ونصيرا

س ألهنـا أجـود النسـخ، ولـيس ببعيـد أن تكـون وقد اعتمدتُّ هـذه النسـخة أصـال 

ح ذلك تصدير ناسخها يف أولها،  منقولة عن نسخة المؤلف، ومكتوبة يف حياته، ويرج 

 (.األصل) لنسخة بــوأشرت إلى هذه ا

ـابق، /0 باط ضمن المجمـوع السَّ تقـع يف أربـع ونسخة محفو،ة بالخزانة الحسنيَّة بالر 

، وعدد أسطرها يف كل صـفحة (906 -905) رقم ورقة تبدأ من، وثمان صفحاتب ورقات

 .كلمة تقريبا( 80-9)سطرا، وعدد كلماهتا يف السطر ( 86)سطرا، إال األخيرة  (06)

 معتـاد مقـروء، محلـ بةوهي مكتو 
 
بعـض كلماهتـا بـاألحمر، وقـد التـزم  ىبخط مغربي
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ناسخها نظام التعقيبـة يف ذيـل الصـفحة اليمنـى، ويوجـد يف هـامش الصـفحة األولـى أبيـات 

 .وتعليقات ال عالقة لها بمادة البا ، ولم يرد فيها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ

اهلل علـى سـيدنا وموالنـا محمــد بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم، وصــلَّى ) :ومطلعهـا

: وعلــى آلــه وصــحبه وســلم ، قــال شــيخنا وأســتاذنا شــيخ الشــيوخ، وقــدوة الرســوخ

ســيدي أبــو القاســم بــن : ســيدي عبــد الــرحمن بــن الشــيخ العــالم، األســتاذ النحــوي

 (.-برد اهلل ضريحه ورحمه -القاضي

د الـرحمن والحمد هلل ر  العالمين، انتهى ما ألفه شيخنا سـيدي عبـ: )وآخرها 

رحمـه اهلل، ونفعنـا بـه وبأمثالـه، آمـين بجـاه سـيدنا محمـد وآلـه  -بن القاسم القاضـي

محمـد وآلـه وصـحبه،  وصحبه، وسلم تسليما، والحمـد هلل، وصـلى اهلل علـى سـيدنا

 (.أ) ، وأشرت إلى هذه النسخة بــ(وسلم تسليما

، (802) :نســخة محفو،ــة بالخزانــة الوطنيــة بتطــوان، ضــمن مجمــوع رقــم/ 5

ــاتو ــع ورق ــدأ مــن، وثمــان صــفحاتب تقــع يف أرب ــة تب ــم ورق وعــدد ، (151 - 107) رق

أسطر، وعـدد كلماهتـا يف السـطر ( 7)سطرا، إال األخيرة (06) أسطرها يف كل صفحة

 مقـروء يف الجملـة، محلـىكلمة تقريبا، وهـي مكتوبـة ( 9-88)
 
بعـض  بخـط مغربـي

يبة يف ذيـل الصـفحة اليمنـى، ولـم يـرد باألحمر، وقد التزم ناسخها نظام التعق كلماهتا

 . فيها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ

ــد :)ومطلعهــا حيم، وصــلَّى اهلل علــى ســي دنا وموالنــا محمَّ حمن الــرَّ بســم اهلل الــرَّ

امة، الولي الصالح،  وعلى آله وصحبه، قال الشيخ الفقيه، العالم العالمة، الصدر الفهَّ

حمن بن أبو زيد سيدي عبد: اإلمام الناصح رحمه  -القاسم بن محمد بن القاضي الرَّ

 (.آمين -اهلل تعالى ورضي عنه

، وأشـرت (انتهى بحمد اهلل، وحسن عونه، والحمد هلل ر  العـالمين: )وآخرها 

 (. ) إلى هذه النسخة بــ

 

*                  *                 * 
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 (مناذج من النسخ اخلطية)

  
 (األصل)ةاألولى من النسخ ورقةال
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 (األصل)األخيرة من النسخة  ورقةال
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 (أ)األولى من النسخة ورقةال
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 (أ)األخيرة من نسخة  ورقةال
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 ( )األولى من نسخة  ورقةال
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 ( )األخيرة من نسخة  ورقةال
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 منهاج التحقيق: 

بـاع المنهـاج العلمـي المتعـارف عليـه يف تحقيـق  -قدر اإلمكـان -اجتهدتُّ  يف ات 

 :تحقيق هيالمخطوطات، وأبزر معالم منهاجي يف ال

قمت بكتابة النسخة المعتمدة أصال على وفق قواعـد اإلمـالء الحـديث، ثـم /8

 .، وأثبتُّ الفروق بينها يف الهامش( )، و(أ)قابلت عليها النسختين 

، [ ]مــن النســخ األخــرى بــين معقــوفين  لمــتنا جعلـت الكلمــات المثبتــة يف/ 0

 .وأشرت إلى ذلك يف الهامش

يف النســخ، فــال أثبــت ذلــك التقــديم  لــى بعــضدم بعــض الكلمــات عقــد تتقــ/5

 .والتأخير مادامت الكلمات نفسها قد ذكرت، ولم يسقط منها شيء

إذا لم تكن من  سأهملت جميع الحواشي المثبتة على هوامش النسخ الخطية/1

 .أصل الكتا ، وال تعلق لها به

المدينـة  وفـق مصـحف سـم العثمـاين الرعلـى القرآنيَّـة اآليات كتابة  التزمُت  /2

  المنورة
ُّ
المطبوع برواية حفص عن عاصـمس إال المواضـع التـي اخـتَّص هبـا الكسـائي

ورة، ورقمها يف المتن بين أشرت و ،وفق قراءته رسمتهاف معقـوفين، ويف إلى اسم السُّ

 .حالة التكرارس فإين أكتفي باإلشارة إلى الموضع األول

َة ِِ) :رآين، مثـلوأما بالنسبة للمواضع التي لم تطـابق اللفـا القـ والـذي ، (ٱنلَّاِصي

فـإين جعلـت ا [86: العلـق]چ ېچ ، وَ [82: العلـق]چ ېچ  :ورد يف القرآن هو

 .تمييزا له، وأشرت إلى مواضعه يف الهامشقوسين  هذا النوع بين

 . [ ]أشرت إلى أرقام صفحات نسخة األصل داخل النص بين معقوفين / 6

 .يضا  النص  أثبتُّ عالمات الرتقيم الالزمة إل/ 7

ترجمت لءعالم الذين وردت أسماؤهم ترجمة مختصـرة عنـد أول موضـع /9

 .ورد فيه

 .علَّقت على بعض عبارات النص التي رأيت أهنا بحاجة إلى بيان وإيضا /0

 .خرجت األقوال واآلثار من مصادرها/ 82
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 النص احملقق: القسم الثاني
 

 :[تصدير الناسخ]

مة، وحيُد دهرهالحمُد هلل وحده، قال شيخن أبو زيد سـيدي : ا الفقيه، العالم العالَّ

ـد بـن القاضـي حمن بن سيدي أبو القاسم بن محمَّ رضـي اهلل عنـه وأرضـاه،  -عبد الرَّ

  . آمين -وأطال بقاءه

  :[مقدمة المؤلف] 

ـد المصـطفى الحمد هلل القوي  المعين، وصـلَّى اهلل علـى سـي دنا وموالنـا محمَّ

  :الطي بين الطَّاهرين، وبعـدُ  وأزواجه ،، وعلى آله وأصحابهالمكِين 

 لما
 
ا  علـى هـاء التأنيـث كانـت إمالـُة الكسـائي ا َمشـهور  حالـَة الوُقـوفس أمـر 

                                                 
بســم اهلل الــرحمن الــرحيم، وصــلَّى اهلل علــى ســيدنا وموالنــا محمــد وعلــى آلــه (: أ)الناســخ يف تصــدير  (8) 

سـيدي عبـد الـرحمن بـن الشـيخ : وصحبه وسلم ، قال شيخنا وأستاذنا شيخ الشيوخ، وقـدوة الرسـوخ

 .-برد اهلل ضريحه ورحمه -سيدي أبو القاسم بن القاضي: العالم، األستاذ النحوي

ـد وعلـى آلـه (:  ) وتصدير الناسخ يف بسم اهلل الرحمن الرحيم، وصلَّى اهلل علـى سـي دنا وموالنـا محمَّ

أبـو زيـد : وصحبه، قال الشيخ الفقيه، العالم العالمة، الصدر الفهامـة، الـولي الصـالح، اإلمـام الناصـح

 . آمين -رحمه اهلل تعالى ورضي عنه -سيدي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن القاضي

 (. ) :قط مناس( موالناو ()0) 

 .الكريم بدال من المكين(:  )يف  (5) 

، وقـد (المنزلـة: فالن مكين عند فالن َبـي ُن المكانـة يعنـي(: )82/868)جاء يف هتذيب اللغة لءزهري 

 ٹ ٿ ٿچ: ورد هذا اللفا يف غير موضع يف القرآن، مثل قوله تعالى يف حكايـة قصـة يوسـف

ذو : أي):قـــال اإلمــام أبـــو حيـــان . [21: وســفي]چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ

 (.6/008)البحر المحيط (. مكانة ومنزلة

 (. ) :قط مناس( وأصحابه ()1) 

 (.أ) :قط مناس( وأزواجه) ( 2) 

هو اإلمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهلل الكسائي، أحد األعـالم يف القـراءة واللغـة، إمـام انتهـت  (6) 

مـن أراد : هـ، قال الشافعي عنـه(802)لكوفة بعد حمزة الزيات، ولد يف حدود سنة إليه رئاسة اإلقراء با

ي سنة  -0/006)معرفـة القـراء: انظر. هـ (890)أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي، تويف بالرَّ

 (.8/252)، غاية النهاية (522

والتعبيُر بالهـاء دون التَّـاء يف  ف عليها،هي التي تكون يف الوصل تاء، ويف الكتابة هاء، وكذلك حال الوق (7) 

= 
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ر لإلقـراء، معموال  به، ورواية  مـأثورة  تمـدُّ لهـا الُكفـوف، ثـمَّ إن ـي رأيـُت مـن تصـدَّ

َر عن ساِق الجد  لصن ْر بمعرفة ذلـك، وال ميَّـز الخـالف وَشمَّ اعة األداء، وُهو لم يَتَمهَّ

 حفظـه -، َفاْلَتَمَس من ي حين قراءته الذي هنالكس فاستْعَظَم أمَرها، واستهَوَل أمَرها

ـــُر َعِســـَرهاس َفأَجْبُتــه-اهلل ف َنكَِرهــا، وُيَيس  ا ُيعــر  ــا، ولغرضــه  تقييــد  لَقْصــده موافِق 

ــا، و  مطابِق 
 
س مــع ُنَبــذ  جامعــة  لشــارحه والتَّيســير ، أتيــُت بــه علــى طريقــة الشــاطبي

ر النَّثير ى بالدُّ يُته ،المسمَّ تـه -س فجـاَء (المنحة والتبقريب)بـ وسمَّ  -بحـول اهلل وقوَّ

                                                 
= 

وإمالتهـا ، أكثر الكتب روعي فيه كوهنا موجودة يف الخط، وال يقد  هـذا يف أصـالة التـاء، وفرعيَّـة الهـاء

، الـدر (010ص)، إبـراز المعـاين(8/525)المصبا  للشهرزوري: انظر. لغة شائعة عند بعض العر 

 (.1/8502)، النشر(228-0/109)النثير

 (.إين لما(: ) )يف  (8) 

اد الفطناء، وقد ُعِرَف حرصه على بيان األوهام واألخطاء التي يقع  (0)  العالمة ابن القاضي من األعالم النقَّ

اء، وحمل -مـثال -انظر. ذلك على تأليف العديد من الرسائل يف تحرير مسائل القراءة واألداء هفيها القرَّ

، مقالـة (889 -882ص)قع يف الحرز من الزيـادات علـى التيسـير كتابه بيان الخالف والتشهير وما و: 

 (.71ص)يف تخفيف الهمز لحمزة وهشام  األعالم

لم أقف يف ترجمة ابن القاضي أو تراجم تالميذه على شيء يوضح من هو صاحب االلتماس يف تـأليف  (5) 

 . هذه الرسالة، ولكن يفهم من سياق الكالم أنه أحد اآلخذين عنه

 ( .فأجبته بما أحسبه(: ) )و ( أ)يف  (1) 

هـو اإلمـام القاسـم بـن فِيُّـره بـن خلـف الشـاطبي المقـرئ الضــرير، إمـام عالمـة، زاهـد ورع، ولـد سـنة  (2) 

بشاطبة من األندلس، كان أعجوبة يف الذكاء، حافظا للفنون، بصيرا بالعربية، استوطن مصـر، ( هـ259)

 (.05-0/02)، غاية النهاية (8882-5/8882) راء معرفة الق: انظر(. هـ202) وهبا تويف سنة

اإلمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الـداين، والمعـروف يف : كتا  التيسير يف القراءات السبع، ومؤلفه: أي (6) 

زمانه بابن الصيريف، من كبار أعالم القراء، ومشاهير المقرئين، وصاحب المؤلفات المعتمدة، ولد سنة 

ة، وارتحل إلى المشـرق، وأخذ عن كبار الشـيوخ فيـه، ثـم عـاد إلـى األنـدلس، ونشأ يف قرطب( هـ578)

، غاية (798-0/775) معرفة القراء : انظر(. هـ111ت)وأقام بدانية، وانتفع الناس به كثيرا، وهبا تويف

 (.222-8/225)النهاية 

حمد بن علي بن أبي السـداد أبو محمد عبد الواحد بن م: كتا  الدر النثير والعذ  النمير، ومؤلفه: أي (7) 

ي، والشهير بالباهلي، أستاذ كبير، وشار  كتا  التيسير، مضطلع يف القراءات وعلـوم ـالمالقي األندلس

ــة  ــة مالق ــويف يف مدين ــدلس يف عصـــره، وت ــالم األن ــرآن، وأحــد األع ـــ722)الق ــر( ه ــة : انظ ــة النهاي غاي

 (.800-0/808)، بغية الوعاة (8/177)

 .اهلل بعون(: أ)يف  (9) 
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ب ا يف غاية التَّرتيب، ومن اهلل أسأُل جميـَل  ب ا ومرتَّ ـيانة، وُحْسـَن اإلعانـة، ومنـمهذَّ ه الص 

، وعليه أعتمدُ  مة، والخاتمـة والتَّكميـل، وُهـو حْسـبي ونِعـَم الوكيـلس أستمدُّ يف المقد 

 : -المأمول ُيَبل ُل لنا واهللُ  -فأقوُل 

  مــا قبــل هــاء التَّأنيــث يف الوقــف ينقســُم  -رحمــك اهلل-اعلــْم 
أنَّ إمالــة الكســائي

 :على ثالثة أقسامالمعجم باعتبار حرف

 .ن غير خالفقسم يماُل م  -

 .وقسم يفتُح من غير خالف  -

 .وقسم يماُل بشرط -

العسـير، وهبـا وقـع  ، وتوضـُح والتَّيسير، َتشفي الَغليل هذه طريقُة األماين 

وايـُة  رايـة، فـاهللَ  والمغـر ، بَفـاس-عنـدنا –األخُذ والر  أْسـأُل  عنـد أهـل الد 

 . المخُصوص بالمَكانةملسو هيلع هللا ىلص ِق وسي دهم التَّوفيَق واإلعانَة بجاه أشرف الخل

                                                 
 (. ) :قط مناس(:لنا ()8) 

 . حروف، وكالهما صحيح يف االستعمال(:  )و( أ)يف  (0) 

 (.حرز األماين ووجه التهاين) متن الشاطبية الموسوم بـ : ، والمراد به (األماين: ) هكذا يف جميع النسخ  (5) 

 .العليل(:  )يف  (1) 

 .تضح(: أ)يف  (2) 

 (.  ) :من ساقط :(عندنا ()6) 

مدينة عظيمة، وهما مدينتان مقرتنتان يشق بينهما هنر كبير يسمى وادي فاس، ويسكن حولها قبائـل مـن  (7) 

. الرببرس لكنهم يتكلمون بالعربية، وهي حاضرة المغر  الكربى وإليها تشد الركائـب وتقصـد القوافـل

  (.8/151)، الروض المعطار يف أخبار األقطار(1/052)معجم البلدان: انظر

يف أواخـر يطلق مصطلح المغر  على البالد الممتدة من مصر الغربية إلى ساحل المحيط األطلسي، و (9) 

، والــذي يعــرف اليــوم (المغــر  األقصــى)المائــة السادســة بــدأ يضــيق مدلولــه الجغــرايف ليطلــق علــى 

ــة ــة المغربي ــر. بالمملك ــب : انظ ــدة الغرائ ــب وفري ــدة العجائ ــر  (8/855)خري ــاريخ المغ ــالم ت ، مع

 (. 05-8/00)، قراءة اإلمام نافع عند المغاربة (09-01ص)األندلسو

ال يصح، وال يلتفت إلى من قال بجـواز التوسـل بجـاه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص الكرامة، والتوسل بجاه النبي (:  )يف (0) 

لـم يبلغنـي عـن أحـد مـن العلمـاء يف : )أو بذاتهس ألن أدلتهم محل نظر، قال شيخ اإلسالم ابن تيميةملسو هيلع هللا ىلص 

يه إال ما رأيته يف فتاوى العز بن عبد السالمس فإنه أفتى أنه ال يجـوز ألحـد أن يفعـل هـذا إال ذلك ما أحك

= 
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ل الذ  يمال  مـن ايـر ةـل ا ا القسم  األوب ر النَّثيـر يف  فلمب فجمـَع حروَفـه صـاحُب الـدُّ

ــا تمــاُل س (بــذ  زوج شــد مثلــت نفــس): شــر  التَّيســير يف قولــه فهــذه خمســَة عشــَر حرف 

 من غير خالف، 
 
ا،  وقعت يف القرآن يف ثمانية   :فالباء  للكسائي  :وهيوعشريَن موضع 

ــرة]چےچ ــدة]چڤچ،[87:النســاء]چچچ،[55: البق  ،[02: المائ

چ،[ 85: الحـــــــشر]چڱچ
ييييييي ِ  : البقـــــــرة]چ ڄچ،[21: الـــــــروم]چ بة ِ شة

ــــــــة]   چہچ،[052 ــــــــور]چې چ،[882: التوب ــــــــة]چ ۇئچ،[58 :الن : التوب

ــــــــد]چ ۀچ،[00:النســــــــاء]چڇ چ ،[9:يوســــــــف] چک چ،[00 : البل

: المائــــدة]چ ىئچ،[828: نعــــاماأل]چىئ چ ،[861: البقــــرة]چ ڦچ،[88

ــــــــــــــران آل]چ ڻچ،[825  چگچ،[72: النمــــــــــــــل]چی چ ،[857:عم

: البقــرة]چ ہچ،[802: البقــرة]چ ۅ چ ،[86: العلــق]چ ېچ،[0:الواقعـة]

 چھ چ، [59:عمــــــــران آل]چڀ چ ،[826: البقــــــــرة]چ ڦچ ،[825

: البلـد]چ ۆچ،[81: البلـد] چ ڭچ ،[50:طـه] چ ڤچ ،[82،82: يوسف]

 . [86: البلد] چۋچ ،[82

ال   وِ ل ِٱچ،[16: الصـافات]چۈئ چ:، وهما [أ/8] وردت يف اسمينِ : الذب َة ُِمة  چقُيو

 .[5: المائدة]

                                                 
= 

ولــم يــذكر أحــد مــن العلمــاء أنــه يشــرع أو معنــى ذلــك،  -ملسو هيلع هللا ىلص إن صــح الحــديث يف النبــي  -ملسو هيلع هللا ىلصبـالنبي 

ء، وال ، وال بالرجل الصالح بعد موته، وال يف مغيبه، وال استحبوا ذلـك يف االستسـقاملسو هيلع هللا ىلصالتوسل بالنبي 

 .بتصرف( 08-8/02)المستدرك على مجموع الفتاوى( يف االستنصار، وال يف غير ذلك من األدعية

، ويف تحقيـق (بِِذْي َزْوج  َشْد َمثَّْلـُت َنْفـس) :)هكذا(  )، وقد ضبطُت العبارة يف (0/229:)الدر النثير (8) 

وهــو خطــأ ( شـد) بــدال مــن( سـد(: ) 287ص )عـادل عبــد الموجـود ومــن معــه لكتـا  الــدر النثيــر . أ

 .محض

 سيف عبارة أخرى شهيرة أوردها غير واحـد مـن علمـاء القـراءات يف كتـبهم ُجمعت حروف هذا القسمو  

فجثـْت زينـُب لـَذْوِد : فما ليس فيه مانع خمسة عشـر حرفـًا يجمعهـا: )كقول اإلمام أبي القاسم الهذلي

 -كـذلك -، وجمعها(8/525)الشهرزوري المصبا  ألبي الكرم: ، وانظر(0/222)الكامل ( شمس  

ل  َيْفن  َشْمس  َجَثْت : )اإلمام أبو الحسن السخاوي يف عبارة  (.0/170)فتح الوصيد (. َذْوُد ُبـزَّ
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ا، وهـــي[أربعـــة  ]وردت يف : اليـــاء    ،[78 :البقـــرة]چڦ چ:وســـت يَن اســـم 

 چٻچ ،[02: طــه]چگ چ ،[71: البقــرة]چۆ چ، [00: النســاء]چدِيةيي  ِچ

ــــــــــــرة]چٻ چ ،[29: البقــــــــــــرة] ــــــــــــرة]چڌ چ ، [826: البق  ،[891: البق

 ،[87: الرعـــــــــد]چۅ چ،[87: هـــــــــود]چۇ چ ،[00: التوبـــــــــة]چگچ

ــــــف]چۆچ چ،[85: الكه
ــــــام]چَةيييييي ِ ُخفِ  ــــــرة]چ ڻچ،[65: األنع : البق

َة ِِ) ،[09: الحاقـــــــــة]چۇچ،[6: الحاقـــــــــة] چىچ،[020  ، (قةاِسييييييييي

: طــــــــــه]چ ٿچ،[827: يوســــــــــف]چ ڄچ، [00: األنعــــــــــام]چھچ

ـــــــف]  چىتچ،[82 ـــــــاء]چ ٿچ،[71: الكه ـــــــور]چڀ چ،[5: األنبي : الن

َة ِِٱ)، [09: الزخرف]چ گچ،[0 َة ِِٱ)، [08: الحاقة]چ ھچ،(نلَّاِص اِغ  ،(لطَّ

 چڌچ،[80: الحاقـة]چ ڤ چ،[88: الحاقـة] چٿچ ،[82: الحاقة]چ ڀ چ

: الحاقـــــــــــــــة]چ ڳچ،[0: الحاقـــــــــــــــة]چ ڇچ ،[86: الحاقـــــــــــــــة]

 ،[07: الحاقة]چۇئچ،[01: الحاقة]چۈ چ ،[00: الحاقة]چےچ،[89

ــــــــــــية]چ ڃچ ــــــــــــية] چ ڄچ،[2: الغاش ــــــــــــية]چگ چ،[1: الغاش : الغاش

: النــــور]چۉچ،[886: هــــود] چ ائچ،[892: البقـــرة]چېچ،[88

ِديَّيي  ِ)ِ،[06: الفــتح]چڳچ،[68  چأآاآءاچ،[87: يوســف]چڄچ ، (هة

                                                 
ـــق ديف ، و( :)مـــن ومـــا أثبتـــه ،(أربـــع(: )أ)يف األصـــل، و (8)  ـــر لمحمـــد بـــو طربـــو  . تحقي لـــدر النثي

 .وهو سبق قلم( أربع)(:0/220)

َة چ :ضعينورد يف مو (0)  اِس  .[00: الزمر]چ ڀ چ،[25: الحج]چٱل قة

 .[86: العلق]چ ېچ ، [82: العلق]چ ېچ  :ورد يف موضعين (5) 

 .[2: الحاقة]چ ۉچ  :ورد يف موضع (1) 

بالهـاء، ، ويقـف الكسـائي عليـه [96: هـود]چ ڳ ڳچ :موضـعيف  المفتوحة رسم هذا الحرف بالتاء (2) 

، (109ص)المقنـع: انظـر. المفتوحة ما رسم من هاء التأنيث بالتاء يف الوقف على هو أصل مذهبهكما 

 (. 5/8006)، لطائف اإلشارات(020ص)التيسير

 .[52: النمل]چ مئ چ :ورد يف موضع (6) 
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: النـور]چ ېچ،[52: النـور]چ ۉچ ،[066: البقـرة]چڍچ،[85: المائدة]

چ ،[02:الزمــر] چوئچ ،[09: الفجــر]چ ٹچ،[52
َةيي ِ  نِ َلة ــرة] چعة  ،[071:البق

 ،[821 :عمـران آل]چ ٹچ،[89:العلق]چوئچ ،[815:األنعام]چٱچ

ـــال] چرذودءاچ يييچ ،[52:األنف َة ُِتةص  ـــة] چ لِ ـــس] چۇچ ،[01:الواقع  ،[22:ي

ِية ُِل ِٱچ ،[07:النجم] چپ چ ةد   چءرةءااچ ،[80:التوبة]چ ڭچ،[5: المائدة] چُمَتة

چ، [87:الرعـــد] چڭ چ،[11: الكهـــف]
ََّييي ِ رةهِ  ـــدالح]چبةانِ  چۈچ، [07:دي

  .[6:البينة]

ا  ـــزب ـــماَء، وهـــي وردت يف ســـتَّةِ  :ال ـــرة]چ ڳچ:أْس  چ ھچ،[026: البق

 چ ٿچ ،[8: الهمـــزة]چٿچ،[ [17: الكهـــف] چٿ چ] ،[21: المائـــدة]

  .[899: آل عمران]چڃ چ،[8: الهمزة]

ا:ُ  الواو رِ ل ِٱچ،[71: البقرة]چڻ چ :، وهيوردت يف سبعَة َعَشـَر اسم   چ ةِوِةمة

 چۇئ  چ،[98 :فاألعـــرا]چ ېچ،[87 :الكهـــف] چ ڃچ،[829: البقـــرة]

 :فيوس]چ ىئچ،[08 :األحزا ]چ رةاءأاچ ،[7 :ةالبقر]چ  ٹچ،[896: البقرة]

 ،( وة ُِِعييييييدِ لِ ٱ)، [00 :صالقصــــــ] چزووآااچ ،[88: النســــــاء]چ ېچ،[52

 چٺ چ،[862 :رةالبقـــــ]چ  ڳچ،[062:ةالبقـــــر]چ ردااءاچ ،(وة ُِِعيييييرِ لِ ٱ)

 ِ.[07 :تالعنكبو]چڱ چ،[05:ةالجاثي]چةدأزاا چ ،[81:ةالمائد]
ــِة أســماَء، وهــي: الجــيم    چ کچ،[69: يوســف]چ ەئ چ: وردت يف ثماني

                                                 
 .سبعة(:  )يف  (8) 

. ، وهــو الموافــق لمــا يف الــدر النثيــر( )، و(أ)مــن  مــا أثبتــهمــن األصــل، و اقطهــذا الموضــع ســ (0) 

 (.0/280:)انظره

 .أسماء(: أ )يف  (5) 

 .[10: األنفال]چ چچ:ورد يف موضع (1) 

 [.00:، لقمان026: البقرة]چ جثچ  :ورد يف موضعين (2) 
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 ،[822: البقـرة]چہچ،[11: النمل]چ حت چ،[05: ص]چ ںچ،[62 :لالنم]

 .[86: التوبة]چڇچ،[52: النور]چ ۇ چ،[009 :ةالبقر] چ ڻچ

ين    چٻ چ،[86: الدخان]چ ۉچ :، وهيوردت يف أربعِة أسماءَ : الشِّ

  .[801: طه]چىئ چ،[08: الحاقة]چ ھچ،[82: النساء]

ال   ــدب ا :ال ــم  ـــريَن اس  وعش
ــة  ــيوردت يف ثماني ــان]چ ڳچ :، وه  ،[10: الفرق

 چۆئ چ،[16: التوبـــة]چے چ ،[57: الـــرحمن]چۈئچ،[0: النـــور]چٿچ

 چ،[ [56: التوبــة]چۀ چ] ،[057: البقــرة]
ييدة ِ  فة  چ گچ،[70 :النحــل]چحة

ـــــرة] ـــــرة]چ ڇچ،[62: البق ـــــرة]چ ې چ،[085: البق  چ ېچ،[055: البق

ـــــدة] چ  وئچ،[2: الحـــــج]چى چ،[99: النمـــــل]چ ىئچ،[880: المائ

: البقــــــــــرة]چ ڎچ،[9: التكــــــــــوير][چ ڦچ]  ،[812: البقــــــــــرة]

ــــدة] چڦ چ،[92 ــــام]چ ڌچ،[75: النســــاء]چۋ  چ،[66: المائ : األنع

: التوبـــــــــة]چٻ چ،  (ِعبةيييييييييادة ِِ)،[881: التوبـــــــــة] چڇ چ،[885

ـــافقون] چائچ،[57 : الهمـــزة]چ ژچ،[79: النســـاء]چ ېچ ،[1: المن

دة  ِچ،[0 وْصة   .[62: الزمر]چچ چ،[6: الهمزة] چڇچ ، [02: البلد]چِمُّ

ا، وهي وردت يف اثنينِ : ُ الميم   :وثالثيَن اسم 

ييي  ِچ مة
ة  چ ،[9: آل عمـــران]چېئچ،[008: البقـــرة]چَلة

ييي  ِنةعِ  : الـــدخان]چمة

 ،[2: القمــر]چ ائچ،[088: البقــرة]چڀ چ ،[21: المائــدة]چۇ چ،[07

                                                 
 .أسماء(: أ)يف  (8) 

 (. ) :مكرر يف (0) 

 (.0/281:)انظره. من كتا  الدر النثيرما أثبته من النسخ الثالث، و اقطهذا الموضع س (5) 

 .[882: لكهفا]چ حخ چ :ورد يف موضع (1) 

 (. ) :مكرر يف (2) 

 .يف اسمين وثالثين(:  )يف (6) 
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ــــة]چڄچ  چ ڤچ،[809: البقــــرة]چ ٹچ ،[00: الــــنجم]چ ٴۇچ ،[9: التوب

 چ ڄچ،[1: الهمـــــزة]چڄ چ،[809: البقـــــرة]چ ٹچ،[78: يـــــونس]

چ  ڌچ،[81: آل عمـران]چ ھچ،[00: النساء]چٿ چ ،[06: المائدة]

 چ ڈچ،[820: هــــود]چگچ،[885: آل عمــــران]چڭ چ ،[85: عــــبس]

ـــية] ـــات]چ  ےچ ،[9: الغاش ـــرة]چ ژ چ،[51: النازع  چڱ چ ،[92: البق

ـــــاطر] رِ ل ِٱ)،[52: ف ةييييي ِِمة ـــــة]چ  ڭچ،( َحة ـــــد]چڀ چ،[0: الواقع : محم

: المائـــدة]چ گچ ،[80: التوبـــة]چۓ چ ،[61: آل عمـــران] چ ڦچ،[02

ييييي  ِِشِ )  ،[8  چ ڀچ،[0: القيامـــــة]چ گچ، [2: البينـــــة]چ ہچ  ،(َِمة

 .[21: يونس]

: البقـرة]چ خبچ،[92: الشـعراء]چڀ چ:وردت يف أربعـِة أسـماَء، وهـي: الثباء  

 .[86: الغاشية]چ ہ چ،[06: إبراهيم]چ  ٿچ ،[806

ا، وهي :اللب     وأربعين اْسم 
 چڦ چ،[28: البقـرة]چ ڄ چ :وردت يف خمسة 

ــة] ــاء]چ ڃچ، [09: التوب ــريم]چپ چ،[820: النس ــريم]چ ېچ،[50: م : م

: البقــــــــــرة]چۀ چ،[85: الــــــــــنجم]چ کچ،[89: نمــــــــــلال]چ گچ ،[05

: النســــــــــاء]چہ چ ،[0: قــــــــــريش]چ ٻ چ ،[1: النســــــــــاء]چہچ،[811

ــــــــرة] چېچ،[09 ــــــــرة]چ ڈچ،[68: البق ــــــــان]چېئ چ ،[852: البق : الفرق

: البقـــــــرة]چڱ چ،[878: األعـــــــراف]چ پچ ،[85: الواقعــــــة]چۅچ،[50

ــــرة]چجثچ ،[7: الحـــــشر] چڱ چ،[021 : اإلســــراء]چٻ چ،[806: البق

: البقـــــــرة]چ ېئچ،[5: الغاشـــــــية]چ  ڤچ ،[70: اإلســـــــراء]چ ڇچ،[89

ــاء]چپ چ،[86 ــاء]چ ڇچ ،[876: النس ــعراء]چبِلَّيي ِةل ِِٱچ،[87: النس : الش

                                                 
 .[87: البلد]چ ىچ  :ورد يف موضع (8) 

 .[21: الشعراء]چ ۈئچ  :ورد يف موضع (0) 
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ـــــــدة]چی چ ،[810: األنعـــــــام]چ ېچ،[891 چ ڎچ ،[825: المائ

: التحـــــــــــــريم]چ ٹچ ،[52: المائـــــــــــــدة]چۇ چ،[010: البقـــــــــــــرة]

: الحــــــج]چ پچ ،[61: المائــــــدة]چېچ،[80: المؤمنــــــون]چڳچ،[0

ــون] چ پچ،[1: المســد]چرةواأا چ،[12: الحــج]چ ۅچ،[8   ،[62: المؤمن

 ،[50: الحاقــة]چ جب چ،[890: البقــرة]چۓچ،[805: آل عمــران]چٿچ

ــــــل]چ جئ چ ــــــرة]چ ژچ،[52: النم  ،[89: فــــــاطر]چ ېچ،[068: البق

  [.70: األعراف]چ ھچ ،[55: المرسالت]چ ڳچ

ـــاء    چ کچ،[875: ةالبقـــر]چ کچ: وردت يف أربعـــِة أســـماَء، وهـــي :التب

 .[21: األعراف] چڑ چ،[26: الدخان]چ ۇچ، [58: األنعام]

ا، وهي وردت يف سبعة  : النُّون    چ ھچ،[06: البقرة]چ چچ:وثالثيَن اسم 

 چ ڳ چ ،[52: البقـرة] چ ۆچ،[868: البقـرة]چ ەئچ،[022: البقرة]

 چ ٿچ،[50: األعـــــراف]چ ٹچ،[820: البقـــــرة]چ ڄ چ،[880: هـــــود]

 ،[86: المجادلـــــة]چ ہچ ،[85: الحجـــــر] چ ٴۇچ،[  /8] [2: ـشرالحــــ]

نةييي ِِ)،[821: آل عمـــران]چپ چ ،[028: البقــرة] چۅ چ زة  چ ٴۇچ ،(خة

ـــــــــدة] چ،[880: النحـــــــــل]چٹ چ  ،[85: المائ
: لقمـــــــــان]چ بةاِطنةييييييييي ِ 

ــــــــــــــــــــــرة] چېچ،[02 ــــــــــــــــــــــراف]چ ٹ چ،[019: البق : األع

ــــــــــــــــــــوت]چٻچ،[805  ،[59: المــــــــــــــــــــدثر] چىبچ ،[82: العنكب

                                                 
 .سبق قلم ، وهو(0/289( )سبع:) محمد بو طربو  لكتا  الدر النثير. يف تحقيق د (8) 

نَّ  چ كل ما يف القرآن من لفا (0)  : الواقعـة]چ گ کچ :ء مرسومةس إال يف موضـع واحـد، وهـوبالهاِچجة

 مـا رسـم مـن هـاء التأنيـث بالتـاء يف الوقـف علـى هو أصل مذهبـهكما بالهاء  عليه ويقف الكسائي [90

، إتحـاف (8/102)، تقريـب النشـر(1/8891)، مختصــر التبيـين(109ص)المقنـع: انظر. المفتوحة

 (.8/502)فضالء البشر

  (. ):ط منقاهذا الموضع س (5) 

  (. ) :قط مناهذا الموضع س (1) 

 .[10: غافر]چ ۆئچ  :ورد يف موضع (2) 
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ييييييمِةل ِٱچ نة ُِس  : النــــــور] چ ۅچ ،[00: النــــــور]چ ڄچ،[68: البقــــــرة]چكة

: الحــــشر]چھ چ ،[82: الواقعـــة]چ ائچ،[62: اإلســـراء]چچ چ،[52

ــرة]چ ڃچ،[81 ــرة] چپ چ،[008: البق ــران] چڌ چ ،[088: البق : آل عم

 چھچ ،[70: األحـــــــــزا ]چ ۅچ،[29: األنفـــــــــال]چڻ چ،[889

ــة] ــنجم]چڭ چ،[80: النســا]چۅچ ،[9: الواقع ــام] چائ چ،[50: ال : األنع

ل ِ)،[02
ة
 .[880: النحل] چٹچ، [80: األحزا ] (ِسنة ِ أ

ــاء]  ـــريَن اســمًا، وهــي  [أحــد  ]وردت يف  [ُ الف ــور]چ ٹچ:َوعش  ،[0: الن

ــــراف]چ ںچ،[82: الصــــافات]چ  ڎچ ــــان]چہ چ،[79: األع : الفرق

چ ،[60
يي ِ  : الملــك]چ ٻچ ،[010: البقــرة]چ ٹچ،[022: األعــراف]چِِخَفة

ـــل]چڭ چ ،[07 ـــران]چ ۇئ چ، [1: النح ـــاء]چېچ،[60: آل عم : األنبي

ــافر]چٿ چ ،[98 ــنجم]چ ڳچ،[89: غ ــات] چ ڭچ،[29: ال  ،[6: النازع

 ،[029: البقـرة]چڭ  چ،[9: النازعات]چ ۈچ ،[7: النازعات] چۇچ

ـــور]چمثچ ،[02: الطـــور]چڇچ ييي ِِل ِٱچ،[25: الن لَّفة ـــة]چُمؤة  ،[62: التوب

  .[52: البقرة]چپ چ،[852: آل عمران]چ وئچ

ين    چرأذأاا چ ،[00: الكهـف]چچ  چ:وردت يف ثالثـِة أسـماَء، وهـي :السِّ

  .[08: المائدة]چے چ ،[7،0:النور]

ا القسم  الثباين الذ  ي فت ر  من اير ةل ا فه    َجَمَعَها يف قوله:وأمب
ُّ
 :عشرة ، الشاطبي

ا) ه  ع  م  ي ج  ق   و  ظ ا ح  ٍ  ة  اط  ع  غ 
 :ِة أسـماَء، وهـيوردت يف سـبع: ا فالحـاء  (ض 

                                                 
 (. )، و(أ) :قط من األصل، واإلثبات منامابين المعقوفين س (8) 

ـــق د( إحـــدى وعــــشرين اســـما)يف كـــل النســـخ  (0)  ـــو  للـــدر . وهـــو خطـــأ، ويف تحقي ـــو طرب محمـــد ب

ــر ــق د والصــوا  مــا، -أيضــا –( أحــد(: ) 0/202)النثي ــه، وهــو الموافــق لتحقي أحمــد المقــري . أثبتُّ

لعبــارة  -أيضــا -، و موافــقللكتــا  (280ص)عــادل عبــد الموجــود ومــن معــه. ، وتحقيــق أ(1/52)

 (.1/8500)اإلمام ابن الجزري يف النشر

وقد أبان اإلمام أبو شامة المقدسي علة من منـع إمالـة هـاء التأنيـث بعـد ، (512:بيت رقم)متن الشاطبية(5) 

هذه الحـروف العشــرة سـبعة منهـا هـي حـروف االسـتعالء تسـتعلي إلـى : )هذه الحروف العشرة بقوله

= 
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 ،[00:المــــــــدثر]چ ڍچ،[00:يــــــــس]چ ٿ  چ،[16:األنبيــــــــاء] چٺ چ

ييي ُِٱچ ـــدة] چنلَِّطَحة ـــاطر] چہچ ،[80:األحـــزا ]چ ڻچ ،[5:المائ  ،[8:ف

  .[22: ص]  چڳچ

ا، وهيوردت يف تسعةَ  :القا     چەئ چ ،[010: البقـرة]چڃچ:َعـشَر اسم 

 ،[800: التوبـــــــة]چۇئ چ،[22: البقـــــــرة] چڭچ،[75: األعـــــــراف]

ــــة]چڤچ ــــرة] چۆئ چ،[10: التوب ــــرة]چٻ چ،[806: البق  ،[072: البق

ــــــــــج]چڱ چ ــــــــــام]چ یچ ،[2: الح : فصــــــــــلت]چڤچ،[20: األنع

ارِقة ُِٱچ،[892: آل عمـران] چڻچ،[85 : الحاقـة] چ ےچ،[50: المائـدة]چ لسَّ

يييييييييي ِِل ِٱ ) ،[8 لَّقة ــــــــــدة]چۋ  چ،[2: الحــــــــــج]چڻ  چ ،  (ُمعة : المائ

ييييييُ ُِمنِ ل ِٱچ،[67: يوســــــف]چہ چ ،[86: الجــــــن]چٹچ،[72 نِقة  چخة

  .[5: المائدة]

ــاد    چھچ ،[82: الــروم]چىئ  چ:وردت يف تســعِة أســماَء، وهــي :الضب

ــرة] ــه]چڭ چ ،[056: البق  چ ېئچ،[55: الزخــرف] چ ىئچ ،[06: ط

 چ ڀچ، [5: الواقعـــة]چ گچ،[06: البقـــرة]چ ڍ  چ ،[001: البقـــرة]

                                                 
= 

الحنك األعلى فتناسب الفتح، وهي تمنع إمالة األلف يف األسماءس فكيف ال تمنع إمالة الهاء التـي هـي 

، ولـم چچچ: مشبهة هبا، فإن كان قبل حرف االسـتعالء كســرةس فـإن اإلمالـة جـائزة يف األلـف نحـو

طـردا للبـا ، وألنَّ اإلمالـة يف الهـاء چژ چ ، وچڀ چ :يقرأ الكسائي هبا يف هـاء التأنيـث نحـو

هـي مـن حـروف الحلـق ضعيفةس فجـاز أن يمنعهـا مـا ال يمنـع إمالـة األلـف، واألحـرف الثالثـة الباقيـة 

هاس لكانـت اإلمالـة ، والعين، أما األلف فءهنا ساكنة ال يمكن كسـرها، ولو كسـر ما قبلاأللف، والحاء)

إبــراز (. لءلــف ال للهــاء، وأمــا الحــاء والعــينس فءهنــا أقــر  حــروف الحلــق إلــى حــروف االســتعالء

-8/802)، شــر  الهدايــة (8/022)الكشــف : -كــذلك -بتصــرف يســير، وانظــر(011ص)المعــاين

808.) 

مـن غيـر بإسكان العـين  چأآءوااچ:قرأه الكسائي -خاصة -[11:سورة الذاريات]چ ۆچ :حرف(8) 

 (. 227ص)، غيث النفع (2/8089)، النشر (160ص)، التيسير (620ص)السبعة : انظر. ألف

 .[800: لنساءا]چڇچ : ورد يف موضع (0) 
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  .[095: البقرة]چڀچ،[86: الشورى]

 چڻ چ،[859: البقــرة]چڱ چ: ِة أســماَء، وهــيوردت يف أربعــ: ُ الغــين

 .[810: األنعام]چ لِغة ُِبة ِچ،[79: األنعام]چ گچ ،[2: الحج]

ــاكنة   ا، وهــي  [َأَحــدَ ]وردت يف :األلــف  السب  ،[5: البقــرة]چ ٺ چ:َعَشــَر اســم 

 ،[18: غــــــافر]چ پچ ، [2: البقــــــرة]چ ڎ چ،[15: البقــــــرة]چں چ

ـــرة]  چېئچ نةيييوِ چ،[20: البق  ،[09: آل عمـــران]چۇئ چ،[02: الـــنجم]چ  ةِمة

ـــران] چٿچ ـــرة]چہچ،[5: آل عم يييچ،[027: البق وِ ِمش  ـــور]چ ة ِكة : الن

  .[99: يوسف] چڄ چ،[52

ونْحـوه،  [62: النمـل]چڑکچ: من قولهچڑچ: وُيلَحُق هبذا االسم

 .[5: ص]چٿ  چ، و[80: النجم]چے چ، و[56: المؤمنون]چۇ چو

 چ ٺچ،[017: البقـرة] چھ چ:وهـي وردت يف ثالثـِة أسـماَء،: الطباء  

ُۢة) ،[29: البقرة]  ِ.(ُُمَِطة
ا، وهي: العين    وعشريَن اسم 

 : وردت يف ثمانية 

ــــرة]چڻ چ،[11: الحجــــر]چھ چ ــــاء]چۆ  چ،[017: البق : األنبي

: المائــــدة]چ ڱچ،[98: النســــاء]چٺ  چ ،[58: األنعــــام] چ کچ ،[92

ـــــــــور]چ چچ،[60: مـــــــــريم]چ  ڇچ،[19: النمـــــــــل] چڇچ،[19  :الن

                                                 
. وهـو خطـأ، والصـوا  مـا أثبتـه، وهـو الموافـق لمـا يف الـدر النثيـر( إحدى عشـر اسـما: )يف كل النسخ (8) 

 (.0/208:)انظره

 (.  ) :قط مناس لموضعهذا ا (0) 

، (0/607)، الموضـح(025ص)التيسـير: انظر. بالهاء ةالخمس حروفألن الكسائي يقف على هذه ال (5) 

 (.8058-5/8052)، لطائف اإلشارات(1/8106)النشـر 

: انظـر چ اةأدءاچ :بالصـاد الخالصـة، هكـذاقـرأه الكسـائي  [60:األعراف]چ ڦ ڦ ڤچ :حرف (1) 

 .(015ص:)غيث النفع ،(0/178:) ، تقريب النشر(090ص:)التيسير

 .[21: ، العنكبوت10: لتوبةا]چ ڦچ  :ورد يف موضعين (2) 
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ــــة]چ پچ ،[52: القصــــص] چڃچ،[50 : النســــاء]چگچ ،[0: الجمع

ــــة]چ کچ ،[58: الرعــــد]چںچ،[07 ــــة]چ ڳ چ،[8: الواقع  ،[5 :الواقع

ــــــــة]چ ڱ چ،[50: النمــــــــل] چ ۋچ،[50: فصــــــــلت]چ پچ : الواقع

: الغاشــــية] چ ڻ چ،[51: الواقعــــة] چ ںچ،[55: الواقعــــة]چ ڱچ،[55

: المعـــارج]چأأرءأا چ ،[055: البقـــرة]چڭچ ،[97: مـــريم] چہچ،[81

ـــة] چڱ چ ،[80: يوســـف]چڻچ،[86 : الحـــج]چٺ چ،[89: الجاثي

 .[006: البقرة]چٹچ،[0

ــاد    ــي :الصب ــرة]چپ چ:وردت يف ســتَِّة أســماَء، وه  چ گچ،[01: البق

 چ ڻچ،[5: المائـــــدة]چژچ،[02: األنفـــــال]چېئچ ،[70: األنبيـــــاء]

 .[0: الحشر]چیچ،[85: المزمل]

 .[85: الحاقة]چڄ چ ،[55: عبس]چېئ چ:وهماوردت يف اسمين، : ُ الخاء

ــاء   ــِة أســماَء، وهــنَّ : الظب وِ چ ،[805: التوبــة]چڀ چ:وردت يف ثالث يي ِ مة  چِعظة

 .[68: األنعام]چ ڦ چ  ،[66: البقرة]

،  :هــو الـذ  فيــه التبفصـيل   القسـم  الثالــث  إذا كــان قبـل الهــاء أحـُد أربعــِة أحــرف 

يُخ    جَمَعَها الشَّ
ُّ
اطبي ر  : )يف قوله الشَّ ه  ابط  ، (أك  أنَّه متى كان قبل واحـد مـن : والضب

بحـرف  سـاكن  أميلـْت  أو مفصول  بينهمـاهذه األربعِة ياء  ساكنة ، أو كـسرة  متَّصلة  به،

 .يف الوقف، وإالَّ َفال

ا الهمزة     چڈچ: منها بعد الياء، وهما فوردت يف سبعة أسماَء، يف اْسمين :أمب

                                                 
  (.وهي(: ) )يف  (8) 

 (.جمعها الشاطبي(: )  )و( أ)يف  (0) 

  :وذلك يف قول اإلمام الشاطبي (5) 

 (.512)َوَأْكَهُر َبْعَد الَياِء َيْسُكُن ُمي اَل ..............................  

 (.518) ...........................ْسِر َواإِلسَكاُن َليَس بَِحاِجز  َأِو الكَ  
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ويف خمســـــة  بعـــــد الكســــــرِة،  ،[880:النســـــاء]چۓچو  ،[10: آل عمـــــران]

ــرة]چےچ:وهــي ــال]چ وئچ، و[020:البق ــل]چ ڤچ، و[86:األنف ، [6:المزم

 . [86:العلق]  چى چ، و[98:البقرة] چ ںچو

ـــا  :بعــــد اليـــاء، وهــــويف واحـــد  : فــــوردت يف خمســـة أســــماءَ  :الكـــا    [أ/0]وأمب

  [79:الحجر]چڇچ
 
 : ، ويف أربعة  بعد الكسـرة، وهي-مطلق ا -يف قراءة الكسائي

ــــــــــبس]چجثچ ــــــــــرة]چچچ، و[50:ع  چڃچو ،[008:البق

 .[25:النجم] چتةفِكة ِةُمؤِ ل ِٱچو ، [58:البقرة]

ا ، [80:األنعـام]چڤ چ: فوردت يف ثالثة أسماَء بعد الكـسر، وهي :الهاء   وأمب

 .، ولم تقْع بعَد الياء[819:البقرة]چ ڤچ، و[27:يس]چ ٿچو

ــا  ا وأمب ــرب ــي: ء  ال ــاكنة، وه ــاء السَّ ــد الي ــتَّة أســماَء بع ــَوَردت يف س  چ ۇچ:َف

 چ ېئچ، و[29:النور]چې چ، و[012:البقرة]چەئ چ، و[808:التوبة]

 .[829:يوسف] چڈ چو ،[825:المائدة]

ــيَن بعــَد الكســـرة المتَّصــلة،  ــاكن،ويف ثالث  چ ائچ:وهــيوالمفصــولة بالسَّ

، [090:البقـــــــــرة]چ دةأاءاچ، و[01:البقـــــــــرة] چ پچ، و[092:البقـــــــــرة]

ـــــــــــــران]  چڑچو ـــــــــــــدة] چڃ چ، [85:آل عم  چىئ چ،[20:المائ

                                                 
س ألن سـبق قلـم وهـوچ  ىچ بدال مـن چۓچ :لكتا  الدر النثير محمد بو طربو . د: تحقيق يف (8) 

 (.0/209: )انظره. فيه تكرارا لموضع سابق

 :آيـة]، و ق[85 :آيـة]وص، [876:آيـة]الشعراء، و[79:آية]الحجر: ورد هذا الحرف يف أربعة مواضع (0) 

نـافع، وابـن كثيـر وابـن : دون غيرهمـا، فقرأهمـا( الشعراء، وص)يف موضعي  القراء ، وقد اخُتلف[85

بـالم مفتوحـة مـن غيـر ألـف وصـل قبلهـا، وال همـزة بعـدها، وبفـتح تـاء التأنيـث يف : عامر، وأبو جعفر

، وقرأ الباقون بـألف چ ۉ چ :كذاجميع المصاحف هيف الوصل، وكذلك رسما يف هذين الموضعين 

المقنـع : انظـر. الوصل مـع إسـكان الـالم، وهمـزة مفتوحـة بعـدها وخفـض تـاء التأنيـث يف الموضـعين

ــــــين (022ص) ـــــــشر(508ص)، التيســــــير(5/765)، مختصـــــــر التبي ــــــدور (2/8951)، الن ، الب

  (.050ص)الزاهرة

ث دون غيرها يف هذا القسم، والـذي يف كتـا  يف كل النسخ الخطية بإثبات واو العطف قبل الكلم الثال (5) 

= 
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 چ ٺچ ،[00:القيامـــــــة] چ ڀچ ،[02:لقمـــــــان]چ ٺچ،[861:األنعـــــــام]

 چ ېچ،[02:القيامـــــــــة]چ ٹچ،[01:القيامـــــــــة]چ ٿچ،[05:القيامـــــــــة]

ــــــــات] ــــــــات] چءاأاأا چ،[82:النازع ــــــــات]چ وئچ،[80:النازع ، [80:النازع

يياهِرة ِِٱ)  چ ڈچ،[861:األعــراف]چءاردءاچ،[66:نفــالاأل]چ ہ چ ،(لسَّ

 چ ىتچ،[80: اإلســـــراء]چک چ،[00 :النحــــل]چ ڱچ،[008:البقــــرة]

 ،[5: طـه]چ ڇچ،[9 :ق]چ ڳچ،[25: الزخـرف]چرروراا چ،[59: عبس]

 ،[888: يوسف]چوئ چ ،[50: عبس]چ مث چ،[22: المدثر]چ ٺچ

 .[6: النجم]چ ڤچ ،[81: النجم]چگ  چ ،[52: الروم]چۆچ

ُّ يف القـرآن العزيـز مـن هـاء التَّأنيـثس قـد سـطَّرناُه : بيهتن
 جميُع مـا ُيِميلـُه الكسـائي

 .وبيَّناُه وعيَّناُه، والحمد هلل، والمنَّة هلل -هنا-

ــاَل يف الحــرزِ  ــمَّ ق ــال:) ُث ــِم َأْرُج ــْتِح َوالضَّ ــَد الَف ــُعُف بْع يضــعُف  :أ ، (َوَيْض

ــم،  إذا وقعــت بعـدَ ( أكهــر)حـروِف  إضـجاعُ  أنَّ الفـتَح لــيس  :مفهومــهالفـتح والضَّ

س بل هـو َشـهير  معمـول  بـه عنـده
وقعـت يف أربعـة مواضـَع بعـد  :فـالهمزة  ، بضعيف 

ـــــــي ، وه ـــــــوت] چ ٺچ :فتحـــــــة  ـــــــدة]چجئ چ ، و[02: العنكب ، [58: المائ

                                                 
= 

، واخـرتت إثبـات مـا يف النسـخ (258-0/252: )انظـره. إثبات الواو قبـل المواضـع كلهـا: الدر النثير

  .يف ذلك فقةاطلعت على نسخ أخرى خطية، وكلها متكما الخطية، 

 [81:لنازعاتا]چ ېئچ  :ورد يف موضع (8) 

 (. ) :قط مناس موضعهذا ال (0) 

 (. ) :قط مناس موضعهذا ال (5) 

  (.518:بيت رقم)متن الشاطبية (1) 

هو تقريب الفتحة من الكسرة، واأللـف مـن اليـاء مـن غيـر قلـب خـالص وال إشـباع مفـرط، : اإلضجاع (2) 

، اإلضـــاءة يف بيـــان أصـــول القـــراء (8792/ 2)النشــــر: انظـــر. ويعبَّـــر عنـــه كـــذلك باإلمالـــة الكـــربى

 (.97ص)عبد العلي المسئول. حات علم القراءات القرآنية د، معجم مصطل(52ص)للضباع

 (.0/995)، كنز المعاين للجعربي(012ص)إبراز المعاين: انظر (6) 
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 . [8: التوبة]چ ٱچ، و[80: النساء]چکچو

)، [01: الفـتح]چپ چ :، وهي يف خمسة أسماَء مفتوحة  :والكا   
 ،(بةكَّ ِة

، [52: النــــور]چۅ چ،[7 :األنفــــال]چۓ چ،[81 :الحاقــــة]چ ڃچ

م، وهو   .[802: البقرة]چہچ:وواحد  بعد الضَّ

، وهووالهاء    . [66: األعراف]چېئ چ:بعَد األلف يف اسم  واحد 

اء   ا، وهـــي :والـــرب  ،[22 :البقـــرة]چڭچ: وقعـــت يف اثنـــين وخمســـيَن اســـم 

ــــران آل]چېئچ ــــدة]چچچ،[826: عم  ،[858: طــــه]چۀچ،[80: المائ

 ،[88: اإلنســــان]چ ڍچ ،[80: الصــــافات] چ ۅچ، [86: لقمــــان]چڭ چ

 چڃ چ،[822: المائـدة] چۀ چ،[80: ق]چڄچ،[62: البقرة]چ ڎچ

ــــــــون]  ،[85 :األحــــــــزا ]چۋ چ،[99: الصــــــــافات]چکچ ،[65: المؤمن

 چ خبچ،[01 :األنعـــام]چېئ چ ،[12: النســـاء]چچ چ،[867: البقـــرة]چڭچ

 آل]چڈ چ،[092: البقـرة]چائ چ،[60: اإلسراء]چ چچ،[00: تالذاريا]

ييلِ ٱچ  ،[825 :عمــران ــة] چڄچ،[806: البقــرة] چ رة ةُِعم   چ ڄچ،[61: التوب

 چ ٿچ،[71: الفرقـــــان] چھچ،[88: مـــــريم]چائ چ،[9: االنفطـــــار]

                                                 
 مِ ٱ چ كل ما يف القرآن من لفا (8) 

ة
أ  :، وهيالمفتوحة بالهاء مرسومةس إال سبعة مواضع رسمت بالتاءِچرة

 ، [28:وســـــفي]چېئ  ېئچ، [52:يوســــف]چ ی یچ، [52:آل عمــــران]چۀ  ڻچ

 ،[82:التحـــريم] چ ڳ ڳچ،  [82:التحـــريم] چ گ گچ، [0:القصـــص]چ ڈ ڎچ

 .و أصل مذهبه يف البا ويقف عليها الكسائي بالهاء كما ه [88:التحريم] چ ڭ ۓچ

 (.0/667)، إرشاد القراء والكاتبين(782ص)، جميلة أربا  المراصد (228ص)المقنع: انظر

  .وهو تكرار( وحة وهي، مفتوحة وهييف خمسة أسماء مفت: ) يف األصل (0) 

 .[06: آل عمران]چ ڱچ  :موضع ورد يف (5) 

 (. ) :قط مناس موضعهذا ال (1) 

 (. )قط من اس موضعهذا ال (2) 

، رسـمت بالتـاء [0:القصص]چ ژ ڈچ: بالهاء مرسومةس إال موضعچ قُرَّ چ كل ما يف القرآن من لفا (6) 

، سـمير الطـالبين يف رسـم (122ص)يلة إلـى كشـف العقيلـة، الوسـ(107ص)المقنـع: انظر. المفتوحة

= 
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 چيتچ ،[885 :ألعـرافا]چڻچ ،[802:طـه] چںچ ،[02: البقرة]

 ،[86 :عـبس]چ کچ،[82: عـبس]چ ژ چ،[67: البقرة]چ ہچ  ،[806: البقرة]

ــــبس]چ جحچ ــــبس]چ حخ چ ،[12: ع ــــبس]چ خسچ ،[18: ع  چ مسچ،[10: ع

ــبس] ِِٱچ،[67: القصــص]چېچ ،[10 :ع ييارة ُِل  ــرة]چاَجة ييارة ةِچ،[01: البق  چ ِعمة

ــــــــة] ــــــــرة] چ ةةأاءاچ ،[80: التوب ــــــــدة] چپچ،[090 :البق  ،[06: المائ

 ،[1: األحقــاف]چې چ،[25: يوســف]چپ چ،[12 :المائــدة] چېچ

ـــرة] چ ەئچ ـــرة] چڄ چ،[092: البق ـــدثر]چ ڤچ،[02 :البق  ،[20: الم

 ،[65 :الحــج]چې چ،[02: الفــتح]چڇ چ،[81: آل عمــران]چہ چ

بالفتح علـى المـأخوذ  -كلُّها-فهذه  [80: ص]چٹ  چ ،[28: المدثر]چ ٿچ

مِ ) : بهس لقوله يف الحرز  .س فافهمْ (َوَيْضُعُف بْعَد الَفْتِح َوالضَّ

                                                 
= 

 (.61ص)وضبط الكتا  المبين 

رة ةِچ كل ما يف القرآن من لفا (8)  اَجة ، [15:الـدخان]چ ڦ ڤ ڤچ :بالهاء مرسـومةس إال موضـعِچ شة

، سـمير الطـالبين (1/8888ص)، مختصـر التبيـين (107ص)المقنـع: انظـر. المفتوحـةرسمت بالتاء 

 (.61ص)

قرأ عاصم بنصب [090:البقرة]چۋ  ۋ ٴۇچ: األول: اختلف فيه يف موضعين چ رة تِجة ِچلفا (0) 

ــاين ــا، الث ــاقون برفعهم ــين، والب ــون بالنصــب،  [00:النســاء]چڃ  ڄ ڄچ :يف الكلمت ــرأ الكوفي ق

ـــالرفع ـــاقون ب ، 2/8616)، النشـــر(060، 016ص)، التيســـير( 805،058ص)الســـبعة: انظـــر. والب

  (.79 ،27ص)، البدور الزاهرة(8660

 (. ويضعف بعد الفتح والضم أرجال(: ) أ)يف  (5) 

 (. 518:بيت رقم)متن الشاطبية (1) 

إلى حكم هذا القسـم، واختيـار وجـه الفـتح فيـه بقولـه يف كتابـه بيـان  -أيضا-أشار العالمة ابن القاضي ( 2) 

 :األخذ للكسائي بالفتح فيهس لقوله :وبابه چڄچ،چحئچ: )(818ص)الخالف والتشهير

 (.، وإليه ذهب يف التيسير، ونصه موجود يف كتب أهل ألداء(ويضعف بعد الفتح والضم)  

ـين مـن األسـالف، وإلـى ذلـك أشـار اإلمـام ابـن   وعلى األخـذ بمـذهب التقييـد يف البـا  أكثـر المحقق 

 :الجزري بقوله

اإلمـام أبـي بكـر بـن  هذا الذي عليه أكثر األئمة، وجلة أهل األداء، وعمل جماعة القراء، وهو اختيار)  

مجاهد، وابن أبي الشفق، والنقا ، وابن المنـادي، وأبـي طـاهر بـن أبـي هاشـم، وأبـي بكـر الشـذائي، 

= 
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، الذي أخذنا به إمالَة ما قبـل الهـاءس وبـه جـرى العمـُل بَِفـاس والمْغـر : تنبيه

 . بإمالة الهاِء وما قبَلها: وقيَل 

 كان يقُف على هـاء التَّأنيـِث، ومـا ضـارَعها : اعلمْ : )وقال يف التَّيسير
َّ
أنَّ الكسائي

  .(باإلمالةِ [اللَّفا]يف

يريُد إمالَة الهاء، وإمالَة الفتحِة التـي قبلهـا، وكـذا نـصَّ عليـه يف : )قال يف شرحه 

أنَّه كـان يقـُف علـى هـاء التَّأنيـث ومـا ضـارعها باإلمالـة الخالصـةس : )كتا  الموضح

ــان ال ُيوَصــُل إلــى إَمالتهــا إالَّ بــذلَكس إذ  ــُل الفتحــَة التــي قبلهــا إلمالتهــاس إذ ك فُيِمي

                                                 
= 

وأبي الحسن بن غلبون، وأبي محمد مكي، وأبي العباس المهدوي، وابن سـفيان، وابـن شـريح، وابـن 

لفحـام الصـقلي، وصـاحب مهران، وابن فارس، وأبي علي البغدادي، وابن شيطا، وابـن سـوار، وابـن ا

العنوان، والحافا أبي العالء، وأبي العز، وأبي علـي البيطـار، وأبـي إسـحاق الطـربي، وغيـرهم، وإيـاه 

أختار، وبه قرأ صاحب التيسير على شيخه ابن غلبـون، وهـو اختيـاره، واختيـار أبـي القاسـم الشـاطبي، 

 (.8552-1/8500)النشر(. وأكثر المحققين

حيـث  (815ص)إلى هذا االختيار يف كتابه بيان الخالف والتشـهير -أيضا-ابن القاضيوأشار العالمة ( 8) 

 (.ما قبل الهاء فقط األخذ يف الوقف للكسائي بإمالة [52:البقرة]چپچ)  :قال

 -الراضـي بـن عبـد الـرحمن السوسـي: إلى األخـذ هبـذا المـذهب عنـد المغاربـة -أيضا -وممن أشار  

 : حيث قال(  /6 ورقة:)يف كتابه المأخوذ يف األداء( هـ8885ت)-تلميذ ابن القاضي

وبابه، وكل ما يمليه الكسائي يف الوقف مـن هـاءس فالعمـل علـى إمالـة مـا قبـل  [52:البقرة]چپچ)

بعد الياء الساكنة، والكسرس مـن غيـر ( أكهر) التأنيث فقط، وبذلك قرأت، وبه آخذ، وكذا قرأت حروف

  (.ثاعتبار فاصل بينها وبين هاء التأني

للعالمـة (  /96ورقـة)يف كتـا  إتحـاف األخ األود المتـداين بمحـاذي حـرز األمـاين -كذلك -وجاء

 : ما نصه( هـ8081ت)محمد بن عبد السالم الفاسي

وهـو ، -كمكـي، وأبـي العـز، وابـن الفحـام، وغيـرهم-وهذا مـذهب الِجلـة مـن القـراء عـن الكسـائي )

فتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الياء تبعا لعدم إمكـان أن ينحى بال -كما سبق -س ألن اإلمالةالصحير

س فكيف توجد يف الهـاء  وألي شـيء تـرد الهـاء -خاصة-ي هذا الحرف الذي هو األلفخغيرهس فهي ف

إذا أميلت، وقد نص األهوازي على أن اإلمالة عن الكسائي إنما هي يف الفتحة التي قبل الهـاء، وذهـب 

،اهر التيسير، ومذهب ابن شريح، والمهدوي، وغيرهم، فإن لم يكن  آخرون إلى أن الهاء ممالة، وهو

 .(مجازاس فليس بصحيح

 لكـلس ألنـه الموافـق (اللفـا: )، واخـرتت إثبـات(يف اللفـا(: )  )و( أ)، ويف (يف األلفاظ: )يف األصل (0) 

 (.890ص)حاتم الضامن . ، ود(077ص)، وفريد عزوز(22ص)أوتوبرتزل: تحقيقات كتا  التيسير

 (. 890ص: ) التيسير (5) 
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 . نتهىا. (ساكنة  كاأللف[  /0]هي

ـيخ كـذلك، إمالُة ما قبل الهاء: ومذهب  اإلما  ـا-وحاصل  قـول الشب  ،-أيضا

ه  بإمالة ما : ذكُر إمالة ما قبل هاء التَّأنيث:)وقال يف كتا  التَّذكرة ما نصُّ
ُّ
َد الكسائي تفرَّ

ــث ــل هــاء التَّأني ــا ، (قب ــال يف كت ــاء : )الكشــف وق ــل ه ــا قب ــة م ــل إمال ــاُ  عل ب

 .(التأنيث

ر النَّثيرقال ـيخ هـو الجـاري يف تفسـير : واعلمْ : )يف الدُّ أنَّ الحاصَل من كـالم الشَّ

اإلمالة يف هذا البا ، وهو أنَّ اإلمالَة تقريُب الفتحة من الكسرة، وتقريُب األلف مـن 

عى تقريُبهــا مــن اليــاء، وال فتحــَة فيهــا فتقــُر  مــن  اليــاء، وهــذه اليــاُء ال يمكــُن أن ُيــدَّ

ا -رة، وعلى هذا الكس َضـرْبُت : )أنُه َسِمَع العرَ  يقولون: يجري قوُل سيبويه -أيض 

شبََّه الهاَء باأللفس فأماَل ما قبلها كما كاَن يميُل ما : ، ثمَّ قال(أخذُت أخذة  )، و(ضربة  

 .قبل األلف

                                                 
: ، ، وقـد صـر  اإلمـام الـداين بمذهبـه يف هـذه المسـألة يف غيـر كتـا  مـن كتبـه، انظـر(226-0/222)الدر النثيـر( 8) 

 (605-0/600)والموضح  ،(21ص)، مفردة الكسائي(827ص)، التهذيب(0/765)جامع البيان 

عبــد اهلل محمــد بــن شــريح  يعلــى أبــ( اإلمــا ) إطــالق لقــب : مــن مــنهج المــالقي يف كتابــه الــدر النثيــر  (0) 

علـى ( الحافظ) ، ولقب (هـ157ت )على أبي محمد مكي بن أبي طالب( الشيخ)، ولقب (هـ176ت)

 (. هـ111ت)أبي عمرو عثمان بن سعيد الداين

 :إمالة هاء التأنيث مع ما قبلها، حيث قال: الذي نص عليه اإلمام ابن شريح يف الكايف أن مذهبه هو (5) 

، وهو ما ذكره عنه المـالقي يف (28ص)الكايف ( والممال يف هذا البا  للكسائي هاء التأنيث وما قبلها)

 : سحيث قال اإلمام ابن الجزري -أيضا -وهو ما جاء يف النشر، (0/226:)انظره. الدر النثير

وأهنـا نفسـها ليسـت هل هي ممالـة مـع مـا قبلهـا، أو أن الممـال هـو مـا قبلهـا، : اختلفوا يف هاء التأنيث)

وهو مذهب الحافا أبي عمرو الداين، وأبـي العبَّـاس  ممالة  فذهب جماعة من المحققين إلى األول،

) النشـر. (المهدوي، وأبي عبد اهلل بن سفيان، وأبي عبد اهلل بن شريح، وأبي القاسم الشاطبي، وغيـرهم

1/8556.) 

 (.أ)ليست يف ( يثتفرد الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأن) عبارة  (1) 

التذكرة يف اخـتالف القـراء، وهـو مـن مؤلفـات اإلمـام مكـي  هو: ، وكتا  التذكرة(0/226)الدر النثير (2) 

 .المفقودة

، وهـو مـذهب مكـي، وذهب الجمهـور إلـى الثـاين:) ، وجاء يف النشر البن الجزري (8/025)الكشف (6) 

الطاهر بن خلف، وأبي محمد سبط الخياط، وابن  والحافا أبي العالء، وأبي العز، وابن الفحام، وأبي

 (.1/8556)النشر (.سوار، وغيرهم
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ا تنصي: وال َينبغي أن ُيْفَهَم من الحافا واإلمام  ُصـهما أنَّهما ُيخالفان يف هذا، فأمَّ

على أنَّ الهاَء ممالة س فيمكُن َحْمُلُه على أنَّ الهاَء إذا ُأميَل ما قبلهـاس فالُبـدَّ أن َيْصـَحَبها 

 ُيخالُِف حالها إَِذا لم ُيَمْل مـا قبلهـا، وإن لـم [َصْوتِها]يف
 
عف َخفي حال  َما من الضَّ

َيا ذلـَك الميُكن الحـاُل مـن قـداَر إمالـَة مـا قبـل هـاء جـنس التَّقريـب إلـى اليـاء، وَسـمَّ

 .(التَّأنيث يف حال الوقف عليها

 باُ  اختالفِهم يف إمالة ما قبل هاء التَّأنيث: )يف تذكرته وقال طاهُر بُن غلبونَ ]

 .[(يف حال الوقِف عليها

ـا -هي ممالـة  : واخُتلَِف يف الهاء، فقيَل : )قال الجعربيُّ  ، وهـو المفهـوُم -أيض 

، : ارة التَّيسير، وقِيَل من عب حيُحس لَِما ُنَبي ُن، َنـصَّ عليـه األهـوازيُّ غيُر ُممالة، وهو الصَّ

ا لءْصـل، وعلـى  اس وَفاق  ز  ل ُمَتَجو  وابُن العالِء، َفَتْرَجَم النَّا،ُم الباَ  على مذهب األوَّ

                                                 
، و الموافـق لمـا يف الـدر النثيـر ، وهـو األنسـب للسـياق( )، و(أ) : ما أثبتـه مـنصورهتا، و: يف األصل (8) 

 .(1/8556)، والنشـر(0/227)

وهـو ( اهلل العلـي العظـيم أعظـم وأحكـمو: )يف خـتم النقـل(  )، و(أ)، وورد يف (0/227)الدر النثيـر  (0) 

 .الموافق لما يف الدر النثير

وال ينبغـي أن يكـون بـين ):وقد تابع اإلماُم ابن الجزري المالقيَّ يف الجمـع بـين المـذهبين، حيـث قـال 

س فباعتبار حد  اإلمالة، وأنه تقريب الفتحة من الكسرة، واأللف من الياءس فإنَّ هـذه الهـاء  القولين خالف 

 يمكن أن يدعى تقريبها من الياء، وال فتحة فيها فتقر  من الكسرة، وهذا مما ال يخالف فيـه الـداينُّ، ال

ومن قال بقوله، وباعتبـار أنَّ الهـاء إذا أميلـت، فـال بـدَّ أن يصـحبها يف صـوهتا حـال مـن الضـعف خفـي 

لـى اليـاء، فيسـمى ذلـك يخالف حالهاس إذا لم يكن قبلها ممال، وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إ

، ومن قال بقولهس فعاَد النزاُع يف ذلك لفظياس إذ لم يمكن أن  المقدار إمالة ، وهذا مما ال يخالف فيه مكيي

 (.8557-8556/ 1) النشر(. يفرق بين القولين

ضابط، عبيد اهلل بن غلبون الحلبي، نزيل مصـر، أستاذ عارف، وثقة أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن   (5) 

-0/609)معرفـة القـراء : انظـر(. هــ500)وحجة محرر، وشيخ أبي عمرو الـداين ، تـويف بمصــر سـنة

 .(8/500)، غاية النهاية (600

 (.8/052)التذكرة يف القراءات الثمان   (1) 

 (. )، و(أ) :منما أثبته من األصل، و ساقطمابين المعقوفين   (2) 

ن إبراهيم بن خليل الجعربي، عالم بالقراءات، ومـن فقهـاء الشـافعية، إبراهيم بن عمر بهو أبو إسحاق   (6) 

-1/8165)معرفـة القـراء : انظـر(. هــ750)له شـر  علـى الشـاطبية، والرائيـة، وغيرهمـا، تـويف سـنة 

 .(8/9)، غاية النهاية (8162
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ْرَنا قِْف (َوَقْبَلَها ُممال  ) :الثَّاين َقال يف النَّظم  . انتهى(ال إِمالة، ولهذا َقدَّ

لئوقاَل يف : اختلَف النَّاُس يف محـل  اإلمالـة يف هـذا الَفْصـل، فقـال قـوم  : )الآلَّ

َمحلُّها الحرُف الذي قبل الهاء، ُينَحى بفتحته نحَو الكسرة، وَتْبقى الهاُء َعلى ما كانْت 

لـذي قبـل الهـاء اإلمالـُة يف هـذا الفصـل محلُّهـا الحـرُف ا: عليه قبل ذلك، وقـال قـوم  

، وإليه أشار النَّا،مُ  والهاُء،  .انتهى( وإليه َذَهَب الحافُا أبو عمرو 

ا: )وقال ابُن الجزري     .انتهى (باُ  إمالة هاء التَّأنيث وما قْبلها وقف 

ــاجزٍ : )وينــدرُج يف ُعُمــوم قولــه)  ــكان  لــيس  ب ح  [ 52:الــروم]چۆچ(:واإلس 

، والتَّيسـيرس ألنَّـه اسـتثنى  وهـو المفهـوُم مـن عبـارة اإلمالـُة،: وفيها وجهـان  
ـاطبي الشَّ

 المفتو  والمضموم قبل
َ
اءس فبقي باإلمالـُة قـرأُت، : غيرُه على اإلمالة، وقال الداينُّالرَّ

، وهو األشهُر،
ُّ
قلي وبه قـرأُت، وإليـه أشـاَر  وبه آخُذ، والفتُح به َقَطَع أبو العالِء، والص 

ها) :يف الهداية بقوله ب اق 
اكن  ف لوف ط رت  إ ذ  إط   .قالُه الجْعربيُّ ( (س 

                                                 
 (. 0/992)كنز المعاين   (8) 

، أبو عبد اهلل محمد بن حسـن بـن محمـد الفاسـي :ومؤلفه كتا  الآللئ الفريدة يف شر  القصيدة،: أي   (0) 

إمام كبير أستاذ كامـل عالمـة، ولـد بفـاس بعيـد الثمـانين وخمسـمائة، ثـم قـدم مصـر فقـرأ ، نزيل حلب

بصـيرا ، القراءات على اثنين من أصحا  الشاطبي، كان إماما متقنـا ذكيـا واسـع العلـم كثيـر المحفـوظ

ت إليه رئاسة اإلقراء بمدينة حلـب، وأخـذ عنـه خلـق كثيـر مـنهم، انته، خبيرا باللغة ، بالقراءات وعللها

 (.805-0/800)، غاية النهاية(8552-5/8500)معرفة القراء: انظر (هـ626)وهبا تويف سنة 

اختلف الناس يف محل اإلمالة يف هـذا : )، ونص العبارة فيه(8/112)الآللئ الفريدة يف شر  القصيدة  ( 5) 

الحرف الذي قبل الهـاء، ينحـى بفتحتـه نحـو الكسـرة، وتبقـى الهـاء علـى مـا  محلها: الفصل، فقال قوم

وهـو اإلمالة يف هذا الفصـل محلهـا الحـرف الـذي قبـل الهـاء والهـاء، : كانت عليه قبل ذلك، وقال قوم

 (. وإليه ذهب الحافا أبو عمرو، وإليه أشار النا،م ،الوجه

ن محمد بن علـي الدمشـقي، المعـروف بـابن الجـزري، هو اإلمام المحقق أبو الخير محمد بن محمد ب (1) 

هـ بدمشق ونشأ هبا، وأخذ علم القراءات عن جماعـة 728عمدة المقرئين، وشيخ المحررين، ولد سنة 

هبا وبمصر، واشتد تعلقه هبذا العلـم فـألف فيـه المؤلفـات الجامعـة النافعـة، مـع اشـتغاله بعلـوم أخـرى 

، الضـوء الالمـع (028-0/017)غايـة النهايـة : انظـر( هــ955)كالفقه والحـديث، تـويف بشـيراز سـنة 

(0/022.) 

ــب النشــر (2)  ــف:) ، ويف النشــر (8/508)تقري ــا يف الوق ــا قبله ــث وم ــاء التأني ــة ه ــا  إمال / 1)النشــر (. ب

8502.) 

 (22ص)مفردة الكسائي للداين: وانظر، (0/996)كنز المعاين  (6) 
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لئ وم چۆچ:وقد اْخُتلَف يف: )وقال يف الآلَّ س فكاَن أبو [52:آية]يف ُسورِة الرَّ

ــي هشــام   ــُن أب ــاهر ب ــالفتحس  َط ــه ب ــاكن حــرَف [لكــون  ]وأصــحاُبه يقفــوَن علي السَّ

ـاكَن حـاجز  االستعالء، وكاَن آخروَن يقفوَن باإلمالةس ا ة الكسـرة، وأنَّ السَّ ا بقـوَّ عتـداد 

  .انتهى( -رحمه اهلل -النَّا،م [أ/5]غيُر حصين، وعلى َهذا الوجه اعتَمَد 

ُصـوا اإلمالـةَ ) :قاَل ابُن الجزري   يف الـروم چۆچواستثنَى جماعـة  مـن الـذين خصَّ

س[52:آية] كـابن شـيَْطا، وابـن  س ففتُحوهـا مـن أجـِل َكـْون الفاصـل حـرَف اسـتعالء  وإطبـاق 

، وغيــرهم، ولــم َيْســتَثْنِه  ــام، وابــِن ُشــريح  ، وأبــي الَعــالء، وابــن الفحَّ
ــاط  ، وِســبْط الخيَّ ســوار 

، وجماعة[الوجهين]الجمهوُر، وذَكَر 
ي
 .انتهى(الداينُّ يف غير التَّيسيرس ومكي

ر النَّثيـر  ُّ يف الـدُّ
داد المـالقي بـالفتح، : ها اإلمـاُمس فقـالاسـتثنا: )وقال ابُن أبي السَّ

ــِن ُمجاهــد، وكــذلك ذكــرَ  ــيُخ الخــالَف عــن أصــحا  اب الخــالَف يف غيــر وذكــَر الشَّ

 .انتهى(لْم َيْسَتْثنِهاالتَّيسير، وُمقَتَضى قوله يف التَّيسير إمالُتهاس إذ

يبل: )قولهُ  اة ِّ م  س 
ع ألٍف عند  الك  و 

م س  ه  ب عض   .(و 

ا -ما قبل هاء التَّأنيث  داء أخَذ بإمالةبعُض أهل األ: أي ما لـْم يكـن ألفـًا  -مطلق 

                                                 
: انظـره. ، وهو الموافق لما يف الآللـئ الفريـدة( )، و(أ)  :من تهما أثب، و(لسكون الساكن: ) يف األصل (8) 

(8/128.) 

يف سـورة چۆچ:وقـد اختلـف يف:)، ونـص العبـارة فيـه(8/128)الآللئ الفريدة يف شـر  القصـيدة (0) 

سفكان أبـو طـاهر بـن أبـي هشـام وأصـحابه يقفـون عليـه بـالفتحس لكـون السـاكن حـرف [52:آية]الروم 

ا بقــوة االســتعالءس فمنــع اإل مالــة لقوتــه علــى الفــتح باســتعالئه، وكــان آخــرون يقفــون باإلمالــةس اعتــداد 

 (.الكسرة، وأن الساكن حاجز غير حصين، وعلى هذا الوجه اعتمد النا،م رحمه اهلل

 (.1/8552) النشر يف، وهو الموافق لما ( )، و(أ)من  ما أثبتهمن األصل، و اقطمابين المعقوفين س (5) 

 (.1/8552) النشر (1) 

 (.  ) :ليست يف( إذ لم يستثنها: )عبارة (2) 

 (.0/258)الدر النثير  (6) 

يف كتـا  ومفاد النقول التي أوردها ابن القاضي يف حكم هذه الكلمة أنه يختار وجه اإلمالة، وقـد جـاء  

 چ ۆ ۆچ): لتلميذه للراضـي بـن عبـد الـرحمن السوسـي مـا نصـه(أ/25ورقة)المأخوذ يف األداء 

 .(بتمالة ما قبل هاء التلثيث على المشهور قرأت له: يف االةتبار للكساة  [52:مالرو]

 (. 510:بيت رقم)متن الشاطبية   (7) 
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 :يف الُخالصةس حيُث قال ، وهذه طريقُة ابِن مالك  چڎ چ ، وچٺ چ:نحو

 .َوْقف  إَذا َما َكاَن َغيَر ألِِف  *** التَّأنِيِث يف( َها)َكَذا الذي َيلِْيِه 

ع ألٍف :)قوله: )قاَل الجعربيُّ  و 
لـم ُيـنَصَّ لى إطالقهس بـل ِسـوَى ألـف  ليَس ع( س 

ِل، وهـــــــــي ، [09: آل عمـــــــــران]چۇئچ:علـــــــــى إمالتهـــــــــا يف البـــــــــا  األوَّ

يييي)، و[99: يوســــف]چڄچو وِ ِمش  ــــرة]چہچ، و (ة ِكة  [(027: البق

 .انتهى

ُم فيهـا َذلـَك، وكـذلَك : قلُت  ـا، َفـال ُيتـوهَّ  چٿچ:فإنَّ َهذه تماُل َوْصـال  ووقف 

 . َذَكَرَها يف آل عمرانَ 

 قــال
ُّ
 ُيميــُل ألــَف : )المــالقي

َّ
ــه ال خــالَف أنَّ الكســائي  چہ چ:واعلــْم أنَّ

چ، و[027: البقرة]
وِ ِمشِ  : آل عمـران]چۇئچ، و[99: يوسف]چڄچ، وچة ِكة

 .([5: آل عمران]چ  ٿچ ، و[09

                                                 
إمـام زمانـه يف العربيـة، وألـف ، أبو عبد اهلل محمد بـن عبـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن مالـك الطـائي األندلسـي (8) 

يل إلـى مثلـه والكافيـة والخالصـة ونظـم يف القـراءات من ذلك التسه، التواليف المفيدة يف فنون العربية

ــويف بدمشــق ســنة  ـــ670)قصــيدتين ، وت ــراء : انظــر( ه ــة الق ــة (8561-5/8565)معرف ــة النهاي ، غاي

(0/892-898)، 

  (.081:بيت رقم)ألفية ابن مالك  (0) 

  .[52: النور]چۓچ :موضعورد يف  (5) 

 (.017ص )، إبراز المعاين(5/177)فتح الوصيد: ، وانظر(0/996)كنز المعاين  (1) 

بيـت ) ، وتبع الشاطبي أصلهس فأوردها يف صـدر فـر  سـورة آل عمـران(010، 890ص)التيسير: انظر (2) 

 :، وهو قوله(216: رقم

 وُقل َل يف َجود  وبالخلف َبلَّال ** وإضجاُعك التوراة ما ُردَّ حسنه  

س على إطالقهس ألن المقروء به مـن الحـرز وأصـله لي: -رحمه اهلل -، وكالم المالقي(0/207-209 (6) (

، وأما بقية الكلم المذكورةس فاإلمالة من چۓچ:اإلمالة للكسائي من رواية الدوري يف موضع: هو

ــروايتين  ــال ال ــدوري)ك ــر( . أبــي الحــارث، وال ــير: انظ ــر (898ص)التيس ــث (8010/ 1)، النش ، غي

 (.002ص )، البدور الزاهرة(102ص)النفع
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امة انتهى ما ُوِجَد بخط  َشيخنا  سّيدنا أبـو زيـد عبـد : الفقيه، األستاذ المحقق  الفهَّ

ـد بـن القاضـيالرَّ  كـان اهلُل لـه، وَلَطـَف بـه، وكـان لـُه وليًّـا -حمن بن القاسـم بـن محمَّ

ا ارين بمن ه وُيْمنِه، وبفضله ورحمته، آمينَ  ونصير    .-يف الدَّ

ــي دنا صــاحب  ــى س ــيم، وصــلَّى اهلل َعل   الَعظ
ــي ــاهلل العل َة إالَّ ب ــوَّ وال حــوَل وال ق

ـرف الَعميم، وعلى اآله  الرباهين، والشَّ  .وصحبه وسلَّم تسليم 

 

*                  *                 * 

                                                 
والحمــد هلل ر  العــالمين، انتهــى مــا ألفــه شــيخنا ســيدي عبــد الــرحمن بــن القاســم (: أ)النســخة ختــام (8) 

رحمه اهلل، ونفعنا به وبأمثاله، آمين بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما، والحمـد  -القاضي

 .هلل، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما

 .مد اهلل، وحسن عونه، والحمد هلل ر  العالمينانتهى بح(:  )وختام النسخة  
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 اخلامتة

الحمد هلل ر  العالمين، والصالة والسالم على سـي دنا ونبي نـا محمـد وعلـى آلـه 

 :وصحبه والتابعين، وعلى من سار على منهاجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ؤلَّـف الـوجيز، والقـي م اإلبريـز، والـذي فقد أكرمني اهلل بدراسة وتحقيق هـذا الم

ساق فيه العالمة ابن القاضي خالصـة مـن الفوائـد والفرائـد التـي جمعهـا مـن بطـون 

م أداء  عنـد  أحكام با كتب الفن  يف بيان  إمالة هاء التأنيث للكسائي، وأوضـَح المقـدَّ

 .المغاربة يف مسائله

على وجه قريب مما أراده المؤلَّف،  وقد اجتهدتُّ يف دارسة وتحقيق النَّص، وإخراجه

 .إيضا  وتصويب إلى وعلَّقت على بعض المواضع التي حسبُت أهنا بحاجة

 :أبرز نتاةج تحقيق هذه الرسالة ومن 

8/ 
 
 .اختيار العالمة ابن القاضي لمذهب التقييد يف با  إمالة هاء التأنيث للكسائي

 .بل هاء التأنيثاختياره للقول بأن الممال هو الحرف الواقع ق/ 0

 .أكابر أهل األداء، وأئمة اإلقراء من المشارقة والمغاربةاعتضاده بنقول /5

 :وأوص  يف ةتم البحث بما يل 

صــين، وإرث / 8 ــراءات الرَّ ــراث العلمــاء الق ــع ت ــى تتب ــم عل حــثُّ طــال  العل

ــا يف  ــزال مخطوط  ــا ال ي ــر منه ــا، فكثي ــة هب ــة القرآني ــراء المكتب ــين، وإث األســالف الثم

 .لمكتبات وخزائن الرتاثا

العنايــة بجمــع اختيــارات العالمــة ابــن القاضــي يف علــم القــراءات، والرســم / 0

 .والضبط، وبيان القواعد التي اعتمد عليها يف تقريراته، واستند إليها يف تحريراته

الموازنة بين منهج علماء القراءات المشـارقة والمغاربـة يف طرائـق التـأليف / 5

 .، وعْرض مسائله وأحكامهيف علم القراءات

قنــا لصــالح العمــل، ويغفــر لنــا الخطــأ والزلــل، ويكرمنــا بنيــل  واهلل أســأل أن يوف 

 .المرام، وحسن الختام

 ..آمين ..آمين
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 املصادر واملراجع

 :المخطوطة: أوالا 

 محمــد بــن عبــد الســالم إتحــا  األا األود المتــداين بمحــاذ  حــرز األمــاين ،

 (.8018)الحسنية، مجموع رقم، المكتبة (هـ8081ت)الفاسي

 ،(هـــ8885ت)الراضــي بــن عبــد الــرحمن السوســي رســم القــراءات الســبع ،

 (.92)مكتبة المسجد النبوي، مجموع، رقم الحفا

 مكتبـة (هــ8885ت)الراضي بن عبـد الـرحمن السوسـي، الملةوذ يف األداء ،

 (.92)المسجد النبوي، مجموع، رقم الحفا

 :المطبوعة:ثانياا

 إبراهيم : ، تحقيق(هـ626)، أبو شامة المقدسي  من حرز األماينإبراز المعاين

 .هـ8120، 8عطوة عوض، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط

 ــراءات األربعــة عشـــر ــدمياطي إتحــا  فضــلء البشـــر يف الق ــا ال ، أحمــد البن

شعبان إسماعيل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، . د: ، تحقيق(هـ8887ت)

 .هـ8127، 8ط

 أبـو عيـد رضـوان  القـراء والكـاتبين إلـى معرفـة رسـم الكتـاب المبـين، إرشاد

عمـــر حســن المراطــي، مكتبــة اإلمـــام : تحقيــق( هـــ8588ت)المخلــاليت 

 .هـ8109، 8البخاري، مصـر، ط

 ،ــراءة ــان أصــول الق ــن علــي الضــباع  اإلضــاءة يف بي ، (هـــ8592ت)محمــد ب

 .هـ8102، 8المكتبة األزهرية، القاهرة، مصر، ط

  دار العلــم للماليــين، بيــروت، (م8076ت)، خيــر الــدين الزركلــياألعــل ،

 .م0220، 82لبنان، ط

 (212ت)، أبو جعفر أحمد بـن علـي بـن البـاذ  اإلقناع يف القراءات السبع ،

عبد المجيد قطامش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السـعودية، . د: تحقيق

 .هـ8100، 0ط
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 أبـو زيـد عبـد الـرحمن عالم أ  القرع اإليضاق لما ينبهم عن الورع يف قراءة ،

ــن القاضــي  ـــ 8290ت )ب ــق(ه ــة وجــدة، . د: ، تحقي ــالوالي ، مكتب ــد ب محم

 .هـ8107، 8المغر ، ط

  (هـــ712ت )، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف األندلســيالبحــر المحــيط ،

 .هـ8102، 8صدقي محمد جميل دار الفكر، لبنان، بيروت، ط:تحقيق

 (هـ088ت )، جالل الدين السيوطي ن والنحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويي ،

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان: تحقيق

  بيان الخل  والتشهير واالستحسان وما أافله مورد الظمآن ومـا سـكت عنـه

التنزيل ذو البرهان وما جرع به العمل من ةلفيـات الرسـم يف القـرآن وربمـا 

أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن  :بيانــه بلوضــر برهــان ةــالف العمــل الــن  فخــذ

عبـد الكــريم بـو غزالـة، دار ابـن الحفصــي، . د: ، تحقيـق(هــ8290)القاضـي

 .هـ8156، 0الجزائر، ط

 ،أبـو زيـد  بيان الخل  والتشهير وما وقع يف الحرز من الزيادات على التيسـير

ــن القاضــي ــرحمن ب ــد ال ـــ8290)عب ــق(ه ــو ، .أ :، تحقي ــو طرب ــد ب د محم

 .هـ8157، 8، المغر  ط Bucephaleعةمطب

 محمد المختار ولد أباه، منشورات . ، دتاريخ القراءات يف المشرق والمغرب

 .هـ8102، 8المنظمة اإلنسانية للرتبية والعلوم والثقافة، ط

  ، السـيد عبـد العزيـز سـالم، مؤسسـة . دتاريخ المغـرب يف العصــر اإلسـلم

 .م8000 ،8مصر، ط شبا  الجامعة، اإلسكندرية،

 دار الصـحابة، (هـ157ت )، مكي بن أبي طالب التبصرة يف القراءات السبع ،

 .هـ8107، 8طنطا، مصر، ط

  ، (هـ8290)أبو زيد عبد الرحمن بن القاضيتحقيق الكل  يف قراءة اإلداا ،

 .هـ8152، 8عطية الوهيبي، دار الفكر، عمان، األردن، ط. د: تحقيق

 (هـــ500ت)أبــو الحســن الطــاهر بــن غلبــون، التــذكرة يف القــراءات الثمــان ،
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، 0أيمــن رشــدي، مكتبــة التوعيــة اإلســالمية، القــاهرة، مصــر، ط. د: تحقيــق

 . .هـ8108

 ،د عــادل رفــاعي، .أ :، تحقيــق(هـــ955)محمــد بــن الجــزري تقريــب النشــر

 .هـ8152، 8مطبوعات مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، ط

 ( هــ111ت)عثمـان بـن سـعيد الـداين  رو، أبـو عمـالتيسير يف القراءات السـبع

، 8حـــاتم الضـــامن، مكتبـــة الصـــحابة، الشـــارقة، اإلمـــارات، ط.د: تحقيـــق 

 .هـ8100

 ،أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعيد الـــداين  جـــامع البيـــان يف القـــراءات الســـبع

مجموعة من الباحثين يف جامعـة أم القـرى، طبـع كليـة : ، تحقيق(هـ111ت)

 .هـ8109، 8الشارقة، اإلمارات، ط الدراسات العليا والبحث، جامعة

 إبـراهيم الجعـربي جميلة أربـاب المراصـد يف شـرق عقيلـة أتـراب القصـاةد ،

، 8محمد الزوبعي، دار الغوثاين، دمشق، سوريا، ط. د: ، تحقيق(هـ750ت)

 .هـ8158

 أبـو حفـص عمـر بـن المظفـر بـن الـوردي ةريدة العجاةب وفريدة الغراةـب ،

أنور محمود زنايت، مكتبة الثقافـة اإلسـالمية ، : ، تحقيق(هـ920ت )الحلبي 

 .هـ8109، 8القاهرة، مصـر، ط

 (هـــ722ت)، عبــد الواحــد بـن محمــد المــالقي الـدر النثيــر والعــذب النميـر ،

عادل أحمد عبد الموجـود ومـن معـه، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : تحقيق

 .هـ8101، 8لبنان، ط

 (هـــ722ت)بــن محمــد المــالقي، عبــد الواحــد الــدر النثيــر والعــذب النميــر ،

دار الفنــون للطباعــة والنشــر، جــدة، : أحمــد المقــري، الناشــر. د: تحقيــق

 .هـ8188، 8السعودية، ط

 (هـــ722ت)، عبــد الواحــد بــن محمــد المــالقيالــدر النثيــر والعــذب النميــر ،

محمــد بـــو طربــو ، وزارة األوقـــاف والشــئون اإلســـالمية، . د. أ: تحقيــق

 . هـ8150، 8المغر ، ط
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 إبـراهيم الـوايف، لدراسات القرآنية يف المغرب يف القرن الرابع عشر الهجر ا ،

 .هـ8102، 8مطبعة النجا ، الدار البيضاء، المغر ، ط

 :المجلت العلمية، واألبحاث المحكمة: ثالثً

 ت )، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحميري الروض المعطار يف ةبر األقطار

، 0بيروت، لبنـان، ط اس، مؤسسة ناصر للثقافة،إحسان عب:، تحقيق(هـ022

 . م8092

 دسفير العالمين يف إيضاق سمير الطـالبين يف رسـم وضـبط الكتـاب المبـين ، .

 .هـ8106، 0أشرف فؤاد طلعت، مكتبة اإلمام البخاري، مصر، ط

 سلوة األنفاس ومحادثة األكيـاس بمـن أقبـر مـن العلمـاء والصـلحاء بفـاس ،

محمـد بـن حمـزة الكتـاين، دار الثقافـة، . د: ، تحقيـقمحمد بن جعفر الكتـاين

 .هـ8102، 8المغر ، ط

 ــة ــات المالكي ــة يف طبق ــور الزكي ــجرة الن ــر مخلــوف ش ــن عم ــد ب ت )، محم

عبد المجيد خيالي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، : ، تعليق(هـ8562

 .هـ 8101، 8ط

 تحقيـق(هــ112ت)أبو العبـاس أحمـد بـن عمـار المهـدوي .شرق الهداية ، :

 .هـ8186، 8حازم حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط.د

 د عـادل .أ :، تحقيـق(هــ952)أحمد بن محمد بن الجزري :شرق طيبة النشر

 .هـ8152، 8رفاعي، مطبوعات مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، ط

 محمــد الحــاج : صــفوة مــن انتشــر مــن أةبــار صــلحاء القــرن الحــاد  عشـــر

عبـد المجيـد الخـالي، مركـز الـرتاث الثقـايف . د: ، تحقيـق(هــ 80ق)يناإلفـرا

 .هـ8102، 8الدار البيضاء، المغر ، ط المغربي،

 ــرن التاســع ــع ألهــل الق ــرحمن الســخاوي الضــوء اللم ــد ال ــن عب ، محمــد ب

 .هـ8100، 8، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(هـ020ت)

  ، أحمد : ، تحقيق(هـ8890ت)محمد بن أحمد الحضيكيطبقات الحضيك

 .هـ8107، 8بومزكو، مطبعة النجا  الجديدة، الدار البيضاء، المغر ، ط
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 أبــو الخيـــر محمــد بـــن يوســف الجـــزري اايــة النهايـــة يف طبقــات القـــراء ،

ــي بنشـــره ج(هـــ955ت) ــروت، . ، عن ــة، بي ــب العلمي برجسرتاســر، دار الكت

 .هـ8122لبنان، 

 لنوري الصفاقسـي، دار الكتب العلمية، ، علي اايث النفع يف القراءات السبع

 .هـ8180، 8بيروت، لبنان، ط

 ( هــ615ت)، أبو الحسن بن محمـد السـخاوي فتر الوصيد يف شرق القصيد

موالي محمد الطاهري، نشر مكتبـة الرشـد، الريـاض، السـعودية، . تحقيق د

 .هـ8105، 8ط

 عبـد الـرحمن  ، أبـو زيـدالفجر الساطع والضياء اللمع يف شرق الدرر اللوامع

أحمـد بـن محمـد البوشـخي، المطبعـة : ، تحقيـق(هـ 8290ت )بن القاضي 

 . هـ8109، 8المغر ، ط والوراقة الوطنية، مراكش،

 مؤسسـة آل البيـت، الفهرس الشـامل للتـراث العربـ  اإلسـلم  المخطـوط ،

 .األردن، جزء مخطوطات القراءات

 بيـروت،    اإلسـالمي،، دار الغـرالقراء والقراءات بالمغرب، سعيد إعـراب

 .هـ8182، 8لبنان، ط

 عبــد الهــادي حميتــو، منشــورات وزارة .د، قــراءة اإلمــا  نــافع عنــد المغاربــة

 .هـ8150، 8ط األوقاف والشئون اإلسالمية، المغر ،

 دراسـة  ،(هــ416ت)الكايف يف القراءات السبع، أبو عبد اهلل محمد بـن شـرير

، رسـالة مـا جسـتير، ، كليـة الـدعوة سالم بن غرم اهلل الزهـراين. د. أ: وتحقيق

 .هـ8180وأصول الدين، جامعة أم القرى، السعودية، سنة 

 ـــراءات الخمســـين ـــل يف الق ـــذلي الكام ـــي اله ـــن عل ـــو قاســـم يوســـف ب ، أب

، 8خالد أبـو الجـود ، دار عبـاد الـرحمن ، مصـر، ط. د: ، تحقيق(هـ162ت)

 .هـ8157

 ــاب الســبعة يف القــراءات ــو بكــر بــن مجاهــد الكت ، (هـــ501ت )بغــدادي ، أب

 .هـ8122، 0شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط . د: تحقيق
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 ،بـن أبـي طالـب  مكـي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا وحججهـا

محيـي الـدين رمضـان، مطبوعـات مجمـع . د: ، تحقيـق(هـ157ت)القيـسي 

 .هـ8501، 8اللغة العربية بدمشق، سوريا، ط

 ت )، إبراهيم بن عمر الجعربيين ووجه التهاينكنز المعاين يف شرق حرز األما

ـــق(هــــ750 ـــة أوالد الشـــيخ، مصـــر، ط: ، تحقي ـــاوي، مكتب ـــي عرب ، 8فرغل

 .م0288

 أبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن الحســـن الآللـــل الفريـــدة يف شـــرق القصـــيدة ،

عبـد الــرازق موسـى، مكتبـة الرشـد، الريــاض، : تحقيـق( هــ626ت)الفاسـي

 .هـ8106، 8السعودية، ط

 (هــ005ت)شـها  الـدين القسـطالين ارات لفنون القـراءات، لطاةف اإلش ،

ــق ــد، ط: تحقي ــك فه ــة، مطبوعــات مجمــع المل ــز الدراســات القرآني ، 8مرك

 .هـ8151

  الشـيخ  :، تحقيق وضبط(هـ202ت)للقاسم بن فيّره الشاطبي  ،الشاطبيةمتن

ــة، الســعودية، ط ، 5محمــد تمــيم الزعبــي، توزيــع مكتبــة دار الهــدى، المدين

 .هـ8187

 (هـــ106ت )، أبــو داود ســليمان بــن نجــا مختصــر التبيــين لهجــاء التنزيــل ،

أحمد شرشال، مطبوعات مجمع الملـك فهـد، المدينـة المنـورة، . د: تحقيق

 .هـ8105، 8السعودية، ط

  تقـي الـدين أحمـد بـن عبــد المسـتدرك علـى مجمـوع فتـاوع شـيخ اإلسـل ،

: طبعــه علــى نفقتــه، جمعــه ورتبــه و(هـــ709ت )الحلــيم بــن تيميــة الحــراين 

 .هـ8189، 8بن عبد الرحمن بن قاسم، طامحمد 

 محـب الـدين .د: تحقيـق ،(هــ136ت)المصاحف، ابن أب  داود السجسـتاين

 .هـ8105، 0لبنان، ط، واعا، دار البشائر اإلسالمية، بيروت

 المبـارك بـن الحسـن  ، أبـو الكـرمالمصباق الزاهر يف القراءات العشـر البواهر

عبـــد الـــرحيم الطرهـــوين، دار الكتـــب : ، تحقيـــق(هــــ222ت)الشـــهرزوري
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 .هـ8100، 8العلمية، بيروت، لبنان، ط

 (هـ606ت )، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي معجم البلدان ،

 .م8002، 0دار صادر، بيروت، لبنان، ط

 دار (هــ606ت)، لشـها  الـدين أحمـد بـن يـاقوت الحمـويمعجم البلدان ،

 .هـ8500، 8العربي، بيروت، لبنان، ط إحياء الرتاث 

 عبـد اهلل بـن عبـد معجم المحدثين والمفسـرين والقـراء بـالمغرب األقصــى ،

 .م8070، 8العزيز، مطبعة الفضالة، المغر ، ط 

 لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،معجم المؤلفين. 

 ــة ــم القــراءات القرآني ــد العلــي المســ. ، دمعجــم مصــلحات عل ئول، دار عب

 .هـ8109، 8السالم، القاهرة، مصر، ط

 أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصـار ،

طيار آلتي قوالج، مركز البحوث اإلسالمية، . ، تحقيق د(هـ719ت )الذهبي 

 . هـ8186، 8تركيا، استنبول، ط

  تحقيـق د(هــ111ت )، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الـداينمفردة الكساة ، .

 .هـ8150، 8حاتم الضامن، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 ألبـــي عمـــرو الـــداين المقنــع يف معرفـــة مرســـو  مصـــاحف أهـــل األمصـــار ،

، 8نورة الحمي د، دار التدمرية، الرياض، السـعودية، ط: ، تحقيق(هـ111ت)

 .هـ8158

 عمرو عثمان بـن  ، أبوالموضر لمذاهب القراء ة واةتلفهم يف الفتر واإلمالة

فرغلــي بــن ســيد عربــاوي، دار الكتــب : ، تحقيــق(هـــ111ت )ســعيد الــداين

 .م0282، 8العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ت )، محمد بن الطيب القادرينشـر المثاين ألهل القرن الحاد  عشـر والثاين

ــأليف : ، تحقيــق(هـــ8897 محمــد حجــي، أحمــد التوفيــق، دار المغــر  للت

 .م8077، 8المغر ، طوالرتجمة والنشـر ، 

  ،د السـالم .أ :، تحقيـق(هـ955)محمد بن الجزريالنشـر يف القراءات العشـر
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 .هـ8152، 8الجكني، مطبوعات مجمع الملك فهد، المدينة، السعودية، ط

 ،( هــ615ت)أبـو الحسـن بـن محمـد السـخاوي  الوسيلة إلى كشف العقيلـة

الريـاض، السـعودية، موالي محمد الطاهري، نشـر مكتبـة الرشـد، . تحقيق د

 .هـ8101، 0ط

 ت )محمد بن البشير األزهري، اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عالم المدينة

 .هـ8501، 8، مطبعة المالجئ العباسية، مصر، ط(هـ8500بعد 

  هـ8107 ،(852)، العدد رقممجلة الجامعة اإلسلمية بالمدينة النبوية. 

 :المراجع اإللكترونية: رابعً

 اإلصدار الثالث، ملتقى أهل الحديثة الشاملةالموسوع ،. 

 المتخصصـة علـى  اةيـةموقع مركز اإلما  أب  عمرو للدراسات والبحوث القر

 http://www.addani.ma :شبكة المعلومات

 

 

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

ــنا،  ــرور أنفس ــن ش ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل، نحم إن الحم

وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال 

إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى إله 

 .آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا  

 : بعدو 

حظيت المرأة باهتمـام كبيـر يف القـرآن الكـريم، وأخـذت حيـزا  واسـعًا يف آياتـه  

، فهـي تعتـرب عنصـرا  أساسـيًا يف ة خاصـةالقصص القرآين بصفآيات  بصفة عامة، ويف

القصص القرآين كما أن الرجل عنصر أساسي فيها، وهـي تظهـر لنـا يف هـذا القصـص 

وأعطى كل شخصـية حسـب دورهـا يف القصـة  القرآن الكريمبأدوار مختلفة، أوردها 

وتأثيرها سواء كانت إيجابية أم سلبية، وفّصل يف مستوى الفاعلية والتـأثير لـديها مـن 

الل عرض نماذج عديدة للمرأة يف سيرة األنبياء عليهم الصالة والسـالم باعتبارهـا خ

 .أمًا وزوجًا وأختًا

ها  ومن المالحا أن القرآن الكريم قدم المرأة المؤمنة يف القصص القرآين، وعدَّ

، فالمرأة  نموذجًا إيجابيًا ومشرقًا ليس للنساء فحسب بل للبشرية كلها رجاال  ونساء 

ص القـرآين تعكـس مكانـة المـرأة يف اإلسـالم وقيمتهـا، وفعاليتهـا يف ترسـيخ يف القص

عقيـــدة التوحيـــد، وإيجابيتهـــا يف طريقتهـــا يف التفكيـــر ويف إدارة المواقـــف، وقـــدمها 

نموذجًا للمرأة القيادية، ونموذجًا للعفة والطهر والنقاء، ونموذجًا لإلنسـان القـوي 

 مختلــف المجــاالت العامــة والخاصــة، ليــدل علــى دور المــرأة الفاعــل والمميــز يف

 .ويصحح المفاهيم المتعلقة هبا

ومن أجل هذا كان البد من الرتكيز على إبراز دور المرأة اإليجابي يف مجتمعهـا 

فاعلية المـرأة )وتأثيرها على من حولها، فاستعنت باهلل على اختيار موضوع وأسميته 

 . (المؤمنة يف ضوء القص  القرآين
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 :سةأهدا  الدرا

الوقوف على النماذج النسـائية المؤمنـة التـي ذكـرهن اهلل عـز وجـل يف كتابـه  -8

.العزيز، لالقتداء هبن يف اإليمان والصرب والصدق والحكمة

إبراز دور المـرأة القيـادي العظـيم، ومسـاهمتها الفاعلـة يف مسـيرهتا القياديـة  -0

.المشرقة على مر األزمنة

 معـالم اآليـات القرآنيـة، والتـي هـي استخراج الفوائد والدروس البليغة مـن -5

 .المسلمة المرأة عليه تكون أن ينبغي ما على تدل تربوية

 : حدود الدراسة

، كـان لهـا تـأثير إيجـابي نمـاذج نسـائية وردت يف القـرآن الكـريميتناول البحث  

تـأثير سـلبي وعلى هـذا فكـل ، ،اهر على حياة بعض األنبياء عليهم الصالة والسالم 

  .ُيستبعد من الدراسةاألنبياء  للمرأة على

 :الدراسات السابقة

لــم أقــف علــى دراســة بحثيــة حــول هــذا الموضــوع، إال أن هنــاك رســالة علميــة 

( المرأة يف القصص القرآين) تناولت القصص القرآين فيما يتعلق بالمرأة تحت عنوان 

هدا  محمد الحاج حسين، وهي أطروحة ماجستير عرضـت فيهـا قصـص : للباحثة

نساء يف القرآن الكريم المؤمنات والكافرات باستفاضة، دون الوقوف علـى تحليـل ال

 .مواقفهن إلبراز مدى فاعليتهن وتأثيرهن

إال أن هذا البحث سيتناول تحديدا  المواقف النسائية اإليجابية، ومـدى تأثيرهـا  

 .على من حولها

 : منهج البحث

ذكر اآليـات التـي تتضـمن اعتمدت الباحثة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي، بـ

 : قصص النساء المؤمنات وهو كالتالي

 جمع اآليات التي وردت فيها القصص، وتقسيمها على حسب موضوع القصة. 
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 ترتيب القصص على حسب الرتتيب الزمني لءنبياء عليهم الصالة والسالم. 

  دراســة هــذه اآليــات بــالرجوع إلــى كتــب التفســير المعتمــدة وكتــب الحــديث

 .ات العالقة بالبحثواللغة، ذ

 استنباط الفوائد والدروس من اآليات القرآنية. 

 مع ذكر اسـم السـورة ورقـم ، عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها يف المصحف

 .اآلية يف صلب البحث

 ــة وعزوهــا إلــى مصــادرها األصــلية فــإن كــان ، االستشــهاد باألحاديــث النبوي

وإن لـم يكـن ،تخريجـه منهمـا الحديث يف الصـحيحين أو يف أحـدهما فيقتصـر علـى 

 .فيهما أو يف أحدهما فيخرج من ما تيسر كتب السنة

  االكتفاء باسم المصدر أو المرجـع واسـم مؤلفـه يف أول مـرة يف الحاشـية، ثـم

يذكر مختصرا  يف بقية المواضع، ويف فهرس المصادر والمراجع يـذكر وصـفه كـامال  

 .وسنة الطبع، والطبعة، من حيث دار النشر

 : البحثةطة 

 :اقتضت هذه الدراسة تقسيمها إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة

وفيها أهداف الدراسة، والدراسات السابقة، وحدود البحـث، ومـنهج : المقدمة

 .البحث، وخطة البحث

 .تعريف الفاعلية يف اللغة واالصطال  :التمهيد 

 .المرأة يف القرآن الكريم :المبحث األول

 .وامرأة فرعون فاعلية المرأة يف ضوء قصة أم موسى وأخته :المبحث الثاين

 .فاعلية المرأة يف ضوء قصة الملكة سبأ :المبحث الثالث

 .عمرانفاعلية المرأة يف ضوء قصة مريم ابنة  :المبحث الرابع 

 .وفيها النتائج وفهرس المراجع الخاتمةثم 

ــالمين و  ــد هلل ر  الع ــق والســداد والحم ــى أفضــل أســأل اهلل التوفي الصــالة عل

  .المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 يف اللغة واالصطالح فاعلية المعنى  :التمهيد

 : يف اللغة

حركـة : ، ومعنى الفعـل بالكسـر(فِعل)األصل اللغوي لكلمة الفاعلية هو الفعل 

اإلنســان، وهــو إحــداث كــل شــيء مــن عمــل أو غيــره، فهــو أخــص مــن العمــل، ويف 

 .ِفعل كناية عن كل عمل متعد أو غير متعدال: اللسان

غيـر أو  ةر وهـو عـام لمـا كـان بإجـادؤث  التـأثير مـن جهـة ُمـ: لفعلا":قال الراغب

 ."قصد  قصد أو غيرو، غير علم، ولما كان لعلم أو إجادة

مقـدرة : مصـدر صـناعي مـن فاعـل: ويف معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة فاعليـة

 .الشيء على التأثير

ــاَعال)و   ــة)أثــر كــل منهمــا علــى اآلخــر، و(: َتَف وصــف يف كــل مــا هــو ( الفاعليَّ

 .فاعل

 : يف االصطلق 

قـوي، ولهـا معـان   أثـرإحـداث علـى أو ، مقدرة الشيء على التـأثيرالفاعلية هي 

 متباينة على حسب المجاالت

هـا المـرأة تحديـدا  علـى مجـرى األحـداث مـن حولتـأثير ونعني يف هذا البحـث 

، وقدرهتا على صنع التغيير يف مجتمعها بما حباها اهلل من باعتبارها أما وزوجا وأختًا

 .صفات ومناقب تميزت هبا

*                  *                 * 

 

                                                 
.209/ 88لسان العر  البن منظور ( 8)

.101مفردات غريب القرآن للراغب االصفهاين ص ( 0)

8706ص ( 5)

 602المعجم الوسيط ص ( 1)

.مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 160المعجم الوجيز ص   :ينظر (2)
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 املرأة يف القرآن الكريم: املبحث األول

دد اهتم القرآن الكريم بالمرأة وشؤوهنا اهتمامًا كبيـرا ، و،هـر ذلـك جليـًا يف عـ

كسورة البقرة والنور واألحزا  وقضاياها من السور التي عرضت فيها شؤون المرأة 

 . والمجادلة والممتحنة والتحريم

وهــي (ىقصــرالنســاء ال)واألخــرى ( النســاء الكــربى)وســميت ســورتان باســم  

كمـا ، واشتملت على كثير من األحكام الشـرعية المتعلقـة بالنسـاء، سورة الطالق 

ن القرآن تحمـل اسـم امـرأة اصـطفاها اهلل تعـالى علـى نسـاء العـالمين، نزلت سورة م

 (.سورة مريم)وهي 

وورد يف القرآن الكريم ذكـر أللفـاظ عديـدة دلـت علـى المـرأة كالنسـاء والمـرأة 

واألنثى والزوج والوالدة والصـاحبة والبنـت واألخـت واألهـل، وهـو دليـل ومؤشـر 

 .ميتها وتأثيرها وقيمتهاعلى حضور المرأة يف القرآن الكريم، وأه

ويف القرآن الكريم نوعان من األحكام، أحكام عامة تشمل الرجل والمرأة علـى 

ــر،  ــد والكف ــة يف  وأحــد ســواء كمــا يف قضــايا التوحي ــادات والرتبي المعــامالت والعب

واألخالق، فهي مثل الرجل تتلقى األحكام اإللهية وتؤجر على األعمال الصالحة يف 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ : يقـول سـبحانه الدنيا واآلخـرة،

ــة قــررت  [النحــل] چگ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  فاآلي

من الذكر واألنثى متساويان، يف العمل والجزاء، ويف صلتهما بـاهلل، ويف  قاعدة أن كال  

مـا  إالوالنسـاء،  رجـالال تعـماإلسـالم  شـرائعجزائهما عند اهلل، وفيها داللة علـى أن 

  . فينخصصه الدين بأحد الصن

ہ  ہ ۀۀ ڻ ڻچ :سبحانهيقول 

 .[52:األحزا ] چ.....ہ

                                                 
. 105ص ( ائلهاأسماء السور وفض)ينظر كتابي ( 8)

 1/0805لسيد قطب  يف ،الل القرآنس  82/075البن عاشور  تفسير التحرير والتنوير :ينظر( 0)
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يـا نبـي اهلل مـا لـي أسـمع : )عن أم سلمة أهنـا قالـت للنبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم

ڻ ڻ ۀ چ الرجال يذكرون يف القرآن والنساء ال يذكرن   فـأنزل اهلل 

 .چ .ۀ ہ

العقـا ، وجعـل فاهلل عز وجل ساوى بين الرجل والمـرأة يف العمـل والثـوا  و

التقـوى مقيـاس التفاضــل يف وقـت كـان المجتمــع يفضـل الرجـل علــى المـرأة يقــول 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ چ  :ســــبحانه

 .[الحجرات]  چڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ويف حديث القرآن عن العقا  الذي ينتظـر الكـافرين والمنـافقين لـم يفـرق بـين 

ــل ا ــا  وتحم ــتحقاق العق ــرأة يف اس ــالىالرجــل والم ــه تع ــا يف قول ــؤولية، كم  :لمس

 .[ 69-67:التوبة] چ....ۀ ۀ ہ ہ ہہچ

، وعنــدما (اإلحســان واإليمـان واإلســالم)فـالمرأة مكلفــة بكـل درجــات الـدين 

كلفهــا اإلســالم بــذلك ســاوى بينهــا وبــين الرجــل، فــأراد لهــا التكــريم وبلــوغ أعلــى 

 .درجات اإلحسان والكمال

ألحكام الخاصة، وهي التي تخـص كـال  مـن أما النوع اآلخر من األحكام، فهو ا

الرجل والمرأة على حسب الدور والمسؤوليات الذي أعده اهلل لكل منهما سواء كان 

 .يف داخل الحياة الزوجية أو خارجها فيما يتعلق بأمور القضاء أو الحكم أو الشهادة

ًا فاإلسالم أسقط عن المرأة التكليف بالسعي إلى اكتسا  الرزق، وجعله تكليف

خاصًا بالرجل يف جميع مراحل حياهتا سواء أكانت بنتًا أو أختًا أو زوجة، يف الوقت 

الذي أعطاها حرية التملك والتصرف لكل أنواع األموال دون قيد تتقيد به إال ما كان 

 .مثل الرجل، فأراد بذلك أن تكون إنسانًا كامل األهلية

بالكليـة، فمنحهـا حقهـا يف كما خالف الجاهلية يف حرمـان المـرأة مـن الميـراث 

اإلرث نصف ما يأخذه الرجـل نظـرا  لرفـع وجـو  النفقـة عليهـا، وحـدد مـع الـزوج 

                                                 
، (88518)حـــديث رقـــم ، ســـورة األحـــزا ، كتـــا  التفســـير، أخرجـــه النســـائي يف الســـنن الكـــربى ( 8)

82/080.
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 .االلتزامات المالية التي تربطه مع زوجته يف كافة الظروف

وكما أكد القرآن وجو  احرتام الحقوق المالية للمرأة أكد أيضًا احرتام المرأة 

 چې  ۉ ۉ چ :ســــبحانه قـــالفيف مشـــاعرها وعواطفهـــا وشخصــــيتها، 

أي طيبـــوا أقـــوالكم لهـــن، وحســـنوا أفعـــالكم وهيئـــاتكم، وأحســـنوا [ 80:النســـاء]

  .صحبتهن، وأدوا حقوقهن

نجـد أن القـرآن الكـريم قـد أولـى عنايـة كبيـرة ة من خالل تتبـع اآليـات القرآنيـو

بــالمرأة يف جميــع مراحلهــا، وخصــها بآيــات ترفــع مــن مكانتهــا وتعلــي مــن منزلتهــا، 

دفع عنهــا الضـرر والظلــم، فنــراه قـد ذم الجاهليــة يف كـراهيتهم لءنثــى وحــرم وأد وتـ

وقـال  [ 0-9:التكـوير] چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ  :البنات قال تعـالى

وخـص  [ 29:النحـل] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  :تعالى

تربية البنات بمزيد من الفضل والثوا ، كما جاء يف الحديث الذي أخرجه مسـلم يف 

جاءتني امرأة ومعها  ):قالت -صلى اهلل عليه وسلم  -، أن عائشة زوج النبي صحيحه

فأعطيتهـا إياهـا، فأخـذهتا ، فلم تجد عندي شيئ ا غير تمرة واحـدة، ابنتان لها، فسألتني

فـدخل علـي ، ولم تأكل منها شيئ ا، ثـم قامـت فخرجـت وابنتاهـا، فقسمتها بين ابنتيها

 :-صـلى اهلل عليـه وسـلم  -حـديثها، فقـال النبـي  النبي صلى اهلل عليه وسلم فحدثتـه

  ("ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن كّن له سرتا  من النار من"

: هبا كزوجة فجعل العالقة الزوجية يف إطار المودة والرحمـة فقـال تعـالى هتموا

ووضع لها الحقوق والواجبات، وندد [  08:الروم] چگ گ گ ڳڳ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ چ  :مــن كرامتهــا ومصــلحتها قــال تعــالىبكــل عــدوان ينــتقص 

 .[050:البقرة] چڈ ڈ ژ 

ومـــن أكـــرب الشـــواهد علـــى تكـــريم القـــرآن للمـــرأة والرفـــع مـــن شـــأهنا قولـــه 

                                                 
. 0/010ينظر تفسير القرآن العظيم البن كثير ( 8)

1/0207، (0600)حديث رقم ، البنات ىفضل اإلحسان إل: با ( صلة واآلدا الرب وال)كتا  ( 0)
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فاآليــــة [  88:التحــــريم] چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ:تعــــالى

وهـي امـرأة تضر  المثل للمؤمنين والمؤمنـات علـى حـد سـواء بـالمرأة الصـالحة، 

اختيار طريق اإليمان على متـع قوة إرادهتا وشخصيتها يف هم يف لتكون قدوة لفرعون 

 .ورفضها للمجتمع الذي يحمل أجواء الكفر والضاللالحياة وإغراءاهتا، 

لذا أورد القرآن الكريم نمـاذج مـن تـأثير المـرأة وفاعليتهـا اإليجابيـة مـن خـالل 

مؤمنـات، وأن لهـا القصص القرآين، واعترب المـرأة القويـة قـدوة ومـثال  للمـؤمنين وال

 .القدرة يف تغيير مسار التاريخ اإلنساين

فقد أدت المرأة دورا  فاعال  يف مجتمعها المسلم، وكان لها شأن  يف ذلـك ال يقـل 

وهـذا كلـه يثبـت أن للمـرأة مكانــة عـن دور الرجـل، فـدورها مميـز ومسـتمر وفّعــال، 

 .وو،يفتها تتماشى مع طبيعتها ريادية

المرأة يف المجتمـع المسـلم، ومـا لهـا مـن حقـوق، ومـا  وقد أدرك الغر  مكانة

عليها من واجبات، فسطروا الكلمات يف تعظـيم مكانـة المـرأة يف اإلسـالم، وشـهدوا 

 : على تفوقها، وطالبوا بمثل تلك المكانة، ومن تلك الشهادات

يف سور القرآن أشار إلـى المسـاواة عنـد اهلل بـين الـذكر واألنثـى بغيـر تفريـق يف )

ليف أو الجزاء، وإشارة صريحة إلى مساواة المرأة والرجـل يف ثمـرات األعمـال التك

ويف بعض األمم القديمة والحديثة كانت المرأة تحرم غالبًا من الميراث، .. والجهود

 ...( فأبى اإلسالم هذا الغبن الفاحش

فاإلسـالم ، واكتسبت مكانـة مرموقـة، يف ،ل اإلسالم استعادت المرأة حريتها) 

 .وكالهما يكمل اآلخر، عترب النساء شقائق مساوين الرجالي

فإن هذه القيـود ، على فرض وجود القيود على المرأة المسلمة يف ،ل اإلسالم)

وللحفاظ عليها ، ولخير األسرة، ليست إال ضمانات لمصلحة المرأة المسلمة نفسها

                                                 
.150ص ، للدكتور عماد الدين خليل، قالوا عن اإلسالم :ينظر، هذه المقولة لنظمي لوقا( 8)

 .151قالوا عن اإلسالم ص  :ينظر، ماكلوسكيهذه المقولة ل( 0)
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ا فهي لخير المجتمع اإلسالمي بشكل عام، قوية متماسكة لقـد الحظـت )  (وأخير 

ة التي ال وجود لها بين األسرة المسلم، أن المشكالت العائلية التي يعاين منها الغر 

 ( تنعم بالسالم والهناء 

*                  *                 * 

                                                 
155م ص قالوا عن اإلسال :ينظر، سالي مار هذه المقولة ل (8)

.المرجع السابق  (0)
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 املبحث الثاني

 وامرأة فرعون فاعلية املرأة يف ضوء قصة أم موسى وأخته

مـن النسـاء الـاليت كـان لهـن التـأثير اإليجـابي يف تحدث القرآن الكريم عن عدد 

حياة أحـد أولـي العـزم مـن الرسـل، وهـو نبـي اهلل موسـى عليـه السـالم، ودورهـن يف 

 .حمايته ورعايته منذ والدته إلى بعثته

أمه التي ذكرها القرآن الكريم كنموذج للمرأة الصابرة المؤمنة المتوكلة : أولهن 

لمنفـذة ألمـره، امتحنهـا اهلل امتحانـًا شـديدا ، فصـربت على اهلل، المصدقة بوعـده، وا

 .ووثقت بوعده، فربط على قلبها، وأكرمها بالبشرى والطمأنينة، وأثنى عليها

، ولـم يـذكر وسورة القصص  سورة طه: وردت قصة أم موسى يف سورتين 

القرآن الكـريم اسـم أم موسـى أو أي تفاصـيل عنهـا، إنمـا وقـف علـى مـوطن العـربة 

أكرمها اهلل عز وجـل بـالوحي الـذي كـان مرشـدا  لهـا ودلـيال ، إذ . والداللة من قصتها

يــوحي اهلل عــز وجــل لهــا وهــي امــرأة، وفيــه داللــة علــى مكانــة هــذه المــرأة المؤمنــة 

 .الصابرة

وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن الوحي هنا وحي إلهام، والقـذف يف القلـب ولـيس 

وذهب البعض إلى أنه إما إيحـاء يف المنـام، أو  ."قذفنا يف قلبها " :قال قتادة .بوحي نبوة

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ : قــال تعــالى إرســال ملــك 

ـــ[ القصـــص] چڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ـــر يف ق ـــن كثي ال اب

 ."ا وألقي يف خلـدها، ونفـث يف روعهـ، فلما ضاقت به ذرعا، ألهمت يف سرها": تفسيرها

 . قلبها كيف تتصرف مع ابنها لينجو من فرعون وأعوانهفوجّهها يف

                                                 
.من اآلية السابعة والثالثين حتى الواحدة واألربعين( 8)

 .واآلية الثالثة عشرة، واآلية العاشرة، اآلية السابعة( 0)

. 5/191تأويالت أهل السنة للماتريدي  :ينظر( 5)

.82/00جامع البيان يف تأويل آي القرآن للطربي ( 1)

1/052ون للماوردي النكت والعي :ينظر( 2)

6/000تفسير ابن كثير ( 6)
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قــذف اهلل يف قلبهــا بمجــرد أن تلــد المولــود أن  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چ  

ترضعه، وفيه إشارة إلى أهمية إرضاع المولـود، فقـد أوصـاها بالرضـاعة بـالرغم مـن 

فيقوي المخاوف والظروف، مما له األثر يف بناء العالقة الحميمية بين الرضيع وأمه، 

 . بدنه وتقوى الروابط بينهما

ــه مــن عــدوه أن يذبحــه كمــا  فــإن چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  چ خافــت علي

يذبح أبناء بني إسرائيل أن تلقيه يف النيل، فكانت يف موقف عصيب، كيف ألم تخـاف 

 على ابنها من القتل من غيرها أن تلقي به بيدها إلى الماء  

ڤ ڤ ڤ چ : ه فقـالحـزن عليـثم هنى اهلل عز وجـل أم موسـى عـن الخـوف وال

ال تخايف على ولدك من فرعون وجنوده أن يقتلوه، وال تحـزين لفراقـه، فهـو  ،چڦڦ 

، وبشـرها بأنـه سـيعيده إليهــا، حـزن مفارقتـه عنهـا، والخـوف عليـه خـوف الهـالك 

فجمــع بــين أمــرين  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چوســيجعله مــن المرســلين 

شائر الجليلة، بشرها ليطمئن قلبها المفجوع، ، وهذا من أعظم الب وهنيين وبشارتين

ويسكن روعها بأنه سيرده عليها لرتضـعه، وسـيبعثه رسـوال  إلـى مـن تخـاف عليـه أن 

  .يقتله، وسيسلم من كيدهم

تلقت أم موسى هذه البشارة المطمئنة لقلبهـا، فنـزل علـى قلبهـا بـردا  وسـالمًا،  

ت التابوت يف اليم وهي مؤمنـة برهبـا ثم وضعونفذت أمر رهبا، ووضعته يف التابوت، 

فألقتـه بمعانـاة نفسـية يف [ 50:طـه] چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ  مصدقة بوعـده

ــاحل ــه يف الس ــأمر اهلل الــيم، أن يلقي ــل، ف ــدى األعــداء هلل . الني ــذه أع وقــيض أن يأخ

 .ولموسى، ويرتبى يف أوالده، ويكون قرة عين لمن رآه

، فقد حزنت حزنـًا عدما فقدت ابنهاثم صورت اآليات حالة أم موسى النفسية ب

مـن أمـور  ءشديدا ، و،هرت عاطفة األمومة، حيث أصبح فؤادها فارغًا من كـل شـي

                                                 
.5/296الماتريدي   :ينظر( 8)

1/056الماوردي :ينظر( 0)

.1/7تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان للسعدي  :ينظر( 5)
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ـــه ـــّم موســـى وحزهنـــا علي ـــن ه ـــدنيا، إال م ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ چ ال

، عن ابن [ القصص]چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ـــاس ـــالچڱ ڱ ڱ ڱ ںںچ :عب ـــّم فا: ق ـــن ه ـــّل شـــيء إاّل م ـــن ك ـــا م رغ

 .(ىموس

، كادت لتبدي بـه أنـه ابنهـا ومن شدة اهتمامها بموسى وكثرة تفكيرها يف مصيره

موسى، وتخرب به من شدة وجدها، لوال عناية اهلل وربطه على قلبها بالعصمة والصـرب 

ڦ ڦ  چ: والتثبيــت، لتكــون مــن المــؤمنين المصــدقين لوعــد اهلل حــين قــال لهــا

 . چڄ

مؤمنة موقنة بـاهلل عـز وجـل، فأمه كانت صالحة  چہ ھ ھ ھ چ

علـى وليـدها وعلـى حياتـه، فتسـتطيع حمايتـه  نفمء اهلل قلبها هدوء  وسكينة، لتطمـئ

والدفاع عنه، وهذه نعمة من اهلل عـز وجـل مـّن هبـا عليهـا لمـا اتصـفت بـه مـن الـورع 

 .والتقوى والخوف من اهلل

ا يف حالـة حرمـان وقد دلت هذه اآليات العظيمة على عظمة عاطفة األمومـة، والسـيم

األم من ابنها وفراقه عنها، وكيف لهذه األم أن تتصرف إذا شعرت بالخطر أو الخـوف علـى 

 .فقدان ابنها وكيف تحميه، كما دلت على حكمة اهلل وحسن تقديره وتدبيره

ــى اهلل  ــل عل ــى الســواء يف التوك فأعطــت أم موســى درســًا للنســاء والرجــال عل

ل مـع األوامـر الربانيـة واالنقيـاد إليهـا، فكانـت نموذجـًا واليقين به، ويف كيفية التعام

يحتذى به يف رباطة الجأ  والسكينة عند المواقف الصعبة التي ال يتحملهـا الرجـال 

فكيف بامرأة ضـعيفة وأم حنـون، لكـن اهلل عـز وجـل عّلمهـا كيـف تنظـر إلـى األمـور 

ذ مـع صـعوبته عليهـا، بإيجابية وتفاءل، فاستسلمت ألوامره وتلقتهـا بـالقبول والتنفيـ

                                                 
.5/296الماتريدي  :ينظر( 8)

.82/52الطربي ( 0)

س الســعدي   6/801معـالم التنزيـل للبغـوي س  1/052س المـاوردي  82/52، 9/180للطـربي   :ينظـر( 5)

1/7 
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 .فأعطاها اهلل عز وجل القوة والثبات ورّد لها ابنها بدون أذى

فرده إليهـا بعـد أن رفـض المراضـع كلهـا،  چڦ ڦ ڄ  چوتحقق وعد اهلل لها 

ودّلتهم أخته على أهل بيت يكفلونه، فاستدعوا أم موسـى وهـم ال يعرفـون أهنـا أمـه، 

جم عليـه بحنـان األم وشـوقها، ولـم ودخلت عليهم وتصرفت بحكمة وفطنة، فلم هت

تسمح لمشاعرها أن تكشف حقيقتها، فرجع الرضيع ألمه وتصرفت كأهنـا ال تعرفـه، 

وعاملته باعتباره طفال  كأي طفل، حملته، وألقمته ثديها، فرضـع بسـكون وطمأنينـة، 

ونام يف حضنها، وبـذلك زال الخطـر منـه، واطمـأنوا علـى حياتـه، وعّينـت أم موسـى 

، وحملتـه إلـى بيتهـا، وبـذلك فـّرت عينهـا، وحققـت سـرورها وسـعادهتا، مرضعة لـه

وتتقاضـى  حيث جمع اهلل بينها وبين ابنها، وزالت عنها مشـاعر األسـى والحـزن، بـل

ــه  ــاة موســى علي ــأثير  يف مجــرى حي ــك ت ــه أجــرا ، فكــان يف ذل ــى إرضــاعه ورعايت عل

 .السالم

وزاد يقينهـا بتحقيـق وعـد اهلل، وزاد وبذلك زاد إيمان هذه المرأة المؤمنة باهلل، "

 ."تسلميها ألمر اهلل، وتعمق علمها بقدرة اهلل وحكمتها

ويــأيت تــأثير آخــر يف حيــاة موســى عليــه الســالم مــن امــرأة أخــرى تفــيض رحمــة  

هـذه  .وعطفًا، كان لتلك المرأة تأثيرا  على أكثر الرجال جربوتًا، وهي امرأة فرعـون

 .على يد فرعون لقتلعليه السالم من ا ت نبي اهلل موسىالمرأة العظيمة التي خلص

ــــــالى ــــــال تع ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ چ :ق

هــم الــذين  :(آل فرعــون)بـــ  والمــراد[ القصــص]  چڍ ڍ ڌ ڌ 

: قيـل :أقـوال ويف الذين التقطوه ثالثة، من البحر موسى التابوت الذي فيهتولوا أخذ 

  .أعوان فرعون: لابنة فرعون، وقي: هم جواري امرأة فرعون، وقيل

                                                 
522/ 0القصص القرآين للدكتور صال  الخالدي  :ينظر( 8)

 56المرجع السابق ص ( 0)

ولـم يثبـت دليـل مـن ، 6/025س زاد المسير البن الجـوزي  1/056س الماوردي  82/50ينظر الطربي ( 5)

.الكتا  أو السنة على ترجيح شيء من هذه األقوال
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ــم اهلل تعــالى ســببًا : أي چچ چ چ چڇ  چ ــاه كــان يف عل إن أخــذهم إي

ليكــون لهــم عــدوا  وحزنــًا يف عاقبــة أمــره ولــيس يف الحــال سألن امــرأة : لحــزهنم، أي

فرعون فرحت به وأحبته، فذكر الحال بالمآل، فالـذين خـافوا منـه أن يقتـل رجـالهم، 

ــيمهم، يرتبــ ــيض اهلل أن يكــون زع ڇ ڇ ڇ ڍ  چ .ى تحــت أيــديهمق

كانوا مـذنبين فعـاقبهم اهلل بـأن ربـى عـدوهم مـن هـو سـبب : أي چڍ ڌ 

   .وبكفالتهم، وعلى نظرهم ،هالكهم على أيديهم

لما : يف دينهم، وحزنًا قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ، قال: )قال قتادة

 (يأتيهم به

بلل من جربوته وسيطرته، ومهمـا كـان قويـًا ويستنبط من اآلية أن اإلنسان مهما 

وذكيــًا، فإنــه ال يســتطيع أن يقــف أمــام إنفــاذ أمــر اهلل عــز وجــل، ففرعــون علــى قوتــه 

وجربوته التقط هذا الطفل الصغير ورباه يف قصره، ليكون هالكه، وهنايـة ملكـه علـى 

 .يدي هذا الطفل الصغير

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ

 .[ صصالق] چڳ ڳ 

ـوا بقتلـه خوفـًا مـن أن  لما رأى أصحا  فرعون الطفل يف التابوت التقطوه وهمَّ

وهنـا يـأيت الـدور العظـيم يكون من أبناء بني إسرائيل فيكون زوال ملكهم على يديه، 

فكان من لطف اهلل عز وجـل  چک ک  چالمرأة فرعون وحناهنا على موسى بقولها 

ک  چ :فمنعـتهم، وجعلـت تـذ ُّ دونـه بقولهـا ورحمته به، أن سّخر لـه امـرأة فرعـون،

ــا يف : أي چک  ــم اســتمرت امــرأة فرعــون يف ترغيــب زوجه ــه، ث فتوقفــوا عــن قتل

أبقه لنا، لتقرَّ بـه أعيننـا : قرة عين لي ولك أي: ، وتقولاالحتفاظ بالوليد، وتحببه إليه

ن لمـا قالـت لـه إن فرعـو وقيـل. ، أو نتخذه ولـدا  إذا ربينـاه وكـربونسّر به يف حياتنا 

                                                 
1/7س السعدي  5/007س مدارك التنزيل للنسفي  1/056س الماوردي  82/50ينظر الطربي( 8)

.6/505الدر المنثور للسيوطي ( 0)

.1/9السعدي  :ينظر( 5)
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قال عبـد اهلل بـن  .هو قرة عين لك، فأما أنا فال: خذه قرة عين لي ولك، قال: امرأته

وهو لي قرة عين إذن آلمن به، ولكنه أبـى للشـقاء الـذي كتبـه اهلل : لو أنه قال":عباس

 ."عليه

إزالـة مـا خـامر   چک ک گ گ گ گ  چويتضمن قولها ": قال ابن عاشور

خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي، بأن هذا الطفل ال يكون هو نفس فرعون من 

المخوف منه سألنه لما انضم يف أهلهم وسيكون ربيَّهم، فإنـه يرجـى منـه نفعهـم، وأن 

فأقنعت فرعـون بقيـاس علـى األحـوال المجربـة يف عالقـة الرتبيـة . يكون لهم كالولد

 . "بالشروالمعاشرة والتبني واإلحسان، وإن الخير ال يأيت 

قد حقـق اهلل لهـا مـا رجـت مـن النفـع، يف  چک ک گ چفامرأة فرعون بقولها 

 . أسكنها جنته: هداها اهلل إلى الحق، ويف اآلخرة: الدنيا

وهذا من لطف اهلل ورحمته بموسى، وهو من آثار المحبـة التـي ألقاهـا اهلل علـى 

محبـة آسـية أراد : قيـل[.50:طـه] چٹ ٹ ڤ ڤ چ نبيه موسى عليـه السـالم 

أراد القبول الذي يضعه اهلل يف األرض : ألهنا كانت من اهلل وكانت سبب حياته، وقيل

. لخيار عباده

ألقـى محبتـه يف قلـب آسـية امـرأة فرعـون،  فكان تقدير اهلل عز وجل ومشـيئته أن

فكان حناهنا على موسى ورأفتها به، وشفقتها عليه، سببًا يف حماية موسى ونجاته من 

 .فرعون وأعوانهبطش 

كانت يف عيني موسـى : وقال قتادة. أحبه اهلل وحببه إلى خلقه : قال ابن عباس

 .مالحة، ما رآه أحد إال أحبه وعشقه 

                                                 
6/000ابن كثير  :ينظر (8)

 82/50الطربي  (0)

 02/70التحرير والتنوير   (5)

  88/806ألحكام القرآن للقرطبي س الجامع  1/11ينظر المحرر الوجيز البن عطية  (1)

9/180الطربي   (2)

.وعزاه إلى ابن عساكر، 2/269أورده السيوطي يف الدر المنثور  (6)



 منرية بنت حممد بن نارص الدورسي .دفاعلية املرأة املؤمنة يف ضوء القصص القرآين                                             

 
119 

ر الّله تعالى، أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلـك المقالـة، فإنـه لمـا صـار ) فقدَّ

لولـد الشـفيق حتـى كـرب، ونبـأه قرة عين لها، وأحبته حبا شديدا، فلم يزل لها بمنزلـة ا

 .( الّله وأرسله، فبادرت إلى اإلسالم واإليمان به، رضي الّله عنها وأرضاها

وقدر اهلل أن يكون نجاة موسـى عليـه السـالم بتـأثير امـرأة فرعـون وانتصـارها يف 

ولذا ندرك ما للمـرأة مـن تـأثير يف حيـاة الرجـل . فهي امرأة ملهمة للخيرهذه األزمة، 

لو كان جبارا ، فلم يملك هذا المتكرب بمشيئة اهلل وتقديره إال تنفيذ أمـر زوجتـه، حتى 

واالستجابة لمطلبها ورغبتها، وأمر بتبني الطفل وضمه إلى أهل بيته، ليعيش آمنـًا يف 

 .قصره عند امرأته، ليكون قرة عين لهما

والرفع وقد تحدث القرآن الكريم عن تكريم اهلل المرأة فرعون وإحسانه لها، 

ے  ھ ھچ: من شأهنا، بجعلها مثال  للذين آمنوا إلى قيام الساعة، قال تعالى

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 .[التحريم]  چۅ ۉ ۉ ې ې 

فلم يضرها كفر زوجها وجربوته، بل آمنت باهلل وصربت علـى فرعـون و،لمـه، 

، ورغـم بده كل الناسولم يستطع بكل جربوته أن يحمل امرأته على أن تعبده كما يع

أهنا لم تفصح عن إيماهنا خوفًا من بطـش فرعـون وأعوانـه، إال أن الـذي يعلـم السـر 

وأخفى يعلم بإيماهنا، ويعلم فضلها على نبي اهلل موسى عليـه السـالم، مـا جعـل نبينـا 

حديثـه عـن النسـاء الـاليت كملـن مـن بنـات جنسـهن يف  صلى اهلل عليه وسلم يشـير يف

 َل ُمـكَ  :قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ) :رضي اهلل عنه قالحديث أبي موسى 

مـريم بنـت عمـران، وامـرأة فرعـون،  هآسيإال ل من النساء كمُ من الرجال كثير، ولم يَ 

 .(موإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعا

                                                 
1/9السعدي  (8)

ــاء، أخرجــه البخــاري يف صــحيحه (0) ــث األنبي ــا  أحادي ــا ، كت ــالى :ب ھ ھ ے چ: قــول اهلل تع

 :بـا ، ا  فضائل الصـحابةكت، س ومسلم يف صحيحه 1/190، 5188حديث رقم ،  چے ۓ 

 .1/8997، 0158:حديث رقم، فضائل خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنها
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الـراجح، فموقف امرأة فرعون يظهر لنا نموذج المرأة الحكيمة صـاحبة العقـل 

والحجة اللطيفـة، والفراسـة الصـادقة، والقلـب الطـاهر، وفقهـا اهلل إلـى سـبيل الحـق 

والرشــاد، فكانــت رائــدة يف الــدعوة إلــى اهلل، فاســتحقت أن تكــون حاضــنة لنبــي اهلل 

  .موسى عليه السالم

ثـم يظهــر تــأثير شخصــية نســائية أخـرى، وهــي تمثــل الشخصــية الذكيــة الواعيــة 

موسـى، التـي كانـت خيـر معـين ألمهـا يف مواجهـة الظـروف  الفطنة، شخصـية أخـت

 .الصعبة والتغلب عليها

 .[ القصص] چھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 

أتبعي أثر أخيك، واسـتعلمي خـربه : قالت أم موسى ألخته بعد أن ألقته يف النيل

من غير أن يحس بـك أحـد، أو يشـعروا بمقصـودك، فاسـتجابت أخـت موسـى ألمـر 

 .لتوفيق حليفها يف كل مهامها التي أسندت إليهاأمها، فكان ا

ذكـاء الكـريم كشـف لنـا القـرآن ذهبت أخت موسى تقصه بشكل ال يثير الشـبهة، وقـد 

، (جنـب)فهـي تراقبـه عـن ، أخيهـا ةمراقبـكيفيـة وفطنة تلك األخت من خالل وصفه لها يف 

ال يشـك بصـلتها بصرت به بطرف عينها عن بعد، وتنظر اختالسًا، ولـم تقـرت  منـه لـئ: أي

.إهنا كانت تمشي جانبًا وتنظر مختلسة وتري الناس أهنا ال تنظره:قيل. أحد

وهـم ال يشـعرون  چڭ ۇ ۇ  چوهذا مرده ذكاء األخت يف كيفية المراقبـة 

 . أهنا تقصه، وأهنا أخته

وهذا من تمام الحزم والحذر، فإهنا لو أبصرته، وجـاءت إلـيهم قاصـدة، لظنـوا )

 . (التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه، عقوبة ألهله هبا أهنا هي 

وهذا يدل على ذكائها، وأهنا كانت صاحبة عـين بصـيرة، كمـا يـدل علـى فطنتهـا 

 .وأخذها الحيطة والحذر، ودقتها يف إنجاز المهمة الموكلة هبا على أكمل وجه

هـم، فلما استقر أمر موسـى يف دار فرعـون، عرضـوا عليـه المراضـع التـي يف دار

                                                 
.6/801س البغوي  59-82/57ينظر الطربي  ( 8)

 1/0السعدي ( 0)
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فكانت المعجزة الربانية يف رفضه للرضاعة، فلم يقبل مرضعة مـنهن أبـدا ، ولـم يلقـم 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ : يقــول تعــالىثــدي ا، 

ــف اهلل عــز وجــل وفضــله [ القصــص] چې ى ى ائ ائ  وهــذا مــن لط

ورحمته أن منع موسى مـن أن يرضـع مـن النسـاء، فـال يقبـل ثـدي أي امـرأة، ليكـون 

رجوعه إلى أمه فرتضعه وهي آمنة مطمئنـة بعـدما كانـت خائفـة، فـأخرجوه  سببًا إلى

إلى السوق رحمة به لعلهم يجدون امرأة تصـلح لرضـاعته، فلمـا رأتـه أختـه بأيـديهم 

 .عرفته، ولم تظهر ذلك ولم يشعروا هبا

فتفوقت الفتاة الذكية على رجال فرعون يف مهمتها، واستطاعت أن تثبت أمـام حاشـية  

وأكملــت مهمتهــا يف  چڭ ۇ ۇ  چوأثبــت القــرآن الكــريم فشــلهم يف قولــه فرعــون، 

كمـا أحسـنت ، دون أن تثيـر أي شـبهة حولهـا رعاية أخيها الرضيع، فتدخلت بذكاء وحكمة

ورفضـه  المراضـع لـه تفهـي لـم تتـدخل إال بعـد أن طلبـ، الـذي تـدخلت فيـه زمنتقدير الـ

ـــتطيع إرضـــاعه،  ـــن يس ـــى م ـــتهم عل ۉ ې ې ې  ۅ ۅ ۉ چالرضـــاعة، ودل

حينمـا قـدمت خـدمتها لهـم عـن فكشفت أخـت موسـى عـن فصـاحتها ولباقتهـا  چې

، حتــى ال يبـدو منهــا حـرص علــى ذلــك چۅ ۉ ۉ ې ې  چ :بقولهـاطريـق االســتفهام 

 .فتبعد عن نفسها الشبهة حتى ال ينكشف أمرها وأمر أمها

مشـفقون  چى ى ائ  چيتعهدون بحفظه وإرضاعه  چ ې چومعنى 

رون يف إرضاعه وتربيته، وأخذهتم إلى أمها، فدخلوا به على أمه، فأعطته عليه ال يقص

ثديها فالتقمه، وفرحوا بذلك فرحًا شديدا ، وحقق اهلل عز وجل وعده لهـا بـرده إليهـا 

 .ولم شملهما معًا

فكان من نتيجة هذا الذكاء والفطنة وحسن التدبير أن نفـذت إرادة اهلل ومشـيئته، 

دها راضية مرضية، وأصبحت بذلك مرضعته وبأجر من امرأة ورجعت أم موسى بول
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چ چ چ چ ڇ چ : يقـول تعـالى .فرعون، وقد أبدلها اهلل من بعد خوفهـا أمنـا

 .[ 12:طه]چڇ ڇ ڇڍ 

الفتــاة الصــالحة الذكيــة فكــان مــن لطــف اهلل عــز وجــل أن ســخر لموســى أختــه 

كريم من خالل متابعتهـا لتابوتـه الفطنة، التي كان لها األثر الكبير يف حياة هذا النبي ال

، وكان هذا األثر ،اهرا  يف سعيها ومن ثمرته نجاة موسـى، بحكمة ومراقبتها له بحذر

فــالقرآن الكــريم يقــدم لنــا . وســببًا لــرده وعودتــه ألمــه تصــديقًا لوعــد اهلل عــز وجــل

تـع نموذجًا لءخت الذكية الناصحة المشفقة، المطيعة ألمها البارة بأخيهـا، التـي تتم

 .بحسن إدراك األمور والقدرة على تحمل المسؤولية

وقد وفـق موسـى لهـذه األسـرة المباركـة المؤمنـة التـي كانـت مـن أهـم أهـدافها 

الحفـاظ علــى حياتـه عليــه السـالم، فتفوقــت تلـك النســوة علـى كثيــر مـن الرجــال يف 

ــدبير،  ــة وحســن الت ــذكاء والفطن ــادين ال ــدت مي ــر، وأك ــة التفكي ويف ســعة النظــر ودق

المواقف التي حدثت يف حياة هـؤالء النسـوة العظيمـات علـى وعـيهن علـى القضـايا 

المهمة المحيطة هبن، وقدرهتن يف مواجهة التحديات المختلفة، فكنَّ المعنى السامي 

 .للصرب والنصح والمحبة، فضال  عن إيماهنن باهلل عز وجل

*                  *                 * 
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 اعلية املرأة يف ضوء قصة امللكة سبأ ف: املبحث الثالث

من سـورة النمـل ( 15 -08 )اآليات يفالمرأة التي عرض القرآن الكريم قصتها 

هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ، أشهر الملكـات علـى مـر التـاريخ، تلـك الملكـة 

التي أوتيت من كل شيء ولها عر  عظـيم، فحكمـت الـبالد بـالقوة والعـدل، امـرأة 

مة والعقل، واستطاعت بتفكيرها وحكمتهـا أن تنقـذ مجتمعهـا وتنقلـه تميزت بالحك

 .من الكفر إلى اإليمان، فكانت نموذجًا للمرأة العاقلة المتزنة

بدأت القصة بالحوار الذي دار بين الهدهد والنبي سليمان عليه السـالم، عنـدما 

 خم حم جم يل ىل مل خلچ : أخربه بعذره يف مغيبه، قال تعالى
 .[مل الن] چحن جن يم ىم مم

هي بلقيس بنـت شـراحيل ملكـة : قال الحسن چيل ىل مل خلچ

فكان هذا الخرب عذرا  وحجة للهدهد عند سليمان عليه السالم ليـدرأ عنـه مـا . سبأ 

 .كان ُأوعد به

أوتيت من كل شيء يحتاجه الملـك : مبالغة أي َّ مم خم حم جم ُّوقوله 

ها، وهو بالنسـبة ألقراهنـا، المتمكن من متاع الدنيا من العتاد والجنود واألموال وغير

 . وإال فسليمان أويت من الملك ما لم تؤته ملكة سبأ

كرســـي ملكهـــا الـــذي تجلـــس عليـــه، وصـــف عرشـــها  چجن يم ىمچ

بالعظمة يف الهيئة ورتبة السلطان، وهي تـدل علـى عظمـة المملكـة، وقـوة السـلطان، 

 .وكثرة رجال الشورى

األمر لم يتسـرع يف تصـديق الهدهـد وعندما علم النبي سليمان عليه السالم هبذا 

سننظر فيما اعتـذرت : أو يف تكذيبه، وهذا شأن النبي العادل والملك الحازم، بل قال

به من عذر واحتججت به من حجة لغيابك أصدقت يف ذلـك أم كنـت مـن الكـاذبين، 

فأرســل رســالة يوصــلها الهدهــد إلــى هــذه الملكــة يــدعوها إلــى توحيــد اهلل وعبادتــه 
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 .ن عبادة الشمسوالتخلي ع

 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ قـــــــــال تعـــــــــالى 

 .[النمل]

فأمر بإلقاء كتابه على القوم ثم التولي بعد ذلك، على أن يبقى قريبًا منهم ليسمع 

 . جواهبم ويرى مراجعتهم، وهذا من حسن األد  مع الملوك

 ڱچ : فذهب الهدهد بكتا  سليمان فألقـاه إليهـا فقالـت لقومهـا بعـد قراءتـه

فوصـفته بأنـه كـريم سألنـه جليـل المقــدار [. النمـل ]  چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

بكونه من أكـرب ملـوك األرض فعظمتـه إجـالال  لسـليمان، وقيـل وصـفته بـذلك كونـه 

 .مختومًا بخاتم سليمان

ــت  ــا  فقال ــا تضــمنه الكت ــت م ــم بين ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ  :ث

، وفحواه فيـه البسـاطة إعالم لهم عن مرسل الكتا  چ ہ ہ ہچ [ النمل] چے

والقوة وهو يف غاية البالغة والفصاحة، فهو مبدوء ببسـم اهلل الـرحمن الـرحيم، وفيـه 

ولم يكتـب أحـد : طلب واحد وهو أال يستكربوا وأن يأتوا إليه مسلمين، قال العلماء

 . قبل سليمان، عليه السالم   چھ ھ ھ ھ چ

هـل الـرأي والبصـيرة مـن قومهـا ثم أخذت الملكة العاقلة يف حسن األد  مع أ 

ــت ــا فقال ــا ورجــال مملكته ــار دولته ۆ ۆ  چ :ومشــاورهتم يف أمرهــا، فجمعــت كب

ۈ چ فجعلـت المشــورة فتيــا، ثــم زادت يف التــأد  فعللــت أمرهــا لهــم بــذلك  چۈ

ال تبت يف كل أمر إال بـالرجوع إلـيهم، : أي[ النمل] چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

مور الطارئـة عليهـا، فكيـف يف هـذه النازلـة وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها يف كل األ

 .الكربى، وهذا فيه تطييب لقلوهبم ومالطفة لهم

وهذا ُيظهر لنا سمة الملكة العاقلـة وحكمتهـا وحزمهـا، وتبنيهـا لمبـدأ الشـورى 
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باحرتافية، فلم تكن مسـتبدة بـرأي دون مشـورة رجـال مملكتهـا وكربائهـا يف مصـالح 

الملك والسلطة، وبالرغم من علمها بإذعاهنم لها، فهـذا قومها بالرغم ما كان لها من 

أول دالالت تأثيرها وفاعليتها يف تجميع أهل الحل والعقد حولها والرجوع إليهم يف 

صنع القرار، فعرضت على قومها رسالة سليمان عليه السـالم ودعوتـه إلـى التوحيـد 

رارات باإلجمــاع، بمصــداقية، وأعطــتهم الثقــة بأنفســهم، وعلمــتهم كيفيــة اتخــاذ القــ

فكانت مملكتها كما صورها القرآن الكريم بأسـلو  رائـع مثـاال  حيـًا للملكيـة التـي 

تقوم على مبدأ الشورى، وهي على النقيض من قصص كثير من الملوك والطواغيت 

 . المخالفين للحق التي تحدث عنها

س الشديد فكان إجابة قومها بما يقر عينها من إعالمها أهنم أصحا  القوة والبأ

يف الحر ، وهذا ما يميلون إليه للدفاع عن مملكتهم سألهنم رجال حر  وقتال وقوة 

ثــــم ســــلموا [ النمــــل] چۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ 

األمر إليها يف القتال أو يف تركه، لثقتهم يف رأيها وما تـأمرهم بـه، وبـذلك جمعـوا بـين 

إ،هــار طــاعتهم لهــا إن : والثــاين إ،هــار قــوهتم وثبــاهتم يف الحــر ،: األمــرين األول

 .أرادت السلم

وهذه من أحسن المحاورات بين الحاكم والمحكومين، وهـو تظهـر لنـا صـورة 

من صور الوالء والحب التـي تمتلكهـا الملكـة وسـجلها التـاريخ، ليـدل بـذلك علـى 

  . أهلية المرأة يف الشؤون السياسية

اد وقوة اآلالت والعدد والبأس نحن أولوا قوة أي قوة األجس:) قال الزمخشري

ونحن مطيعون لك فمرينـا بـأمرك ، والنجدة والبالء يف الحر ، واألمر إليك موكول

نحن مـن أبنـاء الحـر ، ال  :أهنم أشاروا عليها بالقتال أو أرادوا، نطعك وال نخالفك

فـانظري مـاذا تريـدين نتبــع ، مـن ابنـاء الـرأي والمشـورة، وأنـت ذات الــرأي والتـدبير

 .(كيأر
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ثم يظهر حسن سياسة الملكة وذكاؤها وحنكتهـا يف اختيارهـا مـا يوافـق العقـل، 

ويف كيفية التعامل مع أصحا  السلطة، يف التعرف فيما إذا كان سليمان نبيًا أو ملكًا 

 .من واقع خربهتا بحياة الملوك وأفعالهم

داء بما هو فلما أحست منهم الميل إلى القتال، رأت الميل إلى المصالحة واالبت

أحسن، وهو رأي يدل على ذكاءها وفطنتها حيـث قـدرت العواقـب، وجنبـت قومهـا 

ويـالت الحــرو  والقتـال، ممــا يـدل علــى اسـتحقاقها الملــك، وبينـت لهــم الســبب 

إن الملــوك إذا دخلــوا القريــة علــى وجــه القــوة والغلبــة أهلكوهــا وخربوهــا : بقولهــا

 [. النمل] چی ی ی چ ليستقيم لهم األمر 

وهذه شهادة من اهلل، وتصديق لها بما أخربت به أهنم كذلك يفعلون، أي عادهتم 

المســتمرة والثابتــة ال تتغيــر، فــذكرت لهــم عواقــب الحــر ، وحــذرهتم مــن دخــول 

سليمان عليهم ومسيرته إليهم، وهذا يظهر استعظامها لسليمان وخوفهـا علـى قومهـا 

 . وأخذها الحيطة لهم 

صـلى اهلل عليـه  لمحمـد قـول اهلل تبـارك وتعـالى معرفـا هو من: )قال ابن عباس

هـو مـن قـول بلقـيس تأكيـدا  منهـا للمعنـى الـذي : وقيل، ( وسلم وأمته، ومخربا به

 . كذلك يفعل سليمان إذا دخل بالدنا: أرادته

فــرغم أن مجلــس الشــورى اتخــذ موقفــًا صــلبًا يعتمــد علــى القــوة العســكرية 

بحكمتها ورجاحة عقلها وبعد نظرها بعواقب األمور لجـأت والمادية، إال أن الملكة 

 .إلى المنطق العقالين وليس إلى القوة العسكرية

مــن وراء شخصــية الملكــة، المــرأة التــي تكــره "المــرأة "وهنــا تظهــر شخصــية )

الحرو  والتدمير، والتي تنضي سال  الحيلة والمالينة قبـل أن تنضـي سـال  القـوة 

 ( والمخاشنة 
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ت بلقيس لبيبة، تعرف من خربهتا ومعرفتها بالسنن االجتماعيـة أن عـادة الملـوك فكان

قبول الهدايا، وهو دليل الرضا، وبذلك تتفادى من الحر ، فاقرتحـت علـى قومهـا إرسـال 

هدية إلى سليمان لتختربه أملك هو أم نبي   فإن كان نبيًا لم يقبل الهدية، ولم يـرض هبـا إال 

 .كان ملكًا قبل الهدية منهم وانصرف عنهمأن يتبعوا دينه، وإن 

ــة عظيمــة، واختــربت علمــه  ــه هبدي  چىئ يئ جب حب خب چ فأرســلت إلي

 . إين نا،رة فيما يرجع به المرسلون من قبول أو ردّ : والمعنى[ النمل]

وفيه داللة على عدم ثقتها بالقبول وجوزت الرد، فأرادت بذلك أن ينكشف لها 

 . دية تلين القلب، وقد تدفع القتالغاية سليمان، مع علمها أن اله

يرحمهــا اهلل إن كانــت لعاقلــة يف إســالمها وشــركها، قــد علمــت أن : )قــال قتــادة 

 .( من الناس الهدية تقع موقعًا

وهـو اسـتفهام  چٻ پ چ : فلما جاءت الرسل لسـليمان رد الهديـة وقـال

مفـاخرة بالـدنيا تفرحـون  ، أي ما أفر  هبديتكم التي أهديتم لي سألنكم أهـلإنكار 

ألن اهلل سـبحانه قـد  بإهداء بعضـكم إلـى بعـض، أمـا أنـا فليسـت الـدنيا مـن حـاجتيس

مكنني منها، وأعطاين فيها مالم يعط أحدا ، ومـع ذلـك أكرمنـي بالـدين والنبـوة، وقـد 

رفض سـليمان الهديـة سألن الملكـة أرسـلت الهديـة بعـد بلـوغ كتابـه إليهـا، فتبـين لـه 

هديـة، وهـو صـرفه ممـا تضـمن كتابـه مـن طلبـه الخضـوع لدينـه وبـث الغرض مـن ال

  .سلطانه على مملكة سبأ مقابل ما بذل له من المال

ثم توعدهم بالجنود واإلخراج أذالء، فأوصى الرسول أن يقول لهم مباشرة من 

ارجــع بالهديــة :أي[  57: النمــل] چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ : غيــر كتــا 

واهلل لنـأتينهم بجنـود ال طاقـة لهـم بمقاومتهـا، وكـان جنـود فإن لم يـأتوين مسـلمين فـ
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 .سليمان من الجن واإلنس والشياطين

يعني من أرض سبأ على وجه الذلة والصغار، فلما بلل الخـرب  چڤ ڤ چ  

إلى بلقيس، ورجعت إليها رسلها هبديتها، لم تجد بـدا  مـن الخـروج إليـه طائعـة هـي 

ك كريم لـم يغـرت بـأموال الـدنيا وزينتهـا، فأقبلـت وقومها، بعد أن رأت نفسها أمام مل

 .تسير يف جنودها إلى سليمان، خاضعة معظمة لسليمان، ناوية متابعته يف دينه

فلما علم سليمان عليه السالم بمسيرها إليه قرر إحضـار عرشـها قبـل وصـولها، 

ڦ چ  :ليظهر لها ما خصه اهلل تعالى به مـن قـدرة وقـوة لتـذعن وتسـّلم ألمـره، فقـال

 .[النمل ] چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

واختلــف العلمــاء يف الســبب الــذي ألجلــه أمــر ســليمان عليــه الســالم بإحضــار 

إنه علم أهنا إن أسلمت حرم عليه عرشـها ومالهـا، فـأراد : العر  قبل إسالمها، فقيل

وهذا بعيد، وال يليق بمقام النبوة، واسـتبعد هـذا القـول أن يأخذه قبل أن يحرم عليه، 

ألن ذلك ال يقع من نبـي أويت ملكـًا ": وأبي حيان بقوله بعض المفسرين كالنسفي

فعل ذلك ليخترب به عقلها هل تتعرف عليه إذا رأته أم تنكره، : وقيل "لم يؤته غيره 

وعلــى نبــوة ســليمان عليــه فيعرفهــا بــذلك داللــة قــدرة اهلل تعــالى، وعظــيم ســلطانه، 

أراد أن يـريهم آيـة . ، وقاله جماعة من المفسـرين وهو ما رجحه الطربي.السالم

  .من آيات نبوته إذا أتوه مسلمين ليعلموا أنه نبي، ليس بملك

فعرض عفريت أن يأتيـه يف سـاعات قليلـة قبـل أن يقـوم مـن مجلسـه الـذي كـان 

يجلس فيه للحكم والقضاء، وأراد سـليمان أن يكـون أعجـل مـن ذلـك، فقـال الـذي 

أنا آتيك : لكتا  ـ وكان يعلم اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجا  ـعنده علم من ا
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 .به قبل أن يرتد إليك طرفك

وهذا فيه داللة على شرف العلم وعظمته، وأن هذه الكرامـة كانـت بسـببه، ففيـه 

 . حث على تعلم العلم الشرعي لما له من الفضل والمكانة

عرتف أنه من فضـل اهلل مـن غيـر حـول فأذن له، فلما رأى العر  حاضرا  لديه، ا

 .منه وال قوة، وحمد اهلل وشكره على تيسير أموره وإقداره

وأمــر أن يغيــروا عرشــها عــن صــورته ليجــر  عقلهــا وذكاؤهــا أثنــاء مفاجأهتــا،  

 چې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئوئ چ : ويمتحنهـــا بتمييزهـــا لعرشـــها، قـــال تعـــالى

 .[10:النمل]

كأنـه :وحكمتها، فهي لم تنـِف إنمـا قالـتوهذا يدل على كمال عقلها ورجاحته 

هو، فلم تنكره لما رأت من تغّيره ولبعد مسافته عنها، ولم تثبته ألهنـا وجـدت فيـه مـا 

تعرفه من آثاره وصفاته، وهذا غاية يف الذكاء والحزم، وفيـه داللـة علـى رزانـة رأيهـا، 

 .ورصانة فكرها، ما ال يخفى على أحد

سـليمان عليـه السـالم سألهنـا علمـت أنـه لـيس فصار داللة لها علـى صـحة نبـوة 

بقدرته الذاتية، بل بقدرة اهلل عز وجل وأن اهلل معه، ولم يمنعهـا ملكهـا ومكانتهـا مـن 

التعرف على التوحيد ودين الحق، فأعلنت إسـالمها وتحولـت مـن ملكـة كـافرة إلـى 

 .عز وجلملكة مؤمنة باهلل، تشارك سليمان عليه السالم العبودية واالستسالم هلل 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ :فقال سليمان عليه السالم شاكرا هلل أن أعطـاه أعظـم منهـا

  . العلم باهلل وقدرته والهداية والعقل من قبل هذه الملكة: أي[ النمل] چۈئ ۈئ 

إنما منعها عن التوحيد وعبادة اهلل عبادهتا الشمس والقمر، وكـان عـادة مـن ديـن 

ــارهم ــه آث ــت في ــا، فاتبع ــا وآبائه ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ چ  .قومه

 .[النمل ] چىئ
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ادخلـي إلـى سـليمان : فلما وصلت بلقيس إلى الصر ، وهو بناء عـال قيـل لهـا 

عليه السالم، فلما رأت اللجة فزعت، و،نت أهنا قصد هبا الغرق، وعجبت من كونـه 

كرسي على الماء لكنها امتثلت لءمر، وهذا أيضا مـن عقلهـا وأدهبـا، فلـم تمتنـع مـن 

الــدخول للمكــان الــذي أمــرت بالــدخول فيــه، لعلمهــا أهنــا لــم تســتدع إال لإلكــرم، 

ــليمان ــا س ــال له ــاقيها، فق ــن س ــرد چمث ىث يث حج مججح چ : وكشــفت ع : والمم

المحكوك المملس، فهو ليس لجة مـاء، إنمـا صـر  مبنـي مـن زجـاج وبلـور والمـاء 

شاهدت  تحته، فال حاجة لكشف ساقيك، عند ذلك أذعنت بلقيس، وأسلمت بعدما

ما شاهدت، وعلمت بنبوة سليمان وأدركـت عظمـة ملكـه، وأنـه صـادق فيمـا دعاهـا 

إليه، وعلمت أن دينها ودين آبائها باطل، فاعرتفت أهنا ،لمت نفسها بما كانـت عليـه 

من الشرك، وأهنا انقادت مع سليمان داخلة يف ديـن بـر  العـالمين، وهبـذا أصـبحت 

 .مسلمة صالحة

منهــا االتعــاظ بحــال هــذه الملكــة، إذ لــم يصــّدها علــّو شــأهنا، ومكــان العــربة )  

وعظمة سلطاهنا، مع ما أوتيته من سالمة الفطرة وذكاء العقل، عن أن تنظـر يف دالئـل 

صدق الداعي إلى التوحيد، وتوقن بفساد الشرك، وتعرتف بالوحدانية هلل، فما يكـون 

مي إال لســخافة إصــرار المشــركين علــى شــركهم بعــد أن جــاءهم الهــدي اإلســال

 . ( أحالمهم، أو لعمايتهم عن الحق، وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه 

ونجد أن القرآن الكريم عرض لنا من خالل القصة شخصية ملكة سبأ كصورة للمـرأة  

القيادية الفاعلة، صاحبة الموقـف الحكـيم، والتصـرف الـواعي يف إدارة سـلطتها وحكمهـا، 

ولية وال تخضع لعاطفتها سألهنا صـاحبة قـرار وتمتلـك خيـارات، التي تمتاز بتحملها المسؤ

فتعمل على أساس عقلها وحسن تفكيرها وحزم تدبيرها حتى تخرج من المواقف الصـعبة 

والمحــن التــي تتعــرض لهــا، كمــا أهنــا عرفــت بحســن المشــاورة، فلــم تكــن كبقيــة الحكــام 

لشـأن الملكـة بلقـيس، وفيـه داللـة  مستبدة يف أحكامها أو متزمتة يف آرائها، وهذا فيـه تعظـيم
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أن المـرأة  وعلـى. دور المرأة الفاعل والمميز يف مختلف المجـاالت العامـة والخاصـة على

بـل تبـدع تستطيع أن تصبح يف مستوى تفوق فيه الرجال بشخصيتها القويـة العاقلـة المتزنـة، 

 .وتتفوق على الكثير من أقراهنا الرجال

تــدبيرها وتصــرفها وبعــد نظرهــا يف عواقــب فــالقرآن الكــريم أثنــى علــى حســن 

األمور، الذي قادت به قومها إلى السالمة يف الدنيا والفال  يف اآلخرة، كما أشار إلى 

. دورها الفعال يف التفاعل اإلنساين والسياسي

*                  *                 * 



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
212 

 عمرانفاعلية املرأة يف ضوء قصة مريم ابنة : املبحث الرابع

تحدث القرآن الكريم عن قصـة مـريم يف السـورة التـي سـميت باسـمها، وفّصـل 

فيها الحديث عن قصة حملها ووالدهتا لعيسى عليه السالم، كمـا جـاء الحـديث عـن 

 .سورة آل عمران، وسورة األنبياء، وسورة التحريم: مريم يف سور أخرى

ا ، وهـو القـرآن مـا أمر اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن يـذكر يف الكتـ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : جاء فيه من خـرب مـريم فقـال عـز وجـل

كانـت مـن ، وهي مريم بنت عمران من ساللة داود عليه السالم، [مريم] چچ چ 

، وكانت من بيت طاهر يف بني إسرائيل، وقد ذكر القـرآن الكـريم أهل الورع والتقوى

مهـا نـذرت مـا يف بطنهـا محـررا ، تعنـي قصة والدة أمها لها يف سورة آل عمران، وأن أ

ــت المقــدس ــة بي ــالىلخدم ــال تع ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ : ، ق

تظن أهنا ستلد ذكرا  فولدت مريم، [ آل عمران]چھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

قالت اعتذارا  إلـى رهبـا ممـا كانـت "[ 56:آل عمران] چۅ ۉ ۉې چ : ثم قالت

الـذكر كـاألنثى سألن الـذكر أقـوى علـى نذرت يف حملها فحررته لخدمة رهبا، وليس 

الخدمة وأقوم هبا، وأن األنثى ال تصـلح يف بعـض األحـوال لـدخول القـدس والقيـام 

  ".بخدمة الكنيسة، لما يعرتيها من الحيض والنفاس

ــة [ 56:آل عمــران]چٴۇ ۋ ۋ ۅ چ  ذكــر بعــض المفســرين أن هــذه اآلي

عته، والتفخـيم لشـأنه، والتجليـل خطا  من اهلل تعالى لها على جهة التعظيم لما وض

أنك ال تعلمين قدر هذا الموهو ، وما علم اهلل من عظم شأنه وعلّو قـدره، : لها، أي

وأن المراد منها هو تفضيل هذه األنثى على الذكر، وأهنا خيـر مـن كثيـر مـن الـذكور، 

لها، وابنهـا ولعل اهلل قد علم الخيرة يف األنثى التي ولدهتا، فمع أهنا أنثى إال أنه سيجع

 .آية للعالمين، وعربة للمعتربين، ويختصها بما لم يختص به أحدا  
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معنى أن مريم عليها الصالة والسـالم وإن كـان ،اهرهـا األنوثـة، ففيهـا حقيقـة "

المعنى الذي ألحقها بالرجال يف الكمـال، حتـى كانـت ممـن كمـل مـن النسـاء لمـا ال 

إشـعاره أن الموضـوع كـان ،ـاهره ذكـرا   يصل إليه كثير مـن رجـال عالمهـا، فكـان يف

 . "وحقيقته أنثى

، ودعـت لهـا وأعاذهتـا ولجأت هذه المـرأة المؤمنـة الصـادقة إلـى اهلل عـز وجـل

وأعاذت ذريتها من الشيطان الرجيم، واستجا  اهلل عـز وجـل لهـا، وتقبـل مولودهتـا 

 .وأنبتها نباتًا حسنًا، وهذا من قوة إيماهنا، واعتمادها على اهلل

ونشأت مريم نشأة عظيمة يف بني إسرائيل، يف كفالة زوج خالتها زكريا عليه السالم،  

، فنشــأت صـالحة عفيفــة طــاهرة، وانقطعــت لعبــادة رهبــا ليربيهـا علــى أكمــل األحــوال 

ولزمت محراهبا، ورأى لها زكريا من الكرامات الظاهرة التـي دلـت علـى عظـيم قـدرة اهلل 

مـن غيـر [  57: آل عمران] چی ی جئ حئمئ ىئ ىئ ی ی چ عز وجل، فكان 

 .كسب وال تعب، بل رزق ساقه اهلل إليها، وكرامة أكرمها اهلل هبا

فلما رأى زكريا عليه السالم ما مّن اهلل به على مريم من رزق، وفضل بغير سعي منها 

، وال كسب، إنما هو كرامة أكرمها اهلل به، أثر ذلك على قلبه المفعـم باإليمـان والثقـة بـاهلل

وذّكره أن يسأل اهلل تعالى حصول الولد، فبالرغم من يقينه أن امرأتـه عـاقر ومـع كـرب سـنه 

ٱ ٻ ٻ چإال أن نفسه طمعت بالولد، فدعا ربـه أن يكـون لـه ولـد صـالح مثلهـا 

 .[ آل عمران] چٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 زكريـا فكان هذا من بركات مريم، وتأثيرها اإليجابي علـى مـن حولهـا، ،هـر يف

عليه السالم، بأن أوحت له أن يدعو اهلل هبذا الـدعاء، واسـتجا  اهلل لزكريـا، وكانـت 

 ( يحي: )البشرى من اهلل عز وجل له بغالم وسماه اهلل تعالى

فلما أراد اهلل عز وجل أن ُيوجـد منهـا عبـده ورسـوله عيسـى عليـه السـالم، أحـد 

                                                 
. 1/520نظم الدرر للبقاعي ( 8)

2/080ابن كثير  :ينظر( 0)

  8/010س السعدي 5/017ينظر الطربي ( 5)
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أهلها، واعتزلتهم منفردة عنهم مكانًا الرسل أولي العزم الخمسة العظام، تنحت عن 

وذهبت إلى شـرق المسـجد المقـدس، : أي چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چشرقيًا 

لتعبـد : وقيـل، قالـه السـديلتطهر من حيض، : واختلف الناس لم انتبذت  ، فقيل

وذلك أن مريم كانت وقفًا على سدانة المتعبد وخدمتـه ": اهلل، وقواه ابن عطية وقال

، وهـو األرجـح ـ واستحسـنه القرطبـي ، "فتنحت من الناس لذلك والعبادة فيه، 

واهلل أعلم ـ لداللة السياق عليه سوألنه األقر  لحال مريم عليهـا السـالم وهـو عبـادة 

 .اهلل كما علله ابن عطية

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ فكأنه كان هتيئة لها ألمر غيـر معتـاد، 

هلهـا سـرتا  يسـرتها عـنهم يعني فاتخذت مـن دون أ[ مريم ] چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

وعن الناس، لتتفرد لعبادة رهبا، فأرسل اهلل تعالى إليها جربيل عليه السـالم يف صـورة 

شا  تام كامل يف هيئة حسنة، فلما رأته وهـي منعزلـة عـن أهلهـا وبينهـا وبـين قومهـا 

حجــا ، خافتــه و،نــت أنــه يريــدها علــى نفســها، فاعتصــمت برهبــا واســتعاذت منــه 

فنجــدها تلجــأ إلــى [ 89: مــريم] چڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژ ژچ : وقالــت

إن كنـت تخـاف : اهلل وتستجير به من هذا الذي رأته إن كان مطيعـًا هلل ويخشـاه يعنـي

اهلل مطيعًا له فاترك التعرض لـي، فبادرتـه بـالتعوذ منـه قبـل أن يـتكلم، فجمعـت بـين 

فـة، وفيـه إشـارة إلـى االعتصام باهلل وبين تخويفه وترهيبه، وهذا أبلل ما يكون من الع

  .كمال عصمتها

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ: فهدأ جربيل من روعها وطمأن قلبها وقال لها

ليس كما تظنين، ولكني رسول ربك بعثني إليك : أي[ 80: مريم]چڱ ڱ ڱ

أنه : ألهب لك غالمًا سيكون له شأن عظيم، وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، أي

                                                 
.9/580الطربي ( 8)

. 8/0المحرر الوجيز ( 0)

(5 )88/02

5/806س السعدي  86/92ابن عاشور  :ينظر( 1)
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ۈئ  ۆئ ۆئچ: ، وقال يف موضع آخرنو  والمعاصيكثير الربكات، طاهرا  من الذ

[ آل عمران] چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

من أين يكون لي ولد   والحال أين لم : فتعجبت مريم من هذا، وقالت لجربيل

يقربني زوج وال يتصور مني الفجور، فإذا انتفى عنها مسيس الرجال حالال  وحرامًا 

 .فكيف تحمل   

بأنه ليس له من األمر شيء، إنما هو أمر اهلل وقضاؤه، هكـذا قـال فيجيبها جربيل 

ـــــــــــك،  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ چ رب

خلق ولد بال أ ، ولنجعله داللـة وعالمـة للنـاس علـى : ، أي[مريم] چۆ ۈ 

  . قدرة بارئهم وخالقهم

أثير، تدل على كمال قدرة اهلل تعالى، وعلى أن األسبا  جميعها، ال تستقل بالت"

وإنما تأثيرها بتقدير اهلل، فيري عباده خـرق العوائـد يف بعـض األسـبا  العاديـة، لـئال 

ولنجعله : أي چڭ ڭۇ چيقفوا مع األسبا ، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها 

 . رحمة منا به، وبوالدته، وبالناس

عـزم، أما رحمة اهلل به، فلما خصه اهلل بوحيه ومن عليـه بمـا مـن بـه علـى أولـي ال

. وأما رحمته بوالدته، فلما حصل لها من الفخر، والثنـاء الحسـن، والمنـافع العظيمـة

وأما رحمته بالناس، فإن أكرب نعمه عليهم، أن بعث فيهم رسـوال، يتلـو علـيهم آياتـه، 

ويزكيهم، ويعلمهم الكتا  والحكمة، فيؤمنون به، ويطيعونه، وتحصـل لهـم سـعادة 

 ."الدنيا واآلخرة

قنت مريم أن جربيل رسول من اهلل إليها أذعنت ألمر اهلل وقضائه، فلما فلما أي

ثم جاء اليوم الموعود . حملت بعيسى عليه السالم تنحت به عن قومها مكانًا نائيًا

                                                 
.1/022أضواء البيان للشنقيطي  :ينظر  (8)

س ابـن  1/027س  5/806س السعدي  2/002س ابن كثير  0/508س السمرقندي  9/508الطربي  :ينظر (0)

.86/98عاشور 
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چۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ

فألجأها وجع الوالدة إلى جذع النخلة لتستند إليها وتتمسك هبا على وجع [ مريم]

ورغم أدراكها عظمة هذا الحمل، وأن أبنها معجزة ربانية ورسول من اهلل عز الوالدة، 

اآلالم النفسية بجانب اآلالم الجسدية،  وجل، إال أهنا أمام هذا الموقف واجهت

فاضطربت خواطرها، وأرهقها التفكير يف موقف قومها بعد والدهتا، لذا تمنت 

الفضيحة، وتمنت أن كانت الموت قبل هذا الحادث، استحياء  من الناس وخوف 

 . نسيا منسيا فال تذكر

وهـذا . فهي يف حالة من الحزن تـرى أن المـوت أهـون عليهـا مـن الوقـوع فيهـا"

دليل على مقام صربها وصدقها يف تلقي البلوى التي ابتالها اهلل تعالى، فلذلك كانت 

 ". يف مقام الصديقية

، ملك، يهدئ من روعها وقلقها فإذا هي تسمع كالمًا إما من الوليد، أو من ال

ويــربط علــى قلبهــا، ويبشــرها بــأن اهلل عــز وجــل قــد أجــرى مــن تحتهــا هنــرا  عــذبًا، 

وأرشدها إلى طعامها وشراهبا، بأن طلب منهـا أن هتـز جـذع النخلـة، ليتسـاقط عليهـا 

، وليس هذا فحسب، بل وأرشدها على حجتها وبرهاهنا لمن يراها الرطب الجني 

ــدها ويســألها  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ عــن ول

فما قال لها ذلك، ورأت من اآليات اطمأنـت نفسـها، وسـّلمت [ مريم] چٿ ٿ 

ألمر اهلل، وعلمت أن اهلل سيبين عذرها، فأتت غير مباليـة وال مكرتثـة، وحملتـه حتـى 

 . أتت به قومها

مور الخارقة يدل على أن عينها إنما تقر يف ذلك الوقت باأل": قال الشنقيطي

فوجود هذه الخوارق من تفجير . للعادة سألهنا هي التي تبين براءهتا مما اهتموها به

                                                 
. 86/92التحرير والتنوير ( 8)

 .ورّجـح الطـربي أن الـذي ناداهـا هـو ابنهـا عيسـى، عيسى :وقيل، قيل إن الذي ناداها من تحتها الملك( 0)

. 5/561س الماوردي  507، 9/506ينظر الطربي 

1/060الشنقيطي  :ينظر( 5)

1/85ابن عطية  :ينظر( 1)
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النهر، وإنبات الرطب، وكالم المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الربية، 

وبذلك يكون قرة عين لها سألن مجرد األكل والشر  مع بقاء التهمة التي تمنت 

ت من قبل وكانت نسيًا منسيًا لم يكن قرة لعينها يف ذلك بسببها أن تكون قد مات

وخرق اهلل لها العادة بتفجير الماء، وإنبات الرطب، وكالم . الوقت كما هو ،اهر

وقد نص اهلل جل وعال يف آل عمران على خرقه لها العادة يف . المولود ال غرابة فيه

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی چقوله 

ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث  ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب

كان يجد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء، وفاكهة الشتاء : قال العلماء چ مج حج

وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغر  من هذا المذكور يف سورة آل . يف الصيف

 . "عمران 

ڤ ڤ چ : فقـالوا وروي أن قومها خرجوا يف طلبها فلقوها وهي مقبلة بـه  

منكرا  عظيمًا، يعنون به الزنى، ويـدل لـذلك قولـه : أي[ مريم] چڤ ڦ ڦ ڦ 

ــده  ــالى بع ــريم] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ تع ــون [ م يعن

 . كان أبواك عفيفين ال يفعالن الفاحشة، فمالك أنت ترتكبينها

لمـــا قـــال قومهـــا [ مـــريم]چچ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

م بحقيقـة األمـر، وإنمـا أشـارت ذلك أشارت مريم إلـى مولودهـا أن كلمـوه ليخـربه

ــول ــا أن تق ــاس له ــة الن ــد مخاطب ــرت عن ــذلك سألهنــا أم ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ : ل

فقالوا متهكمين هبا، ،انين أهنا تـزدري هبـم وتلعـب [ مريم]چٺ ٿ ٿ ٿ 

فأنطقـه اهلل تعـالى الـذي أنطـق [ مـريم]چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ هبم 

أعلـن  چک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ كل شيء، فقال لهـم بلسـان فصـيح 

عبوديته هلل وحده وأن اهلل جعله نبيًا، فكان كالمه حازمًا يف تربئة أمـه مـن الـتهم التـي 

وهــذا مــن أعظــم فضــائلها، أن تــذكر يف الكتــا  . نســبها إليهــا قومهــا ،لمــًا وهبتانــًا

                                                 
.1/072الشنقيطي  (8)

.1/85ة ابن عطي :ينظر  (0)
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، تذكر فيه بأحسن الذكر، الذي يتلوه المسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا، العظيم

 .وسعيها الكامل، زاء لعملها الفاضلج، وأفضل الثناء

وأهنا من المحصـنات وتميزت بسمة العفاف، لذا أثنى اهلل عز وجل على عفتها، 

ــــريفات ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : فقــــال الش

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ [ األنبياء]چڀ ڀ ڀ 

فهـــــي العفيفـــــة [ التحـــــريم]چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ڻ ڻ چ  كانــت ســبب ا يف اصــطفاء اهلل لهــاهــذا مــن أعظــم فضــائلها التــي الطــاهرة، و

[ آل عمـران] چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

فهي أفضل نساء العالمين بـنص مـن القـرآن الكـريم، وبـنص مـن حـديث المصـطفى 

بنـت  مـريمنسـائها خيـر  : )صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه علـي رضـي اهلل عنـه قـال

 ( خديجة بنت خويلدنسائها خير وعمران، 

ها اهلل عز وجل لتكون أّمًا لنبي من أولي العـزم مـن الرسـل وهـو عيسـى اصطفا

  ".فأعاضها اهلل بعفتها، ولدا من آيات اهلل، ورسوال من رسله"عليه السالم 

خصها بتكليم رو  القدس لهـا وقد خص اهلل مريم بما لم يؤته أحدا من النساء، 

صديقة صدقت بكالم رهبـا ولـم  ونفخه يف درعها، وأشار إلى درجتها العالية، فكانت

اهلل يف شـهد ولـذلك تسأله آية عندما بشرت بعيسى كما سأل زكريا عندما بشر بيحي، 

ــه بال ــال كتاب ــدة]  چٴۇ ۋۋ چ : عــز وجــلصــديقة فق ــن [ 72:المائ ــت م وكان

فنالــت مــريم هــذا [ التحــريم] چۈئ ۈئ ېئ ېئ چ  القــانتين فشــهد لهــا بــالقنوت

 .نالشرف العظيم من اهلل ر  العالمي

                                                 
س الشــنقيطي  807، 5/802س السـعدي  1/85س ابـن عطيــة  2/002س البغــوي  9/500الطـربي : ينظـر (8)

1/008 

حـديث ، {..وإذ قالـت المالئكـة يـا مـريم} :با ، كتا  أحاديث األنبياء، أخرجه البخاري يف صحيحه (0)

، رضـي اهلل عنهــابـا  فضـائل خديجـة ، كتـا  فضـائل الصـحابة، س ومسـلم يف صـحيحه( 5150)رقـم

.1/8996، (0152)حديث رقم 

5/806تفسير السعدي  (5)
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 اخلامتة 

الحمد هلل الذي تتم بنعمتـه الصـالحات، والصـالة علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه  

 ..أما بعد. وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا  

القصـ   ضوء فاعلية المرأة المؤمنة يف)فقد انتهيت بفضل اهلل وعونه من بحث 

 .مباحث وخاتمةأربعة وقد قسمته إلى مقدمة وتمهيد، و (القرآين

 :النتائج التالية وتوصلت إلى

  أن القرآن الكريم قد أولى عناية كبيـرة بـالمرأة يف جميـع مراحلهـا، وخصـها

، وصـحح بآيات ترفع من مكانتهـا وتعلـي مـن منزلتهـا، وتـدفع عنهـا الضـرر والظلـم

 .المفاهيم المتعلقة هبا

  أن القرآن الكريم عرض نماذج نسائية متعددة يف شتى المجاالت، وركز علـى

مشرقة من تاريخها، فقدم العديد منهن كقدوات ليس للنساء فحسب بـل الجوانب ال

للبشرية كلها، فقدمها نموذجًا للمرأة القيادية، و نموذجـًا للعفـة والطهـر والنقـاء، و 

نموذجــًا لإلنســان القــوي، وبــذلك اســتطاعت أن تؤكــد دورهــا الفاعــل والمميــز يف 

 . مختلف المجاالت العامة والخاصة

 كــريم مــن خــالل قصصــه أن المــرأة تصــلح للقيــادة، بــل تبــدع أثبــت القــرآن ال

وتسـتطيع أن تصـبح يف مسـتوى تفـوق فيـه وتتفوق علـى الكثيـر مـن أقراهنـا الرجـال، 

 الرجال بشخصيتها القوية العاقلة المتزنة 

  ــرارات ــال يف صــنع الق ــادي والفع ــرأة الري ــى دور الم ــرآن الكــريم عل ــد الق أك

معالجة الصحيحة لءزمات واتخـاذ القـرارات، ويف للوالمشاركة فيها، و استعدادها 

 .كيفية التعامل مع األوامر الربانية واالنقياد إليها

الموضــوعات المتعلقــة بــالمرأة  ىويف الختــام أوصــي بضــرورة االلتفــات إلــ

 .ألهميتها يف بناء المجتمع المسلم

د هلل ر  واهلل أسأل أن يرزقنا الصدق يف القول والعمل، وآخـر دعوانـا أن الحمـ 

 .العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
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 املراجع واملصادر

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود محمـد بـن محمـد  .8

 -هـ 8188العمادي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 .م8008

، لمنيـرة بنـت محمـد ناصـر الدوسـري، دار ابـن اوفضـائلهالقرآن أسماء سور  .0

.8100الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 

ــالقرآن، للشــيخ محمــد األمــين بــن محمــد  .5 أضــواء البيــان يف إيضــا  القــرآن ب

.م8099- ـه8129المختار، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

سـعيد ، لناصـر الـدين أبـي (تفسـير البيضـاوي)أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل  .1

لبنـان،  –عبداهلل بن عمـر الشـيرازي البيضـاوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

.م8099- ـه8129الطبعة األولى، 

، ألبي الليث نصـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن (تفسير السمرقندي )بحر العلوم  .2

السـيخ محمـد علـي معـوض وآخـرون، : إبراهيم السمرقندي، تحقيق وتعليق

.م8005-هـ 8185لبنان، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 

البحر المحيط يف التفسير، ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي الغرنـاطي،  .6

 .المكتبة التجارية، مكة المكرمة

تأويالت أهل السنة، ألبي منصـور محمـد بـن محمـد بـن محمـود الماتريـدي  .7

 –فاطمــة يوســف الخيمــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت : الســمرقندي، تحقيــق

.م0221-ـه8122لبنان، 

 .تفسير التحرير والتنوير، للعالمة محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر .9

لإلمام الحافا أبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر .تفسير القرآن العظيم  .0

ــق ــقي، تحقي ــر : القرشــي الدمش ــة للنش ــد الســالمة، دار طيب ــن محم ــامي ب س

.م8000 -ـه8102والتوزيع، الطبعة الثانية، 

غنيم عباس غنيم، دار : ، تحقيق(ـه190)تفسير القرآن، ألبي مظفر السمعاين  .82
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.م8007 – ـه8189ولى، الوطن، الرياض، الطبعة األ

تيسير الكريم الرحمن يف تفسـير كـالم المنـان، للشـيخ عبـدالرحمن بـن ناصـر  .88

.م8099 -ـه8129السعدي، دار المدين، جدة، 

ألبي جعفر محمد بن جرير الطربي، دار الكتـب .لقرآنجامع البيان يف تأويل ا .80

.م8000 – ـه8180لبنان، الطبعة األولى،  -العلمية، بيروت 

ألبـي عبـداهلل محمـد بـن أحمـد القرطبـي، دار الفكـر . الجامع ألحكام القـرآن .85

ــى،  ــة األول ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــع، بي ــر والتوزي ــة والنش ـــ 8127للطباع  -ه

. م8097

التفسير بالمأثور، لإلمام عبدالرحمن جالل الـدين السـيوطي،  الدر المنثور يف .81

 .م8005 -ـه8181لبنان،  -دار الفكر، بيروت

زاد المســير يف علــم التفســير، ألبــي الفــرج جمــال الــدين عبــدالرحمن بــن علــي بــن  .82

 .8097هــ  8127، المكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، (ـه207)محمد الجوزي 

بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن  ي عبـدالرحمن أحمـدألبـ سنن النسائي الكربى .86

 –حسن عبدالمنعم شـلبي، مؤسسـة الرسـالة : ، حققه وأخرج أحاديثهالنسائي

.0228 – 8108الطبعة األولى، ، بيروت

لإلمــام أبــي عبــداهلل محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخـــاري .صــحيح البخــاري .87

 .م8000-هـ 8180ة األولى، لبنان، الطبع –، دار الكتب العلمية، بيروت (هـ026)

لإلمام أبي الحسن مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، .صحيح مسلم .89

ــق نصوصــه وصــححه ورقمــه ــد فــؤاد عبــدالباقي، دار الحــديث، : حق محم

.م8008 – ـه8180القاهرة، الطبعة األولى، 

ــن حجــر  .80 ــن علــي ب ــاري بشــر  صــحيح البخــاري، للحــافا أحمــد ب ــتح الب ف

 .فكر، للطباعة والنشر والتوزيعالعسقالين، دار ال

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفسـير، لإلمـام محمـد  .02

.م 8000- ـه8180بن علي الشوكاين، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، ا
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 ـهـ8121يف ،الل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، القاهرة، الطبعـة  .08

م 8005 –

ســالم، للــدكتور عمــاد الــدين خليــل، النــدوة العالميــة للشــبا  قــالوا عــن اإل .00

.8000- 8180اإلسالمي، الرياض، الطبعة األولى، 

القصــص القــرآين، للــدكتور صــال  الخالــدي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة  .05

.م8009-هـ8120األولى، 

الكشاف عن حقوق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل، ألبـي القاسـم  .01

.  محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنانجار اهلل

الكشف والبيان، ألبي إسحاق أحمد بن أحمد بن إبراهيم الثعلبـي، دار إحيـاء  .02

. م0220 -هـ8100الرتاث، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، 

لسان العر ، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور األفريقـي  .06

.صري، دار الفكر، دار صادر، بيروتالم

المحرر الوجيز يف تفسير الكتا  العزيز، ألبي محمد عبدالحق بـن غالـب بـن  .07

عبدالسالم عبدالشـايف محمـد، دار الكتـب العلميـة، : عطية األندلسي، تحقيق

.8005 -8185بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 

 بـن أحمـد بـن محمـود مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ألبي الربكات عبـداهلل .09

.م8099-ـه8129النسفي، دار الكتا  العربي، بيروت ـ لبنان، 

معالم التنزيل، لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، دار طيبـة للنشـر  .00

.هـ8188والتوزيع، 

معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحمـد مختـار عمـر، عـالم الكتـب، القـاهرة،  .52

.0229-8100الطبعة األولى، 

.المعجم الوجيز، ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بدون تاريخ .58

المعجـم الوسـيط، إلبـراهيم مصـطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ   .50

.مجمع اللغة العربية: محمد النجار، تحقيق
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، لفخر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي، (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  .55

 .م8002 -هـ 8188يروتـ  لبنان، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، ب

المفــردات يف غريــب القــرآن، ألبــي القاســم الحســين بــن محمــد الراعــب  .51

.األصفهاين، مكتبة نزار مصطفى الباز

نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، لربهان الـدين أبـي الحسـن إبـراهيم بـن عمـر   .52

 .8000 - 8185ة الثانية، البقاعي، دار الكتا  اإلسالمي، القاهرة، الطبع

، ألبي الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب (تفسير الماوردي)النكت والعيون  .56

ـــه ـــن : المـــاوردي البصـــري، راجعـــه وعلـــق علي الســـيد بـــن عبدالمقصـــود ب

 .عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان

*              *              * 
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 ملخص البحث

 . يتكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة

وفيها أهمية البحث وسبب الكتابة فيه، والدراسات السـابقة، وخطتـه، : المقدمة

التمهيد وفيه معنى المبهم ومعنى السرت : ويشتمل على: ومنهج البحث، القسم األول

المبهمـات نـوع مـن أنـواع علـوم : المبحـث األول: وأربعـة مباحـث. والعالقة بينهما

: هبام يف القرآن، المطلب الثاينأسبا  اإل: المطلب األول: القرآن وفيه أربعة مطالب

الطريـق لكشـف المـبهم يف القـرآن، : عناية السلف بمبهمات القرآن، المطلب الثالث

السرت يف اإلهبـام وفيـه : المؤلفات يف مبهمات القرآن، المبحث الثاين: المطلب الرابع

الســرت علــى أصــحا  الــذنو  شــعبة مــن شــعب اإليمــان، : المطلــب األول:مطلبــان

المـنهج اإلسـالمي يف السـرت ومـن يسـتحق أن يسـرت عليـه، المبحـث : الثـاينالمطلب 

فضل الصحابة : المطلب األول: مكانة الصحابة رضي اهلل عنهم وفيه مطلبان: الثالث

إمكان وقوع الخطأ البشري من الصحابة وعدم : ومكانتهم من الدين، المطلب الثاين

مـن الصـحابة رضـي اهلل عـنهم يف  أحوال السرت للمبهمين: عصمتهم، المبحث الرابع

السرت : السرت يف العبادات، المطلب الثاين: المطلب األول: القرآن وفيه أربعة مطالب

السـرت يف : السرت يف اآلدا  والسـلوك، المطلـب الرابـع: يف األقضية، المطلب الثالث

هلل دراسة اآليات التـي ،هـر فيهـا السـرت علـى الصـحابة رضـي ا: الجهاد، القسم الثاين

عنهم وجاء يف ستة عشر موضعًا من كتا  اهلل، الخاتمة وفيها أهـم النتـائج ومنهـا أن 

قصد السرت على المبهم هو غالب ما يف القـرآن الكـريم مـن المبهمـات، والتوصـيات 

 .ومنها نشر منهج السرت بين المربين، ثم ثبت المصادر والمراجع

 .عريف، صحابيمبهم، إهبام،سرت، تعيين، ت :مفتاحيةالكلمات ال

*              *              * 
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 املقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال 

هلل عليه وعلى آله اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، صلى ا

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلژوصحبه وسلم تسليمًا كثيرا ، 
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن
 .[8:النساء]  ژ ٍّ ٌّ

آل ] ژَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهژ 

 .[820:عمران

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيژ
  . [78-72:األحزا ] ژ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت

لقـرآن الكـريم وفهـم معانيـه، واسـتخراج المكنـون يف ألفا،ـه فإن تدبر ا: أما بعد

ومبانيه، ومعرفة أحوال تنزالته، والمـبهم مـن األشـخاص واألزمنـة واألمكنـةس يزيـد 

العبد شرفًا ورفعة، وذلك أن علم المبهمات كما يقول السيوطي علم شريف اعتنـى 

كتابه الكـريم للتـدبر  ، وشرف العلم بشرف المعلوم، وقد أنزل اهلل تعالىبه السلف

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّژ:والتـــذكر يقـــول تعـــالى
التفكـر فيهـا،  :وتدبر اآليات":يقول الزمخشري يف تفسيره لهذه اآلية [00:ص]ژزب

،اهرهـا مـن التـأويالت الصـحيحة والمعـاين  رُ بُ والتأمل الذي يؤدى إلى معرفة ما يـدْ 

بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له  منه َل حْ ألن من اقتنع بظاهر المتلّو، لم يَ  سالحسنة

 ."لقحة درور ال يحلبها، ومهرة نثور ال يستولدها

ومعرفة من نزل القرآن فيهم من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم له أهمية بالغة، 

وذلك لرفعة مكانتهم وعلو منزلتهم من الدين، ثم بيان سرت اهلل عليهم بإهبام أسمائهم 

                                                 
 . 7: مفحمات األقران للسيوطي( 8)

 . 1/02: الكشاف للزمخشري( 0)
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 .لك اآلياتوأوصافهم عند نزول ت

ــراد وجماعــات مــن  ــات معــدودة ألف وقــد جــاء اإلهبــام يف القــرآن الكــريم يف آي

الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم بعد أن بدر منهم خطأ، وقد استخرجت هذه اآليـات 

 .من مواضعها، حسب ما جاء يف أسبا  نزولها أو تفسيرها

وال المفسـرين ويف هذا البحث المتواضع أحاول دراسة هذه اآليات ومعرفـة أقـ

فيها، والوصول إلى أصو  األقـوال يف تعيـين المـبهم الـذي ،هـر كـون السـرت سـببًا 

يف موضع أهبم فيه الفاعلون من الصحابة ولـم ( هـ718: ت)لإلهبام، يقول ابن جزي 

وجــاءت المخاطبــة يف هــذا لجميــع المــؤمنين وإن كــان المخــالف بعضــهم ": يعينــوا

  ."ل ذلكعلى من فع وعظا للجميع، وسرتا  

السـتر فيمـا أبهـم يف القـرآن مـن أسـماء الصـحابة الكـرا  ): وعنوان هذا البحـث

 ( .رض  اهلل عنهم

ولم أجد بعد البحث والتأمل من درس هذا الموضوع هبذه الطريقـة، ولـم أقـف 

على بحث يحمل ذات العنوان، وإنما هناك بحـوث تتعلـق بالمبهمـات بشـكل عـام، 

أثره يف التفسير للـدكتور صـديق أحمـد مالـك مـن جامعـة أم المبهم يف القرآن و: مثل

تعريفهـا وأسـبا  وقوعهـا وضـوابط تفسـيرها : القرى، المبهمـات يف القـرآن الكـريم

مباحث يف مبهمات القرآن الكريم للدكتور عبد الجـواد  :لزيد علي مهار ، وكذلك

ة منهجيـة نـمقار: األعـالم يف الكتـا  والسـنةعلـم مبهمـات األسـماء و ، ومنهاخلف

مبهمات األماكن الـوارده يف القـرآن الكـريم دراسـة  ، ولحسين أجاك ودراسة وصفية

وداد أحمــد  ، القــرآنألعــالم المبهمــة يفوا ،محمــود مصــطفى الشــنقيطي، وتحليــل

 .الحاج حامد

وهذه البحوث تتعلق بدراسة المبهمات يف القرآن الكريم بصفة عامة، أما بحثـي 

هذا فقد ركزت فيه على جانب واحد وهو المبهم من الصحابة رضي اهلل عنهم وِسْتُر 

 .عليهم بإهبام أعياهنماهلل 

                                                 
 . 8/867: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي( 8)
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 :وقد جاء هذا البحث يف مقدمة وقسمين وخاتمة على النحو اآليت

وفيها أهمية البحث وسبب الكتابة فيه، والدراسات السـابقة، وخطتـه، : المقدمة

 .ومنهج البحث

 : ويشتمل على: القسم األول

 .التمهيد وفيه معنى المبهم ومعنى السرت والعالقة بينهما

 :المبهمات نوع من أنواع علوم القرآن وفيه أربعة مطالب: المبحث األول

 .أسبا  اإلهبام يف القرآن: المطلب األول

 .عناية السلف بمبهمات القرآن: المطلب الثاين

 .الطريق لكشف المبهم يف القرآن: المطلب الثالث

 .المؤلفات يف مبهمات القرآن: المطلب الرابع

 :فيه مطلبانالسرت يف اإلهبام و: المبحث الثاين

 .السرت على أصحا  الذنو  شعبة من شعب اإليمان: المطلب األول

 .المنهج اإلسالمي يف السرت ومن يستحق أن يسرت عليه: المطلب الثاين

 :مكانة الصحابة رضي اهلل عنهم وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 .فضل الصحابة ومكانتهم من الدين: المطلب األول

 . وقوع الخطأ البشري من الصحابة وعدم عصمتهمإمكان : المطلب الثاين

أحوال السرت للمبهمين من الصحابة رضي اهلل عـنهم يف القـرآن : المبحث الرابع

 :وفيه أربعة مطالب

 .السرت يف العبادات: المطلب األول

 .السرت يف األقضية: المطلب الثاين

 .السرت يف اآلدا  والسلوك: المطلب الثالث

 .رت يف الجهادالس: المطلب الرابع

دراسة اآليات التي ،هر فيها السرت على الصحابة رضـي اهلل عـنهم : القسم الثاين

 .وجاء يف ستة عشر موضعًا من كتا  اهلل

 .الخاتمة

 .ثبت المصادر والمراجع
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 :منهج البحث

سلكت يف بحثي المنهج االستقرائي والتحليلي، فمـن خـالل المـنهج االسـتقرائي -

هبم فيهـا أسـماء الصـحابة علـى وجـه السـرت، ثـم المـنهج التحليلـي جمعت اآليات التي أُ 

 .ويتمثل بدراسة اآلية المحتويه على المبهم ومعرفة أرجح األقوال فيه

ترتيب اآليات موضع الدراسة حسب ترتيب المصحف، وقمت بوضع عنوان -

جانبي لكل موضع حسب ما جاء عن المفسـرين يف ذكـر سـياق قصـة اآليـة أو سـبب 

 .، مع تحري أقر  األلفاظ لوصف الحادثةنزولها

 .عزو اآليات إلى سورها، وكتابتها بالرسم العثماين-

تخريج األحاديث من كتب السنة المعتربة فإن كان الحديث يف الصحيحين أو -

أحدهما فأكتفي ببيان موضـعه، وإن كـان يف غيرهمـا ُأخِرجـه مـع بيـان حكـم العلمـاء 

 .عليه إن وجد

واشــير إلــى ( " ")مــن النصــوص بنصـه بوضــعه بــين عالمتــين توثيـق مــا أنقلــه -

المرجع يف الحاشية مباشرة، وإذا نقلت المعنى أو اختصرت شيئًا من النص لم أضع 

 .القوسين ويف الحاشية أضيف كلمة ينظر إلى المرجع

 . الضبط بالشكل لما يحتاج من األلفاظ الموهمة -

ذكر سنة الوفاة بعد العلم مباشرة  عدم الرتجمة لءعالم مراعاة لالختصار، مع-

 . إن كان له تاريخ وفاة يف كتب الرتاجم

 .وضع ثبت للمصادر والمراجع يف آخر البحث-

هذا واهلل أسأل اإلخالص يف القول والعمل والبعد عـن الخطـأ والزلـل، وصـلى 

 .اهلل وسلم على عبداهلل ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*              *              * 
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 التمهيد

 وفيه معنى املبهم ومعنى السرت والعالقة بينهما

أنزل اهلل تبـارك وتعـالى القـرآن الكـريم علـى نبيـه محمـد صـلى اهلل عليـه وسـلم 

بلسان عربي مبين، وجاء على أعلـى درجـات الفصـاحة عنـد العـر ، ومـن أسـاليب 

، لغرض يرمون إليـه كالمهم اإلهبام وعدم اإلفصا  عن بعض المعاين أو األشخاص

من وراء ذلك، مثل التهويل أو التعظيم أو االحتقار أو السرت علـى مـن بـدر منـه خطـأ 

 . والتغافل عنه إلى غير ذلك من األغراض

ونزل من القرآن آيات يف شأن صحابة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ورضـي 

انه لـم يعيـنهم عنهم بعد أن بدر منهم خطأ بحسب طـبعهم البشـريس ولكـن اهلل سـبح

باسم وال وصف يدل عليهم دون غيرهم، ويلـتمس مـن هـذا اإلهبـام أنـه جـاء للسـرت 

عليهم وعدم فضحهم عند نزول اآلية، أما بعد ذلك فـإن الحادثـة التـي وقعـت ونـزل 

القرآن بسببها قد طواها النسيان يف المجتمع الذي نزلت فيه، ولـم يعـد لكتماهنـا داع، 

علم بكتا  اهلل وما أحاط بنزولـه مـن أحـداث ووقـائع، ولهـذا وأصبح العلم هبا من ال

عـن ( هــ05: ت)عمـر رضـي اهلل عنـه ( هــ69: ت)سأل ابن عباس رضـي اهلل عنهمـا

المبهم من أمهات المؤمنين يف سورة التحريم بعد زمن طويل مـن نـزول اآليـات ويف 

 .،كما سيأيت الحقًا(هـ05: ت)زمن خالفة عمر رضي اهلل عنه 

 :مبهممعنى ال

أن يبقـى : الباء والهاء والمـيم( هبم)"(: هـ502: ت)قال ابن فارس  :المبهم لغة

الصخرة التي ال خـرق : ةُ مَ هْ ومنه البُ . يقال هذا أمر مبهم. الشيء ال يعرف المأتى إليه

 :وقـال قـوم. لـبفيها، وهبا شبه الرجل الشجاع الـذي ال يقـدر عليـه مـن أي ناحيـة طُ 

اللـون الـذي ال يخالطـه غيـره، سـوادا كـان أو : ومنـه البهـيم. سـانجماعة الفر ةُ مَ هْ البُ 

 ."أغلقته: وأهبمت البا . غيره

                                                 
 . 8/588: مقاييس اللغة البن فارس (8)
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الكالم المبهم الذي اليعرف له وجه يؤتى منه، (: هـ788: ت)وقال ابن منظور  

 .مأخوذ من قولهم حائط مبهم إذا لم يكن فيه با 

ــبهم اصــطلحا ــه إال بتب" :والم ــى معرفت ــبيل إل ــا ال س ــين ام ــلـي ــارة أو  مُ هِ بْ ـُم عب

 ."إشارة

هو ما خفى اسمه أو رسمه أو وصفه أو زمانـه  :-تعالى -والمبهم ىف كتاب اهلل"

ونحو ذلك مما خفيت آثاره، أو جهلت أحواله لسبب من األسبا  الجلية  ،أو مكانه

، أو الخفية، سواء احتاج المكلفون إلى معرفته بالبحث عن الوسائل التى تزيل خفاءه

 ."وتدفع إشكاله، أم لم يحتاجوا إلى ذلك

السين والتاء والراء كلمة تـدل ( سرت)"(: هـ502: ت)قال ابن فارس : السرت لغة

. مـا كـان مـا اسـترتت بـه، كائنـًا: والسـرتة. سـرتت الشـيء سـرتا  : تقـول. على الغطاء

 .كثير األغصان والفروع: ، ويقال شجر ستير"وكذلك الستار

السـرت علـى المسـلم تغطيـة (: هـ626: ت)قال المنذري ": صطال السرت يف اال

 ."عيوبه، وإخفاء هناته

مـن أسـمائه ( السـتير)صفة فعلية هلل عز وجـل ثابتـة بالسـنة الصـحيحة، و السرتو

 .تعالى

صـلى اهلل أن النبـي ( هــ59: ت)ودليل ذلك حديث يعلى بن أمية رضي اهلل عنه 

 «ي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيءإن اهلل حي»: قال عليه وسلم

                                                 
 . 58/582: العروس للزبيديتاج : وينظر.  80/27: لسان العر  البن منظور: ينظر( 8)

 . 802: الواضح يف علوم القرآن لمصطفى البغا( 0)

األســاتذة والعلمــاء المتخصصــين، الناشــر  مجموعــة مــن (629/ 8)الموســوعة القرآنيــة المتخصصــة (5)

 . 059: معجم علوم القرآن إلبراهيم الجرمي: المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، وينظر

 . 9/002:المحيط يف اللغة للصاحب بن عباد: ، وينظر5/850: البن فارس مقاييس اللغة (1)

 .  5/057: الرتغيب والرتهيب للمنذري( 2)

شر  أسـماء اهلل الحسـنى : ، وينظر801: صفات اهلل عزوجل الواردة يف الكتا  والسنة لعلوي السقاف (1)

 .896: لسعيد بن وهف

، سـنن أبـي داود، 87072: ث يعلـي بـن أميـة، رقـم الحـديثمسند اإلمام أحمد، مسند الشاميين، حـدي( 7)

= 
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يعني أنه سـاتر ، وقوله ستير ": يف األسماء والصفات( هـ129: ت)قال البيهقي 

كذلك يحب من عباده السـرت علـى ، وال يفضحهم يف المشاهد  يسرت على عباده كثيرا  

 "واجتنا  ما يشينهم، أنفسهم 

 : (نونيةال)يف  (هـ728: ت)قال ابن القيم

 عند التجاهر منه بالعصيان. .............وهو الحيي فليس يفضح عبده 

  فهو الستير وصاحب الغفران........................لكنه يلقي عليه سرته 

 :العلقة بين الستر والمبهم يف القرآن

يف الربهـان ( هــ701: ت)لإلهبام يف القرآن الكريم أسبا  كما أوردها الزركشي

أحـدها قصـد السـرت عليـه، يقـول  يف اإلتقـان( هـ088: ت)تبعه يف ذلك السيوطيو

قصـد السـرت عليـه ليكـون : الثالـث": وهو يعد أسبا  اإلهبام( هـ701: ت)الزركشي

بلغه عن قوم شيء خطب  أبلل يف استعطافه، ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا

 "غالب ما يف القرآنوهو  "ما بال رجال قالوا كذا": فقال

: ت)فالسرت هو األغلب يف سبب اإلهبام يف القرآن الكريم كما يقول الزركشي

، ولهذا رغم تعدد آيات العتا  لمن بدر منه خطأ منهم رضي اهلل عنهم فلم (هـ701

نجد ذكرا  ألسماء الصحابة يف جميع القرآن ال يف مد  وال يف ذم، ما عدا زيد بن 

نه يف حادثة واحدة لها أهمية بالغة، وهي إبطال تحريم زوجة االبن حارثة رضي اهلل ع

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذژ: بالتبني كما يف آية سورة األحزا 

                                                 
= 

، قـال األلبـاين حـديث صـحيح، السـنن 1280: كتا  الحمـام، بـا  النهـي عـن التعـري، حـديث رقـم

قــال . 127: الصــغرى للنســائي، كتــا  الغســل والتــيمم، بــا  االســتتار عنــد االغتســال، حــديث رقــم

 .األلباين حديث صحيح

 . 8/005: قياألسماء والصفات للبيه( 8)

 027:نونية ابن القيم (0)

 . 1/01: ، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي8/827:الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر( 5)

 722: صحيح البخاري، كتا  اآلذان، با  رفع البصر إلى السماء يف الصالة، حديث رقم( 1)

 8/827:الربهان يف علوم القرآن للزركشي (2)
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 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت
 ژنن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك

د فلما نزع اهلل زيد بن محم: كان يسمى( هـ9: ت)وذلك أن زيدا   [57:األحزا ]

منه االنتسا  إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم شرفه بخصيصة لم يحصل عليها أحد 

 .من الصحابة غيره وهي ذكر اسمه يف القرآن

*              *              * 

                                                 
، المعجزة القرآنية ألحمد أبو 1/096: ، تفسير القرآن للسمعاين02/072: امع البيان للطربيج: ينظر( 8)

  851:شوفة

 . 00/59: ، و التحرير والتنوير البن عاشور81/801: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ينظر (0)
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 املبهمات نوع من أنواع علوم القرآن : املبحث األول

تتوصـل إليـه أفهـام العلمـاء،  تنوعت علوم القرآن منذ بدأ تدوينه على حسب مـا

وقد تكون بداية تـدوين علـوم القـرآن بشـكل شـامل بالربهـان لعلـوم القـرآن للحـويف 

عنـد ذكـره ألول عهـد ( هـ8567: ت)هـ كما صر  بذلك الزرقاين 152المتو  سنة 

فأنـت ": لظهور مصطلح علوم القرآن، فقال وهو يصف علوم القرآن يف هذا الكتـا 

ولكــن ال علــى طريقــة ضــم النظــائر  ،  أتــى علــى علــوم القــرآنتــرى أن هــذا الكتــا

بـل علـى طريقـة النشـر  ،واألشباه بعضها إلى بعض تحـت عنـوان واحـد لنـوع واحـد

حتى كـأن هـذا التـأليف . والتوزيع تبعا النتشار األلفاظ المتشاكلة يف القرآن وتوزعها

، ثم "المناسبات تفسير من التفاسير عرض فيه صاحبه ألنواع من علوم القرآن عند

تــــدرج التــــأليف يف علــــوم القــــرآن وزاد تبعــــًا لــــذلك عــــدد أنواعــــه، فــــإذا كــــان 

وصل بأنواعه يف الربهان إلى نيف وأربعين نوعـًا فقـد وصـل ( هـ701:ت)الزركشي

يف مواقع العلوم من مواقع النجـوم إلـى خمسـين نوعـًا ثـم ( هـ902: ت)هبا البلقيني

يف علـــوم القـــرآن إلـــى ثمـــانين ثـــم ابـــن عقيلـــة يف اإلتقـــان ( هــــ088:ت)الســـيوطي

 .إلى مائة وثالثين( هـ8822: ت)المكي

: هــذا النــوع مــن علــوم القــرآن أعنــي( هـــ088: ت)وقــد وصــف الســيوطي

، يف مقدمة كتابه مفحمات األقران بأنه علم شـريف اعتنـى بـه السـلف( المبهمات)

متعلقـه وهـو كتـا  اهلل تعـالى  ويظهر واهلل أعلم أن وصفه له بأنه شـريف بـالنظر إلـى

وذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم، ثم عناية هذا النـوع باسـتخراج مكنـون كتـا  

اهلل تعالى من المعاين واألشخاص واألماكن التي جاءت مبهمة ولـم تعـين باسـم وال 

وصف ال يحتمل غيرها، وأيضًا قد يكون من بـا  رد مـا قـد يـرد مـن أن المـبهم قـد 

                                                 
 . 8/52: مناهل العرفان للزرقاين (8)

، مواقع العلـوم مـن مواقـع النجـوم للبلقينـي، واإلتقـان يف علـوم الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر( 0)

 .القرآن للسيوطي، و الزيادة واإلحسان البن عقيلة المكي

 . 7:مفحمات األقران يف مبهمات القرآن: ينظر( 5)
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لـيس كـل مـبهم ال فائـدة مـن تعيينـه، لكـن : ماذا نكشف هذا السرت، فيقالسرته اهلل فل

ُيجــزم بــأن اإلهبــام كــان هــو األبلــل واألفصــحس ألن القــرآن الكــريم جــاء علــى أعلــى 

درجات البالغة والفصاحة، فقد تكون الفائدة يف تعيين المبهم يف مثل معرفة أسـبا  

لك يف معرفـة الناسـخ والمنسـوخ النزول حيث يحتاج المفسر إلى بيان المبهم، وكـذ

يحتاج المفسر إلـى تعيـين المـبهم لمعرفـة المتقـدم مـن المتـأخر، وكـذلك الحـال يف 

 . المجمل والمبين والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك من بعض أنواع علوم القرآن

 :أسباب اإلبها  يف القرآن: المطلب األول

قص والعيب، ولهـذا فـإن اإلهبـام القرآن الكريم كالم اهلل تعالى وهو منزه عن الن

يف القرآن ال يـأيت جزافـًا دون سـبب، بـل يكـون لـه أسـبا  يـدركها العـر  الخلـص 

 :بأذواقهم ودقة فهمهم للغتهم، ومن أسبا  اإلهبام

 مل خلژ:أن يبهم يف موضع ألنـه قـد ذكـر يف موضـع آخـر مثـل قولـه تعـالى -8
 والمقصـود آدم وقـد جـاء [52:البقرة] َّىم مم خم حم جم يل ىل

  .ذكره يف سياق اآليات

 هت متژ:أن يكون مشتهرا  فيتعين حتى لو ذكـر مبهمـًا مثـل قولـه تعـالى -0
والمقصـود  [52:البقرة]ژحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

  .هبا حواء فليس آلدم زوج غيرها

أن يبهم لقصـد السـرت عليـه، وكـل األمثلـة الـواردة يف القسـم الثـاين مـن هـذا  -5

ــه ــوع، كقول  حم جم يل ىل مل خل ژ :تعــالى البحــث هــي مــن هــذا الن
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
ـــة]ژُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  889: التوب

 .بأنه غالب ما يف القرآن كما سبق ذكر ذلك( هـ701: ت)، ويقول عنه الزركشي[

أال يكــون يف تعيينــه كثيــر فائــدة، وهــذا كثيــر يف قصــص القــرآن مثــل أســماء  -1

ت حاضـرة البحـر، والرجـل الـذي جـاء يسـعى يف أصحا  الكهف، والقرية التي كان
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 سورة القصص أو سورة يس، وغير ذلك

ــه  -2 ــل قول ــو عــين مث ــر خــاص بخــالف ل ــر غي ــى التعمــيم وأن األم ــه عل التنبي

ـــــالى  مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جكژ:تع
 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
: ت)ه نزلــت يف عبــداهلل بــن حذافــة الســهمي رضــي اهلل عنــ [20:النســاء]ژهب مب

 .كما جاء يف البخاري ومسلم وهي عامة( هـ02

 زب رب يئ ىئژ:تعظيمه بالوصف الكامل دون االسم مثل قوله تعالى -6
 مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 [00:النور]ژمل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث

 (.هـ85: ت)والمقصود أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه

 ىه مه جه ين ىنژ:تحقيــره بالوصــف النــاقص مثــل قولــه تعــالى -7
 ]ژَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

ــه  [ 6: الحجــرات ــن أبــي معــيط رضــي اهلل عن ــة ب ــن عقب ــد ب بعــد : ت)والمــراد الولي

  (.هـ12

 :عناية السلف بمبهمات القرآن: المطلب الثاين

مـا ( هــ088:ت)األصل يف هذا النوع من أنواع علوم القرآن كما يقول السيوطي

عبـد واللفا لمسـلم عـن ( هـ068:ت)ومسلم( هـ026:ت)جاء يف صحيح البخاري

مكثت سنة وأنـا أريـد أن أسـأل عمـر ): قال( هـ69:ت)رضي اهلل عنهما اهلل بن عباس

، فخرجـت بن الخطا  عن آية، فما أسـتطيع أن أسـأله، هيبـة لـه حتـى خـرج حاجـًاا

معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى األراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، 

                                                 
أطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول وأولـي األمـر : )صحيح البخاري، كتا  تفسـير القـرآن، بـا  قولـه تعـالى( 8)

 ،با  وجو  طاعة األمراء يف غير معصية ،مارةاإل ، صحيح مسلم، كتا 1291: حديث رقم ،(منكم

 . 8951رقم 

 . 8/826: الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر( 0)
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يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسـول اهلل صـلى اهلل : سرت معه، فقلتثم 

واهلل، إن كنـت : تلـك حفصـة وعائشـة، قـال فقلـت لـه: عليه وسلم من أزواجه، فقال

فال تفعل، ما ،ننت أن : ألريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال

 . (مه أخربتكعندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعل

ــه ــر رضــي اهلل عن ــن حــث عم ــتدل م ـــ05:ت)ويس ــاس رضــي اهلل ( ه ــن عب الب

على عدم التأخر يف السؤال عن مثل هذا المبهم جواز البحث عنه، ( هـ69:ت)عنهما

( ما ،ننت أن عندي من علم فسلني عنه: )وتتبع ما جاء فيه من أخبار صحيحة، لقوله

 .وأنه سيخربه إذا كان عنده علمه

 :الطريق لكشف المبهم يف القرآن: لب الثالثالمط

نزل القرآن على النبي صلى اهلل عليه وسلم يف بضع وعشرين سنة، ونزل منجمًا 

، وكان نزولـه لـه أهميـة بالغـة يرتقبـه  على حسب األحداث والوقائع، وقد ينزل ابتداء 

ن نزلـت النبي صلى اهلل عليه وسلم ويهتم له الصحابة رضـي اهلل عـنهم، ومعرفـة فـيم

اآليات يدركها من عايش التنزيل أكثر من غيره، سواء عينتـه اآليـات أو جـاء مبهمـًا، 

ولهذا فإن كشف المبهم طريقه النقل المحض وال سبيل للرأي فيه، والنقل من ثالثة 

مصادر إما من كتا  اهلل تعالى، بحيـث يـبهم يف موضـع ويظهـر يف موضـع آخـر فيـرد 

الثـاين السـنة، والمصـدر الثالـث اآلثـار عـن الصـحابة  المبهم إلى الظاهر، والمصـدر

الذين عايشوا التنزيل وأقوالهم يف هذا لها حكم المرفوع ألنه ال سبيل للرأي فيهـا مـا 

  .لم تتعارض فيما بينها

                                                 
، صـحيح 1085: ، حديث رقـم(تبتغي مرضات أزواجك)صحيح البخاري، كتا  تفسير القرآن، با  ( 8)

 . 8170، حديث رقم مسلم، كتا  الطالق، با  يف اإليالء

، 06: ، مفـاتيح للتعامـل مـع القـرآن لصـال  الخالـدي1/02اإلتقـان يف علـوم القـرآن للسـيوطي : ينظر (0)

 . 85: المبهم يف القرآن وأثره يف التفسير لصديق أحمد مالك
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 : المؤلفات يف مبهمات القرآن: المطلب الرابع

مؤلفات كثيرة، ألف العلماء يف عصور خلت يف هذا النوع من أنواع علوم القرآن 

 :فاشتهر منها

التعريُف واإلعالُم فيما ُأهبَِم يف القرآِن من األسماِء األعـالِم، لعبـد الـرحمن  - 8

 
 
هيلي  . (298: ت)السُّ

التَّكميُل واإلتماُم لكتا  التعريِف واإلعالِم، ألبي عبد اهلل محمد بـن علـي  - 0

اين    (.656: ت)بن عسكر الغسَّ

يف مبهمات القـرآن، لبـدر الـدين محمـد بـن إبـراهيم بـن جماعـة غرر البيان  - 5

 (.755: ت)

ألبـي عبـد  ِصَلُة الجمِع وعائد التَّذييل لموصول كتابي اإلعـالم والتَّكميـل، - 1

 
 
 .(790: ت)اهلل محمد بن علي الَبَلنِْسي

مفحمات األقران يف مبهمات القرآن، لجـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي  - 2

 السي بكر
 
 .(088: ت)وطي

*              *              * 

                                                 
 . 505: المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة البن حجر: ينظر( 8)

،أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكـريم لمسـاعد 0/8295:لحاجي خليفة كشف الظنون:ينظر( 0)

  850:الطيار
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 السرت يف اإلبهام: املبحث الثاني

حينما يأيت ذكر حادثة من الحوادث يف كالم العر  وتورد قصة تلك الحادثة فال 

بد أن تشتمل على أعالم يعرفون بأسمائهم وألقاهبم وأوصافهم فإما أن ُيصر  هبـا أو 

هبمت فإن للمتحدث غرضًا من اإلهبام منها السـرت كمـا كـان تبهم ويكنى عنها، فإذا أ

حال النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا رابـه شـيء وأراد أن يعـا فإنـه يقـول مابـال أقـوام 

يقولــون أو يفعلــون كــذا وكــذا وهــذا هــو غالــب مــا يف القــرآن مــن اإلهبــام كمــا قالــه 

 (.هـ701: ت)الزركشي

 :ذنوب شعبة من شعب اإليمانالستر على أصحاب ال: المطلب األول

جاء عن النبي صلى اهلل عليـه وسـلم يف ذكـر شـعب اإليمـان حـديث أبـي هريـرة 

ــه  ـــ27:ت)رضــي اهلل عن ــال( ه ــه وســلم ق ــي صــلى اهلل علي ــان بضــع : )أن النب اإليم

شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطـة األذى  -أو بضع وستون -وسبعون

يف كتابـه ( هــ129:ت)وقـد عـد البيهقـي (شـعبة مـن اإليمـانعن الطريق، والحيـاء 

التاسـع والسـتون مـن شـعب  ": شعب اإليمان السـرت مـن شـعب اإليمـان حيـث قـال

وأورد لـذلك أحاديـث تـدل  "اإليمان وهو بـا  يف السـرت علـى أصـحا  القـروف

على دخوله يف شعب اإليمان منها ما جاء يف الصحيحين من حديث ابـن عمـر رضـي 

المسـلم أخـو المسـلم ال : )أن النبي صلى اهلل عليه وسـلم قـال( هـ75: ت)اهلل عنهما

يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومـن فـرج عـن مسـلم 

ــة مــن كــر  يــوم القيامــة، ومــن ســرت مســلمًا ــة فــرج اهلل عنــه كرب ــوم  كرب ســرته اهلل ي

السـرت يف شـعب اإليمـان ألن النبـي صـلى اهلل والذي يظهر لـي أن إدخـال  (.القيامة

                                                 
 . 8/826: الربهان يف علوم القرآن للزركشي: ينظر( 8)

، صحيح مسلم كتا  اإليمان، با  0:صحيح البخاري، كتا  اإليمان، با  أمور اإليمان، حديث رقم( 0)

 . 52:شعب اإليمان، حديث رقم

 . 80/821: عب اإليمان للبيهقيش( 5)

: صحيح البخاري، كتا  المظـالم والغصـب، بـا  اليظلـم المسـلم المسـلم وال يسـلمه، حـديث رقـم( 1)

 .  0292: ، صحيح مسلم، كتا  الرب والصلة واألد ، با  تحريم الظلم، حديث رقم0110
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عليه وسلم حث عليـه، وإن كـان الحـديث جـاء بصـيغة الخـرب لكنـه متضـمن للحـث 

عليه، وباإلضافة إلى مـا يرتتـب علـى سـرت المسـلمين مـن األجـر العظـيمس فإنـه يبعـد 

 .المجتمع المسلم من إشاعة وإذاعة الفواحش واآلثام وإ،هارها للعيان

 :المنهج اإلسلم  يف الستر ومن يسحق أن يستر عليه: المطلب الثاين

السرت ال يكون إال على من وقع يف اإلثم، والواقعون يف اإلثم من المسلمين على 

صنفين، الصنف األول من يكون مستور الحال وال يعـرف منـه الوقـوع يف المعاصـي 

لسـرت عليـه، وإنما وقعت منه زلـة أو هفـوة فإنـه ال يجـوز كشـفها وال هتكهـا ويجـب ا

بالمعاصي، معلنا هبـا ال يبـالي بمـا ارتكـب منهـا، وال  من كان مشتهرا  والصنف الثاين 

فهذا ال يسرت عليه بـل يرفـع أمـره للسـلطان لردعـه  بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن

يف شرحه للحديث ( هـ676: ت)يقول النووي. وإيقاع العقوبة عليه ليكف شره وأذاه

وأما السرت المندو  "( سرته اهلل يوم القيامة ومن سرت مسلمًا: )منهالمتقدم والشاهد 

إليه هنا فالمراد به السرت على ذوي الهيئات ونحوهم ممـن لـيس هـو معروفـا بـاألذى 

فأما المعروف بذلك فيستحب أن ال يسـرت عليـه بـل ترفـع قضـيته إلـى ولـي  ،والفساد

ا يطمعـه يف اإليـذاء والفسـاد ألن السـرت علـى هـذ ساألمر إن لم يخف من ذلك مفسدة

هـذا كلـه يف سـرت معصـية وقعـت  ،وجسارة غيـره علـى مثـل فعلـه ،وانتهاك الحرمات

فتجـب المبـادرة بإنكارهـا عليـه  ،أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس هبـا ،وانقضت

فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي  ،وال يحل تأخيرها ،ومنعه منها على من قدر على ذلك

 ."لم ترتتب على ذلك مفسدةاألمر إذا 

*              *              * 

                                                 
 5/8282: بن رجب، وينظر جامع العلوم والحكم ال86/852: شر  النووي على صحيح مسلم( 8)
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 مكانة الصحابة رضي اهلل عنهم : املبحث الثالث

من اختارهم اهلل لصحبة نبيه وصفوة خلقة صلى اهلل عليه وسلم البـد أن يكونـوا 

خير الناس وأفضل الخلق بعد األنبياء وال يتصور غير ذلك، ألن النقص فـيهم نقـص 

النبوة، كما أن انتقاصهم انتقاص للنبي صلى اهلل عليه وسلم، بل قد  يف الدين لمقام 

 . كله فهم نقلته وحملته إلى البشرية جمعاء

 :فضل الصحابة ومكانتهم من الدين: المطلب األول

مذهب أهـل السـنة والجماعـة اعتقـاد عدالـة الصـحابة جميعـًا رضـي اهلل عـنهم 

سبق بالخيراتس ألن اهلل أثنـى علـيهم يف كتابـة يف وأرضاهم والشهادة لهم بالفضل وال

مواضع عديدة، وجاءت السنة بمـدحمهم وبيـان رفعـة مكـانتهم، وكمـا أن اهلل تعـالى 

يختار من يشاء للنبوة والرسالة، فكذلك يختار من يشاء لصحبة أنبيائه ورسله، يقـول 

 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خصژ:اهلل تعالى
فهو سبحانه أعلم بمن يصـلح للرسـالة،  [801:األنعام]ژجك مق حق مف

أعلـم حيـث يجعـل رسـاالته أصـال   فـاهلل عـز وجـل "(: هــ728:ت)يقول ابـن القـيم

 ،فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده باألمانة والنصـيحة ،وميراثًا

ه، والتقر  إليـ ،والشكر لنعمه ،والصرب على أوامره ،والقيام بحقه ،لوتعظيم المرِس 

 ،وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من األُمـم لوراثـة رسـله. ومن ال يصلح لذلك

 ."وحمل ما بلغوه عن رهبم ،والقيام بخالفتهم

إن اهلل نظـر   قلـو  العبـاد  (:هــ50: ت)رضـي اهلل عنـه قال عبد اهلل بن مسعود

ه، ثم قلو  أهل األرض فاختصه برسالت فرأى قلب محمد صلى اهلل عليه وسلم خير

 ."نظر   قلو  العباد فرأى قلو  أصحابه خير قلو  العباد فاختارهم لصحبته

 

                                                 
 07: طريق الهجرتين وبا  السعادتين البن القيم( 8)

، قـال أحمـد شـاكر إسـناده صـحيح، 5622: مسند اإلمام أحمد، مسند عبداهلل بـن مسـعود حـديث رقـم( 0)

 .وهو موقوف على ابن مسعود
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 :إمكان وقوع الخطل البشر  من الصحابة وعد  عصمتهم: المطلب الثاين

المعتمد يف المعتقد أن الصحابة رضي اهلل عنهم غير معصـومين بـل قـد يقـرتف  

، لكنهم إذا أجمعوا لم يجمعوا على الواحد منهم شيئًا من كبائر الذنو  أو صغائرها

  .يف أفراد الصحابة وعمومهم خطأ، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة

مغمـور يف بحـار مـن األعمـال وما صدر من بعضهم من المعاصي أو األخطـاء، 

الصالحة الجليلة، التي من أهمها الصحبة ومساندة الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم يف 

 . والحسنات يذهبن السيئات الدعوة والجهاد،

وأهل السنة تحسـن القـول فـيهم  " (:هـ709: ت)يقول شيخ اإلسالم رحمه اهلل

وترتحم عليهم وتستغفر لهـم، لكـن ال يعتقـدون العصـمة مـن اإلقـرار علـى الـذنو  

، ومن سواه فيجوز عليه صلى اهلل عليه وسلم وعلى الخطأ يف االجتهاد إال لرسول اهلل

 رث يت ىت نتژ:نب والخطأ، لكـن هـم كمـا قـال تعـالىاإلقرار على الذ
 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
، وفضــائل األعمــال إنمــا هــي بنتائجهــا وعواقبهــا ال [86:األحقــاف]ژىل مل

  ."بصورها 

ومن خالل دراسة اآليات التي جاء فيها السرت على من وقع منه خطأ من 

زه عنهم، كما يف آية سورة البقرة الصحابة رضي اهلل عنهم يتبين عفو اهلل تعالى وتجاو

 مه جه ينژ: فيمن يختان نفسه بالرفث ليلة الصيام حيث قال سبحانه وتعالى
، وقال [ 897: البقرة] ژىي مي خي حي جي يه ىه

 جئ يي ىي ژعن المنصرفين عن القتال من الصحابة رضي اهلل عنهم يوم أحد 
 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 . [ 822 :آل عمران ] ژمخ جخ مح جح مج مثحج هت مت

                                                 
لفقيه جهله لعياض ، وأصول الفقه الذي ال يسع ا802: العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ينظر( 8)

 . 897: السلمي

 . 1/151: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية( 0)



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
254 

 املبحث الرابع

 أحوال السرت للمبهمني من الصحابة رضي اهلل عنهم 

بعد دراسة اآليات التي جاء فيها المبهم من الصحابة رضي اهلل عنهم ممـن وقـع 

منه خطـأ فسـرته اهلل بإهبـام اسـمه ومـا يـدل عليـه، فتبـين أن للسـرت أحـواال  مختلفـة يف 

 :اآليت أحداث متفرقة فحاولت ربطها وتصنيفها على النحو

 :المطلب األول الستر يف العبادات 

جــاء ســرت اهلل للمبهمــين مــن الصــحابة رضــي اهلل عــنهم يف شــأن أخطــاء تتعلــق 

 : بالعبادات غير الجهاد يف سبيل اهلل على النحو اآليت

الســرت علــى المختــانين أنفســهم بالرفــث ليلــة الصــيام، جــاء ذلــك يف قولــه : أوال  

ـــــــــــالى  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلژ:تع
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
 [. 897 :البقرة]  ژىي

سرت اهلل على من كذ  يف شأن زكاة بني المصطلق، وقد جاء ذلك يف قوله : ثانيًا

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنژ :تبــــــــارك وتعــــــــالى
 [. 6: الحجرات ] ژَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 :الستر يف األقضية: المطلب الثاين

اهلل عنهم يف أخطاء وقعت مـنهم فيمـا  جاء سرت اهلل للمبهمين من الصحابة رضي

 :يتعلق بالقضاء والحكم بين الناس يف موضعين من كتا  اهلل على النحو اآليت

سرت اهلل على من عارض ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجـاء : أوال  

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخژ:ذلك يف قولـه تعـالى
: النســـاء]ژحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

62 ]. 

ســرت اهلل علــى المجادلــة وزوجهــا الــذي ،ــاهر منهــا وجــاء ذلــك يف قولــه : ًاثانيــ
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 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلژ:تعـــــــــــالى
 [.8:المجادلة]ژيه ىه مه جه ين منىن

 :الستر يف اآلداب والسلوك: المطلب الثالث

ــاآلدا   ــق ب ــا يتعل ــن الصــحابة رضــي اهلل عــنهم فيم جــاء ســرت اهلل للمبهمــين م

 :تا  اهلل تعالى على النحو التاليوالسلوك يف عدة مواضع من ك

سرت اهلل على المؤلفة قلوهبم يف تكربهم على فقراء المسلمين وجاء ذلك : أوال  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلژ:يف قوله تعالى
 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن يمجن
 [09 الكهف]ژُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 مل خلژ:ىسرت اهلل على الذين جاؤا باإلفك وجاء ذلك يف قوله تعال: ثانيًا
 جي يه ىه مه ينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل
 [88:النور]ژُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي

سرت اهلل على المنادين للرسول صلى اهلل عليه وسلم من وراء الحجـرات، : ثالثًا

 مف خف حف جف مغ جغ مع جعژ:وقد جاء ذلـك يف قولـه تعـالى
 [1 :الحجرات]ژمق حق

التي لم تحفا ما أسر إليها سرت اهلل على أم المؤمنين رضي اهلل عنها : رابعًا

 ّٰ ِّ ُّ َّژ :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد جاء ذلك يف قوله تعالى
 نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 .[5:التحريم]ژيق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت

سرت اهلل على ثنتين من أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن حين مال : خامسًا

 مل يك ىك مك لك اكژ:يف قوله تعالى قلباهما عن الصوا ، وقد جاء ذلك
 مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل
 [.1 :التحريم ] ژجئ يي ىي ني
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 :الستر يف الجهاد: المطلب الرابع

جاء السرت للمبهمين من الصـحابة رضـي اهلل عـنهم حـال جهـاد النبـي صـلى اهلل 

 : عليه وسلم ألعداء دعوته كما يلي

: االنصراف عـن القتـال يـوم أحـدسرت اهلل على طائفتين من األنصار همتا ب: أوال  

 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ژ: وجاء ذلك يف قولـه تعـالى
 [ 800 :آل عمران]ژمن خن حن جن

سرت اهلل على من انصرف من الصحابة عن القتال يوم أحد، وجاء ذلك يف : ثانيًا

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيژ:قوله تعالى
آل ]ژمخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب خب

 [. 822: عمران

 اهلل على من كف عن القتال عند فرضه وكان قبل ذلك يستأذن فيه، سرت: ثالثًا

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثژ:جاء ذلك يف قوله تعالى
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي
 [. 77: النساء]ژمث هت مت خت

 :ه تعالىسرت اهلل على قاتل صاحب الُغنيمة بعد إسالمه جاء ذلك يف قول :رابعًا

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيژ
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 [ . 01:النساء]  ژ مخجس جخ مح

سرت اهلل على من كره القتال يـوم بـدر ألنـه لـم يسـتعد لـه، جـاء ذلـك يف : خامسًا

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفژ :قولـــــــــه تعـــــــــالى
 [. 2:األنفال ] ژام يل

زوة تبوك جـاء ذلـك سرت اهلل على المعرتفين بخطئهم يف التخلف عن غ: سادسًا
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ـــالى ـــه تع  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثژ :يف قول
 [. 820 :التوبة]ژام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

سرت اهلل على الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبـوك ولـم يعتـذروا، وجـاء : سابعًا

ـــالى ـــه تع ـــك يف قول  لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف ژ:ذل
 [.826: التوبة]ژمل خل حل جل

*              *              * 
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 قسم الثانيال

 رضي اهلل عنهم دراسة اآليات اليت ظهر فيها السرت على الصحابة 

 :الستر على المختانين أنفسهم بالرفث ليلة الصيا -3

 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ژ:قال تعالى
 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن
المبهم يف هذه اآلية هم الذين صدر منهم [ 897 :البقرة ] ژىي مي خي

عند نزول هذه اآلية، وقد تا  اهلل  -رضي اهلل عنهم -حابةالخيانة ألنفسهم من الص

أن يؤتمن ( هـ8022: ت)عليهم وعفا عنهمس وأصل الخيانة كما يقول الزبيدي

  .الرجل على شيء فال يؤدي األمانة فيه

كان يف ابتداء األمر إذا أفطر الرجل حل له الطعـام والشـرا  ": قال أهل التفسير

لعشاء اآلخرة أو يرقد قبلها فـإذا صـلى العشـاء أو رقـد قبلهـا والجماع إلى أن يصلي ا

حرم عليه الطعام والشرا  والنساء إلى الليلة القابلة ثم إن عمر بـن الخطـا  رضـي 

واقع أهله بعدما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسـه  (هـ05:ت)اهلل عنه

إين  سوإليك من نفسي هذه الخطيئةفقال يا رسول اهلل إين أعتذر إلى اهلل  فأتى النبي 

رجعت إلى أهلـي بعـد مـا صـليت العشـاء فوجـدت رائحـة طيبـة فسـولت لـي نفسـي 

فقـام رجـال واعرتفـوا ، مـا كنـت جـديرا بـذلك يـا عمـر فجامعت أهلي فقال النبي 

 . "بمثله فنزل يف عمر وأصحابه

: ت)اهلل عنـهكما يف حديث الرباء رضي وجاء اإلهبام أيضًا يف صحيح البخاري  

لما نزل صوم شهر رمضان كـانوا ال يقربـون النسـاء رمضـان كلـه فكـان : )قال (هـ70

 جي يه ىه مه جه ين ژ: اهللرجـال يخونـون أنفسـهم فــأنزل 
 . [897: البقرة ] ژ ىي مي خي حي

                                                 
  . 51/228: تاج العروس للزبيدي: ينظر( 8)

  8/827: معالم التنزيل للبغوي (0)

 (1229: )صحيح البخاري، كتا  التفسير، با  أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حديث رقم( 5)
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 يف هذه اآلية الكريمة تجلى سرت اهلل على الصحابة ومنهم عمـر بـن الخطـا  

. يـث لـم يـرد تعيينـه يف اآليـة باسـم وال وصـفكما جاءت بذلك بعـض الروايـات ح

يف هــذه ( هــ05:ت) يسـتبعد مـا ُحكـي عــن عمـر ( هـــ210: ت)ولكـن ابـن عطيـة

ولعلـــه كمــــا قــــال ابــــن  . الحادثـــةس وقــــال هــــذا عنـــدي بعيــــد علــــى عمــــر 

ــــة ــــى عمــــر (هـــــ210:ت)عطي ــــي نصــــت عل ــــة الت ــــام  ، ألن الرواي ــــد اإلم عن

 . (هـ871: ت)ويف سنده ابن لهيعة( هـ018:ت)أحمد

لكنـه ،ـل ( هــ026: ت)وإن كان أصل سـبب النـزول كمـا تقـدم عنـد البخـاري

وال غيـره يف ( هــ05:ت) مبهمًا كما نزل مبهمًا ولم يرد يف الصحيح تعيـين عمـر 

حادثة االختيان، وهبذا يستمر اإلهبام وعدم تحديد أصحا  الحادثـة، ليسـتمر السـرت 

 .وعدم فضح من وقع منه هذا الفعل

 : ستر اهلل على طاةفتين من األنصار همتا باالنصرا  عن القتال يو  أحد -9

ــــال اهلل تعــــالى  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ژ :ق
 .[800: آل عمران] ژ من خن حن

المبهم يف هذه اآلية طائفتان من المـؤمنين صـحبتا النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم  

ال، وُمطاوعـة أهـل النفـاق للقتال يوم أحد، ويف بعض الطريق همتا بالتخلف عن القت

والفشـل هنـا هـو فسـاد الـرأي والعجـز . يف القعود عـن الجهـاد، ولكـن اهلل عصـمهما

، ونتلمس سرت اهلل على هاتين الطائفتين من أصحا  رسـول والحيرة وفساد العزم

اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث لم يأت يف اآليات تعيينهمـا ال باسـم وال وصـف يـدل 

 .واضحة قطعية دون غيرهماعليهما داللة 

وقد ُاختلَِف يف تعيين يوم هذه الحادثـة،كما ُاختلِـَف يف تعيـين هـاتين الطـائفتين، 

: يف تفسـيره عنـد حديثـه عـن تحديـد زمـان هـذه الحادثــة( هــ771:ت)قـال ابـن كثيـر

                                                 
 8/027: رر الوجيز البن عطيةالمح: ينظر (8)

 . 052/ 8: المحرر يف أسبا  النزول للمزيني: ينظر (0)

 . 8/861: التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي:ينظر( 5)
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ــادة " ــه ابــن عبــاس والحســن وقت المــراد هبــذه الواقعــة يــوم أحــد عنــد الجمهــور، قال

المـراد بـذلك يـوم األحـزا  رواه ابـن : ، وعن الحسن البصـريوالسدي وغير واحد

 ."جرير وهو غريب ال يعول عليه

ولــم ( هـــ582:ت)يتبــع يف هــذا الرتجــيح البــن جريــر( هـــ771:ت)وابــن كثيــر

يف تفسيره لآليات التي سبقت هذه اآلية بعد ( هـ582:ت)يخالفه حيث قال ابن جرير

 سعنـى بـذلك يـوم أحـد":لصوا  قول من قالوأولى هذين القولين با ":ذكر القولين

 جم يل ىل مل خلژ :ألن اهلل عــــز وجــــل يقــــول يف اآليــــة التــــي بعــــدها
بنـو سـلمة وبنـو حارثـة، : بالطـائفتين ي، وال خالف بين أهل التأويل أنه ُعنـژحم

وال خالف بين أهـل السـير والمعرفـة بمغـازي رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم، أّن 

 ."إنما كان يوم أحد، دون يوم األحزا  الذي ذكر اهلل من أمرهما

أيضًا يف قوله هذا رجح أن المـبهم الـذي نحـن بصـدده ( هـ582:ت)وابن جرير

قـوال  آخـر بـأهنم قـوم مـن ( هــ122: ت)هو بنو سلمة وبنو حارثـة، وذكـر المـاوردي

إن اهلل تعالى أهبم ذكرهما وسرت عليهما، : ومن العلماء من قالالمهاجرين واألنصارس 

  .فال يجوز لنا أن هنتك ذلك السرت

وقال بعض المفسرين إن أمر الطـائفتين قـد أهبمـه اهلل فـال يجـب أن يـذكر إال أن 

 .يعرتفوا هم بذلك

نزلـت (: هــ71: ت)وقد اعرتفوا بذلك كما جاء عن جابر رضـي اهلل عنـه : قلت

بني سلمة وبني حارثة، ومـا  ژ حم جم يل ىل مل خلژ: هذه اآلية فينا

 (.مم خم:)هنا لم تنزل واهلل يقولأحب أ

                                                 
 . 7/866: جامع البيان يف تأويل آي القرآن للطربي: ، وينظر0/820: تفسير القرآن العظيم البن كثير( 8)

 . 8/180: النكت والعيون للماوردي: ، وينظر7/868: للطربي جامع البيان يف تأويل آي القرآن(0)

 . 9/898: التفسير الكبير للرازي( 5)

 . 8/102: ، النكت والعيون للماوردي0/169: تأويالت أهل السنة للماتريدي: ينظر( 1)

: محـديث رقـ( إذا همت طائفتان منكم أن تفشال واهلل وليهمـا:)صحيح البخاري، كتا  المغازي، با ( 2)

1228 . 
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ــ71: ت)ففي هذا األثـر تصـريح مـن جـابر بـن عبـداهلل رضـي اهلل عنهمـا  أهنـم هـم ( ه

المقصودون هبذه اآلية، وقد نظر رضي اهلل عنه إلى المد  الذي جاء بعد اإلهبـام، بحصـول 

 . هللوالية اهلل لهاتين الطائفتين وهو مطلب عزيز تبذل من أجله المهج يف سبيل ا

:ستر اهلل على من انصر  من الصحابة عن القتال يو  أحد -1

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ژ:قال تعالى
آل ]ژمخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب خب

.[ 822: عمران

ــوم أحــد،  ــال ي ــة مــن الصــحابة تركــوا القت ــة طائف ــن المــبهم يف هــذه اآلي ــال اب ق

ـو: يعنـي بـذلك جـل ثنـاؤه "(: هــ582:ت)جرير ا عـن المشـركين، مـن إّن الـذين ولَّ

ويف تعييـنهم  ."أصحا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـوم أحـد واهنزمـوا عـنهم

إن الجيش اهنزم ولم يبق مع النبـي : جاء خالف بين المفسرين على أقوال عدة، فقيل

صلى اهلل عليه وسلم إال أربعة عشر رجال  سبعة من األنصار وسبعة مـن المهـاجرين، 

قـــال لجـــيش اهنـــزم، وثلثـــه ثبـــت، وثلثـــه يعـــاين الجراحـــات، إن ثلـــث ا: وقيـــل

منهم تولوا وأبعدوا،  والذي تدل عليه األخبار يف الجملة أن نفرا  : (هـ562:ت)القفال

فمنهم من دخل المدينة، ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب، وأمـا األكثـرون فـإهنم 

رجـال بأعيـاهنم مـنهم  الـذين اهنزمـواوقيـل إن  .نزلوا عند الجبـل واجتمعـوا هنـاك

 . ( هـ52: ت)عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

 صـّلى اهلل عليـه : أحدهما: ويف سبب فرارهم يومئذ قوالن
ّ
أهنم سـمعوا أن النبـي

 (هـــ69:ت)رضــي اهلل عنهمــا قالــه ابــن عبــاس ،وســّلم قــد قتــل، فرتخصــوا يف الفــرار

لقــاء اهلل إال علــى حــال  أن الشــيطان أذكــرهم خطايــاهم، فكرهــوا: والثــاين. وغيــره

                                                 
 . 7/506: جامع البيان يف تأويل آي القرآن للطربي( 8)

 0/509: التفسير الكبير للرازي( 0)

 . 7/500: جامع البيان يف تأويل آي القرآن للطربي(5)

 . 8/559: زاد المسير البن الجوزي( 1)
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 . يرضوهنا

ومعلوم أن التولي يوم الزحف من الكبائر كمـا جـاء يف الصـحيحين مـن حـديث 

اجتنبـوا ): عن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال (هـ27: ت)أبي هريرة رضي اهلل عنه

الشـرك بـاهلل، والسـحر، وقتـل  :يـا رسـول اهلل ومـا هـن  قـال: قالوا ،السبع الموبقات

التي حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتـولي يـوم الزحـف،  النفس

ولكن اهلل عفا عن الصـحابة يف ذلـك .... (وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت

 ( .مث هت مت خت: )بقوله يف هذه اآلية

 :ستر اهلل على من عارض ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم-4

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ژ:قال تعالى
: النساء ] ژحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

62 ]. 

، حـين (هــ52: ت)المبهم يف هذه اآلية هو حاطب بن أبي بلتعة رضـي اهلل عنـه 

جادل يف حكـم  حكـم بـه رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم، وبقـي السـرت واإلهبـام يف 

نسـب إلـى ( هــ507:ت)الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، إال أن ابـن أبـي حـاتم

، (هــ52: ت)التصريح باسم حاطب رضـي اهلل عنـه( هـ05: ت)سعيد بن المسيب

( هــ575: ت)السـمرقندي: وتبعه بعد ذلك بعض المفسرين على هذا التعيـين، مثـل

( هــ088:ت)والسـيوطي( هــ286: ت)والبغوي( هـ157:ت)ومكي بن أبي طالب 

 .وغيرهم

( هــ068: ت)ومسـلم( هــ026: ت)وقصته كما جاء ذلك يف صحيح البخـاري

                                                 
 . 8/198: معاين القرآن للزجاج( 8)

..(  إن الــذين يــأكلون أمــوال اليتــامى ،لمــًا: ) تعـالىصـحيح البخــاري، كتــا  الوصــايا، بــا  قــول اهلل( 0)

 . 812: ، صحيح مسلم، كتا  اإليمان، با  بيان الكبائر وأكربها، حديث رقم0766: حديث رقم

 . 5/001: تفسير ابن أبي حاتم( 5)

 ، معـالم0/8579: ،الهداية لبلوغ النهاية لمكي بن أبي طالـب8/581: بحر العلوم للسمرقندي :ينظر (1)

 . 0/291: ، الدر المنثور للتفسير بالمأثور للسيوطي012/ 0: التنزيل للبغوي
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: ت)، أن الزبيـر(هــ00:ت)أخـربين عـروة بـن الزبيـر: ، قال(هـ801:ت)عن الزهري

إلى رسول اهلل صلى  أنه خاصم رجال من األنصار قد شهد بدرا  : ، كان يحدث(هـ56

، كانـا يسـقيان بـه كالهمـا، فقـال رسـول اهلل الحـرة مـن اهلل عليه وسـلم يف شـراج

، فغضب األنصاري، (اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك): وسلم للزبيرصلى اهلل عليه 

يا رسول اهلل، آن كان ابن عمتك  فتلون وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم، : فقال

، فاسـتوعى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه (اسق، ثـم احـبس حتـى يبلـل الجـدر): ثم قال

عليه وسلم قبل ذلـك أشـار علـى وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول اهلل صلى اهلل 

الزبير برأي سعة لـه ولءنصـاري، فلمـا أحفـا األنصـاري رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 

واهلل ما أحسب  :قال الزبير: وسلم، استوعى للزبير حقه يف صريح الحكم، قال عروة

 خص حص مس خس حس جس مخ ژ :هــــذه اآليــــة نزلــــت إال يف ذلــــك
 .ژجض مص

ــن العــوام رضــي ا ــة نزلــت يف هــذه ( هـــ56:ت)هلل عنــهفتصــريح الزبيــر ب أن اآلي

الحادثة دليل على أن المبهم الذي لم يعين يف اآلية، هو صـاحب القصـة حاطـب بـن 

، وإنما جاء تعيينه من روايات التفسير عند ابن أبي (هـ52:ت)أبي بلتعة رضي اهلل عنه

 ، فيبقـىوغيـره، ولكـن يعكـر ذلـك أن حاطبـًا مـن المهـاجرين( هـ507:ت)حاتم

                                                 
غريب الحديث البن : ، ينظرمجاري الَماء من اْلحرار الى السهل وأحدها شرج:الشراج :َقاَل اأْلَْصَمِعي (8)

 . 8/502: قتيبة

: ينظـر نمـا أحرقـت بالنـار،والحّرة كل أرض ذات حجـارة سـود نخـرة، كأ. الحرار   بالد العر  كثيرة (0)

: قـال يـاقوت الحمـوي . 8/501: مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع لصفي الدين القطيعـي

وهـي : بالكسر، وآخره جيم، وهو جمع شرج، وهو مسـيل المـاء مـن الحـرة إلـى السـهل: شراج الحرة

معجـم البلـدان ليـاقوت : ينظـر .ّلمبالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول اهلل، صـّلى اهلل عليـه وسـ

 . 5/558: الحموي

صحيح البخاري، كتا  الصلح، با  إذا أشار اإلمام بالصلح فأبى حكم عليـه بـالحكم البـين، حـديث ( 0) 

كتـا  الفضـائل، بـا  وجـو  اتباعـه صـلى اهلل عليـه وسـلم،  1/8900، صحيح مسـلم 0729 :رقم

 . 0527: حديث رقم

 . 5/881: ى البن سعدالطبقات الكرب: ينظر( 5)

 . 0/1: اإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر: ينظر( 1)
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 .األمر على إهبامه

  :ستر اهلل على من كف عن القتال عند فرضه وكان قبل ذلك يستلذن فيه -0

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ژ:قال تعالى
 مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 . [77: النساء]ژمح جح مج حج مث هت مت

عبـدالرحمن بـن عـوف : والمبهم يف هـذه اآليـة علـى قـول لـبعض المفسـرين هـ

عـن الروايـة ( هــ507)وقد أورد ابن أبي حاتم. ومعه غيره( هـ50: ت)رضي اهلل عنه

 لـه أن عبـد الـرحمن بـن عـوف وأصـحابًا"(: هــ69:ت)رضـي اهلل عنهمـا ابن عباس

يـا نبـي اهلل، كنـا يف عـز : أتوا النبي صلى اهلل عليـه وسـلم بمكـة فقـالوا رضي اهلل عنهم

 (. إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم: )ا آمنا صرنا أذلة  فقالونحن مشركون، فلم

س ،."اهلل تعــالى إلــى المدينــة أمــره بالقتــال فكفــوا، فنزلــت اآليــة هفلمــا حولــ

ولكن اهلل تعالى سرتهم ولم يعينهم باسم وال وصـف يـدل علـيهم دون غيـرهم، وإن 

 .كانت أشخاصهم معروفة عند نزول اآلية

آلية من خشيتهم الناس كخشية اهلل أو أشد خشـية، إنمـا هـي خشـية وما جاء يف ا

س وإال لكـان ذلـك قـدحًا يف (هــ882:ت)الطبع البشري كما قاله الحسن البصري

 .إيماهنم رضي اهلل عنهم، وحاشاهم ذلك

نيمة بعد إسلمه -6  :ستر اهلل على قاتل صاحب الغ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ژ:قال تعالى

                                                 
 .  5/8222: تفسير ابن أبي حاتم( 8)

 ، قال األلبـاين صـحيح اإلسـناد،5296: سنن النسائي، كتا  الجهاد، با  وجو  الجهاد، حديث رقم (0)

، 5022: لنساء، حـديث رقـموالمستدرك على الصحيحين للحاكم، كتا  التفسير، با  تفسير سورة ا

 .قال الذهبي على شرط البخاري

 . 0/92: المحرر الوجيز البن عطية( 5)
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 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج
  [ 01: النساء ]َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض

اختلف يف تعيين المبهم الذي سرته اهلل يف هذه اآلية، والذي عليه أكثر المفسرين 

أن القاتل : على ذلك( هـ678:ت)وتبعه القرطبي( هـ210:ت)كما يقول ابن عطية

عامر بن األضبط ويف الصحيحين وغيرهما  محلَّم بن جثَّامة رضي اهلل عنه، والمقتول

: نيمـة لـه، فقـاليف غُ  لحـق المسـلمون رجـال   ": قـال رضـي اهلل عنهمـا عن ابن عباس

 جت هب مب خب حب)ت نيمة فنزلالسالم عليكم، فقتلوه، وأخذوا تلك الغُ 
 . "(مج حج مث هت مت خت حت

 :ستر اهلل على من كره القتال يو  بدر ألنه لم يستعد له -1

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ژ:قال تعالى
.[2: األنفال]   ژام يل

الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآلية فريـق مـن المـؤمنين لـم يعـين مـن الـذين المبهم 

خرجوا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم يـوم بـدر، وذلـك أن خـروجهم يف بدايـة األمـر 

قــد نجــا بــالعير، وحيــث لــم يكــن ( هـــ58: ت)لتلقــي عيــر قــريش، ولكــن أبــا ســفيان

الصحابة رضي اهلل عنهم على استعداد للقتال فقد كرهـه بعضـهم وجـادل فيـه، يقـول 

والصوا  من القول يف ": بعد أن ذكر الخالف يف هذا المبهم( هـ582:ت)ابن جرير

ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق، من أن ذلك خرب  من اهلل عن فريق من المؤمنين 

 اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم أن قـالواأهنم كرهوا لقاء العدو، وكـان جـدالهم ن
َّ
لـم ": بـي

                                                 
، وينظـر تفسـير القـرآن 2/556: ، الجامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي0/06: المحرر الوجيز البن عطية( 8)

 5/8212: العظيم البن أبي حاتم

: رقم الحديث( لست مؤمنًا من ألقى إليكم السالموال تقولوا ل)صحيح البخاري، كتا  التفسير، با  ( 0)

 . 5202، صحيح مسلم، كتا  التفسير، رقم الحديث 1208
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 ."ُيعلمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير

 :ستر اهلل على المعترفين بخطئهم يف التخلف عن ازوة تبوك -1

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ژ:قال تعالى
 [820: التوبة]ژام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

ذه اآليـة جماعـة مـن المسـلمين مـنهم أبـو لبابـة المبهم الذي سرت اهلل عليه يف هـ 

، تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك، وإن كـان يف تعيـين المـبهم (هـ12قبل : ت)رضي اهلل عنه

، حيث يقول بعد ذكر (هـ582:ت)والواقعة خالف لكن هذا هو ما يرجحه ابن جرير

 نزلت هـذه اآليـة يف: وأولى هذه األقوال بالصوا  يف ذلك، قول من قال ": الخالف

المعرتفين بخطـأ فعلهـم يف تخلفهـم عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم، وتـركهم 

وأن الـذين نـزل ذلـك  ،الجهاد معه، والخروج لغزو الروم، حـين شـخص إلـى تبـوك

 ."فيهم جماعة، أحدهم أبو لبابة

 :ستر اهلل على الثلثة الذين تخلفوا عن ازوة تبوك ولم يعتذروا -2

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف ژ:قال تعالى
 .[ 826: التوبة] ژ مل خل حل

( هـ821: ت)المبهم الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآلية كما يقول عكرمة 

وغيره إهنا نزلت يف الثالثة الذين ( هـ822: ت)والضحاك( هـ825: ت)ومجاهد

هالل بن أمية، ومرارة بن الربيع، : تا  اهلل عليهم بعد أن تخلفوا عن غزوة تبوك وهم

، وقد نزلت توبة اهلل عليهم بقوله تبارك (هـ22: ت)ن مالك رضي اهلل عنهموكعب ب

 ىل مل خل ژ: وتعالى بعد اآلية التي نحن بصددها بآيات حيث قال سبحانه
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

                                                 
 . 85/506: جامع البيان البن جرير الطربي( 8)

 . 81/125: جامع البيان البن جرير الطربي( 0)
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 .[ 889 :التوبة ]  ژُّ

يث كعـب بـن مالـك وقصتهم مطولة جـاءت يف الصـحيحين وغيرهمـا مـن حـد 

 .(هـ22: ت)رضي اهلل عنه

 :ستر اهلل على المؤلفة قلوبهم يف تكبرهم على فقراء المسلمين -35

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ:قال تعالى
 ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن يمجن
.[ 09: الكهف] ژُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ٰذ يي ىي مي خي حي جيژ: المبهم الذي سرت اهلل عليه يف قوله تعالى 
: ت)عيينة بن حصن: قيل منهم، نفر من المؤلفة قلوهبم ژَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

دخل عيينة بن حصن علـى النبـي صـلى : قال( هـ65:ت) عن ابن بريدة، ف(هـ12قبل 

عليه جبة من صوف، فثار منه رضي اهلل عنه اهلل عليه وسلم يف يوم حار وعنده سلمان 

ك فـأخرج هـذا وضـرباءه يا محمد، إذا نحن أتينـا: ريح العرق يف الصوف، فقال عيينة

 مي خي حي جي)فــأنزل اهلل . مـن عنــدك ال يؤذونـا فــإذا خرجنـا فأنــت وهـم أعلــم
 (.َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 :ستر اهلل على الذين جاؤا باإلفك -33

 من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ژ:قال تعالى
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 [88 :النور]ژُّ

                                                 
 . 81/166: جامع البيان البن جرير الطربي( 8)

وعلـى الثالثـة الـذين : ا  حديث كعب بـن مالـك وقـول اهلل تعـالىصحيح البخاري، كتا  المغازي، ب( 0)

: ، صحيح مسلم، كتا  التوبة، حديث توبة كعب بـن مالـك، حـديث رقـم1189: خلفوا، حديث رقم

0760 . 

  7/0527: تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم( 5)
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م ولـم يعييـنهم يف هـذه اآليـة كمـا روي عـن ابـن المبهمون الذين سـرت اهلل علـيه 

قبــل : ت)ثالثــة مــن الصــحابة حســان بــن ثابــت( هـــ69:ت)عبــاس رضــي اهلل عنهمــا

وحمنـة بنـت جحـش رضـي اهلل عـنهم والـذي ( هــ51: ت)ومسطح بـن أثاثـة( هـ12

 (.هـ0: ت)تولى كربه رأس النفاق عبداهلل بن أبي بن سلول

لى اهلل عليه وسلم، واهتموا أم المؤمنين وقد تحدثوا يف عرض رسول اهلل ص

يف هذه الحادثة بما هي بريئة منه، وهي الطيبة التي ( هـ27: ت)عائشة رضي اهلل عنها

 محژ:اختارها اهلل ألطيب الخلق محمد صلى اهلل عليه وسلم كما قال تعالى
 جض خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ
وجاء نزول آية اإلفك يف  [06:النور]ژمغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض

اآليات التي تتحدث عن تلك الحادثة، وقد وردت بتمامها وتفصيالهتا يف  سياق

 .الصحيحين وغيرهما من كتب السنة

 :ستر اهلل على المنادين للرسول صلى اهلل عليه وسلم من وراء الحجرات -39

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ژ:قال تعالى
 .[1 :الحجرات]ژمق

: ت)ألقـرع بـن حـابس رضـي اهلل عنـهالمبهم الذي سرت اهلل عليـه يف هـذه اآليـة ا 

مـن وراء ومن معـه مـن قومـهس حيـث نـادى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ( هـ82

ولم ينتظر خروج النبي صلى اهلل عليه وسـلم المعتـاد مـن حجراتـه، وقـد الحجرات، 

يا محمد، : ورد يف بعض كتب السنة أنه قال عند مناداته الرسول صلى اهلل عليه وسلم

يا رسـول اهلل، إن حمـدي زيـن، : فقال. فلم يجبه-يا رسول اهلل: ويف رواية-يا محمد 

                                                 
 5/090:الجوزي، و زاد المسير البن 80/886: جامع البيان البن جرير الطربي: ينظر( 8)

صحيح البخاري، كتا  تفسير القرآن، با  لوال إذ سمعتموه ،ن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، ( 0)

، صحيح مسلم، كتا  التوبة، با  يف حديث اإلفك وقبول توبـة القـاذف، حـديث 1722: حديث رقم

  0772: رقم
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 ."ذاك اهلل، عز وجل ": النبي صلى اهلل عليه وسلم وإن ذمي شين، فقال

 :ستر اهلل على من كذب يف شلن زكاة بن  المصطلق -31

ــــــالى ــــــال تع  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ژ:ق
 [  6: الحجرات] ژَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآليـة ولـم يسـمه هـو الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي المبهم 

وال خالف بين (: هـ165: ت)يقول ابن عبد الرب( هـ12بعد : ت)معيط رضي اهلل عنه

 جي يه ىه مه)أهــل العلــم بتأويــل القــرآن فيمــا علمــت أن قولــه عــز وجــل 
عليـه وسـلم إلـى اهلل  صلى نزلت يف الوليد بن عقبة، وذلك أنه بعثه رسول اهلل(حي

، فأخرب عنهم أهنم ارتدوا وأبوا مـن أداء الصـدقة، وذلـك أهنـم بني المصطلق مصدقًا

، ،نـه مـنهمخرجوا إليه فهاهبم، ولـم يعـرف مـا عنـدهم، فانصـرف عـنهم وأخـرب بمـا 

، وأمـره أن (هــ08: ت)فبعث إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالـد بـن الوليـد

  .اآلية م متمسكون باإلسالم، ونزلتيتثبت فيهم، فأخربوه أهن

 .الفاسق هنا هو الكاذ (: هـ190:ت)يقول السمعاين 

 :ستر اهلل على المجادلة وزوجها الذ  ظاهر منها -34

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ:قال تعالى
 [  8 :المجادلة]ژيه ىه مه جه ين منىن خن

بن ثعلبة وزوجها أوس  المبهم الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآلية خولة بنت مالك 

  (.هـ771:ت)كما صحح ذلك ابن كثير( هـ51:ت) بن الصامتا

                                                 
، طبعـة الرسـالة، 82008حـديث رقـم  مسند اإلمام أحمد، مسند المكيين، حديث األقـرع بـن حـابس،( 8)

، قـال األلبـاين حـديث 5067: سنن الرتمذي، أبوا  التفسير، با  من سورة الحجـرات، حـديث رقـم

 . 7/560: تفسير القرآن العظيم ابن كثير: صحيح، ينظر

 . 1/8225: االستيعا  يف معرفة األصحا  البن عبد الرب: ينظر( 0)

 . 2/087: تفسير القرآن للسمعاين: ينظر( 5)

 . 9/56: تفسير القرآن العظيم البن كثير: ينظر( 1)
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عـن عائشـة يف سـبب نـزول اآليـة ( هــ207: ت)وقصتهما كما قال ابن الجـوزي

تبــارك الــذي وســع ســمعه األصــوات، ولقــد : أهنــا قالــت (هـــ27:ت)رضـي اهلل عنهــا

م، وأنا يف جانب البيت أسمع جاءت المجادلة فكّلمت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسل

 بعضه، وهي تشتكي زوجها وتقول
َّ
يا رسول اهلل، أبلى شبابي، : كالمها، ويخفى علي

ونثرُت لـه بطنـي، حتـى إذا كـرب سـني، وانقطـع ولـدي، ،ـاهر منـي، اللهـم إين أشـكو 

  .فما برحت حتى نزل جربيل هبذه اآليات: إليك، قالت

  اهلل عنها الت  لم تحفظ ما أسر إليها رسول ستر اهلل على أ  المؤمنين رض -30

 :اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ژ:قال تعالى
 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب
 [.5:التحريم]ژيق ىق

: ت)المبهم الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآلية أم المؤمنين حفصـة رضـي اهلل عنهـا

( هــ69: ت)رضـي اهلل عنهمـاابـن عبـاس إلى ( هـ582: ت)كما عزاه الطربي( هـ18

: ت)وابنـه عبـد الـرحمن بـن زيـد (هــ856: ت)وزيـد بـن أسـلم (هـ887:ت)وقتادة

 (.هـ822:ت)والضحاك بن مزاحم (هـ821:ت)والشعبي (هـ890

 .هي حفصة رضي اهلل عنها من غير خالف( هـ207: ت)وقال ابن الجوزي

ل هو بسبب تحريمـه صـلى اهلل عليـه وسـلم أما سبب نزول اآلية فمختلف فيه ه

: ت)، أم شــر  العســل، قــال النــووي(هـــ86: ت)علـى نفســه جاريتــه ماريــة القبطيــة

                                                 
، وهـو يف مسـند اإلمـام أحمـد، مسـند الصـديقة عائشـة بنـت 1/018: زاد المسـير البـن الجـوزي: ينظر( 8)

، وسـنن ابـن ماجـة، بـا  فيمـا أنكـرت الجهميـة، حـديث 12/009، 01802: الصديق، حديث رقـم

يح، والمسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم، كتـا  التفسـير، ، وقـال األلبـاين صـح8/67، 899: رقم

والسـنن الكـربى للبيهقـي، كتـا  الظهـار، بـا   ،0/20، 5708: تفسير سورة المجادلة، حديث رقم

 . 7/609، 82015: سبب نزول آية الظهار، حديث رقم

 05/198: جامع البيان البن جرير: ينظر( 0)

 . 1/556:البن الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين : ينظر( 5)
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ــة  "(: هـــ676 ــة أهنــا يف قصــة العســل ال يف قصــة ماري ــزول اآلي الصــحيح يف ســبب ن

ووافقـه علـى  "يف غير الصحيحين ولم تـأت قصـة ماريـة مـن طريـق صـحيح يالمرو

 .(هـ771:ت)ذلك ابن كثير

ستر اهلل على ثنتين من أمهات المؤمنين رض  اهلل عنهن حين مـال قلباهمـا  -36

 :عن الصواب

 نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك ژ:قال تعالى
 .[  1: التحريم]ژجئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن

وعائشـة رضـي اهلل ( هــ18: ت)المبهم الذي سرت اهلل عليه يف هذه اآليـة حفصـة 

ــاسء يف الصــحيحين وغيرهمــا كمــا جــا( هـــ27: ت)عنهمــا ــن عب رضــي اهلل  عــن اب

لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين مـن أزواج النبـي ): قال (هـ69: ت)عنهما

  ژىل مل يك ىك مك لك اكژ: صلى اهلل عليه وسلم اللتين قال اهلل تعـالى

حتى حج عمر وحججت معـه، فلمـا كنـا بـبعض الطريـق، عـدل عمـر، وعـدلت معـه 

يـا أميـر المـؤمنين، مـن : م أتاين، فسكبت على يديه، فتوضأ، فقلـتباإلداوة، فتربز، ث

 اكژ: المرأتان من أزواج النبي صلى اهلل عليـه وسـلم اللتـان قـال اهلل عـز وجـل لهمـا
ــال عمــرژىل مل يك ىك مك لك ــًا:   ق ــاس  واعجب ــن عب ــا اب ــك ي ــال  -ل ق

ــم يكتمــه : (هـــ801:ت)الزهــري ــه، ول ــا ســأله عن هــي حفصــة »: قــال -كــره واهلل م

، وقد رويت الحادثة بروايات أخرى يف كتب السنة، وتقدم شيء منها يف («شةوعائ

  .أول البحث

المبهم، وبين الخطـأ الـذي اسـتوجب التوبـة حيـث ( هـ678:ت)وذكر القرطبي

                                                 
، وينظـر 9/862: تفسير القرآن العظـيم البـن كثيـر: ، وينظر82/77: شر  النووي على صحيح مسلم( 8)

 . 0/090: فتح الباري شر  صحيح البخاري البن حجر: أيضًا

صحيح البخاري، كتا  المظالم والغصـب، بـا  الغرفـة والعليـة المشـرفة وغيـر المشـرفة يف السـطو  ( 0)

،صحيح مسلم، كتا  الطالق، با  يف اإليالء واعتزال النساء، 5/855، 0169: ، حديث رقموغيرها

 . 0/8888، 8170: حديث رقم
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، رضــي اهلل عنهمــا يعنــي حفصــة وعائشــة ژىك مك لك اكژ: يف قولــه تعــالى: قــال

خالف محبة رسول اهلل صـلى اهلل  حثهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى

وهـو أهنمـا أحبتـا مـا . أي زاغت ومالت عن الحـق( ىل مل يك. )عليه وسلم

كره النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن اجتنـا  جاريتـه واجتنـا  العسـل، وكـان عليـه 

  .يحب العسل والنساء الصالة والسالم

*              *              * 

                                                 
 . 89/899: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ينظر( 8)
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 اخلامتة

بنعمته تتم الصـالحات والصـالة والسـالم علـى مـن خـتم اهلل بـه الحمد هلل الذي 

الرساالت نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتـدى بسـنتة وسـار علـى طريقـه إلـى 

 :يوم الدين، وبعد

 :فقد توصلت بعد معايشة هذا البحث إلى نتاةج أهمها ما يل 

ت منـه، حرص اإلسالم على السرت وعدم إ،هار المعايب ونسبتها لمن وقعـ -8

 .وإنما ُيكتفى بإبراز موضع االعتبار واالتعاظ

الجهاد يف سبيل اهلل مظنـة الرتكـا  األخطـاء، ولهـذا كانـت معظـم اآليـات  -0

 .التي ،هر فيها السرت يف حال الجهاد

العصمة من الوقوع يف الخطأ للرسلس أما الصحابة فهم غير معصـومين، مـع  -5

 .ومنزلتهم من دين اهلل حفا مكانتهم وعدم التقليل من شأهنم،

اإلهبام يف القرآن الكريم ال يأيت جزافًاس ولكن له أسبا  متعددة، ومن أهمها  -1

 .السرت على المبهم، وعدم فضحه

البحث يف المبهمات والتنقيب عنها علم شريف اهـتم بـه السـلف الصـالح،  -2

 . حتى إن بعضهم يمكث مدة طويلة يتحين الفرصة لمعرفته

تعيــين المــبهم فضــحهس ألن الغــرض مــن الســرت كــان وقــت نــزول ال يعنــي  -6

 .اآليات، أما بعد ذلك فإنه من العلم بكتا  اهلل تعالى، ومعرفة أسراره

السبيل إلى معرفة المبهم اليكون إال عن طريق النقـل مـن الكتـا  والسـنةس  -7

 .ألن األمر يتعلق بالوحي، فال سبيل لمعرفته إال باالستناد إلى وحي مثله

ــذنو  ممــن يســتحق الســرت شــعبة مــن شــعب  -9 ــى أصــحا  ال أن الســرت عل

 .اإليمان، وهذا يدل على مكانة السرت من الدين

قصد السرت على المـبهم هـو غالـب مـا يف القـرآن مـن المبهمـات كمـا يقـول  -0

 .الزركشي، وهذا يبين أهمية السرت يف أسبا  اإلهبام
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 :التوصيات

ين المـربين ورجـال الحسـبة علـى مـن ال ُيعـرف التوصية بنشر منهج السرت ب -8

 .بتكرار الخطأ، أو المجاهرة به والدعوة إليه، أويتعدى خطره إلى غيره

توجيــه عنايــة أصــحا  الدراســات القرآنيــة إلــى العنايــة بالمبهمــات، بكافــة  -0

أنواعها والبحث يف تعيينها من خالل أدلة الوحي، مـن الكتـا  والسـنة، وذلـك لقلـة 

 .فيها المؤلفات

ـــة واألشـــخاص  -5 ـــة والزماني ـــا المكاني ـــات حســـب أنواعه تصـــنيف المبهم

 .واألحوال، ودراستها مجتمعة أو متفرقة

*              *              * 
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 املصادر واملراجع

، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي، المتــو  ســنة اإلتقــان يف علــو  القــرآن .8

هــ، تحقيـق محمـد أبـو 8501تا ، هـ، طباعة الهيئة المصرية العامة للك088

 . الفضل إبراهيم

 يوسف بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن عبـد الـرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب .0

، هـ 8180الطبعة األولى، دار الجيل، بيروت هـ، 165القرطبي، المتو  سنة 

 .علي محمد البجاويتحقيق 

هــ، الطبعـة 129أحمد بن الحسين البيهقي، المتو  سـنة ، األسماء والصفات .5

 .هـ، تحقيق عبداهلل محمد الحاشدي8185األولى، مكتبة السوادي، جدة، 

، عيــاض بــن نــامي الســلمي، الطبعــة أصــول الفقــه الــذ  ال يســع الفقيــه جهلــه .1

 . هـ8106األولى، دار التدمرية، الرياض، 

، مسـاعد بـن سـليمان الطيـار، أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكـريم .2

 .هـ8151الثالثة، دار ابن الجوزي،  الطبعة

هـ، دار الفكر، بيروت، 575، نصر بن محمد السمرقندي، المتو  بحر العلو  .6

 .تحقيق محمد مطجي

، بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهلل بـن هبـادر الزركشـيالبرهان يف علو  القـرآن،  .7

ى دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيسـى البـاب، الطبعة األولـى، هـ701 سنة المتو 

 .محمد أبو الفضل إبراهيمهـ، تحقيق 8576، الحلبي

، محمـد بـن محمـد الزبيـدي، المتـو  سـنة تاج العروس من جواهر القاموس .9

 .هـ، دار الهداية8022

، محمـد بـن محمـد بـن محمـد الماتريـدي، المتـو  سـنة تلويلت أهل السـنة .0

 .هـ8106هـ، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 555

ــن الحــديث الشــريفالترا .82 ــب م ــب والترهي ــوي ي ــد الق ــن عب ــيم ب ــد العظ ، عب

هـ، الطبعة األولى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 626المنذري، المتو  سنة 
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  .هـ، تحقيق إبراهيم شمس الدين8187

، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي، المتــو  ســنة التســهيل لعلــو  التنزيــل .88

ــ718 ــم، بي ــى، دار األرق ــة األول ـــ، الطبع ــد اهلل 8186روت، ه ــق عب ـــ، تحقي ه

 .الخالدي

هـ، الطبعة 771، إسماعيل بن عمر بن كثير، المتو  سنة تفسير القرآن العظيم .39

 .هـ، تحقيق سامي سالمة8102الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

ابـن أبـي  ،عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي ،تفسير القرآن العظيم .85

المملكة  ،مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة ،هـ507 سنة المتو  ،حاتم

  .أسعد محمد الطيب، تحقيق هـ 8180، العربية السعودية

هـــ، 190، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاين، المتــو  تفســير القــرآن .81

 .هـ8189الطبعة األولى، دار الوطن، الرياض، 

هــ، 626المتـو  سـنة  مفاتيح الغيب، محمد بن عمر الرازي،: التفسير الكبير .82

 .هـ8102الطبعة الثالثة، دار إحياء الرتاث، بيروت، 

ــان يف تلويــل آ  القــرآن .86 ــر الطــربي، المتــو  ســنة جــامع البي ، محمــد بــن جري

هــ، تحقيـق أحمـد محمـد 8102هـ، الطبعـة األولـى، مؤسسـة الرسـالة، 582

 .شاكر

عبد الرحمن ، جامع العلو  والحكم يف شرق ةمسين حديثً من جوامع الكلم .87

هــ، الطبعـة السـابعة، مؤسسـة الرسـالة 702ابن أحمد بن رجب، المتو  سنة 

 .هـ، تحقيق شعيب األرناؤوط8100بيروت، 

جامع المسند الصحير المختصر من أمور رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ال .89

محمـد ابـن إسـماعيل البخـاري، المتــو   ،(صـحير البخـار ) وسـننه وأيامـه

 .هـ8100بعة األولى، دار طوق النجاة، هـ، الط026سنة

، هـــ678 ســنة المتــو ، القرطبــي محمــد بــن أحمــد، جــامع ألحكــا  القــرآنال .80

أحمد الربدوين : تحقيق.هـ8591الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
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 .وإبراهيم أطفيش

، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، المتـو  الدر المنثور للتفسير بالمـلثور .02

 .هـ، دار الفكر، بيروت088سنة 

ــم التفســير .08 ــن الجوزي، زاد المســير يف عل ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــو  ،عب المت

عبـد هــ، تحقيـق 8100، بيروت ،دار الكتا  العربي، الطبعة األولى ،هـ207

  .الرزاق المهدي

، محمد بن أحمد بن عقيلة المكـي، المتـو  الزيادة واإلحسان يف علو  القرآن .00

هــ، تحقيـق مجموعـة 8107الطبعة األولى، جامعـة الشـارقة، هـ، 8822سنة 

 .من الباحثين يف رسائل علمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الطبعة  ،هـ075: المتو ، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة .05

 .هـ، تحقيق شعيب األرنؤوط8152األولى، دار الرسالة العالمية، 

، ســليمان بــن األشــعث السجيســتاين، أبــو داود، المتــو  ســنة داودســنن أبــ   .01

هــ، المكتبـة العصـرية، صـيدا، لبنـان، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد 072

 .الحميد

هـ، الطبعة الثانية، 070، محمد بن عيسى الرتمذي، المتو  سنة سنن الترمذ  .02

مـد هـ، تحقيق أحمد محمـد شـاكر ومح8502مطبعة مصطفى البابي، مصر، 

 .فؤاد عبدالباقي

أحمــد بــن شــعيب بــن علــي ، المجتبــى مــن الســنن: الســنن الصــغرع للنســاة  .06

مكتب المطبوعـات ، الطبعة الثانية، هـ525سنة :المتو  الخراساين، النسائي،

  .تحقيق عبدالفتا  أبو غدةهـ، 8126، حلب، اإلسالمية

الطبعــة هـــ، 129، المتــو  ســنة ، أحمــد بــن الحســين البيهقــيالســنن الكبــرع .07

 .هـ8101الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، سـعيد بـن علـي بـن وهـف شرق أسماء اهلل الحسنى يف ضوء الكتـاب والسـنة .09

 .القحطاين، مطبعة سفير، الرياض
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هـــ، الطبعــة 129، أحمــد بــن الحســين البيهقــي، المتــو  ســنة شــعب اإليمــان .00

لـي عبـد الحميـد هــ، تحقيـق عبـد الع8105األولى، مكتبة الرشـد، الريـاض، 

 .حامد

، علوي بن عبد القادر السـقاف، صفات اهلل عزوجل الواردة يف الكتاب والسنة .52

 . هـ8106الطبعة الثالثة، الدرر السنية، دار الهجرة، 

، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـو ، ابـن قـيم طريق الهجـرتين وبـاب السـعادتين .58

 . هـ8501ية، القاهرة، هـ، الطبعة الثانية، دار السلف728الجوزية، المتو  سنة 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيا  السـاعة أهـل السـنة  :العقيدة الواسطية .50

ــة، المتــو  ســنة والجماعــة ــيم بــن تيمي ، شــيخ اإلســالم أحمــد بــن عبــد الحل

هــ، تحقيـق أشـرف 8102هـ، الطبعة الثانية، أضـواء السـلف، الريـاض، 709

 . عبد المقصود

هـــ، الطبعــة 076 بــن مســلم بــن قتيبــة، المتــو  ســنة ، عبــداهللاريـب الحــديث .55

 .هـ، تحقيق عبداهلل الجبوري8507األولى، مطبعة العاين، بغداد، 

، أحمـد بـن علـي بـن حجـر، المتـو  سـنة فتر البار  شرق صحير البخـار  .51

، تعليـق الشـيخ محمـد فـؤاد عبـد البـاقيهـ، دار المعرفة، بيروت، تـرقيم 920

 .عبد العزيز بن باز

، محمود بـن عمـر الزمخشـري، المتـو  شا  عن حقاةق اوامض التنزيلالك .52

 .هـ8127هـ، الطبعة الثالثة، دار الكتا  العربي، بيروت، 259سنة 

، مصــطفى عبــداهلل القســطنطيني، كشــف الظنــون عــن أســماء الكتــب والفنــون .56

 .م8018هـ، مكتبة المثنى، بغداد، 8267حاجي خليفة، المتو  سنة 

هـ، الطبعة 788د بن مكرم بن علي بن منظور، المتو  سنة، محملسان العرب .57

 . هـ8181الثالثة، دار صادر، بيروت، 

، صديق أحمد مالك، بحث منشور يف مجلـة المبهم يف القرآن وأثره يف التفسير .59

 . م0281المنرب، هيئة علماء السودان، 
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سـنة ، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، المتـو  مجموع الفتاوع .50

ــة، 709 ــة النبوي ــة المصــحف، المدين ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة مجم ـــ، طباع ه

 .عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم: هـ، جمع وترتيب8186

، عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة، المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز .12

هـــ، الطبعــة األولــى، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 210المتــو  ســنة 

 .ـ، تحقيق عبدالسالم عبدالشايف محمده8100األولى، 

، إسماعيل بن عباد بن العباس، الصـاحب بـن عبـاد، المتـو  المحيط يف اللغة .18

 . هـ592سنة 

ــاع .10 ــة والبق ــماء األمكن ــى أس ــلع عل ــد الحــق مراصــد االط ــؤمن عب ــد الم ، عب

 . هـ8180هـ، الطبعة األولى، دار الجيل، بيروت، 750القطيعي، المتو  سنة 

ــى الصــحيحينالمســتدرك ع .15 ــن ل ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــداهلل الحــاكم محم ــو عب ، أب

هـ، الطبعة األولـى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 122حمدويه، المتو  سنة 

 .هـ8188

 ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بـن حنبـل الشـيباين، مسند اإلما  أحمد بن حنبل .44

تحقيـق  ،هــ 8186، القـاهرة، دار الحـديث، األولـى الطبعـة، هــ018المتو  

 .أحمد شاكر

مسند الصحير المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهلل صـلى اهلل ال .12

ــه وســلم ــن الحجــاج النيســابوري، (صــحير مســلم) علي ــو ، مســلم ب : المت

  .ـ، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيه068

، المتــو  ســنة البغــوي ، الحســين بــن مســعودمعــالم التنزيــل يف تفســير القــرآن .16

هــ، تحقيـق محمـد 8187هـ، الطبعة الرابعة، دار طيبة للنشـر والتوزيـع، 286

 .النمر وآخرين

، ، إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاجمعــاين القــرآن وإعرابــه .17

هـ، تحقيـق 8129هـ، الطبعة األولى، عالم الكتب، بيروت، 588المتو  سنة 
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 .عبد الجليل شلبي

، دار الكتــب ، أحمــد عمــر أبــو شــوفةحقــاةق علميــة قاطعــة زة القرآنيــةالمعجــ .19

 .م0225الوطنية، ليبيا، 

هـــ، الطبعــة 606، يــاقوت بــن عبــداهلل الحمــوي، المتــو  ســنة معجــم البلــدان .10

 .م8002الثانية، دار صادر، بيروت، 

واألجـزاء المنثـورة،  المعجم المفهـرس أو تجريـد أسـانيد الكتـب المشـهورة .22

هـــ، الطبعــة األولــى، مؤسســة 920ي بــن حجــر، المتــو  ســنة أحمــد بــن علــ

 . هـ، تحقيق محمد شكور المياديني8189الرسالة، بيروت، 

، إبــراهيم محمــد الجرمــي، الطبعــة األولــى، دار القلــم، معجــم علــو  القــرآن .28

 . هـ8100دمشق، 

، صـال  عبـد الفتـا  الخالـدي، الطبعـة الثالثـة،دار مفاتير للتعامل مع القـرآن .20

 .هـ8101م، دمشق، القل

، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، مفحمات األقران يف مبهمـات القـرآن .25

هـ، 8125هـ، الطبعة األولى، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، 088المتو  سنة 

 .تحقيق مصطفى ديب البغاء

هـــ، دار الفكــر، 502، أحمــد بــن فــارس الــرازي، المتــو  ســنة مقــاييس اللغــة .21

 .سالم هارونهـ، تحقيق عبدال8500

، محمــد عبــد العظــيم الزرقــاين، المتــو  ســنة مناهــل العرفــان يف علــو  القــرآن .22

 .هـ، الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي8567

أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى ، منهــاج شــرق صــحير مســلم بــن الحجــاجال .06

ــووي، ــو  الن ــة، هـــ676 ســنة المت ــة الثاني ــي، الطبع ــرتاث العرب ــاء ال  ،دار إحي

  .هـ8500، بيروت

، عبد الرحمن بن عمـر البلقينـي، المتـو  سـنة مواقع العلو  من مواقع النجو  .27

 .هـ، دار الصحابة للرتاث، طنطا، مصر، تحقيق أنور محمود حطا 901
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ــــة المتخصصــــةال .29 ــــاء ،موســــوعة القرآني ــــن األســــاتذة والعلم ــــة م مجموع

 . هـ8105، المتخصصين، الناشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر

، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الماوردي، المتو  سنة النكت والعيون .20

ــد 122 ــد المقصــود عب ــق الســيد عب ــروت، تحقي ــة، بي ــب العلمي ـــ، دار الكت ه

 . الرحيم

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــو ، ابــن قــيم  الكافيــة الشــافية،: نونيــة ابــن القــيم .62

، ، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرةهـــ، الطبعــة الثانيــة728الجوزيــة، المتــو  ســنة 

 .هـ8187

وأحكامـه، وجمـل مـن اية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره، الهد .68

هـــ، الطبعــة 157، مكــي بــن أبــي طالــب القيســي، المتــو  ســنة فنــون علومــه

 .هـ، حقق يف عدد من الرسائل الجامعية8100األولى، جامعة الشارقة، 

ــرآن .60 ــو  الق ــم ، مالواضــر يف عل ــة، دار الكل ــة الثاني ــا، الطبع ــب البغ صــطفى دي

 .هـ8189الطيب، دمشق، 

*              *              * 
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 ملخَّص البحث

ا من البناء اللُّغوي  للُّغة العربيَّة، وذلك ألنَّ الحاجة إلى تحت مائر جانب ا مهم  ل الضَّ

ــمائر يف الرتكيــب اللُّغــوي  ال منــاص منهــا لتفــادي الوقــوع يف االلتبــاس  اســتعمال الضَّ

 .بتكرار األسماء، ولتحقيق غرض اإليجاز واالختصار

ــ مير عنــد عرضــها ألحكــام لقــد تناولــت كتــُب النَّحــو الحــديَث عــن توكيــد الضَّ

مة الغالبة على تناولها لهذا الجانـب مـن  ، ولكنَّ الس    والمعنوي 
يه اللَّفظي التَّوكيد بشقَّ

أحكام كـل نـوع مـن  نالتَّوكيد هي عدم تنظيم عرض مباحثه حتى ال يكاد القارئ يتبيَّ 

ـمي ـمير يف هـذا البـا ، وسـُيعنى هــذا البحـث بعـرض عالقـة الضَّ ر يف بــا  أنـواع الضَّ

مير إلى ثالثة أنواع ا على تقسيم الضَّ ، ومسترت ، ليتم : التَّوكيد اعتماد  ، ومتَّصل  منفصل 

ــا  ــوع والمنصــو  لفظيًّ ــه المرف ــمير المنفصــل بنوعي ــد الضَّ اســتعراض أحكــام توكي

ـمير المتَّصـل مرفوعـه، ومنصـوبه، ومجـروره لفظيًّـا  ومعنويًّا، ثـمَّ أحكـام توكيـد الضَّ

ا لفظيًّا ومعنويًّاومعنويًّا، ث مير المسترت وال يقع إالَّ مرفوع   . مَّ أحكام توكيد الضَّ

ق البحـث لقضـية  ـمير يف موضـوع التَّوكيـد تطـرَّ واستكماال  لدراسـة أحكـام الضَّ

ـا أو  ـمير فيهـا تابع  ـد وإْن لـم يكـن الضَّ اتصال ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي بضـمير المؤكَّ

ا ولكنَّه عائد على المؤ ـمير المنفصـل والمتَّصـل متبوع  د، على أن تعالج أحكام الضَّ كَّ

ـد مـع ألفـاظ التَّوكيـد  مير العائد علـى المؤكَّ والمسترت يف موضوع التَّوكيد وحكم الضَّ

، متبوعة بدراسة إحصـائيَّة  ال  المعنوي  يف مباحث مستقلَّة بدراسة أحكامها النحويَّة أوَّ

 .لما ورد منها يف القرآن الكريم 

*              *              * 
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 قدمةامل

ــالم علــى رســول اهلل وعلــى آلــه وصــحبه ومــن وااله،  ــالة والسَّ  الحمــد هلل والصَّ

ا بعد  :أمَّ

ا من البناء اللغوي  للغـة العربيَّـة س وذلـك ألنَّ الحاجـة  مائر جانب ا مهم  فتحتل الضَّ

مائر يف الرتكيب اللغوي  ال مناص منها لتفادي الوقوع يف االلتبـاس  إلى استعمال الضَّ

بتكرار األسماءس ولتحقيق غرض اإليجاز واالختصارس وألجل هذه األهميـة شـغلت 

ا يتناسب مع هذه األهميَّة، فقلَّما خال  ا كبير  مير يف كتب النَّحو العربي حي ز  أحكام الضَّ

مير فيه  ...با   من أبوا  النَّحو من وجود أحكام للضَّ

ــمير عنــد عرضــها ألحكــام لقــد بســطْت كتــُب النَّ  حــو الحــديَث عــن توكيــد الضَّ

مة الغالبة على تناولها لهذا الجانـب مـن  ، ولكنَّ الس    والمعنوي 
يه اللَّفظي التَّوكيد بشقَّ

التَّوكيد هي عدم تنظيم عرض مباحثه حتى ال يكاد القارئ يتبيَّن أحكام كـل نـوع مـن 

مير يف هذا البا   .أنواع الضَّ

ا على تقسـيم وسُيعنى هذ  مير يف با  التَّوكيد اعتماد  ا البحث بعرض عالقة الضَّ

مير إلى ثالثة أنواع ، ومسـترت : الضَّ ، ومتَّصـل  ليـتم اسـتعراض أحكـام توكيـد  سمنفصل 

ــا، ثــمَّ أحكــام توكيــد  ــا ومعنويًّ ــمير المنفصــل بنوعيــه المرفــوع والمنصــو  لفظيًّ الضَّ

مير المتَّصـل مرفوعـه، ومنصـوبه، وم ـا، ثـمَّ أحكـام توكيـد الضَّ جـروره لفظيًّـا ومعنويًّ

ــا ــا ومعنويًّ ــا لفظيًّ ــع إالَّ مرفوع  ــمير المســترت وال يق ــذه الدراســةواســتكماال  . الضَّ  له

ـــد ـــيتطرق البحـــث لقضـــية اتصـــال ألفـــاظ التَّوكيـــد المعنـــوي بضـــمير المؤكَّ   ،س

، متبوعــة بدراســة إحصــائيَّة لمــا ال  ــة أوَّ ورد منهــا يف  وذلــك بدراســة أحكامهــا النحويَّ

 .القرآن الكريم

 :اآلت  ويمكن إجمال األسباب الت  دعت إلى هذا الموضوع

ق النَّحويون إلى بعـض المسـائل المتعل قـة بتوكيـد الضـمير بشـكل  -8 عدم تطرُّ

ل، وإهمال االستشهاد على كثير من الصور التي أجازوها، أو التمثيل عليها   .مفصَّ

مين يف -0 شأن الضمير وأحكامه للتغيير والتحريف  تعرض كثير من آراء المتقد 
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روهـا  نتيجة سوء فهم نصوصهم من المتأخرين، والمبالغة يف تعميم األحكام التـي قرَّ

مما جعل فجوة الخالف تتسع بين الكوفي ين والبصـري ين يف بعـض المسـائل التـي لـم 

 .يكن للخالف مكان فيها بين أقطا  هاتين المدرستين 

ــة مــن خــالل جمــع المواضــع اإلســهام يف إثــراء ال -5 ــة النحويَّ دراســات القرآنيَّ

ره  ا، وبسط أقوال المعربين فيها، وموازنتها بما قرَّ القرآنيَّة التي ورد فيها الضمير مؤكد 

مير يف كتبهم   .النَّحويون من توكيد الضَّ

د أهدا  هذا البحث يف النقاط اآلتية   :ويمكن أن نحدِّ

تنظـيم  يراعـي اإلحاطـة والشـمول مـن  جمع ما يتعلـق بتوكيـد الضـمير وفـق -8

 .جهة، ويسهم يف تسهيل عرضها وفهمها واستيعاهبا من جهة أخرى

تحرير الخالف يف كثير  من المسـائل الخالفيَّـة بـين النَّحـويين بـالرجوع إلـى  -0

ة والتَّرجيح بينها   .المصادر األُولى وعرض اآلراء واألدلَّ

حويون الحديث عنها أو أهملوا بسط القول يف بعض المسائل التي أوجز الن -5

 .االستشهاد عليها والتمثيل لها 

ــد  -1 ــى توكي ــي اشــتملت عل ــة الت ــديم دراســة استقصــائيَّة للمواضــع القرآنيَّ تق

ره  الضمير، وبسط أقوال المعربين حولها، وموازنة نتائج هذه الدراسة القرآنيَّة بما قـرَّ

 .النَّحويون يف كتب النَّحو 

ث أن يقسم إلى تمهيد وأربعـة مباحـث وةاتمـة، وهـ  واقتضت طبيعة هذا البح

  :على النبحو اآلت 

ـمير: )تناولنا فيه محاور ثالثة مهمة وهي: التمهيد  ، وتوكيد االسم الظَّاهـر بالضَّ

مير وعدم جواز وصفه ـد وضـمير  ، وعلَّة جواز توكيد الضَّ ـمير الُمؤك  الفـرق بـين الضَّ

 (...الَفصل

 :مطلبان هضمير المنفصل لفظيَّا ومعنويَّا، وفيتوكيد ال: المبحث األول

 .الدراسة النحويَّة : المطلب األول
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 .الدراسة القرآنيَّة : المطلب الثاين

 :توكيد الضمير المتصل لفظيَّا ومعنويَّا، وفيه مطلبان :المبحث الثاين

 .الدراسة النحويَّة : المطلب األول 

 .الدراسة القرآنيَّة : المطلب الثاين

 :توكيد الضمير المسترت لفظيَّا ومعنويَّا، وفيه مطلبان -بحث الثالث الم

 .الدراسة النحويَّة : المطلب األول

 .الدراسة القرآنيَّة : المطلب الثاين

 :مطلبان هاتصال ألفاظ التوكيد المعنوي  بضمير المؤكد، وفي :المبحث الرابع

 .الدراسة النحويَّة : المطلب األول 

  .الدراسة القرآنيَّة : المطلب الثاين 

 . وقد حوت أهم نتائج هذا البحث : الخاتمة

ــا  ــد، والحمــد هلل ر   : وختام  ــة والجه ــى الن ي ــب عل ــالى ـ أن يثي أســأل اهلل ـ تع

 . العالمين 

*              *              * 
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 متهيد

ن الحـديث أو التَّوكيد لفـا  ُيـراد بـه تثبيـُت المعنـى يف الـنَّفس، وإزالـة اللَّـبس عـ

ث عنه ا،ِم  -، والتَّوكيد المحدَّ ، وتوكيـد  : قسـمان -كما ذكر ابـن النَـّ ي
توكيـد  لفظـي

 .معنويي 

  
ُّ
ــه، أو تقويتــه بمرادفــه : فالتَّوكيــد اللَّفظــي ــد بإعــادة لفظيَّ هــو تكــرار معنــى المؤكَّ

ا من الن سيان أو عدم اإلصغاء أو االعتنـاء، ويكـون يف الجملـة ويف  لقصد التَّقرير خوف 

ا ، أو حرف  ا، أو فعال   .المفرد اسم 

ا التَّوكيد المعنويُّ   افـع احتمـال تقـدير إضـافة إلـى المتبـوع أو : أمَّ فهـو التَّـابع الرَّ

ر أمـر متبوعـه يف إرادة الخصوص بما ،اهره العموم ، أو هـو التَّـابع لمـا قبلـه المقـر 

ا إالَّ . النسبة بأن يرفع توهم اإلسناد إلى غير المتبوع واليكون التَّوكيد المعنويُّ تابع 

ا معنويًّا د الفعل وال الحرف وال الجملة توكيد   .لالسم، فال يؤكَّ

وقبـل الخـوض يف تفاصـيل محـاور البحــث سـنتطرق إلـى ثـالث مسـائل يجــب 

ا د  ا ومؤكَّ مير توكيد   .الوقوف عندها لصلتها بوقوع الضَّ

الا   :ميرتوكيد االسم الظباهـر بالضب : أوب

د فنقول ا لفظيًّا بتكرار لفا االسم المؤكَّ د االسم الظاهر توكيد  ـد  : يؤكَّ جـاء محمَّ

، زيد  زيد  أخوك  د   .محمَّ

مير يف حقيقة وضعه إنَّما هو إشارة  واختصار  لتكرار االسم الظَّاهر،   إذا كان الضَّ

مير نائب ا عن االسـم الظَّـاهر يف توكيـده، ـد  :فنقـول فهل يجوز أن يكون الضَّ جـاء محمَّ

مير المنفصل  ا لالسم الظَّاهر ، الجوا  ( هو)هو، زيد  هو أخوك، فنجعل الضَّ توكيد 

مير، وعلَّلوا ذلك : على ذلك أن النَّحويين قالوا بعدم جواز توكيد االسم الظَّاهر بالضَّ

 :بعلَّتين قياسيتين

                                                 
 .8/009شر  جمل الزجاجي : ينظر( 8)

 .022-806شر  ألفية ابن مالك ( 0)

 .027شر  كتا  الحدود يف النحو ( 5)
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مير أعرف من االسم الظَّاهر، ولّمـا: األولى  ـفة  وهي أنَّ الضَّ كـان التَّوكيـد كالص 

ا  فة أن تكون أقلَّ تعريف  د كما اْشُتِرَط يف الصَّ ا من المؤكَّ اْشُتِرَط فيه أن يكون أقلَّ تعريف 

مير على االسم الظَّاهر يف التَّعريف لـم يجـز أن يكـون  م الضَّ ا تقدَّ من الموصوف، فلمَّ

ـ ا لالسم الظاهر، كما لم يجـز أن يكـون الضَّ مير توكيد  مير صـفة  لالسـم الظَّـاهر، الضَّ

د بقصد التَّبيين واإليضا    .وعلَّلوا المنع كذلك بكون التَّوكيد تكملة وإضافة للمؤكَّ

ا الثانية  ا : أمَّ مير أخفى من االسم الظَّاهر لم يصلح أن يكون توكيد  فلما كان الضَّ

اس لكونــه  ــمير لــن يفيــد االســم الظــاهر بيان ــا وال إيضــاح  يف رتبــة أدنــى يف لــه س ألنَّ الضَّ

ـيرايفُّ يف شـر  قـول سـيبويه واعلـْم أن هـذه  »: التَّوضـيح والبيـان، قـال أبـو سـعيد الس 

ا للمظهر، كراهيـة أن يصـفوا المظهـر بالمضـمرالحروف ويف  »، «ال تكون وصف 

ا كان المضمر أعرف مـن  فة أعرف من الموصوف، فلمَّ فات أالَّ تكون الص  شرط الص 

ــفة  الظَّـاهر لــم ــاهرس ألنَّ التَّوكيـد كالص  ا للظَّ ـل ابــن يعــيش يف . «يجعـل توكيــد  وفصَّ

مير قائال   د إالَّ بظـاهر مثلـه، وال  »: تعليل عدم جواز نعت الظاهر بالضَّ المظهر ال يؤكَّ

د بمضمر، فال نقـول ـا كـان بـين ....جـاءين زيـد  هـو، وال مـررُت بزيـد  هـو : يؤكَّ ، فلمَّ

فة من المناسبة والمقارنة ما ُذكَِر، وكـان مـن شـرط النَّعـت أن ال يكـون  التَّوكيد والص 

ا، والمضمر أعرف من المظهـر، فلـم  أعرف من المنعوت امتنع ذلك من التَّوكيد أيض 

ــا فــإنَّ  ــفة مــن الجهــة المــذكورة، وأيض  ا لــه س ألنَّ التَّوكيــد كالص  يجــز أن يكــون توكيــد 

وإزالة اللَّبس، والمضمر أخفى من الظَّاهر، فـال الغرض من التَّوكيد اإليضا  والبيان 

 . «يصلح أن يكون مبّين ا له

ل هـو  »: قال ابن الحاجب د المظهر بمضمر س ألنَّ التأكيد تكملة، واألوَّ وال يؤكَّ

ـد المظهـُر  المقصود وال يليق أن تكون التكملة أقوى مـن المقصـود، فلـذلك لـم يؤكَّ

                                                 
فع المنفصلة( 8)  .يستعمل سيبويه الحروف هنا إشارة إلى ضمائر الرَّ

 .0/596الكتا  ( 0)

 ..0/596شر  السيرايف ( 5)

 .8/850شر  المفصل ( 1)
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ل وقوله هذا أقر  إل.«بالمضمر  .ى التعليل األوَّ

مير وعد  جواز وصفه: ثانياا  :علبة جواز توكيد الضب

ا، ولم يخالف يف ذلك إالَّ  مير موصوف  زون أن يقع الضَّ جمهور النَّحويين ال يجو 

 حيث أجاز نعت ضمير الغائب إذا قصد بنعته المد  أو الـذم أو التَّـرحم
ُّ
، الكسائي

، ورجـع إلـى قـول الكسـائي هور يف شر  الكافيةوقد مال ابُن مالك إلى قول الجم

 . يف شر  التسهيل

ـق تبيينـه وتخصيصـه  ولّما كان الغرض من الوصف هو تحلية الموصوف ليتحقَّ

ـفة ألنَّـه لـيس يف حاجـة إلـى مزيـد مـن اإليضـا   ـمير عـن الص  عن غيـره اسـتغنى الضَّ

مير، فإنَّهم ـ  والبيان، وإذا كان جمهور النَّحويين قد أجمعوا على عدم جواز نعت الضَّ

مير  مير ُمفرقين بذلك بين ما يضيفه التَّوكيد للضَّ ا ـ أجمعوا على جواز توكيد الضَّ أيض 

ـمير ألنَّ النَّعـت يـؤتى بـه  وبـين مـا يضـيفه النَّعـت لـه، فـإذا كـانوا قـد منعـوا نعـت الضَّ

يتحقـق مـع لتخصيص المنعوت وتبيينه وإيضاحه عن غيره من أفراد جنسه وذلك ال 

ميرس ألنَّه ليس يف حاجة إلى توضيح  أو تخصيص  س ألنَّ المتكلم ال يضمر إالَّ بعد  الضَّ

ـمير معرفـة  ال إلبـاس فيهـا لـذلك منعـوا  امع يعرف على من يعود الضَّ أن يتأكد أن السَّ

مير المؤكَّ  مير يعود بفائدة  على الضَّ ـ دنعته فإنَّ توكيد الضَّ ق بتكرار لفـا الضَّ مير تتحقَّ

د من ألفاظ التَّوكيد المعنـوي  بقصـد رفـع  مير المؤكَّ د أو ما يقوم مقام لفا الضَّ المؤكَّ

ـا امع لذلك جاز توكيده لفظيًّا ومعنويًّ ا . الشك  عنه لدى السَّ ـح  ـْيَمِريُّ موض  يقـول الصَّ

ــمير وتوكيــده ويجــوز تأكيــد المضــمر س ألنَّ التَّأكيــد بمنزلــة  »: الفــرق بــين نعــت الضَّ

التَّكرير ولـيس كالنَّعـت يف الحقيقـة س ألنَّ النَّعـت الغـرض منـه تبيـين المنعـوت حتـى 

ــد  ــذا جــاز تأكي ــه س فله ــوم مقام ــا يق ــالتَّكرير أو بم ــات الخــرب ب ــد إثب ــَرَف، والتَّوكي ُيْع

                                                 
 . 92اإليضا  يف شر  المفصل (8)

 .8058ارتشاف الضر  ( 0)

 . 8/826 المصدر نفسه( 5)

 . 5/508شر  التسهيل ( 1)
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 . «المضمر

ــائال    ق
ُّ
ــك الســيوطي ــد ذل ــد يكــون  »: وأكَّ ــفة أنَّ التَّأكي ــد والص  ــين التَّأكي ــرق ب الف

ـامع بالنسـبة إلـى بالضَّ  ى المعنى يف نفس السَّ ه أنَّ التَّأكيد يقو  فات، وسرُّ مائر دون الص 

ا  رفع مجاز الحكم وإْن كان المحكوم عليه يف هناية اإليضا ، فلذلك احتيج إليه، وأمَّ

فة فءنَّ المقصود منها إيضا  المحكوم عليه وهو يف هناية اإليضا ، فـال يحتـاج  الص 

ـحهما، إلى إيضا  س  ألنَّه إن كان لمتكلم  أو مخاطب  فقرينة التكلُّم أو الخطـا  توض 

حه فال يحتاج إلى إيضا   . «وإن كان لغائب فالقرينة الظَّاهرة توض 

د وضمير الف صل: ثالثاا ؤكِّ مير الم   :الفرق بين الضب

مير يف موضـوع التَّوكيـد يصـعب عليـه أحيان ـا التفريـق ارس ألحكام الضَّ بـين  الدَّ

ــميرين يف بعــض المواضــع،  ــد، وذلــك الشــرتاك الضَّ ــمير المؤك  ضــمير الفصــل والضَّ

ا ما يواجهنا يف إعرا  بعض الرتاكيب قوُلهم ، وقد تنبَّه : فكثير  مير فْصل  أو توكيد  الضَّ

ـد فعقـد لـذلك  ـمير المؤك  ابن يعيش على االلتباس الحاصل بين ضمير الفصل والضَّ

ـمير المرفـوع الواقـع مبحث ا بيَّن فيه الفر ى ضـمير فصـل، والضَّ ـمير المسـمَّ ق بين الضَّ

ــمير ضــمير فصــل،  ــول بكــون الضَّ ــا الق ــي يتحــتَّم فيه د المواضــع الت ا، وحــدَّ ــد  توكي

ــمير ضــميَر فصــل  ويخلــص للتَّوكيــد، كمــا بــيَّن  والمواضــع التــي ال يكــون فيهــا الضَّ

ـمير ضـميُر ف ـد كمـا ميَّـز المواضع التي يجوز فيها القول بـأنَّ الضَّ صـل  أو ضـمير مؤك 

مير المنفصل الواقع بدال  فقال ربما التبس الفصل بالتأكيـد والبـدل  »: بينها وبين الضَّ

ــد بــه إاّل المضــمر،  ا ال يؤكَّ والفــرق بــين الفصــل والتَّأكيــد أنَّ التأكيــد إذا كــان ضــمير 

( القـائمَ  كـان زيـد  هـو: )والفصل ليس كذلك، بل يقع بعد الظاهر والمضمر، فقولك

يحتملهمـا، ومـن ( كنـَت أنـت القـائمَ : )فْصل  ال تأكيد لوقوعـه بعـد الظَّـاهر، وقولـك

 علـى اسـميَّته، ويحكـم علـى 
ا فهـو بـاق  ـمير تأكيـد  الفرق بينهمـا أنَّـك إذا جعلـت الضَّ

ا الفرق بينه وبين البـدل فـإنَّ  ، وأمَّ موضعه بإعرا  ما قبله وليس كذلك إذا كان فصال 

                                                 
 .92تبصرة المبتدئ ( 8)

 .029اه و النظائر األشب( 0)
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للمبـدل منـه يف إعرابـه كالتَّأكيـد، إالَّ أنَّ الفـرق بينهمـا أنَّـك إذا أبـدلت مـن  البدَل تابع  

ا : منصو  أتْيَت بضمير المنصو ، نحو ا من زيد، وحسبُته إيَّاه خير  ،ننُتك إيَّاك خير 

ــدت أو فصــلت ال يكــون إالَّ بضــمير المرفــوع، ومــن الفــرق بــين  مــن عمــرو، وإذا أكَّ

أنَّ الم التَّأكيـد تـدخل علـى الفصـل وال تـدخل علـى التأكيـد الفصل والتَّأكيد والبدل 

ـالحين: )والبدل، فتقول يف الفصل س ألنَّ (إْن كان زيد  لهو العاقـَل وإْن كنّـا لـنحن الصَّ

ل يف  ــد والبــدل والمبــَدل منــه، وهمــا مــن تمــام األوَّ الــالم تفصــل بــين التَّأكيــد والمؤكَّ

 .«البيان

ـابق مـن فـوارق بـين ضـمير الفصـل  ومن خالل ما عرضه ابن يعيش ـه السَّ يف نص 

ص يف أمرين مير المؤكد يبدو أنَّ الفارق بينهما يتلخَّ  : والضَّ

ـا التَّوكيـد فـال يـأيت إالَّ : أحدهما أنَّ ضمير الفصل يأيت بعد الظَّاهر والمضـمر، أمَّ

مير المنفصل المرفوع بعد اسم ،اهر لم يكن تو ا للُمضمر فإذا جاء الضَّ ا تابع   . كيد 

ـد فـال : وثانيها ـمير المؤك  ـا الضَّ أن ضمير الفصل يمكن أن يسبق بالم التَّوكيـد أمَّ

م   .تتَّصل به الالَّ

*              *              * 

                                                 
 .5/885شر  المفصل ( 8)
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 اا و معنويًّمري املنفصل لفظيًّتوكيد الضَّ: لاملبحث األوَّ 

ل راسة النبحويبة: المطلب األوب  :الدِّ

الا  نفصلالتبوكي: أوب مير الم   :د اللبفظ ُّ للضب

 
 
ـمير المنفصـل بنوعيـه المرفـوع والمنصـو  بنـوعي التَّوكيـد اللَّفظــي ـد الضَّ ُيؤكَّ

ا أو منصوب ا كتوكيد سائر  مير المنفصل مرفوع  ا لفظيًّا فبتكرار لفا الضَّ والمعنوي  س أمَّ

مير المنفصل المرفوع قول علـي بـن أبـي  األسماء الظَّاهرة، وأنشدوا على توكيد الضَّ

 : طالب 

ْمُت َهْمداَن الذيَن ُهُم ُهُم   إذا ناَ  َأْمر  ُجنَّتِي وِسهامِي... َتَيمَّ

مير المنفصل  د الضَّ ا لفظي ـا بإعـادة لفظـه يف ( هـم)حيث ُأك  ( هـم)األُولـى توكيـد 

 .الثَّانية

ــمير المنفصــل المنصــو  بقــول الفضــل بــن عبــد  واستشــهدوا علــى توكيــد الضَّ

  نرحمال
ّ
 :القرشي

ر  جالُِب ... فإيـّاك إّيـاك الِمراَء فإنَُّه  ر  َدّعاء  ولِلشَّ  إلى الشَّ

مير المنفصل المنصو   د الضَّ  .الثانية( إيَّاك)بتكرار لفظه بـ ( إيَّاك)فأكَّ

ـا   ـمير المنفصـل المنصـو  يف شـيء مـن القـرآن الكـريم، أمَّ ولم يرد توكيد الضَّ

ــمير المنفصــل ال مرفــوع فلــم يــرد توكيــده يف القــرآن الكــريم مــن دون فصــل بــين الضَّ

د يف نحو قوله تعالى مير المؤك  د والضَّ مير المؤكَّ  ﴾َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكـافُِرونَ  ﴿: الضَّ

ال  يف المطلب التَّالي ،(80:هود]  .وسيأيت الحديث عن مواضع وروده ُمفصَّ

ـمير ال -ثانيا   :منفصلالتبوكيد المعنوّ  للضب

د االسم   ا معنويًّا بألفاظ التَّوكيد المعنوي  كما يؤكَّ مير المنفصل توكيد  د الضَّ يؤكَّ

                                                 
، 008شـر  عمـدة الحـافا : ، والبيـت يف(وسهامي)بدل ( وحسامي)برواية  875الديوان  من الطَّويل، (8)

 .2/027، وهمع الهوامع 5521وتمهيد القواعد 

اهد يف من الطَّويل، (0)  . 0/02، وشر  المفصل 5/080، والمقتضب 8/070الكتا  : الشَّ
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اج ى المنفصـل بـالنَّفس كالظَّـاهر »: الظَّاهر، يقول ابن السرَّ د المكنَـّ ومعنـى .«وُتؤك 

 ، ــمير المنفصــل بشـيء مــن ألفـاظ التَّوكيــد المعنــوي  ذلـك أنَّــك إذا أردت توكيـد الضَّ

ة جميع، ُكّل، كاِل، كِلتا، وَجْمعاء، وُجَمع، أْجَمعون، َأْجَمع: )وهي ( نفس، عين، عامَّ

ا فهـذه األلفـاظ ( َأْكَتعون، وَأْبَصعوَن، وَكْتعاء، وَبْصعاء، وُكَتع، وُبَصع: )جاز ذلك، أمَّ

 .ألنَّها توابع له ( َأْجَمع)الستَّة ال تستعمــل إاّل بعد 

ـمير المنفصـل بألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي ويشرتط لتوكيـد االسـم ال  ظَّـاهر والضَّ

ا،كمــا يشــرتط فيهــا  ا وتثنيــة  وجمع  ــد يف العــدد إفــراد  ــابقة موافقتهــا للمؤكَّ الت ســعة السَّ

د يطابقه يف النوع والعدد، وهـذه اإلضـافة تكـون  إضافتها إلى ضمير يعود على المؤكَّ

رة  مـع ( وعامـةنفس، وعين، وكل وكال، وكلتـا، وجميـع، )،اهرة مع  َأْجَمـع، )ومقـدَّ

ــاء، وجمــع ــر( وَأْجَمعــون، وَجْمع ــال تظه ــمير المنفصــل ف ــد الضَّ ــول يف توكي ، فنق

بعة األُولى التي تكـون إضـافتها ،ـاهرة إلـى ضـمير  المرفوع عند توكيده باأللفاظ السَّ

د يَف، أنتمـ: المؤكَّ نا ُنْكِرُم الضَّ يَف، ونحن كلُّ ا كالكمـا ُتكرمـاِن أنت نفُسَك ُتْكِرُم الضَّ

ـمير يعـود علـى  مير إلى ألفاظ التَّوكيد المعنوي  وهذا الضَّ يَف، فتظهر إضافة الضَّ الضَّ

ــمير المنفصــل  ــد ويطابقــه يف النــوع والعــدد، ونقــول عنــد توكيــد الضَّ ــمير المؤكَّ الضَّ

إالَّ إياكمـا إيَّاي نفسي َأْكَرَم المعلُم، ما َأْكـَرَم المعلـم : المنصو  هبذه األلفاظ السبعة

فتضاف هذه األلفاظ السبعة مـن ألفـاظ التَّوكيـد . ُكلَّكم َأْكَرَم المعلُم  مكليكما، وإيَّاك

ـمير المنفصـل  ـد إضـافة ،ـاهرة، ونقـول عنـد توكيـد الضَّ المعنوي  إلـى ضـمير المؤكَّ

ــد ــتم : المرفــوع باأللفــاظ األربعــة التــي ال تظهــر فيهــا إضــافتها إلــى ضــمير المؤكَّ أن

ــمير المنفصــل المنصــو  هبــذه  أجمعــون ــد الضَّ ــوَن الضــيَف، ونقــول يف توكي ُتْكِرُم

د ما أكرْمُت إالَّ إيَّاكم أجمعـين، : األلفاظ التي ال تظهر فيها إضافتها إلى ضمير المؤكَّ

ـا بـل ( َأْجَمع، وُجَمع، وَجْمعاء)ويف ( أجمعون)فاإلضافة يف لفظة  أيضا ال تظهـر لفظ 

ة    .تكون َمنِْويَّ

                                                 
 .0/02ألصول يف النحو ا( 8)

 .5/000شر  التسهيل : ينظر( 0)
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ـمير المنفصـل باإلشـارة ذكر أ  ُّ أنَّ بعضـهم أجـاز توكيـد الضَّ
بو حيَّان والسيوطي

ـا مِـنُْكْم مِـْن ﴿ : وجعل منه قوله تعالى ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤالِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريق 

  [.92:البقرة]﴾ ِدياِرِهْم 

ا للضمير المنفصل ( هؤالء)بجعل  راجعة كتـب إعـرا  القـرآن وبم. (أنتم)توكيد 

لم أعثر على من َذَكر هذا الوجه، بل إنَّ أباحيَّان نفسه أهمل ذكر هذا الوجه يف البحر، 

ي وجوه اإلعرا  يف  ص َمك  مبتدأ  : ، أنتم(ُثمَّ َأنُتم هؤالءِ : )قوله »:بقوله( هؤالء)ولخَّ

: ، وقيــل(َأْعنِــي)ر يف موضــع َنْصــب  بإضــما( هــؤالءِ )، و(َتْقُتُلــوَن أنفَســكم: )وخــرُبه

( هــؤالء: )وقيــل. ، ومــا بعــده صــلته(أنــتم)بمعنــى الــذين، فيكــون خــرب ا لـــ ( هــؤالءِ )

( تقتلـون)، و(أنـتم)خـرُب ( هـؤالءِ : )وقيـل. ياهؤالِء، وال يجيـزه سـيبويه : مناد ى، أي

وقـال . ال ُيْسَتْغنَى عنه كما أنَّ المبهم ال يسـتغنى عنـه فكـذلك حالـه( ُأوالءِ )حال  من 

ــان ــن َكْيس ــتم: )اب ــدأ، و(: أن ــون)مبت ــت (: تقتل ــؤالء)الخــرب، ودخل ــا ( ه ـــصَّ هب لَيُخ

فلــيس بــين الوجــوه .  «المخاطـــبين إذ ُنب هــوا علــى الحــال التــي هــم عليهــا مقيمــون

 للضمير المنفصـل ( هؤالء)الجائزة يف إعرا  
ي
ال عنـد ( أنـتم)القول بأنَّه توكيد  لفظي

ي وال غيره، األمر ال ي القول بعدم جواز توكيد َمك  ة هذا الرأي ويقو  ذي ُيَضع ف صحَّ

مير المنفصل باإلشارة  .الضَّ

*              *              * 

                                                 
 .2/088، وهمع الهوامع 8020ارتشاف الضر  ( 8)

، والبيان يف غريـب 8/70، والكشاف 8/95إعرا  القرآن : وينظر. 825-820مشكل إعرا  القرآن ( 0)

جــامع ، وال008-8/002، والبحــر المحــيط 96،والتبيــان يف إعــرا  القــرآن 8/828إعــرا  القــرآن 

 .وغيرها  0/02ألحكام القرآن 
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 الدِّراسة القرآنيَّة: املطلب الثَّاني

د   مير المؤكَّ مير المنفصل يف القرآن الكريم لفظيًّا بإعادة لفا الضَّ ورد توكيد الضَّ

ــ ــة مواضــع، ك ــع المنفصــل يف ثماني ف ــا هــو ضــمير الرَّ ــد يف جميعه ــمير المؤكَّ ان الضَّ

د يف جمعيها بتكرار لفظه، غير أنَّ ما يلفت االنتباه فيما (هم)لجماعــة الغائبيــن  ، وأك 

مير المنفصل يف القرآن الكريم هو عدم ورود توكيد هذا    للضَّ
ورد من التَّوكيد اللَّفظي

مير بتكرار لفظه مباشرة من د، بل كان التَّوكيد  الضَّ مير المؤكَّ دون فصل بينه وبين الضَّ

ـد بالجـار والمجـرور، وهـذه المواضـع  ـمير المؤكَّ يف كل  المواضع مفصوال  عـن الضَّ

 :هي

 [.80:هود]﴾َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ ﴿: قال تعالى .8

  
ُّ
مين الحلبي ا لفظيًّا الثَّانية توكيد  لءُولى توك( ُهمْ ) »: قال السَّ  . «يد 

 هنـا والموازنـة بـين 
 
يخ الطَّاهر بن عاشور يف بيان فائدة التَّوكيد اللفظـي وقال الشَّ

التـي لـم  [12:ألعـرافا] ﴾ َوُهْم بِـاآْلِخَرِة َكـافُِرونَ ﴿ :تركيب هذه اآلية وقوله تعالى

مير المنفصل د فيــها الضَّ ف بزيـادة واختصت هذه اآلية عـن نظيرهـا يف األعـرا »: يؤكَّ

ي الحكـم س ألنَّ المقـام (هم كافرون: )يف قوله( هم)  -هنـا  -، وهو توكيـد يفيـد َتَقـو 

ـبهم مـن العقـا  المناسـب،  ا بمـا يرتقَّ مقام تسجيل إنكـارهم البعـث وتقريـره إشـعار 

فحكى به من كالم اإلشهاد وما يناسب هذا، وما يف األعراف حكاية لما قيـل يف شـأن 

و،هر عقاهبم، فال غـرض لحكايـة مـا فيـه تأكيـد مـن كـالم اإلشـهاد قوم أدِخلوا النار 

 .«وكال المقالتين واقع، وإنَّما يحكى البليل فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية

 [.57:وسفي] ﴾َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ ﴿ : قال تعالى 

مير المنفصل   َد الضَّ وذكـر الزمخشـريُّ أنَّ فائـدة األولى بتكـرار لفظـه، ( ُهمْ )ُأك 

ا كافرون باآلخرة، وأنَّ غيرهم مؤمنـون هبـا اللة على أنَّهم خصوص  ، توكيده هي الدَّ

                                                 
 .6/520الدر المصون ( 8)

 .80/51التحرير والتنوير ( 0)

 .0/026الكشاف ( 5)



مري يف العربيَّة   عبداهلل بن عبدالقادر الطويل .د                                                    ةة قرآنيَّ دراسة نحويَّ  -توكيد الضَّ

 
277 

، وردَّ السمين على أبي حّيـان ال تدلُّ على الخصوص( ُهمْ )وردَّ أبوحيَّان ذلك بأنَّ 

هو ( ُهمْ )إن تكرير: لتدلُّ على الخصوص، وإنَّما قا( ُهمْ )بأنَّ الزمخشريَّ لم يقل إنَّ 

 .الذي أفـاد الخصـوص وهو معنى حسن فهمه أهل البيان

 [.7:فصلت]﴾ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ﴿ : قال تعالى .5

ْحَمِن ُهْم َكافُِرونَ ﴿ : قال تعالى .1  [.56:األنبياء] ﴾ َوُهْم بِِذْكِر الرَّ

ــمين ــق ( بِــِذْكرِ )و( َكــافُِرون) األُولــى مبتــدأ مخــرب عنــه بـــ( ُهــمْ )» : قــال السَّ ُمتعل 

ا لفظيًّـا، فوقـع ( ُهمْ )وُهْم َكافِروَن بِِذْكِر، و: بالخرب، والتَّقدير ل تأكيد  الثَّاين توكيد لءوَّ

د بالمعمول د والمؤك  د، وبين المؤكَّ  .«الفصل بين العامل ومعموله بالمؤك 

 [.5:ملالنَّ ] ﴾ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ ﴿ : قال تعالى .2

 [.1:لقمان] ﴾ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ ﴿: قال تعالى .6

، وفهـم الزمخشـريُّ منـه ( ُهمْ )   
ل علـى سـبيل التَّوكيـد اللَّفظـي الثَّاين تكرير لـءوَّ

فات: الحصــر، أي  . ال يؤمن باآلخرة حقَّ اإليقاِن إالَّ هؤالء المتَّصفون هبذه الص 

 [.2:ملالنَّ ]﴾ َوُهْم فِي اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ ﴿ : قال تعالى .7

 [.7:ومالرُّ ]﴾َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافُِلونَ ﴿ : قال تعالى .9

ـابقة يجـوز   د يف المواضـع الثَّمانيـة السَّ مير المنفصل المؤك  وما يذكر هنا أنَّ الضَّ

فــع، ووقو ــه بصــيغة الرَّ ــا ضــمير فصــل لمجيئ ــة أن ُيعــر  أيض  ــين طــريف الجمل عــه ب

يخ الطَّاهر بن عاشور . االسميَّة، وقد ُأْعِرَ  كذلك يف الموضعين األخيرين يقول الشَّ

ابقة( 2)يف آية النَّمل  ِصيل الخرب عنهم بالخسـران يف صـيغة الجملـة االسـميَّة،  »: السَّ

اللة على ثبات مضمون الجملـة، وعلـى انحصـار مضـموهنا  وُقِرَن بضمير الفصل للدَّ

وم . «فيهم الثَّانيـة ( ُهـمْ )األُولـى يف موضـع مبتـدأ، و( ُهـمْ )و» (: 2)وقال يف آية الـرُّ

                                                 
 .2/520البحر المحيط ( 8)

 .6/520الدر المصون ( 0)

 .9/822 المصدر نفسه( 5)

اف : ينظر( 1) ر المصون 5/850الكشَّ  .80/080، والتَّحرير والتَّنوير 9/272، والدُّ

 . 80/505تَّحرير والتَّنوير ال( 2)
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نهم مـن الغفلـة عـن اآلخـرة وثبـاهتم يف  ة على تمكُّ ضمير فصل، والجملة االسميَّة دالَّ

هـم الغـافلون عـن اآلخـرة : تلك الغفلة، وضمير الفصل إلفادة االختصاص هبم، أي

 .«دون المؤمنين

مير المنفصل معنوي ا بألفاظ التَّوكيد المعنوي فلم َيِرد منه شيء يف أ ا توكيد الضَّ مَّ

 .القرآن الكريم

*              *              * 

                                                 
 . 28-08/22نفسه ( 8)
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 توكيد الضَّمري املتَّصل لفظيًّا ومعنويًّا: املبحث الثَّاني

ل راسة النبحويبة: المطلب األوب  .الدِّ

ال مير المتبصل التبوكيد اللبفظ ُّ : أوب  .للضب

مير المتَّصل إذا ُأريد   د أو ما يوافقه، والضَّ ُّ هو إعادة  للفا المؤكَّ
التَّوكيد اللفظي

 ، ، أو حـرف  ، أو فعـل  توكيده بلفظه لم يجز ذلك إالَّ بتكراره مع ما اتصل بـه مـن اسـم 

، ورغْبُت فيه فيه : نحو مـرْرُت ُت : وال نقـول. مررُت مررُت بك، وكتابِي كتابِي ُمفيد 

، وال ـمير المتَّصـل ال يـذكر يف : بَِك، وال كتابِي ي ُمفيد  رغْبُت فيـِه ِه س وذلـك ألنَّ الضَّ

، أو حرف   ، أو اسم  مير المتَّصل . الكالم إالَّ موصوال  بفعل  ولّما استحال توكيد الضَّ

مائر المنفصلة، مير من الضَّ د بما يوافق ذلك الضَّ مير  بإعادة لفظه وحده ُأك  د الضَّ فيؤكَّ

فـع  ا لفظيًّا بضمير واحد، وهو ضـمير الرَّ المتَّصل مرفوُعه، ومنصوُبه ومجروُره توكيد 

وأّمـا تأكيـد المضـمر بمثلـه مـن المضـمرات » : يف الحاالت الثَّالث، يقول ابن يعيش

ــو ــرْرُت بــك أنــَت، فيكــون تأكيـــُد المرفــوع : فنح قْمــَت أنــَت، ورأيُتــَك أنــَت، وم

فــع والمنصــو  و ، وهــو ضــمير الرَّ
ــمير  «المجــرور بلفــا  واحــد  ــْؤَتى بعــد الضَّ فُي

ا بضمير رفع منفصل مناسب لـه  ا أو منصوب ا أو مجرور  المتَّصل المراد توكيده مرفوع 

ا وتأنيث ـا، ويف  ـمير المؤكـد يف النـوع تـذكير  يف التكلُّم أو الخطا  أو الغيبة، يوافق الضَّ

ا وتثنية  وجمع    .ا العدد إفراد 

ـمائر المتَّصـلة بـأنَّ ضـمير   فـع لتوكيـد الضَّ وعلَّل ابن يعيش اختيـار ضـمير الرَّ

مائر المنفصلة، فقال فع هو األصل يف الضَّ د المضـمر لتحقيـق الفعـل لـه » : الرَّ فإذا ُأك 

ـمير المنفصـِل المرفـوُع  ، وأصـُل الضَّ دون من يقوم مقامه احتجنا إلى ضمير  ُمنفصـل 

مير منفصل وكان المجروُر والمنصوُ  من واد  واحد  فُحِمـال ولم يكن للمجرور ض

 .«عليه

                                                 
 .0/800شر  ابن عقيل : ينظر( 8)

 .5/15شر  المفصل ( 0)

 .5/15 نفسه (5)
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ــه، ومنصــوبه،  فوالخــال  ــمير المتَّصــل مرفوع ــد الضَّ ــين النَّحــويين يف توكي ب

فع المنفصل كما نقل ذلـك ابـن مالـك ، ولكـنَّ الخـالف وقـع ومجروره بضمير الرَّ

: إلعرابي للضمير المنفصـل يف مثـلبين الكوفي ين والبصري ين فقد اختلفوا يف توجيه ا

ا  .رأْيُتَك إيَّاَك ونظائرهاس فجعله البصريون بدال  وجعله الكوفيون توكيد 

وقولهم عندي أَصــحُّ من قوِل » : واختار ابن مالك رأَي الكوفي ين، وعلَّله بقوله 

ــين س ألنَّ نسبة المنصو  المنفصل من المنصو  المتَّصل يف نحـو يُتـك رأ: )البصري 

ــاكَ  ــوع المتَّصــل يف نحــو( إيَّ ــن المرف ــوع المنفصــل م ــبة المرف ــَت، : كنس ـــَت أن فعْلــ

ى  ا ليجــري المتناســبان مجــر  والمرفــوع توكيــد  بإجمــاع، فْلــيكِن المنصــوُ  توكيـــــد 

ا ُّ إلـى رأي الكـوفي ين. «واحد 
ـا -وَماَل الرِضي ُمبـدي ا َعَجَبـه مـن التَّفريـق بـين  -أيض 

مير مجيئ ضمير الم مير المتَّصل، وعدم جواز توكيد الضَّ ا للضَّ د  نفصل المرفوع مؤك 

إنَّ المنفصـل يف : وقال النُّحـاةُ » : المتَّصل المنصو  بضمير النَّصب المنفصل، فقال

، ويف: نحو ، وهـذا عجيـب : ضرْبُتَك أنـَت تأكيـد  ـاَك بـدل  ، فـإنَّ المعنَيـْيِن !ضـرْبُتَك إيَّ

ل ، وهو تكرير األوَّ ا التحاد المعنيينِ  واحد   .«بمعناه، فيجب أن يكون كالهما تأكيد 

مير المتبصل: ثانياا  :التبوكيد المعنو ُّ للضب

ا معنويًّا بألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  وهـي  مير المتَّصل توكيد  د الضَّ َنْفـس، : )يؤكَّ

ة، وُكّل، كاِل، وكِْلتا، وَأْجَمع، وُجَمع، وَج  ويف ( ْمعـاء، وَأْجَمعـونوَعْين، َجِميع وعامَّ

ا بغيـر لفـا: ذلك تفصيـل ـد  مير المتَّصل مؤكَّ جـاز ( نفـس، أو عـين: )فإذا كان الضَّ

توكيده مرفوِعه،ومنصوبِه، ومجروِره ببقيـة ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  مـن دون حاجـة 

ـد كـان جـا د بضمير رفع منفصـل، وإْن ُأك  مير المتَّصل المؤكَّ ا، إلى توكيد ذلك الضَّ ئز 

نــا، وأكــرمُتهم كلَّهــم وأكــرمُتهم هــم كلَّهــم، : فنقــول نــا وحضــْرنا نحــن كلُّ حضــْرنا كلُّ

                                                 
 .5/522شر  التسهيل ( 8)

 .5/522نفسه ( 0)

 .869، ومغني اللبيب 5/820كتا  سيبويه : ، وينظر0/562شر  الرضي على الكافية ( 5)

 .2/809 الهوامع معه، و0/682 الضر  ، وارتشاف5/12شر  المفّصل : ينظر (1)
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 .ومررُت هبم كل هم ومررُت هبم ُهم كل هم 

ــا إذا كــان التَّوكيــد بلفــا  فــع ( نفــس، أو عــين: )أمَّ ق حينهــا بــين ضــمير الرَّ فُيفــرَّ

ـد المتَّصل، وضميَرْي النَّصب والجر المتَّصلْيِن يف الح ـمير المؤكَّ كـم، فـإذا كـان الضَّ

ا جاز توكيده بـ م تأكيـده ( نفس، أو عين: )منصوب ا أو مجرور  من غيـر حاجـة  إلـى تقـدُّ

ــْدَت : بضــمير رفــع  منفصــل، فنقــول ضــربُتَك نفَســَك، ومــررُت بــك نفِســَك، فــإن أكَّ

ـمير المنفصــل المرفـوع  ـمير المتَّصـل المنصــو  أو المجـرور بالضَّ ال   -الضَّ ثــم  -أوَّ

: كـان ذلـك أبلـل يف التَّأكيـد، فنقـول( نفس، أو عـين: )جْئَت بالتَّوكيد المعنــوي  بلفا

ـُد  ـمير المتَّصـل المؤكَّ ا إذا كان الضَّ ضرْبُتَك أنَت نفَسَك، ومرْرُت بَك أنَت نفِسَك، أمَّ

ا معنويًّا بلفا د هبذين اللَّفظي( نفس، أو عين: )توكيد  ن بعـد ضميَر رفع  فالجي د أن يؤكَّ

، فنقول ال  مير المنفصل المرفـوع أوَّ ذهْبُت أنـا نفسـي للبيـت، وشـرْبَت : التَّوكيد بالضَّ

رَس   . أنَت نفُسك الماَء، وسمعوا هم أنفُسُهم الـدَّ

واعلْم أنَّه قبيح  أْن تصَف المضمَر يف الفعل بنَْفِسَك وما أشـبهه، » : يقول سيبويه

: فعْلـَت أنـت َنْفَسـَك، وإْن ُقْلـَت : ْفَسَك إالَّ أْن تقوَل فعْلَت نَ : وذلك أنَّه قبيح  أن تقول

 . «َفَعْلُتم أجمعون َحُسنَ 

ـمير المتَّصـل المرفـوع بلفـا ( نفـس ومـا أشـبهه: )وتعبير سيبويه عن توكيد الضَّ

ال -من دون توكيده( عين: )وهو لفـــا يـدلُّ ( قبـيح  : )بضمير رفع منفصل بقولـه -أوَّ

ــع ضــع ــك م ــواز ذل ــى ج ــن األخفــش يف عل ــَل ع ــا ُنِق ــو م ــانه، وه ــدم استحس فه وع

اج، وما َذَكره المرب دالمسائل  .، وابن السرَّ

مير المتَّصل المرفوع بـالنَّفس أو العـين مـن دون   وعلَّل سيبوبه ُقْبَح توكيد الضَّ

ال   –توكيده  ، وُحْسَن توكيده مـن غيـر فصـل  مـع بقيَّـة أل –أوَّ فـاظ بضمير رفع  ُمنفصل 

( َنْفُسـَك : )ألنَّ هـذا ُيَعـمُّ بـه، فـإذا ُقْلـَت » : التَّوكيد المعنوي  غير النَّفس والعين بقوله

                                                 
 . 0/570الكتا  ( 8)
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د الفاعَل، ولّما كانت  ُيَتَكلَُّم هبـا مبتـدأة، وُتْحَمـُل علـى مـا ( َنْفُسَك )فإنَّما تريد أن ُتَؤك 

نزْلُت بـنَْفِس الجبـِل، : لكُيَجرُّ وُينَْصُب وُيْرَفُع شبَّهوها بما يشرك المضمر، وذلك قو

 .«فال يكون يف الكالم إالَّ صفة  ( أجمعون)وَنْفُس الجبِل ُمقابِلِي ونحو ذلك، وأّما 

صها يف أمرين لبة، وملخب
ق  ابن  يعيش يف ن ٍّ طويل هذه الع  ر   :وش 

ل يـان العوامـل فيأتيـان فـاعلين ومفعـولين ومضـافين، أنَّ النَّفس والعـين يل: األوَّ

ا، وكــان  ــا لــم يكــن التَّأكيــد فيهــا ،ــاهر  والغالــب عليهــا االســميَّة يف غيــر التَّوكيــد، فلمَّ

ــد المضــمر المرفــوع هبــا مــن دون  ــره لــم يحســن تأكي الغالــب عليهــا االســميَّة يف غي

ال   -توكيده  .بضمير  ُمنفصل  مرفوع   -أوَّ

ــمير أنَّ : والثَّــاين ــمير المرفــوع مــن غيــر تأكيــد  بالضَّ التَّأكيــد بــالنَّفس والَعــين للضَّ

ا يف كثير  من األمر يف نحـو قولـك ال  ربَّما أوقع لْبس  هنـد  ذهَبـْت : المرفوع المنفصل أوَّ

 .َنْفُسها أو َعْينُهاس الحتمال أْن تكوَن ماَتْت أو َعِمَيْت 

ه واألخفــش والمــرب د وابــن وعلــى الــرغم مــن أن نصــوص المتقــدمين كســيبوي 

مير المتَّصل المرفوع بالنَّفس أو العين من دون توكيده  اج تذكر جواز توكيد الضَّ السرَّ

ال   - ا من المتأخرين من النَّحويين  -أوَّ بضمير رفع منفصل  مع قبحه، إالَّ أنَّنا نجد كثير 

ـ مير المتَّصـل يغفلون ِذكَر هذا الجواز مـع قبحـه ويكتفـون بـذكر وجـو  توكيـد الضَّ

ــُن  ، ومــنهم اب ال  ــع  ُمنفصــل أوَّ ــالنَّفس أو العــين بضــمير رف ــده ب ــوع المــراد توكي المرف

ـافية، وابن عصفور  الحاِجِب   ، وابـن مالـك  يف شـر  الكافيـة الشَّ
ُّ
، ، والرِضـي

علـى  ، وَتْرُكهم ِذْكـَر الجـواز مـع قبحـه يمكـن أن ُيْحَمـَل ،والَمُكوِديُّ وابُن هشام  

                                                 
 . 0/02 المصدر نفسه( 8)

جاجي 5/10شر  المفّصل : ينظر( 0)  .2/870، وهمع الهوامع 8/050، وشر  جمل الزَّ

 . 8/150اإليضا  يف شر  المفصل ( 5)

 . 8/050شر  جمل الزجاجي ( 1)

 . 8890شر  الكافية الشافية ( 2)

 .0/557على الكافية  يشر  الرض( 6)

 .5/552أوضح المسالك ( 7)

 .809شر  المكودي على األلفية ( 9)
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إرادهتم تخليص القاعدة المعياريَّة من ذكر الجوازات المستقبحة تسهيال  على طالب 

 .العلم خاصة  يف مختصرات المتون

ــوع   ــمير المتَّصــل المرف ــد الضَّ ُّ والُخَضــِريُّ بعــدم جــواز توكي
ــال الســيوطي وق

ـد ـمير المتَّصـل المرفـوع االمؤكَّ وبـين لفـا  بالنَّفس أوالعين إالَّ بعـد الفصـل بـين الضَّ

ــمير    بالضَّ
الــنَّفس أو العــين بفاصــل مــا، ولــو كــان هــذا الفاصــل غيــر التَّوكيــد اللَّفظــي

يوطي ا، فيجوز» : المنفصل، قال الس  بـال ( َهُلمَّ لكم أنفُسـكم: )ال ُيْشَتَرُط كوُنه ضمير 

 .«( لكم)خالف اكتفــــاء بفصل 

رُط مطلُق فاصل  ول» :وقال الُخَضِريُّ   ار : و غير ضمير، نحووالشَّ ُقومـوا يف الـدَّ

وما ُذكر يف متن التَّسهيل يخالف ذلك، . «أنفُسُكم كلُُّكم كما يقتضيه كالم التَّسهيل 

ـمير المتَّصـل المرفـوع بـالنفس أو العـين  إذ لم يشـرتط ابـن مالـك لجـواز توكيـد الضَّ

مـرب د وابـن وجود فاصل ما، بل أشار إلى مذهب المتقـدمين كسـيبويه واألخفـش وال

اج مير المنفصل المرفوع قبـل  -السرَّ مير المتَّصل المرفوع أوال  بالضَّ وهو توكيد الضَّ

وال يؤكد هبا غالب ا ضمير رفع متصـل إال بعـد » : فقال -توكيده بالنفس أو العين غالب ا

 .«توكيده بمنفصل 

مير المتَّصل المرفوع  مون من جواز توكيد الضَّ بلفا النَّفس أو  وما ذكره المتقد 

ال  مـع قبحـه يغنـي عـن اشـرتاط الفصـل  العين من دون توكيده بضمير رفع  منفصل  أوَّ

ْ التَّوكيد 
ـد بتوكيـده(النَّفس أو العين)بين لفَظي مير المتَّصـل المرفـوع المؤكَّ  -، والضَّ

ال    .بضمير رفع  منفصل  أو بفاصل  ما -أوَّ

*              *              * 

                                                 
 .2/809همع الهوامع ( 8)

 .0/29حاشية الخضري على شر  ابن عقيل ( 0)

 .5/090شر  التسهيل ( 5)
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 الدِّراسة القرآنيَّة: لب الثَّانياملط

ال مير المتبصل يف القرآن الكريم-أوب  .التبوكيد اللبفظّ  للضب

فـع المنفصـل يف ثمانيـة  وسـبعين   مير المتَّصل لفظيًّا بضـمير الرَّ ورد توكيد الضَّ

فـع المتَّصـل بضـمير رفـع  منفصـل  يف  د ضمير الرَّ ا من القرآن الكريم، حيث ُأك  موضع 

ـمير أرب ا لفظيًّا للضَّ مير المنفصل المرفوع توكيد  ا، ُأْعِر  هذا الضَّ  وعشرين موضع 
عة 

ا، وهي  :المتَّصل المرفوع يف أربعة عشر موضع 

ْمُتْم َما َلْم َتْعَلُموا َأْنُتْم َوال آَباُؤُكْم  ﴿: قال تعالى -8  [.08:نعاماأل] ﴾َوُعل 

فع المتَّصل وهو واو الجماعة  د ضمير الرَّ فع المنفصل ( تعلموا)يف أك  بضمير الرَّ

 (.أنتم)

ْيُتُموَها َأْنـــُتْم َوآَبـــاُؤُكْم ﴿ : قـــال تعـــالى -0  َســـمَّ
﴾ َأُتَجـــاِدُلوَننِي فِـــي َأْســـَماء 

  [.78:ألعرافا]

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم ﴿ : قال تعالى -5 َ إاِلَّ َأْسَماء  َسمَّ
 [.05:جملنَّ ا] ﴾إِْن ِهي

ْيُتُموَها َأْنــُتْم َوآَبــاُؤُكمْ َمــا َتعْ ﴿ : قــال تعــالى -1  ﴾ُبــُدوَن مـِـْن ُدونـِـِه إاِلَّ َأْســَماء  َســمَّ

 [.12:يوسف]

فع المتَّصل وهو واو الجماعة يف  د ضمير الرَّ يتموها)ُأك  يف اآليـات الـثَّالث ( سـمَّ

فع المنفصل  ابقة بضمير الرَّ  (.أنتم)السَّ

ء  َنْحـُن َوال آَباُؤَنـا َلـْو َشـاَء اهلُل َمـا َعَبـْدَنا مِـ﴿ : قال تعـالى -2
ْ
﴾ ْن ُدونِـِه مِـْن َشـي

  [.52:حلالنَّ ]

ــاعلين يف  ــا الف ــو ن ــوع وه ــمير المتَّصــل المرف ــد الضَّ ــْدنا)أك  ــع ( َعَب بضــمير الرف

 (.نحن)المنفصل 

 [.21:األنبياء] ﴾َلَقْد ُكنُْتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم فِي َضالل  ُمبِين  ﴿ : قال تعالى -6

مير ال د الضَّ فـع المنفصـل ( كنـتم)متَّصل المرفـوع وتـاء الفاعـل يف أك  بضـمير الرَّ

 (.أنتم)

ــُل إِْن َهــَذا إاِلَّ َأَســاطِيُر ﴿ : قــال تعــالى -7 ــْن َقْب ــا َهــَذا مِ َلَقــْد ُوِعــْدَنا َنْحــُن َوآَباُؤَن
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لِــيَن  ــا الفــاعلين يف  [.95:المؤمنــون] ﴾اأْلَوَّ ــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو ن ــد الضَّ أك 

فع المنفصل ( ُوِعِدنا)  (.نحن)بضمير الرَّ

 ﴾ َفإَِذا اْسَتَوْيَت َأْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلـى اْلُفْلـِك َفُقـِل اْلَحْمـُد لِلَّـهِ ﴿ : قال تعالى -9

  [.09:المؤمنون]

ــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو تــاء الفاعــل يف  ــد الضَّ فــع ( اســتوْيَت )ُأك  بضــمير الرَّ

 (.أنت)المنفصل 

ــال تعــالى -0 ــ﴿ : ق ــاَل َأَف ــاُؤُكمُ َق ــُتْم َوآَب ــُدوَن َأْن ــُتْم َتْعُب ــا ُكنْ ــَدُموَن ﴾ َرَأْيُتْم َم  األَْق

  [.72:عراءالشُّ ]

ـمير المتَّصــل المرفـوع وهـو واو الجماعــة يف  فــع ( تعبـدون)أكـد الضَّ بضـمير الرَّ

 (.أنتم)المنفصل 

 [.01:عراءالشُّ ]﴾  َفُكْبكُِبوا فِيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ ﴿ : قال تعالى -82

ــد  ــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو واو الجماعــة يف ُأك  بضــمير الرفــع ( كْبكُِبــوا)الضَّ

 (.هم)المنفصل 

َلَقـْد ُوِعـْدَنا َهـَذا َنْحــُن َوآَباُؤَنـا مِـْن َقْبـُل إِْن َهـَذا إاِلَّ َأَســاطِيُر ﴿ : قـال تعـالى -88

لِيَن   [ .69:ملالنَّ ] ﴾اأْلَوَّ

ــاعلي ــا الف ــوع وهــو ن ــمير المتَّصــل المرف ــد الضَّ ــْدنا)ن يف أك  ــع ( ُوِع بضــمير الرف

 (.نحن)المنفصل 

  [.72:الزخرف] ﴾ اْدُخُلوا اْلَجنََّة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ ﴿ : قال تعالى -80

ــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو واو الجماعــة يف  ــد الضَّ بضــمير الرفــع ( اْدُخُلــوا)أك 

 (.أنتم)المنفصل 

ِذيَن َيْجَتنُِبو﴿: قال تعالى -85 ْثِم َواْلَفـَواِحَش َوإَِذا َمـا َغِضـُبوا ُهـْم َوالَّ
ِ
َن َكَبائَِر اأْل

 [.57:الشورى] ﴾َيْغِفُروَن 

ــا للضــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو واو ( هــم)يجــوز يف  ا لفظيًّ ــد  أن تكــون توكي

رط، وقي( يغفرون)فتكون جملة ( َغِضُبوا)الجماعـــة يف  فاعل ( ُهمْ ) لهي جوا  الشَّ
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ـ  يفس 
وإذا مـا َغِضـُبوا غفـروا، علـى حـد  قولـه : ره المـذكور، والتَّقـديرلفعل  محـذوف 

ماُء انَشقَّت: )تعالى .[8:االنشقاق( ]إذا السَّ

ا َفإِنَّ اهلَل ﴿ : قال تعالى -81 َوَقاَل ُموَسى إِْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميع 

ي َحِميد  
 [.9:إبراهيم] ﴾ َلَغنِي

د  مير المتَّصل المرفوع، وهو واو الجماعة يف ُأك  مير المرفوع ( تكُفُروا)الضَّ بالضَّ

 (.أنتم)المنفــصل 

ــد يف عشــرة مواضــع مــن القــرآن   ــمير المنفصــل المرفــوع المؤك  وجــاز يف الضَّ

مير المتَّصـل المرفـوع أو أْن ُيْعـَر  ضـمير فصـل  ا لفظيًّا للضَّ الكريم أن يعر  توكيد 

 : ، وهذه المواضع هيالجملة االسميَّة لوقوعه بين طريف

ء  ﴿ : قال تعالى -8
ْ
قِيَب َعَلـْيِهْم َوَأْنـَت َعَلـى ُكـل  َشـي ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الرَّ ا َتَوفَّ َفَلمَّ

 [.887:المائدة] ﴾َشِهيد  

، أو توكيد  للفاعل(: أنت)خرب كان، و(: الرقيَب )» : قال العكربِيُّ   .«فْصل 

مير ال: أي  ( .كنت)الفاعل يف ( تاء)متَّصل المرفوع وهو للضَّ

ُبوا ُشَعْيب ا َكاُنوا ُهُم اْلَخاِسِريَن ﴿ : قال تعالى -0 ِذيَن َكذَّ   [.00:ألعرافا] ﴾الَّ

ا لفظيًّــا للضــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو واو ( هــم) يجــوز أن تعــر  توكيــد 

 .ربهاويجوز أن تكون ضمير فصل بين اسم كان وخ(كانوا)الجماعـــــة يف 

ا إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبِينَ ﴿ : قال تعالى -5  [.885:ألعرافا]﴾ َقاُلوا إِنَّ َلنَا أَلَْجر 

مير المتَّصل المرفوع وهو نا الفـاعلين ( نحن) ا لفظيًّا للضَّ يجوز أن تعر  توكيد 

 .ويجوز أن تكون ضمير فصل بين اسم كان وخربها ( كنَّا)يف 

نَا نَ ﴿ : قال تعالى -1 َحَرَة إِْن َكاُنوا ُهُم اْلَغالِبِينَ َلَعلَّ  [.12:عراءشُّ ال] ﴾ تَّبُِع السَّ

ــمُ )يجــوز يف  ــمير المتَّصــل المرفــوع وهــو واو ( ُه ــا للضَّ ا لفظيًّ ــد  أن تكــون توكي

                                                 
 .0/260، والدر المصون .8852بيان يف إعرا  القران الت: ينظر( 8)

عدم جواز الوجه الثَّالث، وهو أن الضمير المنفصل مبتدأ وما بعده خربه، والجملة منه ومن خربه خـرب س ( 0)

 .ألن ما بعده منصو  فال يصح أن يكون خرب المبتدأ 

 .177التبيان يف إعرا  القرآن ( 5)
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 .، وأن تكون ضمير فصل  بين اسم كان وخربها(َكاُنوا)الجماعـــة يف 

ا إِْن ُكنَّا ﴿ : قال تعالى -2  . [18:عراءالشُّ ] ﴾َنْحُن اْلَغالِبِيَن َأإِنَّ َلنَا أَلَْجر 

ــمير المتَّصـل المرفــوع وهـو ( نحــن)يجـوز يف  ا لفظيًّـا للضَّ ( نــا)أن تكـون توكيــد 

 .، وأن تكون ضمير فصل  بين اسم كان وخربها(ُكنَّا)الفاعلين يف 

كِنُُهْم َلـْم َوَكـْم َأْهَلْكنَـا مِـْن َقْرَيـة  َبطِـَرْت َمِعيَشـَتَها َفتِْلـَك َمَسـا﴿ : قال تعالى -6

 [.29:صَص القَ ]﴾ ُتْسَكْن مِْن َبْعِدِهْم إاِلَّ َقلِيال  َوُكنَّا َنْحُن اْلَواِرثِينَ 

ا لفظيًّا لنا الفاعلين يف ( َنْحنُ )يجوز يف  ، وأن تعـر  ضـمير (كنَّا)أن تكون توكيد 

 .فصل بين اسم كان وخربها

 [.886:افاتالصَّ ] ﴾ بِينَ َوَنَصْرَناُهْم َفَكاُنوا ُهُم اْلَغالِ ﴿ : قال تعالى -7

ــا لــواو الجماعــة يف ( ُهــمُ )يجــوز يف  ا لفظيًّ ، وأن تكــون (كــانوا)أن تكــون توكيــد 

 .ضمير فصل  بين ركني جملة كان

ا فِي اأْلَْرِض ﴿ : قال تعالى -9 ة  َوآَثار   (.08:غافر)﴾ َكاُنوا ُهْم َأَشدَّ مِنُْهْم ُقوَّ

ــا لــو( ُهــمْ )يجــوز يف  ا لفظيًّ ، وأن تكــون (كــانوا)او الجماعــة يف أن تكــون توكيــد 

 (.أشدَّ )ضمير فصل  بين اسم كان وخربها 

 . [76:الزخرف] ﴾َوَما َ،َلْمنَاُهْم َوَلكِْن َكاُنوا ُهُم الظَّالِِميَن ﴿ : قال تعالى -0

ــا لــواو الجماعــة يف ( ُهــمُ )يجــوز يف  ا لفظيًّ ، وأن تكــون (كــانوا)أن تكــون توكيــد 

 ( .الظَّالِمينَ ) ضمير فصل  بين اسم كان وخربها

ــالى -82 ــال تع ــَم َوَأْطَغــى ﴿ : ق ــْم َأْ،َل ــْم َكــاُنوا ُه ــُل إِنَُّه ــْن َقْب ــْوَم ُنــو   مِ  ﴾َوَق

 . [20:جملنَّ ا]

ــا لــواو الجماعــة يف ( ُهــمْ )يجــوز يف  ا لفظيًّ ، وأن تكــون (كــانوا)أن تكــون توكيــد 

 (.َأْ،َلَم وَأْطَغى)ضمير فصل  بين اسم كان وخربها 

فــع المنفصــل يف خمســة  وخمســين وأكــد ضــمير النَّ   صــب المتَّصــل بضــمير الرَّ

ا لفظيًّا  مير المنفصل المرفوع توكيد  ا يف القرآن الكريم، جاز أن ُيعر  فيها الضَّ موضع 

مير المتَّصل المنصو ، أو أن ُيعر  ضـمير فصـل  بـين ركنـي الجملـة االسـميَّة  للضَّ
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ا من القرآن الكري  وأربعين موضع 
 : م هيبات فاق يف ستة 

  [.80:البقرة] ﴾َأال إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلكِْن ال َيْشُعُروَن ﴿ : قال تعالى -8

، ويجـوز (: المْفِسُدونَ )مبتدأ ، و(: ُهمُ )» : قال العكربيُّ  خربُه، والجملة خـرب إنَّ

، ويجـوز أن يكـون فصـال  الموضـع ( ُهمُ )أن تكون  ا السـم إنَّ يف موضع نصب توكيد 

ـفة، فُيَعـي ُن مـا لهاس أل ـمير يفصـل بـين الخـرب والص  نَّ الخرب هنا معرفة ، ومثل هـذا الضَّ

 .«بعده للخرب

َفَهاُء َوَلكِْن ال َيْعَلُموَن ﴿ : قال تعالى -0  [.85:البقرة] ﴾َأال إِنَُّهْم ُهُم السُّ

 .أو ضمير فصل  ( إنَّهم)توكيد للضمير المتَّصل المنصو  يف ( هم)

 (.50:البقرة]﴾  نََّك َأْنَت اْلَعلِيُم اْلَحكِيمُ إِ ﴿ : قال تعالى -5

ِحيمُ ﴿ : قال تعالى -1 اُ  الرَّ  . [57:البقرة] ﴾ إِنَُّه ُهَو التَّوَّ

ِحيمُ ﴿ : قال تعالى -2 اُ  الرَّ  [21:البقرة] ﴾ إِنَُّه ُهَو التَّوَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿: قال تعالى -6  [.807:البقرة]﴾  إِنََّك َأْنَت السَّ

ِحيمُ  ﴿ :قال تعالى -7 اُ  الرَّ  [.809:البقرة]﴾  إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

 . [800:البقرة]﴾  إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحكِيمُ  ﴿: قال تعالى -9

اُ  ﴿ : قال تعالى -0   [.9:آل عمران]﴾  إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ ﴿ : قال تعالى -82  [. 52:ل عمرانآ] ﴾ إِنََّك َأْنَت السَّ

ُم اْلُغُيوِ  ﴿ : قال تعالى -88  [.820:المائدة] ﴾إِنََّك َأْنَت َعالَّ

ُم اْلُغُيوِ   ﴿:قال تعالى -80  [. 886:لمائدةا] ﴾إِنََّك َأْنَت َعالَّ

 [.889:لمائدةا]﴾ َوإِْن َتْغِفْر َلُهْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحكِيمُ  ﴿:قال تعالى -85

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿:قال تعالى -81  [.68:ألنفالا] ﴾ إِنَُّه ُهَو السَّ

 [.00:هود] ﴾ ال َجَرَم َأنَُّهْم فِي اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ ﴿ :فال تعالى -82

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿:قال تعالى -86  [.68:ألنفالا]﴾  إِنَُّه ُهَو السَّ

 [.95:يوسف] ﴾إِنَُّه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحكِيُم  ﴿:قال تعالى -87
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ِحيُم إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر ا ﴿:قال تعالى -89  [.09:يوسف] ﴾لرَّ

 [.822:يوسف] ﴾إِنَُّه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحكِيُم ﴿ :قال تعالى -80

ِحيمُ  ﴿:قال تعالى -02  [.10:الحجر] ﴾ َنب ْئ ِعَباِدي َأن ي َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

 [.90:الحجر] ﴾َوُقْل إِن ي َأَنا النَِّذيُر اْلُمبِينُ  ﴿:قال تعالى -08

ِميُع اْلَبِصيرُ إِنَُّه ُهَو ال ﴿:قال تعالى -00   [.8:اإلسراء] ﴾سَّ

ا ﴿ِ:قال تعالى -05  [.50:الكهف] ﴾ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ مِنَْك َماال  َوَوَلد 

 [.80:طـه] ﴾ إِن ي َأَنا َربَُّك  ﴿:قال تعالى -01

 [.69:طـه] ﴾إِنََّك َأْنَت اأْلَْعَلى ﴿:قال تعالى -02

 [.61:نبياءاأل] ﴾إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّالُِمونَ  ﴿:قال تعالى -06

 [.888:المؤمنون] ﴾َأنَُّهْم ُهُم اْلَفائُِزوَن  ﴿:قال تعالى -07

 [.11:الشعراء]﴾ إِنَّا َلنَْحُن اْلَغالُِبونَ  ﴿:قال تعالى -09

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿:قال تعالى -00   [.002:الشعراء]﴾ إِنَُّه ُهَو السَّ

 [.0:مللنَّ ا]﴾ إِنَُّه َأَنا اهلُل اْلَعِزيُز اْلَحكِيمُ  ﴿:قال تعالى -52

ــأن، و(: الهــاء)» : قــال العكــربيُّ  مبتــدأ  وخُبــره، ويجــوز أن (: أَنــا اهلل)ضــمير الشَّ

ا، أو خـرب (: أنـا)إنَّ الرَّ َّ أنا اهلل، فيكـون : ، أي(َرّ  )يكون ضــمير  ، أو توكيـد  فصـال 

، و  .«بدل منه(: اهلل)إنَّ

ِحيمُ  ﴿:قال تعالى -58   [.86:القصص] ﴾ إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 [.52:القصص] ﴾إِن ي َأَنا اهلُل َر ُّ اْلَعاَلِمينَ ﴿ :قال تعالى -50

 [.06:العنكبوت] ﴾إِنَُّه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحكِيُم ﴿ :قال تعالى -55

اُ  ﴿ :قال تعالى -51  [.52:ص] ﴾إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ

ِحيُم ﴿ :قال تعالى -52  [.25:الزمر] ﴾إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 [.9:غافر] ﴾إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحكِيمُ ﴿ :قال تعالى -56

ِميُع اْلَبِصيرُ  ﴿:قال تعالى -57  [.26:غافر] ﴾إِنَُّه ُهَو السَّ
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ِميُع اْلَعلِيُم  ﴿:قال تعالى -59  [.56:فصلت] ﴾إِنَُّه ُهَو السَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ  ﴿:قال تعالى -50   [.6:الدخان] ﴾َرْحَمة  مِْن َرب َك إِنَُّه ُهَو السَّ

ِحيمُ  ﴿:الىقال تع -12  [.10:الدخان] ﴾إِنَُّه ُهَو اْلَعِزيُز الرَّ

 [.10:الدخان] ﴾ ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ  ﴿:قال تعالى -18

ـــالى -10 ـــال تع ـــيمُ  ﴿:ق ـــيُم اْلَعلِ ـــَو اْلَحكِ ـــُه ُه ـــِك إِنَّ ـــاَل َربُّ ـــَذلِِك َق ـــاُلوا َك  ﴾َق

  [.52:رياتاالذ]

 [.09:ورالطُّ ] ﴾ ِحيمُ إِنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَّ  ﴿:قال تعالى -15

ْعَرى ﴿:قال تعالى -11  [.10:جملنَّ ا] ﴾َوَأنَُّه ُهَو َر ُّ الش 

 [.89:المجادلة]﴾َأال إِنَُّهْم ُهُم اْلَكاِذُبونَ  ﴿:قال تعالى -12

 [.2:الممتحنة] ﴾َربَّنَا إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحكِيمُ  ﴿:قال تعالى -16

مير المتَّصل المنصو  يف ت  د الضَّ ـمير المنفصـل وُأك  سـعة مواضـع أخـرى بالضَّ

مير المنفصل المرفـوع  المرفوع، ذهب جمهور النَّحويين إلى عدم جواز إعرا  الضَّ

ـروط علـى  ـة عـدم انطبـاق الشُّ د ضمير فصل بين ركني الجملة االسـميَّةس بحجَّ المؤك 

فـع المنفصـل فيهـا، لكونـه جـاء فيهـا جملـة  فعليَّـة   ، وهـم الخرب الواقع بعد ضـمير الرَّ

يشرتطون فيما يأيت بعد ضمير الفصل أن يكون خرب ا يف الحال أو األصل، وأن يكـون 

ا، وخـالف يف ( أل)معرفة  أو كالمعرفـة يف أنَّـه ال يقبـل دخـول  عليـه، وأن يكـون اسـم 

 
ُّ
 فأجـازوا أن يكـون الخـرب بعـد  ذلك الُجْرجانِي

ُّ
ـَهْيلِي وأبـو البقـاء، وابـن الخبَّـاز والسُّ

، وأبـي البقـاء، وابـِن الخبَّـاِز  ضمير الفعل  
جملة  فعليَّة  فعُلهـا مضـارع  عنـد الُجْرجـانِي

ا ُّ أن يكون بصيغة الماضي أيض 
هيلي  . وأجاز السُّ

 :وهذه المواضع الت سعة هي

ــالى -8 ــال تع ــ﴿ :ق ــُن ُنْحيِ ــا َنْح ُموا َوآَثــاَرُهْم  يإِنَّ ــدَّ ــا َق ــُب َم ــْوَتى َوَنْكُت  ﴾اْلَم

 . [80:ّيـس]

ــمير المتَّصــل المنصــو  يف(: نُ َنْحــ) ي للضَّ
ــا)توكيــد  لفظــي ، أو مبتــدأ وخــربه (إنَّ

                                                 
 .101مغني اللبيب : ينظر( 8)
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، وال يجوز أن تكون ضمير فصل  لكـون (إنَّ )، والجملة خرب (اْلَمْوَتى يُنْحيِ : )جمـلة

 
ُّ
ز الُجْرجانِي ا لشروط الخرب بعد ضمير الفصل عند الجمهور، وجوَّ الخرب ليس موافق 

ا وابن الخبَّاز والُعكربيُّ  مير للفصل أيض  ُّ أن يكون الضَّ
َهْيلِي  .والسُّ

ُ ُهْم َينَْتِصُروَن ﴿ :قال تعالى -0
ِذيَن إَِذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغي   [.50:الشورى]﴾ َوالَّ

مير المتَّصل المنصو  يف (: ُهمْ ) ا للضَّ ، وجملة (أصاَبهم)يجوز أن يكون توكيد 

ِذينَ )خرب لالسم الموصول (: َينَْتِصُرونَ ) مبتـدأ، وجملـة ( ُهـمْ )ويجوز أن يكـون  ،(الَّ

ِذْينَ )خربه، والجملة خرب الموصول (: َينَْتِصُرونَ ) ، (الَّ ز الجرجاينُّ، والعكـربيُّ ، وجوَّ

ـِذْينَ )ضمير فصل  بين المبتدأ ( ُهمْ )وابُن الخبَّاز، والسهيلي كــون  ، وخـربه جملـة (الَّ

 (.َينَْتِصُرونَ )

 [.15:ّق ] ﴾ي َوُنِميُت َوإَِلْينَا اْلَمِصيرُ إِنَّا َنْحُن ُنْحيِ ﴿ :قال تعالى -5

ــمير المتَّصــل المنصــو  يف (: َنْحــنُ ) ــا)توكيــد  للضَّ ، أو مبتــدأ  وخــربه جملــة (إنَّ

ضـمير فصـل  ( َنْحنُ )، ويجوز أن يكون (إنَّ )، والجملة االسمية خرب (ُنْحيِي َوُنِميُت )

ــاز  علــى رأي الجرجــاين ( ُنْحيِــي)بــين اســم إنَّ وخربهــا جملــة  والعكــربي  وابــن الخبَّ

 
 
 .والسهيلي

 [.85:الربوج] ﴾إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيدُ ﴿ :قال تعالى -1

ــوَ ) ــد المتَّصــل المنصــو  يف ( ُه ــه)توكي ــة (إنَّ ــدأ وخــربه جمل ــِدُئ )، أو مبت ، (ُيْب

 (إنَّ )والجملة االسميَّة خرب 
ُّ
ز الجرجاينُّ والعكربيُّ وابـُن الخّبـاز والسـهيلي أن ، وجوَّ

 (.ُيْبِدُئ )ضمير فصل  بين اسم إنَّ وخربها جملة ( هو)يكون 

 [.15:جملنَّ ا] ﴾َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى ﴿:قال تعالى -2

 [.11:جملنَّ ا] ﴾َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا ﴿:قال تعالى -6

  [.19:جملنَّ ا] ﴾َوَأنَُّه ُهَو َأْغنَى َوَأْقنَى ﴿:قال تعالى -7

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحافُِظوَن إِ  ﴿:قال تعالى -9 ْلنَا الذ   [.0:الحجر] ﴾نَّا َنْحُن َنزَّ

ْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن َتنِْزيال   ﴿:قال تعالى -0  [.05:اإلنسان] ﴾إِنَّا َنْحُن َنزَّ

مير المنفصل المرفوع  ، أو ( ُهَو، َنْحنُ )يف هذه اآليات جاء الضَّ ا السـم إنَّ توكيـد 
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رة بالفعـل الماضـي خـرب  لـه والجملـة منـه وخـربه خـرب مبتدأ والجملة الفعليَّ  ة المصدَّ

مير المنفصل المرفوع ضمير ( إنَّ ) ُّ أن يكون الضَّ
على رأي الجمهور، وأجاز السهيلي

 فصـل  بــين اســم إنَّ وخربهــاس ألنَّــه يجيــز أن يكـون الخــرب الواقــع بعــد ضــمير الفصــل 

 .فعال  ماضي ا

ــمير المتَّصــل ا لفظي ــا يف شــيء  مــن القــرآن  ولــم يــرد توكيــد الضَّ المجــرور توكيــد 

  .الكريم

مير المتبصل يف القرآن الكريم: ثانياا  :التبوكيد المعنو ُّ للضب

ا،  ـا يف سـبعة عشـر موضـع  ا معنويًّ مير المتَّصـل يف القـرآن الكـريم توكيـد  د الضَّ ُأك 

مير المتَّصل المرفوع يف موضوع واحد  بلفا التَّ  د الضَّ ( ُكلُُّهنَّ )وكيد المعنوي  حيث ُأك 

 (.28األحزا  ] ﴾َوَيْرَضْيَن بَِما آَتْيَتُهنَّ ُكلُُّهنَّ ﴿: وذلك يف قوله تعالى

 .«( َيْرَضْينَ )مرفوع ألنَّه تأكيد للُمضمر يف (: ُكلُُّهنَّ ) »: قال األنباريُّ 

ا ا معنويًّا يف أحد عشـر موضـع  مير المتَّصل المنصو  توكيد  د الضَّ يف القـرآن  وُأك 

 :يف عشرة مواضع منها، وهي( َأْجَمِعين)الكريم كان بلفا 

ـنَنَّ َلُهـْم فِـي اأْلَْرِض َوأَلُْغـِوَينَُّهْم  ﴿:قال تعـالى -8 َقـاَل َر   بَِمـا َأْغـَوْيَتنِي أَلَُزي 

  [.50:الحجر] ﴾َأْجَمِعيَن 

ــاء يف  ــو اله ــمير المتَّصــل المنصــو  وه ــد الضَّ ــِوَينَُّهمْ )أك ــد بل( ألُْغ ــا التَّوكي ف

 (.َأْجَمِعْينَ )المعنوي  

 [.00:الحجر] ﴾َفَوَرب َك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعيَن  ﴿:قال تعالى -0

مير المتَّصل المنصو  وهو الهاء يف  د الضَّ بلفا التَّوكيد المعنـوي  ( َنْسَأَلنَُّهمْ )َأك 

 (.َأْجَمِعينَ )

َبنَُّكْم َأْجَمِعينَ  ﴿:قال تعالى -5  [.10:الشعراء] ﴾ َوأَلَُصل 

ــمير المتَّصــل المنصــو  وهــو كــاف الخطــا  يف  ــد الضَّ َبنَُّكمْ )أك  بلفــا ( ألَُصــل 

                                                 
 .0/002البيان يف غريب إعرا  القرآن ( 8)
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 (.َأْجَمِعينَ )التَّوكيد المعنـوي  

ْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿:قال تعالى -1  [.28:ملالنَّ ]﴾  َأنَّا َدمَّ

 
ُّ
ميُن الحلبي اتوكيد للمعطو( َأْجَمِعينَ )و » : قال السَّ   .«ف والمعطوف عليه مع 

ـا للمعطـوف وهـو لفـا ( َأْجَمِعـينَ )أشار بـذلك إلـى جعـل  ا معنويًّ ( َقـْومُ )توكيـد 

مير المتَّصل المنصو  يف  ْرناهم)وللمعطوف عليه وهو الضَّ  ( . دمَّ

تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعينَ  ﴿:قال تعالى -2  [.90:ّص ] ﴾ َقاَل َفبِِعزَّ

مير المتَّ  د الضَّ بلفـا التَّوكيـد ( ألُْغـِوَينَُّهمْ )صل المنصو  وهو هاء الغائـب يف أك 

 (.َأْجَمِعينَ )المعنوي  

ــــا آَســــُفوَنا اْنَتَقْمنَــــا مـِـــنُْهْم َفَأْغَرْقنَــــاُهْم َأْجَمِعــــيَن  ﴿:قــــال تعــــالى -6  ﴾َفَلمَّ

 [.22:الزخرف]

مير المتَّصل المنصو  وهو هاء الغائـب يف  د الضَّ لفـا التَّوكيـد ب( َأْغَرْقنـاُهمْ )أك 

 (.َأْجَمِعينَ )المعنـــوي  

ـــُة اْلَبالَِغــُة َفَلـــْو َشــاَء َلَهـــَداُكْم َأْجَمِعـــينَ  ﴿:قــال تعـــالى -7 ـــِه اْلُحجَّ  ﴾ُقــْل َفلِلَّ

  [.810:األنعام]

مير المتَّصل المنصو  وهو كاف الخطا  من  د الضَّ بلفا التَّوكيـد ( هداكم)أك 

 (.أجمعين)المعنـــوي  

ــالى -9 ــال تع َبنَُّكْم أَلُ  ﴿:ق ــل  ــمَّ أَلَُص  ُث
ــالف  ــْن ِخ ــْم مِ ــِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك ــنَّ َأْي َع َقط 

 [.801:ألعرافا] ﴾َأْجَمِعينَ 

ــمير المتَّصــل المنصــو  يف  ــد الضَّ َبنَُّكمْ )ُأك  ــل  ــا ( ُأَص وهــو كــاف الخطــا  بلف

 (.َأْجَمِعينَ )التَّوكيد المعنـوي  

ــالى -0 ــال تع ــ ﴿:ق ــُد السَّ  َقْص
ِ
ــى اهلل ــَداُكْم َوَعَل ــاَء َلَه ــْو َش ر  َوَل

ــائِ ــا َج بِيِل َومِنَْه

 [.0:حلالنَّ ]﴾َأْجَمِعينَ 

مير المتَّصل المنصو  وهو كاف الخطا  يف  د الضَّ بلفـا التَّوكيـد ( َهـداُكمْ )ُأك 

                                                 
 .9/607الدر المصون ( 8)
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 (.َأْجَمِعينَ )المعنــوي  

  [.77:األنبياء] ﴾إِنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفَأْغَرْقنَاُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿:قال تعالى -82

مير المتَّصل المنصو  وهو هاء الغائب من  د الضَّ بلفـا التَّوكيـد ( َأْغَرْقناُهمْ )ُأك 

 (.َأْجَمِعينَ )المعنــوي  

ــمير المتَّصــل المنصــو  بلفــا  ــويُّ للضَّ ــد المعن ــنَّ )وكــان التَّوكي ُه يف الموضــع ( ُكلَّ

ُهـنَّ َواهلُل َيْعَلـُم َمـا فِـي  َوَيْرَضْيَن بَِما﴿ : الحادي عشر، وذلك يف قوله تعالى آَتْيـَتُهنَّ ُكلُّ

ا ا َحلِيم   [.28:األحزا ] ﴾ُقُلوبُِكْم َوَكاَن اهلُل َعلِيم 

م يف  ا بفتح الالَّ ( ُهنَّ )نصبه على أنَّه توكيد لـ : ، قال أبو الفتح( ُكلَُّهنَّ )قرئ شاذًّ

ة، وهو راجع  إلى معنى قراءة (َأَتْيَتُهنَّ : )من قوله م، وذلك أنَّ ( ُكلُُّهنَّ : )العامَّ بضم  الالَّ

، إالَّ  ا واحـد  ، فالمعينـان إذ  رضاُهنَّ ُكل ِهنَّ بما ُأوتيَن كلُّهن على انفرادهن واجتمـاعهنَّ

، واإلصـرا   ا من اللَّفا بأْن َيْرَضْيَن كلُّهنَّ فع أقوى معنى، وذلك أنَّ فيه إصراح  أنَّ الرَّ

اذة  إنَّما هو بإيتائهنَّ كل هن، وإن كان محصول الحال  –عني النَّصب أ –يف القراءة الشَّ

 .«فيهما مع التأويل واحد  

ــا يف القــرآن الكــريم يف خمســة  ا معنويًّ ــمير المتَّصــل المجــرور توكيــد  وأكــد الضَّ

وهـذه ( أجمعـين)مواضع كان التَّوكيـد المعنـويُّ يف جميعهـا بلفـا  واحـِد وهـو لفـا 

 : المواضع هي

 [.15:الحجر] ﴾َوإِنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن  ﴿:تعالىقال  -8

مير المتَّصل المجرور وهو الهاء من  د الضَّ بلفا التَّوكيد المعنوي  ( َمْوِعُدُهمْ )ُأك 

 (.أجمعين)

وُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿:قال تعالى -0  إِنَّا َلُمنَجُّ
 [.20:الحجر] ﴾إاِلَّ آَل ُلوط 

مير ا د الضَّ ـوُهمْ )لمتَّصـل المجـرور وهـو هـاء الغائـب يف ُأك  بلفـا التَّوكيـد ( ُمنَجُّ

 (.َأْجَمِعينَ )المعنــــوي  

                                                 
 .، وهي قراءة أبي إياس ُجَويَّة بن عائذ011/ 7البحر المحيط : ينظر( 8)

 .895 - 0/890المحتسب ( 0)
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ـــيَن  ﴿:قـــال تعـــالى -5 ـــنُْهْم َأْجَمِع ـــْن َتبَِعـــَك مِ ـــَك َومِمَّ ـــَءَنَّ َجَهـــنََّم مِنْ  ﴾أَلَْم

 [.92:ّص ]

مخشريُّ  ـد  ال: تأكيد  لماذا  ، قلُت ( َأْجَمِعينَ : )فإْن قلَت  »: قال الزَّ يخلـو أن يؤكَّ

مير يف  َبَعـَك )مع ( مِنَْك )، أو الكاف يف (مِنْهم)به الضَّ ألمـءنَّ جهـنَّم : ، ومعنـاه(َمِن اتَّ

ا ــياطين ، مــن المتبــوعين والتَّــابعين أجمعــين ال أتــرك مــنهم أحــد  أو ألمءنَّهــا مــن الشَّ

ن َتبَِعهم من جميع النَّاس التفاوت يف ذلك بين ناس  وناس     .«وممَّ

ـــالى -1 ـــال تع ـــيَن ﴿ :ق ـــنُْكْم َأْجَمِع ـــنََّم مِ ـــَءَنَّ َجَه ـــنُْهْم أَلَْم ـــَك مِ ـــْن َتبَِع  ﴾َلَم

 [.89:ألعرافا]

مير المتَّصل المجرور وهو كـاف الخطـا  مـن  د الضَّ بلفـا التَّوكيـد ( مِـنُْكمْ )ُأك 

 (.َأْجَمِعينَ )المعنـــوي  

 [.12:الدخان] ﴾ِعيَن إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل مِيَقاُتُهْم َأْجمَ ﴿ :قال تعالى -2

مير المتَّصل المجرور وهو الهاء يف  د الضَّ بلفـا التَّوكيـد المعنـوي  ( مِيَقـاُتُهمْ )أك 

 (. َأْجَمِعينَ )

*              *              * 

                                                 
 .5/557الكشاف ( 8)
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 توكيد الضَّمري امُلسترت لفظيًّا و معنويًّا: املبحث الثَّالث

ل راسة النبحويبة: المطلب األوب  : الدِّ

مير المسترت عن أحكـام  جرت العادة يف كتب النَّحو أالَّ ُتفَصل أحكام توكيد الضَّ

مير المتَّصل المرفوع س وذلك الشـرتاكهما يف األحكـام الخاصـة بالتَّوكيـد  توكيد الضَّ

صـة مـن دون    والمعنوي  كل ها، والباحث هنا بصدد التذكير هبذه األحكام ملخَّ
اللفظي

ــمير الخــوض يف تفاصــيلها ا لتــي تــمَّ طرحهــا مســتوفاة  عنــد الحــديث عــن توكيــد الضَّ

راسـة القرآنيَّـة لهـذا  المتَّصل المرفوع يف الحديث السابق، وذلك لما تطلبته طبيعة الد 

البحــث التــي تســتدعي أن نخصــص المطلــب الثَّــاين مــن هــذا المبحــث س الستقصــاء 

ــا  ــمير المســترت لفظيًّ ــا يف القــرآن الكــريم المواضــع التــي ورد فيهــا توكيــد الضَّ ومعنويًّ

، ثم متَّصال  ثم مسترت ا،  مير يف كل  قسم  من أقسامه منفصـال  تسهيال  لعرض أحكام الضَّ

ـمير  وذلك يستدعي التَّمهيد لهذا العـرض القـرآين  لآليـات التـي ورد فيهـا توكيـد الضَّ

مير   .المسترت بتلخيص األحكام النَّحوي ة لهذا القسم من أقسام الضَّ

الا  مير المستتر: أوب :التبوكيد اللبفظ ُّ للضب

ــمير المســترت غيــر ،ــاهر  يف الخــط  واللَّفــا اســتحال توكيــده لفظيًّــا  ـا كــان الضَّ َلمَّ

، أو اسـم  د مع ما اشتمل عليه من فعل  ورة اللَّفظيَّة له، فإْن ُأك  بإعادة لفظه النعدام الصُّ

، أو مشتق  كان التَّوكيد لذلك اللَّ  مير فعل  فا فعال  أو اسم فعل  أو غيره، ولم يكن للضَّ

، وعائشــُة ذهَبــْت ذهَبــْت إلــى : المســترت وحــده، وذلــك يف نحــو قولــك ُقــْل ُقــِل الحــقَّ

مير المسترت لفظيًّا لزم توكيده بضـمير  ، وغيره، فإذا ُأِريد توكيد الضَّ وِق، وصه  صه  السُّ

مير المسـترت يف  ـا وخطاب ـا رفع  منفصل  مناسب  لذلك الضَّ ا وتأنيث ـا، تكلُّم  النـوع تـذكير 

ا، فنقول ا وجمع  رَس، وُقـْل : وغيبة ، ويف العدد إفراد  ، ونكتُب نحـن الـدَّ أقوُل أنا الحقَّ

ـوِق، فيكـون  وِق، وعائشُة ذهَبـْت هـي إلـى السُّ ، ومحمد  َذَهَب هو إلى السُّ أنت الحقَّ

ـمي ا للضَّ ـد  ا مؤك  مير المنفصل المرفوع تابع  ر المسـترت يف الفعـل قبلـه، ومـن ذلـك الضَّ

ةَ ﴿ :قوله تعالى ـد [52:بقـرةال] ﴾َوُقْلنَـا َيـا آَدُم اْسـُكْن َأْنـَت َوَزْوُجـَك اْلَجنَـّ ، حيـث ُأك 

مير المسترت يف الفعل  بضـمير رفـع  منفصـل  مطـابق  لـه يف نوعـه وعـدده، ( ُاْسُكنْ )الضَّ
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ـــالى ـــه تع ـــَبنَّ  ﴿:وكـــذلك يف قول
ـــَب اهلُل أَلَْغلِ ـــز   َكَت ـــِويي َعِزي ـــلِي إِنَّ اهلَل َق ـــا َوُرُس  ﴾َأَن

ــــة التــــي ســــنتعرض لهــــا يف  ،[08:المجادلــــة]  ويف غيرهــــا مــــن المواضــــع القرآنيَّ

 .المطلب التَّالي

مير المستتر: ثانياا :التبوكيد المعنو ُّ للضب

ـمير المتَّ  ا معنوي ا وحكُمـه يف ذلـك كُحْكـِم الضَّ مير المسترت توكيد  د الضَّ صـل يؤكَّ

مير المسترت بلفا  د الضَّ من ألفاظ التَّوكيد المعنوي  ( النَّفس أو العين)المرفوع فإذا أك 

ـد  رُ فـاألكث ال   –الجيـُد أن يؤكَّ ـمير المنفصـل المرفـوع ثـمَّ بلفـا  –أوَّ الــنَّفس أو )بالضَّ

 :، فيقال(العين

ذهُب نحـن ُقْم أنـت نفُسـَك، ومحمـد  َذَهـَب هـو نفُسـُه، وأشـرُ  أنـا نفِسـي، ونـ

 .أنفُسنا، وعائشة ذهَبْت هي نفُسها 

مير المسترت بلفا   د الضَّ مباشـرة  مـن ( النَّفس أو العـين)ويجوز على قبح  أْن ُيَؤكَّ

ال   –دون توكيــده  ، فيقــال –أوَّ ُقــْم َنْفُســَك، وأقــوُم : بضــمير منفصــل  مرفــوع  مناســب 

وكذلك ما  »: ْت نفُسها، قال المرب دنفِسي، ونقوُم أنفُسنا، وزيد  قام نفُسه، وعائشُة قامَ 

ـد جـاز علـى قـْبح  وهـو  نعتَّه بالنَّفس يف المرفوع إنَّما يجـري علـى توكيـد  فـإن لـم تؤك 

 .«ُقْم نفُسَك جاز: قم أنَت نفُسَك، فإْن قلَت : قولك

ــمير المســترت بلفــا   ــنَّفس أو العــين)وتوكيــد الضَّ ال  بضــمير ( ال ــد أوَّ إذا لــم يؤكَّ

اج، وابن يعيش، وابن منفصل  مرفوع جائز مع قبحه عند سيبويه، والمرب د، وابن السرَّ

يف التَّسهــيل، وذهب كثير  من المتأخرين إلى عدم جوازه كابن عصفور، وابن ، مالك 

ــن هشــام،  ــافية، واب ــة الشَّ ــه وشــر  الكافي ــك يف ألفيت ــن مال ، واب
 
الحاجــب والرضــي

ـمير المسـترت والَمُكوِدي  وغيرهم، واشرتط السي ُّ والُخَضـِريُّ لجـواز توكيـد الضَّ
وطي

مير المتَّصل المرفوع بلفـا  د وبين ( النَّفس أو العين)والضَّ وجود فاصل  ما بين المؤكَّ

 (.النَّفس أو العين)لفا 
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مير المتَّصل المرفـوع بغيـر   مير المسترت، والضَّ ا إذا كان التَّوكيد المعنويُّ للضَّ أمَّ

، وهـي( العين النَّفس أو)لفا  : جـاز توكيـدها مباشـرة ببقيَّـة ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي 

ة َأْجَمع، وُجَمع، وَجْمعاء، وَأْجَمعون) ، جميع، عامَّ ْرَس، : ، فُيقال(ُكلُّ نا الدَّ سمْعنا كلُّ

حيفُة ُكتَِبْت كلُّها   .والكتاُ  ُقِرَئ كلُّه، والصَّ

مير المسترت   ال   –وإذا أكد الضَّ ير منفصل مرفوع مع هذه األلفاظ جـاز بضم –أوَّ

ا، فيقـال حيفُة ُكتَِبْت هي : أيض  رَس، والكتاُ  ُقِرئ هو كلُّه، والصَّ نا الدَّ سمـْعنا نحن كلُّ

ـمير المتَّصـل المرفـوع يف جـواز توكيـدهما بغيـر لفـا  ـمير المسـترت والضَّ كلُّها، والضَّ

ال   –دون حاجـة  إلـى التَّوكيـد  من ألفاظ التَّوكيد المعنوي  مـن( النَّفس أو العين)  –أوَّ

مير المتَّصل  مير المتَّصل المنصو  والضَّ بضمير رفع  منفصل  يتَّفقان يف ذلك مع الضَّ

الفصـل يف  –يعنـي الـنفس والعـين  -وفيمـا سـواهما »:المجرور، يقـــول ابـُن يعـيش

د المستكَن م: جواز ثالثتهما، فلذلك تقــول م تأكيد  الكتاُ  قرئ كلُّه، فتؤك  ن غير تقدُّ

 .«فكانت كأجمعين( كّل )لما ذكرناه من غلبة التأكيد على 

ـمير المسـترت  ـمير المتَّصـل المرفـوع والضَّ يقول ابن يعيش معل ال  ُقْبَح توكيد الضَّ

ــا بلفــا  ا معنوي  ال   -مــن دون توكيــدها( الــنَّفس أو العــين)توكيــد  بضــمير منفصــل  -أوَّ

د هبما بعد التَّوكيد بضمير الرفع المنفصل، وجواز توكيـدهما مناسب، وُحْسَن التَّوكي

ــدهما  ــن دون اشــرتاط توكي ــوي م ــد المعن ــاظ التَّوكي ــة ألف ال   –ببقي ــع   -أوَّ بضــمير رف

ده  »: منفصل دَت المضمر المرفوع بالنَّفس والعين لم يحسن حتى تؤك  ال   –فإْن أكَّ أوَّ

مر ثمَّ تأيت بالنَّفس أو العـين،  – قمـَت : قمـَت أنـت نفُسـَك، ولـو قلـَت : فنقـولبالمضَّ

ا غير حسن  س ألنَّ النَّفس والعين يليان العوامل، ومعنـى  نفُسـك أو َعْينُـَك لكان ضعيف 

أنَّ العوامل تعمل فيهما ال بحكم التَّبعيَّة، بل يكونـان فـاعليِن (: يليان العوامل: )قولنا

نا يف  التَّأكيد بل الغالب عليهما االسميَّة، أال ومفعوليِن ومضافيِن وذلك إنَّهما لم يتمكَّ

ْت َعْينُـه، ونزْلـُت بـنَْفِس الجبـِل، وَأْخـَرَج اهلُل نفَسـه، : تراك تقول طاَبْت نفُسـه، وَصـحَّ

ا، فكـان الغالـب عليهمـا االسـميَّة لـم يحسـن تأكيـد  ا لم يكن التَّأكيد فيهمـا ،ـاهر  فلمَّ
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ور التَّأكيد فيهما كالنَّعت وعطـف البيـان، المضمر المرفوع هبما س ألنَّه يصير لعدم ،ه

ا  وإْن كانت تلي العوامل، ( كّل )فيقبح لذلك كما قبح العطف عليه من غير تأكيد، فأمَّ

جاءين كلُّ القوم، ورأْيُت كلَّ القوِم، ومرْرُت بكل  القـوِم، فـإنَّ التَّأكيـد غالـب : فتقول

، فلـذلك جـاز (َأْجَمِعـْينَ )مشـاهبة  عليها لما فيها من معنى اإلحاطة والعموم، فكانت 

م تأكيـد أخـر بضـمير  ووجـه  ثـان  أنَّ التَّأكيـد . تأكيد المضمر المرفوع هبا من غيـر تقـدُّ

ـا يف كثيـر مـن األمـر، أال تـرى  م تأكيد أخر ربَّمـا أوقـع َلْبس  بالنَّفس والعين من غير تقدُّ

بالفعـل وَأْخَلْيـَت الفعـل ( نفُسها)هند  ضرَبْت نفُسها، لم يعلم أرفْعَت : أنَّك لــو قلَت 

دته بالنَّفس، فإذا قلَت  ا لهند  وأكَّ مير، أم جعلَت يف الفعل ضمير  هند  ضـربْت : من الضَّ

ا جئَت بالمضمر المنفصل ُعلَِم أنَّ الفعل غير  هي نفُسها َحُسَن من غير قبح  س ألنَّك َلمَّ

ا أن يكون هو ا  من المضمر س ألنَّه اليخلو إمَّ
ا، فال يجوز أن يكون خال  لفاعل أو تأكيد 

، ألنَّـك ال تــأيت بالمنفصـل مــع القـدرة علــى المتَّصـل، أال تــرى أنَّـك ال تقــول : فـاعال 

ضرْبُت، وإذا لم يجز أن يكـون فـاعال  تعـيَّن أن : ضرْبُت أنا، ألنَّك قادر على أن تقول

مير المن د  بالضَّ ا، وإذا كان يف الفعل ضمير  مؤكَّ فصـل ُأمِـَن اللَّـبس، وجـاز يكون تأكيد 

 .«توكيده بالنَّفس والعين 

مير   ولقد فاوت ابن يعيش بين قبح توكيد ضمير الرفع المتَّصل وقبح توكيد الضَّ

ال   –المسترت بـالنفس أو العـين مـن دون توكيـدها  ـمير المرفـوع المنفصـل،  –أوَّ بالضَّ

ا م مير المتَّصل المرفوع أقلَّ قبح  ـمير المسـترت يف هـذه فجعل توكيد الضَّ ن توكيد الضَّ

مير المسـترت بـالنَّفس أو العـين مـن دون توكيـده  ا لذلك بأنَّ توكيد الضَّ الحالة، محتجًّ

ــين  ــه يف المفاضــلة ب ــا علــى عادت ــا، وجري  ال  بضــمير رفــع  منفصــل  ربمــا أوقــع لبس  أوَّ

رف  واحـد  االستعماالت اللغويَّة المستقَبحة، فاضل كذلك بين توكيد ما كان على ح

 ، فع المتَّصلة بالنَّفس أو العين من دون توكيده بضمير رفع منفصل  أوال  من ضمائر الرَّ

ـا بـالنَّفس  ا معنويًّ فع المتَّصلة توكيد   من ضمائر الرَّ
وتوكيد ما كان على أكثر من حرف 

ال   –أو العين من دون توكيده  ، جـاعال  معيـار عـدد حـروف  –أوَّ بضمير رفع  منفصـل 
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فع المتَّصل هو الفيصل يف تحديد درجة قبح التَّوكيد يف هذه الحالة، فكلَّمـا ضمي ر الرَّ

ـمير بـالنَّفس  ا كان توكيُد ذلـك الضَّ مير المتَّصل المرفوع أكثر عدد  كانت حروف الضَّ

ال   -أو العين من دون توكيده  ا، يقول ابـن يعـيش -أوَّ  »: بضمير رفع منفصل أقلَّ قبح 

م قولنا م تأكيـد  بمضـمر   إنَّ : تقدَّ تأكيد المضمر المرفوع بالنَّفس والعـين مـن غيـر تقـدُّ

، وهو جائز  مع قبحه، وهو مـع بعـض المضـمرات أقـبح، فقولـك زيـد  : منفصل  قبيح 

ـا، : جاء نفُسه أقبُح من قولك جئـُت نفِسـي س ألنَّـه يف المسـألة األولـى ربمـا أوقـع لبس 

، قْمن: قمُت نفِسي أقبُح من قولك: وقولك مير بارز  ا أنفُسنا س ألنَّ يف هذه المسألة الضَّ

، ويف المسـألة األولـى علـى : وهو على حرفين كاألسـماء الظَّـاهرة مـن نحـو يـد  وأ  

نة ا عن المتمك  ، فكان بعيد   .«حرف  واحد 

*              *              * 
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 الدِّراسة القرآنيَّة: املطلب الثَّاني

ـد أشرنا يف المطلب ال  مير المسترت يجـوز أن يؤكَّ ابق من هذا المبحث أنَّ الضَّ سَّ

مير المسترت لفظيًّا ال يكون إالَّ من خالل توكيده بضمير  لفظيًّا ومعنويًّا وأنَّ توكيد الضَّ

ـا  ا وتأنيث ـا، وتكلُّم  ـا، وتـذكير  ا وتثنية  وجمع  د إفراد  رفع  منفصل مناسب  للضمير المؤكَّ

دةوخطاب ا وغيبة ، كما أ وبعد . شرنا إلى أحكام توكيده بألفاظ التَّوكيد المعنوي  المتعد 

ا يف القــرآن الكــريم تبــيَّن أنَّ  ــد  ــمير المســترت مؤكَّ حصــر المواضــع التــي ورد فيهــا الضَّ

ـمير  ا مـن القـرآن الكـريم، كـان الضَّ ا يف أربعة عشر موضـع  د  مير المسترت ورد مؤكَّ الضَّ

ــا بضــمير رفــع  منفصــل  مناســب المســترت يف كــل هــذه المواضــع مؤ ا لفظيًّ ا توكيــد  ــد  كَّ

ــا يف شــيء مــن  ــمير المســترت معنويًّ ــد الضَّ ــرد توكي ــم ي ــد، ول  للضــمير المســترت المؤكَّ

 .القرآن الكريم

ا  مير المسترت بضمير رفع  منفصل  يف اثني عشر موضع  ُّ للضَّ
وجاء التَّوكيد اللَّفظي

ـابقة يف سـي ـمير المسـترت واالسـم من المواضع األربعـة عشـر السَّ اق الفْصـل بـين الضَّ

 ، ــمير المســترت المعطــوف عليــه بضــمير رفــع  منفصــل  ــاهر المعطــوف بتوكيــد الضَّ الظَّ

 :وذلك يف المواضع اآلتية

 [.52:البقرة] ﴾ َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ  ﴿:قال تعالى -8

 [.80:ألعرافا] ﴾َوَزْوُجَك اْلَجنََّة  َوَيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت ﴿ :قال تعالى -0

ـمير المسـترت يف الفعـل  د الضَّ بضـمير رفـع  منفصـل  ( اْسـُكنْ )يف هاتين اآليتين أك 

مير المسترت واالسم الظـاهر  للمفرد والمخاطب فاصال  بين المعطوف عليه وهو الضَّ

عل أتى به ليصــح توكيد  للضمير يف الف( أنت) »:قال أبو البقاء( زوُجَك )المعطــــوف 

 .«العطف عليه 

ــــا َقاِعــــُدونَ ﴿ :قــــال تعــــالى -5 ــــا َهاُهنَ ــــَك َفَقــــاتاِل إِنَّ  ﴾َفاْذَهــــْب َأْنــــَت َوَربُّ

 [. 01:المائدة]

 [.10:طـه] ﴾اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِآياتِي َوال َتنَِيا فِي ِذْكِري ﴿:قال تعالى -1

                                                 
 .8/079الدر المصون : ، و ينظر20التبيان يف إعرا  القرآن ( 8)
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ــمير المســترت يف  ــد الضَّ فــع المنفصــل للمفــرد المخاطــب بضــمير الرَّ ( اِْذَهــْب )أك 

مير المسترت-ليفصل بين المعطوف عليه  وبين االسـم الظَّـاهر المعطـوف  -وهو الضَّ

اس( َأُخوكَ )يف اآلية األولى، و( َربَُّك )وهو  َفاْذَهْب َأْنـَت ) »: يف اآلية الثَّانية، قال النحَّ

ـا «دتـه س ألنَّك قد أكَّ (فاْذَهْب )عطف على المضمِر الذي يف (: َوَربَُّك   »:وقـال أيض 

ْدَتهُ (: اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوكَ ) ا َوكَّ قال . «عطف  على المضمر، وحُسن العطُف عليه َلمَّ

تِْلَك مِْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إَِلْيَك َما ُكنَْت َتْعَلُمَها َأْنـَت َوال َقْوُمـَك مِـْن َقْبـِل  ﴿:تعالى

 [.10:هود] ﴾َهَذا

َبَعنِـي  ﴿:ىقال تعال -2  َعَلـى َبِصـيَرة  َأَنـا َوَمـِن اتَّ
ِ
 ﴾ُقْل َهِذِه َسبِيلِي َأْدُعو إَِلى اهلل

 [.829:وسفي]

مير المسترت يف الفعل  د الضَّ بضمير رفـع  منفصـل  للمفـرد المـتكل م يف ( َأْدُعوا)أك 

ــا ـا عليــه وبـين االســم الظَّ ـمير المســترت الواقــع معطوف  هر سـياق الفصــل بـين هــذا الضَّ

 . الموصولـة( َمنْ )المعطوف 

اس ، ( َأَنا) »:قال النحَّ َبَعنِي)توكيد   .«عطف  على المضمر(: وَمْن اتَّ

ــا)ويف اآليــة وجــوه أخــرى إلعــرا   ــْن اتَّبعنــي)و( َأَن ــُل (َم ــن  ) »:، قــال الَجَم وَم

مير المنفصل، ويجوز أن يكـو( َأْدُعو)عطف  على فاعل (: اتَّبعني د بالضَّ ن ولذلك أك 

ا، ويجوز أن يكون : مبتدأ والخرب محذوف، أي (: َعَلى َبِصْيرة  )وَمِن اتَّبعني يدعو أيض 

ا، و م  ا، و(: َأَنا)خرب ا ُمقدَّ ر   . «عطف  عليه(: َمِن اتَّبعني)مبتدأ مؤخَّ

ا ال ُنْخلُِفـُه َنْحـُن َوال َأْنـَت َمَكان ـ ﴿:قال تعـالى -6 ا َفاْجَعـْل َبْينَنَـا َوَبْينَـَك َمْوِعـد 

 [.29:هط] ﴾ُسَوى  

مير المسترت يف  د الضَّ مير المنفصل المرفوع لجماعة المتكلمين ( ُنْخلُِفه)أك  بالضَّ

مير المسـترت المعطـوف عليـه، وبـين المعطـوف ( َنْحنُ ) يف سياق الفصل بين هذا الضَّ

                                                 
 .82-81/ 0إعرا  القرآن ( 8)

 . 50/  5نفسه ( 0)

 .0/517إعرا  القرآن ( 5)

 .0/196الفتوحات اإللهية ( 1)
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مير المنفصـل  ح  للعطـف ع( َنْحنُ )و »:، قال الَجَمُل (َأْنَت )وهو الضَّ لـى توكيد ُمَصح 

مير المرفوع المستتـر يف   .«( ُنْخلُِفه)الضَّ

 [.08:المجادلة] ﴾َكَتَب اهلُل أَلَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسلِي ﴿ :قال تعالى -7

ــل  ــمير المســترت يف الفع ــد الضَّ ــع المنفصــل للمفــرد ( ألْغلِــَبنَّ )أك  ف بضــمير الرَّ

ـمير المسـترت وبـين ، وفصل هذا التَّوكيد بين المعطوف عليه و(َأَنا)والمتكل م  هو الضَّ

اس معطـوف  علـى المضـمر الـذي (: َوُرُسلِي) »: االسم الظاهر المعطوف، قال النحَّ

 .«توكيد ( َأَنا)و( ألَْغلَِبنَّ )يف 

ـِذيَن آَمنُـوا َمَعـُه َقـاُلوا ال َطاَقـَة َلنَـا اْلَيـْوَم  ﴿:قال تعـالى -9 ـا َجـاَوَزُه ُهـَو َوالَّ َفَلمَّ

 بَِجاُلوَت َوُجُنودِ 
ِ
 [.010:بقرةال] ﴾ِه َأنَُّهْم ُمالُقو اهلل

مير المسترت يف الفعل  د الضَّ بضـمير الرفـع المنفصـل للمفـرد الغائـب ( َجاَوزَ )ُأك 

مير المسترت -، وَفَصَل هذا التَّوكيد بين المعطوف عليه(ُهوَ ) وبـين االسـم  -وهو الضَّ

ِذْينَ )الموصول   .المعطوف عليه ( الَّ

مين الحلب  قال السَّ
ُّ
ـمير المسـتكن يف ( ُهوَ ) »: ي ـد  للضَّ ضمير  مرفوع  منفصل  مؤك 

ــِذْينَ : )، وقولــه(َجــاَوزَ ) ــمير : أ،هرهمــا: يحتمــُل وجهــين( والَّ ــه عطــف  علــى الضَّ أنَّ

مير المنفصل، ( َجاَوزَ )المستكن يف  رط، وهو توكيد المعطوف عليه بالضَّ لوجود الشَّ

ويلزُم من الحال أن يكونوا جاوزوا معه، وهـذا : أن تكون الواو للحال، قالوا: والثَّاين

ِذْينَ )القائل يجعُل  ا، والخـرب ( الَّ ـا جـاوزه : ، فصـار المعنـى(اَل َطاَقـةَ : َقـاُلوا)مبتـد  فلمَّ

 .«والحال أنَّ الذين آمنوا قالوا هذه المقالة، والمعنى ليس عليه 

ـَياطِيَن إِنَُّه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه مِْن َحيْ  قال تعالى﴿ -0 ُث ال َتـَرْوَنُهْم إِنَّـا َجَعْلنَـا الشَّ

 [.07األعراف ] ﴾َأْولَِياَء لِلَِّذيَن ال ُيْؤمُِنونَ 

مير المسترت يف الفعل  د الضَّ فـع المنفصـل للمفـرد الغائـب ( َيَراُكمْ )أك  بضـمير الرَّ

                                                 
 ..09/ 5الفتوحات اإللهية ( 8)

 .1/590إعرا  القرآن ( 0)

 .252، 2/200الدر المصون ( 5)
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ـ( ُهوَ ) ـمير المسـتكن يف الفعـل وبـين االسـم الظَّ اهر فاصال  بـين المعطـوف عليـه الضَّ

 (.َقبِيُلهُ )المعطـــوف 

توكيــد لضــمير الفاعــل ليحُســَن العطــف ( ُهــوَ (: )ُهــَو َوَقبِيُلــهُ ) »: قــال أبــو البقــاء

 .«عليه

 ﴾َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصـَراط  ُمْسـَتِقيم   قال تعالى﴿ -82

 [.76:حلالنَّ ]

مير المسترت يف الفعل  د الضَّ بضـمير رفـع  منفصـل للمفـرد الغائـب، ( َيْسـَتِوى)أك 

ــمير المســترت يف الفعــل  ــه الضَّ ــين المعطــوف علي ــَتِوي)وذلــك للفصــل ب ــين (َيْس ، وب

معطوف  على (: َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدلِ : )قوله »:، وقال الَجَمُل (َمنْ )المعطوف الموصول 

مير المسترت يف  ، وهو( َيْسَتِوي)الضَّ رط موجود  مير المنفصل وهـو  والشَّ الفصل بالضَّ

 .« (ُهوَ )لفا 

ــــالى﴿ -88 ــــال تع ــــق   ق ــــِر اْلَح ــــي اأْلَْرِض بَِغْي ــــوُدُه فِ ــــَو َوُجُن ــــَتْكَبَر ُه  ﴾َواْس

 [.50:العنكبوت]

مير المسترت يف الفعـل  د الضَّ ـمير المنفصـل المرفـوع للمفـرد، ( اْسـَتْكَبرَ )أك  بالضَّ

ـمير الم( ُهوَ )والغائب  سـترت المعطـوف عليـه وبـين االسـم الظَّـاهر وفصل به بين الضَّ

 (.ُجُنوُدهُ )المعطوف 

َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَهـا إَِلْيـَك َمـا ُكنْـَت َتْعَلُمَهـا َأْنـَت َواَل  تِْلَك مِنْ  قال تعالى﴿ -80

 [.10:هود] َقْوُمَك مِْن َقْبِل َهَذا﴾

ــمير المســترت يف الفعــل  ــد الضَّ فــع ا( َتْعَلُمَهــا)أك  لمنفصــل للمفــرد بضــمير الرَّ

ـمير المسـترت_ففصل بين المعطوف عليه ( َأْنَت )المخاطب  وبـين االسـم  _وهو الضَّ

 (. َقْوُمَك )الظَّاهر المعطـوف 

ـمير  مير المسترت بضمير رفـع  منفصـل يف غيـر سـياِق الفصـل بـين الضَّ وورد توكيد الضَّ

                                                 
 .265التبيان يف إعرا  القرآن ( 8)

 .0/299الفتوحات اإللهية ( 0)
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 :ضعين فقط هماالمسترت الواقع معطوف ا عليه وبين االسم الظَّاهر المعطوف يف مو

ا َأْو ال َيْسـَتطِيُع َأْن  قال تعالى﴿ -8 ا َأْو َضـِعيف  ِذي َعَلْيـِه اْلَحـقُّ َسـِفيه  َفإِْن َكاَن الَّ

 [.090:بقرةال] ﴾ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْملِْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل 

مير المسترت يف  د الضَّ مير المرفوع المنفصل للمفرد الغائب ( ُيِملَّ )أك  ( ُهوَ )بالضَّ

ــان ــو حيَّ ــال أب ــين المتعــاطفين، ق ــر ســياق الفصــل ب ــوَ )و »:يف غي ــمير ( ُه ــد للضَّ توكي

، وفيه من الفصاحة ما ال يخفى س ألنَّ يف التَّأكيد به َرْفَع المجاز (َأْن ُيِملَّ )المستكن يف 

ــمير والتَّ  ــه غيــر مســتطيع الــذي كــان يحتملــه إســناد الفعــل إلــى الضَّ نصــيص علــى أنَّ

 .«بنفسه

ـا َأْن َنُكـوَن َنْحـُن اْلُمْلِقـينَ  تعالى﴿ قال -0 َ َوإِمَّ
ـا َأْن ُتْلِقـي  ﴾َقـاُلوا َيـا ُموَسـى إِمَّ

 [.882:ألعرافا]

ــمير المســترت يف الفعــل النــاقص  ــد الضَّ ــمير المنفصــل المرفــوع ( َنُكــونَ )أك  بالضَّ

يف غير سياق الفصل بين المتعاطفين، وهذا الموضع هـو ( نحن)لجماعة المتكلمين 

د للضمير المسـترت الم مير المرفوع المؤك  وضع الوحيد الذي يجوز أن يعر  فيه الضَّ

ا أو ضمير فصل     .توكيد 

 

*              *              * 

                                                 
 .0/512البحر المحيط ( 8)

 .2/855، والبحر المحيط 81/552، ومفاتيح الغيب 0/812الكشاف : ينظر( 0)
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 اتصال ألفاظ التَّوكيد املعنوي بضمري املؤكَّد: املبحث الرَّابع

ل راسة النبحويبة: المطلب األوب  :الدِّ

ا مخصوصة ، هي استعملت العرُ  لتوكيد ا معنويًّا ألفا،  النَّْفس، : )االسم توكيد 

ـــاء،  ـــع، وَجْمَع ـــع، وُجَم ـــا، وَأْجَم ـــال، وكِلت ـــة، وكِ ـــع، وعامَّ ـــّل، وَجِمي ـــْين، وُك والَع

 (.وأجمعون

ا  د هبما االسم إذا كان القصد من التَّوكيد المعنوي  رفع ( النَّفس، والعين)أم  فيؤكَّ

امع أنَّ المتكل م السَّ ا وأقام المضاف إليه مقامـه، نحـوتوهُّ َقَتـَل العـدوَّ : م َحَذَف مضاف 

ا باشـر القتـل وحـده،  ـامع أنَّ زيـد  زيد  نفُسه أو عيُنه، فبـذكر الـنَّفس أو العـين َعلِـم السَّ

ا له بنفسه ا غيره بالقتِل، المباشر   .ولوال ذلك المكن اعتقاد كونه آمر 

ـد  وإذا كان القصد من التَّوكيد المعنوي   رفع احتمال أن ُيراد باللَّفا العـام للمؤكَّ

د إرادة العموم  د من ألفاظ التَّوكيد المعنوي  ما يؤك  الخصوُص ُيْذَكُر بعد اللَّفا المؤكَّ

ــة  ــه، وذلــك مــن خــالل بقيَّ ــد ويرفــع احتمــال إرادة الخصــوص من مــن اللَّفــا المؤكَّ

ة، وكاِل، وكِْلتا، وَأْجَمـع، ُكّل، وَجمِ : )، وهي(النَّفس والعين)األلفـــاظ غير  يع، وعامَّ

 (.وُجَمع وَجْمَعاء، وأجمعون

، فرتفع بذكر التَّوكيـد : فنقول جاء الجيُش كلُّه، والقبيلُة كلُّها، والن ساُء ُكلُّهن مثال 

ـــد وكـــون الجـــائي بعـــض  المعنـــوي  احتمـــال إرادة الخصـــوص مـــن اللَّفـــا المؤكَّ

 .المذكورين

بط بـ ـد قبلهـا قـال ولكي يحصـل الـرَّ ين ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  واالسـم المؤكَّ

ــد، وجعلــوا هــذه  النَّحويــون بوجــو  إضــافة هــذه األلفــاظ إلــى ضــمير االســم المؤكَّ

َضـْر   ُمَصـرَّ   : ألفاظ التَّوكيد علـى ضـربين »: اإلضافة على ضربين، قال ابن مالك

ــد، وهو  ةالنَّفس، والعين، )بإضافته إلى ضمير المؤكَّ وضـر   ( وكّل، وجميع، وعامَّ

                                                 
 .5/090شر  التسهيل : ينظر( 8)
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ــو  ــد وه ــى ضــمير المؤكَّ ــِويُّ اإلضــافة إل ــه)َمنْ ــع، وأخوات ــع، )، وهــي «( َأْجَم ُجَم

 (.وَجْمعاء، وأجمعون

د االسم بلفــا   ة، أو كاِل، أو )فإذا أكَّ النَّفس، أو العين، أو كّل، أو جميع، أو عامَّ

ـد للفـا التَّو( كِْلتا كيـد المعنـوي  إضـافة  ،ـاهرة  صـريحة ، ُأِضيف ضمير االسم المؤكَّ

جاء زيـد  نفُسـه أو عينُـه، وَحَضـَر القـْوُم كلُّهـم أو جمـيُعهم أو عـامُتهم، ورأْيـُت : نحو

ـالبَتْيِن كلتيهمـا فتكـون إضـافة ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  لضـمير  الطَّالَبْيِن كَِلْيهما والطَّ

د ،اهرة  صريحة    .المؤكَّ

ــد بلفــا  كانــت إضــافة هــذه ( َمــع، أو َجْمَعــاء، أو ُجَمــع، أو أجمعــينَأْج )وإذا أك 

ـة  ال صـريحة ، فنقـول ـد منويَّ دة إلى ضمير االسـم المؤكَّ َحَضـَر القـوُم : األلفاظ المؤك 

 .جميُعهنَّ : جميُعهم، وحضرِت النُّسوُة َجْمعاُء، أي: أْجَمُع وُجَمُع وأجمعوَن، أي

مخشريُّ وابنُ  ز الكوفيُّون والزَّ عـن ( ُكـّل )عطيَة االستغناء بِنِيَّـة اإلضـافة يف  وجوَّ

َمْيِفع  إِنَّا ُكـلي فِيَهـا  : التَّصريح هبا، وجعلوا من ذلك قراءة عيسى بن عمر وابن السَّ

 .، وقراءة الجمهور برفعها(ُكالًّ )بنصب  (19:غافر)

اء يف توجيه القراءتينِ  ، (إِنَّـا)َتْجَعْلُه نعت ا لـ ، ولم (فيها)بـ ( كلي )َرَفْعَت  »: قال الفرَّ

ا ( ُكلي )، فجعل « (فيها( )إنَّا)ولو َنَصْبَته على ذلك وَجَعْلَت خرب  فع مبتد  يف قراءة الرَّ

ز أن تكـون (إنَّا)خرب ( كلُّ فيها)، والجملة االسميَّة (فيها)وخربه  يف ( ُكـلي )، ولم يجـو 

ا السم  فع نعت ا، أي توكيد  مخالفته له يف اإلعرا  س ألنَّ محـلَّ اسـم إنَّ ل( إنَّ )قراءة الرَّ

ـا قـراءة النَّصـب ( ُكلي )النَّصب ولفُا  ، أمَّ ( ُكـالًّ )فهـي عنـده علـى جعـل ( ُكـال  )مرفوع 

ا السم  ـد اسـتغناء  بنيَّـة ( ُكالًّ )، وإْن لم يتَّصل بلفا (إنَّ )توكيد  ضمير  يعود على المؤكَّ

، فـالفّراء يقـول (فيهـا)هـو شـبه الجملـة ( إنَّـا)اإلضافة عن التَّصريح هبا، ويكون خرب 

د( ُكّل )بجواز وقوع لفا  ا معنويًّا، وإْن لم ُيَصرَّ  بإضافته إلى ضمير المؤكَّ  .توكيد 
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اء يف إجـازة االسـتغناء بنيَّـة اإلضـافة  مخشريُّ وابُن عطيََّة مـذهب الفـرَّ وذهب الزَّ

د عن التَّصريح هبا مع لفا  مخشريُّ (ُكّل )إلى ضمير االسم المؤكَّ وقرئ  »: ، فقال الزَّ

: وهو معرفة ، والتَّنوين ِعــَوض  من المضاف إليه، ُيريدُ ( إنَّ )على التَّأكيد السم ( ُكال  )

نا  َمْيِفع »: وقال ابن عطيَّة. «إنَّا ُكلُّ  .«بالنَّصب على التَّأكيد ( إِنَّا ُكال  : )قرأ ابن السَّ

يف التَّوكيـد ( ُكـّل )ة اإلضافة عـن التَّصـريح هبـا مـع لفـا ومنع ابن مالك االستغناء بنيَّ  

، وعلَّل ذلك بأنَّ القول بذلك يـؤدي إلـى عـدم وجـود النَّظيـر يف الضـرَبْيِن س  المعنوي 

ـا مـالزم  ( ُكّل )ألنَّ غـير  ا مـالزم  لصـريح اإلضـافة، وإمَّ من ألفاظ التَّوكيد المعنوي  إمَّ

لفاظ التَّوكيد المعنوي  بجواز االسـتعمالين مسـتلزم  لعـدم من أ( ُكّل )لمنوي ها، فإفراد 

َمْيِفع  (إِنَّا ُكلي فِيَهـا: )النَّظير، واختار ابن مالك توجيه قراءة عيسى بن عمر وابن السَّ

ــمير المرفــوع المنــِوي يف ( ُكــالًّ )بنصــــب  [19:غــافر] ، (فيهــا)علــى الحــال مــن الضَّ

مت هو العامل، وقد ُقد  ( فيها)ويكون  فِه كما قـد  َمت الحاُل على عاملها مع عدم تصرُّ

َماَواُت َمْطِويَّات  بَِيِمينِهِ ﴿ :يف قراءة  .«( َمْطِويَّات)بنصب [ 67:الزمر]﴾ َوالسَّ

ـابقة يف نصـب  يف قـراءة عيسـى بـن ( ُكـالًّ )واختار أبو حيَّان بعد ذكـر الوجـوه السَّ

َمْيِفع أن تكون  مير المتَّصل يف ( ُكالًّ )عمر وابن السَّ ووافـق ابـُن . (إنَّا)بدال  من الضَّ

مير يف ( ُكالًّ )هشام  أبا حيَّان يف جعل  وضعَّف تخريج ابن مالك لها ( إِنَّا)بدال  من الضَّ

جها ابن مالك على أن  »: على الحــال فقال حال  من ضمير الظَّرف، وفيـه ( ُكال  )وخرَّ

ـا ( ُكّل )عامله الظَّرف، وقطع  تقديم الحال على: ضْعف  من وجهين عن اإلضافة لفظ 

ر  ، واألجوُد أن تقـدَّ ا لتصير نكرة  فيصّح كونه حاال  ( إنَّ )بـدال  مـن اسـم ( ُكـال  )وتقدير 

قمـُتم : وإنَّما جاز إبدال الظَّاهر من ضمير الحاضر بدل كّل ألنَّه مفيد  لإلحاطـة، مثـل
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 .«ثالثُتكم 

مـن ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  ( ُكّل )يستغنى عن إضافة لفا أنَّه قد  وذكر ابن مالك 

د نحو قول ُكَثير د بإضافته إلى مثل الظاهر المؤكَّ  :إلى ضمير المؤكَّ

 يا أشبَه الناِس ُكل  الناِس بالَقَمرِ ... َكْم قد ذكرُتِك لو ُأْجَزى بِذْكِرُكُم 

ـد وهـو لفـ( ُكل  )حيث أضاف  اسِ )ا إلى مثل الظَّاهر المؤكَّ اسـتغناء  بـذلك ( النَـّ

د، ومثله قول الفرزدق  :عن اإلضافة إلى ضمير المؤكَّ

 وأْبَعُد الناِس ُكل  النـاِس مِْن عارِ ... أنت الجواُد الذي ُتْرَجـــى نوافُِلُه 

غائَب لم َيْهُمْم بإْقتــارِ .... وأقرُ  الناِس ُكل  الناِس مِْن َكــَرم     ُيْعطِي الرَّ

ـا لالسـم قبلهـا،  يف( ُكـل  )بـو حيـان أنَّ وذكر أ ا معنويًّ ـابقين توكيـد  ـاهدين السَّ الشَّ

، وقــد بــيَّن النَّعــُت  ُكــل  )كمــاَل المنعــوِت، وَحْمــُل  -هنــا  -وقــال هــو نعــت ال توكيــد 

على النعت بمعنى الكامِلِيَن أْمَدُ  وأْحَسُن إِذ العموم مفهوم  مما قبلـه، وأفـاد ( النَّاسِ 

 . يا أشبَه الناِس الكاملِينَ : ى  غير العموم، فكأنَّه قالالنعُت معن

،  هومـا ذكـر »: قال نا،ر الجيش يف الرد  على شيخه أبى حيَّـان ـيخ غيـُر ،ـاهر  الشَّ

ـاعر، وذلـك أنَّ المـراد بــ  ره يخـالف مـراد الشَّ اِس )فإنَّ مـا قـرَّ يـا أشـبَه النـاِس ُكـل  النَـّ

أحد  من النَّاِس إالَّ أنت، واليتمُّ للقائـل هـذا المـراد إالَّ بـأْن أنَّه ال يشبه القمَر ( بالقمرِ 

يريــد العمــوَم إْذ لــو لــم يــرده لجــاز أْن ُيقــال أنَّ غيَرهــا مــن النَّــاس يشــاركها يف ذلــك، 

به بالقمر فيها، فال يشبه  اعر انحصار الشَّ فيخرج الكالم عن المد  الحسن، ومراد الشَّ

ــاس إالَّ هــي، ــول الفــرزدق القمــَر مــن النَّ ــى يف ق ــاِس كــل  : )وهكــذا المعن ــُد النَّ وأبع

اِس كل هـم مـن العـار، فـال (وأقرُ  النَّاِس كل  الناسِ )،(النَّاسِ  سألنَّ مراده أنَّـه أبعـُد النَـّ
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أحد  يشاركه يف هذا البعد، وأقرُ  النَّاِس كل هم مـن الكـرم، فـال أحـد  يشـاركه يف هـذا 

ا كان العموم مرا ا تعيَّن التَّوكيـد ليفيـد أنَّ الخصـوص غيـر مـراد ، ولـيس القر ، فلمَّ د 

اِس الكـاملِين، ثـم إنَّ : النَّعت بمقصود  يف هذه األبيات إذ ال معنـى لقولنـا يـا أشـبَه النَـّ

القائَلْيِن هذه األبيات لم يقصدا مد  النَّاس فُيْجَعَل ما بعد نعت ـا كمـا ُقِصـَد المــْدُ  يف 

جِل س ألنَّ  أنت الرجُل ُكلُّ : قولنا جـُل )الرَّ اسِ )هـو المقصـود بالمـد ،و( الرَّ مـن ( النَـّ

ليس المقصود بذلك، إنَّمـا المقصـود بـه ( أشبَه النَّاِس، وأبعُد النَّاِس، وأقرُ  النَّاسِ )

 . « (أشبَه، وأبعُد، وأقرُ  )

*              *              * 

                                                 
 .5000و، 5008تمهيد القواعد  (8)
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 الدِّراسة القرآنيَّة: املطلب الثَّاني 

تتبُّع المواضع التـي ورد فيهـا التَّوكيـد المعنـويُّ يف القـرآن الكـريم تبـيَّن مـن  بعد

ا مــن   وأربعــين موضــع 
خــالل الحصــر واالستقصــاء وروُد التَّوكيــد المعنــويُّ يف ســتة 

ُكـّل، : )القرآن الكريم استعمل خاللها من ألفاظ التَّوكيـد المعنـوي لفظـان فقـط همـا

ــا بقيَّــة ألفــاظ(وأجمعــون ، وهــي ، أمَّ الــنَّفس، والعــين، وجميــع، : )التَّوكيــد المعنــوي 

ة، وكاِل، وكِلتا، وَأْجَمع وُجَمع، وَجْمعاء فلم يرد استعمالها للتوكيد المعنـوي  ( وعامَّ

 .يف شيء من القرآن الكريم

راسة النَّحويَّـة التصـال ألفـاظ التَّوكيـد المعنـوي  بضـمير  وسبقت اإلشارة يف الد 

د إال أ ـد إضـافة  ( ُكّل )نَّ لفا المؤكَّ إذا جاء للتَّوكيد يجب أن يضاف إلى ضمير المؤكَّ

،اهرة  عنـد جمهـور النَّحـويين، وقـد طـابق االسـتعمال القـرآينُّ ذلـك، فجـاء التَّوكيـد 

ا، كان لفا ( ُكّل )المعنويُّ بلفا  ا منها ( ُكّل )يف سبعة عشر موضع  يف ستة عشر موضع 

ا إلى ضمير االسم المؤكَّ  ( ُكّلـه)د إضـافة  لفظيَّـة  ،ـاهرة  صـريحة ، فجـاء بصـيغة مضاف 

ر يف سبعة مواضع، هي ا لضمير المفرد الغائب المذكَّ  :مضاف 

ــاِ   ﴿:قــال تعــالى -8 ــوَن بِاْلكَِت ــوَنُكْم َوُتْؤمُِن ــوَنُهْم َوال ُيِحبُّ ــُتْم ُأوالِء ُتِحبُّ َهــا َأْن

هِ   [.880:آل عمران] ﴾ُكل 

ِه ُقْل إِنَّ اأْلَ  ﴿:قال تعالى -0 ُه لِلَّ  [.821:آل عمران]﴾ْمَر ُكلَّ

ـــُه  ﴿:قـــال تعـــالى -5 يُن ُكلُّ َوَقـــاتُِلوُهْم َحتَّـــى ال َتُكـــوَن فِْتنَـــة  َوَيُكـــوَن الـــد 

هِ   [.50:ألنفالا]﴾لِلَّ

ـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاْلُهـَدى َوِديـِن اْلَحـق  لُِيْظِهـَرُه َعَلـى  ﴿:قال تعالى -1 ُهـَو الَّ

ي ِه ـالد   [.55:وبةالت] ﴾ِن ُكل 

ـُه ﴿ :قال تعـالى -2 ـَماَواِت َواأْلَْرِض َوإَِلْيـِه ُيْرَجـُع اأْلَْمـُر ُكلُّ ـِه َغْيـُب السَّ  ﴾َولِلَّ

 [.805:هود]

ـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاْلُهـَدى َوِديـِن اْلَحـق  لُِيْظِهـَرُه َعَلـى  ﴿:قال تعالى -6 ُهـَو الَّ

ي ِه ـالد   [.09:الفتح] ﴾ِن ُكل 
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ـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاْلُهـَدى َوِديـِن اْلَحـق  لُِيْظِهـَرُه َعَلـى ُهـَو ا ﴿:قال تعالى -7 لَّ

ي ِه ـالد   [.0:الصف] ﴾ِن ُكل 

 :مضافا لضمير المفرد الغائب المؤنث يف خمسة مواضع، هي( ُكّلها)وجاء بصيغة 

ــالى -8 ــال تع ــى اْلَمالئِ  ﴿:ق ــُهْم َعَل ــمَّ َعَرَض ــا ُث َه ــَماَء ُكلَّ ــَم آَدَم اأْلَْس ــِة َوَعلَّ  ﴾َك

 [.58:البقرة]

َ  َوَأَبى  ﴿:قال تعالى -0 َها َفَكذَّ  [.26:طـه] ﴾َوَلَقْد َأَرْينَاُه آَياتِنَا ُكلَّ

ِذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ﴿:قال تعالى -5  [.56:ّيـس] ﴾ُسْبَحاَن الَّ

َها  ﴿:قال تعالى -1 ِذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلَّ  [.80:الزخرف] ﴾َوالَّ

َها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيز  ُمْقَتِدر  َكذَّ  ﴿:قال تعالى -2  [.10:القمر] ﴾ُبوا بِآياتِنَا ُكل 

ا لضمير الغائبين يف ثالثة مواضع، هي( ُكّلهم)وجاء بصيغة   :مضاف 

ـــا  ﴿:قــال تعـــالى -8 ُهـــْم َجِميع   ﴾َوَلـــْو َشــاَء َربُّـــَك آَلَمـــَن َمــْن فـِــي اأْلَْرِض ُكلُّ

 [.00:يونس]

ُهْم َأْجَمُعونَ َفَسَجَد  ﴿:قال تعالى -0  [.52:الحجر]﴾  اْلَمالئَِكُة ُكلُّ

ُهْم َأْجَمُعونَ  ﴿:قال تعالى -5  [.75:ّص ] ﴾ َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُّ

، هو( ُكّلهن)وجاء بصيغة  ا لضمير الغائبات يف موضع  واحد   :مضاف 

 [.28:حزا األ] ﴾َوال َيْحَزنَّ َوَيْرَضْيَن بَِما آَتْيَتُهنَّ ُكلُُّهنَّ  ﴿:قال تعالى -8

ــة  غيــر ( ُكــّل )واســتعمل لفــا   ــد إضــافة  َمنِْويَّ ا إلــى ضــمير المؤكَّ كيــد مضــاف  للتوَّ

إلى ضـمير ( كّل )صريحة  يف موضع  واحد  كان موضع خالف  بين المجوزين إلضافة 

مخشريُّ وابن عطيَّة، وبين المـانعين لـذلك،  د إضافة َمنِْويَّة  وهم الكوفيُّون والزَّ المؤكَّ

َمْيِفعوهم بقيَّ   ﴾إِنَّا ُكـلي فِيَهـا  ﴿ »:ة النَّحويين،وذلك يف قراءة عيسى بن عمر وابن السَّ

مخشـريُّ وابـُن عطيَّـَة أن تكـون (ُكالًّ )بنصب [ 19:غافر] ، حيث أجاز الكوفيُّون والزَّ

ا السم ( ُكالًّ ) د، ومنع ( إنَّ )يف هذه اآلية توكيد  على نِيَّة تقدير إضافته إلى ضمير المؤكَّ

مير المسترت خـرب ( ُكالًّ )ذلك غيُرهم، وجعل ابن مالك  يف قراءة النَّصب حاال  من الضَّ

يف قراءة النَّصب بدل  من ( ُكالًّ )، وذهب أبو حيَّان وابُن هشام  إلى أنَّ (فيها)وهو ( إنَّ )
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مير المتَّصل يف   .«(إّنا)الضَّ

ا مـن يف( أجمعـون، وأجمعـين)وجاء التَّوكيد المعنويُّ بلفـا    وعشـرين موضـع 
 سـتة 

ــث جــاء بلفــا  ــة ، حي ــد َمنِْويَّ ــت إضــافتها لضــمير االســم المؤكَّ القــرآن الكــريم، كان

 : يف ثالثة مواضع، هي[ أجمعون )

ُهْم َأْجَمُعونَ ﴿: قال تعالى -8  [.52:الحجر] ﴾َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُّ

ــاُوونَ  ﴿: قــال تعــالى -0 ــا ُهــْم َواْلَغ ــوا فِيَه ــيَس َأْجَمُعــوَن ﴾َوُج  َفُكْبكُِب ــوُد إِْبلِ  ُن

 [.02، 01:الشعراء]

ُهْم َأْجَمُعونَ  ﴿: قال تعالى -5   [.75:ّص ] ﴾ َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُّ

ا، هي( أجمعين)وجاء بلفا   وعشرين موضع 
 :يف ثالثة 

ــالى -8 ــال تع ــينَ ﴿ : ق ــاِس َأْجَمِع ــِة َوالنَّ  َواْلَمالئَِك
ِ
ــُة اهلل ــْيِهْم َلْعنَ ــَك َعَل  ﴾ ُأوَلئِ

 [.868:البقرة]

ــالى -0 ــال تع ــاِس ﴿ : ق ــِة َوالنَّ  َواْلَمالئَِك
ِ
ــَة اهلل ــْيِهْم َلْعنَ ــَزاُؤُهْم َأنَّ َعَل ــَك َج ُأوَلئِ

 [.97:آل عمران] ﴾َأْجَمِعينَ 

ــُة اْلَبالَِغــُة َفَلــْو َشــاَء َلَهــَداُكْم َأْجَمِعــينَ ﴿ : قــال تعــالى -5 ــِه اْلُحجَّ  ﴾ُقــْل َفلِلَّ

 [.810:األنعام]

ـــالى -1 ـــال تع ـــينَ ﴿ : ق ـــنُْكْم َأْجَمِع ـــنََّم مِ ـــَءَنَّ َجَه ـــنُْهْم أَلَْم ـــَك مِ ـــْن َتبَِع  ﴾َلَم

 [.89:ألعرافا]

ــالى -2 ــال تع َبنَُّكْم  ﴿: ق ــل  ــمَّ أَلَُص  ُث
ــالف  ــْن ِخ ــْم مِ ــِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك ــنَّ َأْي َع أَلَُقط 

 [.01:ألعرافا] ﴾َأْجَمِعيَن 

ــال تعــالى -6 ــَك أَلَْمــَءَ  ﴿: ق ــْت َكلَِمــُة َرب  ـاِس َوَتمَّ ــِة َوالنَـّ ــنََّم مِــَن اْلِجنَّ نَّ َجَه

 [.880:هود]﴾ َأْجَمِعينَ 

ا َوْأُتونِي بَِأْهلُِكْم َأْجَمِعـينَ  ﴿: قال تعالى -7  ﴾َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأبِي َيْأِت َبِصير 

 [.05:يوسف]

                                                 
اف ، وا5/82 للفراء معاين القرآن: ينظر( 8) ر الوجيز 5/571لكشَّ / 5، وشر  التسهيل 265/ 1، والمحرَّ

000. 
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ـنَنَّ َلُهـْم فِـي اأْلَْرِض  ﴿: قال تعالى -9 َوأَلُْغـِوَينَُّهْم َقـاَل َر   بَِمـا َأْغـَوْيَتنِي أَلَُزي 

 [.50:الحجر] ﴾َأْجَمِعينَ 

  [.15:الحجر] ﴾َوإِنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -0

وُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -82  إِنَّا َلُمنَجُّ
 [.20:الحجر] ﴾إاِلَّ آَل ُلوط 

 [.00:الحجر] ﴾َفَوَرب َك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -88

ــالى -80 ــال تع ــَداُكْم  ﴿: ق ــاَء َلَه ــْو َش ر  َوَل
ــائِ ــا َج ــبِيِل َومِنَْه ــُد السَّ  َقْص

ِ
ــى اهلل َوَعَل

 [.0:النحل] ﴾َأْجَمِعينَ 

  [.77:األنبياء] ﴾إِنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء  َفَأْغَرْقنَاُهْم َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -85

ـــِدَيُكْم َوأَ  ﴿: قـــال تعـــالى -81 َعـــنَّ َأْي َبنَُّكْم أَلَُقط  ـــْن ِخـــالف  َوأَلَُصـــل  ْرُجَلُكـــْم مِ

 [.10:الشعراء] ﴾َأْجَمِعينَ 

 [.62:الشعراء] ﴾َوَأْنَجْينَا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -82

ْينَاُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعينَ  ﴿: قال تعالى -86  [.872:الشعراء] ﴾َفنَجَّ

ــالى -87 ــال تع ــ ﴿: ق ــاَن َعاقَِب ــَف َك ــاْنُظْر َكْي ــْوَمُهْم َف ــاُهْم َوَق ْرَن ــا َدمَّ ــِرِهْم َأنَّ ُة َمْك

  [.28:النمل] ﴾َأْجَمِعينَ 

ي أَلَْمــَءَنَّ َجَهــنََّم مِـَن اْلِجنَّــِة َوالنَّــاِس  ﴿: قـال تعــالى -89 َوَلكِـْن َحــقَّ اْلَقــْوُل مِنـ 

 [.85:السجدة] ﴾َأْجَمِعينَ 

ــا َلِمــَن اْلُمْرَســلِينَ  ﴿: قــال تعــالى -80  ﴾ْينَــاُه َوَأْهَلــُه َأْجَمِعــينَ َنجَّ إِْذ  َوإِنَّ ُلوط 

 [.851-855:الصافات]

تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعينَ ﴿: قال تعالى -02  [.90:ّص ] ﴾َقاَل َفبِِعزَّ

ـــنُْهْم َأْجَمِعـــينَ  ﴿: قـــال تعـــالى -08 ـــْن َتبَِعـــَك مِ ـــَك َومِمَّ ـــَءَنَّ َجَهـــنََّم مِنْ  ﴾أَلَْم

 [.92:ّص ]

ــــا آَســــُفوَنا اْنتَ  ﴿: قــــال تعــــالى -00  ﴾َقْمنَــــا مـِـــنُْهْم َفَأْغَرْقنَــــاُهْم َأْجَمِعــــينَ َفَلمَّ

 [.22:الزخرف]

 [.12:الدخان]﴾ إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل مِيَقاُتُهْم َأْجَمِعينَ ﴿ : قال تعالى -05
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 اخلامتة

ـمير يف العربيَّـة،  إللقاء الضوء على راسة محاولة  هذه الد   تعدُّ  أحكـام توكيـد الضَّ

 :نجملها باآليت وقد انتهيت إلى تسجيل أهم النتائج

ا لالسـم الظَّـاهر س ألنَّـه  .8 ـد  ـمير مؤك  أشار النَّحويون إلى عدم جواز وقـوع الضَّ

ا من االسم الظَّاهر   .أقلُّ إيضاح 

ــا أجــاز النَّحويــون توكيــده بإعــادة   .0 ــمير المنفصــل لفظيًّ ويف شــأن توكيــد الضَّ

د االسم الظَّاهر  زوا توكيده معنويًّا كما يؤكَّ ، وذكر لفظه، كما جوَّ من دون قيد  أو شرط 

 أنَّ بعضهم أجاز توكيده بأسماء اإلشارة 
ُّ
 .السيوطي

ــا ومنصــوب ا   .5 ــد مرفوع  ــمير المتَّصــل فــأجمع النَّحويــون علــى أنــه يؤكَّ ــا الضَّ أمَّ

فع المنفصل  ا بضمير  واحد هو ضمير الرَّ  .ومجرور 

لمنفصـل يف منع البصريُّون توكيد ضمير النَّصب المتَّصـل بضـمير النَّصـب ا  .1

ا  ا واأليسر تقعيد  اجح قياس  ، وهو الرَّ ُّ
 .حين أجازه الكوفيُّون وابن مالك والرضي

ــده  .2 ــون علــى جــواز توكي ــا أجمــع النَّحوي ــد الضــمير المتَّصــل معنويًّ يف توكي

ا بغير  ا ومنصوب ا ومجرور  ال  –من دون حاجة إلى توكيده ( النَّفس أو العين)مرفوع  أوَّ

د به بضمير رفع منفصل،  – ال  –وإن أك  كمـا أجمعـوا علـى جـواز .فذلك حسـن  –أوَّ

ا   .توكيد ضميري النَّصب والجر المتَّصلين بالنَّفس والعين من دون شرط أيض 

فع المتَّصل بالنَّفس أو العين   .6 ذهب الجمهور إلى عدم جواز توكيد ضمير الرَّ

ال  –من دون توكيده  ذلـك فقـد أجـازه بضمير منفصل، ومـا يف الكتـا  يخـالف  –أوَّ

 .سيبويه مع اإلشارة إلى قبحه، وأجازه ابن مالك 

ـد بضـمير رفـع   .7 ا لفظيًّـا تبـيَّن أنَّـه يؤكَّ ـمير المسـترت توكيـد  يف شـأن توكيـد الضَّ

ـا مـن  منفصل مناسب، وعند توكيده معنويًّا بغير الـنفس والعـين يجـوز توكيـده معنويًّ

ال   -دون حاجة إلى توكيده ـا هبـذه بضمير رفع منف -أوَّ صل مثلما يجوز توكيـده معنوي 

ال  –األلفاظ بعد توكيده  مير المسترت  -أوَّ ا إذا أريد توكيد الضَّ بضمير رفع منفصل، وأمَّ

ــده  ــى وجــو  توكي ــالنَّفس أو العــين فجمهــور النَّحــويين عل ال   –ب ــع  –أوَّ بضــمير رف
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ز سيبويه والمرب د وابن مالك على قْبح توكيده معنويًّ  د منفصل، وجوَّ ا هبما وإن لم يؤكَّ

ال   –  .بضمير رفع منفصل  –أوَّ

ا بـه  .9 ح  د اتصاال  مصـرَّ يتصل بألفاظ التوكيد المعنوي  ضمير يعود على المؤكَّ

ة)مع  َأْجَمع، وأجمعـون، )، واتصاال َمنْويًّا مع (النَّْفِس، والَعْيِن، وُكّل، وَجِميع، وعامَّ

ر  ، فال تظهر اإلضافة معها(وَجْمعاء، وُجَمع وجوز الكوفيُّـون والزمخشـريُّ . بل ُتَقدَّ

 .أيضا، وعارضهم يف ذلك ابن مالك ( ُكّل )وابُن عطيََّة االستغناء بنيَّة اإلضافة يف 

*              *              * 
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 املصادر واملراجع

، أثير الدين محمـد بـ: ارتشاف الضر  من لسان العر  .8
ّ
ن أبو حّيان األندلسي

د رمضــان عبــد : رجــب عثمــان محمــد، ومراجعــة: هـــ، تــح712يوســف، ت 

 .م 8009، مكتبة الخانجي، القاهرة 8التوا ، ط

الســيوطي، جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، ت : األشــباه والنظــائر .0

 .هـ دار الكتب العلمية، بيروت 088

ّراج، أبو بكر محمد بن سهل، ت : األصول يف النحو .5 عبد : ـ، تحه586ابن السَّ

، ط
ّ
 .م 8099، مؤسسة الرسالة، بيروت 5الحسين الفتلي

هــ، دار النـور 559النّحاس، أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد، ت : إعرا  القرآن .1

 .اإلسالمية للطبع والنشر والتوزيع 

، أبو علـي إسـماعيل بـن القاسـم البغـدادّي، ت : األمالي .2
ّ
: هــ، تـح526القالي

الكتـب المصـرّية مطبعـة السـعادة، القـاهرة محمد عبد الجواد األصمعي، دار 

 .م 8025

ابن هشام األنصارّي، جمال الدين عبـد : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .6

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة : هـــ، تــح768اهلل بــن هشــام، ت

 .بيروت  –العصرية، صيدا 

ــر: اإليضــا  يف شــر  المفصــل .7 ــن عم ــان ب ــرو عثم ــو عم ــن الحاجــب، أب ، اب

ــــح616ت ــــاف والشــــؤون .د: هـــــ، ت ــــي،وزارة األوق ــــاي العليل موســــى بن

 .م8090الدينية،الجمهورية العراقية 

ــن يوســف، ت : البحــر المحــيط .9 ــدين محمــد ب ــر ال ، أثي
ّ
ــان األندلســي ــو حّي أب

 .م 8002، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت 0هـ،ط712

ــن  األنبــارّي، أبــو الربكــات عبــد: البيــان يف إعــرا  غريــب القــرآن .0 الــرحمن ب

طه عبد الحميد طه، الهيأة المصرية العامـة للكتـا ، : هـ، تح277محمد، ت 

 م 8092القاهرة 
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ْيَمِرّي، أبو محمد عبـد اهلل بـن علـي، ت : تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي .82 الصَّ

 .م 0222د يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة : هـ، تح122بعد سنة 

هـ، 686ّي، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين، ت العكرب: التبيان يف إعرا  القرآن .88

 .م8076علي محمد البجاوي، دار الشام للرتاث، بيروت : تح

ابن عاشور، محمـد الطـاهر، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس : التحرير والتنوير .80

 .م 8091

تمهيد القواعد بشر  تسهيل الفوائد، نا،ر الجـيش، محيـي الـدين محمـد بـن  .85

ــ779يوســف، ت  ـــ، ت ــه، ط: حه ــاخر وزمالئ ــد ف ــى محم ، دار الســالم، 8عل

 .م 0227القاهرة

، أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد األنصـارّي، : الجامع ألحكام القرآن .81
ّ
القرطبي

 .عبد العليم الربدوين، دار الكتا ، بيروت : هـ، تح678ت

ـــل .82 ـــن عقي ـــى اب ـــن مصـــطفى، : حاشـــية الخضـــرّي عل ـــد ب الخضـــرّي، محم

 .العربية، مصر هـ، دار إحياء الكتب 8097ت

، أحمـد بـن يوسـف، : الدر المصون يف علم الكتا  المكنون .86
ّ
مين الحلبـي السَّ

 .د أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق : هـ، تح726ت

 .هـ 8521الصاوي، دار صادر بيروت : ديوان الفرزدق، نشر .87

 بن أبـي طالـب  .89
ّ
، جمعـه وشـرحه األسـتاذ نعـيم -رضـي اهلل عنـه  -ديوان علي

 ( .ت. د)دار الكتب العلمّية، بيروت، زرزور، 

 .م 8078د إحسان عباس، بيروت : ديوان كثير عزة، جمع وشر  .80

ابـن عقيـل، هبـاء الـدين عبـد اهلل بـن عقيـل، ت : شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك .02

 .م 8002محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت : هـ، تح760

: هــ، تـح670جمال الدين محمـد بـن عبـد اهلل، تابن مالك، : شر  التسهيل .08

ــون، ط. عبــد الــرحمن الســيد ود.د ، دار هجــر، مصــر 8محمــد بــدوي المخت

 .م 8002
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رضــي الــدين األســرتباذّي، محمــد بــن الحســن : شــر  الرضــي علــى الكافيــة .00

يوســف حســن عمــر، منشــورات جامعــة قــاريونس، بنغــازي : هـــ، تــح699ت

 .م 8079

الســـيرايف، أبـــو ســـعيد الحســـن بـــن عبـــد :  شـــر  الســـيرايف،هبامش الكتـــا .05

 . م 8069عبد السالم هارون، دار الكتا  العربي، القاهرة : هـ،تح596اهلل،ت

ابن النا،م، أبـو عبـد اهلل بـدر الـدين محمـد بـن محمـد، : شر  ألفية ابن مالك .01

 .هـ 8580هـ، دار السرور بيروت 696ت

هــ، 670ن عبـد اهلل، تابن مالك، جمال الدين محمد ب: شر  الكافية الشافية .02

 .د عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للرتاث، دمشق : تح

هــ، عـالم 615ابـن يعـيش، موفـق الـدين يعـيش بـن علـي، ت: شر  المفّصل .06

 .الكتب، بيروت 

الَمُكـوِدّي، أبـو زيـد عبـد الـرحمن بـن : شر  المكودي على ألفيـة ابـن مالـك .07

، دار الكتب العلمية، بيروت 8إبراهيم شمس الدين، ط: هـ، تح927علي، ت

 . م8006

هــ، 620ابن خروف، أبو الحسن علـي بـن محمـد، ت: شر  جمل الزجاجي .09

 .هـ 8189سلوى محمد عمر عر ، جامعة أم القرى، السعودية : تح

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهلل، : شر  عمدة الحافا وعدة الالفا .00

، نشـر لجنـة إحيـاء الـرتاث 8رشيد عبد الـرحمن العبيـدي، ط: هـ، تح670ت

 .م 8077بوزارة األوقاف العراقّية، بغداد 

، عبد اهلل بن أحمد، ت: شر  كتا  الحدود يف النحو .52
ّ
د : هــ، تـح700الفاكهي

 .م 8099المتولي رمضان أحمد، دار التضامن للطباعة، القاهرة 

ليمان الَجَمل، سـ: الفتوحات اإللهّية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية .58

، ت 
ّ
 .هـ، دار إحياء الكتب العربية، مصر 8021ابن عمر العجيلي

عبــد : هـــ، تــح892ســيبويه، أبــو بشــرعمرو بــن عثمــان بــن قنــرب، ت : الكتــا  .50
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م، وطبعة بـوالق المكتـب 8069السالم هارون، دار الكتا  العربي، القاهرة 

 .هـ8586التجاري للطباعة، مصر 

الزمخشـرّي، : ألقاويل يف وجـوه التأويـلالكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا .55

 .هـ، دار المعرفة، بيروت 259أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر، ت

، أبـو : المحتسب يف تبيين وجوه شـواذ القـراءات واإليضـا  عنهـا .51
ّ
ـــي ابـن ِجنـ 

علــي النجــدي ناصــف وعبــد الحلــيم النجــار : هـــ، تــح500الفــتح عثمــان، ت

س األعلــى للشــؤون اإلســالمية، القــاهرة وعبــد الفتــا  إســماعيل، المجلــ

 .م8001

ر الوجيز يف تفسير الكتا  العزيز .52 ابن عطية، أبو محمد عبـد الحـق بـن : المحرَّ

، دار الكتــب 8عبــد الســالم عبــد الشــايف محمــد، ط: هـــ، تــح216غالــب، ت

 .م 0228العلمية، بيروت 

ـي بـن طالـب، ت: مشكل إعرا  القرآن .56 ، أبو محمد مك 
ّ
: تـحهــ، 157القيسي

 .م 8099، مؤسسة الرسالة، بيروت 1حاتم الضامن، ط.د

إبـراهيم شـمس : هــ، تـح082األخفش، سـعيد بـن مسـعدة، ت: معاين القرآن .57

 .م 0220، دار الكتب العلمية، بيروت 8الدين، ط

أحمـد يوسـف : هـ، تح027الفّراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت: معاين القرآن .59

 .سرور، بيروت نجايت ومحمد علي النجار، دار ال

ــة .50 ــواهد األلفّي ــر  ش ــة يف ش ــن أحمــد، : المقاصــد النحوّي ــود ب ، محم
ّ
ــي العين

 .هـ، هبامش خزانة األد ، دار صادر، بيروت 922ت

محمـد عبـد : هــ، تـح092المرب د، أبو العباس محمد بن يزيد، ت : المقتضب .12

 .الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت 

، جـالل الـدين عبـد الـرحمن ا: همع الهوامع يف شر  جمع الجوامع .18
ّ
لسيوطي

د عبد العال سالم مكرم، دار البحـوث العلميـة، : هـ، تح088ابن أبي بكر، ت

 .م8070الكويت 
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 ملخص البحث

 :يتكون البحث من مقدمة وتمهيد تضمن التمهيد -

 :الحديث عن علم توجيه القراءات من خالل النقاط التالية -

 .أهم مصطلحات علم االحتجاج -

 .أهم المؤلفات فيه -

 ".التسهيل لعلوم التنزيل"اإلمام ابن جزي الكلبي، وتفسيره : فصلثم  -

 : وفيه مبحثان 

 ترجمه موجزة لإلمام ابن جزي الكلبي  :ث األولالمبح

 كتا  التسهيل لعلوم التنزيل :المبحث الثاين

 .م توجيه القراءات الواردة يف سوريت الفاتحة والبقرة جمعًا ودراسةث

*                  *                 * 
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 املقدمة

ي أنـزل علـى الحمد هلل العزيز الوها ، مالك الملوك ور  األربا ، وهـو الـذ

عبده الكتا ، ُهدى  وذكرى ألولي األلبا ، وأودعه مـن العلـوم النافعـة، والرباهـين 

صه من الخصائص العليَّـ ة، واللطـائف القاطعة غايَة الحكمة وفصَل الخطا ، وخصَّ

ة، ما جعلـه سـبحانه مـن الطبقـة العليـا مـن ة، واألسرار الربانيَّ ة، والدالئل الجليَّ الخفيَّ 

، واعـرتف علمـاءُ  البيان، حتى أربـا  اللسـان بمـا تضـمنه مـن  أعجز اإلنسان والجانَّ

 .الفصاحة والرباعة والبالغة واإلعرا  واإلغرا 

فإن علم القران العظيم هو أرفع العلوم قدرا ، وأعظمها أجرا ، وأشـرفها : أما بعد

وإن مـن ذكرا ، وإن العلوم المتعلقة بكتا  اهلل كثيـرة، وفوائـد كـل علـم منهـا غزيـرة، 

تلك العلوم علـَم توجيـه القـراءات الـذي يعتـرب مـن العلـوم الجليلـة القـدر، العظيمـة 

 .النفع، إذ به تتبين وجوه علل القراءات ويوضح عنها وينتصر لها

فوا فيـه التـآليَف المفيـدة مـا بـين   العلماء قديمًا وحديثًا هبذا العلـم فـألَّ
َ
وقد ُعني

 .مطول ومختصر

مصـادر هـذا العلـم قلَّـت العنايـة بـه رغـم أهميتـه وجاللـة  من ا  إال أن ثمة مصدر

، وهو النظـر فيمـا سـطَّره المفسـرون يف كتـبهم مـن توجيـه للقـراءات الـواردة يف قدره

اآليات القرآنيـة أثنـاء تفسـيرهم لهـا، وهـي كثيـرة جـدا  بـل ال يكـاد يوجـد تفسـير مـن 

 .ما بين موِجز  ومطنِب  التفاسير المعتربة إال ويولي هذا الجانَب عناية  فائقة  

هـا هـذا الجانـَب العنايـَة رغـم اختصـاره وقلـة وان من التفاسير التـي أولـى مؤلفُ  

فقد تعرض يف  –كتاَ  التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي رحمه اهلل –عباراته 

تفسيره لتوجيه القراءات، لـذلك أحببـت أن أجمـع توجيـه القـراءات يف هـذا البحـث 

لسـورت  "جمعـً ودراسـةا "توجيه القراءات عند ابـن جـز  الكلبـ  "ـــ الموسوم بـــ

 ."الفاتحة والبقرة

 .إ،هار عناية المفسرين لتوجيه القراءات واإلفادة منه: والهد  منه -

ــع يف البحــث - ــنهج المتب ــتقراة :والم ــنهج االس ــو الم ــتقراء : ه ــل يف اس المتمث
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تفسيره يف سوريت الفاتحة وإحصاء جميع مواضع القراءات التي وجهها ابن جزي يف 

 .والبقرة

المتمثل يف ذكر أقوال العلماء يف توجيه القراءات وعزو هـذه : والمنهج الوصف 

 . األقوال ألصحاهبا

المتمثـــل يف مقارنـــة قـــول المؤلـــف يف توجيهـــه : والمـــنهج التحليلـــ  المقـــارن

 .للقراءات بأقوال غيره من العلماء

ت سابقة ُجمع فيها أقـواُل ابـن جـزي يف لم أقف على دراسا: الدراسات السابقة

توجيــه القــراءات لكــن حظــي هــذا الســفر بدراســات ســابقة مــابين جمــع الختياراتــه 

وترجيحاته، ومنهجه،واالستنباط يف تفسيره، وقواعد الرتجيح عنـده، إلـى غيـر ذلـك 

 :من الدراسات حول تفسيره، ومن هذه الدراسات ما يلي

 . بن محمد الزبيري ابن جزي ومنهجه يف التفسير لعلي -8

جمعـًا "استنباطات ابن جزي الكلبـي يف تفسـيره التسـهيل لعلـوم التنزيـل  -0

 .لعلي بن عبدالرحمن النجاشي "ودراسة

تخريج األحاديث واآلثار يف كتا  التسهيل لعلوم التنزيل، للدكتور سامي  -5

 .بن مساعد الجهني

يف تفســيره، للــدكتور علــوم القــرآن عنــد اإلمــام ابــن جــزي الكلبــي وأثرهــا  -1

 .طارق بن أحمد الفارس

ــة يف تفســير  -2 ــه ابــن جــزي الكلبــي علــى اإلمــام ابــن عطي اســتدراكات الفقي

 .القرآن، للدكتور شايع بن عبده األسمري

                                                 
 8127طبع بدار القلم ( 8)

 رسالة دكتوراه يف جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض( 0)

 8189رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ( 5)

 رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى( 1) 

 880م العدد  8009ية بحث منشور يف مجلة الجامعة اإلسالم( 2) 
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 . ترجيحات ابن جزي الكلبي يف تفسيره عرضًا ومناقشة -6

 . وغيرها من الدراسات التي حظي هبا تفسير ابن جزي الكلبي

 : اقتضت خطة البحث أن تكون كالتاليوقد 

، والمـنهج المتبـع يف البحـث، وتتضمن أهمية الموضوع، والهدف منه: المقدمة

 .والدراسات السابقة

 : الحديث عن علم توجيه القراءات من خالل النقاط التالية: ويتضمن: التمهيد

 .تعريفه 

 .نشلته 

 .أهم مصطلحات علم االحتجاج 

 .أهم المؤلفات فيه 

 : التسهيل لعلوم التنزيل وفيه مبحثان"اإلمام ابن جزي الكلبي، وتفسيره : فصل

 : ترجمه موجزة لإلمام ابن جزي الكلبي وفيه المطالب التالية: المبحث األول

 . اسمه، وكنيته، ومولده: المطلب األول 

 .شيوخه وتالميذه: المطلب الثاين

 .مؤلفاته: المطلب الثالث 

 .ناء العلماء عليهوفاته وث: المطلب الرابع

 : كتا  التسهيل لعلوم التنزيل و فيه المطالب التالية: المبحث الثاين

 .اسم الكتا  ونسبته إلى مؤلفه: المطلب األول

 .منهج المؤلف يف كتابه بإيجاز: المطلب الثاين 

 .القيمة العلمية للكتا : المطلب الثالث

وتوجيههـا مـن خـالل سـوريت منهج المؤلف يف إيراد القراءات : رابعالمطلب ال 

 .الفاتحة والبقرة

 .م توجيه القراءات الواردة يف سورت  الفاتحة والبقرة جمعً ودراسةث

                                                 
 عدة رسائل علمية يف جامعة أم القرى( 8)
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 : وقد اتبعت المنهج التالي

 .ه فيه القراءةذكر الموطن الذي وجَّ  -8

 .القراءات الواردة من كتب القراءات المعتمدة عزو -0

م أقتصـر علـى الوجـه الـذي من وافقـه ولـ رُ كْ دراسة ما ذكره من توجيه، وذِ  -5

 .ل وجه لقائلهك ذكره، بل أذكر األوجه األخرى يف توجيه القراءات وأعزو

 .وأسأل اهلل التوفيق والسداد يف القول والعمل

 .وهذا أوان الشروع يف المقصود بعون الملك المعبود سبحانه وتعالى

*              *              * 
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 التمهيد

 (توجيه القراءات: )اج للقراءاتمقدمة يف علم االحتج

 :الحجة يف اللغة واالصطلق: تعريفه: أوال

ــة ــث: الحجــة يف اللغ ــال اللي ــذي يكــون: ق ــه ال ــد  الحجــة الوج ــه عن ــر ب الظف

 .حجج وحجاج: وجمع الحجة الخصومة

ما ُدلَّ بـه علـى ":والحجة هيهو تقديم الحجة، وهو مأخوذ منها، : واالحتجاج

 . "صحة الدعوى

 .الربهان:والحجة

إنما سميت حجة ألهنا تحج، أي تقصدس ألن القصد لهـا وإليهـا : وقال األزهري

 .وكذلك الحجة الطريق هي المقصد والمسلك

اشتهر هذا الفن بمصطلحات أخرى كثـر دوراهنـا يف هـذا العلـم : ويف االصطلق

علـــل )و، (حجـــة القـــراءات)، و(توجيـــه القـــراءات)، و(إعـــرا  القـــراءات: )مثـــل

 ،و(القراءات

ومع كل هـذا فـإن اخـتالف هـذه األسـماء (وجوه القراءات)،و(معاين القراءات)

والمصطلحات ال يؤثر يف تعريف هذا العلم، إذ أن كل هذه المسميات أصلها واحـد 

 .أال وهو علم توجيه القراءات واالحتجاج لها 

: بـه بلنـهفيمكن اسـتنباط تعريـف لمكـ  بـن أبـ  طالـب مـن ةـلل تسـميته لكتا

 .الكشف عن وجوه القراءات وعللها

ميَّــة القــراءات، كمــا أن علــم : ويعرفــه طــار كبــر  زاده بلنــه علــم باحــث عــن ل 

 . القراءة باحث عن آنيتها

                                                 
 .ابن المظفر(8)

 (5/502( )حجَّ )هتذيب اللغة (0)

 880التعريفات للجرجاين ص( 5)

 575الكليات للكفوي ص( 1)

 (90)التعريفات للجرجاين (2)
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 .رواية -علم القراءات –دراية، والثاين  -علم التوجيه -فاألول : ثم قال

راءات، وتبيين وجه ما معرفة توجيه الق:النوع الثالث والعشرون :وقال الزركش 

 . ذهب إليه كل قارئ، وهو فن جليل وبه تعرف جاللة المعاين وجزالتها

الكشف عن وجوه القراءات، وذلك : األصل يف االحتجاج :وقال سعيد األفغاين

بأساليب اللغة األخرى، وال يراد به توثيق القراءة، أو إثبات صحة قاعدة نحوية فيها، 

 .النحوكما هو مقرر يف أصول 

القـراءات  وعلـلِ  وجـوهِ  منـه تبيـينُ  دُ َصـقْ يُ  علم  : حاز  حيدر بلنه يعرفه الدكتورو

 .لها عنها واالنتصارُ  واإليضاُ  

 :نشلة علم االحتجاج: ثانيً

 : يمكن تقسيم مراحل علم االحتجاج إلى المراحل التالية

ثــل كثيــر مــن االحتجاجــات الفرديــة يف ثنايــا الكتــب م مرحلــة:األولــى المرحلــة

 .االحتجاجات المبثوثة يف كتب اللغة والتفسير وغيرها

مـن قولـه تعـالى ( ننشـرها) ومنه ما ورد عن ابن عباس رضـي اهلل عنهمـا أنـه قـرأ

ُثـمَّ إِذا شـاَء : )واحـتج بقولـه. إحياؤهـا: إنشـارها( . اهَ رُ نِشـنُ  َف ْيـكَ  امِ ظَ عِ ى الْ إلَ  رْ انظُ وَ )

 .(َأْنَشَرهُ 

كذلك احتجـاج سـيبويه لـبعض مـا أورده يف كتابـه مـن قـراءات، ومن هذا البا  

علـى أن المـذكر قـد يكتسـب التأنيـث  (تلتقطه بعض السـيارة)تخريجه قراءة : مثل

 .عند إضافته إلى مؤنث

                                                 
 (5/552)مفتا  السعادة ( 8)

 (550/ 8)الربهان ( 0)

  6أصول النحو ص( 5)

 (8/89)شر  الهداية  مقدمة(1)

 (8/870)معاين القرآن للفراء ( 2)

  67انظر مختصر يف شواذ القراءات البن خالويه ص  ،وهي قراءة شاذة قرأ هبا الحسن وقتادة( 6)

 . جهود سيبويه يف التفسير للدكتور أحمد الخراط :وانظر( 8/28)الكتا  لسيبويه ( 7)
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ــة ــة الثاني ــم االحتجــاج: المرحل ــات مســتقلة يف عل ــة ،هــور مؤلف ــه "مرحل توجي

 ."القراءات

 :فت استقالال  يف هذا الفن تحت عنوانوسيأيت ذكر أهم المؤلفات التي أل

  .توجيه القراءات "أهم المؤلفات يف علم االحتجاج

 : مصطلحات علم االحتجاج: ثالثا

 : أطلق العلماء على هذا العلم عدة مصطلحات منها

، وإعـــرا  ، ومعـــاين القـــراءات، وعلـــل القـــراءاتوجـــوه القـــراءات

 .، وتوجيه القراءاتالقراءات

 : توجيه القراءات "أهم المؤلفات يف علم االحتجاج: ابعًر

سلكتف  هنا باإلشارة للكتب المطبوعة ومن أراد االستزادة فليراجع مقدمة شرق 

 .الهداية للمهدو 

 .(هـ572ت)علل القراءات ألبي منصور األزهري  -8

إعرا  القراءات السبع وعللها ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويـه  -0

 .(هـ572: ت)

 .البن خالويه.الحجة يف القراءات السبع -5

                                                 
الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا : كتابـه( هـ157ت)كما سمى مكي بن أبي طالب القيسي (8)

 .وحججها

 ."علل القراءات"يف كتابه ( هـ572ت)كما فعل أبو منصور األزهري (0)

أحمد بن قاسـم اللخمـي كتابـه ، و"المختار يف معاين قراءات أهل األمصار"ابن إدريس كتابه كما سمى (5)

 (.8/07)غاية النهاية : ينظر. "معاين القراءات"

 ."إعرا  القراءات السبع وعللها": كما سمى ابن خالويه كتابه(1)

المغنـي يف توجيــه "محمـد سـالم محيســن يف : وهـذا هـو المصــطلح الـذي اسـتقرَّ عليــه المتـأخرون مثــل(2)

 ."القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العر "والشيخ عبد الفتا  القاضي يف ،  "القراءات العشر

عـوض حمـد القـوزي، وكـذلك بتحقيـق نـوال بنـت إبـراهيم .صـطفى درويـش و دم.وقد طبع بتحقيـق د(6)

 .الحلوة يف جزءين

 ـ.ه8185وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة ، عبد الرحمن العثيمين /وقد طبع بتحقيق د(7)

 .وهناك من ينفي نسبته البن خالويه. عبد العال سالم مكرم/ حققه ونشره د(9)
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الحجة يف علل القراءات السبع ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار  -1

 .(هـ577: ت)الفارسي 

المحتســب يف تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــا  عنهــا ألبــي الفــتح  -2

 .(هـ500ت )عثمان بن جني 

ــايف يف علــل القــراءات إلســ -6 ماعيل بــن إبــراهيم السرخســي الهــروي الش

ا    .(هـ181: ت)المعروف بابن القرَّ

 .(هـ112: ت نحو)حجة القراءات ألبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة  -7

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبـي محمـد مكـي  -9

 .(هـ157: ت)بن أبي طالب القيسي 

 .(هـ112: ت نحو)مار المهدويشر  الهداية ألبي العباس أحمد بن ع -0

المختار يف معاين قراءات أهل األمصار، ألبي بكـر أحمـد بـن عبيـد اهلل بـن  -82

 .(من علماء القرن الرابع الهجري)إدريس 

كشف المشكالت وإيضا  المعضالت يف إعرا  القرآن وعلل القـراءات  -88

 .(هـ215: ت) "بجامع العلوم"ألبي الحسن الباقولي المعروف 

لموضح يف وجوه القراءات وعللها، ألبي عبد اهلل نصر بن علي الشيرازي ا -80

 .(هـ262: ت)المعروف بابن أبي مريم 

                                                 
 .نها التي عن دار المأمون للرتاث بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير حويجايتوقد طبع أكثر من طبعة، م(8)

 .بالقاهرة يف جزأين وقد طبع وصدر عن المجلس األعلى للشئون اإلسالمية(0)

 .وقد حقق يف الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ولم يطبع بعد(5)

 .طبع بتحقيق سعيد األفغاين، مطبوعات دار الرسالة بدمشق(1)

 .محي الدين رمضان ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/وقد طبع بتحقيق د(2)

 .هـ يف جزأين8186حازم سعيد حيدر وصدر عن مكتبة الرشد /وقد طبع بتحقيق د(6)

 .عبد العزيز الجهني وصدر عن مكتبة الرشد يف جزأين/وقد طبع بتحقيق د(7)

 .هـ يف جزأين8180در عن دار عمار عبد القادر السعدي وص/ وقد طبع بتحقيق د(9)

وصدر ضمن مطبوعات الجماعة الخيريـة لتحفـيا القـرآن ، عمر حمدان الكبيسي / وقد طبع بتحقيق د(0)

 .الكريم بجدة
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الشفاء يف علل القراءات ألبي الفضل أحمد بن محمد بن محمد الحريري  -85

 .(هـ722ت حدود)البخاري

 ألبي البقاء عبد اهلل بن حسين العكربي إعرا  القراءات الشواذ، -81

 .(هـ686: ت)

 القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العر ، للشيخ عبد الفتا  القاضي  -82

 .(هـ8125: ت)

قاسـم أحمـد الـدجوي : قالئد الفكر يف توجيه القراءات العشـر، للشـيخين -86

 .ومحمد الصادق قمحاوي

 .لمحمد الصادق قمحاوي،طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر -87

 .(هـ8122: ت)

ــتني -89 ــة المس ــث اللغ ــن حي ــواترة م ــراءات المت ــه الق ــرا  -ر يف توجي  -اإلع

 .محمد محمد سالم محيسن/للشيخ د. التفسير

 .المغني يف توجيه القراءات العشر المتواترة له أيضًا -80

ــبعة  -02 ــد الس ــة بع ــراءات الثالث ــة والصــرفية للق ــار النحوي ــات واآلث التوجيه

 .للدكتور علي محمد فاخر

                                                 
 .وقد حقق الكتا  يف جامعة أم القرى بمكة المكرمة ولم يطبع بعد(8)

 .هـ يف جزأين8187وصدر عن عالم الكتب. وقد طبع بتحقيق محمد السيد أحمد عزوز(0)

وقد طبع عدة طبعات آخرها التي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الفتـا  القاضـي والتـي (5)

 .صدرت ضمن مطبوعات معهد الشاطبي بجدة

 .وقد طبع بمطبعة علي صبيح بالقاهرة(1)

 .م8079وقد طبع عدة طبعات منها التي بالقاهرة عام (2)

 .هـ8506ر بالقاهرة يف طبعته األولى عام صدر عن مكتبة جمهورية مص(6)

 .وقد طبع يف ثالثة أجزاء(7)

 هـ8102وقد صدر عن مكتبة وهبة بالقاهرة (9)
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 فصل

 زي الكليب رمحه اهلل وكتابه التسهيل يف علوم التنزيلاإلمام ابن ج

 : وفيه مبحثان

 :ترمجة موجزة لإلمام ابن جزي الكليب: املبحث األول

 .اسمه وكنيته ومولده: المطلب األول

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى بن عبد الرحمن بن : اسمه: أوالا 

 .يوسف بن جزي الكلبي

 .سعيد بن جزييوسف بن : وقيل

 .، فهو معروف بمحمد بن جزيسعيد بن جزي: وقيل

أبو القاسم، ويشاركه فيها جـده أيضـًا، وقـد تكنـى هبـذه الكنيـة مـع : كنيته: ثانيً

ولعـل هـذا النهـي ، (بكنيتـي اال تتكنـو)ورود النهي عن ذلك يف الحديث الصحيح 

عـن علـي رضـي : ث الـواردمخصوص بزمن حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم للحـدي

إن ولـد لـي ولـد مـن بعـدك أسـميه باسـمك وأكنيـه : يا رسـول اهلل: قلت: اهلل عنه قال

 .(نعم): بكنيتك  قال

ولد اإلمام ابن جزي يف يوم الخميس التاسـع مـن ربيـع الثـاين عـام : مولده: ثالثً

                                                 
 (.0/98)وطبقات المفسرين للداووي ( 0/95: )وغاية النهاية( 9/09)نفح الطيب : ينظر(8)

 (.8/025)والدرر الكامنة ( 8/27)اإلحاطة يف أخبار غرناطة : ينظر(0)

 (.1/862)الدرر الكامنة : ظرين(5)

حـديث ( 8/55) عليـه وسـلم با  إثم من كذ  على النبـي صـلى اهلل، أخرجه البخاري يف كتا  العلم (1)

حـديث رقـم ( 0/8690)با  النهى عـن التكنـي بـأ  القاسـم ، ومسلم يف كتا  اآلدا  ( 882)رقم 

(0858.) 

ــا (2) ــا  اآلدا ، ب ــو داوود يف أول كت ــا يف الر: أخرجــه أب ــرقم( 722)خصــة يف الجمــع بينهم ( 1067)ب

با  ما جاء يف كراهية الجمع بين اسم النبي صلى اهلل عليـه وسـلم وكنيتـه ، والرتمذي يف أبوا  اآلدا  

بـا  اسـم النبـي ، يف األسـماء ( 915)رقـم ( 005)والبخاري يف األد  المفـرد ( 0915)رقم ( 650)

ــه ــه وســلم وكنيت ــال األلبــاين صــلى اهلل علي ، ( 752)رقــم( 0/852)وأحمــد يف المســند . صــحيح :وق

 ...إذا عطس أحدكم فليقل الحمد هلل. ، كتا  اآلدا  (7989)رقم( 1/181)والحاكم يف المستدرك 



 أمحد بن عيل احلرييص .د               والبقرة الفاحتةودراسة لسوريت  مجعا   -  توجيه القراءات عند اإلمام ابن جزي

 
555 

صـالة والنبـل يف بيـت عريـق يف األ ثالثة وتسعين وستمائة للهجرة يف مدينة غرناطة

ــب ــح الطي ــول يف نف ــم، يق ــالمغر  »: والعل ــر مشــهور ب ــت كبي ــي جــزي بي ــت بن وبي

 .«واألندلس

 .«ذو البيت األصيل، والمجد الرفيع األثيل»: ويف تاريخ قضاة األندلس

 .«من بيت علم وعدالة وفضل وجاللة»: ويف شجرة النور الزكية 

*              *              * 

                                                 
 (.0/88)ومعجم المؤلفين( 9/52)نفح الطيب : ينظر(8)

 (. 82/810)نفح الطيب (0)

 .877ص (5)

 .058ص (1)
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 شيوخه وتالميذه: لب الثانياملط

 :أةذ اإلما  ابن جز  عن جلة من العلماء، ومن أشهرهم: شيوةه: أوالا 

صـاحب مـالك التأويـل  (هــ729 -607)أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي -8

 .وغيره من المؤلفات النافعة

الممتـــع يف : مــن تصـــانيفه (هــــ780 -618)أبــو عبـــد اهلل بــن الكمـــاد  -0

 .القراءات

ملء العيبـة فيمـا جمـع : من تصانيفه(هـ708 -627)يد الفهري ابن رش -5

 .بطول الغيبة

اإلشــراف علــى  :مــن تصــانيفه(هـــ705 -615)األنصــاري ابــن الشــاط -1

 .يف التعريف برجال البخاري "أعلى الشرف 

 .(هـ701-612)المالقي  أبو عبد اهلل الهاشمي الطنجالي -2

 :تلميذه: ثانيً

تعليم والتدريس وتخرج علـى يديـه خلـق كثيـر مـن العلمـاء ى رحمه اهلل للتصدَّ 

 : األفذاذ من الوزراء والقضاة والفقهاء واللغويين، ومن أشهرهم

بلغـت مؤلفاتـه  ،(هـ776-785)ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب  -8

 .فوق الستين، منها اإلحاطة، والكتيبة الكامنة

نزهة البصائر : من مصنفاته، (هـ تقريبًا705 -725)أبو الحسن النباهي -0

 .واألبصار

                                                 
 (.8/855)لعوالبدر الطا( 8/899)اإلحاطة : ينظر(8)

 (.0/65)وغاية النهاية ( 5/62)اإلحاطة : ينظر(0)

 (.058-0/000)والدرر الكامنة ( 815-5/852)اإلحاطة : ينظر(5)

 (.087)وشجرة النور الزكية ( 0/820)الديباج المذهب : ينظر(1)

 (.5/160)والدرر الكامنة ( 5/012)اإلحاطة : ينظر(2)

 (0/08)البدر الطالع : ينظر(6)

 (0/2)وأزهار الرياض ( 022)نيل االبتهاج : رينظ(7)
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 .(هـ تقريبًا772-720)ابن عطية المحاربي  -5

كان معاصرا  لإلمـام . (هـ771-هـ تقريبًا708)أبو القاسم بن الخشا   -1

 .وكان إمامًا يف القراءات -ابن الجزري

 

 :مؤلفاته: املطلب الثالث

 .التسهيل لعلوم التنزيل يف تفسير القرآن -8

 .الوصول إلى علم األصول تقريب -0

 .الدعوات واألذكار المخرجة من صحيح األخبار -5

القوانين الفقهية يف تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية  -1

 .والحنفية والحنبلية

 .المختصر البارع يف قراءة نافع -2

 .أصول القراء الستة غير نافع -6

 .الفوائد العامة بلحن العامة -7

 .وغيرها من المؤلفات النافعة وله شعر كثير

 

                                                 
 (.5/222)اإلحاطة: ينظر(8)

 . (95،  0/027)وغاية النهاية ( 2/0)الدرر الكامنة : ينظر(0)

 .وقد طبع عدة طبعات(5)

 .محمد المختار بن الشيخ محمد األمين الشنقيطي/وقد طبع عدة طبعات، منها التي بتحقيق د(1)

 .الفصل الثالث يف الدعاء. انين الفقهية يف با  المأمورات المتعلقة باللسان ذكره يف آخر كتا  القو(2)

 .محمد بن سيدي محمد موالي/د.بتحقيق أ وقد طبع الكتا (6)

 .م0225وقد طبع بتحقيق محمد الطرباين بمكتبة أوالد الشيخ للرتاث عام (7)

 (. 0/072)ينظر الديباج المذهب ( 9)

  .ينظر المصدر السابق( 0)
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 :وفاته، وثناء العلماء عليه: املطلب الرابع

 : وفاته: أوالا 

، تويف رحمه اهلل بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتأليف والجهـاد يف سـبيل اهلل

ــين الســابع مــن جمــادي األولــى ســنة إحــدى وأربعــين  ــوم االثن وكانــت يف ضــحى ي

رحمـه .سنة فقط( 19)عن عمر يف موقعة طريف مع النصارى( هـ718)وسبعمائة 

 .اهلل وتقبله يف عداد الشهداء

 : ثناء العلماء عليه: اثانيا 

كان رجال  ذا مروءة كاملة، حافظًا متقنًا، ذا أخالق فاضلة »: قال عنه الحضرمي

 .«وديانة وعفة، وطهارة، وشهرته دينًا وعلمًا أغنت عن التعريف به

شيخنا الفقيه الجليـل األسـتاذ المقـرئ، الخطيـب العـالم »: يف موضع آخر وقال

 .«المتقن الحسيب الماجد الصدر المعظم الشهيد بموقعة طريف

 
*              *              * 

                                                 
 (.085)وشجرة النور الزكية ، ( 5/5)اإلحاطة : ينظر(8)

 (.050)نيل االبتهاج : ينظر(0)

 .المصدر السابق(5)
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 كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: املبحث الثاني

 .اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: المطلب األول

وسـميته كتـا  التسـهيل :  مقدمة الكتا  على اسمه حيـث قـاليف المؤلُف  نصَّ 

 .لعلوم التنزيل

ــه كــل مــن تــرجم لــه، وهــو كــذلك  ــه فقــد ذكــره ونســبه إلي أمــا توثيــق نســبته إلي

 .المنصوص عليه يف مخطوطات الكتا  كما نص على ذلك من حقق الكتا 

 "بتيجاز"منهج المؤلف يف تفسيره : المطلب الثاين

وصـنفت هـذا الكتـا  يف : ريق التي سلكها يف كتابـه حيـث قـالبيَّن المؤلف الط

تفسير القـرآن العظـيم، وسـائر مـا يتعلـق بـه مـن العلـوم، وسـلكت مسـلكًا نافعـًا، إذ 

 : تتضمن أربع فوائد: جعلته وجيزا  جامعًا قصدت به أربع مقاصد

 ن جمُع كثير من العلم يف كتا  صغير الحجم، تسهيال  للطـالبي: الفاةدة األولى

وتقريبًا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتا  علـى مـا تضـمنه الـدواوين الطويلـة 

ــم، ولكــن بعــد تلخيصــها وتمحيصــها، وتنقــيح فصــولها وحــذف حشــوها  مــن العل

وفصولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللبا  المرغـو  فيـه، دون 

إين عزمـت علـى إيجـاز العبـارة،  القشر المرغو  عنه من غير إفراط وال تفـريط، ثـم

 .وإفراط االختصار، وترك التطويل والتكرار

 نكت عجيبة، وفوائد غريبة، قلَّما توجد يف كتا ، ألهنا مـن  رُ كْ ذِ : الفاةدة الثانية

 .بنات صدري، وينابيع ذكري، ومما أخذته عن شيوخي رضي اهلل عنهم

 المقفـالت، وإمـا بحسـن إمـا بحـل العقـد  المشـكالت، إيضاُ  : الفاةدة الثالثة

 .المجمالت وبيانُ  العبارة ورفع االحتماالت،

 ــة ــُق : الفاةدةالرابع ــز  تحقي ــا والصــحيح وتميي ــقيم منه ــوال المفســرين، الس أق

 .الراجح من المرجو 
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 .القيمة العلمية للكتاب: المطلب الثالث

تظهر المكانة العلمية للكتا  من خالل مكانة مؤلفه، ومن خالل موضعه الذي 

 .ن أجله ألف الكتا م

فموضوع الكتا  هو أشرف الموضوعات على اإلطالق إذ ُيعنى بتفسير أشرف 

كتا  أنزل، ومؤلفه من علماء القرن الثامن الهجري، فهو لم يكـن مجـرد ناقـل آلراء 

تحقيـق وتـرجيح لءقوال،ولـه  –رغـم وجـازة عباراتـه واختصـاره  –من سبقه بل فيه 

 .واضحةآراؤه الخاصة واجتهاداته ال

وتظهر قيمة الكتا  العلمية من خالل الدافع والمقصد الذي جعلـه يؤلـف هـذا 

وصنفت هذا الكتا  يف تفسير القرآن العظيم، وسائر ما يتعلق بـه : الكتا  حيث قال

: من العلوم، وسلكت مسلكًا نافعًا، إذ جعلته وجيزا  جامعًا قصدت به أربع مقاصـد

 هـ.أ.تتضمن أربع فوائد

لفوائد والمقاصد والتي سبق ذكرها يف المطلب السابق عند ذكر مـنهج ثم ذكر ا 

 .المؤلف يف تفسيره 

 :والمتأمل يف هذا السفر القيم يجد أنه تميز بميزات عديدة منها

علو كعب مؤلفه يف علوم الشريعة والعربية وغيرها مما كان له األثر الكبيـر يف  

 .تفسيره

جـدا  يف علـوم القـرآن وأصـول التفسـير تقدمته للتفسير بمقدمة نفيسـة ومهمـة  

 :حتى غدت كتابًا مستقال  ُيعنى هبا العلماء، وقد قسم هذه المقدمة إلى مقدمتين

 :المقدمة األولى، وفيها اثنا عشر بابً 

يف نزول القرآن على رسـول اهلل صـّلى اهلل عليـه وسـّلم مـن أّول مـا  :الباب األّول

 .بعثه اهلل بمكة

 .السور المكية والمدنيةيف  :الباب الثاين 

 .يف المعاين والعلوم التي تضمنها القرآن :الباب الثالث

 .يف فنون العلم التي تتعلق بالقرآن :الباب الرابع
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والوجوه التي يرجح هبا بين . يف أسبا  الخالف بين المفسرين :الباب الخامس

 .أقوالهم

 .يف ذكر المفسرين :الباب السادس 

 . اسخ والمنسوخيف الن: الباب السابع 

 . يف جوامع القراءة :الباب الثامن 

 . يف الوقف :الباب التاسع 

 .يف الفصاحة والبالغة وأدوات البيان :الباب العاشر 

 .يف إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند اهلل عز وجل :الباب الحاد  عشر 

 . يف فضل القرآن: الباب الثاين عشر 

، وهــي بمنزلــة معجــم مصــغر أللفــاظ تفســير معــاين اللغــات يف: المقدمــة الثانيــة

 .القرآن الكريم

 .وهاتان المقدمتان العلميتان مما تميز به هذا التفسير القيم

 :ومما يضاف لقيمة الكتا  العلمية أيضًا

فهو قد جمع بـين التفسـير بالمأثور،حيـث حـوى  -اهتمامه بالتفسير بالمأثور  

، والتفسـير بـالرأي -ة بآيات أخرى وأحاديـث وآثـارعلى كم كبير من اآليات المفسر

 .المحمود، بأسلو  ميسر وعبارة موجزة

 .أن فيه تتبعًا ألقوال المفسرين وترجيحًا لبعضها على بعض 

 .فيه تسخير للعلوم األخرى لخدمة أغراض التفسير  

أنه رغم وجازته إال أن جانب الوعا والتذكير واضح وبـين يف التفسـير، فتـارة  

: عـن التقـوى بتفصـيل ال تكـاد تجـده يف بعـض المطـوالت،يف ثالثـة فصـول يتحدث

 .فضائلها وهي خمس عشرة 

 .والبواعث على التقوى وهي عشرة 

 .ودرجاهتا وهي خمس

 .وتارة يتحدث عن التوبة وفرائضها، وآداهبا، ومرتبها، والبواعث عليها 
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 .وغير ذلك من المواضع التي يربز فيها جانب الوعا

 .القراءات وتوجيهها بما ال تجده عند غيره من المفسرين  بذكرأنه عني  

 .االهتمام بذكر النكت واللطائف التفسيرية  

 .دفع إيهام االضطرا ، أو دعوى التعارض بين اآليات 

ومن الجوانب المهمة التي تربز قيمة الكتا  العلمية ماذكره الزبيري من أن  

د الـذي وصـل إلينـا مـن تفاسـير الحقبـة تفسير ابن جزي هو التفسير األندلسي الوحي

 .المتأخرة يف تاريخ األندلس

إلى غير ذلك من الجوانب التي تميـز هـذا التفسـير رغـم اختصـاره ووجـازة  

 .عبارته إذا ما قورن بغيره من كتب التفسر المختلفة

*              *              * 
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 هاجيِهاملؤلف يف إيراد القراءات وتو منهُج: رابعاملطلب ال

 :يمكن تلخي  منهجه رحمه اهلل يف إيراد القراءات وتوجيهها يف النقاط التالية

 .اقتصاره على القراءات السبع دون غيرها مما تواتر -8

أنه يذكر األوجه الواردة يف القراءات دون عزوها لمن قرأ هبا إال يف مواضع  -0

 . يسيرة

 .قد يذكر بعض القراءات الشواذ -5

 .على أخرى، ويذكر سبب الرتجيح أنه قد يرجح قراءة -1

ا بآيات أخرى -2  .أنه قد يستدل لقراءة مَّ

 .أنه يف الغالب ال يذكر القراءات الواردة إال ويذكر لها توجيهًا -6

أنــه ال يقتصــر يف التوجيــه علــى التوجيــه النحــوي فقــط، بــل يــذكر المعنــى  -7

 .المستفاد من القراءة األخرى

دة لهـا تـأثير يف الحكـم الفقهـي فإنـه يبـين أثـر أنه إذا كانت القـراءات الـوار -9

 .القراءة على الحكم الفقهي ويفصل يف ذلك

                                                 
 00انظر على سبيل المثال ص(8)

 87انظر على سبيل المثال ص(0)

 05انظر على سبيل المثال ص(5)

 07انظر على سبيل المثال ص(1)

 09انظر على سبيل المثال ص(2)
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 سورة الفاحتة

 بغير ألف من المْلك، وقـرأ عاصـم والكسـائي قراءة الجماعة ژٺژ -8

مالـك مجـيء يـوم الـدين، أو مالـك األمـر يـوم الـدين، : باأللف، والتقدير علـى هـذا

 : من ثالثة أوجه وقراءة الجماعة أرجح

إذ قـد يوصـف كـل أحـد بالمالـك لمالـه،  أّن الملَِك أعظُم من المالك: األّول

 .وأما الملك فهو سيد الناس

 .ژۆئۈئۈئېئېئېئژ : قوله: والثاين

أهنا ال تقتضي حذف ا، واألخرى تقتضيهس ألنَّ تقديرها مالـك األمـر، أو : والثالث

 .صلمالك مجيء يوم الدين، والحذف على خالف األ

فهـــي علـــى طريقـــة  ژٺٺژإلـــى ژٺژوأّمـــا قـــراءة الجماعـــة فإضـــافة 

الملـك يف : أي: االتساع، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفيـة

وقـد . يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك األمور يوم الدين، فيكون فيـه حـذف

( ملـك)، وقـد قـرئ رويت القراءتان يف الحديث رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم

 .بوجوه كثيرة إال أهنا شاذة

                                                 
ا واب( 8)  .ن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا جعفريعني نافع 

 .وخلف العاشر ويعقو ( 0)

: ، وبسـتان الهـداة ألبـي بكـر الجنـدي859: ، والتبصرة البن فارس الخياط888: التيسير للداين: ينظر

 .896: ، وتحبير التيسير0/102

 .8/6: ، والكتا  المختار8/82: شر  الهداية: ينظر( 5)

ما حديث أم سلمة رضي اهلل عنها كما سنن الرتمذي، أبوا  القراءات عن رسـول اهلل رويت بغير ألف ك( 1)

، وســنن أبــي داود، كتــا  الحــروف والقــراءات (0007)صــلى اهلل عليــه وســلم، بــا  فاتحــة الكتــا  

، ورويت بألف عن النبي صلى اهلل عليه وسـلم كمـا يف سـنن الرتمـذي، أبـوا  القـراءات عـن (1228)

، وســنن أبــي داود، كتــا  الحــروف (0009)اهلل عليــه وســلم، بــا  فاتحــة الكتــا  رســول اهلل صــلى 

 (.1222)والقراءات 

: ينظـر السـبعة. بسـكون الـالم( َمْلـِك يـوم الـدين)رواية عبـدالوارث عـن أبـي عمـرو و.  0ص: التسهيل( 2)

عزيز وابـن بفتح الكاف، وروي عن عمر بن عبدال( َملَِك يوِم الدين)، وروي عن أبي حيوة 821-822

= 
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إنـه : ، وقـد قيـلوبين الصاد والـزاي والسين بالصادژٹژوقرئ  -0

، وإنما أبدلوا منها صادا  لموافقة الطـاء يف ، واألصل فيه السينقرئ بزاي خالصة

 .وأما الزاي فلموافقة الطاء يف الجهر.االستعالء واإلطباق

                                                 
= 

( َمَلـَك يـوم الـدين)، وروي عن الحسن البصري ويحيى بن يعمر (مالَِك يوم الدين)السميفع وغيرهما 

، 8/806: ينظر يف ذلـك كلـه التحصـيل للمهـدوي. بفتح الالم والكاف، ويوم بالنصب على المفعولية

 .8/822: والمحرر الوجيز

وابـن عـامر وعاصـم والكسـائي وأبـو جعفـر وخلـف نـافع والبـزي وأبـو عمـرو : قرأ هبا كذلك الجمهور(8)

 .العاشر ورو 

 .قرأ هبا كذلك قنبل ورويس(0)

 .896: ، وتحبير التيسير028: وإرشاد المبتدي للقالنسي 888: التيسير: ينظر.قرأ هبا كذلك حمزة(5)

 826: السبعة البن مجاهد: ينظر. رويت عن حمزة(1)

وقــال ابــن أبــي . 8/51: ، والكشــف8/86: شــر  الهدايــة، و8/86: علــل القــراءات لءزهــري: ينظــر(2)

ة بالسينس ألنه أصل الكلمة فهي َسِرْطت الشيء إذا بلعَته ألن السـراط يسـرتط: مريم : الموضـح. المـارَّ

ومــا جــاء علــى األصــل فــال يحتــاج إلــى : وقــال المهــدوي. 8/86: علــل القــراءات: ، وانظــر8/052

 .8/86: شر  الهداية. احتجاج

: وقال مكي بن أبي طالـب. 8/052: والموضح. 8/86: وشر  الهداية. 8/89: علل القراءات: ينظر(6)

وحجة من قرأ بالصاد أنه اتبع خط المصحف، واللفا بالمطبق المجهور بعد المستفل المهمـوس فيـه 

تكلف وصعوبة، فأبدل من السين صادا  لمؤاخاهتا الطاء يف اإلطبـاق والتصـعد ليكـون عمـل اللسـان يف 

: الكشـف. طباق والتصعد عمال  واحدا ، فلذلك أسهل وأخف وعليـه جمهـور العـر  وأكثـر القـراءاإل

8/51. 

 .8/058: والموضح. 8/87: وشر  الهداية. 8/22: الحجة: ينظرو.  82ص: التسهيل (7)
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سورة البقرة

مـن خـدع وهـو أبلـل يف  بفتح الياء من غيـر ألـفژچچژوقرئ   -5

 .المعنى، ألنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له

بون الرســـول صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه : أي بالتشـــديدژکژ  -1 ُيكـــذ 

 .وسلم

 .(آمنا)أي َيْكِذبون يف قولهم  بالتخفيف: وقرئ

 مـــن الـــزوال بـــاأللف( أزالهمـــا)، وأزل القـــدممتعـــّد مـــن ژىژ -2

                                                 
والباقون بضـم . ابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة وأبو جعفر ويعقو  وخلف العاشر: قرأ هبا كذلك(8)

 .090: وتحبير التيسير. 817: والتبصرة. 800: التيسير: ينظر. اء وفتح الخاء مع األلفالي

والفـرق بـين خـادع زيـد عمـرا  وخدعـه، : قال فيـه. 8/81: الكتا  المختار: ينظرو.  81ص : التسهيل (0)

نـه قـد أنك إذا قلت خادع زيد عمرا  فجائز أن يكون قد خدعه فانخدع له، فأمـا إسـقاط األلـف فمعنـاه أ

 .هـ. أ. انخدع له

 -يخـادعون)أنـه لمـا كـان . من قرأ من غير ألف أنـه جعـل أفعـل مـن واحـد، وعلـة مـن قـرأ بـألف ةُ فعلَّ 

ــى لفــا األول( ويخــدعون ــاين عل ــى واحــد أجــرى الث ــة بمعن ــة: ينظــر.يف اللغ . 8/821: شــر  الهداي

 .8/012: والموضح. 8/001: والكشف

أن ينزل ما يخطر بباله ويهجس يف نفسه مـن الخـدع منزلـة آخـر وهو : وثمت وجه آخر لمن قرأ باأللف

 .8/587: الحجة. يجازيه ذلك ويفاوضه إياه فعلى هذا يكون الفعل كأنه من اثنين

 .نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقو : قرأ هبا كذلك(5)

وعلة من : وقال المهدوي.8/81: روالكتا  المختا. 8/59: وعلل القراءات. 8/559: الحجة: ينظر(1)

د  فكـل . أنه يجمع بين التكذيب والكذ ، ألن من كذَّ  رسـول اهلل فقـد كـذ  علـى اهلل( يكذبون)شدَّ

 .8/000: الكشف: وينظر. 8/822: شر  الهداية. مكذ  كاذ ، وليس كل كاذ   مكذبًا

: والتبصـرة. 800: التيسـير: ينظـر. الكوفيـون عاصـم وحمـزة والكسـائي وخلـف العاشـر: قرأ هبا كذلك(2)

 .090: وتحبير التيسير. 819

ومعنـى هـذه القـراءة أن المنـافقين أ،هـروا اإليمـان : وفيـه. 8/81: المختـار: ينظرو. 81ص : التسهيل (6)

أنـه أراد بمـا كـانوا : والحجة لمـن خفـف: وقال ابن خالويه.هـ. أ. وأبطنوا الكفر فكانوا كاذبين يف ذلك

: وشـر  الهدايـة. 8/009: وانظـر الكشـف. 69: الحجـة. ساحر، وأنك مجنـونيكذبون عليك بأنك 

8/811. 

فأزَلْلهما، فنقلت فتحة الالم إلـى الـزاي فسـكنت : والحجة أنه يجعله من الزلل، واصله: قال ابن خالويه(7)

والــدرة . 8/865: وشــر  الهدايــة. 8/056: وانظــر الكشــف. 71: الحجــة. الــالم فأدغمــت للماثلــة

 .5/87: الفريدة

= 
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 .سببية على هذا (عن)الضمير عائد على الجنة، أو على الشجرة فتكون ژائژ

 .أخذ، على قراءة الجماعة: أيژیژ  -6

علــــى هــــذا مــــن ژیژابــــن كثيــــر بنصــــب آدم ورفــــع الكلمــــات،  وقــــرأ

، ژٻٻٻٻپپپپڀڀڀژهي قولهژمئژ،اللقاء

 .غير ذلك: عراف، وقيلبدليل ورودها يف األ

خـرب  بمعنـى : جوا  لقسم يدل عليه الميثـاق، وقيـل ژۈٴۇۋۋژ-7

ــراءة  ــل ژۈٴۇژالنهــي، ويرجحــه ق ــم حــذفت : وقي ــُدوَن ث ــأن ال َتْعُب األصــل ب

 .الباء

                                                 
= 

وشر  . 8/056: الكشف: ينظر. وثمت وجه آخر وهو أن يكون من اإلزالل الذي هو اإليقاع يف الزلة

 .فأزلهما عن رأيهما: معناه: وقيل. 5/87: والدرة الفريدة. 8/865: الهداية

 .0/088: والنشر. 022: والتيسير. 821: السبعة: ينظر. قرأ هبا كذلك حمزة(8)

ـــهيل(0) : الكتـــا  المختـــار. 8/896: عطيـــة يف المحـــرر الـــوجيز القـــولين ابـــنُ  حكـــى.00ص : التس

ولكن جعل هذين القولين على قراءة من قرأ بالتشديد، أما من قرأ باأللف والتخفيف فإنه يعود .8/10

ومعنـى عـن هنـا السـببية إن أعـدنا الضـمير علـى الشـجرة، أي : وقـال السـمين الحلبـي.إلى الجنة فقـط

. بب الشجرة، ويجوز أن تكون على باهبا من المجاوزة إن عاد الضمير علـى الجنـةأوقعهما يف الزلة بس

 .8/099: الدر المصون. وهو األ،هر

وتحبيـر . 022: والتيسـير. 821: السـبعة: ينظـر. برفع آدم ونصب كلمـات: قراءة الجمهور عدا ابن كثير(5)

الهمهـا فـانتفع : وهـو أنـه: ال  آخـروحكى مكي قـو.8/015: وانظر الهداية بلوغ النهاية. 092: التيسير

 .8/890: المحرر الوجيز. والتلقي من آدم هو اإلقبال عليها، والقبول لها والفهم: وقال ابن عطية.هبا

ُة من قرأ بالرفع يف آدم أنه جعل آدم هو الذي تلقى الكلماتس ألنه هو الذي قبلهـا ودعـا هبـا، فتـا  : فِعلَّ

 .8/865: وشر  الهداية. 8/057: الكشف: ينظر. كلماتاهلل عليه، فهو الفاعل لقبوله ال

ل من اللقاء كما يتلقى الرُجُل الَرجَل . فإنه أخذ وَقبِل( فتلقى: )قال اإلمام ابن جرير الطربي(1) وأصله التفعُّ

 .8/270: جامع البيان. يستقبله عند قدومه من غيبة أو سفر

 والمحـرر.8/011: والهدايـة لبلـوغ النهايـة.دهاومـا بعـ 8/290: انظر جامع البيانو. 00ص:التسهيل(2)

 .8/890: الوجيز

: ينظـر. بالغيـب الجمهور عدا ابن كثير وحمزة والكسـائي فقـد قرؤوهـا -بالخطا : أي -قرأ هبا كذلك (6)

 .0/089: والنشر. 865: والتبصرة. 020: التيسير

وإذا اسـتخلفناكم : َسـم، والمعنـىمتعلـق بقَ ( ال تعبـدون)قـال سـيبويه : قال ابن عطيـة. 09ص: التسهيل(7)

تقدير الكالم بأال تعبدوا إال اهلل ثم حـذفت البـاء، ثـم حـذفت أن فـارتفع : وقالت طائفة.واهلل ال تعبدون

= 
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 .والمعنى واحد وحذفها قرئ باأللفژڄژ -9 

 .باأللف وحذفها جمع أسيرژڦژ  -0

 .هما علجان: ، وقال الحسنقرئ بكسر الالمژٿژ   -82

                                                 
= 

: فِعّلـُة مـن قـرأ بتـاء الخطـا .8/870: وانظر شر  الهداية. 8/069: المحرر الوجيز. الفعل لزوالها

(. وأنـتم معرضـون: )وقولـه( ثـم تـوليتم: ) قولـهحمله على الخطـا  وعلـى مـا بعـده مـن الخطـا  يف

 .8/98: الكشف: ينظر(. من يفعل ذلك منكم: )وقوله

وأيضـًا . 8/069: المحـرر الـوجيز. هني يف صيغة خرب( ال تعبدون إال اهلل: )وقال قوم: وقال ابن عطية

الــدر . عليــه أنــه أدعــى لقبــول المخاطــب األمــر واهنــي الــواردين: يف قــراءة الخطــا  التفــات  وحكمتــه

 .8/129: المصون

 .فءن األسماء الظاهرة حكمها الغيبة سوِعّلة من قرأ بالغيبة

التبيـان يف . ألن بني إسرائيل اسم ،اهر، فيكون الضمير وحرف المضـارعة لفـا الغيبـة: وقال أبو البقاء

 .8/129: والدر المصون.8/95: إعرا  القرآن

: ينظـر(. وإذ أخـذنا ميثـاق بنـي إسـرائيل: )ة الـذي قبلـه يف قولـهوالقراءة بالغيبـة فيهـا رد إلـى لفـا الغيبـ

 .8/010: الكشف

 .نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقو : قرأها كذلك(8)

 .ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وخلف العاشر: قرأها كذلك الباقون وهم(0)

ووجـه ذلـك أن األسـير . لتي تكـون مـن اثنـينوعّلة من قرأ باأللف أهنا من المفاعلة ا. 00ص : التسهيل(5)

. 8/871: شـر  الهدايـة. ار الفعـل مـن اثنـين علـى الحقيقـةفصـيعطي المال والذي هو يف يديه يطلقه 

 .8/020: والكشف. 8/60: وانظر الكتا  المختار

مـن  أنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي أصحابه من الفريق اآلخر فالعقـل: وعّلة من قرأ بحذف األلف

 .8/020: والكشف. 0/819: الحجة: ينظر. فالقراءتان ترجعان إلى معنى واحد. واحد

: والتبصـرة. 025: التيسـير: ينظـر(. َأْسـرى)قراءة الجماعة بـاأللف إال حمـزة قرأهـا . 00ص : التسهيل(1)

: فعلى قراءة حمزة جمع  أسير  وأسـرى ومـريض ومرضـى، وعلـى قـراءة الجمهـور فيهـا وجهـان.865

أن األسارى ما كانوا يف الوثاق واألسرى : سكران وسكرى، والثاين: أنه جمع الجمع كقولك: هماأحد

: وقال مكي بـن أبـي طالـب.8/60: الكتا  المختار: ينظر. ما كانوا يف اليد وهذا حكي عن أبي عمرو

تصـرفاته  وذلك أن األسير لما كان محبوسًا عن كثير مـن( كسالى)أنه شّبهه بـ ( أسارى)وحجة من قرأ 

. صار كالكسالن الـذي حبسـه الكسـل، فلمـا اشـتبها يف هـذا المعنـى حمـال يف الجمـع علـى بنـاء واحـد

 .8/92: الكشف

، 8/502: ، والتحصــيل8/822: المحتســب: قــرأ هبــا كــذلك ابــن عبــاس، والحســن وغيرهمــا، ينظــر( 2)

 .9: والقراءات الشاذة

الرجــل الضــخم مــن كفــار العجــم، وبعــض : جوالعلــ. 8/520: التحصــيل: ينظــرو. 58ص : التســهيل(6)

ا، والجمع  .لسان العر ، مادة علج. علوج وأعالج: العر  يطلقه على الكافر مطلق 
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  نأمر بنسخه: أي وقرئ بضم النونژٻٻٻٻپپژ  -88

أي ينسـاها النبـي صـلى اهلل : ، وهو ضّد الـذكرمن النسيان (َأْو ُننِْسها)  -80

أي نرتكهـا : أو بمعنـى الـرتك ،ژڭڭۇژ: عليه وآله وسلم بـإذن اهلل كقولـه

 .أي غير منسوخة: غير منزلة

ــِر يف خفــة : بمعنــى التــأخير وقــرئ بــالهمز أن نــؤخر إنزالهــا أو نســخها بَخْي

 .العمل، أو يف الثوا 

                                                 
، 0/080: والنشـر. 867: والتبصـرة. 021: ينظـر التيسـير. والبـاقون بفتحهمـا. ابن عامر: وكسر السين(8)

 .005: وتحبير التيسير. 002

: وقيـل.يأمر جربيل عليه السالم بأن يجعلها منسوخة باإلعالم بنسـخها وهو أن. 8/97: الكشاف: انظر(0)

، 82)الناسخ والمنسوخ ألبـي عبيـد . أنسخت الرجَل الكتا : كقولك. ما ننسخك يا محمد: إن معناه

جعلتـه : أقـربت الرجـل، أي: معناه ما نجعلها ذا نسخ كقولـك: وقيل. 8/06: والكتا  المختار(. 87

 .8/60: ختارالكتا  الم. ذا قرب

ما يزيل من حكـم آيـة فتـذهب تالوهتـا وحكمهـا، أو يكـون : إّما أن يكون المعنى: وِعّلة قراءة الجمهور

 .8/020: والكشف. 8/879: شر  الهداية: ينظر. المعنى نبطل حكمها ونبقي تالوهتا

: والتبصـرة. 005 :التيسـير: ينظـر. فقـد قرآهـا بـالهمز. قرأها كذلك الجمهور عدا ابن كثيـر وأبـي عمـرو(5)

 .0/002: والنشر. 005: وتحبير التيسير. 867

 .0/807: ، والحجة8/020: ، والكشف8/879: شر  الهداية: انظر(1)

ما ننسخ من آية فنغيـر حكمهـا، أو نرتكهـا وال نغيـر حكمهـا وال : ويكون المعنى عليه ،هذا الوجه قيل به(2)

. 0/809: وانظـر الحجـة. 0/505: تفسير الطربي. هانبدل فرضها نأِت بخير من التي نسخناها أو مثل

 .8/020: والكشف. 8/879: وشر  الهداية

( أو ننسـها: )وأولـى القـراءات يف قولـه: وهذا المعنـى هـو الـذي اختـاره ابـن جريـر الطـربي حيـث قـال

 .0/509: بمعنى نرتكها، تفسير الطربي( أو ننسها)بالصوا ، قراءة من قرأ 

 .بو إسحاق الزجاج أن تكون بمعنى يأمركم برتكهاوالوجه الذي اختاره أ

: وهذا الذي ذكره أبو إسحاق صحيح، غير أنه ال يفسد قول من قال من أهل التفسـير: وقال ابن إدريس

 .0/809: الحجة: وانظر. 8/802: ومعاين القرآن للزجاج. 8/78: الكتا  المختار. نرتكها

 .867: ، والتبصرة005: التيسير: قون بغير همز، ينظرقرأها بالهمز أبو عمرو وابن عامر، والبا(6)

نمضــها فــال  -0. نمحهـا لفظــًا وحكمـا -8: وثمـت وجهــان آخـران قيــل هبمـا علــى قــراءة الهمـز وهمــا(7)

 .ننسخها

. نـأِت بخيـر منـه: ألن ما أمضَي وأقـّر ال يقـال فيـه: قال: الدر المصون، وقد ضّعف القول األخير: ينظر

 .8/879: وشر  الهداية. 8/72: ارالكتا  المخت: وانظر
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، قـال معناه فهو يكـون: ، قال سيبويهعلى االستثناء رفع ژۅژ  -85

وهـو فاسـد مـن : ، وقال ابـن عطيـةيكون عطف على يقول، واختاره الطربي: غيره

 .، ويف هذا نظروالوجود جهة المعنى، ويقتضي أن القول مع التكوين

أن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم سـأل : ، وسببهابالجزم هنيژجبحبژ -81

ال تسأل عن فالن : إن ذلك على معنى التهويل، كقولك: عن حال آبائه فنزلت، وقيل

 .ال ُتسأُل يف القيامة عن ذنوهبم: ، وقرأ غير نافع بضم التاء والالم، أيلشدة حاله

                                                 
 .001: ، وتحبير التيسير869: ، والتبصرة021: التيسير: بالرفع قراءة ابن عامر والباقون بالنصب، ينظر(8)

 (.االستئناف)كذا يف المطبوع، ولعل الصوا  (0)

الــدر :، وانظــر8/877:معــاين القــرآن: ، وقــال بــه الزجــاج يف أحــد قوليــه، ينظــر8/105:الكتــا :انظــر(5)

 .0/97:المصون

أن يكـون رفعـا علـى ( فيكـونُ : )الـذي هـو أولـى بقولـه: قـال رحمـه اهلل. 0/170: تفسير الطـربي: انظر(1)

: ، وهو القول الثاين للزجاج، ينظـرهـ. أ. س ألن القوَل والكوَن حالهما واحدة(يقول: )العطف على قوله

 .8/877:معاين القرآن

 .8/558: المحرر الوجيز: انظر(2)

هـل األمـر فيهـا علـى الحقيقـة ( كن)ومنشأ الخالف يف هذا واهلل أعلم هو الخالف يف . 51ص : التسهيل(6)

وهذا الذي ذهب إليه اإلمام الطربي رحمه اهلل أو أن األمر فيه ليس على الحقيقة وهـذا الـذي بنـى عليـه 

ف األمـة هـو مـا الـذي عليـه مـذهب سـلوالصـحيح  .رحـم اهلل الجميـع. اإلمام الطربي من ضّعف قوَل 

وهـو مـا ، بـاألمر الحقيقـي ه مشـّبهًاوجعُلـ( كـن)ذهب إليه الطربي رحمه اهلل وهو عدم التأويل يف لفا 

  .واهلل أعلم بل األمر فيه على الحقيقة ذهب إليه أكثر الموّجهين،

وقـد تكلـم العلمـاء علـى وجـه (. أن يقـول)هو العطف علـى ( فيكون: )وعّلة من قرأ بالنصب يف الفعل

النصـب وقــد ُضــع ف بحجــة أنـه ال يجــوز أن يكــون جــوا  األمـرس ألن جــوا  األمــر إنمــا ينتصــب إذا 

 .اختلف الفعالن فأما إذا اتفق الفعالن لم يُجز النصب

وشــر  . 8/75: الكتــا  المختــار: ينظــر(. أن)فــأن يكــون بإضــمار : ِعّلــة النصــب علــى تقــدير: وقيـل

 .0/170: ر تفسير الطربيوينظ. 8/556: والتحصيل. 8/892: الهداية

 .050: ، وإرشاد المبتدي62: ، والتيسير100: التبصرة: ينظر. وهي قراءة نافع ويعقو ( 7)

والخـرب مـروي . 8/060: ، والكشـف898-8/892: ، وشر  الهداية8/75: الكتا  المختار: ينظر( 9)

، وهـو 0/198: يرهعن محمد بن كعب القر،ي، رواه عنه عبد بـن حميـد وابـن جريـر الطـربي يف تفسـ

، 8/299: ينظر تفسـيرهإنه مرسل، : مرسل ضعيف اإلسناد، وقد رده ابن جرير الطربي، وقال ابن كثير

 .8/272: السيوطي يف الدر المنثور وضعفه

 . 8/009: ، والموضح8/898: شر  الهداية: ينظر. 51ص : التسهيل(0)

ا على ما قبله، كأنه قالأن يكون لكونه يف م: وثمت وجه آخر على قراءة الرفع وهو إنا : وضع حال عطف 

= 
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، إخبـــار عـــن المتبعـــين إلبـــراهيم عليـــه الســـالم حبـــالفتژۉژ  -82

 .وبالكسر إخبار لهذه األّمة

عطـــف علـــى  بـــالرفع ژھژبالكلمـــة والملـــة : أيژہہژ  -86

 .، فهو موصيژہژ

 .فهو موصىژہژ عطفًا على  وقرئ بالنصب

أي واّله اهلل إليها والمعنى  وقرئ موالها، موليها وجهه: أيژڤژ  -87

 .لكل أمة قبلة أن اهلل جعل

 ژکژمفعـول، وجـوا  ژھھژو من رؤية العينژککژ  -89

                                                 
= 

ا وغير مسؤول ا ونذير   .8/009: ، والموضح8/71: الكتا  المختار: ينظر. أرسلناك بالحق بشير 

 .0/000: والنشر. 872: والتبصرة. 022: التيسير: ينظر. نافع وابن عامر، والباقون بالكسر: قراءة(8)

فعطـف خـربا  علـى . 8/72: الكتـا  المختـار( لبيت مثابة للنـاسوإذ جعلنا ا)معطوفا على قوله : وقيل(0)

: وتفســــير الطــــربي. 8/68: وينظــــر علــــل القــــراءات لءزهــــري. 8/090: شــــر  الهدايــــة. خــــرب

. 8/880: ذكـره أبـو البقـاء يف التبيـان.فثـابوا واتخـذوا: معطوف على محذوف تقديره: وقيل.0/201

 .8/821: وينظر الدر المصون

كأنـه ( مثابة: )عطف على األمر الذي تضّمنه قوله: ، وقيل(اذكروا)وقيل عطف على . 52ص: التسهيل (5)

 .8/026: والدر المصون. 8/890: ثوبوا واتخذوا، انظر شر  الهداية: قال

 .هي قراءة الجمهور( 1)

: همختصـر يف شـواذ القـرآن البـن خالويـ: وهي قراءة إسماعيل بن عبد اهلل وعمرو بن فائد وطلحة، ينظـر(2)

بالتشديد الجمهور إال نافعـًا وابـن عـامر وأبـا جعفـر فـإهنم ( وّصى)وقرأ .8/802: والدر المصون. 0

وهمـا لغتـان ولكـل قـراءة شـاهدها . 87: ، والتبصرة8/051: ينظر إرشاد المبتدي( وأوصى)قرؤوها 

وعلــل . 8/79: ينظــر الكتــا  المختــار. مــن التنزيــل وقــراءة التشــديد فيهــا المبالغــة يف تكــرار الوصــية

 .8/895: وشر  الهداية. 8/61: القراءات

وقيـل اسـم فاعـل مـن ، 870:، والتبصـرة026:التيسـير: ينظـر. قرأ هبا كذلك الجمهور ما عدا ابن عـامر( 6)

 .8/891: شر  الهداية. محذوف من الكالم: وليتك كذا وهو يحتاج إلى مفعولين، أحدهما

ــن عــامر( 7) ــرأ هبــا كــذلك اب ــر التيســير870: ، والتبصــرة026: رالتيســي: ينظــر. ق ــا  006: ، وتحبي والكت

اسـم المفعـول وحـذف الفاعـل وأقـام ( موالهـا)إنه مبني لما لم يسّم فاعله فـ : ، وقيل8/98: المختار

: شر  الهداية. والهاء واأللف المفعول الثاين( موالها)المفعول األول مقامه، وهو الضمير المسترت يف 

 .8/66: راءاتعلل الق: وينظر. 8/891

 .009:، وتحبير التيسير870:التبصرة: ينظر .هبا كذلك نافع وابن عامر وابن وردان ويعقو  أقر(9)
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محــذوف وهــو العامــل يف أن التقــدير لــو تــرى الــذين ،لمــوا لعلمــت أّن القــّوة هلل أو 

ــاءژکژلعلمــوا أن القــوة هلل، و ــا القلــب، بالي ، وهــو علــى هــذه القــراءة مــن رؤي

ــل، وژھھژو ــول ژڳڳژفاع محــذوف ژکژ، وجــوا  ژکژمفع

 .لويرى الذين ،لموا أن القوة هلل لندموا، والستعظموا ما حل هبم :والتقدير

، والمراد هبا هنا عقد الذمة بالجزيـة، المسالمة بفتح السينژڭژ -80

واألمر على هذا ألهـل الكتـا ، وخوطبـوا بالـذين آمنـوا إليمـاهنم بأنبيـائهم وكتـبهم 

ون الخطـا  ألهـل ، فيكـهو اإلسالم، وكذلك هـو بكسـر السـين: المتقدمة، وقيل

 .الكتا ، وعلى معنى األمر لهم بالدخول يف اإلسالم

 ، وقــراءة الجماعــة بالنصــبالســهل مــن غيــر مشــقة: يأژېئېئژ -02

                                                 
: التيسـير: ينظـر.قرأ هبا كذلك ابن كثير والبصري وعاصم وحمزة والكسائي وابن جماز وخلـف العاشـر(8)

فالخطـا  للنبـي ( لـو تـرىو)مـن قـرأ : وقال األزهـري.009: ، وتحبير التيسير870: ، والتبصرة029

، وشـر  8/60: علـل القـراءات. صلى اهلل عليه وسلم والمراد به األمة، ومن قرأ بالياء فهـو للظـالمين

قراءة مـن قـرأ بالتـاء يحتمـل : وقال مكي بن أبي طالب.8/852: ، والتبيان للعكربي8/897: الهداية

بعد أن يكون مـن رؤيـة ( بالياء)ذا قرئ أن يكون من رؤية البصر، ويحتمل أن يكون من رؤية القلب، وإ

 .8/70: الكشف. البصر

 .قرأ بفتح السين نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر(0)

 .8/692: لى بلوغ النهايةإ، والهداية 5/207: تفسير الطربي: انظر(5)

، 088: التيسـير: ينظـر. وقرا بكسر السين البصري وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقـو  وخلـف العاشـر(1)

 .525: ، وتحبير التيسير018: ، وإرشاد المبتدي870: والتبصرة

وقد كان أبـو عمـرو بـن : وقال اإلمام الطربي.الصلح بمعنى ادخلوا يف الصلح: وقيل .28ص : التسهيل(2)

بالفتح سوى هذه التي يف سورة البقـرة فإنـه كـان يخصـها ( السلم)العالء يقرأ سائر ما يف القرآن من ذكر 

 .5/209: تفسير الطربي. نها توجيهًا منه لمعناها إلى اإلسالم دون ما سواهابكسر سي

الوسـط : الفضـل، وقيـل: وقيـل.التيسير من كل شـيء: وقيل.ما ال يتبين خروجه من المال: العفو: وقيل(6)

 .وال إقتارا   من النفقة ما لم يكن إسرافًا

الفضل مـن مـال الرجـل : معنى العفو: قال وأولى هذه األقوال بالصوا  قول من: وقال اإلمام الطربي

 .5/602: تفسير الطربي. عن نفسه وأهله يف مؤهنم وما البد لهم منه

، 088: التيسـير: ، وقـرأ أبـو عمـرو بـالرفع، ينظـر(العفـوَ )قرأ جمهـور القـراء مـا عـدا أبـي عمـرو بنصـب (7)

 .521: ، وتحبير التيسير892: تبصرةلوا
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 .بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ، وذا خربه

اغتسـلن بالمـاء، : أيژۓڭژ أي ينقطع عنهن الدم ژےےژ -08

، فـال يجـوز عنـدهما وطء حتـى رة عند مالك والشافعيوتعلق الحكم باآلية األخي

ــل  ــدم وقب ــد انقطــاع ال ــوطء عن ــة فأجــاز ال ــي حنيف ــد أب ــى عن ــة األول تغتســل، وبالغاي

 .الغسل

بالتشديد، ومعنى هذه اآلية بالماء، فتكون الغايتـان بمعنـى  ژےےژوقرئ 

 .واحد، وذلك حجة لمالك

ــراءژېېېژ  -00 ــاء الســاكنين قــرئ بفــتح ال ــى النهــي اللتق ، عل

                                                 
يسـئلونك أّي شـيء ينفقـون : اسـمًا كأنـه قـال( إذا)و( ما)تقدير أن يكون على : وقيل. 21ص : التسهيل(8)

: ، والمحـرر الـوجيز8/005: ، والكشـف8/825: الكتـا  المختـار: ينظـر. ينفقون العفو: قل: فقال

 .8/120: ، والدر المصون8/252

. بتـدأ محـذوفموصولة فوقع جواهبـا مرفوعـًا خـربا  لم( إذا)استفهامية و( ما)وأما وجه الرفع على أن 

 .8/120: الدر المصون

وابن كثيـر وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحفـص وأبـو جعفـر ويعقـو ، وقـرأ  قرأ بالتخفيف وضم الهاء نافع(0)

، 892: ، والتبصـرة088: التيسـير: بالتشديد وفتح الهاء شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ينظـر

 .015: وإرشاد المبتدي

 .9/072: ، ومختصر المزين8/61: بداية المجتهد: ينظر(5)

 -الـدم–أنـه إذا انقطـع  ه، وفيـ8/085: ، والبحر الرائق البن نجيم5/020: المبسوط للسرخسي: انظر(1)

يطأها حتى تغتسل، وفيما إذا انقطـع لمـا ال ويستحب له أن يحل وطؤها بمجرد االنقطاع لتمام العشرة 

تمض عادهتا، وفيما إذا انقطع لالقل لتمام عادهتـا  دون العشرة دون عادهتا ال يقرهبا وإن اغتسلت ما لم

وكـذا النفـاس إذا انقطـع لمـا دون االربعـين لتمـام . إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صالة حل وإال ال

ال يجـوز وطؤهـا : وقـال الشـافعي: كـذا يف المحـيط. عادهتا، فإن اغتسلت أو مضى الوقت حـل وإال ال

 . هـ. أ بالتشديد أي يغتسلن( 000: البقرة( )حتى يطهرن) حتى تغتسل مطلقا عمال بقوله تعالى

 (.0/027)المحلى : والقول بالجواز ذهب إليه اإلمام ابن حزم، ينظر

 .بفتح الراء نافع وابن عامر وعاصم حمزة والكسائي وخلف العاشر أقر( 2)

ال )أن يكـون األصـل  -8: ، وعلى قراءة الفتح يحتمل تـأويلين82/98: علل القراءات لءزهري: ينظر( 6)

ـا نحـو األزواج والـوالدة والحكـام( تضاَررْ  ه  . بفتح الراء األولى، وعلى هذا التأويل يكون النهـي متوج 

ـا نحـو الوالـدات( ال تضاِررْ )أن يكون األصل  -0 ه  . بكسر الراء األولى، على هذا التأويل يكـون متوج 

 .8/822: الكتا  المختار: ينظر. يف الثانيةوعلى كلتا القراءتين سكنت الراء األولى ثم أدغمت 
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، ومعناها النهي، ويحتمل على كل واحد مـن الـوجهين أن على الخرب وبرفعهما

ا قبل اإلدغام، أو يكـون  ا إلى الفاعل، فيكون ما قبل اآلخر مكسور  يكون الفعل مسند 

ا، والمعنى على الوجهين ا إلى المفعول، فيكون مفتوح  النهي عن إضرار أحـد : مسند 

 .وجوه الضرر كلها: ر بسبب الولد، ويدخل يف عموم النهيالوالدين باآلخ

ــا يجــد، و: أي ژۓۓڭژ -05 ــدر م ــى ق ــل واحــد عل ــع ك : ژۓژيمت

ــْدُرهُ )الضــيق الحــال، وقــرئ بإســكان دال : ژڭژالغنــي، و ــا (َق ، وهمــا وفتحِه

 .بمعنى

ــــدأ،  ژڤڤڤڦڦڦژ -01  وإعــــرا  وصــــية مبت

ــديره ــم خــرب، أو مضــمر تق ــيهم وصــية: وأزواجه ــت بالنصــبفعل ــى  ، وقرئ عل

                                                 
: التبصـرة: ينظـر. تخفيـف الـراء وسـكوهنابقرأ برفع الراء ابن كثير وأبو عمرو ويعقو ، وقرأ أبـو جعفـر ( 8)

 .522: ، وتحبير التيسير015: ، وإرشاد المبتدي898

ــــــر( 0) ــــــة: ينظ ــــــر  الهداي ــــــال8/800: ش ــــــن ق ــــــالى: ، ولك ــــــه تع ــــــر، كقول ــــــا األم ــــــرب معن : خ

 .أهـ. يرتبصن: والمعنى ژَّىئيئربٱژ

فإن النفي خرب، والخرب قد يأيت يف موضع األمر، فكذلك هذا أتـى .. بالرفع جعله نفي ا ال هني ا: وقال مكي

 .8/006: الكشف: ينظر. بلفا الخرب ومعناه النهي

: ينظـر. قرأها بفتح الدال ابن ذكوان وحفـص وحمـزة والكسـائي وأبـو جعفـر، والبـاقون بإسـكان الـدال( 5)

 .0/009: ، والنشر112: ةالتبصر

وهمــا لغتــان، واألفصــح يف كالمهــم : ، وقــال فيــه8/827: الكتــا  المختــار: ينظــر. 62ص : التســهيل(1)

قـْدر : وهـو يـتكلم يف القـدر والقضـاء، ومثـل: سـمعت مـن العـر  مـن يقـول: وقال أبو زيـد. التسكين

ـا مـن حـروف وهو با  مشهور عند أهل اللغة، فيه اللغت.... وَقَدر ان، إال مـا كـان عـين الفعـل منـه حرف 

 .الحلق فاألصح فيه تحريك العين

: الكتــا  المختــار: ينظــر. بمعنــى مقدرتــه( َقــَدره)َحُســِن تقــديره، و: بالتســكين بمعنــى( قــْدره: )وقيــل

(. ثعلـب)وفتح الدال أعجب إلـى أبـي العبـاس أحمـد بـن يحيـى : وقال ابن أبي مريم. 8/827-829

، وإكمـال 518-0/559: ، والحجـة للفارسـي000-8/009: الكشـف: وانظر. 8/558: الموضح

 .552: ، والغرر المثلثة8/80: اإلعالم البن مالك

ــا ثالث ــا 8/820: ، والكتــا  المختــار8/000: ، والكشــف8/022: شــر  الهدايــة: ينظـر( 2) ، وذكــر وجه 

 .ُيسمَّ فاعلهكتب عليكم وصية  على رفع لما لم : للرفع وهو أن يكون على معنى

ابـن ( وصـيّة) بوقرأ بنصـ. نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقو  وخلف العاشر( وصية)قرأ برفع ( 6)

 .526: ، وتحبير التيسير890: ، والتبصرة080: التيسير: ينظر. عامر وأبو عمرو وحفص وحمزة
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 .ليوصوا وصية: المصدر، تقديره

على االستئناف أو  ، وبالرفعوالتخفيف قرئ بالتشديدژائژ -02

ا على يقرض  .، وبالنصب يف جوا  االستفهامعطف 

قاربتم، وأراد النبي المذكور أن يتوثق مـنهم، ويجـوز : أيژٹٹژ -06

، وأمـا لفتح، وهو أفصحس ولذلك انفرد نافع بالكسـريف السين من عسيتم الكسر وا

 .إذا لم يتصل بعسى ضمير فال يجوز فيها إال الفتح

رخـــص لهـــم يف الغرفـــة باليـــد، وقـــرئ بفـــتح ژٿٿٹٹٹژ -07

 .وهو المصدر، وبضمها هو االسم الغين

                                                 
، 8/820: ، والكتـا  المختـار8/000: ، والكشـف8/028: شر  الهدايـة: ينظرو. 68ص: التسهيل(8)

ا آخر للنصب، وهـو أن يكـون النصـب علـى أنـه مفعـول بـه، والتقـدير كتـب اهلل علـيهم : وقد أورد وجه 

 .وصية  

 .قرأ بالتشديد ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقو ( 0)

 .وقرأ الباقون بالتخفيف( 5)

: التيسـير: ينظـر. حيـث قرؤوهـا بالنصـبقرأ هبا كذلك الجمهور ما عـدا ابـن عـامر وعاصـم ويعقـو س ( 1)

 .526: ، وتحبير التيسير012: ، وإرشاد المبتدي895: ، والتبصرة080

 .0/220: ، والدر المصون8/882: ، والكتا  المختار8/028: شر  الهداية: ينظر( 2)

هنم ونصـبه بمعنـى االسـتفهام، فكـأ: ، قـال رحمـه اهلل1/150: تفسـير الطـربي: ينظـر.60ص : التسهيل(6)

ا حسن ا فيضاعفه له، فجعل قوله : تأولوا الكالم . أهــ. جواب ا لالستفهام( فيضعفه)َمن المقرُض اهلل قرض 

... من نصب، فإنه جعله جواب ا بالفاء على المعنـى: ، وقال المهدوي8/882: الكتا  المختار: وانظر

 .0/282: لدر المصون، وا8/028: شر  الهداية. وال يصح أن يكون جوا  االستفهام على اللفا

، وإرشــاد 891: ، والتبصـرة085: التيســير: ينظـر. اخـتص نـافع بقراءهتــا بالكسـر، وقــرأ البـاقون بــالفتح( 7)

 .527: ، وتحبير التيسير016: المبتدي

ــا، ومــع نــا، ومــع نــون اإلنــاثو. 60ص: التســهيل (9) الــدر : ينظــر. كســر الســين لغــة مــع تــاء الفاعــل مطلق 

. فإذا أضفت إلـى ،ـاهر فلـيس فيهـا إال لغـة واحـدة، وهـي الفـتح: ل المهدويوقا. 0/282: المصون

 .8/888: الكتا  المختار. كسرت السين لمكان الياء: ، وقيل8/020: شر  الهداية

قرأ هبا كذلك نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، وقرأ بالضم ابن عـامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي ( 0)

، وتحبيــر 061: ، وإرشــاد المبتــدي891: ، والتبصــرة085: التيســير: رينظــ. ويعقــو  وخلــف العاشــر

 .527: التيسير

لغتـان : وقـال يـونس بـن حبيـب. 8/888: ، والكتا  المختار8/020: شر  الهداية: ينظرو. 60ص: التسهيل( 82)

 .8/97: علل القراءات: ، وانظر882: إصال  المنطق البن السكيت: ينظر. بمعنى واحد
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مِنَّة  على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقـرئ دفـاع : اآليةژۓۓڭژ -09

 .، والمعنى متفق، ودفع بغير ألفباأللف

، ومعنـاه نرفعهـا ، وقـرئ بـالزاينحييها بالراء ژۈئېئژ  -00

 .لإلحياء

ـا: ، أيهبمزة قطع وضم الميم ژییژ -52 ، قال الرجـل ذلـك اعرتاف 

 .قال له الملك ذلك: والجزم على األمر، أيوقرئ بألف وصل

ذا )بمعنـــى حضـــر ووقـــع، وقـــرئ  كـــان تامـــةژېىىائژ -58

 .إن كان الغريم ذا عسرة َفنَظَِرة  إِلى َمْيَسَرة  : أي

                                                 
 .نافع وأبو جعفر ويعقو : كذلكقرأ هبا ( 8)

 .529: ، وتحبير التيسير892: ، والتبصرة085: التيسير:ينظر.باقي القراء: قرأ هبا كذلك( 0)

شـر  . فهو مصدر َدَفـعَ ( َدْفعُ )أن يكون مصدر دافع، ومن قرأ ( ِدفاع)قيل يف توجيه و. 65ص : التسهيل(5)

 .8/99: ل القراءاتعل. المعنى واحد: ، وقال األزهري8/025: الهداية

 .نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقو : قرأ هبا كذلك( 1)

 .8/026: ، وشر  الهداية8/886: ، والكتا  المختار8/05: علل القراءات: ينظر( 2)

: ، والتبصـرة081: التيسـير: ينظـر. ابن عامر وعاصم وحمزة والكسـائي وخلـف العاشـر: قرأ هبا كذلك( 6)

 .520: ، وتحبير التيسير017: المبتدي ، وإرشاد879

: ، وشــر  الهدايــة8/886: ، والكتــا  المختــار8/05: علــل القــراءات: ينظــرو. 62ص:التســهيل (7)

 .0/267: ، والدرالمصون8/026

 .قرأ هبا كذلك جمهور القراء ما عدا حمزة والكسائي( 9)

 .8/580: ، والكشف8/515 :، والموضح8/027: ، وشر  الهداية8/05: علل القراءات: ينظر( 0)

، 019: ، وإرشــاد المبتــدي897: ، والتبصــرة081: التيســير: ينظــر. قــرأ هبــا كــذلك حمــزة والكســائي( 82)

 . 520: وتحبير التيسير

إن اآلمـر علـى هـذه القـراءة هـو : ، وشر  الهداية، وقيـل8/580: الكشف: ينظرو. 62ص : التسهيل (88)

 .8/887: الكتا  المختار. أعلم: ل على نفسه فقالأقب المجتبىالرجل : اهلل تعالى، وقيل

، 8/002: التبيـان للعكـربي: ينظـر. وإن كـان ذو عسـرة لكـم عليـه حـق: إهنا ناقصة على تقدير: وقيل( 80)

 .0/615: والدر والمصون

. وإن كـان المطلـو : علـى معنـى ژوإن كـان ذا عسـرةژ: ويف مصحف أبي بـن كعـب: )قال الطربي( 85)

المحـرر . أهنا يف مصحف عثمان رضي اهلل عنـه: وذكر بعضهم: وقال ابن عطية. 2/26 :تفسير الطربي

 .0/611: الدر المصون. وهي قراءة عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه. 8/628: الوجيز



 أمحد بن عيل احلرييص .د               والبقرة الفاحتةودراسة لسوريت  مجعا   -  توجيه القراءات عند اإلمام ابن جزي

 
533 

ا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها َّجغ ُّ -50  .أيض 

 .أْعلِموا غيَركم: أي ژآِذُنواژاعلموا، وقرئ بالمد: ژۇژ  -55

يف  هـــو المقـــدر العامـــل: مفعـــول مـــن أجلـــه، والعامـــل فيـــه ژڳڳژ -51

والضالل يف الشهادة هو نسياهنا أو نسـيان بعضـها، وإنمـا جعـل  ژگگژ

ضــالل إحــدى المــرأتين مفعــوال  مــن أجلــه، ولــيس هــو المــرادس ألنــه ســبب لتــذكير 

بكسـر ( إن تضـل: )، وقـرئاألخرى لها وهو المراد، فـأقيم السـبب مقـام المسـبب

من كسر الهمـزة،  ، ولذلك رفعهژڱژعلى الشرط، وجوابه الفاء يف  الهمزة

، والمعنـى بالتشـديد والتخفيـف( َفُتـْذكِرَ )، وقرئ ونصبه من فتحها على العطف

 .واحد

                                                 
ـــاقون بالنصـــب. 60ص : التســـهيل (8) ـــافع وحـــده، والب ـــين ن ـــرأ بضـــم الس ـــر. وق ـــير: ينظ ، 807:التيس

 .020:دئ، وإرشاد المبت800:والتبصرة

 .قرأ هبا كذلك جمهور القراء ما عدا حمزة وشعبة( 0)

 .قرأ هبا كذلك حمزة وشعبة( 5)

ــهيل(1) ــرو. 60ص : التس ــراءات: ينظ ــل الق ــة8/09: عل ــر  الهداي ــا  المختــار8/082: ، وش : ، والكت

8/801. 

 .8/602: ، والتحصيل0/887: المحرر الوجيز: ينظر( 2)

 .قون بفتحهاقرأ حمزة بكسر الهمزة، والبا( 6)

ورفع الراءس ألنه إذا كسـر : ، وقال ابن إدريس8/088: ، وشر  الهداية0/889: المحرر الوجيز: ينظر( 7)

، 8/809: الكتـا  المختـار. إن للمجازاة لم يجز إال رفع الراءس ألن ما بعد الفاء يف المجـازاة مرفـوع)

 .0/620: الدر المصون: وانظر

، 089: التيســير: ينظــر. عقــو  بتخفيــف الهمــزة، وقــرأ البــاقون بالتشــديدقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وي( 9)

 .582: ، وتحبير التيسير025: ، وإرشاد المبتدي805: والتبصرة

وتخفيـف  :وقال ابن عطية. 8/080: ، وشر  الهداية8/822: ينظر علل القراءاتو. 72ص: التسهيل(0)

ْكره هو بمعنى تثقيل... الكاف المشـدد ( تـذّكر)إن المعنـى يف : وقيل. 0/889: يزالمحرر الوج. من الذ 

ا، أي حجـة : وانظـر. 8/521: الموضـح. تلحقها بالرجـال يف الشـهادة: بجعل إحداهما األخرى مذكر 

: ويروى عن أبي عمرو بن العالء، وسفيان بن عيينة، وقال السمين.828-810: القراءات البن زنجلة

رون و وه علـى  أهُل ولم يرتِض هذا من أبي عمرو المفس  اللسان، بل لم يصححوا رواية ذلـك عنـه، وردُّ

 .0/665:الدر المصون. قائله

ا، يعنـي أهنمـا إذا اجتمعتـا  "فتذكر"دع التفاسير بومن : وقال الزمخشري فتجعل إحداهما األخرى ذكر 

= 
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فــاعال  علــى تقــدير  ژوئژيحتمــل أن يكــون ژەئەئ وئوئۇئژ -52

هني للكاتب والشاهد أن يضاّر : ، والمعنى على هذاژەئژكسر الراء المدغمة مِن 

ة فيه أو النقصان منه، أو االمتناع من الكتابة صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزياد

مفعوال  لم يسم فاعلـه علـى تقـدير فـتح الـراء ژوئژأو الشهادة، ويحتمل أن يكون 

بالتفكيـك ( اليضـاَرر)المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطا  رضـي اهلل عنـه 

ول أو النهــي عــن اإلضــرار بالكتــا  والشــاهد بإذايتهمــا بــالق: وفــتح الــراء، والمعنــى

 .بالفعل

كل كتا  أنزله اهلل، وقرئ بالتوحيـد، يريـد : ، أيقرئ بالجمعژۀژ -56

 .القرآن أو الجنس

 

*              *              * 

                                                 
= 

إلذكـار وهما لغتان، إال أن التخفيـف يف ا: وقال ابن إدريس.8/125: الكشاف. أهـ. كانتا بمنزلة الذكر

 .8/800: الكتا  المختار. أكثر، والتشديد يف الموعظة أشهر

: ، والـدر المصـون8/520: ، وكشف المشـكالت0/801: المحرر الوجيز: ينظرو. 78ص : التسهيل(8)

 .وما بعدها 0/672

: ونغلب، والتذكرة البن 802: السبعة: ينظر. قراءة الجمهور عدا حمزة والكسائي فإهنم قرؤوا بالتوحيد( 0)

 .0/879: ، والنشر0/092

ــهيل(5) ــرو. 70ص:التس ــراءات:ينظ ــل الق ــار8/820: عل ــا  المخت ــة8/850: ، والكت ــر  الهداي : ، وش

 .8/526: ، والموضح8/085
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 اخلامتة 

 . أهمية كتا  التسهيل البن جزي ومنزلته بين كتب التفسير رغم وجازته 

إلمـام نـافع وقـد نـّص علـى أن اإلمام ابن جزي اعتمد يف تفسـيره علـى قـراءة ا 

 .ذلك يف مقدمة تفسيره

أنه اقتصر على القراءات التي فيها فائـدة يف يف المعنـى واإلعـرا  وغيـر ذلـك  

 .كما نص على ذلك يف مقدمته

أنه يف الغالب يقتصر على القراءات السبع وقد يـذكر أحيانـًا مـازاد عليهـا مـن  

 .الثالث

 .أنه يذكر القراءات الشاذة أحيانًا 

أهمية الرجوع لكتب التفسير يف توجيه القراءات وخصوصًا التي يف توجيههـا  

 .قول مخالف لما عليه مذهب السلف الصالح من تأويل ونحوه

 .أنه يف األصل يذكر القراءة دون تسمية من قرا هبا 

 .أنه قد يذكر بعض القراءات المنسوبة للصحابة رضوان اهلل عليهم 

 .ءة ولو كانت سبعية لمخالفتها للغةأنه قد يضعف رواية أو قرا 

 

 :التوصيات

أهميـة النظــر يف كتــب التفسـير والوقــوف علــى أقـوال المفســرين يف القــراءات  

 .وعلومها

جمع أقوال المفسـرين يف توجيـه القـراءات ودراسـتها ومقارنتهـا إذ يعتـرب مـن  

 .المصادر المهمة يف معرفة توجيه القراءات

                                                 
 972انظر ص (8)

 972انظر ص ( 0)

بخفـض األرحـام ( واتقـوا اهلل الـذي تسـاءلون بـه واألرحـام)انظر على سبيل المثال قوله يف قراءة حمزة ( 5)

وهــو ضــعيف عنــد البصــريين س ألن الضــمير ( بــه)وقــرئ بــالخفض عطفــًا علــى الضــمير : يــث قــالح

 826ينظر ص  ـه.أ.المخفوض ال يعطف عليه إال بإعادة الخافض
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وقـوف علـى بعـض األقـوال يف توجيـه القـراءات الرجوع إلى كتب التفسـير لل 

 .التي ال توجد يف كتب هذا الفن

ــول   ــا ق ــي يف توجيهه ــراءات الت ــه القــراءات يف الق ــب توجي ــاء بكت عــدم االكتف

 .يخالف ما عليه سلف األمة

أن يف كتب التفسير من التفصيل يف توجيه بعض القراءات ما ال يوجد يف كثيـر   

 . من كتب التوجيه

*              *              * 

                                                 
بنصـب ( كـن فيكـون)، عند ذكره قراءة 170/  0ينظر على سبيل المثال تفسير اإلمام ابن جرير الطربي ( 8)

 .ورفعه( فيكون)الفعل 
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 املصادر واملراجع

: هـــ، تــأليف8507-8505طبعــة الخــانجي عــام :اإلحاطــة يف أةبــار ارناطــة .8

 (.هـ776ت)لسان الدين الخطيب 

لإلمـام الحـافا أبـي العـز  :إرشاد المبتد  وتذكرة المنته  يف القراءات العشر .0

، 8بيسي، طعمر حمدان الك: د/تح( هـ208ت)محمد بن الحسين القالنسي 

 .م، المكتبة الفيصلية8091-هـ8121

ــاض .5 ــار عي ــاض يف أةب ــار الري ــري التلمســاين،  :أزه ــد المق ــن محم ــد ب ألحم

ــراهيم األبيــاري-مصــطفى الســقا/تــح ســعيد أحمــد -عبــدالحفيا شــلبي-إب

عبدالسالم هراس، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة -محمد بن تاويت-أعرا 

 .م8000-هـ8529والنشر، القاهرة، 

ألبـي عبـداهلل الحسـين بـن أحمـد بـن خالويـه  :راب القراءات السبع وعللهاإع .1

مكتبـــة : عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين، الناشـــر: د/تـــح( هــــ572ت)

 .م8000-هـ8185، 8الخانجي بالقاهرة، ط

محمد السـيد /تح( هـ686ت)ألبي البقاء العكربي  :إعراب القراءات الشواذ .2

 .م8006-هـ8187 ،8أحمد عزوز، دار عالم الكتب، ط

سعد بن حمدان الغامـدي، : د/البن مالك، تح: إكمال اإلعل  بتثليث الكل  .6

ــاء الــرتاث اإلســالمي، ط -جامعــة أم القــرى ، 8مركــز البحــث العلمــي وإحي

 .هـ8121

 -دار الكتــب العلميــةالبــن نجــيم الحنفــ ،: البحــر الراةــق شــرق كنــز الــدقاةق .7

 .م 8005-هـ8181 -بيروت 

لإلمام محمد بـن علـي الشـوكاين  :محاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع ب .9

 .القاهرة -دار الكتا  اإلسالمي( هـ8022ت)

لإلمام أبي الحسن علي بـن فـارس الخيـاط  :التبصرة يف قراءات األةمة العشرة .0

م، مكتبـة 0229-هــ8109، 8رحا  محمـد شـققي، ط: د/تح( هـ120ت)
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 .الرشد بالرياض

( هــ686ت)ألبي البقاء عبداهلل بن الحسن العكربي  :نالتبيان يف إعراب القرآ .82

 .علي محمد البجاوي، ط عيسى البابي الحلبي وشركاه/تح

أحمـد محمـد مفلـح : د/البن الجزري، تح :تحبير التيسير يف القراءات العشر .88

 .م0222-هـ8108، 8القضاة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط

لإلمـام أبـي العبـاس  :علـو  التنزيـلالتحصيل لفواةد كتاب التفصيل الجـامع ل .80

ــدوي  ــار المه ــن عم ــد ب ـــ112ت نحــو)أحم ــح( ه ــال المتحــدة، /ت دار الكم

ــر، ط ــؤون اإلســالمية يف قط ــاف والش ـــ8152، 8إصــدارات وزارة األوق -ه

 .م0281

، (هــ500ت)لطـاهر بـن عبـدالمنعم بـن غلبـون  :التذكرة يف القـراءات الثمـان .85

الخيريـة لتحفـيا القـرآن بجـدة، أيمن رشـدي سـويد، طبعـة الجماعـة : د/تح

 .م8008-هـ8180

لإلمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، لجنة تحقيق  :التسهيل لعلو  التنزيل .81

-هــ8125، 8دار الكتـا  العربـي، ط: الرتاث يف دار الكتا  العربي، الناشـر

 .م8095

حكمت بشير ياسـين، دار ابـن / د.تح ألإلما  ابن كثير، : تفسير القرآن العظيم .82

 .الجوزي

، (هــ986ت)للعالمة علي بن محمـد السـيد الشـريف الجرجـاين  :التعريفات .86

 .محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة/تح

مجموعـة مـن العلمـاء، المؤسسـة / ألبي منصور األزهري، تح :تهذيب اللغة .87

 .المصرية العامة للتأليف والنشر

: د.أ/، تـح(هــ111ت)لإلمـام أبـي عمـرو الـداين  :التيسير يف القراءات السبع .89

 .م، مكتبة الرشد0288-8،8150حاتم صالح الضامن، ط

لإلمـام أبـي جعفـر محمـد  (:تفسير الطبـر )جامع البيان عن تلويل آ  القرآن  .80
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عبـداهلل بـن عبدالمحسـن الرتكـي، دار : د/تـح( هــ582 )بن جرير الطربي ا

 .م0285-هـ8151عالم الكتب، 

عبـدالعال : د/تـح( هــ572ت)لويـه لإلمام ابن خا :الحجة يف القراءات السبع .02

 .م8006-هـ8187، 6سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط

( هــ577ت)ألبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسـي  :الحجة للقراء السبعة .08

 .م8091-هـ8121، 8بدر الدين قهوجي وبشير حويجايت، ط/تح

ألبــي العبــاس أحمــد بــن يوســف : الــدر المصــون يف علــو  الكتــاب المكنــون .00

، 8أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، ط: د/تح( هـ726ت)ين الحلبي السم

 .م8096-هـ8126

( هــ088ت)لإلمام جالل الـدين السـيوطي  :الدر المنثور يف التفسير بالملثور .05

عبــداهلل بــن عبدالمحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث : د/تــح

 .م، القاهرة0225-هـ8101، 8والدراسات، ط

: د/تـح( هــ615ت)البن النجيبين الهمـذاين  : شرق القصيدةالدرة الفريدة يف .01

 .م0280-هـ8155، 8جمال طلبة،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

طبعــة ( هـــ920ت)لإلمــام ابــن حجــر  :الــدرر الكامنــة يف أعيــان الماةــة الثامنــة .02

 .المدين بمصر

 .طبعة دار الرتاث( هـ700ت)البن فرحون  :الديباج المذهب .06

( هـــ501ت)ألبــي بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد  :لقــراءاتالســبعة يف ا .07

 .0شوقي ضيف، دار المعارف، ط: د/تح

لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث بن إسـحاق السجسـتاين،  :سنن أب  داود .09

، 8إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ، دار السـالم للنشـر والتوزيـع، ط

 .هـ8102

بـن َسـْوَرَة الرتمـذي، إشـراف الشـيخ لإلمام محمـد بـن عيسـى  :سنن الترمذ  .00

 .هـ8102، 8صالح آل الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، ط
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 .هـ8501لمخلوف، طبعة  :شجرة النور الزكية .52

ار المهدوي  :شرق الهداية .58 ( هــ112ت نحـو)لإلمام أبي العبَّاس أحمد بن عمَّ

-هـــ8186، 8حــازم ســعيد حيــدر، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع ط: د/تــح

 .م8002

 .لإلما  محمد بن إسماعيل البخار : صحير البخار  .19

 .هـ8108جمعية المكنز اإلسالمي،  :الناشر .11

  .لإلما  مسلم بن الحجاج النيسابور  القشير : صحير مسلم .51

 .هـ8108جمعية المكنز اإلسالمي،  :الناشر .10

 .الطبعة المصرية( هـ012ت)للداوودي  :طبقات المفسرين .56

ت وعلل النحويين فيها، ألبي منصور محمد بن أحمـد القراءا :علل القراءات .57

ـــ572ت)األزهــري  ــح( ه ــوة، ط/ت ــراهيم الحل ــت إب ــوال بن ـــ8180، 8ن -ه

 .م8008

، 5ط( هــــ955ت)لإلمـــام ابـــن الجـــزري  :اايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء .59

 .برجسرتاسر، دار الكتب العلمية.م، عني بنشره ج8090-هـ8125

سليمان العايد، مكتبة نزار : د/للفيروزآبادي، تح :الغرر المثلثة والدرر المبثثة .50

 .مصطفى الباز

إمالء الشيخ أبي بكـر أحمـد  :الكتاب المختار يف معاين قراءات أهل األمصار .12

ــن إدريــس، تــحا ــداهلل ب ــن عبي ــدالعزيز الجهنــي، ط: د/ب ــة الرشــد، 8عب ، مكتب

 .هـ8109

ــل  .18 ــوه التلوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــاةق التنزي ــن حق ــا  ع ــير )الكش تفس

( هــ259ت)ألبي القاسم جار اهلل محمود بن عمـر الزمخشـري ( الزمخشر 

 .مكتبة المعارف بالرياض

 :كشف المشكلت وإيضـاق المعضـلت يف إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات .10

: د/تــح( هـــ215ت)لنورالــدين أبــي الحســن علــي بــن الحســين اليــاقويت 
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 .ار عمارم، د0228-هـ8108، 8عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، ط

لإلمام أبي محمد مكي  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .15

محيي الـدين رمضـان، مطبوعـات : د/تح( هـ157ت)بن أبي طالب القيسي ا

 .مجمع اللغة العربية بدمشق

لإلمام محمد بن مكرم بـن علـي، أبـو الفضـل جمـال الـدين بـن  :لسان العرب .11

 .هـ8181، 5ط منظور األنصاري، دار صادر، بيروت،

 (.هـ411)لمحمد بن أحمد بن أب  سهل السرةس : المبسوط .40

 .م8005 -هـ8181بيروت . دار المعرفة : الناشر .16

ــا .17 ــراءات واإليضــاق عنه ــين وجــوه شــواذ الق ــي،  :المحتســب يف تبي ــن جن الب

عبـدالفتا  شـلبي، دار /عبـدالحليم النجـار ود/علي النجدي ناصـف ود/تح

 .هـ8126، 0سزكين للطباعة والنشر، ط

لإلمـام أبـي محمـد عبـدالحق بـن عطيـة  (:تفسـير ابـن عطيـة)المحرر الـوجيز  .19

ــح ــراهيم األنصــاري والســيد /األندلســي ت ــن إب ــداهلل ب ــاروق وعب ــة الف الرحال

عبدالعال السيد إبراهيم ومحمد الشـافعي الصـادق العتـاين، مطبوعـات وزارة 

 .م0227هـ8109، 0األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، ط

ألبـ  محمـد علـ  بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـز  األندلسـ  : ى باآلثـارالمحل .42

 .بيروت –دار الفكر : الناشر(. هـ406ت)

 .لإلمام ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة :مختصر يف شواذ القرآن .22

أبـي /لإلمام أبي عبداهلل الحاكم النيسابوري، تح :المستدرك على الصحيحين .28

-هـــ8187القــاهرة، -ي، دار الحــرمينعبــدالرحمن مقبــل بــن هــادي الــوادع

 .م8007

لإلمــام أبــي طــاهر أحمــد بــن علــي بــن ســوار  :المســتنير يف القــراءات العشــر .20

م، 0222-هــ8106، 8عمـار أمـين الـددو، ط: د/تـح( هـ106ت)البغدادي 

 .دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، دبي
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شـعيب /الشـيباين، تـح لإلمـام أحمـد بـن حنبـل :مسند اإلما  أحمد بن حنبـل .25

ــاووط ــراف د-األرن ــرون، إش ــادل مرشــد وآخ ــن عبدالمحســن /ع عبــداهلل ب

 .م0228-هـ8108، 8الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

عبـدالجليل : د/تـح( هــ588ت)لإلمـام أبـي إسـحاق الزجـاج  :معاين القـرآن .21

 .م8099-هـ8129، 8عبده شلبي، عالم الكتب، ط

مام نصر بن علي بن محمد الشيرازي لإل :الموضر يف وجوه القراءات وعللها .22

ــابن أبــي مــريم، تــح ، 8عمــر حمــدان الكبيســي، ط: د/الفارســي المعــروف ب

 .، طبعة الجمعية الخيرية لتحفيا القرآن الكريم بجدة8005هـ8181

محمـد بـن / تـح(. هــ994ت)الناسخ والمنسوا ألب  عبيد القاسم بن سل   .26

 .هـ8188 8صالح المديفر، مكتبة الرشد، ط

أشــرف علــى ( هـــ955ت)لإلمــام ابــن الجــزري  :شــر يف القــراءات العشــرالن .27

 .تصحيحه العالمة علي محمد الضباع، دار الفكر

: د/ألحمد بـن محمـد المقـّري، تـح :نفر الطيب من اصن األندلس الرطيب .29

 .م8069-هـ8599إحسان عباس، دار صادر 

باج البــن للتنبكتــي، مطبــوع علــي هــامش الــدي :نيــل االبتهــاج بتطريــز الــديباج .20

 .فرحون

ــة .62 ــى بلــوغ النهاي ــة إل ( هـــ157ت)ألبــي محمــد مكــي بــن أبــي طالــب  :الهداي

 .م0229-هـ8100، جامعة الشارقة، 8مجموعة رسائل جامعية، ط/تح

*              *              * 
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 عبد الحق السنباطيلشها  الدين أحمد بن أحمد بن 

 الفقيه المقرئ المجود 
ّ
 (.هـ 000ت )ثم القاهري المصري الشافعي

 

 

 

 دراسة وتحقيق

 بقسم الدراسات اإلسالمية عضو هيئة التدريس

 بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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 ملخص البحث

 :،، وبعدالحمد هلل ر  العالمين، والصالة والسالم على رسول اهلل

الدراسـة، وفيـه : اقتضت طبيعة هذا البحث تقسـيمه إلـى قسـمين، القسـم األول

. ، وتضـمن ثالثـة مطالـبالمؤلف وحياته العلميةالتعريف ب مبحثان، األول منهما يف

القسـم ثـم . المحقق، وتضمن ثالثة مطالب كذلك الكتا التعريف ب: والثاين بعنوان

 .النص المحققوفيه  الثاين

ا الكتا  يعد أحد العلماء المربزين الذين عاشوا يف القـرن العاشـر وصاحب هذ

الهجري، وكان له دور يف إثراء المكتبة اإلسالمية بعـدد مـن المؤلفـات النافعـة، وقـد 

تضمن كتابه هذا شرحًا لمنظومة له يف وقف حمزة وهشـام علـى الهمـز، ويميـز هـذا 

ي وما تصح القراءة بـه مـن هـذه الكتا  عنايته بذكر أوجه التخفيف الرسمي والقياس

 .األوجه مما يساعد على اإللمام بما يف الكلمة القرآنية من أوجه

واهلل أسأل أن يجعله هـذا العمـل خالصـًا لوجهـه الكـريم، وأن يكتـب بـه النفـع 

 .والفائدة

ــة ــف، الرســمي، القياســي،  :الكلمــات المفتاحي حمــزة، هشــام، الهمــز، التخفي

 .التحقيق التسهيل، اإلبدال، النقل،

*              *              * 
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 املقدمـة

الحمد هلل وحده، والّصالة والّسالم على من ال نبي بعده، محمد عليه وعلى آلـه 

 .أفضل الصالة وأتم التسليم

 ..وبعد

فإن من أعظم العلـوم منزلـة وأعالهـا درجـة مـا كـان متعلقـًا بكتـا  اهلل تعـالى، 

ة أداء ألفاظ القرآن الكريم هـو مـن أشـد العلـوم تعلقـًا وعلم القراءات المتعلق بكيفي

وقد كان من موضـوعات هـذا العلـم مـاهو يسـير متنـاول، ومنهـا مـاهو بكتابه تعالى، 

شائك ثقيل يحتاج إلى بيان وإيضا ، كبا  وقف حمزة وهشام الذي وصـفه علمـاء 

، م مقاصـدههذا الفن بأنه من أصعب األبوا  نظمًا ونثرا ، يف تمهيـد قواعـده، وفهـ

ــة، وأحكــام رســم المصــاحف  ــق مــذاهب أهــل العربي ــى تحقي ــاج إل ــه يحت ــك أن وذل

، كما أنه يعم أنواع التخفيف، ولذلك عسر العثمانية، وتمييز الرواية وإتقان الدراية

، واستصــعبه النــاس بالنســبة للنقــل والتخــريج، وذلــك أنــه أمــر يرجــع إلــى ضــبطه

 .من يتقن مسائله التصريف، والتصريف علم صعب قّل 

ولتشعب مسائله ودقتها فقد وضع غير واحد من العلماء مصنفات خاصة به إمـا 

فممن أفرده بالتأليف أبو بكر بن مهران المقرئ  ،نثرا  أو نظمًاس تشرحه وتبين غامضه

: ، وأبو الحسن بن غلبون يف كتابهمذهب حمزة يف الهمز يف الوقف: يف كتا  سماه

شــر  بــا  وقــف حمــزة : ، والحســن بــن قاســم المــرادي يف كتابــهالوقــف لحمــزة

                                                 
.90إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ص :ينظر (8)

.8/109النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

.0/101كنز المعاين يف شر  حرز األماين ووجه التهاين : ينظر (5)

.0/052العقد النضيد يف شر  القصيد : ينظر (1)

أبو بكـر بـن مهـران يف كتـا  لـه قصـره علـى  قد ذكر": ، فقال829أشار له أبو شامة يف إبراز المعاين ص (2)

."معرفة مذهب حمزة يف الهمز

كتـا  : وقد شرحت هذا شـرحًا كافيـًا يف": ، فقال8/861أشار له يف كتابه التذكرة يف القراءات الثمان  (6)

."الوقف لحمزة، فأغنى عن إعادته
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تحفـة األنـام يف الوقـف علـى : ، وأبـو عبـد اهلل القبيبـايت يف كتابـهوهشام على الهمـز

 .، وغيرهمالهمز لحمزة وهشام

شها  الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحـق السـنباطي ثـم  وممن كتب فيه أيضًا

 ال
ّ
كتـب الـذي هـ، 000 المتو  سنةفقيه المقرئ المجود القاهري المصري الشافعي

ثم يشتمل على بيان رسم أقسام الهمز، وكيفية وقف حمزة وهشام على الهمز، نظمًا 

شرحه يف مؤلف أجاد فيه وأفاد، دل بوضـو  علـى تمكنـه مـن مفـردات هـذا البـا ، 

 ومعرفــة دقائقــه وتفريعاتــه، وأوجــه الوقــف الرســمي والقياســي لحمــزة، ووقــف 

 .هشام كذلك

شـر  فيـه أرجـوزة لـه تقـع يف والذي مخطوط هذا الهذا البحث يتضمن تحقيق 

بيت ا، تشتمل على بيان رسم أقسام الهمـز، وكيفيـة وقـف حمـزة وهشـام علـى ( 828)

 .أقسام الهمز يالمشتملة على بيان رسم المئينيةشر  المنظومه : الهمز، سماها

ركــز الملــك فيصــل للبحــوث وبســؤال المكتبــات العلميــة كم، وحســب علمــي

ومكتبة الملك عبد اهلل الرقميـة،  والدراسات اإلسالمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية،

 .ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، فإن هذا المخطوط لم يحقق سابقًا، واهلل أعلم

 :أهمية الموضوع وأسباب اةتياره

ر علوم القرآن خدمة بعلم القراءات، والذي هو من أكث مخطوطتعلق هذا ال/ 8

 .وتعلقًا بكتا  اهلل تعالى

،هـرت مـن خـالل  وسعة علمه، والتيمكانة االمام ابن عبدالحق السنباطي /0

.وغيرها ، وروضة الفهوم نظم نقاية العلوم،كتبه كشر  الشاطبية

أهمية موضوع هذا المخطوط وهو وقف حمـزة وهشـام علـى الهمـز، وهـو / 5

 . با  شائك كما ذكر العلماء

                                                 
.لغة العربية بجامعة األنبارحققه الباحث محمد الزوبعي، يف رسالة ماجستير تقدم هبا لقسم ال (8)

حققه الباحث عبد اهلل بن حّماد القرشي يف رسالة ماجسـتير تقـدم هبـا لقسـم الكتـا  والسـنة بجامعـة أم  (0)

.هـ8105القرى، عام 
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ما تميز به هذا المخطوط مـن ذكـر مؤلفـه للمـذهبين القياسـي والرسـمي يف / 1

الوقف على الهمزة، وبيان ما يصح من األوجه وماال يصح، مما يجعل القارئ ملمًا 

 .بكل ما يف الكلمة القرآنية من األوجه

 .إثراء مادة هذا العلم وإضافة كتب ذات قيمة علمية إلى المكتبة اإلسالمية/ 2

 : تحقيقهج المن

 :يمكن تلخيصه يف النقاط التالية

ــنظم / 8 ــة، وضــبطت ال ــالء الحديث ــد اإلم ــق قواع ــوط وف ــص المخط ــت ن كتب

 .بالشكل

أصال ، مع مراعاة صـحة العبـارة، فـإن كانـت العبـارة (  )اعتمدت النسخة / 0

أقر  للمقصود، وأصـح يف المعنـى اثبتهـا، وذكـرت الخـالف بـين النسـخ يف ( أ)من 

 .الحاشية

تركت يف ذكر الفروق ماال يضر تركه بل يثقل الهوامش، فـال أذكـر الخـالف / 5

الــروم واإلشــمام، واإلشــمام )بــين النســخ الــذي هــو مــن قبيــل التقــديم والتــأخير كـــ

، أو الخــالف الــذي ال يضــيف شــيئًا (الضــم والكســر، والكســر والضــم)، و(والــروم

 (.ابن، بن)، (لهمزة، الهمزا)، (وذلك، ذلك: )للمعنى وال للسياق يف موضعه مثل

المتبـع يف المصـاحف التـي بـين  وفق الرسـم العثمـاين القرآنية اآليات كتبت/ 1

أيدينا برواية حفـص عـن عاصـم، وبينـت مافيهـا مـن قـراءة حمـزة وغيـره متـى دعـت 

 .الحاجة لذلك

، [8 :فاتحةال]: عزوت اآلية إلى سورهتا مع ذكر رقم اآلية بين قوسين هكذا/ 2

.صلب المتن حتى ال أثقل الحاشية وذلك يف

إلى قائليها، مع مراجعتها على المصدر  المصنف النقول التي أوردها تنسب/ 6

 .األصلي ما أمكن

 .من كتب القراءاتالواردة يف النص القراءات  وثقت/ 7

لءعالم الذين نقل عنهم المصنف يف شرحه عند ذكر كالمهم، أما  ترجمت/ 9
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فال أترجم لهم إال مـا لـزم، مـع التزامـي باالختصـار تجنبـًا  غيرهم ممن ُيذكر عرضًا

 .إلطالة الهوامش

ــا ، مــن شــر  / 0 ــه ضــروري لفهــم نــص الكت ذكــرت يف الحاشــية مــا أرى أن

 .لغامض، أو تلخيص لمطول، أو ترجيح لرأي، أو غير ذلك

أثبت عالمات الرتقيم، واألقـواس، والتنصـيص، حسـب المتعـارف عليـه / 82

 .الءمن قواعد اإلم

 : ةطة البحث

 :على النحو التالي

 .خطة البحث، وتحقيقومنهج الوأسبا  اختياره،  أهمية البحث: وفيها مقدمة

 :تضمنتالـدراسة، و :القسم األول

 .المؤلف وحياته العلميةالتعريف ب: المبحث األول

 .مولده ووفاتهاسمه و: األول طلبالم 

 .تالميذهوشيوخه، : الثاينالمطلب 

 .مكانته العلمية، وآثاره: ثالثالمطلب ال

 : الكتابالتعريف ب: مبحث الثاينال

 .توثيق العنوان، توثيق نسبة الكتا  للمؤلف: األول طلبالم

موضــوع الكتــا  ومــنهج مؤلفــه فيــه، والمصــادر التــي صــر  : الثــاين طلــبالم

 .باألخذ عنها

 .هاونماذج من المخطوط، وصف نسخ: الثالث طلبالم

 .  المحققالن: القسم الثاين

 .فهرسي المصادر والمراجع، والموضوعاتويليه الخاتمة، ثم 

*              *              * 
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 الـدراسة: القسم األول

 املؤلف وحياته العلميةالتعريف ب: املبحث األول

 .مولده ووفاتهاسمه و: األول طلبالم

بين السـنباطي  ال بد من االشارة هنا إلى أن كتب الرتاجم قد خلطت يف الرتجمة

الحفيد وهو المصنف، وبين األ  والجد، وذلك لكوهنم جميعًا قد اشتهروا بـالعلم 

والفضل، وال سـيما مـع كـون اسـم المصـنف واسـم أبيـه أحمـد، وأيضـًا مـع شـهرته 

 .وشهرة أبيه وجده بـابن عبد الحق

شها  الدين أحمد بن أحمد بـن عبـد الحـق بـن محمـد بـن عبـد : أما اسمه فهو

بن أحمد بن محمد بن محمـد بـن محمـد بـن عبـد العـال الشـرف بـن الشـمس الحق 

السنباطي القاهري المصري الشافعي، من علماء سنباط، إحدى قرى جزيـرة قوسـينا 

، يعّرف كأبيه ، إمام فاضل عالمة محقق محرربين الفسطاط واالسكندرية بمصر

صويف الطريقة، نص علـى ، شافعي المذهب أشعري المعتقد ابن عبد الحق: باسم

وكـان ": شر  القصيدة الهمزيـة يف المـدائح النبويـة، حيـث قـال: هذا يف خاتمة كتابه

الفراغ من تبييضه على يد كاتبه مؤلفه الفقير أحمد بن أحمد بن عبد الحق السـنباطي 

أصـال ، المصـري مولــدا  وموطنـًا، الشــافعي مـذهبًا، واألشــعري اعتقـادا ، والخلــويت 

، نشأ يف بيت علم وديـن، فوالـده أحمـد بـن عبـد الحـق "...شاذلي حقيقةطريقة، ال

كان واعظًا بجامع األزهر، ووعا قبلها بالمسجد الحرام، كان من علماء أهل السـنة 

والجماعة، ولي تدريس المدرسة الخشابية بمصر، وكانت يف حينها مشروطة ألعلـم 

ده عبـد الحـق بـن محمـد عالمـًا ، وكذلك كان جه022علماء الشافعية، تو  سنة 

                                                 
 .5/068، 0/859معجم البلدان : ينظر (8)

 .8/00األعالم للزركلي . 5/826الكواكب السائرة : ينظر (0)

. 5/826الكواكـب السـائرة بأعيـان المائـة العاشـرة . 1/57ع ألهـل القـرن التاسـع الضـوء الالمـ: ينظر (5)

.8/810هدية العارفين 

 .70-72تعليق المحقق لكتا  شر  ابن عبد الحق السنباطي على الشاطبية ص: ينظر (1)

. 0/880الكواكب السائرة . 818النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص: ينظر (2)
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عالمة، انتهت إليه الرئاسـة يف الفقـه واألصـول والحـديث يف مصـر يف زمانـه، ودرس 

 عليه كثيرا ، وتو  سنة 
َ
 .هـ058عليه خلق كثير، وُأثني

ولم تشر كتب الرتاجم إلى مولد المصنف، واختلفـت يف وفاتـه وإن كانـت تفـق 

: ه، وقيــل002: هـــ، وقيــل002أنــه تــو  ســنة أهنــا يف هنايــة القــرن العاشــر، فــذكرت

، ولعل األ،هر يف وفاته ما ذكره ابن القاضي المكناسـي مـن أنـه تـويف سـنة هــ009

هـ، وقرأت عليه شيئًا من منظومته، وأجاز 096لقيته بمصر سنة ": ه، حيث قال000

 ."هـ000لي كل ما يحمل وتويف سنة 

 .اته ورحالته وأسرته وأوالدهكما لم أقف على من يذكر شيئًا عن حي

 .تلميذهوشيوةه، : الثاينالمطلب 

نشأ ابن عبد الحق السنباطي يف بيت علم وديـن متـأثرا  بأبيـه وجـده، فوالـده كـان 

واعظًا بـاألزهر، ومدرسـًا بالمدرسـة الخشـابية التـي كانـت مشـروطة ألعلـم علمـاء 

وخ عصره، ذكر ذلك ابـن الشافعية، فتلقى العلم عن أبيه، ودرس على يديه وعلى شي

، وقــال ابــن "أخـذ عــن والــده وغيـره مــن أعيــان علمـاء مصــر": العمـاد حيــث قــال

، كما ذكـر "أخذ عن جماعة كالمرصفي وغيره": القاضي المكناسي يف ترجمته له

صاحب هداية القـارئ أنـه تلقـى القـراءة عـن الشـيخ شـحاذة اليمنـي وهـو إمـام قـراء 

ان يجلـس للتـدريس والفتيـا بجـامع األزهـر، وتلقـى عنـه عصره، عالم بالقراءات، كـ

القراءات خلق كثير، منهم أحمد بن أحمد بن عبد الحق، جاء يف ترجمة عبد الرحمن 

بن الشيخ شحاذة ما يدل على تتلمذ ابن عبد الحق على الشـيخ شـحاذة اليمنـي، قـال 

أول القرآن إلى جمع القرآن بالقراءات السبع على والده من ": عبد الفتا  المرصفي

                                                 
. 0/008الكواكب السائرة . 1/57وء الالمع الض: ينظر (8)

درة الحجــال . 8/810هديــة العــارفين . 8/00األعــالم للزركلــي . 5/826الكواكــب الســائرة : ينظــر (0)

8/869. 

 .8/869درة الحجال يف أسماء الرجال : ينظر (5)

 .82/611شذرات الذهب يف أخبار من ذهب : ينظر (1)

 .8/869رجال درة الحجال يف أسماء ال: ينظر (2)
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 ژڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  :قوله تعالى

ثم تويف والده، فاستأنف القراءة جمعًا للسبعة ثـم للعشـرة علـى تلميـذ  [18:النساء]

ــنباطي ــق الس ــد الح ــن عب ــد ب ــها  أحم ــده الش ــراءة "وال ــناد ق ــره يف إس ــد ذك ، وق

هداية القارئ ممن تلقى عنهم أحمد بن أحمد بـن  ، وممن ذكره صاحبالسنباطي

، عبد الحق القراءة الشيخ جمال الدين يوسف ابن شيخ اإلسالم زكريـا األنصـاري

 .هـ097تلقى العلم عن والده، ودرس بالمدرسة الصالحية، وتويف سنة 

أما تالميذه فقد وقفـت علـى ترجمـة عـدد مـنهم، أشـير يف ترجمـة بعضـهم إلـى  

مــن الشــيخ يف القــراءات، فقــد ذكــر عبــد الفتــا  الســيد عجمــي المرصــفي  إجــازهتم

المصــري األزهــري الشــافعي، المقــرئ المحقــق، يف ترجمتــه للمصــنف وإســناده يف 

وهـو مـن رجـال ": القراءات ما يدل على إقراءه للقرآن بالقراءات لتالميذه حيث قال

. "جـازات والحمـد هللإسنادي يف جميع إجازايت يف القراءات، وهي أكثر من تسع إ

 :وممن وقفت عليه من تالميذه

عبد القادر بن محمد بن أحمـد بـن زيـن الفيـومي المصـري الشـافعي، إمـام / 8

كبير معروف، فقيه محدث، ذكر يف ترجمته أنه أخذ عن الشها  أحمد بن أحمـد بـن 

عبد الحـق السـنباطي، وعـن شـيخ القـراء شـحاذة اليمنـي، والشـيخ صـالح البلقينـي، 

شـرحه : وغيرهم، تصدر لإلفتاء والتدريس، وانتفـع بـه خلـق كثيـر، لـه مؤلفـات منهـا

الكبير لمنهاج النووي، جمع فيه بين شرحي شيخه الرملـي وشـرحي الخطيـب وابـن 

حجر، كتب شرحًا على المنهج، والبهجة، وغيرهـا مـن المؤلفـات والشـرو ، تـويف 

 .للهجرة 8200سنة 

                                                 
 .0/790هداية القارئ : ينظر (8)

 .1/295فوائد االرتحال ونتائج السفر . 8/50هداية القارئ : ينظر (0)

 .8/10هداية القارئ : ينظر (5)

 .5/807الكواكب السائرة : ينظر (1)

 .0/779هداية القارئ : ينظر (2)

 .127-0/126خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر : ينظر (6)
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بـد اهلل الشــهير بـالواعا القلقشــندي، نشــأ محمـد حجــازي بـن محمــد بــن ع/ 0

بمصــر وحفــا القــرآن وعــدة متــون يف الفقــه والنحــو والقــراءات، ممــن ذكرتــه كتــب 

ــن شــيوخه ــرتاجم م ــد الحــق : ال ــن عب ــن أحمــد ب ــنجم الغيطــي، والشــيخ أحمــد ب ال

السنباطي، والشمس محمد الرملي، والشيخ شـحاذة اليمنـي، وغيـرهم، لـه مؤلفـات 

لمولى النصير بشر  الجامع الصغير للسيوطي، وله شر  على ألفية فتح ا: كثيرة منها

للهجـرة،  8252الحديث للسيوطي، وشر  على الطيبة الجزرية، وغيرها، تو  سنة 

 .عامًا 79وله من العمر 

أبو العباس أحمد بن محمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن أبـي العافيـة / 5

بن القاضي، كـان حافظـًا ضـابطًا مؤرخـًا، المكناسي النجاري الفاسي، المعروف با

محمد بن يوسف الرتغي ويعقو  الدري، وأجازه : ذكرت كتب الرتاجم أنه أخذ عن

: النجم الغيطي وأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي، وغيرهم، له مصنفات منها

جذوة االقتباس فيمن حل مـن األعـالم بفـاس، ودرة الحجـال ذيـل علـى تـاريخ ابـن 

هو كتابه الذي ترجم فيه لشيخه أحمـد بـن أحمـد بـن عبـد الحـق السـنباطي خلكان و

هـ، وقرأت عليه شيئًا من منظومته، وأجاز لي كـل 096لقيته بمصر سنة ": حيث قال

 .للهجرة 8202، تو  سنة "ما يحمله

نجـم الــدين محمــد بـن محمــد الغــزي العـامري القرشــي الدمشــقي، مــؤرخ / 1

أحمـد ": ابه الكواكب السائرة يف تراجم أعيان المائة العاشـرةباحث أديب، قال يف كت

، وله غيرها من المصنفات، تو  سـنة "شيخنا بالمكاتبة... بن أحمد بن عبد الحق

 .للهجرة 8268

 

                                                 
 .876-1/872المرجع السابق : ينظر (8)

 .8/869درة الحجال : ينظر (0)

 .882-8/881فهرس الفهارس : ينظر (5)

 . 5/826الكواكب السائرة : ينظر (1)

 .7/65األعالم للزركلي : ينظر (2)
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 .مكانته العلمية، وآثاره: المطلب الثالث

ممـن  ...إما  علمـة،": أثنى عليه من ذكر ترجمته فمن ذلك ما ذكره ابن العماد

ومـا ذكـره  ."يشار إليه يف اإلقليم المصر  بالبنـان، وتتشـنف بفراةـد فواةـده اآلذان

قـول ومن ذلك أيضـً . "عالم مشارك يف أنواع العلو ": صاحب معجم المؤلفين

ومـن وقـف علـى هـذا الشـر  عـرف ": مثنيًا عليه وعلى شرحه للشـاطبية المرصفي

والمطلـع   ."يف علـم القـراءات والتجويـد  وطول باعه ،مقدار الرجل وسعة اطالعه

على كتبه ومصنفاته يجد فيها ما يدل على ازارة علمه، ودقة عبارته، وحبك أسلوبه، 

 .مما يشهد له بسعة اإلطلع وجودة الفهم، وحدة الذكاء

  :من مؤلفاتهف

 شر  على الشاطبية، وهو شر  لنظم حرز األماين ووجه التهاين، وقد بلغت/ 8

ورقة، تدل على سعة علم مصنفه، تميـز بدقـة 050عدد ألوا  المخطوط يف مجملها 

ولم ": العبارة، وجمع أوجه القراءة، وهذا الشر  هو الذي أشار إليه المرصفي بقوله

يذكر المرتجمون له ذكرا  لشرحه على الشاطبية فيمـا وقفـت عليـه، علمـًا بأنـه شـر  

شر  نفيس أجاد فيه وأفاد، وقد  ات، وهو مشهور يف عالم المخطوطات يف جل الجه

ومن وقف على هذا الشر  عـرف  ،نسخ خطيةثالث وبمكتبتي منه  ،انتفعت به كثيرا  

، وهــو "والتجويــد ،يف علــم القــراءات وطــول باعــه  ،مقــدار الرجــل وســعة اطالعــه

 :محقق يف رسالة علمية بجامعة أم القرى لنيـل درجـة الـدكتوراه، قـام عليهـا الـدكتور

                                                 
 .82/611شذرات الذهب : ينظر (8)

 .8/810معجم المؤلفين : ينظر (0)

 .0/779هداية القارئ : ينظر (5)

 .79تعليق المحقق لكتا  شر  ابن عبد الحق السنباطي على الشاطبية ص: ينظر (1)

ذكر بعض من ترجم للمصنف كتا  الفتاوى ضمن مؤلفاته، وقـد ذكـرت يف مقدمـة الرتجمـة أن بعـض  (2)

من ترجم له قد خلط يف الرتجمة بينه وبين أبيه، فكل منهما يذكر باسم ابـن عبـد الحـق السـنباطي، ممـا 

صول اللبس يف نسـبة هـذا الكتـا  لالبـن مـع كونـه لـء ، وقـد فصـل محقـق شـر  الشـاطبية أدى لح

 .70-78ألحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي يف بيان ذلك فليرجع له ص

 .0/779هداية القارئ : ينظر (6)
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 .يحيى بن محمد زمزمي

الرسـالة : سـّماها توضيح على رسالة المارديني يف العمل بالربع المجيب،ال/ 0

الفتحية يف األعمال الجيبية، وهو مخطوط يف علم الفلك، وهو شر  مختصر لرسالة 

العالمــة بــدر الــدين محمــد بــن محمــد الغــّزال الدمشــقي الشــهير بســبط المــارديني، 

 . هـ080المتو  سنة 

روضة الفهوم بنظم نقاية العلوم للسيوطي، وهو مطبوع يف المطبعة الجمالية / 5

فـتح الحـي القيـوم بشـر  روضـة : هـ، وقد شـرحه يف كتـا  سـماه8550بمصر سنة 

. لفهوم والنقاية، وبعضه مطبوع، وهو قسم الصرف من الكتا ، حيث قام بتحقيقه د

 .هـ، باإلسكندرية8120أحمد ماهر البقري، وطبع عام 

شر  القصيدة الهمزية يف المدائح النبوية لإلمام البوصيري، وهو مخطوط، / 1

وهو كتا  محشو بطريقـة الصـوفية، وبكثيـر مـن األحاديـث الضـعيفة والموضـوعة، 

 .غفر اهلل لمؤلفه

شر  المقدمة يف الكالم على البسملة والحمدله وغيرهما لءنصاري، وهو / 2

 .مخطوط

ســبع، عبــارة عــن جــوا  لســؤال أحــد األفاضــل، وهــو نظــم يف القــراءات ال/ 6

ــرقم  ، قــرأت يف (5625)مخطــوط ضــمن مجمــوع مــن مخطوطــات تشســرت بيتــي ب

 :آخرها

 .هذا جوا  أحمد بن أحمد أعني ابن عبد الحق فليعمدا

حاشية على شـر  الورقـات يف أصـول الفقـه لجـالل الـدين المحلـى، وهـو / 7

 .مخطوط

 

                                                 
ــة العــارفين . 8/00األعــالم : ينظــر (8) ــى . 8/810معجــم المــؤلفين . 8/810هدي ــق المحقــق عل وتعلي

 .92-78لفات المصنف يف كتا  شر  ابن عبد الحق السنباطي على الشاطبية صمؤ

 .79/101خزانة الرتاث : ينظر (0)

 .8/220خزانة الرتاث . 8/00األعالم : ينظر (5)
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 الكتابب التعريف: بحث الثانيامل

 .توثيق نسبة الكتاب للمؤلفوتوثيق العنوان، : األول طلبالم

جاء توثيق اسم المخطوط واسم مؤلفه يف نسخ المخطـوط، فقـد ذكـر يف اللـو  

: مـا نصـه محفو،ـة يف الخزانـة العامـة بالربـاطوهـي النسـخة ال( أ)األول من النسخة 

، مبـين لمرادهـالهمـزة، هذا شر  لمنظومتي الميئنيـة المشـتملة علـى رسـم أقسـام ا"

عملها، ببيان كيفية التخفيف  نبالمقصود م صر   لها، مُ وضح لمجمَ ادها، مُ متمم لمفَ 

ياسـي، تتميمـًا كيفيـة التخفيـف القِ  مـع بيـان، وهشاممزة حيه عند الوقف لف الرسمي

، علــى مــا يشــاء قــدير   إنــه ،هينفــع بــه وبأصــلِ  واهلل أســأل أنْ ، المقــام لــكللفائــدة يف ذ

وكـان الفـراغ مـن هـذا الشـر  المبـارك ": ، ويف اللو  األخيـر منهـا"جديرابة وباإلج

على يد مؤلفه شيخ اإلسالم أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي يف ليلـة 

 ."األحد المبارك عاشر شهر شوال سنة تسع وسبعين وتسعمائة

اء على من المخطوط وهي نسخة وزارة األوقاف المصرية فج(  )أما النسخة 

هـذه منظومـة بـن عبـد الحـق يف وقـف حمـزة وهشـام علـى الهمـز ": غالفها مـا نصـه

، ويف "وشــرحها للمؤلــف رحمــه اهلل تعــالى رحمــة األبــرار وأســكنه فــراديس الجنــان

فهذا شر  لمنظومتي المئينية المشـتملة علـى بيـان رسـمي أقسـام ": اللو  األول منه

 نبالمقصــود مــ صــر   لهــا، مُ وضــح لمجمَ ادهــا، مُ مــتمم لمفَ ، مبــين لمرادهــاالهمــز، 

تحقيق  مع بيان، وهشاممزة حيه عند الوقف لف عملها، ببيان كيفية التخفيف الرسمي

على  إنه ،هينفع به وبأصلِ  واهلل أسأل أنْ ، المقام لكياسي، تتميمًا للفائدة يف ذكيفية القِ 

 الشـر  المبـارك وكـان الفـراغ مـن هـذا": ، ويف آخره"جدير، وباإلجابة ما يشاء قدير  

محرر هـذا الفـن أحمـد بـن أحمـد بـن عبـد  ةمن نسخة بخط مؤلفه العالم العالم نقال  

 ."الحق السنباطي الشافعي عفى اهلل عنه

 .أما الكتب التي ترجمت للمصنف وذكرت مؤلفاته فلم تشر إلى هذا الشر 



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
571 

 الثاني طلبامل

 خذ عنهاموضوع الكتاب ومنهج مؤلفه فيه، واملصادر اليت صرح باأل

المشتملة علـى بيـان  المئينيةشر  المنظومه : )تضمن العنوان :موضوع الكتاب

بيانًا لموضوع هذا المخطوط، فهو شر  لمنظومة للمؤلـف يف ( أقسام الهمز يرسم

ألن عـدد أبياهتـا مائـة، ( المئينيـة)من األبيات، ويظهـر واهلل أعلـم أنـه سـّماها ( 828)

مزة وهشام على الهمز، وقد صر  بموضـوعها يف وهي تتضمن بيانًا ألوجه وقف ح

هذا شر  لمنظومتي المئينية المشتملة على بيان رسمي أقسام ": مقدمة الشر  بقوله

 نبالمقصــود مــ صــر   لهــا، مُ وضــح لمجمَ ادهــا، مُ مــتمم لمفَ ، مبــين لمرادهــاالهمــز، 

 تحقيق مع بيان، وهشاممزة حيه عند الوقف لف عملها، ببيان كيفية التخفيف الرسمي

، وقد انتهى من شرحه هذا ليلة األحد "المقام لكياسي، تتميمًا للفائدة يف ذالقِ  كيفية

 .العاشر من شهر شوال يف سنة تسع وسبعين وتسعمائة

بدأ الشر  بمقدمة قصيرة تضمنت الصالة علـى النبـي  :منهج المؤلف يف شرحه

ريقتـه أن يـذكر صلى اهلل عليه وسلم، ثـم أشـار السـم الشـر  وموضـوعه، وكانـت ط

ــة أو أكثــر مــن نظمــه حســب موضــوعها يف الهمــز إن كــان متوســطًا أو  بيتــين أو ثالث

متطرفًا أو غير ذلك، ثم يشر  ما تضمنته، ذاكـرا  أوجـه الوقـف القياسـي والرسـمي، 

ويبين ما يقرأ به وماال يقرأ به منها غالبًا، وهو ينص على عدد بعض األوجه فيها، مع 

يف القراءات العشر البن الجزري يف ذلك، وهـو يـنص علـى اسـم اعتماده على النشر 

 .ابن الجزري أحيانًا، وأحيانًا يذكر اسم كتابه النشر فقط

وقد تميز شرحه هذا بذكره لءوجه المذكورة يف الكلمة، والنص على ما يقرأ به 

وما هو ضعيف، ليحيط القارئ بما يف الكلمة من أوجه، ومـا تجـوز القـراءة بـه منهـا، 

 .كل ذلك يف عبارات يسيرة موجزة

 : مصادره يف كتابه

النشــر يف القــراءات العشــر، لمحمــد بــن محمــد بــن الجــزري المتــو  ســنة / 8

، وقد نقل عنه كثيـرا  يف شـرحه، فهـو يـذكر عنـه األوجـه يف الكلمـة القرآنيـة (هـ955)
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 .حال الوقف، وتضعيفه لبعض األوجه، وتقويته ألخرى

هشام، للحسن بن قاسم بـن عبـد اهلل بـن علـي، أبـو شر  با  وقف حمزة و/ 0

ونص على (. هـ710)محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم المرادي المتو  سنة 

ــه ــد قول ــمه يف موضــع واحــد عن ــه بالتصــريح باس ــرادي": األخــذ عن يف  وســلمه الم

َٰٓءِيلةِ﴿ رة  ."لتحقيقينبغي أن يجوز فيه ا": دون غيره فقال [12:البقرة]﴾ إِس 

كنــز المعــاين يف شــر  حــرز األمــاين ووجــه التهــاين، إلبــراهيم بــن عمــر بــن / 5

وصر  باألخذ عنه يف موضع (. هـ750)إبراهيم، أبو إسحاق الجعربي، المتو  سنة 

والظاهر ": وال تحقيق فيه كما بحثه الجعربي حيث قال": واحد من شرحه عند قوله

ئِذِ ﴿و [91:الواقعة]﴾ِحَنةئِذِ ﴿: نحو أن  [01:طه]﴾يةب نةُؤمَِّ﴿و [867:آل عمران]﴾يةو مة

َٰٓءِيلةِ﴿و رة  ."جزاتلإلم خفيفيتعين فيه الت [12:البقرة]﴾إِس 

: عقيلة أترا  القصائد للشاطبي، وقد أشار ألخذه منها يف موضـعين، األول/ 1

أن يكـون اليـاء األولـى هـي ": صر  فيـه بـذكر المنظومـة ونظمهـا، وذلـك عنـد قولـه

صر  فيه بذكر : والثاين. "يلةعقالهمز وبه جزم الشاطبي يف الواأللف صورة ، الزائدة

فاحتمـل أن األلـف  ،هارتـيـاء كمـا بعـده قـد رسـموه بـألف وو": اسم المنظومة فقـال

 ."قطع يف العقيلةبه و، المرسوم صورة الهمز والياء زائدة

حرز األماين ووجه التهاين المعروفة بالشـاطبية، للشـاطبي، وقـد صـر  بأنـه / 2

منظومته وفق ترتيب منظومة الشاطبي يف با  وقف حمزة وهشام علـى الهمـز، رتب 

ترتيـب نظـم  اأقسـامه أقسامه مرتبًابخر نظم كيفية رسم الهمز آهذا ": فقال يف آخرها

، كمـا صـر  هبـا يف موضـعين مـن شـرحه، األول عنـد "لشـاطيبةاوهـي  ،حرز األماين

ثم ، ثم لك إ،هاره فيصير بواو ساكنة ،لسكونه بعد ضم والقياسي بإبداله واوا  ": قوله

بـأن تبـدل الـواو يـاء وتـدغم فيهـا فتصـير بيـاء واحـدة مشـددة، ، وإدغامه، ياء مفتوحة

، حينئـذ وجهـان فيـهو": ويف الموضع الثاين قال. "زحرمن طريق ال الوجه وليس هذا

 ،علــى اإلدغــام ألفــًاوالــزاي  فيهمــا تشــديد كــىحو، والنقــل، مفتوحــة اإلبــدال واوا  

 ."حرزوهما ضعيفان وليسا من طرق ال ،ا مع إبدال الهمز واوا  موضمه
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 وصف نسخ املخطوط، ومناذج منه: لثاملطلب الثا

، ونســخة اعتمــدت يف تحقيــق الــنص علــى نســختين تضــمنتا الــنظم والشــر 

 :واحدة تضمنت النظم فقط، أما النسخ التي تضمنت النظم والنثر فهي

، (678: )يف الخزانة العامة بالرباط، تحت رقممحفو،ة نسخة  :األولىالنسخة 

، متوسـط عـدد الكلمـات يف ا  سـطر( 02: )لوحًا، ضمن مجموع، مسـطرهتا( 02)يف 

وهـو المسـتعان،  ،بسـم اهلل الـرحمن الـرحيم": ، تبـدأ بقولـهعشـر كلمـات: كل سطر

 ."...الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، وعليه التكالن

علــى يــد مؤلفــه شــيخ  وكــان الفــراغ مــن هــذا الشــر  المبــارك" :ي بقولــهتنتهــو

يف ليلـة األحـد المبـارك اإلسالم أحمد بن أحمد بن عبـد الحـق السـنباطي الشـافعي، 

  ."عاشر شهر شوال سنة تسع وسبعين وتسعمائة

كتبها إسماعيل بن إبراهيم المتبـولي لولـده شـها  الـدين أحمـد يف الثـامن  وقد

حيـث سـقط منهـا الورقتـان ، هبـا سـقط، وهي نسـخة (هـ000)م سنة عشر من المحر

لداللـة ( أ)، وهبا تأثر يف بعض أجزاءها بالرطوبة، وقد جعلت لها الحرف (89، 87)

 . عليها

المكتبـة المركزيـة للمخطوطـات اإلسـالمية نسـخة محفو،ـة يف  :نيةالنسخة الثا

قبـل ذلـك كانـت وقـد ، (5872: )التابعة لـوزارة األوقـاف المصـرية بالقـاهرة، بـرقم

، وهـي ، ثـم نقلـت(20/2: )محفو،ة بمكتبة مسجد الدرديري بالقاهرة، تحت رقم

دخلـت يف ": كتـب عليهـا، ا  سـطر( 00: )ورقة، متوسـط عـدد سـطورها( 87)يف  تقع

جمادى األولى سنة  7ملك محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الرفاعي المقرئ يف 

 ."يل على زاوية الدردير بالقاهرة، ثم وقفها صالح الطو(هـ8801)

                                                 
محفو،ة يف مكتبة جامعة كاليفورنيا بمدينـة لـوس أنجلـوس األميركيـة،  هناك نسخة ثالثة من المخطوط (8)

شـر  المنظومـة المئيـة المشـتملة علـى أقسـام الهمـز وكيفيـة ": عنـوانب وهـي، (.271: )تحت رقـم

، (هـ 8552)حمد بن يوسف السمانودي الشاذلي الشافعي سنة أل، "الهمزة ومبين وقف حمزة وهشام

ن، أفـادين بـذلك أخ  والنسخة تقع ضمن مجموع، كتب يف القـرنين الثـاين عشـر، والرابـع عشـر الهجـريي

.ن من الحصول عليهاكريم، إال أين لم أتمك
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بن عبد الحـق يف وقـف حمـزة وهشـام اهذه منظومة ": جاء على صفحة العنوان

علــى الهمــز وشــرحها للمؤلــف، رحمــه اهلل تعــالى رحمــة األبــرار، وأســكنه فــراديس 

 ."الجنان

الحمــد هلل الــذي علــم بــالقلم علــم ، بســم اهلل الــرحمن الــرحيم" :قــال يف أولهــا

 ."...م يعلماإلنسان ما ل

مـن نسـخة بخـط مؤلفـه  نقـال   وكان الفراغ من هذا الشر  المبارك" :آخرهايف و

محرر هذا الفن أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي عفى  ةالعالم العالم

 ."اهلل عنه

بعـد صـالة الظهـر  اءيوم الثالثـيف حسن بن حسين شابور، وكان نسخها على يد 

وهـي نسـخة تامـة ، نقال  عن نسخة بخط المؤلـف، (هـ8802)شهر جماد آخر  (05)

كما أن هبا كتابة على بعض حواشي األلوا ، ممـا يكتمـل بـه الـنص،  ليس هبا خروم،

، ( )مما يدل علـى مراجعتهـا مـن قبـل الناسـخ واهلل أعلـم، وقـد جعلـت لهـا الرمـز 

ــدم وجــود ســقط يف ــا وع ــق لتمامه ــا يف التحقي ــدت ترقيمه ــا أصــال ، واعتم  وجعلته

 .ألواحها

 : وأما نسخة النظم فه 

نســخة موجــودة يف مكتبــة األميــر ســلطان بجامعــة اإلمــام، وهــي مــن مصــورات 

: باسـمبدمشـق،  الوطنيـة حاليـًا مكتبة األسد، دار الكتب الظاهريةالمخطوطات من 

شـها  الـدين ، ونسـبت ل(2906) بـرقم ،(منظومـة)مذهب حمزة يف تحقيق الهمـزة 

الـدين بـن إبـراهيم الطيبـي الشـافعي الدمشـقي المتـو  سـنة أحمد بن أحمد بـن بـدر 

هـ، وهو خطـأ، إذ أن القصـيدة المـذكورة هـي الموجـودة يف شـر  السـنباطي ال 070

موضـوعات وأربعين رسالة يف  يف مجموع كبير يحوي تسعًا تختلف عنها، وهي تقع

ــمختلفــة،  ب هــذا المجمــوع الحــافا شــمس الــدين محمــد بــن محمــد الميــداين كَت

ــو  ســنة  ـــ8255)الشــافعي المت ــه بخــط نســخي حســن، جــاء يف أول (ه ــد كتب ، وق

 :المنظومة
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الَحْمُد لِلِه َوصّلى َربِي َعَلى النّبي َوآلِه َوالَصْحِب 

َوبعُد َفاعَلم َأّن مِما اَل ِغنَى َعنُه لَِمن بِحرِف َحمزَة اعَتنى

 قوُل ُتهَد َلهَتحِقيُق َرسِم الَهمِز َحيُث َسهَله َعليِه َفافهم َما أَ 

 :أما خاتمتها ففيها

 َهَذا ِخَتاُم َرْسِم َنْظِم الَهْمِز ُمَرَتَبًا َتْرتِيَب َنْظِم الِحْرزِ 

 َعَلى الَكَماِل ُثّم َعَلى ُمحَمد  َواآللِ 
ِ
 َفالَحْمُد هلل

 َوَصْحبِِه الَصاَلُة َوالَساَلم َوَهْب َلنَا الَساَلَم َياَسالم

بيتــان للحــافا ابــن حجــر، وآخــران لــنجم الــدين  كمــا كتــب يف آخــر ورقــة منهــا

 (.ج)الغزي، وقد رمزت لها بالحرف 
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 مصورات نسخ املخطوط

 (.أ)الورقة األولى من النسخة 
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 (أ)الورقة األخيرة من النسخة 
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 ( )اللو  األول من النسخة 
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 ( )الورقة األخيرة من النسخة 
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 (ج)اللو  األول من النسخة 
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 (ج)و  األخير من النسخة الل
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 النص احملقق: القسم الثاني

 .(وهو المستعان وعليه التكالن)بسم اهلل الرحمن الرحيم  [أ/8] 

وصـّلى اهلل علـى سـيدنا ، عّلـم اإلنسـان مـالم يعلـم، الحمد هلل الذي عّلم بـالقلم

 :وبعد، محمد وآله وصحبه وسلم

، أقسـام الهمـز يعلى بيـان رسـم لةُ المشتم ئينيةلمنظومتي الم فهذا شر   

 بيـانِ ها، بِ لِ من عمَ  بالمقصودِ  صر   لها، مُ لمجمَ  وضح  ادها، مُ لمفَ  متمم  ، لمرادها مبين  

 فيه  سميالتخفيف الرَ  يفيةِ كَ 

                                                 
.مثبت من أ القوسينمابين  (8)

.الميئنية: يف أ (0)

.رسم: يف أ (5)

شتمل على بيان رسم أقسام الهمز، وكيفية وقف حمزة ت، من األبيات( 828) تقع يفللشيخ هي منظومة  (1)

.وهشام على الهمز

عربيـة أفـردوا لـه أبوابـًا، كمـا تخفيف الهمز حـاَل الوقـف لغـة معروفـة، ومـذهب مشـهور عنـد علمـاء ال (2)

اختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت هبم ونسبت إليهم، ومـا أحـد مـن القـراء إال وقـد ورد عنـه تخفيـف 

وقد انفرد حمزة بتخفيف كل همزة متطرفـة أو متوسـطة حـال الوقـف، ووافقـه هشـام إذا كانـت . الهمز

ارئ ال يقـف إال وقـد وهنـت قـوة الهمزة متطرفة، وإنما خص الوقف بالتخفيف دون الوصـلس ألن القـ

لفظه وصوته فيما قرأ قبل وقفه، والهمزة حرف يصعب اللفا به، مع مافيه من الجهر والقوة، فلما كان 

الوقف يضعف فيه صوت القـارئ فيمـا هـو بغيـر همـز، كـان فيمـا فيـه همـز أضـعف، فخفـف الهمـز يف 

سـميت الهمـزة بـذلك ألن الصـوت " :الوقف تخفيفًا وتسهيال  على القارئ، قال مكي بـن أبـي طالـب

ــدل،  ــق، والتخفيــف، والب ــذلك اســتثقلت يف الكــالم، فجــاز فيهــا التحقي ــد النطــق هبــا، ول ــو هبــا عن يعل

 ."والحذف، وبين بين، وإلقاء الحركة

النشـر يف القـراءات . 855الرعاية لتجويد القراءة ص. 8/02الكشف عن وجوه القراءات السبع : ينظر

 .8/100العشر 

تخفيف الهمزة بما يوافق رسم المصـحف العثمـاين، وأصـل هـذا أن ُسـليمًا : بالتخفيف الرسميويراد 

أن حمزة حال الوقف ال يـألوا يف وقفـه : روى عن حمزة أنه كان يتبع يف الوقف خط المصحف، ومعناه

ء على الكلمة التي فيها همز اتباع ماهو مكتو  يف المصـحف العثمـاين المجمـع عليـه، فمـا رسـم باليـا

ويسـمى . يبدل حال الوقف ياء، وما رسم بالواو يبدل واوا ، ومالم ترسم له صورة يقف عليـه بالحـذف

واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي ": هذا النوع بالتخفيف السماعي، قال الداين

حـذفها فيمـا ، وقد بالل فيه بعضـهم فأبـدل الهمـزة بمـا صـورت بـه، و"فيه خط المصحف دون القياس

حذفت فيه، دون اعتبار  َأَورَد يف ذلك قياس أم ال، َأَصَح ذلك يف العربية أم لم يصح، َأَفسَد المعنى أم لم 

: يفسد، وهذا ال يجوز وال يصح نقله وال تثبت روايته عن حمزة، وال عن أحد مـن أصـحابه، ويقـال لـه

= 
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، (ياســيالقِ  التخفيــفكيفيــة )مــع بيــان ، وهشــام لحمــزة الوقــِف  عنــد

، على ما يشاء قـدير   نهُ إِ ، هواهلل أسأل أن ينفع به وبأصلِ  ،المقام ذلكتميمًا للفائدة يف تَ 

  .جدير وباإلجابةِ 

 الرحيم منبسم اهلل الرح

ب ـــــــــــــــــــ (3) صــــــــــــــــــّلى ر   و 
ــــــــــــــــــد  ل لـــــــــــــــــــه  م   الح 

ب     ـــــــــــــــــــح  الص   و 
ـــــــــــــــــــه  آل ـــــــــــــــــــ  و  ـــــــــــــــــــى النّب ل   ع 

ـــــــــــــــــى(9)   ن  مـــــــــــــــــا ال  ا  ـــــــــــــــــاعل م أ ّن م  بعـــــــــــــــــد  ف   و 

ــــــــــــــى   ــــــــــــــزة  اعت ن م  ح 
ــــــــــــــن ب حــــــــــــــر   م 

ــــــــــــــه  ل  ن  ع 

ــــــــــــق  ر  (1)   ي
ل هت حق  ــــــــــــه  ــــــــــــث  س  ي مــــــــــــز  ح   ســــــــــــم  اله 

ـــــــــــــه   هـــــــــــــد  ل  ـــــــــــــا أ قـــــــــــــول  ت  ـــــــــــــافهم م   ف 
ليـــــــــــــه   ع 

  

                                                 
= 

أن يؤخذ به بشرط موافقة اللغة، وصحة نقلـه الشاذ، أو المرتوك، والمختار الذي عليه سائر المتأخرين 

 . وروايته

شــر  طيبــة . 8/170، 8/120النشــر يف القــراءات العشــر. 18التيســير يف القــراءات الســبع ص: ينظــر

.821النشر البن الجزري ص

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة الكويف، مولى آل عكرمة التميمي الزيات، أحـد  :هو (8)

ولد سنة ثمانين، قرأ القرآن على األعمـش وابـن أبـي ليلـى وغيـرهم، كـان إمامـًا حجـة، ، ء السبعةالقرا

 (.هـ826)حافظًا للحديث، عارفًا بالعربية والفرائض، تويف سنة 

. 5/065غاية النهاية يف طبقات القراء . 78معرفة القراء الكبار ص: ينظر

الوليد السلمي الدمشقي، خطيب دمشق، مقرئ حافا، ولد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، أبو : هو (0)

سنة مائة وثالثة وخمسون، وهو أحد رواة قراءة عبد اهلل بن عـامر اليحصـبي أحـد القـراء السـبعة، تـو  

 .سنة مائتين وخمسة وأربعون للهجرة

.0/521غاية النهاية يف طبقات القراء . 886معرفة القراء الكبار ص: ينظر

.، والعبارة يف أ أصحتحقيقها كيفية القياسي :يف  ين مثبت من أ، مابن القوس (5)

تغيير الهمز بحسب ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، كتسهيل الهمز أو حذفها أو : يراد بالتخفيف القياسي (1)

 .إبدالها وغير ذلك، ويسمى التخفيف التصريفي، وهو األشهر، وعليه جمهور أهل اإلداء

شـر  . 8/165النشـر يف القـراءات العشـر . 0/101 يف شر  حرز األماين للجعربي كنز المعاين: ينظر

.8/190طيبة النشر للنويري 



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 

 
591 

 أراد حيثالهمز  رسم تخفيف، حمزة ى بقراءةِ تناع نى عنه لمنَ مما ال غِ  علم أنّ ا

 ةومَ نظُ ـَالمـ هبـذه ليهِ س فعَ ذلك أرادفمن ، ابت عنهثي السمِ بالتخفيف الرَ  لهليه عَ  وقفال

ــأَ  سميعلــن غــي أَ بينا مــم (ثــم)حفظــًا وفهمــًا،  ي ســمِ التخفيــف الرَ  افــَق وَ  متــىه ّن

مـا مـالم نهُ بكـل مِ  َل ِمـن خالفـه عُ وإِ ، وأجـوده شـيء   نَ حَسـأَ  كـان قياسـيسالتخفيف ال

 ةِ﴿ يكما فِ  ،يمِ سر الرَ يتعذّ 
ة
أ  يف اخل بـالمعنى كمـأو يُ  ، [02 :العنكبوت] ﴾ٱلنَّش 

﴿ِ كاجتمـاع  كـذلكسلى ما هـو دى إِ ذا أَ إِ  وقد يضعف، [61 :المؤمنون] ﴾ُرو ِةِ ِةيةج 

ِ﴿: حونَ  يفده َح  الساكنين على غير رةءةي تة
ة
لـى عَ  بهَ نَ ، (سألت)و [65 :الكهف] ﴾أ

 وغيره الجعربي ذلك

                                                 
.فهي: يف  ما بين القوسين مثبت من أ،  (8)

 .يف أ إن (0)

.0/067العبارة يف الآللئ الفريدة  (5)

التخفيـف الرسـمي : ، والثالـثبين بين وهو ضعيف جدا  : النقل وهو الصحيح، والثاين: فيها ثالثة أوجه (1)

وهذا متعذرس ألن قبل األلف التـي هـي ": فيها بإبدال الهمز ألفًا، من أجل رسمها باأللف، قال الفاسي

 ."وهو وجه مسموع": قال ابن الجزري. "صورته ساكن

.8/198النشر يف القراءات العشر . 0/015الآللئ الفريدة يف شر  القصيدة : ينظر

فيفسـد المعنـى ( تْجـُرون: )و النقـل، وال يجـوز فيهـا التخفيـف الرسـمي بالحـذف فتنطـقالوجه فيهـا هـ (2)

 .ويتغير اللفا

تحفــة األنــام . 8/160النشــر يف القــراءات العشــر . 0/015الآللــئ الفريــدة يف شــر  القصــيدة : ينظــر

.890ص

ولـيس ": همـزة قـالالوجه فيها تسهيل الهمـزة بينهـا وبـين األلـف، وضـعف فيهـا ابـن الجـزري إبـدال ال (6)

وليس بصـحيح، وإن : ، كما ضعف فيها الحذف، فقال"بصحيح، لخروجه عن القياس، وضعفه رواية

 .كان قد صح من رواية الكسائي، فإنه ال يلزم أن كل ما صح عن قارىء يصح عن قارىء آخر

.8/195النشر يف القراءات العشر . 0/015الآللي الفريدة . 0/092العقد النضيد : ينظر

ُمِ ﴿لم ترد هذه اللفظة يف القرآن الكريم، ولعله أراد ما نحو (7) ۡل 
ة
أ .[68:البقرة]﴾سة

إبراهيم بن عمر بـن إبـراهيم، أبـو إسـحاق الجعـربي، إمـام عـالم مقـرئ، شـر  الشـاطبية والرائيـة، : هو (9)

 .وألف التصانيف يف أنواع العلوم، تو  سنة اثنين وثالثين وسبعمائة للهجرة

.8/08غاية النهاية يف طبقات القراء . 507ة القراء الكبار صمعرف: ينظر

ــدة يف شــر  القصــيدة . 098-0/092العقــد النضــيد :ينظــر (0) ــئ الفري ــة النشــر  .0/015الآلل شــر  طيب

. 8/227للنويري
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ـــــــــــــــــى(4) ت  بلـــــــــــــــــه  أ  ق  ن و  ـــــــــــــــــك  مز  إ ن  ي س  ــــــــــــــــاله   ف 

ـــــــــــــــــان س أ ثبت ـــــــــــــــــا   ج   الم 
ـــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــك  الح   ت حري 

ـــــــــــــع  ا(0)   ؤيـــــــــــــا احـــــــــــــذ  م  ر  ةيـــــــــــــً و  ـــــــــــــمر   درأت 

ــــــــــــــم   لــــــــــــــف له  ــــــــــــــ  امــــــــــــــت  ت ة  ف  ــــــــــــــؤو  و   ت 

يـــــــــــاء(6)   ر ويـــــــــــاء الت ـــــــــــاء و  اســـــــــــت اجر اســـــــــــت اج   ك 

ويـــــــــــــــــــــا[ب/3]   ـــــــــــــــــــــب عض ر  ب  ون و   ت ســـــــــــــــــــــت اةر 

ـــــــــــــاأل ل ف(1)   ـــــــــــــل ب  ي ـــــــــــــع ه  ـــــــــــــ ء م  ســـــــــــــم ي هي  ر 

ــــــــــــــــــذ     ــــــــــــــــــاكٍن ح  ــــــــــــــــــرك ب عــــــــــــــــــد  س  إن تح   و 

، غيـره المـذكور هنـاو ،وسـيأيت المبتـدأ، أو متطرف، أو متوسط، الهمز إما مبتدأ  

 .أو متحرك قبله متحرك، أو متحرك قبله ساكن، وهو إما ساكن قبله متحرك

األصل فيه أن يصور يف الرسـم بـالحرف المجـانس  فالساكن المتحرك ما قبله

، إن كانـت كسـرة، وواوا  إن كانـت ضـمة إن كانـت فتحـة، ويـاء   ألفـًا ،لحركة ما قبلـه

﴿ (:نحــو) فالمتوســط مــن ذلــك
تُو ِة
 
 ِ، ﴿[21 :التوبــة]﴾ يةييأ

بِيي    ،[12 :الحــج] ﴾وة

﴿و
ِمُنو ِة ِ﴿: والمتطرف منه نحـو ،[5 :البقرة]﴾ يُؤ 

 
أ  ﴾نةب ِي ِ ﴿و ،[81 :اإلسـراء]﴾ ٱق رة

 فـالتخفيف الرسـمي فيـه بإبدالـه، ولم يقع يف التنزيـل بعـد ضـمة، [10 :الِحجر]

ج عن األصل المـذكور وخر، كالقياسي، فهما متحدان هنا أو ياء  ، ا  أو واو، ألفًا

                                                 
الزمــة الســكون وصــال  ووقفــًا، : متوســطة ومتطرفــة، والمتطرفــة قســمان: بــدأ بالســاكنة، وهــي قســمان (8)

.ال  ساكنة وقفًا، وكل منها بعد الحركات الثالثومتحركة وص

 .مابين القوسين سقط من أ (0)

.يريد ما سكونه أصلي (5)

أن تقيم حرفًا مقام الهمزة حتى ليس يبقى فيه شائبة من لفا الهمز، وهذا الحرف إما ألف أو : البدل هو (1)

مختصـر العبـارات لمعجـم . 72صسـراج القـارئ المبتـدئ . 816إبراز المعـاين ص: ينظر. واو أو ياء

.88مصطلحات القراءات ص

.ياء أو واوا  : يف أ (2)

النشـر يف القـراءات . 872الفريـدة البارزيـة ص. 92شر  با  وقف حمـزة وهشـام للمـرادي ص: ينظر (6)

= 
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 كلمات تنقسم باعتبار ذلك إلى ثالثة أقسام،

 :أربع يوه، ماال صورة للهمز المذكور فيه يف جميع المصاحف: األول

يِ ﴿: األولى رِء  ومنعـه ، فالتخفيف الرسمي فيها بحـذف الهمـز ،[71 :مريم]﴾ اوة

 بيـائينِ  فيصـير إ،هارهُ  لَك  ثمَّ ، والقياسي بإبداله ياء لسكونه بعد كسر، ابن الجزري

 . مفتوحة مشددة   واحدة   بياء   فيصيرُ  وإدغامهُ ، فمفتوحة ساكنة  

يةا﴿: الثانيةُ  فـالتخفيف ، أو باإلضـافةِ ، بـأل وتعريفـه أو منكرا   فًامعرّ ﴾، ٱلرُّء 

والقياسـي ، ومنعـه ابـن الجـزري، الرسمي فيها بحذف الهمـز فيصـير بيـاء مفتوحـة

، ثـم يـاء مفتوحـة، ثم لك إ،هاره فيصير بواو سـاكنة، لسكونه بعد ضم بإبداله واوا  

 بــأن تبــدل الـواو يــاء وتــدغم فيهـا فتصــير بيــاء واحـدة مشــددة، ولــيس هــذا، وإدغامـه

                                                 
= 

 .8/158العشر 

لهـا  وإنما أبدلت الهمز هنا ألهنا لما سكنت ضعفت فال حركة فيهـا وال قـوة، فـدبرها أقـر  الحركـات

وهي الحركة التي قبلها، ولم تجعل بين بينس ألنه ال حركة لها حتى تجعل بينهـا وبـين حـرف حركتهـا، 

ولم تحذفس ألهنا ال تحذف إال بعد إلقاء حركتها على ماقبلها، وما قبلها متحرك، والحركـة إنمـا تلقـى 

 .على ساكن

.820/ 8لقراءات السبع الكشف عن وجوه ا. 0/271جامع البيان يف القراءات السبع : ينظر

. وهو أربع: يف أ (8)

.8/170النشر يف القراءات العشر  :ينظر (0)

وعنــى المؤلــف . 8/178النشــر يف القــراءات العشــر . 0/292جــامع البيــان يف القــراءات الســبع : ينظــر (5)

ءين األولـى إبـدال الهمـزة يـاء  مـن غيـر إدغـام، فتنطـق بيـا: األول: أن فيها حال الوقف وجهان: بعبارته

وجعله الداين أولى الوجهين، إبدال الهمزة ياء  وإدغامهـا فتنطـق : والثاين. ساكنة والثانية مفتوحة خفيفة

(.رّيا: )ياء وحدة مشددة فتقول

.منكرا  أو معرفًا بأل: يف أ (1)

: ة مواضـع هـيمضمومة الراء يف القرآن الكريم على أحـوال، معرفـة بـأل يف ثالثـ ﴾ٱلرُّء يةا﴿ذكرت كلمة  (2)

، وذكـرت يف سـورة يوسـف 07: ، وسورة الفتح آية822: ، وسورة الصافات آية62: سورة اإلسراء آية

: ، ومضـافة ليـاء المـتكلم يف آيـة2:، ومتصلة بكـاف الخطـا  يف آيـة15يف أربعة مواضع، مجردة يف آية 

.822، وآية 15

 .8/170النشر يف القراءات العشر : ينظر (6)

.0/102ز المعاين للجعربي كن: ينظر (7)
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 .ز حرمن طريق ال (الوجه)

فالتخفيف الرسمي فيها بحـذف الهمـز فتصـير  [70 :البقرة] ﴾ُتمِ فةٱدَّ َٰٔر﴿: الثالثةُ 

والقياسـي بإبدالـه  ]أ/0[، ومنعـه ابـن الجـزري، مة بعد الراء المفتوحـةبتاء مضمو

 . ألفًا لسكونه بعد فتح

ُتِ﴿: الرابعةُ  ِِيِ ِ وة ، فيها بحـذف الهمـز يفالتخفيف الرسم [28 :األحزا ]﴾ وِ

واإلدغـام كمـا مـر يف ، ، ثـم لـك اإل،هـاروالقياس بإبداله واوا   ،ومنعه ابن الجزري

يِ ﴿ رِء   .[71 :مريم] ﴾اوة

 :وهـو خمـس، مـا ال صـورة للهمـز المـذكور فيـه يف بعـض المصـاحف: والثـاين

تِِ﴿
تةَلة  ِ، و﴿[52 :ق] ﴾ٱم  تة ر تةِِ ِ ٱس  ِ، و﴿[06 :القصص]﴾ اَجة تة  :القصـص]﴾ اَِجر  ُِِ ِ ٱس 

                                                 
.مابين القوسين سقط من أ (8)

أي وجه اإلدغام لـم يـذكر مـن طريـق حـرز األمـاين ووجـه التهـاين يف القـراءات السـبع، المشـتهرة بمـتن  (0)

الشاطبية، وهي منظومة لإلمام القاسم بن فيـرة الشـاطبي، وهـي مـن أوائـل القصـائد المنظومـة يف علـم 

 .القراءات

، ثم يجوز يف هـذه الـواو اإل،هـار بعد ضم السكوهن واوا  على القياس إبدالها  ﴾ٱلرُّء يةا﴿زة يف هم لحمزة

ـا، ُريَّـاي: )، واإلدغام فتلفا(ُرْوَياك، الُرْوَيا، ُرْوَياي: )فتلفا وأجـازه الهـذلي وأبـو العـالء، ( ُريَّاك، الُريَّ

إن اإل،هـار أولـى وأقـيس، وعليـه فـ": وضعفه ابن شريح لكثرة التغيير وكذلك مكي، قال ابن الجزري

 . "أكثر أهل األداء

. 8/170النشر يف القراءات العشر . 0/286كنز المعاين للجعربي : ينظر

.8/170النشر يف القراءات العشر : ينظر (5)

تحفـة األنـام . 8/170النشر يف القراءات العشر . 92شر  با  وقف حمزة وهشام للمرادي ص: ينظر (1)

.895ص

.[85:المعارج]﴾وِِ ِِِ  ُِتِ﴿ هومن (2)

.8/170، 8/168النشر يف القراءات العشر : ينظر (6)

: إبدال الهمزة واوا  من جنس ما قبلها من غير إدغام، فتقول: األول: فيها حال الوقف وجهان صحيحان (7)

ورة خفيفـة ، فينطق بواوين، األولى ساكنة خفيفة، وهي حرف مد ولين، والثانية مكسـ(ُتْووي، وُتْوِويه)

 .عارية عن المد وعن اللين

يه: )إبدال الهمز واوا ، ثم إدغام الواو فيها، فتقول: والثاين ي، وُتو   .، فتنطق بواو واحدة مشددة(ُتو 

تحفـة األنـام . 8/178النشر يف القراءات العشـر . 878إبراز المعاين ص. 0/071العقد النضيد : ينظر

.562ص
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ِ﴿و، [06 تة ةس  فهـذه الخمـس رسـمت يف بعـض ، بالتاء واليـاء [52 :سبأ] ﴾ِخُرو ِةِ ِ ت

فـالتخفيف الرسـمي ، يف بعضها باأللف علـى القيـاسو، بحذف الهمز المصاحف

 .وإبداله ألفًا كالقياسي، الجزريومنعه ابن، زةفيها بحذف الهم

يف بعـض  مـا صـور الهمـز المـذكور فيـه مـع كونـه بعـد كسـر ألفـًا: (والثالث)

َ ِ ِ ﴿ (وهو)، المصاحف َ ِ ِ ﴿و، [82 :الكهف]﴾ وةهة ُِهة ن فهذا، [86 :الكهف]﴾ وة

ــا ــألف رئي ــاس، يف بعــض المصــاحف ب ــى القي ــاء عل ــالتخفيف ، ويف بعضــها بي ف

 .كالقياسي جائزياء وبإبداله ، لتعذره ًا ممتنعالرسمي فيها بإبداله ألف

واليـاء وال واو زائـدتين بقرينـة  ،ولـيس بـألف :أي ،والمتحرك السـاكن مـا قبلـه

 :ك نحـولـفالمتوسـط مـن ذ ،سـملـه يف الر ةصـورال  األصل أنـه ،ذكرها بعد ذلك

                                                 
: ، وسـورة يـونس آيـة51:ور، وبالياء يف خمسة مواضـع، يف سـورة األعـراف آيـةبالتاء يف الموضع المذك (8)

.15، وسورة المؤمنون آية 68، وسورة النحل آية 2: ، وسورة الحجر آية10

.8/119النشر يف القراءات العشر . 51المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

ِ﴿ِوذكر الحـذف أيضـًا يف: قال ابن الجزري (5)
يتةَلة  ِ﴿، و[52:ق] ﴾تِِٱم  يتة ِِ ِ ٱس  ر تة ، [06:القصـص]﴾ اَجة

ِ﴿و تة ةس  من أجـل الرسـم، ولـيس ذلـك بصـحيح وال جـائز يف واحـد مـنهن، فـإن األلـف إنمـا  ﴾ِخُرو ِةِ ِ ت

وغيرها، مما لو قريء به لم يجز لفسـاد  ﴾ٱلصَّ لِحة تِِ﴿حذفت يف ذلك اختصارا  للعلم هبا، كحذفها يف 

ف األلف من ذلك تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب، بل وال إن حذ: المعنى، ولقد أحسن من قال

جائز، بـل البـد مـن اتبـاع الـركنين األخيـرين وهمـا العربيـة وصـحة الروايـة، وقـد فقـدا يف ذلـك فـامتنع 

. 8/170النشر يف القراءات العشر : ينظر. جوازه

.592تحفة األنام ص. 8/281شر  طيبة النشر للنويري . 8/170النشر يف القراءات العشر : ينظر (1)

.والثالثة، ومايف أ يتفق مع سياق الكالم: مابين القوسين مثبت من أ، يف   (2)

.مابين القوسين سقط من أ (6)

.رويا: يف أ (7)

كتبت يف بعض المصاحف صورة الهمز فيها ألفـًا مـن أجـل اجتمـاع المثلـين، إذ لـو ": قال ابن الجزري (9)

 ."أجل أن الياء فيهما مشددةحذفت لحصل االجحاف من 

.5/920مختصر التبيين لهجاء التنزيل : وينظر. 8/117النشر يف القراءات العشر 

فيها على القياسي وجه واحد إبدال الهمزة ياء لكوهنا سـاكنة ومـا قبلهـا مكسـور، فينطـق بيـاءين األولـى  (0)

 .فقد منعه ابن الجزريأما الرسمي (. هي ْي، يهي ْي )مكسورة مشددة، والثانية ساكنة 

اإلفهام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة . 8/160النشر يف القراءات العشر . 0/8220العقد النضيد : ينظر

.أ/1وهشام اللو  

أصـلي وزائـد، : مراده رحمه اهلل من هذا القول أنه إذا كان ما قبل الهمز ساكن فهو ينقسـم إلـى قسـمين (82)

.سيتحدث عنه الحقًاوبدأ الحديث عن األصلي، وأما الزائد ف
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ييي﴿ ةس  ِ﴿و ،[890 :البقــرة]﴾ لُونة ةِِ ِةي ُءومِ ، و﴿[61 :المؤمنــون] ﴾ُرو ِةِ ةييِييةج  يييذ  ﴾ امة

ِ﴿و، [89 :األعراف] ف 
ة
: ونحـو ،[062 :البقـرة]﴾ اُجيز ءِ ﴿و ،[885 :األنعـام]﴾ دة ُِِ ِأ

﴿ِ هةي  ِكة ِ﴿و، [10 :آل عمــران] ﴾ ِِِ ةيي ييي  ييو ءة ةِ﴿و، المنصــو  [19 :البقــرة]﴾ اِ ِ شة  ﴾سة

و ُءۥدة ُِو﴿ ،[58 :المائدة] ِ﴿و، [9 :التكوير]﴾ ٱل مة ِِ ِةِسيي والمتطرف، [07 :الملك] ﴾ت 

ء ِ﴿: منه نحـو يرِ ﴿و، [11 :الِحجـر] ﴾ُجيز ء ِ﴿و ،[2 :النحـل] ﴾دِف   :األنفـال]﴾ ءِِٱل مة

ءِة﴿و ،[01 ةييي   ء﴿: ونحـــو، [02 :النمـــل] ﴾ٱۡل  ـــوع المجـــرور ﴾َشة  ، والمرف

ييويءِِ﴿و ــراف] ﴾ٱلسُّ ءِة﴿و، [862 :األع ــود]﴾ ِِسي ييويءُِ﴿و ،[77 :ه ــراف] ﴾ٱلسُّ  :األع

خفيف الرســمي يف ذلــك بحــذف الهمــز جــائز يف المتطــرف منــه دون تفــال، [899

لسـكون مـا قبـل هـاء  سأو ممتنـع، أو متعـذر، بـالمعنى (إمـا مخـل)المتوسطس ألنـه 

نقـل فيـه ويف المتطـرف بحـذف الهمـز بعـد  وهو ،ن فيه القياسيفتعيّ ، التأنيث وتائه

، يفالسـكون فيـه علـى القياسـ ،ثم يسـكن يف المتطـرف للوقـف، حركته لما قبله

ـــى الرســـمي ـــره عل ـــى القياســـي سغي ـــو عل ـــفل [ /0]عـــارض إذ ه ـــى ، لوق  وعل

ــــمي أصــــلي ــــاز الــــروم ،الرس ــــن ثــــم ج ــــمام، وم  علــــى األول دون  واإلش

                                                 
.من سورة البقرة( 02)اآلية  يف نحو (8)

.من سورة البقرة( 879)يف نحو اآلية  (0)

.أن يخل، ومايف أ يجري مع السياق: مابين القوسين مثبت من أ، يف   (5)

يلةو  ةِ﴿: أن هاء التأنيث وتائه ال تقع إال بعد متحـرك، إال إذا كـان السـاكن ألفـًا يف نحـو: المراد هنا (1) ﴾ ٱلصَّ

و  ةِ﴿و كة .﴾ٱلزَّ

نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها، فيتحرك الحرف الساكن بحركة الهمـزة، وتحـذف : النقل هو (2)

 .الهمزة

ــاين ص: ينظــر ــراز المعــاين مــن حــرز األم ــراءة ص. 826إب ــان أصــول الق مختصــر . 02اإلضــاءة يف بي

.802العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص

.8/150النشر يف القراءات العشر . 0/8205العقد النضيد: رينظ (6)

ــْوت بالحركــة َحتَّـى يــذهب ُمعظــم َصـوهتَا :الـّروم هــو (7) ُيْدِركــُه  ًافــخِفي ســمع َلَهــا َصـوتًايفَ  ،تضـعيف الصَّ

ـم والخفـض َواْلَكْسـر سماعًا له، ويكون يف عمىاأل  َواَل يسـتعملونه فِـي النصـب َواْلَفـْتح ،الّرْفـع َوالضَّ

 .لخفتهما

.20التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر

يكـون و ،نه ايماء بالعضو الى اْلَحَرَكةأل ساالعمى هيْدرك ، والبعد ُسُكون اْلَحْرف الشفتينضم  :اإلشمام (9)

= 
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 أو واوا   إن كـان يـاء  ، طـرفواإلشـمام يف المت، أو بإدغام ما قبله فيه مع الروم، الثاين

واإلشمام يف المضموم كما ، والروم يف غير المفتو ، إجراء لإلصلي مجرى الزائد

ــر، هــو ،ــاهر ــه صــحيح النقــل ال غي ــذي قبل ــم أن يف المتوســط ال ــ، وُح فعل ي يف كِ

 .مع النقل وهو ضعيف المفتو  منه إبدال الهمز ألفًا

و ُءۥدة ُِ﴿وضعفه يف النشر يف والذي قبله معتل النقل واإلدغام،   [9 :التكوير]﴾ ٱل مة

وضـعفه ، (والجـوزة) واللفا هبا على وزن الموزة ،وحكي فيها الحذف، من ذلك

اإلدغام  [062: بقرةال]﴾ اُجز ءِ ﴿وحكى يف ، لما فيه من اإلخالل بحذف حرفين

                                                 
= 

م اَل غير  .فِي الّرْفع َوالضَّ

.20التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر

.869إبراز المعاين ص: ينظر (8)

.0/270جامع البيان يف القراءات السبع : ينظر (0)

النشر يف القراءات العشـر . 869إبراز المعاين ص. 292-0/270جامع البيان يف القراءات السبع : ينظر (5)

8/155.

.8/198النشر يف القراءات العشر : ينظر (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

، وعلـل "وهـذا الوجـه فيـه بعـد": قـال ابـن غلبـون. همزإذ يقف القارئ بواو واحدة من غير تشديد وال  (6)

 .ذلك باالجحاف الذي لحق بالكلمة بكثرة الحذف فيها، إذ حذف حرفين أحدهما أصلي وهو الهمز

و ُءۥدة ُِ﴿ويف  نقـل حركـة الهمـز إلـى الـواو، فـتلفا بـواو مضـمومة بعـدها واو : أربعة أوجـه، أولهـا ﴾ٱل مة

ويجـوز اإلبـدال ": ، فتلفا بـواو مشـددة بعـدها واو سـاكنة، قـال مكـياإلبدال واإلدغام: ساكنة، ثانيها

تسهيل الهمزة بينها وبين الـواو، وفيـه ضـعفس : واإلدغام وهو قبيحس الجتماع الواوات والضمة، ثالثها

الحـذف، وهـو الوجـه الـذي ذكـره المصـنف هنـا، قـال : ألنه يؤدي إلى شبه اجتمـاع السـاكنين، رابعهـا

 ."عن ابن مجاهد يعني من الحذف لم يقرأ به وال عليه العملوالذي ذكرنا ": مكي

التذكرة يف القـراءات الثمـان . 0/290جامع البيان . 8/886الكشف عن وجوه القراءات السبع : ينظر

.8/198النشر يف القراءات العشر . 8/820

يها وجه واحـد وهـو وف. 82: جاءت منصوبة يف موضعين األول المذكور، والثاين يف سورة الزخرف آية (7)

النقل وإبدال التنوين ألفًا، أما الحذف فال يجوز، وهو التخفيف الرسمي فيهاس ألنه متى حذفت الهمزة 

لزم حذف األلف المبدلة من التنوين تبعًا لها، ويف هذا مخالفة لرسم المصحف، وفيـه موافقـة للوقـف 

 .على المنصو  المنون دون ألف، وليس هذا من مذاهب القراء

.8/190النشر يف القراءات العشر . 0/8222العقد النضيد : نظري
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 .امنه ال يصح فيهإ: وقال [11 :الِحجر] ﴾ُجز ء ِكــــــ﴿

وبروم إن كان ، يف المتطرف الذي قبله صحيح الحذف بال إشمام وروم مطلقًاو

ءِة﴿ويف ، غير مفتو ، وبإشمام إن كان مضمومًا ة   من ذلك وجـه  [02 :النمل]﴾ ٱۡل 

وهـو اإلشـباع، ، ولـه وجـه يف العربيـة": قـال يف النشـر ،بـاأللف (الخبا)وهو  ،آخر

 ."حكاه سيبويه

وبروم وبإشمام بشـرطهما ، حذف واإلدغام بال إشمام وروموالذي قبله معتل ال

ءِ ﴿: )ذلــك يف نحــوو ييويءُِ، و﴿([879 :البقــرة]﴾ َشة  مــع ، [899 :األعــراف] ﴾ٱلسُّ

، والقصـر ال غيـر يف التخفيـف القياسـي، الحذف المد والقصر يف التخفيف الرسـمي

فيه التخفيف  َف عّ ، وَض عارض للوقف، نبه عليه يف النشرهولو مع السكونس ألنه في

 .وجعل فيه اإلدغام ،الرسمي بالحذف يف المتطرف الذي قبله معتل

ــــــــــــــــــــن  (1)  ن ع  ــــــــــــــــــــللو  ي س   والســــــــــــــــــــوأع و 
ــــــــــــــــــــوأ  ب   ت 

ــــــــــــــــــــــــن     ل  ر  و  ــــــــــــــــــــــــوِّ ــــــــــــــــــــــــً ص  أ  أ لف ــــــــــــــــــــــــو  لي س   و 

                                                   
وفيها النقل كـذلك مـع الـروم واإلشـمام ألنـه مرفـوع، وعلـى وجـه الحـذف فـال روم وال إشـمام لكـون  (8)

 .الهمزة حذفت مع حركتها

.8/190النشر يف القراءات العشر . 0/8222العقد النضيد : ينظر

 . زة إلى الساكن قبلها وحذفها وإبدال التنوين ألفًاالصحيح فيها نقل حركة الهم (0)

.082تحفة األنام ص. 8/190النشر يف القراءات العشر : ينظر

ءِة﴿يف لفا  (5) ة   حـذف الهمـزة : الثـاين. نقل حركة الهمز إلى البـاء ثـم تسـكن للوقـف: أوجه، األول ﴾ٱۡل 

للفـا مـع اخـتالف التقـدير، ففـي الوجـه اتباعًا للخط، فالباء ساكنة وقفًا كما سـكنت وصـال ، فيتحـد ا

األول سكنت الباء بعد تحريكها بحركة الهمز، ويف الثاين حذفت الهمـزة وبقيـت البـاء علـى حالهـا مـن 

كمـا ذكـر المصـنف، ( الخبـا)السكون، وال روم وال إشمام ألنه منصـو ، وذكـر فيـه وجـه ثالـث وهـو 

 .والصحيح األول

.522تحفة األنام ص. 802  وقف حمزة وهشام صشر  با. 0/8221العقد النضيد : ينظر

.1/870الكتا  : ينظر (1)

.8/176النشر يف القراءات العشر : ينظر (2)

.وسيء: يف أ. مابين القوسين مثبت من   (6)

.8/176النشر يف القراءات العشر : ينظر (7)

بـا  وقـف حمـزة وهشـام شـر  . 8260/ 0العقـد النضـيد : وينظر. 8/176النشر يف القراءات العشر  (9)

. 025للمرادي ص



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 

 
599 

ـــــــــــــــــــــل  (2) ت م  ـــــــــــــــــــــوأ واح  ت ن 
ـــــــــــــــــــــ  ل  ا ف  ـــــــــــــــــــــر  ذ 

 ي ص 

ــــــــــــــــــل     ص  ــــــــــــــــــا ح  ل ب الي 
ة  ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــؤا م  ب ــــــــــــــــــذا ت   ه 

ــــــــــــــــؤاا ك  (35)   ــــــــــــــــزؤاا وكف ــــــــــــــــع  ه  او م  ــــــــــــــــالو  ــــــــــــــــا ب ب 
 ت 

قـــــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــــّم و  لـــــــــــــــــــى الض  نـــــــــــــــــــه  ع  ـــــــــــــــــــواز  أ   ج 

ـــــــــــــــــــــي ن  (33)  
ـــــــــــــــــــــد  ش  ـــــــــــــــــــــل ة  ب ع  ـــــــــــــــــــــموا الن ش  س  ر   و 

ــــــــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــــــــ  الت بي ــــــــــــــــــــــــوز  ف  ــــــــــــــــــــــــللٍف ت ج   ب 

ـــــــــــــــى[ أ/1(]39)   ل  ـــــــــــــــز  ع  م  له 
ـــــــــــــــو  ل  رس  ـــــــــــــــل  الم  ع  ن ي ج 

 أ 

ـــــــــــــــــــــــــــــل   ع  أن ال ي ج  اٍن و  ـــــــــــــــــــــــــــــك  إس  ـــــــــــــــــــــــــــــت ٍر و   ف 

ـــــــــــــــف  (31)   رة  األ ل  ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــو  ص  رس ـــــــــــــــل الم  ـــــــــــــــه ب   ل 

ـــــــــــــــــــــــذ     ح  ـــــــــــــــــــــــوه  و  ـــــــــــــــــــــــذين  فتح  ـــــــــــــــــــــــد  ال  ن 
 ع 

رج عــن األصـل الســابق يف المتحـرك الســاكن مـا قبلــه ثمـان كلمــات، تنقســم خـ  

  :باعتبار ذلك إلى أربعة أقسام

ِ﴿: وهــو أربــع ،صــور الهمــز فيــه ألفــًا مــا: األول
ة
، [00:آيــة] بالمائــدة ﴾تةُبييويأ

ىَِٰٓ﴿
ة
ويأ ِ، ﴿[82: آية] بالروم﴾ ٱلسُّ ةس  ِِ ِةي يئُِكمِ لُو ة ۢنبةا

ة
ِأ ن   ، [02: آية] باألحزا  ﴾عة

                                                 
فيها نقل حركة الهمز إلى الواو وحذفها ثم تسكن للوقف على التخفيف القياسـي، وفيهـا إبـدال الهمـزة  (8)

واوا  وإدغام الواو التـي قبلهـا فيهـا، وفيهـا علـى التخفيـف الرسـمي إبـدال الهمـزة واوا  مفتوحـة خفيفـة 

 .بعدها ألف، والصحيح الوجهان األوالن

تحفـة .  /6اإلفهام يف شر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 0/220كنز المعاين للجعربي : ينظر

.020األنام يف شر  با  وقف حمزة وهشام ص

ـَوى: )فيها على التخفيف القياسي نقل حركـة الهمـز إلـى الـواو فـتلفا (0) بـواو مفتوحـة بعـدها ألـف، ( السُّ

ـوَّ : )وفيها اإلبدال واإلدغام فتلفا بـواو مفتوحـة مشـددة بعـدها ألـف، وال يجـوز فيهـا التسـهيل ( ىالسُّ

ألهنا تقر  من األلفس وال يسكن ما قبل األلف، وال يجوز فيها التخفيف الرسميس ألن األلف ال تقـع 

 .بعد ساكن

اإلفهــام يف شــر  بــا  وقــف حمــزة وهشــام . 892إبــراز المعــاين ص. 0/8265العقــد النضــيد : ينظــر

. /6اللو  

مل يف رسم المصاحف كتابتها محذوفة األلف، وقـد ذكـر الـداين االخـتالف يف رسـمها، ففـي بعـض الع (5)

 . المصاحف رسمت باأللف، ويف غيرها بدوهنا

.822المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر
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فـالتخفيف  ، يف قـراءة حمـزه ومـن معـه [7: آيـة] (باإلسراء) ﴾اِْلنُوُسَيِل﴿و

أو ، فتعـين القياسـي بالنقـل ،لسكون ما قبله سممتنع الرسمي فيها بإبدال الهمز ألفًا

يي﴿باإلدغــام يف غيــر  ةس  ىَِٰٓ﴿يف  الــةوكــل منهمــا مــع اإلم ،﴾لُو ِةِ ِةي
ة
ييويأ ومــع ، ﴾ٱلسُّ

ِ﴿اإلسكان للوقف يف 
ة
ُبويأ وحكـى يف ، وال مد فيهمـا، بال إشمام وروم، ﴾اِْلنُوُسَيِل﴿و ﴾تة

﴿ِ ةس   .وقواه يف النشر ،ألفًا ةعلى النقل إبدال الهمز﴾ لُو ِةِ ِةي

ييبة ِِ﴿ ولـيس مــن هــذا القسـم ِبِٱل ُعص 
ُ
ةُنييويأ  كمــا توهمــه[76 :آيــة] القصـصيف  ﴾ۡلة

الصوا  كمـا قالـه يف و ،ور واوا  ُص لَ  رَ وِ س ألن الهمز فيه لو ُص كالداين بيالشاط

                                                 
. مابين القوسين سقط من أ (8)

 . عز وجلقرأ حمزة وابن عامر وشعبة بالياء وفتح الهمزة على أن الفاعل اهلل (0)

.009الوجيز يف شر  قراءة القرأة الثمانية ص. 081الحجة يف القراءات السبعة البن خالويه ص: ينظر

.16البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص. 62هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (5)

 . الوقف عليه بالتخفيف الرسمي ممتنع ألن األلف ال تقع إال بعد متحرك (1)

.0/8225قد النضيد الع: ينظر

.520-565-502-020تحفة األنام ص: ينظر (2)

ىَِٰٓ﴿أمال  (6)
ة
ويأ  . حمزة والكسائي ﴾ٱلسُّ

.568اإلقناع يف القراءات السبع ص: ينظر

قــواه ابــن الجــزري ألجــل رســمه بــألف يف بعــض المصــاحف، والمعمــول بــه لحمــزة النقــلس ألن أكثــر  (7)

 . 8/198-8/119راءات العشر النشر يف الق. المصاحف على حذف األلف

.125إتحاف فضالء البشر ص. 026-022الوسيلة إلى كشف العقيلة ص: وينظر

القاسم بن فيرة بن خلف، أبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ، عالم بالقراءات، حافا للحـديث، : هو (9)

دة عقيلـة أتـرا  القصـائد واسع العلم، له منظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، وقصـي

 .هـ202يف الرسم، سارت هبما الركبان، تويف رحمه اهلل سنة 

.580معرفة القراء الكبار ص. 2/0086معجم األدباء : ينظر

عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداين األموي المقرئ، عـرف قـديمًا بـابن الصـيريف ثـم بـأبي : هو (0)

 علوم القـرآن، وتفسـيره، وطرقـه وإعرابـه، لـه معرفـة بالحـديث، لـه عمرو الداين، حافا مجود، إمام يف

 .هــ111جامع البيان، والتيسير، تويف رحمه اهلل سنة : مصنفات منها

.006معرفة القراء الكبار ص. 1/8621معجم األدباء : ينظر

الهمـــــزة يف ذكـــــر الـــــداين وتبعـــــه الشـــــاطبي أن األلـــــف بعـــــد الـــــواو صـــــورة الهمـــــزة، ولكـــــن  (82)

ةِ﴿ ِۡلة
ُ
مضمومة، فلو صورت لرسمت واوا ، كما رسمت الهمزة المكسـورة يف قولـه  [76:القصص]﴾ُنويأ

ِ﴿: تعالى ئَِل  و    .ياء مفتوحة [29:الكهف] ﴾مة

ــع يف رســم مصــاحف األمصــار ص :ينظــر ــرا  القصــائد ص. 10المقن ــة أت ــديع يف رســم  .08عقيل الب

= 
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ائـدة كمـا يف زهذه األلـف وقعـت و ،على القياس ةصورة الهمز فيه محذوف أن: النشر

بِة﴿ ع  ِْية ِ﴿مـل يف حتوهـذا م": قـال، كما سيأيت [77 :الفرقان] ﴾ُؤا
ة
 ِتةُبيويأ

ة
 :المائـدة] ﴾أ

أو  ،والقياسـي بالنقـل، سمي يف ذلك على هذا بحذف الهمـزفالتخفيف الر، "[00

ــمام عليه ــال روم وإش ــام ب ــاإلدغ ــروم ، ام ــيووب ــى القياس ــمام عل ِيف ﴿) إش
ُ
ةُنييويأ ﴾ ۡلة

 .([76 :القصص]

ِ﴿ فيـه باليـاء وهـو الهمزُ  رَ وِ ما ُص  :الثاين ئَِل  يو  التخفيف فـ ،[29 :الكهـف]﴾ مة

، وضــعفه ابــن الجــزري، بعــد واو ســاكنة الرســمي فيــه بإبــدال الهمــز يــاء مكســورة

وحكـى فيـه علـى النقـل ، بالنقل وباإلدغام إجراء لإلصلي مجرى الزائد يوالقياس

وإبدال الهمز واوا  ، فيوهو ضع، وكسر الواو قبلها ] /5[إبدال الهمز ياء ساكنة 

 . من غير إدغام وهو ضعيف أيضًا)

                                                 
= 

.16مصاحف األمصار 

.8/110النشر يف القراءات العشر : ينظر (8)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

تحفـــة األنـــام  .110-8/119النشـــر يف القـــراءات العشـــر . 0/220 للجعـــربي كنـــز المعـــاين: ينظـــر (5)

.521-525ص

.62هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (1)

يحكى فيه وجه ثالث وهو إبدال الهمزة ياء مكسورة علـى وجـه اتبـاع الرسـم، وفيـه ": قال ابن الجزري (2)

النشـر يف القـراءات . "وقد عده الداين مـن النـادر والشـاذ... ظرس لمخالفته القياس، وضعفه يف الرواية،ن

جـــامع البيــان يف القــراءات الســـبع . 820التـــذكرة يف القــراءات الثمــان ص: وينظــر. 8/192العشــر 

. /7اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو   .0/290

النشــر يف : وينظــر. 828التــذكرة يف القــراءات الثمــان ص. "جــود واألقــيسوهــو األ": قــال ابــن غلبــون (6)

.500تحفة األنام ص. 8/192القراءات العشر 

النشـر يف . "ضعيف قياسًا، وال يصح روايـة": هذا القول عزاه ابن الجزري البن الباذ ، وضعفه بقوله (7)

.087اإلقناع يف القراءات السبع ص: وينظر .8/198القراءات العشر 

النشـر يف . "وهـو أضـعف هـذه الوجـوه وأردؤهـا": هذا القول عزاه ابن الجزري للهذلي، وضعفه بقوله (9)

 .100الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ص: وينظر .8/198القراءات العشر 

جـامع البيـان : ظـرين. وفيها وجه غير ما ذكره المصنف هنا وهو التسهيل بين بين، ورده أبو عمرو الداين

.0/290يف القراءات السبع ص
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، [67 :البقــرة] ﴾اُهييُزوِ ﴿وهــو ، احتمــاال   واوا   (فيــه الهمــزُ  رَ وِ مــا ُصــ :الثالــث

او﴿ مل أن تكون تلك الواو صورة الهمز على كل من يحتإذ ، [1 :اإلخالص] ﴾ُكُفو 

سكان التي هي كون على قراءة اإلتف ،أو على قراءة الضم، الضم واإلسكان اءيتقر

مـر يف  حـذف لمـاالنـع التخفيـف الرسـمي بتفعلـى هـذا يم ،قراءة حمـزة ال صـورة لـه

﴿ِ ي  فيجوز كـل مـن  ،بخالفه على األول ،ويتعين القياسي بالنقل، [19 :البقرة]﴾ اِ ِ شة

ــز واوا   ــدال الهم ــف الرســمي بإب ــة التخفي ــلالوالقياســي ب، مفتوح ــهو) ،نق ــذ  في حينئ

علـى  ألفًاوالزاي  فيهما تشديد كىحو، والنقل، مفتوحة اإلبدال واوا  ، (وجهان

 .حرزوهما ضعيفان وليسا من طرق ال ،ال الهمز واوا  ا مع إبدموضمه ،اإلدغام

 ةِ﴿ وهو احتماال   ًافيه ألف الهمزُ  رَ وِ ُص ما  :الرابع
ة
أ إذ ، مواضعه الثالثـهيف  ﴾ٱلنَّش 

الفـــتح  يتمـــن قـــرأ كـــل علـــى كـــون األلـــف المرســـومة صـــورة الهمـــزتيحتمـــل أن 

                                                 
.سقط من أمابين القوسين  (8)

قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء والهمز يف الوصل، فإذا وقف كان له ما ذكره المصنف مـن أوجـه، وقـرأ  (0)

 .الباقون من القراء بضم الزاي والفاء والهمز، إال حفصًا فله اإلبدال واوا  وصال  ووقفًا

.152الكامل يف القراءات ص. 71التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر

.ففيه وجهان، والعبارة يف أ أجود: مثبت من أ، يف   (5)

: ، والثـاين(ُكَفـا)و ( ُهـَزا: )نقل حركة الهمز إلى الزاي والفاء، ثم تحـذف، فتقـول: فيهما وجهان، األول (1)

لتنـوين مـع إسـكان الـزاي والفـاء، علـى اتبـاع الرسـم، إبدال الهمز واوا  مفتوحة، بعدها ألف بـدال  مـن ا

إما إبدال الهمزة واوا  ألهنا مفتوحـة بعـد ضـم ثـم : ووجه اإلبدال": ، قال مكي(ُكْفَوا)و ( ُهْزَوا: )فتقول

ن الوسط، فيكون اإلبـدال سـائغًا، أو ألنـه تـوهم بقـاء الضـم فأبـدل مراعـاة لهـا : قـال المهـدوي. "ُسكًّ

 ."لاألحسن فيهما النق"

النشـر يف القـراءات العشـر . 0/8226العقد النضيد . 8/69شر  الهداية . 0/208جامع البيان : ينظر

8/190 .

رواه أبو بكر بن أحمد ابن محمد األدمي الحمزي عن أصحابه عن سليم عن حمزة، وقال ": قال الداين (2)

والعمـل ": ، وقال الداين"لكأنه كان يأخذ بذ: أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي أيو  الضبي

 .أي بخالف هذين الوجهين المذكورين. "بخالف ذلك

شر  بـا  . 8/195النشر يف القراءات العشر . 0/8226العقد النضيد : وينظر. 0/200جامع البيان 

.807وقف حمزة وهشام ص

.60ة ، وسورة الواقعة آي17، وسورة النجم آية 02سورة العنكبوت آية : ثالثة مواضع هي (6)
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رة للهمـز الواقـع وال صـو، كون صـورة المـدة علـى قـراءة الفـتحتوأن ، واإلسكان

كل وعلى ، بعدها فيكون على قراءة اإلسكان التي هي قراءة حمزة بال همز وال مد

، ألنـه علـى األول بإبـدال الهمـز ألفـًا سمن االحتمالين يمتنـع التخفيـف الرسـمي فيـه

  فـتح مـا قبـل األلـف  وسـكون مـا قبلـه يمنـع مـن ذلـك لوجـو ،وعلى الثاين بحذفـه

 وقـواه  وحكى عليـه إبـدال الهمـز ألفـًا، ويتعين القياسي بالنقل ،وهاء التأنيث كما مر

 .يف النشر

ـــــــــــــــــا[أ/4( ]34) ـــــــــــــــــل  أ ل ف  ن  قب 
ـــــــــــــــــن  الســـــــــــــــــاك  إن  ي ك   و 

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــد  أ ل ف  ـــــــــــــــــــــــط ت  فحـــــــــــــــــــــــذفها ق سِّ و   و 

ـــــــــــــــذ    (30)  ـــــــــــــــد  ح  ـــــــــــــــراء  ق  ـــــــــــــــ  ت 
ف  ت حـــــــــــــــت  و   إن  ف 

ـــــــــــــــــــف    ل  ه أ  ـــــــــــــــــــز  ـــــــــــــــــــع  هم   م 
ـــــــــــــــــــه  ي ـــــــــــــــــــن  ألف 

 م 

أو  متوسـطا ئـذ إّمـينَ حِ  فـالهمزُ  ك ألفـًاـمتحرمـز الـبـل الهَ ذا كان الساكن الذي قإِ   

س فإن كـان كسورأو م، مضموم أو، مفتو ا ط إمّ وِس والمتَ ، وسيأيت المتطرف متطرف،

يءةُكمِ ﴿ :نحو رسمًا ذَف ُح  ًاحمفتو ا  (فيـه)الرسـمي  فـالتخفيف [97 :البقرة] ﴾جة

 سهما مد األلف وقصـرهاجوز على كل منيو، لفكاأل والقياسي بتسهيله، بالحذف

                                                 
مفتوحـة الشـين ممـدودة مهمـوزة يف جميـع المواضـع، وقـرأ بـاقي ( النَشـاءة: )قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو (8)

 .ساكنة الشين مهموزة غير ممدودة( النْشأة: )القراء

.515المبسوط يف القراءات العشر ص. 109السبعة يف القراءات ص: ينظر

. 16بديع يف معرفة مـا رسـم يف مصـحف عثمـان صال. 22المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

.8/119النشر يف القراءات العشر 

وهــذا يصــح مــن ": قــال الــداين مقويــًا الوجــه بإبــدال الهمــز ألفــًا. 8/198النشــر يف القــراءات العشــر  (5)

أن هــذا الضــر  مــن التخفيــف علــى هــذه الصــورة مســموع، حكــاه ســيبويه عــن : وجهــين، أحــدهما

موافق لرسم المصحف، إذ كانت هذه الكلمة مرسومة فيها بألف بعـد الشـين : لثاينوالوجه ا...العر ،

 ."وإليه يميل القراء لموافقته الخط وهو حسن": وقال ابن الباذ . "خالفًا لرسم أشكالها

.087اإلقناع يف القراءات السبع ص. 0/205جامع البيان يف القراءات السبع : ينظر

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

التسهيل المراد هنا هو المعنى الخاص وهو بين بين، وليس المعنـى العـام وهـو التخفيـف الـذي يـدخل  (2)

جعـل الهمـزة بينهـا وبـين : فيه اإلبدال والنقل والتسـهيل بـين بـين والحـذف، ومعنـى التسـهيل بـين بـين

= 
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وضـــعف ابـــن الجـــزري التخفيـــف الرســـمي ، غيـــرألنـــه حـــرف مـــد قبـــل همـــز م

 :ال يجوز الحذف يف المنصو  المنون من ذلك نحو :وعلى األول قيل، بالحذف

يءِ ﴿ ا بأنـه لغـة  دَّ رُ وَ ، س ألنـه يـؤدي إلـى حـذف تنـوين المنصـو  وهـو غيـر جـائز﴾مة

عـن  الـنص وردوقـد ، مجرى المرفوع والمجرورله  اءجرإ ،لبعض العر  معروفة

ما إ، يصح إال على هذه اللغة وال ،بتخفيفه بحذف الهمز حمزة من رواية الضبي

ثـم  بإبدالـه ألفـًا يأو علـى القياسـ، بالحـذفعلى التخفيف الرسمي عنـد مـن جعلـه 

فيـف لكـن حـذف الهمـز علـى التخ، حينئذ فلك يف األلف قبله المد والقصرو، حذفه

ومـن أمثلـة المتوسـط ، القياسي غير متعين على هذه اللغة نظير مـا يـأيت يف المتطـرف

َِٰٓ﴿ :المفتو   ألفـًا بـت اليـاءُ لِ قُ ف ،(فاَعـلكتَ ) َي اءَ رَ وأصـله َتـ، [68:الشـعراء] ﴾ءةاتةيرة

ثـم ، فصـار هبمـز بـين ألفـين فحـذفوا الهمـز علـى القيـاس ،لتحركها وانفتا  ما قبلهـا

                                                 
= 

مضـمومة بينهـا وبـين الحرف الذي منه حركتها، فتجعل الهمزة المفتوحة بينها وبين األلف، والهمزة ال

 .الواو، والهمزة المكسورة بينها وبين الياء

مختصـر . 01-05اإلضـاءة يف بيـان أصـول القـراءة ص. 816إبراز المعاين من حـرز األمـاين ص: ينظر

.17العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص

ر يف القــراءات النشــ. 0/8262العقــد النضــيد. 297-0/296جــامع البيــان يف القــراءات الســبع : ينظــر (8)

.8/150العشر 

.8/177النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

 . الجمهور على تسهيل الهمزة لحمزة بين بين مع المد والقصر (5)

.0/027العقد النضيد . 889الوجيز يف شر  قراءات القرأة الثمانية ص: ينظر

.وردت النصوص: يف أ (1)

، قـرأ القـرآن علـى حمـزة، تـو  سـنة أبو عبد اهلل الضبي، جرير بن : هو (2) عبد الحميد الرازي، إمـام  حـافا 

 .هـ899سنة : هـ، وقيل897

.8/802غاية النهاية يف طبقات القراء . 0/0سير أعالم النبالء : ينظر

نقل سبط الخياط وجه الحذف، وهو من رواية الضبي عن حمزة، وهو وجه صحيح ولغة معروفة، قـال  (6)

 . " صحته رواية لكان ضعيفًاولوال": ابن الجزري

.861تحفة األنام ص. 8/179النشر يف القراءات العشر . 800المبهج يف القراءات الثمان ص: ينظر

.ومايف أ أصح. كتقاتل: ما بين القوسين مثبت من أ، يف   (7)
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أو  ىاألولة كون المحذوفتحتمل أن يُ فَ ، هة اجتماع ألفين رسمًااحدى األلفين كرا

علـى كـل منهمـا بحـذف الهمـز فيجتمـع  ] /1[التخفيف الرسـمي فيـه فـ ،الثانية

ن كاا مو أوالهأ، ن لك المد والقصركا، أو حذف ثانيهما، فإن قدرت بقاءهما، ألفان

ط بالنســبة لــه علــى تقــدير توســيوالقصــر علــى تقــدير بقائهمــا ، لــك القصــر ال غيــر

فيكون لك حينئـذ علـى كـل مـن االحتمـالين مـع حـذف الهمـز  ،احديهما (حذف)

على احتمال أن يكون المحذوف عم ن ،وكل منها مع اإلمالة، المد والتوسط والقصر

ــة ــك حــذفها  ،الثاني ــه  تباعــًاايكــون ل ــف الرســميس ألن ــث التخفي ــن حي للرســم ال م

 (المرسـوم)الوقـف علـى  (لـه)نـه إمـن حيـث مخصوص عند حمزة بـالهمز بـل 

 :(رحمه اهلل تعالى) من قول الشاطبي ا  أخذ، بالحذف خره رسمًاآالمحذوف 

 اَل االبتِ  قِف ي وَ فِ  طِ الخَ  اعِ إتبَ نوا بِ عُ  ع  افِ نَ وَ  ينازِ مـَالوَ  مهُ يوفكُ وَ 

                                                 
.8267/ 0العقد النضيد . 0/67شر  الهداية : ينظر (8)

هـي : ف تفاعلس ألهنا زائـدة والزائـد أولـى بالحـذف، وقـال بعضـهمهي أل: اختلف يف المحذوفة، فقيل (0)

األلف المنقلبة عن الياء التي هي الم الكلمةس ألهنا طرف واألطراف محل التغيير، وهـي أولـى بـالتغيير 

 . "وهو أقيس عندي": من ألف فاعل ألهنا لمعنى، واختار الداين أن تكون الثانية قال

.55-50ألمصار صالمقنع يف رسم مصاحف ا: ينظر

.085شر  با  وقف حمزة وهشام ص: ينظر (5)

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

.مابين القوسين مثبت من أ (6)

.مابين القوسين سقط من أ (7)

هم أبو بكر، عاصم بن أبي النجود األسدي موال: وعاصم هو. عاصم وحمزة والكسائي: يريد بكوفيهم (9)

الكويف، أحد القراء السبعة، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بـن حبـيش، وغيـرهم، وتـو  سـنة 

 .هـ807

 .28معرفة القراء الكبار ص. 6/586الطبقات الكربي : ينظر

علي بن حمزة الكسائي، أبو الحسن األسدي موالهم الكـويف، المقـرئ النحـوي، أحـد : والكسائي هو

كتــا  معــاين القــرآن، وكتــا  : علــى حمــزة وعيســى بــن عمــر، لــه مصــنفات منهــاالقــراء الســبعة، قــرأ 

 .هـ890القراءات، تو  سنة 

.8/252غاية النهاية يف طبقات القراء . 70معرفة القراء الكبار ص: ينظر

أبو عمرو بن العالء بن عمار التميمي المازين البصري، اختلـف يف اسـمه، أحـد القـراء السـبعة، قـرأ : هو (0)

 .هـ821ى الحسن البصري، وأبي العالية وغيرهم، تو  سنة عل

= 
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لرسمي عند مـن فيحذف على التخفيف ا ،بعد ألف صير الهمز متطرفًايوحينئذ 

والتوســط ويف األلــف المــد ، علــى التخفيــف القياســي ويبــدل ألفــًا ،بالحــذف هجعلــ

يء﴿ :ه يف الهمز المتطرف بعد ألف نحوقيحقوالقصر على ما سيأيت ت ا مة  :البقـرة] ﴾ٱلسَّ

، وهشام على هذا االحتمال كحمـزة غيـر أنـه ال إمالـة لـه، وكل منها مع اإلمالة، [80

هـذا كلـه  َف عَّ وَض ، التخفيف مع المد والفتح (له)الحتمال هذا ا (غير) وعلى

ين مـع المـد تالهمـزتين ممـالبتسـهيل لحمزة التخفيـف القياسـي  نَ يَّ وعَ ، ابن الجزري

 .ولهشام التحقيق مع المد والفتح، والقصر

ت(36) ر  ـــــــــــــــــــــــــو  ةا ف ص  وم  ضـــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــن م  ك  إن  ت   و 

ــــــــــــــــر ث    س  ـــــــــــــــ  الك 
ــــــــــــــــا اليــــــــــــــــاء  فـ  ن ه ع  اواا و   ب ــــــــــــــــت  و 

او  (31)   ضــــــــــــــــٍم و 
ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــن  ب ع

ــــــــــــــــل  م  ــــــــــــــــتن ي ج   ف 

ــــــــــــــــــــــــلوا  ــــــــــــــــــــــــاؤه  فج  ــــــــــــــــــــــــرٍ ي  ــــــــــــــــــــــــد  كس  و ب ع 
 أ 

ل(31)  ـــــــــــــــــــــت م  اح  ـــــــــــــــــــــط  و  ـــــــــــــــــــــاٍء فق  اٍو او ي  ـــــــــــــــــــــو   ب 

 
                                                 

= 
.8/099غاية النهاية يف طبقات القراء . 67/825تاريخ دمشق : ينظر

أبـو عبـد : أبـو عبـد اهلل، وقيـل: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدين، أبـو رويـم المقـرئ، وقيـل: هو (8)

د الـرحمن بـن هرمـز وأبـي جعفـر القـارئ، وغيـرهم، الرحمن، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عـن عبـ

 .هـ860تو  سنة 

. 0/552غاية النهاية يف طبقات القراء . 2/569وفيات األعيان : ينظر

.البيت األول يف با  الوقف على مرسوم الخط، من منظومة الشاطبي (0)

.مابين القوسين سقط من أ (5)

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

تحفـة . ومـا بعـدها 082شر  با  وقـف حمـزة وهشـام ص. وما بعدها 0/8262عقد النضيد ال: ينظر (2)

.519األنام ص

. ُيقرأ لحمزة بإمالة الراء ثم المد ثم همزة مفتوحة وصال ، ويف الوقف بإمالة الراء والمد وتسهيل الهمـزة (6)

 ."وهو أقيس وأشهر": قال المهدوي

كنز المعاين للجعربي . 69-67شر  الهداية ص.8/172سبعة اإلرشاد يف قراءات عن األئمة ال: ينظر

0/250.

.170-8/179النشر يف القراءات العشر : ينظر (7)
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ــــــــــــــــــل   ع  ــــــــــــــــــد  ج   ق 
ــــــــــــــــــه  ا ب  ــــــــــــــــــاؤ    ج 

ــــــــــــــــــذ   أ ن  ال

ـــــــــــــــق ط  (32)  ـــــــــــــــد  س  ـــــــــــــــن  ق   لك
ـــــــــــــــد  لم 

ـــــــــــــــز  أ و ل  م  له 
 ل 

ــــــــــــــــط  [أ /0]  ق  ـــــــــــــــٍة ف  ــــــــــــــــع  ك ت ابـ  يــــــــــــــــاء  م 
ــــــــــــــــن  أ ول 

 م 

الهمـز المتوسـط الـذي  كـان وإن: أي ،"إن فتحـت": (يقـول) ميهذا قسـ  

ُُكمِ ﴿ :نحـو ا ،واو رَ وّ قبله ألف مضموم ُص  ُي ابةيا أو مكسـور صـور ، [88 :النسـاء] ﴾ءة

َٰٓئِدِة﴿: نحو ،ياء   لة  بإبدال المضـموم واوا   امفالتخفيف الرسمي فيه، [0 :المائدة]﴾ ٱل قة

ل األول يسهبتوالقياسي ، وضعفه ابن الجزري، ةمكسور والمكسور ياء  ، مضمومة

فـإن جـاء بعـد  ،ا المـد والقصـرمـويف األلـف علـى كـل منه ،والثـاين كاليـاء، كالواو

﴿: نحو ضموم واوا  مال
يُءو ِة ا يُءوُكمِ ﴿و [810 :النسـاء]﴾ يُرة ا وبعـد ، [02 :النسـاء]﴾ جة

ــاء نحــو َٰٓءِيلةِ﴿ :المكســور ي ييرة يِ﴿و [12 :البقــرة]﴾ إِس  كة ِِةُشة فقــد  ،[07 :النحــل] ﴾ءِ

ــاء واحــدة يف الثانيــ ى،واحــدة يف األولــ رســموا بعــد األلــف واوا    واحتمــل أن، ةوي

، عكسـهاو، الهمـز وال صـورة للمـد الـذي بعـده ةا صـورمـالمرسوم فيه (يكون)

مضــمومة بعــدها واو ســاكنة يف  فــالتخفيف الرســمي علــى األول بإبــدال الهمــز واوا  

بحـذف الهمـز دون  (الثـاين) وعلى ،سورة بعدها ياء ساكنة يف الثاينوياء مك، األول

وهو ضعيف إذا ، المد وهو ضعيفس ألنه يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده

                                                 
. قسم: يف أ (8)

.والعبارة يف أ تناسب المعنى. قوله: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (0)

(.82)يف البيت رقم  (5)

.8/177النشر يف القراءات العشر : ينظر (1)

اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشـام اللـو  . 829المكرر فيما تواتر من القراءات السبع ص: ينظر (2)

.028تحفة األنام ص. أ/9

. 11المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (6)

.مابين القوسين سقط من أ (7)

زة وهشـام اللـو  اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـ: وينظـر. 0/221كنـز المعـاين للجعـربي : نقال  عـن (9)

.02-90شر  با  وقف حمزة وهشام ص.  /9

.مابين القوسين سقط من أ (0)

اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف . 11المقنع يف رسم مصاحف األمصـار ص: وينظر. ألن ما بعدها ساكن (82)

= 
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 يف غير موضع  قراءة ور  يف (وجد)لكنه  ،كان أولهما األلف

ِ﴿ (يف)كما مر  رةءةي تة
ة
والتخفيف ،  (عنده) على اإلبدال [65 :الكهف] ﴾أ

 .ضعف ابن الجزري غيرهو ،ل مع المد والقصريسهتالقياسي فيهما بال

  .بعدهما خر البيت يأيت شرحه مع آإلى  "لكن قد سقط" :وقولي

ــــــــــــــــــــى(95) ت  او  أ  ــــــــــــــــــــالو  ب   ف 
ــــــــــــــــــــال  ف  ــــــــــــــــــــ  االن   إ اّل ف 

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــد  أثبت  ــــــــــــــــــهم ق  ب ع ض  ٍة و  ــــــــــــــــــر  ث  ــــــــــــــــــ  ك 
 ف 

ـــــــــــــــف  (93)   ـــــــــــــــمب األل ـــــــــــــــلِّ ث  ـــــــــــــــ  الك 
ه ف  ـــــــــــــــذكور   الم 

ه     ــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــن  ص 
ــــــــــــــــــا م  اله  ــــــــــــــــــاء  م  ي 

ــــــــــــــــــ  أ ول   ف 

( أوليـــاء) :خـــرج عـــن األصـــل الســـابق يف المضـــموم والمكســـور المـــذكورين  

 :(فــاألول)، فلــم يرســم للهمــز فيــه صــورةالضــمير المضــموم أو المكســور مــع 

ُُُهُمِٱلطَّ ُغوُتِ﴿ ي ِِلةا و 
ة
ِ، ﴿[027 :آية ] يف البقرة ﴾أ ُُكم  ُي ِِلةا و 

ة
َةياأ ن  َةو  ِِٱدلُّ ة  [ /2] ﴾ِِفِٱل 

                                                 
= 

.022شر  با  وقف حمزة وهشام ص.  /9حمزة وهشام اللو  

.مابين القوسين سقط من أ (8)

ن بن سعيد، أبو سعيد المصري المقرئ، اختلف يف كنيته، ولقب بور  لشدة بياضه، قرأ عـدة عثما: هو (0)

ختمات من القرآن وجوده علـى نـافع، كـان جيـد القـراءة حسـن الصـوت، وإليـه انتهـت رئاسـة اإلقـراء 

 .هـ807بالديار المصرية يف زمانه، تويف بمصر سنة 

.8/220يف طبقات القراء  غاية النهاية. 05معرفة القراء الكبار ص: ينظر

.مابين القوسين مثبت من أ (5)

.مابين القوسين سقط من أ (1)

شـر  طيبـة النشـر . 550-8/559النشر يف القراءات العشر . 802اإلقناع يف القراءات السبع ص: ينظر (2)

.8/162للنويري 

شـر  بـا  . 221-225 /0كنـز المعـاين للجعـربي : وينظـر. 191-8/195النشر يف القراءات العشر  (6)

. /9اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  . 022وقف حمزة وهشام ص

(.80)البيت رقم  (7)

النشــر يف القــراءات العشــر . 0/221كنــز المعــاين . 11المقنــع يف رســم مصــاحف األمصــار ص: ينظــر (9)

8/122.

.مابين القوسين سقط من أ (0)
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يِ﴿: والثــاين، [58 :آيــة ] يف فصــلت ِِلةييا و 
ة
ِأ َٰٓ ِ﴿و، [808 :آيــة ] يف األنعــام ﴾ئِِهمِ إَِلة َٰٓ إَِلة

يئُِكم ِِلةا و 
ة
واليـاء يف ، وبعضـهم حكـى رسـم الـواو يف األول ،[6 :آية ] يف األحزا  ﴾أ

ِ﴿ نعــم ،الثـاين علــى القيـاس َّّ ۥيِإِ ُ ُُ ي ِِلةييا و 
ة
ِأ بــواو يف  رســم [51 :األنفـال]﴾ ٱل ُمتَُّقييو ِةِإِ  

ال صـورة لهـا يف  عيـثم األلف الملفوظ هبـا يف الجم، ويف األقل بالحذف، األكثر

الختصـاص التخفيـف الرسـمي عنـد حمـزة  سلكن ال يجوز حـذفها يف اللفـا، الرسم

 ،مةمضـمو ه واوا  منـوبإبدال المضـموم ، وهو يف هذه الكلمات يحذف الهمز، بالهمز

 ليسـهت سيوالقيا، مع مد األلف قبله وقصرها ،ياء مكسورة (منه) والمكسور

كـل منهمـا سـتة  فـيف ،القصـر وأمع المد  ،وكالياء يف الثاين ،الهمز كالواو يف األول

ُُ ُِ﴿ويزيــد  ،القصــر وأمــع المـد  ليســهلتوا، واإلبــدال، الحــذف :أوجـه ي ِِلةييا و 
ة
ِأ ﴾ إِ  

حــرف مــد قبــل ســكون  لكــون األلــف فيــه سالتوســط مــع الحــذفب [51 :األنفــال]

ــل  ،الوقــف ــي الســكت والنق ــز األول وه ــالث الهم ــه ســبعة أوجــه تضــر  يف ث ففي

الروم واإلشـمام يف هـاء  بجوازوإن قلنا  ،وعشرين ىحدإفيصير المجموع  ساموتركه

ة عشر ثماني وءوالمقر، وثمانية عشر مع الروم ،فإحدى وعشرين مع اإلشمام الضمير

ويف كل منها السكون والروم واإلشـمام فهـذه سـتة أوجـه ، التسهيل مع المد والقصر

بلغـت األوجـه سـتين )، امـتضر  يف ثالثة الهمز األول أعني النقل والسـكت وتركه

                                                 
كنـز . 0/528مختصر التبيين لهجاء التنزيـل . 15م يف مصحف عثمان صالبديع يف معرفة ما رس: ينظر (8)

.0/221المعاين 

.الجمع: يف أ (0)

.مابين القوسين سقط من أ (5)

إبداله واوا  محضة أو ياء محضة على صورة الرسم مع إجـراء وجهـي : وجه آخر وهو: قال ابن الجزري (1)

العربية، وال يف الرواية، وإتباع الرسم يف ذلك ونحوه  المد والقصر أيضًا، وهو وجه شاذ، ال أصل له يف

.8/177النشر يف القراءات العشر . "بين بين

.والقيا: يف أ (2)

.يف: يف أ (6)

ــراءات الســبع : ينظــر (7) ــان يف الق ــراءات العشــر . 0/297جــامع البي ــام . 8/177النشــر يف الق ــة األن تحف

.085ص

. حينئذ: يف أ (9)
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 .(وجها

ــــــــــــــــف  (99) ل  ــــــــــــــــل  أ  ــــــــــــــــا ب  ــــــــــــــــ  ب ي 
ة  وا الل  ــــــــــــــــم  س  ر   و 

جــــــــــــــــــــــاز  أنب المنحــــــــــــــــــــــذ    ثــــــــــــــــــــــل  إ لــــــــــــــــــــــى ف 
 م 

ــــــــــــــــٍف (91)   ــــــــــــــــع  أل ــــــــــــــــك ل م  ــــــــــــــــا ش  الي  ــــــــــــــــه و  ت  ز  م   ه 

ــــــــــــــــل   تم  ة  اح  ــــــــــــــــز  م ــــــــــــــــد  ح  ن
ــــــــــــــــل  ع  ــــــــــــــــس  ك ك الع   و 

َٰٓي﴿قـد رسـموا    مـن غيـر ألــف قبلهـا علـى صـورة إلــى  ءبيـا حيــث وقـع ﴾يي ِِٱلَّ

 عند حمزة ومن وافقه من الذين يقرؤنه بياء بعد الهمزة حتملتف ]أ/6[،ارةجال

فهـو علـى ، اليـاء دون الهمـز وأ، أن المحذوف مع األلـف الهمـز دون اليـاء الهمزة

فالتخفيف الرسمي عليه بحذف الهمـز فيصـير بيـاء  ،األول خارج عن األصل السابق

بيـائين  فيصـير، وعلى الثاين بإبداله ياء مكسورة، مقصورة وأساكنة بعد ألف ممدودة 

ل الهمـز مـع مــد يســهبتوالقياسـي ، مكسـورة فسـاكنة بعـد ألــف ممـدودة أو مقصـورة

 .موع ذلك ستة أوجهاأللف وقصرها مج

هـــــــــــــــــــــــــــا األل ـــــــــــــــــــــــــــف(94) بل  ق  ــــــــــــــــــــــــــت  و  ف  ط رب  وإن  ت 

ـــــــــــــــري ف ت حـــــــــــــــذ      ســـــــــــــــم  الش  ـــــــــــــــ  الر 
ـــــــــــــــك  ف  ت ل  ف 

                                                   
.مثبت من أ مابين القوسين (8)

. "وال يصح فيه سوى وجـه بـين بـين ال غيـر": قال ابن الجزري بعد عرض األوجه التي نقلها المصنف (0)

شـر  . أ/0اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  : وينظر. 8/177النشر يف القراءات العشر 

.029-026با  وقف حمزة وهشام ص

، وموضعين يف 0، وموضع يف سورة المجادلة آية 1األحزا  آية وقع يف أربعة مواضع، موضع يف سورة  (5)

.1سورة الطالق يف آية واحدة 

.22المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 92هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (1)

.فيحمل: يف أ (2)

 .وافق حمزة يف قراءته ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف (6)

.8/017الكنز يف القراءات العشر . 522المبسوط يف القراءات العشر ص: ينظر

النشـر يف القـراءات العشـر . 0/212كنـز المعـاين للجعـربي . 879التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر (7)

. أ/9اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  . 8/121

.تنحذف: يف أ (9)
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ه(90) ـــــــــــــــــــــوم  رس  ـــــــــــــــــــــا م  ه 
بل  ـــــــــــــــــــــن  ق 

ـــــــــــــــــــــف م  أل   و 

ه   وم  ضـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــن م  ك  ـــــــــــــــــــــا إ ن ت  ن ه 
اســـــــــــــــــــــت ثن  م   و 

 "(لــفاأل)وقبلهــا " :فالتصــريح بقــولي ،"ووســطت" :قــولي ميهــذا قســ  

فاألصـل أن ال يرسـم  سوإن كان الهمز المتحرك الذي قبله ألف متطـرف: أي ، يضاا

يء﴿: نحــو ،بــل يقتصــر علــى رســم صــورة األلــف قبلــه ،لــه صــورة ا ييمة  مرفوعــًا ﴾ٱلسَّ

والقياسـي بإبدالـه ، بحذف الهمز (فيه) فالتخفيف الرسمي ،ومجرورا   ومنصوبًا

ال ، أو مرفوعــًا، ه مجــرورا  له كــالحرف المجــانس لحركتــه مــع رومــيســهبتأو  ،ألفــًا

وقصـرها  األلـف مـد فهذه ثالثة أوجـه كـل منهـا يكـون مـع ،إال يف وجه شاذ منصوبًا

غير أن ، مع وجهي اإلبدال يسقط منها وجها الحذف التحادهما لفظًا ،فتصير ستة

 فـإن أبقيتهـا أو، ألنـه قـد اجتمـع باإلبـدال ألفـان وذلـك، اإلبدال يزيد بتوسط األلـف

 ،وإن حذفت أوالهما كان لـك القصـر ال غيـر ،المد والقصركان لك نيهما حذفت ثا

فهـو توسـط بـين  ،أطول منـه علـى حـذف أحـدهما ] / لكن القصر على بقائهما

أو ، مـع المـد أو التوسـط اإلبدال ألفًا ،فيه خمسة أوجه أن فتحصل ،المد والقصر

وهمـا ال  ، تقبـل الحركـةلمـن توهمـهس ألن األلـف ال القصر بال روم وإشـمام خالفـًا

                                                 
.قسم: يف أ (8)

(.81)يف البيت رقم  (0)

.والمثبت من أ متوافق مع البيت. ألف: يف  . ثبت من أما بين القوسين م (5)

، والمجـرور يف نحـو 00: ، والمنصو  يف نحو سـورة البقـرة آيـة02: المرفوع يف نحو سورة الفرقان آية (1)

.8/510الكنز يف القراءات العشر : وينظر. 80: سورة البقرة آية

.مابين القوسين سقط من أ (2)

النشـر يف القـراءات . 0/065الآللئ الفريدة يف شـر  القصـيدة . 8278-0/8272العقد النضيد : ينظر (6)

.829 -816تحفة األنام ص. 175و -161و -8/150العشر 

وإن كان الساكن ألفًا سواء  كانت مبدلة من حـرف أصـلي أو كانـت زائـدة أبـدلت  ": قال أبو عمر الداين (7)

دى األلفـين للسـاكنين، وإن شـئت زدت يف المـد الهمزة بعدها ألفًا بأي حركة تحركت، ثم حذفت إحـ

والتمكينس لتفصل بـذلك بينهمـا ولـم تحـذف، وذلـك األوجـه، وبـه ورد الـنص عـن حمـزة مـن طريـق 

يءِِ﴿و: خلف، وذلك يف نحو قوله عز وجل ا مة  ."﴾ٱلسَّ

.0/292ومثله يف جامع البيان يف القراءات السبع . 59التيسير يف القراءات السبع ص
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غيـر وهشام كحمزة يف ذلـك ، ع المد والقصرمروم بل يسهتوال ،ا ال يقبلهايميتـأتيان ف

 .حمزة معهمد دون  ليسهتأن مده مع ال

ِْ﴿)على وسيأيت الكالم  ا ُُ َٰٓء  .من ذلك [1 :الممتحنة] (﴾بُرة

 .هيأيت شرحه مع ما بعد "ن تكن مضمومةإها منواستثن " :وقولي

ــــــــــــــــــــالواو  (96) ت ب  ــــــــــــــــــــم 
س  ــــــــــــــــــــد  ر  ً ق  ــــــــــــــــــــع 

اض  و   م 

ـــــــــــــــــــــــاو     ه ب اله  ـــــــــــــــــــــــىء  ب عـــــــــــــــــــــــد  ج  ـــــــــــــــــــــــا و  يه 
 ف 

را(91)   ــــــــــــــــوِّ ن ي كــــــــــــــــون  قب ــــــــــــــــل ص 
ي ــــــــــــــــر  أ  ــــــــــــــــن  ا 

 م 

ـــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــ  األ نع ـــــــــــــــــلوا ف  ا أنب ر  ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــم  الش   ث 

ـــــــــــــالخل ف  ()91)   ـــــــــــــاء   (ب  ـــــــــــــا دع  ـــــــــــــاء   م  ـــــــــــــا ن ش   م 

اء     ـــــــــــــــــــــــز  م ج 
ـــــــــــــــــــــــوده  ـــــــــــــــــــــــ  عق  ـــــــــــــــــــــــود ف   ب ه 

ــــــــــــــ  الزمــــــــــــــرو  (92)   ف يــــــــــــــه  ف  ع و  الشــــــــــــــور  ــــــــــــــر  و  ش   الح 

ــــــــــــــف     ه  الك  ــــــــــــــه  )و  ــــــــــــــت مر   (ط  م اس  ــــــــــــــن ه  ــــــــــــــف  ع   الخل

ا(15)   ر  ـــــــــــــــــــــــــــــع  الش  ـــــــــــــــــــــــــــــاطرٍ و  لمـــــــــــــــــــــــــــــاء  ف  ع   و 

ع   ـــــــــــــــــر  ب ر  ج  ـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــ  ال
ء  ف  ـــــــــــــــــب ل  ك  ال

ل  ـــــــــــــــــذ   ك

  

                                                 
.102-8/101شر  طيبة النشر للنويري . 96راج القارئ المبتدئ صس: ينظر (8)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

 (.02)البيت رقم  (5)

شــر  طيبــة . 550-8/559النشــر يف القــراءات العشــر . 802اإلقنــاع يف القــراءات الســبع ص: وينظــر

.8/162النشر للنويري 

.األعراف: يف ج (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

.غافر: يف أ (6)

.فأتوا: يف أ (7)

.قد حرروا: يف ج (9)

.مابين القوسين سقط من أ (0)
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ا(13) ـــــــــــــــرك  م ش  ــــــــــــــيك  ان  فـ  ة  ــــــــــــــ  الـــــــــــــــد  ء  فـ   ب ـــــــــــــــل 

ع شــــــــــــــــــــركا   ــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــم ب ش  ــــــــــــــــــــا   أ    ل ه   االنع 

ـــــــــــــــ  (19)   اف  ف  ـــــــــــــــع  ـــــــــــــــد  الض  ع  ـــــــــــــــت ر  ت ح  ـــــــــــــــؤمٍن و   م 

ـــــــــــــــــــــــا   ف   الو 
ـــــــــــــــــــــــه  ا ب  و   ذ  اء الـــــــــــــــــــــــر  ع  ـــــــــــــــــــــــف  ش   و 

 ،عشرة كلمةخرج عن األصل السابق يف المضموم من المتطرف المذكور تسعة  

 :وهـي المـرادة بقـولي ،لكـن زيـدت بعـده، من غير ألف قبله صور الهمز فيها واوا  

ِْ﴿ :يوه ،الهاوي ُؤا َٰٓ ۢنبة
ة
، [2 :آيـة ] ون علـى البـاء الموحـدة يف األنعـامبتقديم الن﴾ أ

ِْ﴿، بخلف فيه[ 6: آية]  والشعراء َُٰٓؤا اُِدعة ِْو﴿، [22 :آية ] يف غافر ﴾وةمة يُؤا َٰٓ ة ة ياَِ يف  ﴾مة

يءُِ﴿و ،[97 :آيـة ] هود ا يزة ِْ﴿: ينيف العقـود يف موضـع ﴾جة ا ُُ َٰٓ يَٰٓة ِجة  ،[00 :آيـة ]﴾ ذة لِي ة

﴿ِْ ا ُُ َٰٓ َٰٓة اِجة ِْ﴿ رويف الحشـ، [55 :آيـة ] ﴾إِنَّمة ا ُُ َٰٓ يَٰٓة ِجة ذة لِي ة  ويف الشـورى، [87 :آيـة] ﴾وة

﴿ِْ ا ُُ َٰٓ َٰٓة ِسينِ ِة﴿ويف  فيـهواختلـف ، [12 :آيـة] ﴾سة  ِئة  ِِوةجة يُءِٱل ُمح  ا يزة  :آيـة] يف الزمـر ﴾جة

زِةقبله ﴿و ،[51 ِ جة نة ُس  ِٱل  يء  ِ ، و﴿[99 :آية] يف الكهف ]أ/7[﴾ ا ّكَّ نِتةزة يُءِمة ا زة ِجة  ﴾ذة لِ ة

ِِِْميينِ ، و﴿[76 :آيــة] يف طــه َٰٓييُؤا ِْ﴿و ،[09 :آيــة]يف فــاطر  ﴾ِعبةييادِ ِِٱل ُعلةَٰٓة َٰٓييُؤا ُِِعلةَٰٓة بةييِني
َٰٓءِيلةِ رة َُٰٓؤاِْٱل ُمبِ ُِ، و﴿[807 :آية] يف الشعراء ﴾إِس  ةلة  :آيـة] يف الذبح وهي الصافات ﴾ٱۡل 

بِ ِ ، و﴿[826 َٰٓؤ اِْمُّ ِْ، و﴿[55 :آية] يف الدخان﴾ بةلة َُٰٓؤا ُِشةكة  :آيـة] األنعـام يف ﴾فَُِكم 

ِْ، و﴿[01 َُٰٓؤا ُِشةكة ةُهم  ِل م 
ة
ِْو﴿ ،[08 :آيـة] يف الشـورى﴾ أ ُؤا َٰٓ يعة ة  :آيـة] يف المـؤمن ﴾ٱلضُّ

ِْ﴿و ،[08 :آية] وإبراهيم [17 َُٰٓؤا عة ُِشفة يئِِهم  كة ِنُِشة فـالتخفيف ، [85 :آيـة] يف الـروم ﴾م 

للوقف بـال روم  سكنتمضمومة ثم  الرسمي يف هذه الكلمات بإبدال الهمز فيها واوا  

 كـالواو هليوبتسـه ،بـال روم وإشـمام ًابإبداله ألفـ والقياسي ،روم وإشماموب ،وإشمام

                                                 
الكلمــة األخيــرة مــن هــذا البيــت غيــر واضــحة يف نســخة أ، ولــيس لهــا معنــى يف نســخة ج حيــث كتبــت  (8)

(.سلحكا)

بخـالف بـين  وقعت الهمزة بعد األلف وصورت واوا  يف ثالثة عشر موضـعًا باالتفـاق، وسـبعة مواضـع (0)

.8/128النشر يف القراءات العشر : ينظر. المصاحف، وهي المواضع التي عدها المصنف

.وهو: يف   (5)
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الرابـع  دويزيـ، ويف األلف مع كل منها المد والقصر ،فهذه خمسة أوجه ،مع الروم

للواو المبدلة مـع قطـع النظـر عـن الهمـز  وكذا األول والثالث نظرا  ، بالتوسط كما مر

ف مـد بعـده سـاكن عـارض ففيـه المـد والتوسـط حر (ينئذح)فإن األلف  أصلها

سـتة عليهمـا والتوسـط بـألفين كـان فيـه ، ثالث ألفـاتبـفإن قدرنا المـد فيـه ، والقصر

 أوجه، ثمانية والتوسط بألف ونصف كان فيه عليهما، وإن قدرناه فيه بألفين، أوجه

 والخـامس ومـا فيهـا علـى الثـاين ،وهو ثالثة أوجه ،الرابع ضم ذلك إلى ما فيها علىي

، وخمسـة عشـر علـى الثـاين، جملـة ذلـك ثالثـة عشـر علـى األول ،وهو أربعـة أوجـه

ل دون مد حمـزة مـع يسهتأو ال غير أن مده على اإلبدال واوا   ،وهشام كحمزة يف ذلك

 .وجهان ةفيسقط له من األوجه المذكور ،ذلك

ه[ب/1(]11) ـــــــــــــــور  س  ك  ـــــــــــــــن  م  ك  ـــــــــــــــا إ ن ت  ن ه 
اســـــــــــــــتثن  م   و 

اضــــــــــــــــــــــعً  و  ره   م  ــــــــــــــــــــــو  ا ص  ــــــــــــــــــــــت  ذ  ت  ــــــــــــــــــــــا أ  يه 
 ف 

ـــــــــــــــف  (14)  ـــــــــــــــد  األل  ـــــــــــــــاء ب ع ت  ب الي  ر  ـــــــــــــــوِّ ـــــــــــــــد  ص   ق 

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــمب ف  ــــــــــــــــــ  ث 
س  ف  ــــــــــــــــــاء  ن  ــــــــــــــــــ  ت لق  اك  ف  ذ   و 

ــــــــــــــــــــائ(10)  ــــــــــــــــــــن  آن 
م  ــــــــــــــــــــى و  ب  ر  ــــــــــــــــــــائ  ذ   الق   ايت 

ــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــــــــــل    ج  الخ  ائ و  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــن و  م  و 

ه(16)  ـــــــــــــــــــــر 
اآلة  ـــــــــــــــــــــم و  ب ه   ر 

ـــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــ  ب ل ق   ف 

ــــــــــــــــــــــ ب  اق  ــــــــــــــــــــــين ف  ل  حــــــــــــــــــــــذ   األ وب ــــــــــــــــــــــرهو  اك   ل ذ 

ست كلمات  (المذكور) من المتطرف ةخرج عن األصل السابق يف المكسور  

                                                 
الآللئ الفريدة يف شـر  . 0/8277العقد النضيد . وما بعدها 8/868التذكرة يف القراءات الثمان : ينظر (8)

.8/128النشر يف القراءات العشر . 0/062القصيدة 

.ل الهمزةيريد أص (0)

.ما بين القوسين مثبت من أ (5)

.سواوه: يف أ (1)

.025تحفة األنام ص.  /0اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  : ينظر (2)

.مابين القوسين سقط من أ (6)
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ي﴿ :وهـي ،ياء بعد األلـفبالهمز فيها  رَ وِ ُص  ِ ي ِنةف  ِن
ي يا  ،[82 :آيـة] بيـونس ﴾ِمينِتِل قة

ِنِ﴿
ي ِ ِِإَويتةا بة ِنِ﴿ ،[02 :آيـة] بالنحـل ﴾َِِِٱل ُقر 

ي انةيا ِءة ، [852 :آيـة]﴾ بطـه ٱِلَّ يلِِِوةِمين 

ِنِ﴿و
ي ا رة ِِِمنِوة اب  ِنِ﴿: واختلف يف، [28 :آية] بالشورى﴾ ِحاَجة

ي ا ب ِِهمِ ِبِلِقة  [9 :آية]﴾ رة

ِنِ﴿و
ي ا فالتخفيف الرسـمي يف هـذه الكلمـات بإبـدال  ،الروميف  [86 :آية] ﴾ٱٓأۡلِخرة ِِِلِقة

والقياسـي فيهـا بإبـدال ، رومبـو، سـكن للوقـف بـال رومتالهمز فيها يـاء مكسـورة ثـم 

 منهالك على األول  ،فهذه أربعة أوجه ،ومبرله كالياء يسهبتأو ، بال روم ألفًا الهمز

والثالـث المـد والتوسـط بـألفين ، أو بـألف ونصـف، بـألفين والتوسـط المد والقصـر

ِْ﴿: والثاين والرابع المد والقصر كمـا مـر بيانـه يف نحـو، والقصر َٰٓيُؤا  :الشـعراء] ﴾ُعلةَٰٓة

ف مــن وذمحــوذكــر بعضــهم أن الهمــز ، لــكمــع بيــان مــا ســقط لهشــام مــن ذ، [807

 .األولين يف بعض المصاحف

ا(11) ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــداا ب 
اة  ن  ز 

ـــــــــــــــــــاك  ـــــــــــــــــــك  الس  إ ن  ي   و 

اوٍ    ــــــــــــــــــــــاٍء أ و و  ــــــــــــــــــــــن  ي 
ــــــــــــــــــــــدا م  ب  ط  أ 

 فاســــــــــــــــــــــق 

ــاء     ــز المتحــرك ي ــل الهم ــذي قب ــان الســاكن ال ــدتين أو واوا   إذا ك ــالهمز  سزائ ف

                                                 
ي﴿فأما ": قال أبو العباس المهدوي (8) ِ ي ِنةف  ِن

ي يا ِ﴾ و﴿ِمينِتِل قة ِن
ي ِ ِِإَويتةيا بة إهنـا تحتمـل ، ف...﴾َِِِٱل ُقير 

أن تكون على ماقدمناه مـن إشـباع الحركـة، فتكـون اليـاء متولـدة مـن كسـر الهمـزة، : أحدهما: وجهين

هجـاء مصـاحف . "أن تكون الياء صورة الهمزة، صـورت حرفـًا كـالحرف الـذي منـه حركتهـا: والثاين

 .67األمصار ص

. 25مصاحف األمصار ص المقنع يف رسم. 12البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص: وينظر

.0/560مختصر التبيين لهجاء التنزيل 

شـر  بـا  وقـف حمـزة . 8/171النشر يف القراءات العشر . 002االقناع يف القراءات السبع ص: ينظر (0)

.006تحفة األنام ص.  /88اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  . 001وهشام ص

.12مصحف عثمان ص البديع يف معرفة ما رسم يف: ينظر (5)

.أبدا  : يف أ (1)

.واو  أو ياء  : يف ج (2)

علـى وزن  ﴾قُيُرويء ِ﴿: يعرف الزائد من األصلي بأن الزائد ليس بفـاء الكلمـة وال عينهـا وال المهـا، نحـو (6)

ِو﴿فعول،  ِطيي  .على وزن فعلة( هيئة: )على وزن فعيلة، واألصلي بخالف ذلك، نحو ﴾ ِ ِ ِةخة

.96لمبتدئ صسراج القارئ ا: ينظر
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 ،ال صـورة لـه يف الرسـمفـ ،أصـليتان أو واو   المتحرك حينئذ كالمتحرك الذي قبله يـاء  

وإلـى ذلـك  ،بخالفـه (هنا)أنه ال يخرج من ذلك شيء  لكن بينهما فرق من جهة

ِ﴿ :نحــو كلــفالمتوســط مــن ذ، "ا  أبــد" :اإلشــارة بقــولي ِطيي ِخة  [880 :النســاء] ﴾ ِ ِ ةيي

ِ﴿و نِيي ِ﴿و [1 :النساء]﴾ اِ ِ هة يءُِ﴿) :نحـو والمتطرف، [18 :يونس] ﴾و ِةِ ُِبةرِيي  ﴾ٱلنَِّ ي

ــة] ــرة]﴾ قُييُرويء ِ﴿و ([57 :التوب ــره ]أ/9[، [009 :البق ــرآن غي ــيس يف الق  ،ول

لمـا مـر  سممتنع يف المتوسط ،فالتخفيف الرسمي يف ذلك بالحذف جائز يف المتطرف

ولك الروم ، موهو فيه ويف المتطرف باإلدغا، فيتعين فيه القياسي ،يف ذي األصليين

القصـر ال  (قبلـه) ويف اليـاء والـواو، معه ال مع الحذف يف المتطرف (واإلشمام)

 ،فتحصـل أن يف المتوسـط اإلدغـام مـع القصـر ،والمد والقصر مع الحذف، غير معه

 والحــذف بــال روم، مــاوتركه (وإشــمام)ويف المتطــرف اإلدغــام مــع القصــر بــروم 

 والزائـد مـاال يقابـل، لكن ضعفه ابن الجزري، رمع المد والقص (وإشمام)

ِ﴿فاليـاء يف  ،(ذلـك) قابـل واألصـل مـا ،أو الالمنالفاء والعي ِطيي ِخة  :النسـاء] ﴾ ِ ِ ةي

                                                 
. مابين القوسين سقط من أ (8)

. وهي ال تستقيم مع العبارة بعدها فحذفها أولى، واهلل أعلم( ثم)يف النسختين كلمة لعلها  (0)

.مابين القوسين سقط من أ (5)

يتنبه هنا إال أن ما يذكر من األوجه يجري لحمزة يف المتوسط والمتطرف، ويجري لهشـام يف المتطـرف  (1)

.فقط

ء ِ﴿لم ترد الياء زائدة إال يف كلمتين (2) ِي ءُِ﴿بمواضعها، و ﴾بةرِ ، ولـم تـأيت الـواو زائـدة [57:التوبة]﴾ٱلنَِّ ي

 .[009:البقرة] ﴾قُُرويء ِ﴿إال يف موضع واحد 

.8/150النشر يف القراءات العشر : ينظر

.إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ويف الواو كذلك: أي (6)

.مابين القوسين سقط من أ (7)

.مابين القوسين سقط من أ (9)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

.مابين القوسين سقط من أ (82)

. 0/220كنــز المعــاين. 8270-0/8278العقــد النضــيد . 59التيســير يف القــراءات الســبع ص: ينظــر (88)

. 867-866شر  با  وقف حمزة وهشام ص. 899الفريدة البارزية ص

.8/172النشر يف القراءات العشر : ينظر (80)

.مابين القوسين مثبت من أ (85)
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 .س ألنه وزنه فعلهيأصل  هيئةويف ، فعيلةهزائدةس ألن وزن [880

ـــــــــــــــــــم  (11) ـــــــــــــــــــوق  ب عـــــــــــــــــــد  الض  ت  وا ال مف  ـــــــــــــــــــور  ص   و 

ســـــــــــــــــم   ـــــــــــــــــ  الر 
ـــــــــــــــــا ف  ســـــــــــــــــر  ي  ـــــــــــــــــد  الك  ب ع  اواا و   و 

أو ، أو مكسور  ، وهو إما مفتو   ، ما قبله (المتحرك) ع يف الهمز المتحركشرو 

فالمفتو  المتحـرك مـا قبلـه يصـور يف ، أو ضم  ، أو كسر  ، وكل منها إما فتح  ، مضموم  

ِ ِيدُِيُِ﴿: نحـو  متوسـطًالم يقع يف القرآن إاّل و، ا  واو الرسم بعد الضمِ   :آل عمـران]﴾ ؤة

َ ُِ  ِ﴿و، [85 ا﴿و، [11 :فاألعرا]﴾ ُمؤة لُؤ   ،وبعـد الكسـر يـاء ،[80 :اإلنسان]﴾ لُؤ 

ــًا ﴿: نحــو ووقــع متطرف
﴿و [021 :األعــراف] ﴾قُييرِ ِة

زِ ِة ييُته  ، [82 :األنعــام] ﴾ٱس 

ِِ﴿: نحــو ومتوســطًا تَِيي ِِ﴿و ،[62 :األنفــال] ﴾ِميياْتةية  
 
فــالتخفيف ، [50 :هــود] ﴾يةأ

 :سكن الياء يف نحوتثم  ،مفتوحتين وياء  يف الثاين، يف األول اإلبدال واوا  بالرسمي فيه 

﴿
﴿و [021 :األعـراف] ﴾قُرِ ِة

زِ ِة ُته  روم يف وجـه بـأو ، بـال روم [82 :األنعـام] ﴾ٱس 

ـــك ،شـــاذ ـــه ال روم معـــه يف نحـــو، والقياســـي كالرســـمي يف ذل ـــر أن ﴿ :غي
 ﴾قُيييرِ ِة

﴿و
زِ ِة ُته   .جزمًا﴾ ٱس 

ــــــــــــــــذ    (12) ــــــــــــــــد  ح  ــــــــــــــــي ئاٍت ق  ــــــــــــــــ  س 
ــــــــــــــــه  ف  نب

 ل ك 

ـــــــــــــــــــــــ  ب ل يــــــــــــــــــــــــٍد    فـ  ـــــــــــــــــــــــف  و  لـ  م  أ  ـــــــــــــــــــــــليِّك  بـ   و 

ـــــــــــــــــــــان  (45)   ـــــــــــــــــــــاآن ب الوجه  ا ي  ه 
ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــن  ب ع 

 م 

ان   ــــــــــــــــــــــــاة ز  ــــــــــــــــــــــــن  ج  ـــــــــــــــــــــــ  ذي 
ين ئــــــــــــــــــــــــٍذ فـ   ح 

ا(43)   ــــــــــــــــــــــــــد  ي ز  ــــــــــــــــــــــــــف  الم  ــــــــــــــــــــــــــون  األ ل    إ ن  ي ك 
 أ 

  

                                                 
.مئة: يف أ (8)

ِ﴿: يف نحو( هيئة)جاءت  (0) ي  هة .[10:آل عمران] ﴾ ِِِ ِةكة

.المحرك: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (5)

.يؤون: يف أ (1)

شـر  . 879الفريـدة البارزيـة ص. 0/8271العقـد النضـيد . 12التيسـير يف القـراءات السـبع ص: ينظر (2)

.029تحفة األنام ص. 805با  وقف حمزة وهشام ص
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ا ـــــــــــــــــــد  ي 
ــــــــــــــــــه أ ر  ـــــــــــــــــــز  بـ  م  ـــــــــــــــــــو  اله  الي ـــــــــــــــــــا ه   و 

ــــــــــــــــــــز  (49)   م  ل  اله  ــــــــــــــــــــك  زيــــــــــــــــــــد  الي ــــــــــــــــــــا وش   أ و  الم 

ــــــــــــــــــ[ب/1]   ج  ــــــــــــــــــل  م  ــــــــــــــــــو  ك  س  ر  ــــــــــــــــــف  الم   ز  األ ل 

ِ﴿عن األصل المذكور يف المفتو  بعد الكسر  خرج    ِ ي   [51 :النحـل] ﴾اُتِِ ِةسة

 بإبدالـه القياسـي، ولتخفيف الرسمي فيه بحذفه ممتنـعفا، فإنه رسم بحذف الهمزة

َْدِ ﴿ وأما، ياء   ي 
ة
ُتو ُِ﴿و [17: آيـة] تيف الذاريا ﴾بِأ ف  َ ُِكُمِٱل مة ي

ة
 [6 :آيـة] يف نـون ﴾بِأ

 صــلاألعلـى  أهنمـا خارجــانمــا ك ،جـان عــن األصـل المــذكور احتمـاال  فهمـا خار

وذلـك ألهنمـا  ستصوير الهمز المتوسط بزائد ألـف كمـا سـيأيت احتمـاال   (المذكور)

أن : ، فجاز يف كل منهما حينئذ وجهان، األولبعدها ياءان بألف (قد رسموهما)

وصـوبه ابـن الجـزري  ،صـورة الهمـز للهمـز واليـاء األولـى زائـدة بيانـًا تكون األلف

﴿عليه بقطعهم به يف  مستدال  
ِِ﴿و [020 :البقـرة] ﴾ِماْتة ِة ، [62 :األنفـال]﴾ ِماْتةية  

واأللف صورة الهمز وبه جزم الشاطبي يف ، أن يكون الياء األولى هي الزائدة :والثاين

ويتعـين ، لـفلكسـر مـا قبـل األ فيـه متنـع التخفيـف الرسـمييوعلـى هـذا ، يلةعقال

                                                 
.لكنه خرج: يف أ (8)

.بخالف القياسي: يف أ (0)

. /85اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  : ينظر (5)

.أصل: يف أ (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

.مابين القوسين مثبت من أ (6)

يدت اليـاء فيهمـا لتحتمـل اللغتـين، فمـن مذهبـه التخفيـف يقلـب الهمـزة يـاء محضـة النفتاحهـا وإنما ز (7)

وانكسار ما قبلها، فتصور الهمزة ياء على مذهبه، ومن مذهبـه التحقيـق فتصـور الهمـزة ألفـًا، فجعلـت 

 .كل كلمة بعالمتين عالمة التحقيق وعالمة التخفيف

.105ثير والعذ  النمير صالدر الن. 67هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر

.8/129النشر يف القراءات العشر : ينظر (9)

ـــر الشـــاطبي ذلـــك يف قصـــيدته عقيلـــة أتـــرا  القصـــائد يف  (0) :، قـــالبـــا  مـــا زيـــدت فيـــه اليـــاءذك

ــــــــْن آنــــــــاءي ال ُعُســــــــَرا  ــــــــَد يــــــــاُه و  تلقــــــــاءى نفســــــــى َومِ ــــــــْن َوَراْءى حجــــــــا   ِزي َأْومِ

 .بأْيد  إن مات مَع إْن مِتَّ طب ُعَمَراو  وإيتاءى ذي القربى بأي يُكُم  

.510، الوسيلة إلى كشف العقيلة ص80عقيلة أترا  القصائد ص: ينظر
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ا إبـدال الهمـز مكل منه (يف)فيجوز  ،على األولبخالفه ياء  الهمزةالقياسي بإبدال 

 .وفيه مع ذلك التخفيف ألنه متوسط بزائد، ياء

ـــــــــــــــل  (41) ـــــــــــــــد  ت  ـــــــــــــــً ق  ت ح  ـــــــــــــــوق  ف  ـــــــــــــــك  المفت  إ ن ي   و 

ـــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــا ة  وه  م  ر  ـــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــد  ص  ـــــــــــــــــــً ق  ف 
 فلل 

ــــــــــــــــــــــــــ(44)   اطم  ت  و  ئ زب ــــــــــــــــــــــــــم  اش نب و  ــــــــــــــــــــــــــ    ئ ن  ألم 

ن     ـــــــــــــــــــــم 
س  ر  ـــــــــــــــــــــا ال  ت  ه 

يع  م  ـــــــــــــــــــــ  ج 
ز  ف  ـــــــــــــــــــــالهم   ف 

ـــــــــــــــم  (40)    ارت س 
ف  ـــــــــــــــاح  ص  ـــــــــــــــض  الم   إذ  ب ع 

ل ف  ــــــــــــــال خ   بـ 

ـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــل    ع  الخ  ـــــــــــــــــاس  و  ي 
ـــــــــــــــــى الق  ل   ع 

 ف يـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــذ    (46)   ح  أ يــــــــــــــــــــت م  و  أ يــــــــــــــــــــت  أر  ـــــــــــــــــــ  أر 
 فـ 

ــــــــــــــــــر       ــــــــــــــــــلٍ ع  ل ج  ــــــــــــــــــو  م  ــــــــــــــــــ  ن ح 
ه  ف  ت  ـــــــــــــــــور   ص 

كـان أو  متطرفـًا ألفـًا هصورو ،قبله بعد فتحن يكن المفتو  المتحرك ما إو: أي  

ِ﴿ -:نحو ،متوسطًا
ة
أ  ةِ﴿و [02 :العنكبوت] ﴾بةدة

ة
يأ ِ﴿و [8 :المعـارج] ﴾سة ِٱل َٰٓة  ﴾اِبِِ ةي

كالقياســي يف األول  بإبدالــه ألفــًا فــالتخفيف الرســمي فيــه بنوعيــهس [81 :آل عمـران]

، (رهغيـ) وضـعف ابـن الجـزري ،له كـاأللفيسـهبتفالقياسي فيـه  ،دون الثاين

 .وجوزناه يف المفتو  ]أ/0[،ومثله األول إن وقف عليه بالروم

                                                 
.مابين القوسين سقط من أ (8)

تحفـة األنـام .  /85اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 0/288كنـز المعـاين : ينظر (0)

.596ص

سـراج القـرئ المبتـدئ . 560يز يف شر  قراءات القرأة الثمانيـة صالوج. 1/8627جامع البيان : ينظر (5)

.97ص

.مابين القوسين سقط من أ (1)

.195-8/178النشر يف القراءات العشر : ينظر (2)

النشـــر يف القـــراءات العشـــر . 08ســـراج القـــارئ المبتـــدئ ص. 187-186العـــذ  النثيـــر ص: ينظـــر (6)

8/178-195.

الروم يف المفتـو ، والحجـة لهـم أن الفـتح خفيـف، فخـروج بعضـه كخـروج  عامة أهل األداء على منع (7)

كله، فهو ال يتبعض كما يتبعض الضم والكسر لثقلهما، فإذا أريد رومه اشتبه بإشباع الصوت به لسـرعة 

= 
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﴿ واختلــــف يف
َِّ 
ة ييييَلة م 

ة  َّت ِ﴿و [89 :األعــــراف]﴾ َلة
ة
أ ييييمة َمــــر] ﴾ٱش   [12 :الزُّ

ِْ﴿و نُّوا
ة
أ مة ِ﴿و [7 :يونس] ﴾وةٱط  رةءةي تة

ة
يُتمِ ﴿و [65 :الكهف]﴾ أ رةءةي 

ة
 ،[16 :األنعـام] ﴾أ

بعضـها علـى خـالف  ه يففيـ َف ذِ وُحـ، لكل يف بعـض المصـاحفيف ا ألفًا (رَ وِ ُص فَ )

 األول وعلــى، فــالتخفيف الرســمي علــى الثــاين بحــذف الهمــز، األصــل المــذكور

ِ﴿ يف يفعلكنه ض ،بإبداله ألفًا رةءةي تة
ة
ُتمِ ﴿و ﴾أ رةءةي 

ة
والقياسـي يف كـل  ،على ما مـر ﴾أ

خـر آإلـى  "وحـذف" :وقـولي ،وضعف ابـن الجـزري غيـره ،لفاألبتسهيله ك

 .البيت يأيت شرحه مع ما بعده

ـــــــــــــــــب ا(41)
ـــــــــــــــــد  ن ص  ـــــــــــــــــز  الـــــــــــــــــذ   ق  م   ب ل ّنـــــــــــــــــه  اله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   كت تب ف  الم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاأل ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــً ف  ن ّون   م 

ـــــــــــــــــــــوين  (41)   ـــــــــــــــــــــف  الت ن  ل  ـــــــــــــــــــــنب أ  ل  ع  ـــــــــــــــــــــه اج  ي
 ف 

ــــــــــــــــــــــــي ن     ن  ث 
ــــــــــــــــــــــــف  اإل  ــــــــــــــــــــــــا أل اك في م  ــــــــــــــــــــــــذ 

 ل 

ه  (42)   ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــن  ب ع 
ـــــــــــــــــذ   م  آ ال ـــــــــــــــــوب ب  ـــــــــــــــــو  ت   ن ح 

  

                                                 
= 

 .خروجه مع النطق، فمتنع الروم فيه

ــراءات الســبع : ينظــر ــان يف الق ــاين ص. 0/958جــامع البي ــراز المع ــدئ ســراج ا. 870إب ــارئ المبت لق

.08ص

.فصوره: ما بين القوسين مثبت من أ، يف   (8)

كنــز . 51-55المقنــع يف رســم مصــاحف األمصــار ص. 72-68هجــاء مصــاحف األمصــار ص: ينظــر (0)

.285المعاين للجعربي ص

ِ﴿واألحسن يف ": قال ابن الباذ  (5) رةءةي تة
ة
مـك األخذ بين بين، وهو الوجه البين، فإن أخذت بالبدل لز ﴾أ

ييرِة﴿الحـذف علــى مــاروي يف  مة : ريــت، وهـو نحــو قــراءة الكســائي يف: ، فتقــول[77:األنعــام] ﴾رةءةاِٱل قة

تةُكمِ ﴿ رةءةي 
ة
اإلقنـاع يف القـراءات . "، يجـوز أن يكـون محمـوال  علـى البـدل والحـذف[12:األنعـام] ﴾أ

. 8/195النشر يف القراءات العشر : وينظر. 000السبع ص

اإلفهام يف شر  با  وقف حمـزة . 0/8279العقد النضيد . 822لقراءات الثمان صالتذكرة يف ا: ينظر (1)

.555-001-070تحفة األنام ص.  /02 ، اللو  -أ/81وهشام اللو  

. 8/191النشر يف القراءات العشر : ينظر (2)

.وقوله: يف أ (6)
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ـــــــــــــــــذ  ب ي ــــــــــــــــــون ٍس ف   ــــــــــــــــــو  لـ  ه  ع ف  ــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــا ي   م 

ِ﴿: أحدهما نحو، خالفوا األصل المذكور يف نوعين   ل جة ممـا  [27 :التوبـة]﴾ اِ ِ مة

األلـف المرسـومة ألـف و ،يف ذلك صـورة (لهمزل)منون منصو  فلم يرسموا هو 

 .تنوينال

يا﴿: (نحو)ثانيهما  و ِمُكمة مـز فيـه عـد الهبمـا ، ف[97 :آيـة] بيـونس ﴾تةبةوَّءةاِلِقة

، ثنـينواأللـف المرسـومة ألـف اإل، لهمـز فيـه صـورةليرسـموا  مفلـ ،ثنـيناإلألف 

ثنين وألف اإل، يف األول فالتخفيف الرسمي فيهما بحذف الهمز مع بقاء ألف التنوين

  .وعينه ابن الجزري، ل الهمز كاأللفيسهبتفيهما  ، والقياسييف الثاين بال مد

ـــــــــــــــــــــمّ ( 05) أ ع ث  ـــــــــــــــــــــا ر  ا أ مب ر  ـــــــــــــــــــــوِّ ـــــــــــــــــــــلع ف ص   ن 

ع  ــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــا ت  م  ٍة ك  ــــــــــــــــــــــــد 
اح  ــــــــــــــــــــــــل لٍف و   ب 

ــــــــــــــــــــــــــة  ( 03)  م  ل 
ــــــــــــــــــــــــــون  ال   الك  ك  ــــــــــــــــــــــــــاز  أ ن  ت  ج   ف 

ــــــــــــــــــــــت    ب  ث  ــــــــــــــــــــــن  أ 
ل ك  ــــــــــــــــــــــز  و  م  ة  اله  ــــــــــــــــــــــور   أ و  ص 

م  ( 09)  ـــــــــــــــ  الـــــــــــــــن ج 
أ ع ف  ـــــــــــــــد  ر  أ ع لق  ـــــــــــــــا ر  ـــــــــــــــ  م 

 ف 

ــــــــــــــــــم    س  ــــــــــــــــــ  الرب
ــــــــــــــــــاء  فــــــــــــــــــذ   ف  ا ي  ه  ــــــــــــــــــد  ب ع   و 

ـــــــــــــــــــــــــــب  أ ن  ( 01)  اج  ـــــــــــــــــــــــــــل   فالو  ـــــــــــــــــــــــــــا اّل ون   يك 

ـــــــــــــــــــــــــا  ين  ق  ـــــــــــــــــــــــــا ي  ن  ـــــــــــــــــــــــــز  ه  م   األ ل ـــــــــــــــــــــــــف  اله 

ا﴿قد رسموا    ِ﴿و [76 :األنعام]﴾ رةءة نة بـألف واحـدة كمـا  [95 :اإلسـراء] ﴾اِ ةِيوة

                                                 
.الهمز: مابين القوسين مثبت من أ، يف   (8)

.95ر صهجاء مصاحف األمصا: ينظر (0)

.مابين القوسين مثبت من أ (5)

.تبوأ الذي: يف أ (1)

.51المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 95هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (2)

تحفـة . أ/82اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 067-0/062الآللئ الفريدة : ينظر (6)

.000-050األنام ص

.8/195العشر النشر يف القراءات : ينظر (7)
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فجاز أن تكون تلك األلف المرسومة صـورة األلـف المنقلبـة عـن اليـاء التـي  ،تراه

ــف وال صــورة ل، كــون صــورة الهمــزتوأن ، هــي الم الكلمــة وال صــورة للهمــز ءل

ىَِٰٓ﴿لكـن  ] /0[، وهو القياس، المنقلبة
ة
أ اِرة ىِ ﴿و [88 :آيـة]﴾ مة

ة
أ ِرة يد   :آيـة] ﴾لةقة

تلـك  كونتتعين أن يف ،ف بعدها ياء يف صورة األلف المنقلبةبأليف النجم رسما  [89

ىِ ﴿فـالتخفيف الرسـمي يف ، صورة الهمز علـى القيـاس األلف
ة
أ  (عيموضـ)يف  ﴾رة

ويف غيرها بذلك على الثـاين مـن االحتمـالين  ،مع اإلمالة ًاألف النجم بإبدال الهمز فيه

وعلى اإلبـدال يف الجميـع يجتمـع ، امهمنمع اإلمالة على األول  ةحذف الهمزبو ،فيه

فـإن قـدرت الثـاين أو  ،همااحـداحـذف ت أو ،همـا مـع المـد وعدمـهيبقتما أن إف، ألفان

الـنجم  (يموضـع)يف غيـر  للرسم اتحـد اإلبـدال مـع الحـذف حذفت الثانية إتباعًا

ممـالين  (همـزتينال) يف الجميع بتسهيل فيه والقياسي، بخالف ما إذا قدرت األول

ِ﴿ والتخفيـف الرسـمي يف .واأللـف راءالـ نة بحـذف الهمـز مــع  [95 :اإلسـراء]﴾ اِ ةيِيوة

 ،امــهمنمــع اإلمالــه علــى الثــاين  اوبإبدالــه ألفــ، اإلمالــة علــى األول مــن االحتمــالين

فـإن أبقيتهمـا  ،همااحـدإأو تحـذف ، بقيهمـا مـع المـد وعدمـهتمـا أن إألفان فجتمع يف

نعـم ، اأو اتبعت الرسم يف حذف الثانية اتحد همااوإن حذفت إحد، اختلف الوجهان

ل الهمـز يالقياسي بتسـهو ،سقط اإلمالة لخالد عند حذف الثانيةس ألهنا الممالة عندهت

ولهشـام علـى ، فقـط عنـد خـالد األلـف ، أوواأللـف عنـد خلـف نالنـويف  مالةاإلمع 

                                                 
موضـعان يف سـورة األنعـام يف : يف جميع القرآن بألف بعد الراء وهي يف ستة مواضع هي ﴾رةءةا﴿رسمت  (8)

، وموضـع يف سـورة الكهـف يف اآليـة 96-92، وموضعان يف سـورة النحـل يف اآليتـين 79-77اآليتين 

ىِ ﴿فقد رسمت  89-88أما موضعي سورة النجم . 00، وموضع يف سورة األحزا  يف اآلية 25
ة
أ . ﴾رة

ِ﴿وكذلك  نة  .28، وموضع سورة فصلت آية 95يف موضع سورة اإلسراء آية  ﴾ رسمت بألفاِ ِةوة

.55المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 90هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر

وجـزم ابـن الجـزري وابـن النجـار أن األلـف فيـه هـي . 55المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام . 8/121النشـر يف القـراءات العشـر : ينظـر. لهمـزصورة ا

.8/875وهو مفهوم كالم ابن غلبون يف التذكرة . أ/88اللو  

.موضع: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (5)

.موضع: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (1)

.نهمزه بي: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (2)
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ا﴿احتمال اتباع الرسم يف حذف الثانيـة يف  ِ﴿و [76 :األنعـام]﴾ رةءة نة  :اإلسـراء] ﴾اِ ةِيوة

 ]أ/82[ولـم يصـح ، وعلى غيـره التحقيـق مـع الفـتح ،مع الفتح اإلبدال ألفًا [95

التخفيــف القياســي لحمــزة والتحقيــق  ىســو ا ذكرنــامــم فيهمــا عنــد ابــن الجــزري

  .لهشام

ـــــــــــــــــــــف  (  04) ـــــــــــــــــــــّم األ ل  او ث  اؤ  الـــــــــــــــــــــو  ء  ـــــــــــــــــــــر   يف ب 

وا  ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــذ  ل  أ و  ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــا أ وب او  إ مب ـــــــــــــــــــــــــــــــا لو   ف

ـــــــــــــــــــى( 00)  ل    ع 
ة  الث ـــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــوه  ص  ل  ع  ج   و 

ـــــــــــــــــل    م  ة  ه  ـــــــــــــــــم  س  ي ـــــــــــــــــاٍس ر 
ـــــــــــــــــن  ق  ع  ـــــــــــــــــٍل ف   ك 

ِْ﴿ قد رسموا   ا ُُ َٰٓء ن فاحتمل أ، بواو بعد الراء وبعد الواو ألف [1 :الممتحنة]﴾ بُرة

أو الواو  ،للثاين (األلف بعده وال صورة) واأللف صورة، الواو صورة الهمز األول

ويف كـل ، لـف بعـدهلءوال ، وال صـورة لـءول، واأللف بعـده زائـدة، صورة الثاين

فـالتخفيف ، وتصـوير األول ألفـًا، إذ القياس حـذف الثـاين، منهما مخالفة للقياس

 قبلهـاويف األلـف ، والثاين ألفًا، مفتوحة ول واوا  إبدال األب :الرسمي على األول

وإبـدال الثـاين ، وعلـى الثـاين بحـذف األول، المد والتوسط والقصر كما مر يف نظيـره

                                                 
.ألهنا متوسطة (8)

.ماذكرنا فيهما سوى: يف أ (0)

شر  با  وقف حمزة وهشـام . 0/210كنز المعاين : وينظر. 191-8/195النشر يف القراءات العشر  (5)

ــو  . 002-080ص ــام الل ــزة وهش ــف حم ــا  وق ــام يف شــر  ب ــام . أ/88- /82اإلفه ــة األن تحف

.062ص

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

.لءلف: يف أ (2)

ِْ﴿يف كلمة  (6) ا ُُ َٰٓء همزتان، األولى متوسطة وهي مفتوحة وقبلها فتحة، والثانية متطرفـة  [1:الممتحنة] ﴾بُرة

مضمومة وقبلها ألف، وقد رسمت بواو صورة الهمـز بـال خـالف، وزيـد بعـدها ألـف، والقيـاس أن ال 

 .ترسم، وحذفت األلف التي بعد الراء، اختصارا  والقياس رسمها

. 120-8/128النشر يف القراءات العشر . 01وص 62المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص :ينظر

.حذف الثاين: يف أ (7)

.حينئذ: يف أ (9)
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ويف األلـف قبلـه ، روم وإشـمامبـو، سكن للوقف بال روم وإشـمامتمضمومة ثم  واوا  

لـى مع غيـر الـروم ع (تهفمرتب) والقصر والتوسط والمد، المد والقصر مع الروم

وإبدال ، كاأللف ل األوليسهبتوالقياسي  ،[062 :البقرة]﴾ اُجز ءِ ﴿ :يف نحو هو ما

أو مـع المـد  (وبـروم)، كـالواو هليسـهبت أو، مع المـد والتوسـط والقصـر الثاين ألفًا

 والرسمي يف الثاين، بالقياسي يف األول وجوز بعض المتأخرين األخذ، القصر

 بـــل منـــع األخـــذ بالرســـم يف األول حـــذفًا، ابـــن الجـــزري ضـــعفهو، وعكســـه

 .وإبداال  

ـــــــــــــــــــمِّ ( 06) ـــــــــــــــــــد  ض  ـــــــــــــــــــور  ب ع  س  ك  روا الم  ـــــــــــــــــــوب ص   و 

ـــــــــــــــــم  س  ـــــــــــــــــ  الر 
ـــــــــــــــــا ف  ـــــــــــــــــت ٍر ب ي  ـــــــــــــــــرٍ أ و  ف  س   أ و  ك 

يـــــــــــــــــــــر  الط ـــــــــــــــــــــر    ( 01)  ـــــــــــــــــــــان  ب غ  ا ك  ا إ ذ  ــــــــــــــــــــذ   ه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــذ      اح   ف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ل ي ــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ت  ا ي   إ الب إ ذ 

ـــــــــــــــــــــا (01)  اط ئا خ  ـــــــــــــــــــــرٍو ك  م  ـــــــــــــــــــــ  ع  ب  ـــــــــــــــــــــد  أ  ن 
 ع 

ـــــــــــــــــــــــــا  يين  ـــــــــــــــــــــــــع  الت ع  ن  ـــــــــــــــــــــــــد  م  ه ق  ـــــــــــــــــــــــــر  ي ا   و 

ـــــــــــــــك ل  ( 02)  ـــــــــــــــا ش  ـــــــــــــــون  م  ن  ي ك 
ـــــــــــــــوز أ  ـــــــــــــــد  ي ج   إ ذ  ق 

ـــــــــــــــــــــل    ت م  ح  ـــــــــــــــــــــل  م  ك  ـــــــــــــــــــــالع كس  ف  ـــــــــــــــــــــز  ك  م  له 
 ل 

                                                   
.والقصر والتوسط: يف أ (8)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

.عما مر يف: يف أ (5)

.مابين القوسين سقط من أ (1)

العقــد النضـــيد . 001اإلقنـــاع يف القــراءات الســـبع ص. 861التــذكرة يف القـــراءات الثمــان ص: ينظــر (2)

.501تحفة األنام ص.  -أ/88اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  . 0/8276

.من األخذ: يف أ (6)

.تسهل األولى، وتبدل الثانية واوا   (7)

.لواو صورة الهمزة الثانيةتحذف األولى، ويف الثانية إما اإلبدال أو التسهيل، وكالهما على تقدير أن ا (9)

.ومنعه: يف أ (0)

.172-8/171النشر يف القراءات العشر : ينظر (82)
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ــا الهمــز المكســور المتحــرك  ــه م ــاء ] /82[صــور يقبل ــان  بي يف الرســم إذا ك

ِ﴿ :، نحــوأو فــتح ضــم   أو كســر  كــان بعــد  ســواء   ،متوســطًا  ،[9 :التكــوير] ﴾ُسييئِلةت 

ِ﴿و، [21 :البقرة]﴾ بةارِئُِكمِ ﴿و فيه  فالتخفيف الرسمي ،[862 :األعراف]﴾ َِۢ ِبة

 ، ريزوضعفه ابن الج، بإبداله ياء مكسورة

بعـده كـالواو بتسهيله  أو، واوا   ةأو بإبداله بعد الضم ،ه كالياءبتسهيلوالقياسي 

تَِّكِ﴿و [07 :يوسف] ﴾ ِةِ ِخة ِطِ﴿ :ياء نحو هتن تلإنعم ، ضلعيف وجه م ِمُّ  ﴾ ِةِ ِي
جـوز و ،والمرسوم صورة الياء، ال صورة له عند أبي عمرو الداينف [58 :الكهف]

فالتخفيف الرسمي فيه حينئذ  ،وال صورة للياء، أن يكون المرسوم صورة الهمز غيره

وعلــى الثــاين وضــعفه ابــن  ،ســاكنة بيــاء فيصــير اللفــا)علــى األول بحــذف الهمــز 

القيـاس وعليـه ابـن و ،فيصـير بيـاء مكسـورة فسـاكنة ،الجزري بإبداله ياء مكسـورة

  .ساكنة كالياء فياء مسهال   الجزري بتسهيل الهمز كالياء فيصير همزا  

ـــــــــــــــــــــــاء  ( 65) ي  ـــــــــــــــــــــــل لٍف و  ـــــــــــــــــــــــوا ب  ت  ـــــــــــــــــــــــد  أ  ق   و 

ب ي ــــــــــــــــــــــــاء     ــــــــــــــــــــــــتب ب االن  ــــــــــــــــــــــــاي ن م  ــــــــــــــــــــــــ  أ ف 
 ف 

ـــــــــــــــره( 63)   ـــــــــــــــت  الب ق  ن ي ـــــــــــــــات ع  ن م 
ـــــــــــــــاة  ـــــــــــــــ  أ ف   وف 

ه   ببر  ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــن  ت  م 
ــــــــــــــــــٍل ل  ــــــــــــــــــ  ك  ــــــــــــــــــان  ف  ه  ج   و 

                                                   
.8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر (8)

العقــد . 872إبــراز المعــاين ص. 0/067الآللــئ الفريــدة . 8/822التــذكرة يف القــراءات الثمــان : ينظــر (0)

.826م صشر  با  وقف حمزة وهشا. 0/072النضيد 

فـإن الهمـزة محركـة والحاجـة داعيـة إلـى تسـهيلها، ... وهذا جهـل مفـرط وغلـط بـين، ": قال أبو شامة (5)

: وينظـر. 872إبـراز المعـاين ص. "وذلك ممكن مع بقائها على حركتها، فأي حاجة إلـى تغييـر حركتـه

.189-187الدر النثير ص. 0/8291العقد النضيد 

.تليه: يف أ (1)

.26مقنع يف رسم مصاحف األمصار صال: ينظر (2)

.8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر. هذا الوجه هو المختار عند اآلخذين باتباع الرسم (6)

.8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر. ذكر هذا الوجه الهذلي وهو ضعيف (7)

نشـــر يف القـــراءات العشـــر ال. 0/8292العقـــد النضـــيد . 029اإلقنـــاع يف القـــراءات الســـبع ص: ينظـــر (9)

.892تحفة األنام ص.  /81اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  . 8/192
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ـــــــــــــــــــــــــو   ( 69) ـــــــــــــــــــــــف  المرس    إ ن  ي كــــــــــــــــــــــــون  األ لـ 
 أ 

ـــــــــــــــــــــــو      ك  ه  مح  ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــا ب ع  الي ـــــــــــــــــــــــز  و  م   لله 

ــــــــــــــــــــــــــــــس  ( 61)   ك  الع  ة و  ــــــــــــــــــــــــــــــد 
اة  ــــــــــــــــــــــــــــــا ز   ب ل نه 

ــــــــــــــــــب س     ا اللب ع ذ  ــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــد  ج   ق 
ل يــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــا ع  م 

 م 

ل  ( 64)   ــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــــــــــهم  ير  ال مض  ــــــــــــــــــــــــــــم   ا   للض 

ير     ـــــــــــــــــــــــو  و ت ص  ســـــــــــــــــــــــم  ذ  ـــــــــــــــــــــــ  الر 
ـــــــــــــــــــــــه  ف   أل ّن

ـــــــــــــــــــــل ل ٍف ( 60)   ـــــــــــــــــــــىوب  ت  ـــــــــــــــــــــن  أ  إن ي ك  ـــــــــــــــــــــاٍء و   ي 

ــــــــــــــا قبــــــــــــــل  أثب تـــــــــــــــا   ـــــــــــــــنس  م  ج  ــــــــــــــرٍ  ف  ـــــــــــــ  ط   فـ 

﴿قد رسموا   
و ِة ُهُمِٱل خة يِدُ ِفة ِتَّ فةإِيْنِم 

ة
ِ﴿و، [51 :آيـة] باألنبيـاء﴾ أ و 

ة
ِأ ياتة فةيإِيْنِمَّ

ة
أ

فاحتمـل أن األلـف المرسـوم صـورة  ،بألف ويـاء بعـدها [51 :آية] بأل عمران﴾ قُتِلةِ

وصـوبه ابـن  ،واأللـف قبلـه زائـدة، واليـاء صـورة الهمـز، الهمز واليـاء بعـده زائـدة

َْيدِ ﴿الجزري نظير مـا مـر لـه يف  ي 
ة
ألجـل ه خالفـيويف األول ، [17 :الـذاريات] ﴾بِأ

 مخالفة ألجـل تصـوير الثاينيف و ،كما مر بالياء بعد الفتح ]أ/88[ تصوير المكسورة

فـالتخفيف الرســمي علـى األول بإبــدال  ،الهمـز المتوســط بزائـد بــاأللف كمـا ســيأيت

وعلـى الثـاين بإبـدال الهمـز يـاء ، فهو ضعيف كمـا مـر ،وبعدها نون ساكنة ًاالهمز ألف

وممـا جـرى ، ولـك فيـه التحقيـق أيضـًا ،بتسهيل الهمز كاليـاء يوالقياس ،مكسورة

يْيي ِِ﴿: المضــاف للضــمير نحــو (مــء) المــذكورانعليــه االحتمــاالن  ِ
ِة مة ِوة ييو  ة ﴾ فِر عة

يِْهمِ ﴿ [825 :األعراف] ِ
ِة مة ِوة و  ة ِنِفِر عة وذلك ألنه قد رسـم بـألف ، [95 :يونس] ﴾م 

بعـدها هـاء  فالتخفيف الرسمي فيه على أولهمـا بإبـدال الهمـز فيـه ألفـًا ،بعدها ياء

                                                 
.572-0/560مختصر التبيين لهجاء التنزيل . 21المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (8)

.8/129النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

. 050تحفة األنام ص: ينظر (5)

داين أن تكون الياء زائدة واأللـف صـورة الهمـزة، وقطـع ابـن الجـزري بكـون األلـف فيهـا زائـدة أجاز ال (1)

= 
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يْيي ِِ﴿ :نحــويف ســاكنة  ِ
ِة ــاء مكســورةوعلــى ثا ﴾،مة ــدال الهمــز ي ــاس ، نيهمــا بإب والقي

 .بالتسهيل كالياء

 .خر البيت يأيت شرحه مع ما بعدهآإلى  "أتىوإن يكن " :وقولي

ل  ( 66) ــــــــــــــــــــــــــــت م  اح  ــــــــــــــــــــــــــــً و  ــــــــــــــــــــــــــــاء  ألف ي  واو  و 

ـــــــــــــــــــــــث ل    م  ـــــــــــــــــــــــا   إ ذ  ت  ع  ـــــــــــــــــــــــاعء األ ن  ب  ـــــــــــــــــــــــن  ن 
 م 

ــــــــــــــــــــــا( 61)  م  ا يــــــــــــــــــــــاء ك  ه  ــــــــــــــــــــــد  ب ع   بــــــــــــــــــــــل لٍف و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اه  أّن األ ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ات  ـــــــــــــــــــــــــــــــم 
ت س   ف  المر 

ا( 61)  ـــــــــــــــــــس  ذ  ك  ع  ــــــــــــــــــد  و 
اةـ  الي ـــــــــــــــــــا ز  ـــــــــــــــــــز  و  م   لله 

ا  و   ب اليـــــــــــــــــــــــــــــاء  إ ذ  ـــــــــــــــــــــــــــــم  ض  وا الم  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــوب ص   و 

وإن كان الهمـز المكسـور : أي ،"هذا إذا كان بغير الطرف" :هوم قوليفهذا م  

إن  ألفـًا ،بالحرف المجـانس لمـا قبلـه مـن التحريـك س صورقبله متطرفًا المتحرك ما

بةإ ِ﴿ :نحو فتحًا نكا ِنة ِ
ِ﴿ :نحـو وياء إن كان كسرا  ، [67 :األنعام]﴾ ل ُِك  ﴾ ِمينِ ة يِطين

ِ ِ﴿و [52 :القصص] رِ ِٱم  ِ
ُِ﴿ :نحـو ن كان ضمًاإ وواوا   ،[88 :النور]﴾ لُِك  ل لُيؤِ وة ﴾ اؤ 

يف  ويــاء  ، يف األول فــالتخفيف الرســمي فيــه بإبدالــه ألفــًا، المجــرور [05 :الحــج]

 نوالقياسي كالرسمي إ، رينيروم يف األخبو، يف الثالث بال روم يف الكل وواوا  ، الثاين

فإن وقف بالروم فهـو بتسـهيله ، رينيغير أنه ال روم معه ولو يف األخ، وقف بالسكون

                                                 
= 

 .والياء صورة الهمزة

.8/122النشر يف القراءات العشر . 21المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر

.076تحفة األنام ص. 8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر (8)

(.62)البيت رقم  (0)

(.27)يف البيت رقم  (5)

 . 55:يقرأ حمزة بالجر يف هذا الموضع ويف موضع سورة فاطر آية (1)

.826التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر
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ِ﴿ومــن هــذا النــوع ،  لهمــا معضــل واوا   ] /88[وبإبدالــه  ،كــالواو ِْ بةييإِ ِميينِنَّ
لِ ِة فاحتمـل أن  ،هارتـيـاء كمـا بعـده قد رسـموه بـألف وو ،[51 :آية] باألنعام ﴾ٱل ُمر سة

وعكسـه وهـو أن  ،قطـع يف العقيلـةبـه و، األلف المرسوم صورة الهمز والياء زائدة

فـالتخفيف الرسـمي فيـه علـى األول ، الياء المرسـوم صـورة الهمـز واأللـف زائـدة

أو ، بـال روم سـكن للوقـفتمكسـورة ثـم  بإبدالـه يـاء   وعلى الثـاين ،بإبدال الهمز ألفًا

 .فإن وقف بالروم فتسهيله كالياء، إن وقف بالسكون والقياسي بإبداله ألفًا، رومب

عـرض علـى فاعـل احتمـل ت ،"اهرتـإذ تمثال بـألف وبعـدها يـاء كمـا " :وقولي

 .يأيت شرحه مع ما بعده "المضموم بالياء إذا واوصور" :وقولي، ومفعوله للتعليل

ــــــــــــــــ( 62) ــــــــــــــــرب   ب ع  ت ط ــــــــــــــــم ي  ــــــــــــــــال م  ٍة و  ــــــــــــــــر  س   د  ك 

ا  ــــــــــــــــــم 
س  ار  اٍو و  ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــا ب   اي ره 

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــن  ب ع 
 م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( 15)  ت م  اح  ه  واو  و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ا ت  اواا إ ذ   و 

 
                                                 

جعل الشاطبي رحمه اهلل تسهيل الهمزة األخيرة بينها وبين الواو وبينها وبين اليـاء وهـي حركـة مـا قبلهـا  (8)

 : ال ، فقالمع الروم وهو الموافق لمذهب األخفش معض

 بياء وعنه الواو يف عكسه ومن حكى فيهما كاليا كالواو أعضال

 .وإنما جعله معضال  ألن تدبيرها بحركة نفسها أولى من حيث أهنا أحق هبا وأدل عليها

العقــد النضــيد . ومــا بعــدها-8/826الكشــف عــن وجــوه القــراءات الشــبع وعللهــا وحججهــا : ينظــر

0/006.

كنـز المعـاين . 022-800اإلقنـاع يف القـراءات السـبع ص. 8/860لقـراءات الثمـان التـذكرة يف ا: ينظر (0)

.8/172النشر يف القراءات العشر . 0/8292العقد النضيد . 0/226-250

:با  ما زيدت فيه الياءقال الشاطبي يف قصيدته عقيلة أترا  القصائد يف  (5)

 َومِْن آناءي ال ُعُسَراتلقاءى نفسى  َأْومِْن َوَراْءى حجا   ِزيَد ياُه ويف

 َراو  وإيتاءى ذي القربى بأي يُكُم بأْيد  إن مات مَع إْن مِتَّ طب ُعمُ 

 من نبإ المرسلين ثم يف مإل  إذا أضيف إلى إضمار من ُستَِرا

.510الوسيلة إلى كشف العقيلة ص. 80عقيلة أترا  القصائد ص: ينظر

.25مقنع صذكر ذلك الداين يف ال. كال الوجهين جائز (1)

شـر  بـا  . 168-8/162النشـر يف القـراءات العشـر . 0/277جامع البيان يف القراءات السـبع : ينظر (2)

.882-820وقف حمزة وهشام ص

(.69)البيت رقم  (6)
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ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــد ح  ب ع  ــــــــــــــــ  أ وريكـــــــــــــــــم  أ لـــــــــــــــــف  و 
فـ   و 

ــاء بعــد الكســرة   ــه يصــور بالي ــا قبل ــالواو بعــد ، الهمــز المضــموم المتحــرك م وب

 [95 :مـريم] ﴾تةيُؤ ُُّهمِ ﴿و [81 :فاطر] ﴾يُنةب ُِئ ةِ﴿ :نحو ،إن كان متوسطًا، يرهاغ

لةُؤُكمِ﴿و ، مضـمومة فالتخفيف الرسـمي يف األول بإبدالـه يـاء   [10 :األنبياء] ﴾يةك 

والقياسـي بتسـهيله كـالواو ، وضعفه ابن الجـزري، مضمومة ا  ويف الثاين بإبداله واو

هـذا إذا مـا ، عضـليف وجـه م أو بتسهيله فيه كالياء، أو بإبداله ياء يف األول، فيهما

 .واو (تاله

﴿: فإن تاله واو اقتصر على رسـم واو واحـدة نحـو
زُِءو ِة يتةه   [81 :البقـرة] ﴾ُمس 

ِيُِ﴿و [6 :المائدة]﴾ بُِرُءوِسُكمِ ﴿و َِِّّ  ِ د  أن  (حينئذ)واحتمل ، [72 :آل عمران]﴾ ؤة

 ]أ/80[همز صورة ال أو الواو ،الواو المرسومة صورة الواو المدية وال صورة للهمز

فالتخفيف الرسمي يف ذلك على األول بحذف الهمز فيصير  ،وال صورة للواو المدية

وحكـى الضـم ، وفتح يف الثالـث، اللفا بواو ساكنة بعد كسر يف األول وضم يف الثاين

  مالنخوهما م ،من انقال  الواو ياء الكسر يف األول حذرا   بعد

                                                 
.888شر  با  وقف حمزة وهشام ص: ينظر (8)

.8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

بلها مكسـور كـالواو وهـو مـذهب سـيبويه وهـو الـذي عليـه الجمهـور، تسهيله يف كل همزة مضمومة وق (5)

 .وإبداله ياء وهو مذهب األخفش، وهو المعمول به عند اآلخذين بالتخفيف الرسمي

النشر يف القـراءات العشـر . 0/072العقد النضيد . 8/556الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة : ينظر

.501تحفة األنام ص. 8/191

.8/192النشر يف القراءات العشر : ينظر. لوجه ابن الجزريضعف هذا ا (1)

.مابين القوسين سقط من أ وهو اللو  العاشر من هذه النسخة (2)

. : يف  . ما بين القوسين مثبت من أ (6)

.بدل: يف أ (7)

  :جاء يف منظومة الشاطبي. مهمالن ومطروحان، من الخمول وهو عدم النباهة والشهرة: مخمالن أي (9)

 ومستهزءون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وُأخمال

. 8228/ 0العقد النضيد . 5/590القاموس المحيط: ينظر
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ومـن تبعـه كـابن الجـزري أن  أبـي شـامة وعنـد، ومن تبعه عند السخاوي

حركـة مـا قبـل الهمـز يف  تغييـر وفيه نظرس ألنه لم يعهد، مل الكسر دون الضمخالم

مضـمومة فيصـير اللفـا بـواوين  علـى الثـاين إبـدال الهمـز واوا  ، والتخفيف الرسـمي

والقياسـي يف ذلـك بتسـهيل ، ريزضـعفه ابـن الجـ (يف وجـه)، مضمومة فسـاكنة

﴿: ويزيــد نحــو، لهمــز كــالواوا
زُِءو ِة ييتةه  له كاليــاء يف وجــه يســهبت [81 :البقــرة]﴾ ُمس 

 .ةوثالثة قياسي ةرسميثالثة وبإبداله ياء ففيه حينئذ ستة أوجه ، معضل

                                                 
علي بن محمد بن عبد الصمد أبـو الحسـن الهمـداين السـخاوي، شـيخ القـراء والنحـاة والفقهـاء يف : هو (8)

ح الوصـيد يف مقصـود القصـيد، فـت: زمانه، قرأ القراءات على الشاطبي، وشر  قصيدته يف كتـا  سـماه

 .هـ615تو  سنة 

.8/269غاية النهاية يف طبقات القراء . 512معرفة القراء الكبار ص: ينظر

 .كأبي عبداهلل الفاسي وابن البارزي (0)

ــدة . 0/568فــتح الوصــيد : ينظــر الفريــدة البارزيــة يف حــل القصــيدة الشــاطبية . 0/012الآللــي الفري

.890ص

من بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن عثمــان أبــو القاســم المقدســي الدمشــقي الشــافعي، عبــد الــرح: هــو (5)

 .هـ662المعروف بأبي شامة المقرئ النحوي األصولي، صاحب التصانيف، تو  سنة 

.8/552، غاية النهاية يف طبقات القراء 568معرفة القراء الكبار ص: ينظر

قبـل الـواو مكسـورا ، أو تحريـك الحـرف المكسـور وصف حذف الهمزة التـي ال صـورة لهـا وإبقـاء مـا  (1)

بالحركة التي كانت على الهمزة وهي الضمة باإلخمالس ألن حركة الهمزة ألقيـت علـى حـرف متحـرك 

وليس ساكن، ولعدم وجوده يف العربية، وقد ذهب بعضهم إلى أن مـذهب الكسـر هـو الضـعيف، بينمـا 

من با  نقل حركة الهمز، بل بنيت الكلمـة علـى ضم ما قبل الواو وجه صحيح مقبول، وذلك أنه ليس 

هـذا الوجـه مـن أصـح ": فعلهاس ألن من العر  من يبدل الهمز يف الفعل ياء، قال أبو حسن الصفاقسـي

الوجوه، روي عن حمزة بالنص الصريح من غيـر إشـارة وال تلـويح، وممـن نـص علـى صـحته الـداين، 

علـى مـراد الهمـزة، وهـو ال يصـح روايـة وال قياسـًا، وإنما الخامل حذف الهمزة مع بقاء كسرة الزاي، 

 ."وهو الذي أشار إليه باإلخمال

ــراز المعــاين ص: ينظــر ــدئ ص. 0/8220العقــد النضــيد . 876إب النشــر يف . 90ســراج القــارئ المبت

 .8/522غيث النفع . 8/115القراءات العشر 

.مابين القوسين سقط من أ (2)

. 8/191ر النشر يف القراءات العش: ينظر (6)

اإلفهــام يف . ومــا بعــده 0/8222العقــد النضــيد . 8/559الروضــة يف القــراءات اإلحــدى عشــرة : ينظــر (7)

.820تحفة األنام ص. 89شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  
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 .(يأيت شرحه مع ما بعده) "وبعد حل أوريكمويف " :وقولي

م  ( 13) بنبك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أل  ف  او  و   و 

ـــــــــــــــــر     يـــــــــــــــــر  أ ع  ـــــــــــــــــ  ا 
مف  ه  ـــــــــــــــــد  ن 

 اٍ  ب خلـــــــــــــــــٍف ع 

ــــــــــــــــــــــــــــا( 19)   ــــــــــــــــــــــــــــال  إ ّن األ ل ف  ق  ن  ي 
ــــــــــــــــــــــــــــاز  أ  ج   ف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ف  ط ر  إ ن  ت  او و  ـــــــــــــــــــــــــــــــز  أ و  الـــــــــــــــــــــــــــــــو  م   ه 

ْورُِِكمِ ﴿ قـــد رســـموا  
ُ
يييأ وكـــذلك  ،بعـــدها وواو بـــألف [57 :األنبيـــاء] ﴾سة

ل ِبةنَُّكمِ ﴿ صة
ُ َلة ويف بعضـها ، يف بعـض المصـاحف يف غير األعراف [78 :طه] ﴾وة

على القياس يف المتوسـط بزائـد كمـا  يف األعراف من غير واو بعدها كالتي بألف

ن تلك األلف صـورة وأ، باأللف والواو فاحتمل اللفظان على رسم ثانيهما ،سيأيت

 ة،أو الواو صـورة الهمـز واأللـف زائـد ،الهمز صورة اعرف هبت ةالهمز والواو زائد

ويف الثــاين ، كمــا مــر بــالواو ضــموم بعــد الفــتحيف األول مخالفــة ألصــل تصــوير المو

فـالتخفيف ، كما سـيأيت بزائد بألف]  /80[ مخالفة ألصل تصوير الهمز المتوسط

ذلك يف الثـاين المرسـوم كـأنـه  كمـا ا على األول بإبـدال الهمـز ألفـًامالرسمي فيه

ــر واو ــألف مــن غي ــه واوا  ، ب ــاين بإبدال ــى الث ــن  ،مضــمومة وعل والقياســي وضــعف اب

                                                 
(.72)البيت رقم  (8)

.واو: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (0)

.يف األعراف: يف أ (5)

.10: لشعراء يف آيةوجاء مثلها يف سورة ا (1)

ِ﴿: جاءت يف سورة األعراف يف قوله تعالى (2) ِِخلة ف  ِن  ر ُجلةُكمِم 
ة
أ ِوة ي ِديةُكم 

ة
ِأ نَّ عة ِ ط  قة

ُ َِِلة يل ِبةنَُّكم  صة
ُ َِلة ُثيمَّ

ةعِ ِة ۡج 
ة
ء ِ﴿: ، وقوله تعالى[801:األعراف]﴾أ َِشة  ِ

ل وةاِحِِمنُِك 
ة ُۥِِِفِٱَل  تةب نةاَِلة كة و ِعظة ِ ِوة ِِمَّ ِصََل  تةف  ِوة ِ

ِل ُِك 
ء ِ ة َِِشة  اِبُِقوَّ هة ِِفةُخذ  ْورُِِكم 

ُ
أ اِۚسة نِهة سة ح 

ة
ُخُذواِْبِأ

 
ِيةأ مة ة ِقةو  ُمر 

 
أ ِٱل فة ِسقِ ِةوة . [812:األعراف]﴾دةارة

.كالذي: يف أ (6)

.10البديع يف معرفة مارسم يف مصحف عثمان ص. 20المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (7)

.فيهما: يف   (9)

.ضمير: يف أ (0)

.سيأيت: يف أ (82)
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س ألنــه متوســط التحقيــق أيضــًا هفيــو، وا كــالوامــبتســهيل الهمــز فيه غيــرهالجــزري 

  .يأيت شرحه مع ما بعده "اوإن تطرف" :وقولي .بزائد

ـــــــــــــــا( 11) ـــــــــــــــل  أثب ت  ب  ـــــــــــــــا ق  م 
ـــــــــــــــٍك ل  ري ـــــــــــــــن س  ت ح  ج   ف 

ـــــــــــــــــى  ت  ل ف أ  ـــــــــــــــــالخ  ـــــــــــــــــ ء ب  ـــــــــــــــــ  النّس  ـــــــــــــــــنب ف 
 ل ك 

ت( 14)  ــــــــــــــــــــم 
س  ر  ــــــــــــــــــــف  و  ل  ــــــــــــــــــــراا أ  ج  ــــــــــــــــــــً و  ع  ف   ر 

ـــــــــــــــــــــــت  ب  ا ث  ه  او  ب عـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــالو  ـــــــــــــــــــــــع  ب 
اض  و   م 

ــــــــــــــــــــــــــــف  ( 10)  لـ  رِّ  أ  لؤلـــــــــــــــــــــــــــــٍؤ بــــــــــــــــــــــــــــــالج   ك 

ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــل    ي ج  ـــــــــــــــلِّ الخ  ـــــــــــــــ  الك  ـــــــــــــــب ف  الن ص   و 

ا( 16)  ؤ  أمــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــ  أ لــــــــــــــــــــٍف إاّل ب حــــــــــــــــــــٍج و   فـ 

ـــــــــــــــــــــؤا  ت  ف  ت  ـــــــــــــــــــــى و  ض  ـــــــــــــــــــــب  م  الن ص  ـــــــــــــــــــــرُّ و  الج   و 

ـــــــــــــؤا( 11)  ن ش  ـــــــــــــن  ي  ـــــــــــــل  م  ـــــــــــــؤا ق  ب  ع  ـــــــــــــا ي  ؤا م  ر  ـــــــــــــد   ي 

لف    ــــــــــــــــالخ  ــــــــــــــــىب  ت  ــــــــــــــــه  أ  ــــــــــــــــ  ط 
ــــــــــــــــؤا ف  ظ م   ال  ت 

ا( 11)  د  ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــؤا اع  ـــــــــــــــــــــا أ ت وك  يه 
اك  ف  ـــــــــــــــــــــذ   ك 

ــــــــــــــــــا  م  ــــــــــــــــــه ف  ف  ل  ب ــــــــــــــــــت  ة  ث  ا أ  نبــــــــــــــــــؤ  ا و  ــــــــــــــــــد   ع 

ي ئـــــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــــذ  ( 12)  ت ف  ت  ه م و 
ــــــــــــــــــــــــــــؤت   نـ 

ـــــــــــــــــذ    أو اهلل ك  ب ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــم  ي  ـــــــــــــــــل  ث  ــــــــــــــــ  الن ح 
 فـ 

ــــــــــــــــــــالا( 15)  ل ح  ــــــــــــــــــــد  أاف  ـــــــــــــــــــ  ق 
ــــــــــــــــــــ   األ ول  فـ   م 

                                                  
.وضعف غيره ابن الجزري: يف أ (8)

اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة . وما بعده 0/8220العقد النضيد . 895الفريدة البارزية ص: ينظر (0)

. /89وهشام اللو  

(.70)البيت رقم  (5)

.ألفه: يف أ (1)

.أي: يف ج (2)

.لما: يف   (6)
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ـــــــــــــــــــــــٍل و   ـــــــــــــــــــــــا ب ن م  م  او  ـــــــــــــــــــــــح  ض  لـــــــــــــــــــــــٍف و   ب خ 

ــولي    ــذا مفهــوم ق ــرف إذا" :ه ــز المضــموم : أي ،"لــم يتط وإن تطــرف الهم

 :(نحـو) إن كـان فتحـًا ألفـًا ،رسـمه مـن جـنس تحريـك مـا قبلـهاالمتحرك ما قبله 

﴿ِ
ُ
أ َمر] ﴾نةيةبةوَّ ةارِ ُِ﴿ :نحـو وياء إن كان كسرا   ،[71 :الزُّ إن  واوا  و ،[01 :الحشـر] ﴾ٱۡل 

﴿ :نحو (ضمًا)كان 
لُؤِ  فـالتخفيف الرسـمي فيـه بإبـدال الهمـز  ،[01 :الطـور]﴾ لُؤ 

روم بـو ،بال روم وإشمام يف الكل ،يف الثالث وواوا   ،يف الثاين وياء  ، (يف األول) ألفًا

ــه ال روم ، ن وقــف بالســكونإ سوالقياســي كالرســمي، وبإشــمام يف األخيــرين ــر أن غي

، فهو بتسهيله كالواو ]أ/85[فإن وقف بالروم  ،إشمام معه ولو يف األخيرين (ال)و

هـذا هـو األصـل يف رسـم و ،كالياء يف وجه معضل تسهيلهأو  ،وبإبداله بعد الكسر ياء

 .المضموم المتحرك ما قبله

ِ﴿: المرفـوع وكـذا المجـرور يف قولـه تعـالى (السيء) وخرج عن ذلك يرة ك  وةمة
ييِٕ َِييُ ِٱل ِ﴿ [15 :فــاطر] ﴾ٱلسَّ َِية ّة َ ِ ُِوة يي ييُرِٱلسَّ فرســم يف بعــض ، [15 :فــاطر]﴾ مةك 

ا ممتنــع بخــالف القياســي كمــا مــر يف مــفــالتخفيف الرســمي فيه ،المصــاحف بــألف

 .نظيرهما

                                                 
(.60)البيت رقم  (8)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

.والمثبت من ألف أجود نظرا  لسياق الكالم. مضمومًا: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (5)

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

ــراز المعــاين ص. 502-8/501الروضــة يف القــراءات اإلحــدى عشــرة : ينظــر (6) العقــد النضــيد . 870إب

.597 -527 -010تحفة األنام ص. وما بعده 0/8252

.مابين القوسين سقط من أ (7)

لحمزة إبدال الهمزة ياء لسكوهنا وإنكسار ما قبلها يف قراءته، وفيه على التخفيف الرسمي إبـدال الهمـزة  (9)

 .ألفًا لرسمه يف بعض المصاحف بألف، وأنكره ابن الجزري، وفيه تحقيق الهمزة وهو ضعيف كذلك

تحفة األنـام . 827شر  با  وقف حمزة وهشام ص. 172-8/160النشر يف القراءات العشر : ينظر 

. 502ص
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ُِ﴿ :فيهـا بـواو وبعـدها ألـف وهـي مواضع رسم الهمز وخرج عنه أيضًا لُيؤِ ل  ﴾اؤ 
فـالهمز  ،ربالواو كما مـ فيهما المعلوم رسم الهمز المرفوع كالمجرور والمنصو 

األلف بعد الـواو فيهـا إال يف  المصاحف يف إثبات تواختلف، مرسوم بالواو ةيف الثالث

يف  ةوهي زائـدة إال المثبتـ، حرف الحج فلم يختلف يف إثبات األلف بعد الواو فيها

علـى  ف يف حرف فـاطرحفحذفها يف بعض المصا سألف التنوين هيف المنصو 

 فالتخفيف الرسـمي فيـه بإبـدال همـزة الثـاين واوا  ، القياسقراءة النصب على خالف 

سـكن يف تثـم  ،يف المرفـوع مضـمومًا ،يف المجـرور مكسـورا   ،يف المنصـو  ةمفتوح

مـع إبـدال الهمـز األول خير، بإشمام يف األوا مروم فيهبو، األخيرين بال روم وإشمام

 والثــاين واوا  ، ســاكنًا وا  والقياســي بإبــدال الهمــز األول فيــه وا، يف الكــل ســاكنًا واوا  

أو بتسهيله مع ، يف المجرور والمرفوع بال روم وإشمام ساكنًا ،يف المنصو  مفتوحًا

يف  كالواو يف المرفوع وكالياء وكالواو يف وجه معضل، وبإبدالـه واوا  مـع الـروم الروم

وكـذا المرفـوع والمجـرور  ،يف المنصـو  ينفيتحـد اللفـا علـى التخفيفـ، المجرور

 .يف وجه السكون بال روم وإشمام ] /85[

ِْ﴿و ا  ُ ُر فالتخفيف الرسـمي فيـه بإبـدال الهمـز فيـه ، المرفوع [876 :النساء]﴾ ٱم 

                                                 
ي ِ ﴿: يف القرآن يف ستة مواضع، هـي( لؤلؤ)جاء لفا  (8) هة

َة ِِمنِ اوِرة سة
ة
ِأ اِِمن  ِفَِهة َُُِِيةلَّو  ة ل لُيؤِ وة ِؤ  ِۡلةاُسيُهم  وة اِۖ

رِِييرِ  يياِحة ﴿، [05:الحــج]﴾فَِهة
ِيةييدِ  ييد    نَّ ييُتِعة ِجة يي   هة

َة ِِميينِ يياوِرة سة
ة
ِأ يياِِميين  ِفَِهة اَُِيةلَّييو  ة ُخلُونةهة

اِۖ لُؤ  لُؤ  ﴿، [55:فـاطر]﴾وة
ُنيو ِ  ك  لُيؤ ِمَّ ِلُؤ  نَُّهم 

ة
يأ ِكة َُّهم  ِل ا   ِِغل مة َ ِهم  لة ِةُطوُفِعة ِ﴿، [01:الطـور]﴾وة ُُ َية يُر

ا ُِ ر جة لُُؤِوةٱل مة اِٱللُّؤ  ﴿ ،[00:الـرحمن]﴾ِمن ُهمة
كِ  ِٱل مة لُيون ؤ 

ثة يِلِٱللُّ م 
ة
أ ِةُطيوُفِ﴿ ،[05:الواقعـة]﴾ُنيو ِِكة وة

ا نُثور  اِمَّ لُؤ  ِلُؤ  ِسب تةُهم  ِحة تةُهم  ي 
ة
َةاِرةأ ِ ِإ و ة ُ ةدَّ ُِّمُّ ِوِل دة    َ ِهم  لة .[02:اإلنسان]﴾ِعة

.17المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

قي القـراء ، وقـرأ بـا55:، ويف موضـع سـورة فـاطر05:قرأ نافع وعاصم بالنصب يف موضع سورة الحـج (5)

 .بالجر فيهما

.621، إبراز المعاين ص826التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر

. 55: آية (1)

اإلفهـام يف . 8/178النشر يف القراءات العشـر . 0/8297العقد النضيد . 0/067الآللئ الفريدة : ينظر (2)

.وما بعدها 512تحفة األنام ص. أ/1شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 

 
453 

، وبروم وإشمام، والقياسي بإبدالـه للوقف بال روم وإشمامتسكن ثم ، مضمومة واوا  

ــمام، ــال روم وإش ــاكنة ب ــه الرســمي واوا  س ــذا وأول أوج ــى ه ــاللفا عل ــد ف  ،واح

ــروموبت ــع ال ــالواو م ــدمو ،ســهيله ك ــد تق ــة ، المجــرورو المنصــو  رســم ق وكيفي

 .امالتخفيفين فيه

﴿ِْ تةُؤا ِْ﴿و ،[92 :آيـة] يف يوسف ﴾تةف  ا ُُ رة ِةيد  بةي﴿و، [9 :آيـة] بـالنور ﴾وة ع  ياِية ِْمة  ﴾ُؤا
ِْ﴿و ،[77 :آية]بالفرقان ُؤا مة ِتةظ  ِْ﴿و [880 :آية]﴾ ّة ُؤا كَّ تةوة

ة
 ،وكالهما بطه [89 :آية] ﴾أ

ِْيِةو﴿ ََُّؤا ةل ي ِة﴿و ،[19 :آيـة] بالنحل﴾ تةفة ِٱۡل  ُ ، [80 :آيـة] بـالعنكبوت﴾ ُيب ِدُ ِٱَّللَّ

ِْ﴿واختلف يف  ُؤا نِيُنةشَّ ِمة وة
ة
ِْ﴿و ،[89 :آية]بالزخرف﴾ أ بةُؤا إال الذي  حيث وقع ﴾نة

ِْ﴿و، فهو بغير ألف بال خـالف يف التوبة لةيُؤا ِ﴿يف  األول ،يف أربعـة مواضـع ﴾ٱل مة قةيد 
ف لةيي ِة

ة
ــون]﴾ أ ــو، [8 :المؤمن ِْ﴿ :وه لةييُؤا ِٱل مة ييا ة قة ــة]﴾فة ــل، [01 :آي ــالث يف النم  ،وث

ِي﴿ :(هي)و لةُؤاِْإِن ِ اِٱل مة هة يُّ
ة
َٰٓأ ُتوِنِ﴿، و[00 :آية] ﴾ية ف 

ة
لةُؤاِْأ لةيُؤاِْ﴿، و[50 :آيـة]﴾ ٱل مة ٱل مة

                                                 
ألهنا علـى التخفيـف الرسـمي تبـدل واوا  مضـمومة ولكنهـا تسـكن للوقـف، فيتفـق التخفيفـان الرسـمي  (8)

.والقياسي

شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشــام . 8/160النشـر يف القـراءات العشــر . 0/8270العقـد النضـيد : ينظـر (0)

.012تحفة األنام ص. 808-802ص

.12البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص: ينظر (5)

يف ســورة العنكبــوت  [80:العنكبــوت]﴾ُيب ييِد ُِ﴿هــذا الموضــع ال يجــري علــى نســق األمثلــة فهمــزة  (1)

ِِ﴿: مضمومة بعد كسر، ورسمت الهمزة فيها ياء، ولعل المراد هنا قوله تعالى ِٱَّلَّ ِِْوةُهوة ا ُُ ب دة ةل  ِةِية  ﴾ٱۡل 

فيهـا مضـمومة بعـد فـتح،  مـزةيف سورة الروم لمجاورهتا لسـورة العنكبـوت، مـع كـون اله [07:الروم]

ِْ﴿ وقد ورد لفا. فرسمت بواو بعدها ألف يف جميع المصاحف ا ُُ ب دة يف غير موضع سـورة الـروم يف  ﴾ية

 .القرآن الكريم

.12البديع يف معرفة ما رسم عثمان ص. 60المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (2)

ِْ﴿رسم لفا  (6) ، 08:، ويف سورة ص يف موضعين آية0:ورة إبراهيم آيةبالواو يف أربعة مواضع، يف س﴾ نةبةُؤا

.2: ، ويف سورة التغابن آية67وآية 

ِقةو ِمِنُوحِ ﴿: يف قوله تعالى (7) ب لِِهم  ِِمنِقة ِينة ِٱَّلَّ
ُ
ِنةبةأ تِِهم 

 
ِيةأ ةم  ل

ة
د ِِأ ثةُمودةِوةقةو ِمِِوةَعة ِوة نة ية يد  يحة ِ ِمة ص 

ة
أ ِوة إِب ي ة هَِمة

تةيت ُهمِ 
ة
ِأ تةفِكة ِتِۚ ِِوةٱل ُمؤ  لُِميو ة ظ  ِية يُهم  نُفسة

ة
نُيوياِْأ َة ِة ِكينِ ِوة ُهيم  لِمة ِِِلةظ  ُ ِٱَّللَّ َة ة ياِ مة َ ِنة يِتفِفة ة

رُُسيلُُهمِبِٱۡل 
.[72:التوبة]﴾٧٠

.وما يف أ أجود. وهو: يف  . ما بين القوسين مثبت من أ (9)
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يُُّكمِ 
ة
َسة نُِيُنةبَّؤُِ﴿و، األربع فهو باأللف فقـط هذه وما سوى، [59 :آية]﴾ أ ِ

يف  ﴾اِْٱۡل 

يف هذه الكلمـات علـى رسـم  الرسمي فيه فالتخفيف، بخلف فيه [85 :آية] القيامة

ِْ﴿كمــا يف  ،مــا فيــه خــالف منهــا بــالواو ا  ُ ييُر  يوالقياســ، المرفــوع [876 :النســاء] ﴾ٱم 

 .كالواو مع الرومله أو بتسهي، بإبدال الهمز فيها ألفًا

ـــــــــــــــــــــان  أ مـــــــــــــــــــــا( 13) ن س 
ـــــــــــــــــــــؤا اإل  ن بب ـــــــــــــــــــــدا ي  ب ت   الم 

ـــــــــــــــــــــــورب   ا ه  ن  ف ص  ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــث  ب  ي ـــــــــــــــــــــــً ح  ف 
 أ ل 

ـــــــــــــــــــــل  ( 19)  ة  ـــــــــــــــــــــد  د  ـــــــــــــــــــــد  ق  اة ـــــــــــــــــــــه ز  ي  ل  إ ن  ع   و 

ل    اك  احـــــــــــــــــــــــــــــــت م  ير  ذ  لغ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــــــــــــه م 

م   و 

ا( 11)  ـــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــى ومال  ض  ـــــــــــــــــــد  م  ق  ـــــــــــــــــــل و   ال ي حت م 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل    ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ب فج  بن   ي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء  ا ه   ذ 

[أ/81]   

ـــــــــــــــــم  ( 14)
س  ر  ـــــــــــــــ  ف 

ــــــــــــــــا يــــــــــــــــا أ ولـ  او  أمب ـــــــــــــــالو   ابـ 

ـــــــــــــــا   م 
ك  ـــــــــــــــد  ح    ق 

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــد  ي  او ب ع   بـــــــــــــــالو 

ـــــــــــــــــــــل  ( 10)   ص  ـــــــــــــــــــــز  و  م  ة اله  ـــــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــــه بص   ب ل ن 

ـــــــــــــــــــــــل     ع  اةـــــــــــــــــــــــد  ج  اك  ز  ـــــــــــــــــــــــد  ذ  او ب ع  ـــــــــــــــــــــــالو   ف 

ت ـــــــــــــــــــــب  ( 16)   ينئـــــــــــــــــــــٍذ ي ومئـــــــــــــــــــــٍذ ب الي ـــــــــــــــــــــا انك 
 ح 

ــــــــــــــــــــــــئ ن ال  أل  هــــــــــــــــــــــــب     ل  ــــــــــــــــــــــــئ ل و 
ا ل  ــــــــــــــــــــــــذ   ك 

ت  ( 11)   ـــــــــــــــــــــم 
س  ـــــــــــــــــــــد  ر  م ق  ـــــــــــــــــــــن ك 

ة  ـــــــــــــــــــــل لٍف أ   ب

  

                                                 
.57البديع يف معرفة ما رسم عثمان ص. 60المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (8)

.12البديع يف معرفة ما رسم عثمان ص. 60المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

. 0/066الآللـئ الفريـدة . 8/506الروضـة يف القـراءات اإلحـدى عشـرة . 0/277جامع البيان : ينظر (5)

. 800شر  با  وقف حمزة وهشام ص. 0/8298العقد النضيد 

.نه بالنون، وهو المثبت هنا ليستقيم الوزن ويصح المعنىفصور: فصورته بالتاء، ويف ج: يف أ و   (1)
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ب وت   ن ك  ــــــــــــــــــــــــــــــالع  ــــــــــــــــــــــــــــــل ت   ب ف ص  ــــــــــــــــــــــــــــــً و  اني  ث 

   

َسة ينُِ﴿: قولهتقدم شر   (قد) ِ
وبـه انتهـى الكـالم  [85 :القيامـة]﴾ يُنةبَُّؤاِْٱۡل 

 .على غير المبتدأ من الهمز

ال  وهـو مـا، وإن دخل عليه زائـد ،ه فهو مصور بألف حيث وجدنما المبتدأ مأ

نُتمِ ﴿ :كمـا يف ل الكلمة بحذفهختت
ة
َٰٓيأ َٰٓي﴿و [66 :آل عمـران]﴾ هة  :البقـرة]﴾ ادةمُِي ِةية

ُهمِ ﴿و [01 :البقرة] ﴾ٱٓأۡلِخرة ُِ﴿و [55 نَّ
ة
ِ﴿و [68 :البقرة] ﴾بِأ   

ة
ِْأ  :آل عمـران] ﴾ءةاِمُنوا

ُِفِ﴿و [805 ۡص 
ة
أ  سفـالتخفيف الرسـمي يف ذلـك بإبدالـه ألفـًا ،[816 :األعراف]﴾ سة

ُهمِ ﴿و ﴾ٱٓأۡلِخيرة ُِ﴿ :غير أنه قد يمتنـع لتعـذره كمـا يف نَّ
ة
إلـى  دائـهوقـد يضـعف أل ﴾،بِيأ

﴿ :ضعيف كمـا يف
 ِ 
ة
ُِفِ﴿و ﴾أ ۡص 

ة
يأ  ،وكمـا يف بقيـة األمثلـة عنـد ابـن الجـزري، ﴾سة

وفيــه ، ياســي بحســب مــا يقتضــيه الحــال مــن تســهيل أو إبــدال أو نقــلقوالتخفيــف ال

وجـوز بعضـهم عدمـه لخـالد مـن ، ﴾ٱٓأۡلِخيرة ُِ﴿ :التحقيق وهو مع السكت يف نحو

  .ابن الجزري بأن ذلك ال يصح يف طريق من طرقها هردو ،طريق الشاطبية

َْيدِ ﴿ :يف األلف وغيرها وذلـكبثم من الداخل عليه زائد ما يحتمل رسمه  ي 
ة
 ﴾بِأ

                                                 
.مابين القوسين سقط من أ (8)

.قولي: يف أ (0)

التحقيق اعتبارا  بأنه همز مبتدأ به، والهمز المبتدأ : لحمزة يف المتوسط بزائد حال الوقف وجهان، األول (5)

المتوسطةس لشدة إتصال هذ الحرف الزائد  أن يأخذ حكم الهمزة: به ال يسهل إال يف حالة النقل، والثاين

 ."والمذهبان جيدان وهبما ورد نص الرواة": بالكلمة، وقال الداين

العقـد . ومـا بعـدها 0/209جـامع البيـان يف القـراءات السـبع . 18التيسير يف القراءات السبع ص: ينظر

.8/151النشر يف القراءات العشر . 0/8282النضيد 

بالكلمـة خطـًا أو لفظـًا، ولـم تختـل الكلمـة بحذفـه، ويخـرج مـن الزوائـد حـروف  الزائد هو مـا اتصـل (1)

 .المضارعة، وميم اسم الفاعل، واسم المفعولس لتنزيلها من الكلمة منزلة الجزء

.  /89اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 8288-0/8282العقـد النضـيد : ينظر

.8/892ماين شر  ابن عبد الحق السنباطي على حرز األ

.8/197و 8/151النشر يف القراءات العشر : ينظر (2)

.815تحفة األنام ص. 895الفريدة البارزية ص: ينظر (6)

.525-8/520غيث النفع : وينظر. 8/196النشر يف القراءات العشر  (7)
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َ ُِكمُِ﴿و [17 :الذاريات] ي
ة
ِ﴿و [6 :القلـم]﴾ بِأ ِتَّ فةإِيْنِم 

ة
فةيإِيْنِ﴿و [51 :األنبيـاء] ﴾أ

ة
أ

اتةِ ْورُِِكمِ ﴿و [811 :آل عمران]﴾ مَّ
ُ
أ يل ِبةنَُّكمِ ﴿و [57 :نبياءاأل] ﴾سة صة

ُ َلة  :طـه]﴾ وة

  .وقد تقدم يف بعض المصاحف يف غير األعراف [78

يف  (وذلـك)، قطعـًا هـاغيرب يحتمل رسـمه األلـف لكونـه مرسـومًاال ومنه ما 

يءِِ﴿: مواضــع منهــا ّة َٰٓييُؤ ا مــفــإن الهمــز فيه، [01 :طــه] ﴾يةب نةييُؤمَِّ﴿و [58 :البقــرة]﴾ هة

، مضـــمومة ا بإبدالـــه واوا  مـــالرســـمي فيه ] /81[فـــالتخفيف ، مرســـوم بـــالواو

يءِِ﴿مـع المـد والقصـر يف  ،والقياسي بتسهيله كـالواو ّة َٰٓيُؤ والكـالم يف ، امـعليه ﴾هة

الخمسة  ضر وت، مع المد فيه حقيقضم إلى التته حينئذ أربعة أوجه فياألول ف ههمز

 ،(وجها) ففيه خمسة وعشرون سالثاين المعلومة مما مر ههمزالتي يف  خمسةاليف 

وهما  ،ن مع التسهيليووجه ،العشرة التي مع إبدال األول (منها)منع ابن الجزري 

وال تحقيـق  ،اإلبدال والتسهيل﴾ يةب نةُؤمَِّ﴿يف همز و ،األول وقصر الثاين وعكسه مد

                                                 
ر ُجلةكُِ﴿: جاءت يف سورة األعراف يف قوله تعالى (8)

ة
أ ِوة ي ِديةُكم 

ة
ِأ نَّ عة ِ ط  قة

ُ َِلة ِِخلة ف  ِن  ِِمِم  يل ِبةنَُّكم  صة
ُ َِلة ُثيمَّ

ةعِ ِة ۡج 
ة
ء ِ﴿: ، وقوله تعالى[801:األعراف]﴾أ َِشة  ِ

ل وةاِحِِمنُِك 
ة ُۥِِِفِٱَل  تةب نةاَِلة كة و ِعظة ِ ِوة ِِمَّ ِصََل  تةف  ِوة ِ

ِل ُِك 
ء ِ ة َِِشة  اِبُِقوَّ هة ِِفةُخذ  ْورُِِكم 

ُ
أ اِۚسة نِهة سة ح 

ة
ُخُذواِْبِأ

 
ِيةأ مة ة ِقةو  ُمر 

 
أ ِٱل فة ِسقِ ِةدِةوة . [812:األعراف]﴾ارة

، 10البديع يف معرفة ما رسم يف مصـحف عثمـان ص . 21المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

.12ص

.مابين القوسين مثبت من أ (5)

.0/825النشر يف القراءات العشر . 55المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (1)

.557تحفة األنام ص . 801الفريدة البارزية ص .0/202جامع البيان : ينظر (2)

.يف خمسة همزة: يف أ (6)

.مابين القوسين مثبت من أ (7)

.مابين القوسين سقط من أ (9)

يءِِ﴿: إذا وقفت على قوله تعـالى: وبيان ذلك (0) ّة يُؤ َٰٓ فلـك يف الهمـزة األولـى علـى التخفيـف القياسـي  ﴾هة

ع المد والقصر، ومع كـل وجـه مـن هـذه الثالثـة خمسـة أوجـه يف تحقيقها، وتسهيلها بينها وبين الواو م

إبدالها ألفًا مع المد والتوسط والقصر، وتسهيلها كالياء بالروم مـع المـد والقصـر، فهـذه : الثانية، وهي

خمسة عشر وجهًا، ضعف ابن الجزري منها التسهيل مع مد األولى وقصر الثانية، وقصر األولى ومـد 

يف الرسمي يف األولى اإلبدال واوا  على اتباع الرسم مـع المـد والقصـر، وهـي مـع الثانية، وعلى التخف

 .أوجه الثانية خمسة وعشرون وجهًا، وقد ضعف ابن الجزري الرسمي منها

. 8/197النشر يف القراءات العشر : ينظر
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 [91 :الواقعـة] ﴾ِحَنةئِيذِ ﴿: نحـو والظـاهر أن": فيه كمـا بحثـه الجعـربي حيـث قـال

ئِذِ ﴿و َٰٓءِيلةِ﴿و [01 :طـه]﴾ يةب نةيُؤمَِّ﴿و [867 :آل عمران] ﴾يةو مة يرة  [12 :البقـرة] ﴾إِس 

َٰٓءِيلةِ﴿يف  وسلمه المـرادي ،انتهى "جزاتلإلم خفيفيتعين فيه الت يرة  :البقـرة]﴾ إِس 

  ."لتحقيقينبغي أن يجوز فيه ا": دون غيره فقال [12

ِْ﴿ائد الهمز فيه متوسط بز (مما)وليس  ُُُمِٱق رةُءوا ي ا ألن  س[80 :آيـة] بالحاقـة ﴾هة

ثم اتصل هبـا ضـمير  (خذ)بمعنى  (ها)كلمة تتمة س ألنه (حقيقة) همزها متوسط

يءِِ﴿الف خب ،الجماعة المتصل ّة ُؤ َٰٓ ُُكمِ ـ﴿فهو كـ [58 :البقرة]﴾ هة ُي ابةا  :النسـاء]﴾ ءة

 .ما مر فيهم [88

ْوِلِ﴿ما أو
ُ
أ َٰٓ  هفقـد رسـم بـواو بعـد يـاء المحكـوم بحـذف ألفـ [870 :البقرة]﴾ ية

الهمزة، على ماهو القاعدة يف رسمه حيث وقع، من حـذف ألفـه )ة صوربووصل يائه 

 [50 :هـود] ﴾ية ُنيوحُِ﴿: نحـو، من حـروف المنـادى بـهالحرف يف حرف  (ووصل

و مِِ﴿  ال صـورة الهمـز كمـا هـو كـذلك قبـل ةحينئذ زائـدو فإن الوا ،[21 :البقرة]﴾ ية قة

 اللتخـال سممتنـع ألفـًا ههمـز ]أ/82[بإبدال  (فيه) فالتخفيف الرسمي ،دخول ياء

                                                 
.0/207كنز المعاين : ينظر (8)

در الـدين المعـروف بـابن أم قاسـم المـرادي الحسن بـن قاسـم بـن عبـد اهلل بـن علـي، أبـو محمـد بـ: هو (0)

شـر  التسـهيل، وشـر  : المصري، فقيه نحوي لغوي، قرأ القراءات، ودرس العربية، له مصنفات منها

 . هـ710الشاطبية، وأفرد با  وقف حمزة وهشام على الهمز يف مصنف مستقل، تو  سنة 

.0/859يف أعيان المائة الثامنة  الدرر الكامنة. 8/009غاية النهاية يف طبقات القراء : ينظر

 . 812شر  با  وقف حمزة وهشام للمرادي ص: ينظر (5)

﴿وعلى هذا ففي  
تسهيل الهمزة بينها وبين الواو إن اعتد بالزائد، وتحقيقهـا إن لـم : ثالثة أوجه ﴾يةب نةُؤمَِّ

 .يعتد به، وإبدالها ياء مضمومة لرسمها بالواو

 . 557تحفة األنام ص. 811صشر  با  وقف حمزة وهشام : ينظر 

.مابين القوسين سقط من أ (1)

.مابين القوسين سقط من أ (2)

.مابين القوسين سقط من أ (6)

.879إبراز المعاين ص. 8/022الآللئ الفريدة . 02سراج القارئ المبتدي ص: ينظر (7)

.مابين القوسين سقط من أ (9)

.مابين القوسين مثبت من أ (0)
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 .بالتسهيل كالواو مع المد والقصر يوالقياس، الكلمة به

ئِييذِ ﴿و [91 :الواقعــة]﴾ ِحَنةئِييذِ ﴿ومنهــا  ِ﴿و [867 :آل عمــران] ﴾يةو مة ﴾ ِِلةييَلَّ

، هـذه األربـع مرسـوم باليـاء فإن الهمز يف ،[80 :المائدة] ﴾لةئِنِ ﴿و [822 :البقرة]

ِ﴿مكســورة يف غيــر يــاء فـالتخفيف الرســمي فيهــا بإبــدال الهمـز   ،﴾ مفتوحــة فيــهِِلةييَلَّ

ِوالقياسي بياء مفتوحة يف ﴿ وال تحقيـق يف ، بـاقيل كاليـاء يف اليسـهتوبال ،﴾ِِلةيَلَّ

 .فيهما التحقيق أيضًافرين يبخالف األخ األولين على ما مر عن الجعربي

ةِ ِ﴿أما و ِل هة ة
ة
، فقد رسم بـألف يف جميـع المصـاحف[ 80 :آية]يف مريم ﴾َِل

عنـده بإبدالـه فيه فالتخفيف ، وهو ،اهر يف قراءة الهمز التي هي لحمزة ومن وافقه

اليـاء  ولعلـه وجـه قـراءة، جـائز يـاء   والقياسي بإبداله، لكسر ما قبله سممتنع ألفًا

 .ووقفًا وصال   بالتخفيف القياسي فهي

يـاء مقـدرة مـدلول مجـرور بفهـو  ،تقديره فهو يكتب بألف ،"ألفب" :وقولي

                                                 
اإلفهام يف شر  با  وقف . 8/151النشر يف القراءات العشر . 18يسير يف القراءات السبع صالت: ينظر (8)

.025تحفة األنام ص. أ/80حمزة وهشام اللو  

.20المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 26هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

.8/512رة الروضة يف القراءات اإلحدى عش: وينظر. المراد إبدالها ياء مفتوحة (5)

النشـر يف القـراءات العشـر . 0/820كنـز المعـاين . 8/512الروضة يف القراءات اإلحـدى عشـرة : ينظر (1)

.807تحفة األنام ص. 8/127

.0/207كنز المعاين : ينظر (2)

اإلفهام يف شر  با  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 0/8275العقد النضيد . 0/820كنز المعاين : ينظر (6)

.أ/85

.0/008مختصر التبييين لهجاء التنزيل . 68هجاء مصاحف األمصار ص: نظري (7)

ِ﴿قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر بـالهمز يف  (9) هة ة
ة
، وقـرأ بـاقي السـبعة باليـاء بغيـر ﴾َِل

 .همز

.290إبراز المعاين من حرز األماين ص. 129السبعة يف القراءات ص: ينظر

ها بإبدال الهمزة ألفًاس وهذا ممتنع إذ ال يمكن النطق باأللف إال بفتح ما قبلها، ومـا التخفيف الرسمي في (0)

.قبلها هنا مكسور

. 820شر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام للمـرادي ص. 150-8/159النشر يف القراءات العشر : ينظر (82)

. /80-أ/89اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام اللو  

(.97)البيت رقم  (88)
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  .خر البيت يأيت شرحه مع ما بعدهآإلى  "أئنكم" :وقولي، اعليها بما قبله

ــــــــــــــــــــا( 11) م   ك 
ــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــا   ب الي  ع  األ ن  الن مــــــــــــــــــــل  و   و 

ا   ــــــــــــــــــم 
س  ــــــــــــــــــا ر  ــــــــــــــــــل  ب الي  ق  الن م  ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــنب ف

ة   أ 

ــــــــــــــــــــــوق  ( 12)   ف  ـــــــــــــــــــــا و  ة نـب ــــــــــــــــــــــً أ  ي 
ان  ــــــــــــــــــــــاٍد ث   ص 

ــــــــــــــــــــــــــا   ثلــــــــــــــــــــــــــه ل ك نب ــــــــــــــــــــــــــٍل م  ــــــــــــــــــــــــــا ب ن م  م   و 

ـــــــــــــــــــــاء( 25)   ـــــــــــــــــــــم  الي  س  ـــــــــــــــــــــول  ال  قطـــــــــــــــــــــع  ب ر  ق   ن 

ـــــــــــــــــــــــاة     س 
اءة  الك  ـــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــ  ق  ـــــــــــــــــــــــالن ون  ف   ك 

ا( 23)   ـــــــــــــــــــــذ  ةـ  ــــــــــــــــــــــً أ  ك  ة ف  ــــــــــــــــــــــةا ب الي ــــــــــــــــــــــا أ  م 
 أ ة 

ا   ـــــــــــــــــذ  ك  ـــــــــــــــــد ه  ي 
د  ـــــــــــــــــوق  الح    ف 

ـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــا ال  ت ن   م 

ـــــــــــــــــ( 29)   م  لق  ت  ـــــــــــــــــر 
ك  ـــــــــــــــــن ذ  ة  ـــــــــــــــــ  أ  ف  ـــــــــــــــــىو  ت   د  أ 

ب ت ــــــــــــــــــا   ث  ـــــــــــــــــ  أ  بـ  ــــــــــــــــــل  أ ؤن  ـــــــــــــــــ  ق  فـ  ــــــــــــــــــف  و  ل   ة 

ا( 21)   ف  ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــد  س    ق 
ـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــر  ال ي  ـــــــــــــــ  ا 

 واواا وف 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــت  أ ل ف  ين أ ثب  ـــــــــــــــــز  م  ـــــــــــــــــلِّ ذ   ه  ـــــــــــــــــن  ك 
 م 

 ،هذه بقية مواضع ما هو مرسوم بغير األلف من الهمز المبتدأ الداخل عليه زائـد  

ئِنَُّكمِ ﴿ :وهي [ /82]
ة
[ 0 :آية] وفصلت[ 22 :آية]والنمل[ 80 :آية]باإلنعام ﴾أ

 يف ، كما أنه مرسـوم باليـاءفإن الهمز فيها مرسوم بالياء، [00 :آية] وثاين العنكبوت

ةا﴿ ِنلة ئِنَّ
ة
ئِنَّيا﴿ويف ،  [18 :آيـة] بالشعراء ﴾أ

ة
وكـذا  ،[56 :آيـة] الثـاين بالصـافات ﴾أ

حتمـل مكمـا هـو  ،ذلكحتمـل لـملكنه ال قطع بـذلك فيـه بـل هـو  ،[67 :آية]بالنمل

﴿يف و ،للنون يف قراءة الكسائي ومن وافقـه
ئِمَّ ِة
ة
لكـن الهمـز األول  [80 :التوبـة]﴾ أ

                                                 
.البيت السابق (8)

.11البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص. 27المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

.11البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص. 00هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (5)

ُروِي﴿: قرأ الكسائي وابن عامر يف سورة النمل يف قوله تعـالى (1) فة ِكة ِينة ِٱَّلَّ َةاِوةقةا ة ءِ
ة
يُِكنَّاِتُ ة بِ اِْأ ئِنَّاِاِوةءةابةا

ة
أ ِي نةا ُُ

= 
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معـه مـن  (مسـتثنًا)، وإنما ذكـر مـع مـا الهمـز فيـه زائـد نظـرا  لكونـه (أصلي)فيه 

﴿ويف  ،األصــل اآليت
يي ِ  ئِف 
ة
اِِمت نةييا﴿ويف  ،[96 :الصــافات] ﴾أ ئِييذة

ة
 :آيــة]بالواقعــة ﴾أ

تُم﴿ويف  ،[17 ِيير  َُك  ئِيينِ
ة
ويف بعضــها  يف بعــض المصــاحف ، [80 :آيــة] بياســين﴾ أ

نةب ُِئُكم﴿ (أما)و، يتبألف واحدة على األصل اآل ُُ
ة
ِأ [ 82 :آيـة] ل عمرانآب﴾ قُل 

ــى) ــاتفقوا عل ــهالهمــز مرســوم أن  (ف ــالواو في ــم الهمــز يف هــذه المواضــع  ،ب ث

مـن رسـمه  المبتـدأ الـداخل عليـه زائـد همـزالارج عن األصل يف المذكورة كما أنه خ

 ةحتملمواحدة  باأللف، خارج عن األصل يف كل ذي همزين يف أوله من َرْسِمه بألف

  ،املكل منه

وذلـك جميـع ، المواضـع المـذكورة (هـذه)يف  ةالهمـزهـذه عـدا  مـاهو و

تةُهمِ ﴿ـ مواضــع الهمــز مــن المفتــو  ثانيهمــا كــ ر  نييذة
ة
أ  وبــاقي مواضــع ،[6 :البقــرة] ﴾ءة

َةا﴿: نحوالمكسور ثانيهما ين الهمز ءِ
ة
ِ﴿ [2 :الرعـد]﴾ أ

ة
وبـاقي ، [62 :النمـل] ﴾ِة   ِءِِأ

ُءنزِ ةِ﴿: وهو ثانيهماالمضموم  ينمواضع الهمز
ة
ُءل ِقِة﴿ [9 :ص]﴾ أ

ة
 [02 :القمر]﴾ أ

                                                 
رةُجو ِة = ةُمخ  َةاِ﴿بالهمز يف  [67:النمل]﴾ل ءِ

ة
ئِنَّاِ﴿، وبنونين يف ﴾أ

ة
، ومضى الكسائي على (إننا)فيقرأها  ﴾أ

هــي لغـات كلهـا جـائزة، وكــل مـا قـرئ بـه فهــو ": قـال األزهـري. تـرك الهمـز يف الثـاين يف ســائر القـرآن

 ."يها متفقة، وال اختالف يف جوازهامعروف، ومعان

.1/11الحجة للقراء السبعة . 185-8/180معاين القراءات لءزهري : ينظر

.مابين القوسين سقط من أ (8)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

.827شر  با  وقف حمزة وهشام للمرادي ص: ينظر (5)

.وإنما ذكر مع ما الهمز األول فيه: يف أ (1)

.29المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 00-08هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (2)

.مابين القوسين سقط من أ (6)

.مابين القوسين سقط من أ (7)

.فيه مرسوم: يف أ (9)

. 10البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان ص. 05هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (0)

.فهو فيما: يف أ (82)

.من أ مابين القوسين مثبت (88)
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لرسـمي ، فـالتخفيف اإذ ليس يف القرآن من هذا النوع غير هذه المواضع المذكورة

 ،منعــه ابــن الجــزريو، بحــذف أحــد الهمــزين يف البــاقي بعــد المواضــع المــذكورة

 حقيـقوفيـه الت، تـهلهمزين كـالحرف المجـانس لحركمن ابتسهيل الثاين  القياسيو

نيُتمِ ﴿ففيه ثالثة أوجـه تضـر  يف  ،أيضًا
ة
أ ِءة يف ثـالث األول  [812 :البقـرة] ﴾قُيل 

ثالثـة  :هـا أربعـةمنمنع ابن الجـزري  ،مجموع تسعهالنقل والسكت وتركهما يصير ال

فيهـا  (ذكـر)و": قـال ،والرابع النقـل مـع تحقيـق الثـاين، مع حذف إحدى الهمزتين

علـى مـا ذكـر يف  والنقـل مـع إبـدال الثانيـة ألفـًا، وهـي السـكت وعدمـه ،ثالثة أخرى

بإبــدال  :يف المواضــع المــذكورة والتخفيــف الرســمي، "وفيــه نظــر، الكــايف وغيــره

ــ ــورة  ةالثاني ــاء مكس ــر  ]أ/86[ي نةب ِييُئُكم﴿يف غي ُُ
ة
ِأ ــران]﴾ قُييل   واوا  و [82 :آل عم

ــه ــن الجــزري، مضــمومة في ــر  ،ومنعــه اب ــاء يف غي ِ﴿والقياســي بتســهيله كالي قُييل 
نةب ُِئُكم ُُ

ة
﴿ما عدا  أيضًا حقيقالكل الت ه، ويفوكالواو في﴾ أ

ئِمَّ ِة
ة
س ألن [80 :التوبة] ﴾أ

ثالثـة أوجـه  بـاقيويف ال، انه وجهـمنـالثـاين  يففـ، ليس بزائد كما مرفيه ول الهمز األ

نةب ِيُئُكم﴿يف  الهمـز الثالـثيف ثالث  (الثالثة) تضر  ُُ
ة
ِأ وهـي التسـهيل  ﴾قُيل 

                                                 
.الثالث: يف أ (8)

.8/190النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

.يف القياسي: يف أ (5)

ومــا  819تحفــة األنــام ص. 826شــر  بــا  وقــف حمــزة وهشــام ص. 829إبــراز المعــاين ص: ينظــر (1)

.بعدها

.مابين القوسين مثبت من أ (2)

.8/190نقال  عن النشر يف القراءات العشر  (6)

.وما بعدها 000تحفة األنام ص: ينظر (7)

.8/199النشر يف القراءات العشر : ينظر (9)

.مابين القوسين سقط من أ (0)

نةب ُِئُكم﴿يف  (82) ُُ
ة
ِأ السـكت يف األولـى مـع تحقيـق الثانيـة : ثالث همزات، فيها عشرة أوجـه، األول ﴾قُل 

إبــدال الهمــزة الثالثــة يــاء مضــمومة،  كــاألول إال أنــه مــع: وتســهيل الثالثــة بــين الهمــزة والــواو، والثــاين

كالثالـث إال أنـه مـع : تحقيق الهمزتين األولى والثانية وتسهيل الثالثة كالوجه األول، والرابـع: والثالث

السـكت علـى األولـى وتسـهيل الثانيـة والثالثـة كالوجـه األول، : إبدال الثالثة كالوجه الثاين، والخامس

عدم السكت مع التسهيل يف الثانية : ل الثالثة كالوجه الثاين، السابعكالخامس إال أنه مع إبدا: والسادس

النقـل يف : كالسابع إال أنه باإلبـدال يف الثالثـة كالوجـه الثـاين، والتاسـع: والثالثة كالوجه األول، والثامن

= 
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تضر   ،واإلبدال ياء يصير المجموع تسعة، يف وجه معضل كالياء والتسهيل، كالواو

 ع سـبعة وعشـرينويصـير المجمـ ،وتركهمـا النقل والسكت :األول وهي يف ثالث

وضـم إليهـا ابـن الجـزري ، وهـي التـي مـع تسـهيل الثالـث كاليـاء، منها تسعة ضـعيفة

مـع  ىوالوجهـان الباقيـان النقـل يف األولـواوا ،  (الثانيـة)ه ثمانية أوجه ستة مع إبدال

 .تحقيق الثانية

ع( 24) ــــــــــــــو 
ا اآلن  س  ــــــــــــــذ     وك 

ــــــــــــــ  ل يكــــــــــــــة  احــــــــــــــذ   ف 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ات س  ــــــــــــــــــــــــــــــو   ه 
لف  ــــــــــــــــــــــــــــــالخ  ب  ع اآلن  ف 

 ت م 

ِ﴿حـذف الهمـز بعــد الم التعريـف يف كلمتــين    يي ِِِ ةِل  [ 876 :آيــة] يف الشـعراء﴾ َ كة

ــة] وص ــد  ،[85 :آي ــف بع ــر أل ــرســم بغي ــا) المال ــراءتينوقبله ــال الق ، س الحتم

و﴿
يتِة، واختلف فيه يف ﴿(رسم بغير ألف بعد الالم [78 :البقرة]﴾ نِةَٰٔـٱلِ  ةس  نِي مة ِمِعِفة
، يف بعضـها بـألفوفرسـم يف بعـض المصـاحف كـذلك  ،[0 :آيـة] يف الجن﴾ ٱٓأۡل ِة

  ،على األصل اختصارا   تإذا األلف التي بعدها حذف، وهي صورة الهمز

                                                 
= 

لثالثــة كالتاســع إال أنــه باإلبــدال يف ا: األولــى مــع التســهيل يف الثانيــة والثالثــة كالوجــه األول، والعاشــر

 .كالوجه الثاين

.وما بعدها 000تحفة األنام ص. 8/197النشر يف القراءات العشر . 829إبراز المعاين ص: ينظر

.الهمز الثالث: يف أ (8)

.مابين القوسين مثبت من أ (0)

ــز المعــاين ص: ينظــر (5) ــراءات العشــر . 210كن ــا  وقــف حمــزة وهشــام . 8/197النشــر يف الق شــر  ب

. 055-050للمرادي ص

.19البديع يف معرفة ما رسم عثمان ص. 79هجاء مصاحف األمصار ص : ينظر (1)

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير األلف وفتح الالم ونصـب التـاء، وقـرأ بـاقي القـراء بـألف والم وجـر  (2)

 .الهاء

.866التيسير يف القراءات السبع ص. 0/000معاين القراءات : ينظر

.مثبت من أ مابين القوسين (6)

البـديع يف معرفـة . 07المقنـع يف رسـم مصـاحف األمصـار ص. 92هجاء مصاحف األمصـار ص: ينظر (7)

.19مارسم يف مصحف عثمان ص 
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 . فيتعين القياسي ،كلمتين ممتنع لتعذرهالفالتخفيف الرسمي يف 

ـــــــــــــــــــــم  ( 20)
س  ـــــــــــــــــــــت م  ر  ا أ آمن  ـــــــــــــــــــــو  ن ـــــــــــــــــــــو  آم  ن ح   و 

ـــــــــــــــــــــــل لٍف    ل ــــــــــــــــــــــــمبـ  ــــــــــــــــــــــــا ع  م  ٍة ك  ــــــــــــــــــــــــد 
اح   و 

ِْ﴿: رسم نحو    بـألف  سممـا ولـي الهمـز المبتـدأ فيـه ألـف [18 :البقـرة]﴾ وةءةاِمُنوا

ينِةكــــ﴿ ،كـل منهمـاة لحتملمواحدة  َٰٓي﴿و [85 :البقـرة]﴾ ءةامة  [55:البقـرة] ﴾ادةمُِي ِةية

رِة﴿و ِْ﴿ :فالتخفيف الرسمي يف نحـو ،[71:األنعام]﴾ءةا ة ه بإبـدال الهمـز فيـ ﴾وةءةاِمُنيوا

 ،األلــف التــي وليتــه صــورة أو بحذفــه إن جعلــت، ن جعلــت األلــف صــورتهإ ألــف

ــه علــى األول ألفــان  يوالقياســ ] /86[، وعلــى الثــاين ألــف واحــدة، فــالملفوظ ب

َِٰٓ﴿ :يف نحوو ،أيضًا حقيقوفيه الت، بالتسهيل غير أن  ،وقياسًا كذلك رسمًا﴾ادةمُِي ِةية

نُتمأءِة﴿: نحو ، ورسم(ضًاأي) وفيه التحقيق، لك حينئذ المد والقصر  :ملـكال]﴾ مة

لكل  ةحتملمبألف واحدة  ساستفهام وألفبين همز  الهمز المبتدأفيه مما وقع  [86

: فـــالتخفيف الرســـمي بالحـــذف ممتنـــع كمـــا هـــو ممتنـــع يف نحـــو ،مـــن الـــثالث

تةُهمِ ﴿ ر  نذة
ة
أ  .والقياسي بالتسهيل، فيه مرعلى ما  [6 :البقرة]﴾ ءة

ال( 26) ــــــــــــــه  و  ــــــــــــــل  ل  ص  ــــــــــــــز  الو  م     به 
ــــــــــــــلت  ن الم 

 ّســــــــــــــاك 

 
                                                 

.بالنقل: يف أ (8)

القياسي بالنقل، والتحقيق مع السكت، وحكي فيه وجه ثالث وهـو التحقيـق مـن غيـر سـكت، قـال ابـن  (0)

تا  من الكتب، وال يف طريق من الطرق عـن حمـزة وال عـن أصـحا  وال أعلمه نصًا يف ك": الجزري

 ."عدم السكت عن حمزة، وال عن رواته

.  /80اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام اللـو  . 8/196النشر يف القراءات العشـر : ينظر

.000-009تحفة األنام ص

.028تحفة األنام ص. 8/195ت العشر النشر يف القراءا: وينظر. منع ابن الجزري الوجه الرسمي منها (5)

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

.فيه: يف أ (2)

.50المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص. 08هجاء مصاحف األمصار ص: ينظر (6)

تحفــة . 8/190النشــر يف القـراءات العشـر . 826شـر  بـا  وقــف حمـزة وهشـام للمـرادي ص: ينظـر (7)

.817األنام ص
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اوٍ  بـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــل ه ارســـــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــاٍء و   موص 

ــــــــــــــــــــل  ( 21)  ــــــــــــــــــــم  يت ص  ــــــــــــــــــــز  إ ن  ل م  ــــــــــــــــــــللٍف لله   ب 

ل    ــــــــــــــــــــــــت ق  ــــــــــــــــــــــــلت ه  لــــــــــــــــــــــــم  ي س  ا فص  ــــــــــــــــــــــــا إ ذ   ب م 

ـــــــــــــــــــــم( 21)  ـــــــــــــــــــــيس  ث  ل  ـــــــــــــــــــــل لٍف و  ه  ب  ـــــــــــــــــــــم  س  ر   ف 

ـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــا ارت س  ة  ب ه  ـــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــٍل ص  ص  ـــــــــــــــــز  و  م   له 

ارسـمه بعـد  سمز الوصل من قبله ليتوصل إلـى النطـق بـهالهمز الساكن المأيت هب   

 ةكانـت كسـر يـاء  إن ،الوصـل ةرسم ألف همز الوصل بحـرف مجـانس لحركـة همـز

ِْ﴿ :نحو ُتوا ِٱئ  تُِمينِة﴿ :نحـو إن كانـت ضـمة   وواوا   ،[61 :طه] ﴾ُثمَّ  ُ ِِِٱ  :البقـرة]﴾ ٱَّلَّ

 وسوالـواء لفـااا بـه كفإن اتصل هبمز الوصل ما إذا فصلته لم يستقل بـالتلف ،[090

 :هبـا نحـو (سـمتار)وليس هنـاك لهمـز الوصـل صـورة ، فرسم الهمز الساكن بألف

﴿ِْ تُوا
 
المرسومة يف ذلـك صـورة الهمـز السـاكن وال صـورة  األلفف [05 :البقرة] ﴾فةأ

الهمز ألفًا كالقياسي،  بإبدال)ذلك بفالتخفيف الرسمي يف المتصل ، لهمز الوصل

ِْ﴿: يف نحـوبإبدالـه يـاء   (صـل بـذلكوهو يف غيـر المت ُتيوا ِٱئ   :يف نحـو واوا  ﴾، أو ُثيمَّ

تُِمنِة﴿  ُ ِِِٱ  وروي، ويـاء يف الثـاين، ممتنـع دون القياسـي بإبدالـه ألفـا يف األول﴾ ٱَّلَّ

بناء على أن الهمز فيهما مبتدأ قد توسـط  ،أو جوازه فيما قبله ايف هذ حقيقالت وجو 

أوائــل  ]أ/87[ إن كــنو اتالهمــز هــذهيف النشــر بــأن  وضــعفه، بزائــد يف أولهمــا

 س(قـبلهن)ال متصالت بمـا إ الكلمات فإهنن غير مبتدأتس ألهنن ال يمكن ثبوهتن

                                                 
.57يف رسم مصاحف األمصار ص المقنع: ينظر (8)

.ارسم: يف  . مابين القوسين مثبت من أ (0)

.0/06مختصر التبيين لهجاء التنزيل . 57-56المقنع يف رسم مصاحف األمصار ص: ينظر (5)

.مابين القوسين مثبت من أ (1)

ف حمـزة اإلفهـام يف شـر  بـا  وقـ. 188-182الـدر النثيـر ص. 020-0/028الآللئ الفريدة : ينظر (2)

. /02وهشام اللو  

.8/00الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : ينظر (6)

.من: يف أ (7)

.سواء  كن: يف أ (9)
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 .هن بكوهنن متوسطات ثم أطال يف بيان ذلكلفلهذا حكم 

 

ـــــــــــــــم  ( 22) س  ـــــــــــــــم  ر  ظ  ـــــــــــــــا   ن  ت 
ا ة  ـــــــــــــــذ  ـــــــــــــــز   ه  م   اله 

ـــــــــــــــــــــــم     ظ  ـــــــــــــــــــــــب  ن  ت ي ر  ـــــــــــــــــــــــً ت  ب  تب ر  ز   م  ـــــــــــــــــــــــر 
 الح 

ـــــــــــــــــــــــــــال  ( 355)   م  ــــــــــــــــــــــــــى الك  ل   ع 
ــــــــــــــــــــــــــد  هلل  م  الح   ف 

اآلل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــٍد و  حم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــى م  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــّم ع   ث 

ــــــــــــــــــــــــــل    ( 353)   الس  ة  و  ــــــــــــــــــــــــــل  ب ه  الص  ــــــــــــــــــــــــــح  ص   و 

ــــــــــــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــــــل    ي اس  ــــــــــــــــــــــــا الس  ــــــــــــــــــــــــب  ل ن  ه   و 

ترتيـب نظـم حـرز  اأقسـامه أقسـامه مرتبـًابخر نظم كيفية رسـم الهمـز آهذا  :أي  

التخفيف القياسي مـن بـا  وقـف حمـزة وهشـام علـى  يف ،لشاطيبةاوهي  ،األماين

 (الرسـمي) ليسهل على القارىء لحمـزة مـن طريقهـا استحضـار التخفيـف ،الهمز

علـى تيسـير  (أوال  )ثـم كمـا حمـدت اهلل  ،مع التخفيف القياسي فيه لكل قسم أراده

 الحمـد هـذاوكمـا أردفـت ، علـى تيسـير كمالـه ا  خـرآالشروع يف هذا النظم حمدته 

ثــم ختمــت  ،(لــه وصــحبه أردفــت هبمــاآبالصــالة والســالم علــى النبــي محمــد و)

 يوهـ، جميـع إخـواين المسـلمين السـالملالمنظومة بسؤال اهلل السالم أن يهـب لـي و

، خـرةالـدنيا واآلخيـري وهو سؤال جـامع ل، فات الدنيوية واألخرويةالسالمة من اآل

لـه آوصـلى اهلل علـى سـيدنا محمـد وعلـى  ،ظـيمالعلـي الع وال حول وال قوة إال بـاهلل

                                                 
= 
.مابين القوسين سقط من أ (8)

.8/158النشر يف القراءات العشر : ينظر (0)

.نظم رسم: يف ج (5)

.لها: يف أ (1)

.مابين القوسين مثبت من أ (2)

.آخرا  : والمثبت من أ يستقيم مع قوله بعدها. يف األول: يف  . بين القوسين مثبت من أ ما (6)

.ذلك: يف أ (7)

 .مابين القوسين مثبت من أ (9)
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مـن نسـخة  نقال   وكان الفراغ من هذا الشر  المبارك، كثيرا   وصحبه وسلم تسليمًا

محرر هذا الفن أحمد بن أحمد بـن عبـد الحـق السـنباطي  ةبخط مؤلفه العالم العالم

ر لطـف حسن بـن حسـين شـاجو تعالى قير إلى اهللفعلى يد ال ،الشافعي عفى اهلل عنه

الثالثاء بعد صالة يوم تم ، ولمن دعا لهما بالمغفرة والسالم، لوالديهله واهلل به وغفر 

 .ـه8852جماد آخر  شهر 05الظهر 

*              *              * 

                                                 
يف ليلـة األحـد على يد مؤلفه شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن أحمـد بـن عبـد الحـق السـنباطي الشـافعي، : يف أ (8)

ي لعلقـه الفقيـر اسـماعيل بـن إبـراهيم المتبـو ،تسـعمائةالمبارك عاشر شهر شوال سنة تسـع وسـبعين و

 .بتاريخ يوم ثامن عشر من المحرم سنة اثنان وتسعون وتسعمائةالمتبولي  لولده أحمد شها  الدين



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 

 
449 

 اخلامتة

 وبعد،،،. الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم

  يف مبحث دقيق من مباحـث علـم القـراءات وهـو فقد مّن اهلل علي بتحقيق كتا

 :وقف حمزة وهشام على الهمز، وقد كان من أهم نتائج هذا التحقيق

،هور عناية أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي بنظم وشر  با  وقف / 8

 .حمزة وهشام على الهمز لتشعب مسائله وصعوبة ضبطها

وفق ترتيب نظم حرز األماين ذكر المؤلف مسائل وقف حمزة وهشام مرتبة / 0

 .المعروف بالشاطبية

اعتنى المؤلف بذكر أوجـه الوقـف الرسـمي والقياسـي يف كـل مـا ذكـره مـن / 5

 .مسائل الهمزة عند الوقف لحمزة وهشام

،هرت دقة المؤلف من خـالل عنايتـه بـذكر مـا تصـح القـراءة بـه مـن أوجـه / 1

ا  يف ذلك غالبًا على كتـا  النشـر تخفيف الهمز لحمزة وما ال تصح القراءة به معتمد

 .يف القراءات العشر البن الجزري

التخفيف القياسـي وهـو األشـهر، : لحمزة يف تخفيف الهمز مذهبان، األول/ 2

 .التخفيف الرسمي وهو المعتمد على مراعاة رسم المصحف: والثاين

 

*              *              * 
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 املصادر واملراجع

أبـو القاسـم شـها  الـدين عبـد الـرحمن بـن ، اين مـن حـرز األمـاينإبراز المعـ .8

 سـنة المتـو )إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بـأبي شـامة 

 .دار الكتب العلمية، (هـ662

أحمد بن محمد بن أحمد بـن ر، إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عش .0

، شـها  الـدين الشـهير ب
ّ
، (هــ8887 سـنة المتـو )البنـا عبد الغني الـدمياطي

 .م0226هـ، 8107، 5، طلبنان، دار الكتب العلمية، أنس مهرة :تحقيق

اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة، أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد اهلل بن  .5

باسـم بـن حمـدي بـن حامـد . د: ، تحقيق(ه590المتو  سنة )غلبون المقرئ 

، 8طان الدوليـة يف حفـا القـرآن للعسـكريين، طالسيد، طبعة جائزة األمير سل

 .م0288هـ، 8150

اإلضاءة يف بيـان أصـول القـراءة، علـي بـن محمـد الضـباع، المكتبـة األزهريـة  .1

 .م8000هـ، 8،8102للرتاث، ط

خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي ، األعــالم .2

 .م0220 ،82، طندار العلم للماليي ،(هـ8506 سنة المتو )الدمشقي 

اإلفهام يف شر  با  وقف حمزة وهشام، محمد بن أحمد بن داود المعروف  .6

 .، مخطوط(هـ972المتو  سنة )بابن النجار 

أحمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن خلـف األنصـاري ، إلقناع يف القـراءات السـبعا .7

دار  ،(هـــ212 ســنة المتــو )الغرنــاطي، أبــو جعفــر، المعــروف بــابن الَبــاِذ  

 .للرتاث الصحابة

البديع يف معرفة ما رسم يف مصحف عثمان رضي اهلل عنـه، ابـن معـاذ الجهنـي  .9

غانم قـدوري الحمـد، دار عمـار . د: ، تحقيق(هـ110المتو  سنة )األندلسي 

 .للنشر والتوزيع

أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة اهلل المعـروف بـابن عسـاكر ، تاريخ دمشق .0



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 

 
431 

دار الفكر للطباعة ، رو بن غرامة العمرويعم: ، تحقيق(هـ278 سنة المتو )

 .م8002هـ، 8182، والنشر والتوزيع

تحفــة األنــام يف الوقــف لحمــزة وهشــام، لإلمــام محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن  .82

عبـد اهلل بـن حّمـاد القرشـي، : ــ، تحقيـق(ه006المتو  سـنة )عبداهلل القبيبايت 

دين، قسـم الكتـا  رسالة علمية، قدمت إلى جامعة أم القرى، كلية أصـول الـ

 .هـ8100والسنة، 

التــذكرة يف القــراءات الثمــان، أبــو الحســن طــاهر بــن عبــد المــنعم بــن غلبــون  .88

، 8أيمـن رشـدي سـويد، ط: ، تحقيـق(هــ500المتو  سـنة )المقرئ الحلبي 

 .م8008هـ، 8180

عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو ، التيسير يف القراءات السـبع .80

 ،0، طبيروت –دار الكتا  العربي  ،اوتوتريزل، (هـ111 سنة المتو )الداين 

 .م8091، هـ8121

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمـرو ، جامع البيان يف القراءات السبع .85

أصـل الكتـا  )، اإلمـارات –جامعـة الشـارقة ، (هــ111 سـنة المتو )الداين 

رســائل وطباعتهــا رسـائل ماجســتير مــن جامعــة أم القــرى وتــم التنســيق بــين ال

 .م0227هـ، 8109 ،8، ط(بجامعة الشارقة

 المتو )الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد اهلل ، لحجة يف القراءات السبعا .81

عبـد العــال سـالم مكـرم، األســتاذ المسـاعد بكليــة . د :، تحقيــق(هــ572 سـنة

 .هـ8128، 1، طبيروت ،دار الشروق ،جامعة الكويت ،اآلدا 

 األصـل، أبـو ، لسبعةالحجة للقراء ا .82
ّ
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسـي

، بشـير جويجـابي ،بـدر الـدين قهـوجي: ، تحقيـق(هــ577 سـنة المتو )علي 

 ،دار المـأمون للـرتاث، أحمد يوسف الـدقاق ،عبد العزيز ربا : راجعه ودققه

 .م8005هـ، 8185، 0، طبيروت، دمشق

محمــد أمـين بــن فضــل اهلل بــن  ،خالصـة األثــر يف أعيــان القـرن الحــادي عشــر .86
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 سـنة المتـو )محب الدين بـن محمـد المحبـي الحمـوي األصـل، الدمشـقي 

 .بيروت ،دار صادر، (هـ8888

درة الحجال يف أسماء الرجـال، ذيـل وفيـات األعيـان، أبـو العبـاس أحمـد بـن  .87

: ، تحقيــق(هـــ8202المتــو  ســنة )محمــد المكناســي الشــهير بــابن القاضــي 

ــو النــور، مكتبــة دار الــرتاث، القــاهرة، المكتبــة العتيقــة،  محمــد األحمــدي أب

 .تونس

أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن ، الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة .89

محمد عبد المعيـد : ، تحقيق(هـ920 سنة المتو )أحمد بن حجر العسقالين 

هــ، 8500، 0، طالهنـد، صـيدر ابـاد، مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة، ضان

 .م8070

الرعايـــة لتجويـــد القـــراءة، وتحقيـــق لفـــا الـــتالوة بعلـــم مراتـــب الحـــروف  .80

ومخارجها وصفاهتا وألقاهبا وتفسـير معانيهـا وتعليلهـا وبيـان الحركـات التـي 

: ، تحقيق(هـ157المتو  سنة )تلزمها، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد 

 .م8006هـ، 8187 ،5أحمد حسن فرحات، دار عمار، األردن، عمان، ط. د

الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة، أبو علي الحسن بـن محمـد بـن إبـراهيم  .02

، مـن أول الكتـا  إلـى هنايـة أبـوا  (هـ159المتو  سنة )المالكي البغدادي 

ـــق ـــة، درجـــة . د: األصـــول، تحقي ـــل محمـــد آل إســـماعيل، رســـالة علمي نبي

مية، كليـة أصـول الدكتوراه، قـدمت لجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـال

 .هـ8182الدين، قسم القرآن وعلومه، عام 

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهـد ، السبعة يف القراءات .08

، مصر، دار المعارف، شوقي ضيف: ، تحقيق(هـ501 سنة المتو )البغدادي 

 .هـ8122، 0ط

حـرز  وهـو شـر  منظومـة)وتـذكار المقـرئ المنتهـي  ئسراج القـارئ المبتـد .00

علي بن عثمان بـن ( أو أبو البقاء)أبو القاسم ، (األماين ووجه التهاين للشاطبي
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محمد بن أحمـد بـن الحسـن المعـروف بـابن القاصـح العـذري البغـدادي ثـم 

راجعــه شــيخ المقــارئ ، (هـــ928 ســنة المتــو )المصــري الشــافعي المقــرئ 

 .م8021، هـ8575 ،5، طعلي الضباع:المصرية

شمس الدين أبو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن ، ءسير أعالم النبال .05

، هـــ8107 ،القــاهرة ،ثيدار الحــد، (هـــ719 ســنة المتــو )َقاْيمــاز الــذهبي 

 .م0226

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .01

ــو الفــال   محمــود  :، تحقيــق(هـــ8290 ســنة المتــو )الَعكــري الحنبلــي، أب

 ،دار ابــن كثيــر، دمشــق، عبــد القــادر األرنــاؤوط: خــرج أحاديثــه، نــاؤوطاألر

 .م8096هـ، 8126، 8، طبيروت

شــر  العالمــة ابــن عبــد الحــق الســنباطي علــى حــرز األمــاين ووجــه التهــاين  .02

يحيــى بــن محمــد زمزمــي، رســالة دكتــوراه، قــدمت إلــى : للشــاطبي، تحقيــق

 . هـ8189السنة، جامعة أم القرى، كلية أصول الدين، قسم الكتا  و

، (هــ112المتـو  سـنة )شر  الهداية، أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي،  .06

ــق ــعودية، : تحقي ــة الس ــة العربي ــد، المملك ــة الرش ــدر، مكتب ــعيد حي ــازم س ح

 . هـ8182الرياض، 

شر  بـا  وقـف حمـزة وهشـام علـى الهمـز مـن الشـاطبية، حسـن بـن قاسـم  .07

 .حمد خضير الزوبعي، جامعة بغدادم: ، تحقيق(ه710المتو  سنة )المرادي 

محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، ، شر  طيبة النشر يف القراءات العشر .09

الدكتور مجـدي : تقديم وتحقيق،(هـ927 سنة المتو )محب الدين النَُّوْيري 

هــ، 8101، 8، طبيـروت –دار الكتـب العلميـة ، محمد سـرور سـعد باسـلوم

 .م0225

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن ، قراءاتشر  طيبة النشر يف ال .00

الشـيخ أنـس : ضـبطه وعلـق عليـه، (هــ955 سـنة المتـو )محمد بن يوسـف 
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 .م0222هـ، 8102، 0، طبيروت –دار الكتب العلمية ، مهرة

الدر النثيـر والعـذ  النميـر، : شر  كتا  التيسير للداين يف القراءات المسمى .52

بـن أبـي السـداد أبـي محمـد المـالكي الشـهير  عبد الواحد بن محمد بـن علـي

عادل أحمـد عبـد الموجـود، الشـيخ : ، تحقيق(هـ722المتو  سنة )بالمالقي 

ــة، . علــي محمــد معــوض، د ــب العلمي أحمــد عيســى المعصــراوي، دار الكت

 .م0225هـ، 8101، 8بيروت، لبنان، ط

عبـد شـمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن  ،الضوء الالمع ألهل القـرن التاسـع .58

 سـنة المتـو )الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بـن محمـد السـخاوي 

 .بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، (هـ020

أبــو عبـد اهلل محمــد بــن ســعد بـن منيــع الهاشــمي بــالوالء، ، الطبقـات الكــربى .50

: تحقيــق، (هـــ052 ســنة المتــو )البصــري، البغــدادي المعــروف بــابن ســعد 

 .م8002 هـ،8182، 8، طبيروت ،دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا

العقد النضيد يف شر  القصيد، شـر  القصـيدة الشـاطبية يف القـراءات السـبع،  .55

المتـو  )أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد المعـروف بالسـمين الحلبـي 

أيمــن رشــدي ســويد، دار نــور المكتبــات . د: ، دراســة وتحقيــق(هـــ726ســنة 

 .هـ8100، 8المملكة العربية السعودية، جدة، ط للنشر والتوزيع،

ــو محمــد  .51 ــرا  القصــائد يف أســنى المقاصــد يف رســم المصــحف، أب عقيلــة أت

المتـو  سـنة )القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني األندلسي 

 .هـ8100، 8أيمن رشدي سويد، دار نور المكتبات، ط. د: ، تحقيق(هـ202

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بـن ، ت القراءغاية النهاية يف طبقا .52

 .مكتبة ابن تيمية، (هـ955 سنة المتو )محمد بن يوسف 

علــي بــن محمــد بــن ســالم، أبــو الحســن النــوري  ،يــث النفــع يف القــراءات الســبعغ .56

أحمـد محمـود عبـد : ، تحقيـق(هـ8889 سنة المتو )الصفاقسي المقرئ المالكي 

 .م0221هـ، 8102، 8، طبيروت، دار الكتب العلمية، انالسميع الشافعي الحفي
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علي بن محمد بن سالم، أبـو الحسـن النـوري  ،يث النفع يف القراءات السبعغ .57

سـالم بـن غـرم  :، تحقيق(هـ8889سنة  المتو )الصفاقسي المقرئ المالكي 

اهلل الزهراين، رسالة علمية، درجة الدكتوراه، قـدمت لجامعـة أم القـرى، كليـة 

 .هـ8106الدين، قسم الكتا  والسنة،  أصول

المتـو  )فتح الوصيد يف شر  القصيد، أبو الحسن علي بن محمد السـخاوي  .59

موالي محمد اإلدريسـي الطـاهري، مكتبـة الرشـد، . د: ، تحقيق(هـ615سنة 

 .م0220ه، 8105المملكة العربية السعودية، الرياض، 

اهلل بن عبد الرحيم بـن إبـراهيم  الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية، هبة .50

عبد : ، تحقيق(هـ759المتو  سنة )الجهني الحموي المعروف بابن البارزي 

اهلل بن حامد السليماين، رسـالة علميـة، درجـة الماجسـتير، قـدمت لجامعـة أم 

 . هـ8187القرى، كلية أصول الدين، قسم الكتا  والسنة، 

لقرن الحادي عشر، مصطفى بـن فـتح فوائد االرتحال ونتائج السفر يف أخبار ا .12

عبـد اهلل محمـد الكنـدري، دار : ، تحقيق(هـ8805المتو  سنة )اهلل الحموي 

 .هـ8150، 8النوادر، ط

 ،فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم المعــاجم والمشــيخات والمسلســالت .18

 بـن عبـد الكبيـر ابـن محمـد الحسـني اإلدريسـي، المعـروف 
ّ
محمد َعْبد الَحي

دار ، إحســان عبــاس: ، تحقيــق(هـــ8590 ســنة المتــو )تــاين بعبــد الحــي الك

 .م8090 ،0، طبيروت، الغر  اإلسالمي

مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـو  الفيروزآبـادى ، لقاموس المحـيطا .10

، مكتـب تحقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة: تحقيـق، (هــ987 سنة المتو )

طباعـــة والنشـــر مؤسســـة الرســـالة لل، محمـــد نعـــيم العرقُسوســـي: بإشـــراف

 .م0222هـ، 8106 ،9، طلبنان، بيروت والتوزيع،

يوسـف بـن علـي بـن جبـارة بـن ، لكامل يف القراءات واألربعين الزائدة عليهاا .15

 سنة المتو )محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الُهَذلي اليشكري المغربي 
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يـع مؤسسـة سـما للتوز، جمال بن السيد بن رفاعي الشايب: ، تحقيق(هـ162

 .م0227 هـ،8109 ،8، طوالنشر

كتا  المبهج يف القـراءات الثمـان، وقـراءة األعمـش وابـن محيصـن واختيـار  .11

خلــف واليزيــدي، أبــو محمــد عبــد اهلل بــن علــي بــن أحمــد المعــروف بســبط 

عبـد العزيـز بـن : ، تحقيـق(هــ218المتـو  سـنة )الخياط البغـدادي الحنبلـي 

ستير، قدمت لجامعة اإلمام محمد بن ناصر السرب، رسالة علمية، درجة الماج

 .هـ8122سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، 

عمرو بن عثمان بن قنرب الحارثي بالوالء، أبو بشـر، الملقـب سـيبويه ، لكتا ا .12

مكتبـة الخـانجي، ، عبد السالم محمد هارون :، تحقيق(هـ892 سنة المتو )

 .م8099 ،هـ8129الثالثة، : الطبعة، القاهرة

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو محمد مكي بن أبي  .16

محيي الدين رمضان، مؤسسـة : ، تحقيق(هـ157المتو  سنة )طالب القيسي 

 .م8091هـ، 8121، 5الرسالة، بيروت، لبنان، ط

كنــز المعــاين يف شــر  حــرز األمــاين ووجــه التهــاين، لإلمــام إبــراهيم بــن عمــر  .17

أحمد اليزيدي، المملكـة المغربيـة، : ، تحقيق(هـ750المتو  سنة )ي الجعرب

 . هـ8180وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

أبو محمد، عبد اهلل بن عبـد المـؤمن بـن الوجيـه بـن  ،الكنز يف القراءات العشر .19

 المقرئ تـاج الـدين ويقـال نجـم 
ّ
عبد اهلل بن على ابن المبارك الّتاجر الواسطي

مكتبــة الثقافــة ، خالــد المشــهداين. د :، تحقيــق(هـــ718 ســنة لمتــو ا)الــدين 

 .م0221هـ، 8102، 8، طالقاهرة، الدينية

نجم الدين محمـد بـن محمـد الغـزي ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة .10

ــو ) ــنة المت ـــ8268 س ــق(ه ــل المنصــور: ، تحقي ــة،  ،خلي ــب العلمي دار الكت

 .م8007هـ، 8189 ،8، طلبنان ،بيروت

الآللــئ الفريــدة يف شــر  القصــيدة، ألبــي عبــداهلل محمــد بــن حســن الفاســي  .22
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ــنة) ــو  س ـــ626: المت ــق(ه ــالة : ، تحقي ــاين، رس ــد نمنك ــد المجي ــد اهلل عب عب

ماجســتير، قــدمت إلــى جامعــة أم القــرى، كليــة أصــول الــدين، قســم الكتــا  

 .هـ8102والسنة، 

ران النيسـابورّى، أبـو أحمد بن الحسـين بـن مِْهـ، المبسوط يف القراءات العشر .28

مجمــع اللغــة ، ســبيع حمــزة حــاكيمي: تحقيــق، (هـــ598 ســنة المتــو )بكــر 

 .م8098،دمشق، العربية

أبـو داود، سـليمان بـن نجـا  بـن أبـي القاسـم ، مختصر التبيين لهجاء التنزيـل .20

أحمـد شرشـال، . د: ، تحقيق(هـ106 سنة المتو )األموي بالوالء األندلسي 

 .م0220 ،هـ8105، مدينة المنورةال، مجمع الملك فهد

إبراهيم بن سـعيد بـن حمـد  ،مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات .25

 ،8، طالمملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، دار الحضارة للنشـر، الدوسري

 .م0229 ،هـ8100

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصـور  ،عاين القراءات لءزهريم .21

، جامعة الملك سـعود ،مركز البحوث يف كلية اآلدا ، (ـه572 سنة المتو )

 .م8008هـ، 8180، 8، طالمملكة العربية السعودية

شـها  الـدين أبـو عبـد اهلل ، إرشاد األريب إلى معرفـة األديـب ،معجم األدباء .22

إحسـان  :، تحقيـق(هــ606 سـنة المتو )ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي 

 .م8005، هـ8181، 8، طبيروتدار الغر  اإلسالمي، ، عباس

معجم البلدان، شها  الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي  .26

 .م8002، 0، دار صادر، لبنان، بيروت، ط(هـ606المتو  سنة )

ــة ، معجــم المــؤلفين .27 عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحال

إحيـاء الـرتاث  روت، داربيـ ،مكتبة المثنـى، (هـ8129 سنة المتو ) يالدمشق

 .بيروت ،العربي

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .29
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دار الكتـب ، (هــ719 سـنة المتـو )بن أحمد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي ا

 .م8007هـ، 8187، 8، طالعلمية

ن عمـر أبـو عثمان بـن سـعيد بـن عثمـان بـ، المقنع يف رسم مصاحف األمصار .20

، محمــد الصــادق قمحــاوي: المحقــق، (هـــ111 ســنة المتــو )عمــرو الــداين 

 .مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة

موجز يف ياءات اإلضافة : ويليه ،المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر .62

عمر بن قاسم بن محمد بن علي األنصاري أبو حفص، سـراج الـدين ، بالسور

ار الشافعي أحمد محمـود عبـد  :، تحقيق(هـ059 سنة المتو )المصري  النشَّ

ــان ــافعي الحفي ــة ،الســميع الش ــب العلمي ــروت ،دار الكت ـــ، 8100، 8، طبي ه

 .م0228

شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن ، النشر يف القراءات العشر .68

 المتـو )علي محمـد الضـباع : ، تحقيق(هـ 955: المتو )محمد بن يوسف 

 .تصوير دار الكتا  العلمية ،المطبعة التجارية الكربى، (هـ8592 سنة

محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبـد ، النور السافر عن أخبار القرن العاشر .60

 ،8ت، طبيـرو ،دار الكتـب العلميـة، (هــ8259 سـنة المتـو )اهلل الَعْيَدُروس 

 .هـ8122

المتو  سـنة )ي هجاء مصاحف األمصار، أبو العباس أحمد بن عمار المهدو .65

ـــ112 ــق(ه ــة . د: ، تحقي ــة العربي ــن الجــوزي، المملك حــاتم الضــامن، دار اب

 .هـ8152، 8السعودية، الرياض، ط

هداية القارئ إلى تجويد كالم البارئ، عبد الفتـا  السـيد عجمـي المرصـفي،  .61

 .0مكتبة طيبة، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، ط

إسماعيل بن محمد أمين بـن ، مؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء ال .62

ــاين البغــدادي  ــر ســليم الباب ــو )مي ــة ، (هـــ8500 ســنة المت ــة وكال ــع بعناي طب

ـــة اســـتانبول ـــة يف مطبعتهـــا البهي أعـــادت طبعـــه م، 8028 ،المعـــارف الجليل



 سعاد بنت جابر الفيفي .د                                            أقسام اهلمز ياملشتملة عىل بيان رسم املئينيةرشح املنظومه 
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 .لبنان ،بيروت ،باألوفست دار إحياء الرتاث العربي

أبــو علــي  ،نيــة أئمــة األمصــار الخمســةالــوجيز يف شــر  قــراءات القــرأة الثما .66

، (هـــ116 ســنة المتــو )الحســن بــن علــي بــن إبــراهيم بــن يــزداد األَْهــَوازي 

 .م0220، 8، طبيروت اإلسالمي،دار الغر  ، دريد حسن أحمد :تحقيق

المتـو  )الوسيلة إلى كشف العقيلة، أبو الحسـن علـي بـن محمـد السـخاوي  .67

اإلدريسـي الطـاهري، مكتبـة الرشـد، موالي محمد . د: ، تحقيق(هـ615سنة 

 .م0225هـ، 8101، 0المملكة العربية السعودية، الرياض، ط

أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .69

، (هــ698 سـنة المتـو )بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي ا

 .تبيرو ،دار صادر، إحسان عباس: تحقيق

 

*              *              *
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Explanation of the system of the Koran Suras that are 

more than one hundred verses that include an official 

statement of Hamza sections, compiled by Shahabuddin 

Ahmed bin Ahmed bin Abdul Haq al-Sunbati and then 

the Egyptian Cairene Al-Shafi'I, the theology scholar 

and veteran reciter (deceased year: 999 H). 
 

Dr. Suad bint Jaber Al - Fifi 
Member of the Faculty of Islamic Studies, Prince Sultan bin Abdul Aziz 

University 

 

Abstract 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Messenger of Allah, then: 

The nature of this research has necessitated dividing it into two 

parts. The first part is the study. It includes two sections, the first of 

which is the presentation of the author and his scientific life. It is 

composed of three chapters. Part two is entitled: The definition of the 

book verified. It includes three chapters as well. Then the second 

section contains the text verified. 

The author of this book is one of the outstanding scholars who 

lived in the tenth century AH. He had played a significant role in 

enriching the Islamic Library with a number of useful works. His book 

encompassed an explanation of his system in the commentary of 

Hamza and Hisham on the Hamz. This book is characterized by his 

attention to mentioning aspects of official and standard mitigation and 

the vital aspects of correct recitation of Koran, which helps to become 

acquainted with the words of the Koran from various aspects. 

We plead God to make this work purely for His Content, and 

make it useful to readers. 

Keywords: Hamza, Hisham, Hamz, dilution, official, 

standard, facilitation, substitution, transport, verification. 

 

*              *              * 
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Directing the readings at “Ibn Jossi al-Kalbi” Collecting 

and studying" of Surat al-Fatihah and Al Baqra 

 
Dr. Ahmed bin Ali bin Hayyan Al-Huraisi 

Assistant Professor, Reading Department, Umm Al Qura University 

 

Abstract 
  

The search consists of an introduction and a preface. The 

preface includes: 
 

Talking about the science of the direction of readings 

through the following points: 
 
- The most important terms of allegation science. 

- The most important books of it. 

Then the chapter of: Imam “Ibn Jossi al-Kalbi”, and its interpretation 

“Al Tasheel fe Olom Al Tanzeel”, which has two sections: 

The first Section: A brief translation of Imam “Ibn Jossi al-Kalbi”.  

The second section: the book of “Al Tasheel fe Olom Al Tanzeel”. 

Then, directing the readings mentioned in Surat al-Fatihah and Al  

Baqra Collecting and studying 

 

*              *              * 
. 
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Emphasis of Pronouns in Arabic 

A Quranic Syntax Study 

 

Dr. Abdullah Abdul Qadir Al-Taweel 
University of Adiyaman, 

College of Islamic Sciences 

 

Abstract 

Pronouns occupy an important aspect of the linguistic structure of 

the Arabic language, because the need to use pronouns in the 

linguistic structure is unavoidable in order to avoid confusion by 

repeated names, and to achieve the purpose of synopsis and 

abbreviation. 

I have explored modern grammar books on the emphasis of 

pronouns when presented as per the provisions of emphasis in both 

verbal and moral aspects. However, the predominant feature to 

address this aspect of the assertion is non-organization of its scales so 

that the reader can hardly discern the provisions of each kind of 

pronoun used in this section. 

This research deals with the relationship of pronouns with the 

purpose of emphasis, which is based on the division of pronouns into 

three types: separate, affixed and implied. We will review the 

provisions of the separate pronouns in the assertion of emphasis, 

whether the pronouns of subject, object or predicative, verbally and 

non-verbally. Then, we will tackle the provisions of the implied 

pronouns used for affirmation, which are used for subject, either 

verbally or non-verbally.    

In addition to the study of the provisions of pronouns in the 

subject of assertion, the research has dealt with the question of the 

connection of the words of non-verbal emphasis with certain 

pronouns, although the pronoun is not followed or follower, it refers 

to the asserted item. The provisions of the separate and related 

pronouns are addressed in the subject of assertion and the provisions 

of pronouns are handled in an independent study of the grammatical 

provisions first, followed by a statistical study of the text of the Holy 

Quran. 

*              *              * 
. 
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Vagueness of names of the Prophet’s Companions, May 

God be pleased with them, in the Quran 
 

Dr. Ali bin Abdul Rahman bin Ibrahim al-Najashi 
Assistant Professor at the Department of Quran and its Sciences in the 

Faculty of Religious Origins 

Imam Mohammed bin Saud Islamic University 
 

Abstract 

This search consists of an introduction, two sections, and a 
conclusion. 

Introduction: It contains the importance of research, the reason 
for its compilation, previous studies, its plan, and the research 
methodology. The first part consists of: the preface, the meaning of 
the vague, the meaning of the Veil and the relationship between them. 
It has four assertions: the first one: The occult is a kind of Quran 
sciences and has four aspects; the first:  the reasons for the occult in 
the Koran, the second aspect: the care of the ancestors with the 
vagueness of the Koran, the third aspect: the way to uncover the 
occult in the Koran, the fourth aspect: the writings on the occult. The 
second part covers employing vagueness for not exposing sinners. It 
has two aspects. Not exposing sinners is a benevolent deed awarded 
by God, and those who are worthy of protection from exposition. The 
third one: the stature of the Prophet’s Companions, God bless them 
and there are two aspects; the first: the virtue of companions and their 
place of religion, the second: The human error can be made by the 
Companions and their non-infallibility. The fourth is: the vague 
conditions of the Companions, God be pleased with them, in the 
Koran. This section has four subsections; the first is making unknown 
in worship, the second is: vagueness in the priority. The third is: 
vagueness in etiquette and behavior. The fourth is: veiling the matter 
of Jihad. The Second Part covers studying verses in which vagueness 
appears on the Prophet’s Companions, God bless them, which came in 
sixteen places in the Book of God. The finale is inclusive of the most 
important conclusions, most importantly is that Allah meant to protect 
sinners from exposition and to focus on the emblem in Qur'an. This 
Part includes recommendations including the propagation of the 
protection of sinners in curricula and among the educators. Then, we 
provide the sources proved and references. 

 
Keywords: opaque, veil, definition, Companions. 

*              *              * 
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(Effectiveness of the Believer Woman in the Light of 

Quranic Stories) 

Dr. Munira Bint Mohammed bin Nasser Al Dosari 
Co-Professor of Quranic  Exegesis and Sciences at the University of Imam Abdul 

Rahman al-Faisal 

 

Abstract 
 

Praise be to Allah and Peace and Mercy be upon the Messenger and all 
his Kin and Companions. Then,  

The Holy Quran has paid the due care to the woman and her affairs. She 
has occupied a wide space in its Verses in general and in the verses of the 
Quranic Stories in particular. Through the Verses of the stories, Quran has 
provided many models of women who played a role in the biography of the 
Prophets, God’s Peace and Mercy be upon them, it has detailed the level of 
effectiveness and influence of women either as a mother, a wife, or a sister. 

The Holy Quran has focused on the bright aspects of her history, and 
presented many of them as models not only for women but for the entire 
humanity; 

Women were presented as a model for the leadership, a model of purity, 
chastity and purity, and a powerful human model to demonstrate the 
effective and distinguished role of the woman in the public and private 
spheres, and correct the misconceptions related to the woman. 

The research is merely a study on the efficacy of woman and the 
positive and active role she has in her community and influence on those 
dealing with her under the title (The Effectiveness of Believer Women in the 
Light of Qur'anic Stories) 

The study has been divided into an introduction, preamble, four parts 
and finale: 

Introduction: The objectives of study, previous studies, research limits, 
research methodology and research plan. 

Preamble: Definition of effectiveness in language and terminology. 
Part I: Woman in the Holy Quran 
Part II: The efficacy of woman in the light of the Story of Um Musa, his 

sister and Pharaoh's wife 
Part III: The efficacy of the woman in the light of the story of the Queen 

of Sheba. 
Part IV: The efficacy of the woman in the light of the story of Miriam, 

daughter of Imran 
Then, the conclusion including the results and the index of references. 
I plead God for success and thank God the Lord of the Worlds and may 

God’s Peace, Mercy and Blessings be upon our Prophet Mohamed and all 
his Kin and Companions. 

*              *              *. 
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Gift and Approximation 

Compiled by 
Scholar: Abi Zayd 'Abd al-Rahmaan Ibn Abi Al-Qasim Ibn 

Muhammad Ibn Al-Qadi 
(Deceased: 1082 AH) 

 

Dr. Kamel bin Saud Al - Enezi 
 Assistant Professor at the Department of Quranic Studies 

King Saud University 
 

Abstract 

This research contains a summarized study and thesis in 

the science of Recitations by the Scholar Reciter Abi Zaid 

Abdul Rahman bin al-Qadi (deceased  1082 AH), in which 

he summarized the provisions of halting the recitation of 

Koran on the pronoun of feminization of Imam al-Kasai 

explaining the aspects of priority for the Moroccans therein. 

 The importance of this thesis is manifested in the fact 

that it is concerning one the paramount Moroccan scholars 

in the science of Koran Recitation. The presentation of its 

material is in an encompassing synopsis and the 

introduction of provisions without boring prolongation, with 

the diversity of sources recited. 

 I have relied in the realization and production of this 

thesis on three hand-written copies, and divided the research 

into: introduction, two sections, conclusion, and indexes. 

 

*              *              * 
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6-Ayah 6 from Al Nisa Surah:  

“ Make trial of orphans until they reach the age of marriage”  

Test him in buying and selling and test her in home works .  

 

7-Ayah 3 from Al Nisa Surah:  

“If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan” 

It is about justice in marriage and the orphan female to be given similar 

dowry to other women. 

 

8-Ayah 127 from Al Nisa Surah:  

“ And what has been rehearsed unto you in the book, concerning the 

orphans of women”  

The reason for revealing this Ayah is that Aysha said that some 

guardians of the orphan girls get married to them if they were 

beautiful to confiscate their properties but if they were hideous they 

prevent their marriage to inherit them after death.  

 

9-Caring about the psychological aspect of the orphan is of paramount 

significance as it will affect his health, mentality and conduct.  

 

10-As a condition to give back the property of an orphan to him, the 

guardian must ensure that he maintains sound judgment and straight 

conduct but one of the is not sufficient.  

 
 
. 
 

*              *              *
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Research Synopsis 

The Orphan in Quran 

Objective Analytical Study 
 

Dr. Abdul Moniem Hawas Al Hawas 
Associate Prof.  

College of Sharia & Islamic Studies, Hasa 

Abstract 

1-The holy Quran focused immensely on caring for orphans as it was 

mentioned 23 times in various Ayahs, all calling guardians of orphans 

and all individuals of the society to take care of the orphan, be kind to 

him, give him his right and warned from devouring the orphan’s 

property.  

 

2-Ayah 8 from Al Nisa Surah:  

“ If at the time of division; relatives , orphans or poor were present”  

It means that who are dividing the inheritance are urged to give 

something to these groups as comfort. Good deed in the ayah means 

every kind words and invocation for blessing.  

 

3-Ayah 220 of the Surah of Al Baqarah:  

“they ask you concerning orphans say the best thing to do is for their 

good if you mix their affairs with yours they are your brethren”  

Mixing here the property of the guardian with property of the orphan is 

to be for the interest of the orphan.  

 

4-Ayah 152 of the Surah of Al Anam:  

“ And come not nigh to the orphan’s property except to improve it until 

he attains the age of full strength”  

The ayah here means to improve the property of the orphan until you 

perceive in his sound judgment and straight conduct.  

 

5-Ayah 2 from Al Nisa Surah:  

“ Don’t mingle your worthless properties with the orphan good 

properties”  

This means that the property of the orphan must be separate and the 

restored property must be equal to the received property.  
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Introduction of edition (29) 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

Praise be to Allah, the compassionate, who created human, taught them 
everything they need to know. 

And peace and blessings be upon the teacher who taught people well-
being and his family and companions. 

                                             After that, 

This is the twenty ninth issue of Tebyan Magazine for Quranic Studies. 
We provide it to the scientists, students, researchers and specialists in 
Quranic studies, including various researches in Quranic studies in the 
readings, drawing of the Mus-haf, the objective interpretation and the 
linguistic studies related to the dear book and the achievement of the 
manuscript, in which a distinguished group of male and female researchers 
participated. 

 

The best thing to think about, the best thing that we ever live with is the 
Book of Allah, its interpretation and clarification of guidance and sciences, 
as it is the strong cord and the straight path that guide us to the right path.  

 

And then, O dear reader! These issues of Tebyan Magazine for Quranic 
studies contribute to the advice of the Book of Allah, in compliance with the 
words of the Prophet peace be upon him "religion is advice; we said to 
whom? He said to Allah, his book, his Messenger and the imams of the 
Muslims and their public" narrated by Muslim. 

 

At last, I want to thank, after thanking Allah, the Custodian of the Two 
Holy Mosques and His Crown Prince for their care and interest of the Book 
of Allah. And I ask Allah to reward them with the best reward and extend 
their age in obedience. I would also like to thank the Director of the Imam 
University / Suleiman bin Abdullah Aba Al Khail, for his efforts in 
supporting science, scientists and scientific research. 

 

Oh Allah, preserve our country's faith, security and leadership. 

Oh Allah, make our work sincere to your face as you are the listener and 
respondent. 

And peace and blessings be upon our master Muhammad and his family 
and companions. 

 

 
Editorial Board Head 

Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 
 



 هـ3412( 92)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
472 

 

 

Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example: 
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

* * * 
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Technical Specifications of the Research: 
- The font (Traditional Arabic) is used for  Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for  English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses: 

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows:  [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts: 

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example: 
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities: 

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities: 

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions: 

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases: 
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings: 

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria: 

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.   

5   

Review of Literature:  complete, clear 
relation in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology:  Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In “Tibian” Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties: 

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study: 

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery: 

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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