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أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 اإلسالمية

* * * 

 

 احملاضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 ك سعود بالرياضأستاذ الدراسات القرآنية جبامعة املل

 
 أستاذ القراءات جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
 

 وعلومه جبامعة جازانالقرآن أستاذ

* * * 

 

 أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداهللكرسي امللك 

 إلمام حممد ابن سعود اإلسالميةجبامعة ا

-عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 مصر جامعة األزهر 

 
عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة 

 مااليا مباليزيا

 ئيس جملس األمناء جبامعة إستنابول برتكيار

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

 
 العراق جامعة تكريت-األستاذ بكلية الرتبية

 
 ت القرآنية باململكة األردنيةاملشرف على مركز بينات للدراسا

* * * 

 

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 -

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

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

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

 (.العلمية عليها

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

 . موضوعه ومحتواه

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

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

 :شروط تسليم البحث

 .أال يكون البحث قد سبق نشره -

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

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن ال يكو، أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الباحث 

 .مدى الفائدة العلمية من نشره التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  03أن ال يزيد عدد الصفحات عن  -

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

رتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة رفع البحث عرب البوابة اإللك -

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

 :مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -

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

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

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

 . كلمات( 6)

والكلمات ، تهرفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتب -

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

 .ترجمة متخصص

 :إجراءات التحكيم

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

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   50 مة الموضوع العلميةقي

   50 جدة الموضوع واإلضافة العلمية

   50 سلمة منهجية البحث

   50 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   333 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

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

م ا - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، لبحوث من قبل محكمين اثنين على األقلُتحكَّ

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  :ُتحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
0   

، خاتمــة، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــة مراجــع، اتتوصــي ــوفر العناصــر . قائم ــع ت م

 .األساسية لكل منها

0   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

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

   0 الطباعة، اإلملء، النحو :اللغة

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

 سلمة التوزيع، الخطة
33   

   53 الترابط، الوضول، جازاإلي، الجزالة: األسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، واألهــدا  اإلضــافة ، القــوة، الســلمة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

53   

   30 .األهمية، التجديد، األصالة: اإلضافة العلمية

   0 الشمول، التنوع، الحداثة، األصالة: المصادر

   0 الدقة، مولالش، مبنية على الموضوع: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
0   

   333 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 –%  62ما بين  يحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة .% 

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

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

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

ويتضمن ، للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم  -

 :الحكم أحد احتمالين

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

o  فما دون% 02مرفوض يف حال حصوله على. 

 :شروط النشر

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

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

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

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

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

 .يف العدد الواحد األبحاث

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

 .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 زم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلةإذا لم يلت. 

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

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 :المواصفات الفنية للبحث

ن أبيض للمت( 89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحاشية والملخص( 81)وبحجم ، وأسود للعناوين

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

 .أبيض للحاشية والمستخلص( 82)وبحجم ، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 03)عدد صفحات البحث  -

 .سم8ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على  -

 .طور مفردالمسافة بين الس -

 .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

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

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

 :توثيق النصوص

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

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

 .آليا ال يدويًا

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

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

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

ثم تاريخ ، عة متبوعا بفاصلةثم رقم الطب، ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، بفاصلة

 .ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة، النشر متبوعا بفاصلة

 :مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ8022)إسماعيل بن حماد ، الجوهري، الصحال

 .0/16، م8091، هـ8121، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للماليين

 إذا ورد المرجع مرة ثانية : ثانيا

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

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

 .0/16، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

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

 .والحكم عليه

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

 .ثم رقم العدد

 

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

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

جمعية العلمية ال –كلية أصول الدين –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 للدراسات القرآنية "تبيان"مجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : الربيد اإللكرتوين

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag :بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1 :تويرت

 +(066)880290222: هاتف المجلة

 2222908820 -+(066)880290602: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

*             *             * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
http://www.alquran.org.sa/
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 العنوان
 

 الصفحة

 افتتاحية العدد 

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

 البحوث 
 

31 

اُء ِعنْد ابن الَجَزِري يف   .3 َفَق َعلْيه القرَّ   "النَّْشر"َتْوِجيُه ما اتَّ

  جمعًا ودراسة  

53 

 ناصر بن سعود القثامي. د. أ

 339 الوجوه والنظائر عند ابن قتيبة  .5

 فهد بن إبراهيم الضالع. د

 363 على الواقع عند الحداثيينتنزيل اآليات   .0

 فاتح حسني محمود عبدالكريم .د

 553 وإشارات نفسية تربويةأسرار بيانية، سورة الفتح   .4

 لبيب محمد جربان صالح. د

ــران ع  .0 ــن مه ــر اب ــ  بك ــا  أب ــات اإلم ــه تنبيه ــراء يف كتاب ــا  الق ــى أوه ل

 عرٌض ودراسةٌ  - (المبسوط يف القراءات العشر)

500 

 محمد بن عمر بن عبدالعزيز الجنايني. د

الدالالت السمعية والبصرية وإيماءات الجسد الغير لفظيـة يف القـرآن   .6

 الكريم

039 

 فوزية بنت صالح بن محمد الخليفي. د

ــَد آراُء   .1 ــَدْينََوِري  بــنِ  أحم  يف الوقــِف وأقواُلــه  (هـــ589 ت)جعفــرا ال

ا ودراسة - واالبتداءِ   جمعا

003 

 لبنى بنت خالد بن محمد العرفج

 459 .ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يو  الدين والصلة والسل  على نبينـا 

 : وبعد، وصحبة أجمعين  همحمد وعلى آل

لعلمية يف الجامعات السعودية لبنة صـالحة، وبنـاء قـيم لتـدعيم حركـة فإن الجمعيات ا

إحـد  أبـرز  "تبيـان"البحث العلم ، والجمعية العلمية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه 

 ةالعلميـ ةالجمعيات الت  كانت لها إسهاماتها المباركة وجهودها الميمونة يف تنشيط الحركـ

 .ونتاجها والمساهمة يف نشر الجاد من بحوثها

ومجلة تبيان للدراسات القرآنية ه  إحد  أبرز جهود الجمعية وإسـهاماتها، وهـا هـ  

اليو  تبلغ عددها الثلثين يف عامها العاشر، وهو جهد مبـرور مشـكور، أسـهم فيـه عـدد  يـر 

وآتـى أكلـه  قليل من هيئات التحرير والمحكمين والباحثين والمساعدين أثمر ثمـاره اليانعـة

 .لعلومه اا إذن ربه، خدمة لكتابه ونشركل حين ب

وهنا فإننا نسجل شكرنا الجزيل وامتنانا الوافر لكل من شارك يف هـذا العمـل الصـالح، 

 ...العاطرة لهم وقد بلغ هذا النتاج العلم  مبلغه وآتى أكله كما نسجل تهنئتنا

 يرهامـد معـال  يف ممـثلا  اإلسـلمية سـعود بـن محمـد اإلمـا  لجامعـة موصٌل  والشكر

 الجمعيـة هاتلقـ مـا على الجمعية شر  عضو الخيل أبا عبداهلل بن سليمان: الدكتور األستاذ

 .الجمعية أعضاء ائرسو وعلومه القرآن وقسم الدين أصول ولكلية المتواصل، الدعم من

 تقبل اهلل منا ومنهم، وجعل ذلك يف الصالح من أعمالنا وأعمالهم 

 .آله وصحبه أجمعينوصلى اهلل وسلم على نبينا محمد و

 

 يع بن عبداهلل الرسيعحممد بن رس.د.أ
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 أستاذ الدراسات العليا 

 جامعة الطائف –بقسم القراءات 
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 ملخص البحث

 : عنوان البحث

اُء ِعنْد ابن الَجَزِري يف  َفَق َعلْيه القرَّ  .جمعًا ودراسة "النَّْشر"َتْوِجيُه ما اتَّ

علـى قراءاـا بـين َجْمَع توجيهات ابن الجزري للمواضع المتَّفـق  يتناول البحُث 

؛ قصـدا  إلبرازهـا، وإاهـارا  لُحْسـنها، مـع "النشر يف القراءات العشر"القراء، يف كتابه 

 :التعليق عليها، والدراسة والبيان، وتأيت أهمية ذلك فيما يلي

ــقِ  - ــُه  ةُ لَّ ــود توجي ــراء، إذ المعه ــين الق ــه ب ــق علي ــه المتَّف ــِة بتوجي ــِب المْعَتنِي الكت

 .مالمخَتَلف فيه بينه

خاصة، لما له من مكانـة  "النشر"إبراز توجيه المتَّفق عليه بين القراء يف كتاب  -

 .عالية عند القراء، فهو من أجلِّ المصنفات يف علم القراءات

ـال المحققـين، وأوسـع  ابن الجزري اإلمام - هو إمام المقـرئين، وخاتمـة الحفَّ

 .إيرادها منهج اإليجاز واالختصار َمن اهتم بتوجيه المتفق عليه بين القراء، سالكًا يف

إال أنـه  -علـى ُندرتـه  -توجيه مـا اتفـق عليـه القـراء لـونأ مـن ألـوان التوجيـه  - 

ُيستشهد به على اختيار القراءة، أو ترجيحها، أو تقوية وجهها، فُيردُّ المخَتَلف فيه إلى 

ل من اهلل، وأن ال أ منزَّ
معتمد فيما نقلـه المجمع عليه، كما يدل على أن القراءات وحي

 .القراء من قراءات هو التلقي، واتباع األثر

 

 *              *              * 
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، أنار بالعلم طريق السالكين، ورفع قدرهم علـى جميـع 

 .المخلوقين

ه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  عبـد

ورسوله المبعوث رحمـة للعـالمين، وحجـة علـى العبـاد أجمعـين، صـلى اهلل وسـلم 

وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن 

 .سار على هنجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين

 :أما بعد

ل من بين يديه وال مـن فإنَّ القرآن الكريم هو كالم اهلل تعالى، الذي ال يأتيه الباط

ك به ُهدي إلى طريق االستقامة  .خلفه، َمن اعَتَصم به ُعِصم من الضاللة، ومن تمسَّ

فهو الحبل المتين، والصـراط المسـتقيم، والنـور المبـين، والحجـة الباقيـة، قـال 

ــــــــــبحانه ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ژ : س

 .ژک   

ــاب اهلل أقــرب،  وإنَّ الُعلــوَم ليعلــو ــدُرها، كلمــا كانــت مــن كت شــأهنا، ويســمو ق

ــق بكتــاب اهلل ــه أعلــق، ومــن تلــك العلــوم التــي نالــت شــرف التعلُّ علــُم : وبالصــلة ب

 .القراءات

فِعلُم القراءات علمأ شريف، ومطلب منيف، فهو من أجل العلوم قدرا، وأعالها 

ية إال ويعترب هذا العلم رافدا  منزلة، وال يكاد يوجد علم من العلوم الشرعية وال العرب

 .من روافده، وينبوعًا من ينابيعه

 ،هـو مـن العلـوم المهمـةف ،علم توجيـه القـراءاتن العلوم المتصلة هبذا العلم وإن مِ 

جالء ما عليه أوجه القـراءات و وضوحبوالتي تكشف بواعث االختيار عند القراء، وتبين 

 .هبا ي وجه القراءةو بالغية تقوِّ أ ،أو لغوية ،أو نحوية ،تفسيرية من معان  

                                                 
 .22: سورة يونس (8)
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كما ُيظهر علم التوجيه عظمَة القراءات وما هي عليه من فصـاحة  وبيـان، مـن خـالل 

 .ك يف ثبواان طعن فيها، أو شكَّ مَ  وردِّ البحث عن معانيها، والكشف عن سالمتها، 

د طرائقهـا بموضـوع  وقد اعَتنَت ُكتب القـراءات علـى اخـتالف مناهجهـا، وتعـدُّ

يه القـراءات، فأولتـه عنايـة  فائقـة، ورعايـة  سـامَِقة، وإن تعـددت أسـاليُب َطْرقِهـا توج

لتوجيه القراءات بين اإليجاز واإلطناب، والتخصيص والتعميم، وتوجيه المخَتَلـف 

 .فيه والمتَّفق عليه بين القراء

ــفُر العظــي م، وإنَّ مـِـن أهــمِّ كتــب القــراءات وأعالهــا شــأنًا، وأرفعهــا منزلــة، السِّ

، "النَّْشـر يف الِقـراَءاِت الَعْشـر"كتـاُب : والكتاُب البديع، ُدّرة زمانه، وعمدُة َمن وراَءه

ق محمد بن محمد  ، فهـو الـذي لـم (ه955ت)"ابن الجـزري"لإلمام الحافظ المحقِّ

ُيسبق إلى مثله، َضمَّ القراءات العشر أصوال  وفرشًا، وجمع بـين التحقيـق واإلتقـان، 

رب لعلوم   .القراءات والبيانوالسَّ

ج ُسـنْ لـم يَ  يالقـراءات العشـر الـذ النشـر يف": (ه922ت) يقول اإلمـا  النـويري

 ..بمثالــه؛ فإنــه كتــاب انفــرد باإلتقــان والتحريــر  ولــم يــأت أحــدأ  ،هوالـِـنْ علــى مِ  جأ اِســنَ 

 جـال والول الرِّ ُحـعنـده فُ  ُف فيما دونه، وتِقـ اُل َح إليه الرِّ  دَّ َش إنه لجدير بأن تُ  يولعمر

 ."ونهدُ يعْ 

وقد أورد ابن الجـزري يف كتابـه توجيهـات  للقـراءات، سـالكًا يف إيرادهـا مـنهج 

 -رحمه اهلل  –اإليجاز واالختصار، مع عدم االلتزام بتوجيه كلِّ قراءة يذُكُرها، واهتمُّ 

بتوجيــه الكلمــات المتَّفــق عليهــا بــين القــراء، بعــد إيــراده للِخــالف الــوارد بيــنهم يف 

 .نظائرها

 : فأحببت أن أشارك هبذا البحث بعنوان

اُء ِعنْد ابن الَجَزِري يف  َفَق َعلْيه القرَّ  .جمعًا ودراسة "النَّْشر"َتْوِجيُه ما اتَّ
َجْمَع توجيهات ابن الجـزري للمواضـع المتَّفـق عليهـا بـين القـراء، يف  ويتناول البحُث 

 .التعليق عليها، والدراسة والبيان؛ قصدا  إلبرازها، وإاهارا  لُحْسنها، مع "النشر"كتابه 

                                                 
 .8/002: للنويري شرح طيبة النشر يف القراءات العشر (8)
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 :أهمية البحث

 . عز وجل، أجلِّ الكتب بيانًا، وأفصحها لسانًا بكتاب اهلل هقتعلُّ  -8

 .، الكاشِف لمعانيها، والـُمظِهر لفصاحتهاالقراءات توجيه بعلم هقتعلُّ  -0

ــقِ  -5 ــِة بتوجيــه المتَّفــق عليــه بــين القــراء، إذ المعهــ ةُ لَّ ود توجيــُه الكتــِب المْعَتنِي

 .المخَتَلف فيه بينهم

لجمع توجيهات ابن الجزري للمتَّفـق عليـه بـين القـراء يف ق لم أر أحدا  تطرَّ  -1

 ."النشر"كتابه 

، البن الجزري، وأهميته بـين كتـب "يف القراءات العشر النشر"كتاب  مكانة -2

 .القراءات

ـــال ، إذ هـــو إمـــام المقـــرئين، وخاتمـــة ابـــن الجـــزري مكانـــة اإلمـــام -6 الحفَّ

 .المحققين

 :أهدا  البحث

 .بهالِ عزُّ على طَ نادر، يَ  فق عليه بين القراء، إذ هو قليلأ توجيه المتَّ  إبرازُ  -8

إاهار مكانة توجيه المتَّفق عليه يف االستشهاد به والتعليل لوجـوه القـراءات  -0

 .المخَتَلف فيها

ا لـه مـن مكانـة عاليـة خاصـة، لمـ "النشر"إبراز توجيه المتَّفق عليه يف كتاب  -5

 . عند القراء

 :الدراسات السابقة

بجمع توجيه القراءات عند ابـن الجـزري والتعليـق  أحدأ  يقم لم أعلم ما بحسب

 .عليه يف بحث  مستقلٍّ فضال  عن جمع توجيه المتَّفق عليه بين القراء عمومًا

                                                 
م هبا تحقيقه لقسم  "النشر"السالم الجكني مقدمة  وافية عن منهج ابن الجزري يف كتابه  كتب الدكتور( 8) قدَّ

مـنهج ابـن الجـزري ": األصول منه، وقد أبان فيها بيانًا شافيًا عن منهجية ابن الجزري، ومما تطرق له

إلـى تمّيـز ابـن  يف تنظير بيَّن طريقته ومنهجه مع ضـرب األمثلـة علـى ذلـك، وأشـار "يف توجيه القراءات

موضـعًا تعـدادا ، وقـد أوصـلتها يف بحثـي هـذا ( 22)الجزري بتوجيه المتفق عليه، وذكر أهنا تصل إلى 

= 
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والتوفيق، وِسرُت وقد شرعُت يف هذا العمل متوكال  على اهلل، وطالبًا منه العون 

 :يف ذلك على الخطة التالية

 :خطة البحث

 .، والدراسات السابقةوتشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وخطته: المقدمة •

 ."النشر يف القراءات العشر"مكانة كتاب  :التمهيد •

ومـنهج ابـن الجـزري  ،وأهميتـه ،مفهوم المتفق عليه بين القراء :الفصل األول •

 :يف توجيهه

ين به: لمبحث األولا  .مفهوم المتفق عليه بين القراء، وأهميته، والمهتمِّ

 ."النشر"منهج ابن الجزري يف توجيه المتفق عليه يف كتابه : المبحث الثاين

 :الفصل الثاين •

 ."النشر"توجيه ابن الجزري لما اتفق عليه القراء يف كتابه 

ل الكتاب )  ( .إلى آخرهوقد بلغت سبعة وخمسين موضعًا مِن أوَّ

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة •

 .الفهرس والمراجع •

 :عمل 

، "النشـر"جمعُت توجيهات ابن الجزري للمتفق عليه بين القـراء مـن كتابـه  -3

ــه المتفــق عليــه، حيــث بلغــت موضــعًا، وجعلتهــا بــين ( 22: )لكونــه أوســع َمــن وجَّ

رة بقوله  (.اواتفقو: )عالمتي تنصيص، مصدَّ

رت كالم ابن الجزري بـنص اآليـة التـي تشـتمل علـى الموضـع المتفـق  -5 صدَّ

 .عليه مرقَّمة

، وأسوق تحتـه كـلَّ "التعليق"أقوم بعد نقل كالم ابن الجزري بوضع عنوان  -0

                                                 
= 

مـع تحقيـق قسـم  "النشـر"منهج ابن الجزري يف كتابـه : انظر. موضعًا مع التعليق والدراسة( 22: )إلى

 .826ص : السالم الجكني. األصول، د
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ــح كــالم ابــن الجــزري ويؤيــده ويــربزه نــاقال  مِــن كتــب التفســير والقــراءات  مــا يوضِّ

 .والتوجيه وإعراب القرآن وعلومه

ن التعليق الكلمَة المخَتَلـف فيهـا موضـحًا َمـن قـرأ هبـا وموجهـًا لهـا،  -4 أضمِّ

 .ورابطًا بينها وبين توجيه الكلمة المتفق عليها

يف ذكره لتوجيـه المتفـق عليـه،  "النشر"التزمت ترتيب ابن الجزري يف كتابه  -0

 .فهو يذكره عِقب ذكره للكلمة المخَتَلف فيها مِن موضعها من القرآن

استبعدُت من كالمه ما خرج عن منهج توجيه المتفق عليه، وهو مـا كـان لـه  -6

 . -كما سيأيت بيانه  –نظير مخَتَلف فيه بين القراء 

 مـن إتمـام هـذا 
ّ
وأخيرا  فإنني أشكر اهلل عز وجل، وأحمده علـى مـا مـّن بـه علـي

 .البحث، ويّسر لي، فله الحمد يف األولى واألخرى

مُته هو ن اهلل أسـتمد العـون والسـداد، فمـا كـان فيـه مـن ل، ومِـالمِقـ هدُج  وما قدَّ

ن خطأ فمن تقصيري والشيطان، وأحمد اهلل علـى عونـه صواب فمن ربي، وما كان مِ 

 توجيهًا
ّ
 .أو تصويبًا، أو دعمًا ،وتوفيقه، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسدى إلي

، وأن ينفعنـا ًا لوجههوأرجو من الكريم المنان أن يقبله عنده، وأن يجعله خالص

 .ويرفعنا بالقرآن الكريم

*              *              * 
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 التمهيد

 "النشر يف القراءات العشر"مكانة كتاب 

كتاب النشر من أجلِّ المصنفات، وأعظم المؤلفات يف قـراءات األئمـة العشـرة، 

بروايااـا  جمع فيه ابن الجزري جميَع مـا صـحَّ عنـده مـن الطـرق عـن األئمـة العشـرة

المتواترة، مع بيان الخالف بينها يف األصول والفرش، وإيراده بعضًا من التوجيهات 

 .والتعليالت

ل عليـه يف  وقد اعتمد عليه القراء اعتمادا  كليًا، إذ هو المعتمد يف اإلقراء والمعـوَّ

هذه األعصار، والمرجع الذي يرجع إليه يف توثيق الصحيح من القـراءات، والتفريـق 

 .ينها وبين الشاذب

وتأيت أهمية هذا الكتاب وعظمته يف كثرة مراجعه، إذ بلغت أصوله التي اعتمدها 

كتابًا، فقد حوى القراءات العشر مـن ثمـانين طريقـًا، أربعـة ( 56: )يف نقل القراءات

طـرق عـن كـلِّ راو  مـن الـرواة العشـرين، تتشــعب إلـى قرابـة ألـف طريـق مرويـة عــن 

أصح ما ُألِّف يف القراءات، مع ما تميز به مـن التحقيـق والتحريـر أصوله، والتي تعترب 

 .لكثير من علوم القراءات

ــاب آخــر يف  ــه كت ــم يحــظ ب ــام مــا ل ــن القبــول التَّ ــارك مِ ــاب المب وُرِزق هــذا الكت

 .وكثر المستفيدون منه، وأثنى عليه العلماء ثناء  بالغًا، القراءات

بق ْسـق العشـرة لـم يُ رِ امع لجميع طُ وهو الج"( هـ922ت)يقول اإلمام النويري 

 ."إلى مثله

 ،ن عنوانـهقـرأ مِـكما قيـل يُ  لئن كان الكتاُب ": (هـ8592)ويقول الشيخ الضباع 

ــه إن يف كتــاب النشــر يف القــراءات العشــر فــ ؛ودالئــل تباشــيره تبــدو مــن جــداول بيان

مرتبته يف هذا  وسموِّ  ،وعلو شأنه ،فهوأوضح األدلة على نباهة مؤلِّ  ،ألصدق التباشير

 ."..ين قال المحقوخاتمة الحفَّ  ،إمام المقرئين ب بحقٍّ قِّ حتى لُ  ،الفن الجليل

                                                 
 .8/82: شرح طيبة النشر للنويري( 8)

 .1ص : مقدمة كتاب النشر للشيخ علي الضباع( 0)
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فه نظمه يف منظومتـه المشـهورة طيبـة ": ومما يجلِّي قيمة الكتاب العلمية أن مؤلَّ

 .، والتي أقبل عليها العلماء بالشرح والبيان، واعتمدها مقرءوا هذا الزمان"النشر

قـون كثيـرا  مـن التحريـرات علـى نظـم الطيبـة، وأصـلها كتـاب كما عِمـل ا  لمَحقِّ

، والشــــيخ مصــــطفى اإلزميــــري (ه8851)كالشــــيخ علــــي المنصــــوري ، النشــــر

 . (ه8585: )، والشيخ محمد المتولي(ه8822ت)

واعتمد كثير من العلمـاء يف تـيليفهم يف القـراءات عليـه كشـمس الـدين القبـاقبي 

، يف (ه005ت)، وشــهاب الــدين القســطالين "رمــوزإيضــاح ال": ، يف كتابــه(ه910)

إتحـاف فضـالء ": ، يف كتابـه(ه8882)، والبنا الـدمياطي "لطائف اإلشارات": كتابه

 ."البشر

 

*              *              * 
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 الفصل األول

  ،وأهميته ،مفهوم املتفق عليه بني القراء

 ومنهج ابن اجلزري يف توجيهه

 : و  المتفق عليه بين القراء وأهمية توجيه، وأبرز المهتمين بهمفه:  المبحث األول

ـيئين : اتََّفق، مِن الـُمَواَفَقة، وهي: لغة  ،منـه الَوْفـُق و ،كلمة تدلُّ علـى ُماَلءمـة الشَّ

يَئان ، اتَّفقنـا عليـه معـًا :وواَفْقـت فالنـًا علـى َأمـر كـذا َأي، با وَتالَءماَتَقارَ : َواتَّفق الشَّ

 .واحد أْمر  الَوْفُق كل شيء يكون ُمتَِّفقًا على وواالتِّفاق 

اء على قراءته يف موضع معـيَّن بكيفيـة واحـدة، مـع : واصطلحًا هو ما اتفق القرَّ

 .اختالفهم يف قراءة نظائره يف موضع آخر

ــه أهــل القــراءات بقــولهم ــر عن ، أو "واتفقــوا علــى موضــع كــذا": وهــذا مــا ُيعبِّ

 ."ذاأجمعوا على قراءة موضع ك"

ز عنه الشاطبي يف شرح منظومته باصطالح   :، بقوله"القْيد"وهو مما تحرَّ

لْفِظ َأْسَتْغنِي َعِن اْلَقْيِد إِْن َجاَل ).......................    (َوبالَّ

: -...(ومـا َيْخـدعون الفـتح : )عند شرحه لقـول النـاام -يقول ابن القاصح 

التقييـد بمصـاحبة و .. [0: البقـرة] ژچ    چژ  ـالمصاحبة ل :أي (وما) :وقوله"

والثاين من النسـاء فإهنمـا  ،ن البقرةمن الحرف األول مِ  احرتازا   ؛قبله كما نطق به (ما)

 ."ليس فيهما خالف للسبعة

وأجمـع "، أو "وأجمعـوا": وعبَّر أبـو شـامة عـن المتَّفـق عليـه بـين القـراء بلفـظ

 ژٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : عالىعند قراءة قوله ت: ، ومثال ذلك"القراء

 [8: الحج]

                                                 
، ولسـان 6/809 "َوَفـق": مـادة: ، ومقـاييس اللغـة1/8269 "وفق": مادة: الصحاح للجوهري: انظر( 8)

 .6/9119 "وفق": مادة: العرب

 (.12: )البيت رقم: متن الشاطبية، حرز األماين ووجه التهاين( 0)

 (.112: )البيت رقم: ووجه التهاينمتن الشاطبية، حرز األماين  (5)

 .819ص : سراج القارئ شرح الشاطبية البن القاصح( 1)
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ہ  ژ : وأجمعــوا علــى .. "ىرَ كْ َســ" :قرأهمــا حمــزة والكســائي: قــال أبــو شــامة

 . ژہ  ہ    ہ  ھ  

 .أهمية توجيه المتَّفق عليه عند القراء

 :توجيه المتفق عليه عند القراء له أهمية كبيرة، وفوائد كثيرة، ومن ذلك ما يلي

ل مـن عنـد اهلل عـز وجـل، وأن المعتمـد فيمـا إثبات : أوالا  أ منزَّ
أن القراءات وحي

بـن  فقـد ذكـر ابـن مجاهـد عـن عمـرنقله القراء العشرة مـن قـراءات هـو اتبـاع األثـر، 

صـّح عـن زيـد ، و"بعة يأخذها اآلخر عن األولالقراءة سنة متَّ ": قوله  الخطاب

فـاختالف القـراء يف موضـع  مـع ، "القـراءة سـنة": ، وعن غيره أنـه قـالبن ثابت 

إجماعهم على موضع مماثل مما ُيظهر أن مرجعهم هو التلقـي، وقـد اسـتخدم مكـي 

: يف توجيــه المتفــق عليــه أحيانــًا، يف كتابــه "اتبــاع األثــر": ابــن أبــي طالــب مصــطلح

 . "الكشف عن وجوه القراءات"

ــار القــراءة، أو ترج: ثانيــًا ــالمتَّفق عليــه علــى اختي ــة االستشــهاد ب يحهــا، أو تقوي

 .وجهها، فُيردُّ المختلف فيه إلى المجمع عليه

أجمــع القــراء يف [ 29: الحجــر] ژڇ  ژ : قولــه": قــال مكــي بــن أبــي طالــب

.. الحجر وقاف على الخفض وإدخال األلـف والـالم، واختلفـوا يف الشـعراء وصـاد 

دأ لما اختلفـوا فَوَجب أن ُتلحق الشعراء وصاد بما ُأْجمع عليه، فما أجمعوا عليه شاه

 ."..فيه

االحتجاج بالمتفق عليه يف الرد علـى الطـاعنين يف القـراءة لعـدم موافقتهـا : ثالثًا

 .لقواعد اللغة

                                                 
 .8/625: إبراز المعاين من حرز األماين( 8)

.  28ص : السبعة البن مجاهد( 0)

والحــاكم يف  ،568ص : ، وأبــو عبيــد يف فضــائل القــرآن0/062: أخرجــه ســعيد بــن منصــور يف ســننه  (5)

 ."صحيح اإلسناد": ، وقال0/011: تفسيرالمستدرك، كتاب ال

 .0/50: الكشف عن وجوه القراءات لمكي( 1)
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: مثال ذلك ما حصل من بعضهم من تضِعيف  لقراءة ابـن عـامر بنصـب النـون يف

يف المواضع المختلـف فيهـا، وممـا احـتج بـه المـدافعون عنهـا قراءتـه  ژۅ  ۅ  ژ 

 .عي آل عمران واألنعام المتَّفق عليها بالرفع عند جميع القراءموض

فـال  ،صـحيحة المعنـى والروايـة القراءة أن هذه :واعلم": يقول السمين الحلبي

: آل عمـران]، ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭ ژ  : راءتـهق ال تـرىأ.. ها من َردَّ  دِّ رَ معنى لِ 

مـــا هُ أَ رَ قَ  مَ ـلِـــ ،فيهمـــا بـــالرفع[ 25: األنعـــام] ژەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ژ ، و[20

 ."..من تلقاء نفسه اءةقرَنَقل نه أ  ام من هؤالء األئمةمَ عتقد يف إِ فال يُ ؟ مرفوعين

 :أبرز المهتَمين به ومظان وجوده

لقد اعتنى بتوجيه المتَّفق عليه بين القراء بعضأ من العلماء، على نـدرة يف ذلـك، 

 .َلف فيه بين القراءإذ المتعارف عليه العناية بتوجيه المختَ 

 :وممن اهتمَّ هبذا الجانب ما يلي

، وهو أوسع "النشر يف القراءات العشر": ، يف كتابه(ه955ت)ابن الجزري  -3

ـعة، وقـد بلـه توجيهـه  َمن اهتمَّ بتوجيه المتَّفق عليه بين القـراء، ولـم ُيسـبق بتلـك السَّ

 .جمعُته يف هذا البحثموضعًا، وهو ما ( 29: )"النشر"للمتَّفق عليه يف كتابه 

، "جامع البيـان يف القـراءات السـبع": ، يف كتابه(ه111ت)أبو عمرو الداين  -5

فقــد أشــار إلــى بعــض المواضــع المتفــق عليهــا مــع توجيــه  مختصــر، ونقــل عنــه ابــن 

 .الجزري يف توجيه المتفق عليه يف كتابه النشر

ــو شــامة المقدســي  -0 ــه (ه662ت)أب ــراز المعــاين": يف كتاب يف شــرح حــرز  إب

، فقد أشار إلى بعض المواضع المتفق عليها مع توجيه مختصر  علـى إقـالل "األماين

 ."النشر"من ذلك، واستفاد منه ابن الجزري يف توجيهه للمتفق يف كتابه 

ر المُصون": يف كتاَبْيه (ه226ت)السمين الحلبي  -4 الِعقد النضيد يف "، و"الدُّ

على أبـي شـامة يف توجيـه المتفـق عليـه، لكـن زاد  ، وإن كان قد اعتمد"شرح القصيد

                                                 
 .566/ 8: ناصر القثامي. د/ العقد النضيد يف شرح القصيد للسمين الحلبي، ت( 8)
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 .التوجيَه وضوحًا وبيانًا، وعلَّق عليه تعليقات  مفيدة

، "الكشف عـن وجـوه القـراءات": يف كتابه (ه152ت)مكي بن أبي طالب  -0

وإن كان هو من كتـب التوجيـه الموُضـوعة لتوجيـه المخَتَلـف فيـه بـين القـراء إال أنـه 

المتفق عليـه؛ ويـورده لتعليـل وجـه المخَتَلـف، أو لتأييـد اختيـاره أحيانًا يذكر الوجَه 

 .ألحد أوجه القراءة

ــيرازي  -6 ــن علــي الش ــريم، نصــر ب ــن أبــي م : ، يف كتابــه(ه262ت بعــد )واب

، وهو كـذلك مـن كتـب التوجيـه الموضـوعة لتوجيـه "الموضح يف وجوه القراءات"

 .القراء مستشهدا  به على توجيهه المخَتَلف فيه إال أنه يشير إلى المتَّفق عليه بين

 آي تأويــل عــنجــامع البيــان  ": ، يف تفســيره(ه582ت)ابــن جريــر الطــربي  -1

، عند ِذْكره للقراءتين المخَتَلـف فيهمـا فإنـه يشـير أحيانـًا إلـى المتَّفـق عليـه؛ "القرآن

 .تأييدا  الختياره، أو ترجيحًا لما ذهب إليه يف تفسيره

 

*              *              * 
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 املبحث الثاني

 "النشر"منهج ابن اجلزري يف توجيه املتفق عليه يف كتابه 

البن الجزري مع سعته واهتمامه بنقل طرق القراءات إال أنـه لـم  "النشر"كتاب 

لكن يالحظ الباحث أن ابن الجـزري زاد علـى ذلـك ، ُيغفل جانب التوجيه للقراءات

ل ذلك يف قسم الفرش خاصة، ا بين القراءِذكَر توجيه القراءات المتَّفق عليه  .وكُّ

ثم ، "على كذا( واتفقوا)": أنه بعد ذكره للقراءة المخَتَلف فيها، يقول: وطريقته

ه الموضع المتفق عليه بتوجيه مختصر  يف غالب أحواله، وقد يستطرد أحيانـًا يف  ُيوجِّ

 .بعض المواضع

 "البيان يف القراءات السـبعجامع ": واعتمد على مصدرين يف هذا التوجيه وهما

ألبي شامة، ثـم يزيـد علـى  "إبراز المعاين يف شرح حرز األماين"ألبي عمرو الداين، و

 .ما ذكراه إيضاحًا وبيانًا

 : وقد استعان ابن الجزري يف توجيهه لما اتفق عليه بعدة أمور منها ما يلي

 :بقراءات أخر  مجمع عليها المتفق عليهاالتوجيه للقراءة  -3

المــدِّ يف الموضــع الثــاين مـِـن : علــى( واتفقــوا)»: قــال ابــن الجــزري: مثــال ذلــك

: ، وكقولـه"َأْعَطْيـُتم": ألن المـراد بـه ؛ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ : الروم، وهو قوله تعـالى

: فـــإنَّ الَقْصـــر فيهمـــا علـــى معنـــى بخـــالف هـــذين الموضـــعين ،ژڄ  ڄ  ژ

آل ]  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ ژ  :كقوله تعـالى: ، ونحوه"َقَصدتم"، و"َفَعْلُتم"

 .«[11: األنعام] ژمئ  ىئ     يئ  جب  حب  ژ ، [899: عمران

 :التوجيه بالمعنى التفسيري، وتناسب السياق-5

ل مـن هـذه علـى تخفيـف الحـرف األوَّ ( واتفقـوا)»: مثال ذلك قال ابن الجـزري

                                                 

 ،[50: الروم] ژھ  ھ  ے  ے   ژ  ، و[055: البقرة] ژجب  حب  خب   مب  ىبژ : أي( 8)

 .0/052 :النشر يف القراءات العشر (0)



اُء ِعنْد ابن اجَلَزرِ  َفَق َعلْيه القرَّ  نارص بن سعود القثامي .د .أ                         مجعًا ودراسة النَّْش ي يف َتْوِجيُه ما اتَّ

 
53 

، أو ژ ۆئ ژ  :إمــا لمناســبة: ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئژ : ، وهــو[826: آل عمــران] الســورة

ـــالقَ " ألنَّ  ألن  ؛ژې       ى  ى  ائ  ژ  :بـــدليل ،بســـبيل اهلل ًاهنـــا لـــيس مختّصـــ "لْت

 .«...فر يف التجارةالمقصود به السَّ 

 :التوجيه بقواعد النحو واللغة-0

ــن الجــزري ــال اب ــوا)»: ق ــراءة( واتفق ــى ق ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ : عل

فع؛ ألنَّ  ژۋ    .«ن يكون خبراا بدخول الباء عليهتعيَّن أل ژۈ  ۈ  ژ : بالرَّ

 :التوجيه برسم المصحف-4

ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ژ : على قوله تعالى يف سورة القيامـة( واتفقوا)»: قال ابن الجزري 

أنه بهذه الترجمـة لثبـوت َألِِفـه يف كثيـر ِمـن المَصـاحف، ولحـذ  األلـف مـن  ژۆ     

فــت القراءتــان فيهمــا موضــع  ســورة يــح، واألحقــا  يف جميــع المصــاحف، فاختل

 .« ..لذلك دون القيامة 

 :التوجيه بالحكم الفقه  -0

 [.02: المائدة] ژېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ : عند قوله تعالى

م َعـطْ ألنـه ال يُ  ؛هنا أنه بـالجمع  ژېئ  ژ : على( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

: لـف يف الـذي يف البقـرةين، وإنمـا اختاكِ َسـواحد، بل جماعة مَ  ينأ كِ ْس يد مِ ل الصَّ تْ يف قَ 

 .«كثيرةراد به عن أيام  والجمع يُ  ،يوم راد به عن كلِّ ألن التوحيد يُ  ؛[891]

 :التوجيه بتعدد اللغات واللهجات -6

ڳ  ڱ  ژ  :وهمـا .. علـى الموضـعين( واتفقوا)»: قال ابن الجزري: مثال ذلك

                                                 
 .0/019 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .0/009 :النشر يف القراءات العشر (0)

 .0/526 :النشر يف القراءات العشر (5)

 .0/022 :النشر يف القراءات العشر (1)
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 ...اء والشينأهنما بفتح الرَّ  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ ،  ژڱ  ڱ  ڱ  

 ."..لغتان  "دْش الرُّ "و "دَش الرَّ " :م يفالفتح والضَّ  جمهور أهل اللغة على أنَّ و

 :التوجيه بإبراز األوجه البل ية -1

أنـه  ژڳ  ڳ  ژ  :علـى حـرف البقـرة، وهـو( واتفقـوا)»: قـال ابـن الجـزري

إلجماع المصاحف عليه كذلك، وألن طول سـورة البقـرة يقتضـي اإلطنـاب  ؛بدالين

 .الحرف من ذلك وزيادة

كيــف  [ 85] يف األنفــال ژہ  ہ  ھ  ھ  ژ : أال تــرى إلــى قولــه تعــالى

ع علـى ِمـْج كيـف أُ  [1] يف الحشـر ژپ  پ  پ  ژ : إدغامـه، وقولـه ع على فكِّ مِ ْج أُ 

 .«طناب واإليجازين من اإلِ ب المقامَ ارُ وذلك لتقَ  ؛إدغامه

 

*              *              * 

                                                 
 .0/580 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .0/022 :النشر يف القراءات العشر (0)
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 الفصل الثاني

 وجيه ابن اجلزري ملا اتفق عليه القراء يف كتابهت

 :من أوله إىل آخره" النشر"

  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ژ  :قـال تعـالى -8

 [.9: البقرة]

، ژڃ  ڃ ژ  :ل هنـااألوَّ  علـى قـراءة الحـرِف ( واتفقـوا)» :قال ابن الجزري

ــكــذلك كراهيــة التصــريح هبــذا الفعــل القبــيح  ويف النســاء ه إلــى اهلل تعــالى أن يتوجَّ

 .«اعلة لذلكفأخرج المفَ 

ـــى: التعليـــق : وعلـــى هـــذا ُيحتمـــل أن تكـــون المَفاَعلـــُة مـــن واحـــد، أي بمعن

علـى أن : ، والمعنـى"َطَارقُت النَّعـل"، و"عاَقبُت اللِّص": ، فهو كقولهم"يْخَدُعون"

 .وللمؤمنين المخادعة كانت للنبي 

ة فيه تنزيهأ هلل عز وجل عن مخادعتهم له سبحانه، إذ ثم إن إخراجه على المفاعل

 ."َفاَعل": ال يجوز أن ُيْخَبر بأنه ُيخَدع، ولذلك اتفق القراء على قراءته على

مـن وُيحتمل أن تكون المَفاَعلُة فيه على باهبا مِن اثنين؛ فتكون مخادعُة اهلل لهـم 

واهلل سبحانه ": كما قال الطربي، أو نه أجرى عليهم أحكام المسلمين يف الدنياإحيث 

 ."ميف آجل َمعاِده منفسهأعن حسن البصيرة بما فيه نجاُة  مبخذالهن مخاِدُعه

، أو كمـا قـال ابـن كوهنم امتثلوا أمر اهلل تعالى فـيهم ؛مخادعة المؤمنين لهم وأما

                                                 

 . 810: آلية، اژچ  چ  چ   چ  ژ : من قوله تعالى( 8)

 .080/ 0 :النشر يف القراءات العشر (0)

: ق، واصطالحًاُنبطنين يف العُ تَ ْس ين مُ قلعر ؛انعَ دَ ْخ ألَ ا: ومنه ،"اإلخفاء": والخديعة من اعدَ الخِ : وأصل (5)

، وعمــدة الحفــال للســمين 8/892: البحــر المحــيط ألبــي حيــان: انظــر. إاهــار خــالف مــا يف الــنفس

 .2/00 "َخَدع"مادة : ن، واللسا8/102: الحلبي

، 8/001: ، والكشــف عــن وجــوه القــراءات لمكــي8/586: الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي: انظــر (1)

، وإتحـاف 8/012: ، والموضح يف وجوه القراءات البن أبي مريم8/821: وشرح الهداية للمهدوي

 .8/522: فضالء البشر للدمياطي

 .8/022 :جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي (2)



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
51 

 ،وكبـوات أفعـالهم ،همتألسـن اِت فهو إغضاء المـؤمنين عـن بـوادرهم وفلَتـ": عاشور

 . "واام الدال جميعها على نفاقهموهف

المنـافق وأما المخادعة منهم هلل مِن حيث الصـورة ال مـن حيـث المعنـى، أو أن 

هـم علُ فِ  يمّ وُسـ، وإاهاره اإليمان، وإبطانـه الكفـر، ُيخادع اهلل جل ثناؤه بَكذبه بلسانه

لــى هلل تعــالى ألن صــورته صــورة الخــداع، فالجملــة الكريمــة مســوقة ع هــذا خــداعًا

 .ع المنافقينيسبحانه ال يخفى عليه صن أسلوب المشاكلة، ألنه

ُه فيه المخادعُة   ژچ  چ  ڇ   ڇ  ژ : ولما كان الموضع الثاين وهو  تتوجَّ

ت القراءة فيـه علـى ، إذ عاقبـُة فِْعلهـم ترجـع علـيهم بالَوَبـال "َفَعـل": ألنفسهم؛ صحَّ

، ژچ  چ  چ   چ  ژ : : والعذاب، فضرر ذلك راجع علـيهم، كقولـه تعـالى

فتكون المفاعلة من اثنين إلرادة المطابقة والمشاكلة لمـا قبلـه،  "َفاَعل": وُقرئ على

ـُمنُّوهنا األباطيل، وأنفسهم تخادعهم حيث ُتمنِّهم  على أهنم يخادعون أنفسهم حيث ي

 .ذلك أيضًا

ء، أن ، يف البقـرة والنسـاژڃ  ڃ ژ  علَّة إجماع القراء على": قال المهدوي

اهلل تعالى ال يجوز أن ُيْخرب عنه بأنه ُيْخدع إذ ال يخدُعه َخاِدع، وإنمـا أخـرب اهلل تعـالى 

خاَطْبــُت، : أهنــم يخادعونــه، والمفاعلــة ال تكــون يف أغلــب األمــر إال مــن اثنــين نحــو

، أهنم ُيْظِهـرون للنبـي   ژڃ  ڃ  چ  چ  ژ : وَخاَصمُت، وَقاَتلُت، فمعنى

 يعتقدونــه، واهلل يجــازيهم علــى مخــادعتهم فصــار ذلــك مــن  وللمــؤمنين خــالف مــا

                                                 
، والـدر المصـون 8/892: البحـر المحـيط ألبـي حيـان: ، انظر8/022: التحرير والتنوير البن عاشور( 8)

 . 8/802: للسمين الحلبي

 .8/820: ، والعقد النضيد شرح القصيد للسمين الحلبي8/021: جامع البيان للطربي: انظر( 0)

، وقرأ نافع 8/802: ، والدر المصون8/892: ، والبحر المحيط8/825: الكشاف للزمخشري: انظر (5)

، وقـرأ ژچ  ڃ  ژ وألـف بعـدها وكسـر الـدال ، وفـتح الخـاء، وابن كثيـر وأبـو عمـرو بضـم اليـاء

التـذكرة يف : انظـر. ژچ  چ ژ وفـتح الـدال ، وحـذف األلـف، وإسكان الخاء، الباقون بفتح الياء

 . 182ص: السبع لمكي والتبصرة يف القراءات، 0/019: القراءات الثمان البن غلبون
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 ."اثنين لذلك

ما كون المفاعلـة يف إ ،المفاعلة هنا على باهبا يف الفعلين": وقال السمين الحلبي

ن حيــث ورة ال مِــصــمــن حيــث ال :إي ،األول مــن اثنــين بالمخادعــة مــنهم هلل تعــالى

 ... عخادَ ن يُ مَّ ـِم أنه مهموتوهُّ  ،ما لعدم عرفاهنم باهلل تعالىإو ى،المعن

 ،"يخــادعون الــذين آمنــوا": ىوالمعنــ ،مْقَحــي تعــالى مُ رن اســم البــاإ: وقيــل

 .. زيد أعجبني كرمُ : ىالمعن "همُ رَ وكَ  ني زيدأ بَ جَ عْ أَ ": ويكون من باب

كراهـة  ؛"لاَعـفَ "إلـى  "لَعـفَ "ل فيـه مـن دَ وَعـ ،لاألوَّ علـى ع مِ ْج إنما أُ  .. قالثم 

 ،بـةالَ غَ ج مخـرج المُ رِ ْخ فأُ  ،ه به نحو البارئ تعالىأن يتوجَّ  قبيحذا الفعل الالتصريح هب

 ."اولة لذلكمَ والم
 

 [.68: القصص] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ژ : قال تعالى -0

يف القصـص بغيـر   ژٿ  ٿ  ژ  :علـى قـراءة( واتفقـوا)»: قال ابـن الجـزري

 . «وكذا حرف الزخرف ،لهما ح  الِ نه غير َص أل ؛ألف

: َوَعـَده، أو َوَعدُتـه، أي: من الَوْعد، تكـون مِـن واحـد، فُيقـال: "َوَعد": التعليق 

يف من المَواعده، فتقتضي تكرار الفعل مِن اثنـين، وُيقـال  "َواَعد"ألُعطيه شيئًا، وأما 

 .اُد والَوعيديعَ اإلِ  :رالَوْعُد والِعَدُة، ويف الشَّ  :الخير

؛ ألنه غيـر صـالح  لهمـابغير أ": وقول ابن الجزري غيـر  "المواعـدة": ، أي"لف 

: البقرة] ژڦ  ڦ  ڄ   ژ : صالحة يف الموضعين؛ عطفًا على قوله يف توجيه قراءة

، وقـرأ "دْعـالوَ " :فقرأ أبو جعفر، والبصِريَّان بقصر األلـف مـن": حيث قال ،[28

                                                 
 .8/825: شرح الهداية للمهدوي (8)

 .ليس مقصودا  لذاته: أي( 0)

 .8/820: العقد النضيد شرح القصيد للسمين الحلبي (5)

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ژ : ، وحـرف الزخـرف هـو قولـه تعـالى0/002 :النشر يف القـراءات العشـر (1)

 .10: اآلية ژہ  ہ  

 .922: ص :لألصفهاين المفردات يف غريب القرآن، و"َوَعد": ادةم: للجوهريالصحاح : انظر (2)

يف موضـع ، والبـاقون بإثباتـه، "َوَعـْدَنا": قرأ أبو عمرو وأبـو جعفـر ويعقـوب بحـذف األلـف بعـد الـواو (6)

= 
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 ."اعدةالموَ "ن مِ  الباقون بالمدِّ 

حده، فهـو المنفـرد بالوعـد والوعيـد، والمفاعلـة مـن وذلك ألن الَوْعد من اهلل و

 .أكثر ما تكون بين المخلوَقين المتكافئين اثنين

: ، نحـو"َواَعـد"دون  "َوَعـدَ "أكثر ما يف القرآن قد جاء على ": قال ابن أبي مريم

، [96: طــه]  ژ ې  ې  ې  ې  ىژ    ،[0: المائــدة] ژى  ى  ائ  ائ   ژ 

 ."د هو اهلل تعالىوُكل هذا على أن الَواعِ 

فالمفاعلة فيه على باهبـا، فَوَعـد    ژڦ  ڦ  ڄ   ژ  : وأما القراءة يف قوله تعالى

ه المجـيء عنـد انقضـاء العـدد بَّـموسـى رَ  اهلُل موسى لقاَءه عند الطَّور ليكلَّمـه، وَوَعـد

ى إنجازه والوفاء به ل هذا الوعد من ربهبِ ا قَ مَّ أو ألنه لَ  ،المذكور ن لة مَ زِ ـنْ ل مَ زَ نَ  وتحرَّ

 .فجرى ذلك مجرى المَواَعدة ،ه بشيءد غيرَ عَ وَ 

 

 [.69: يونس]  ژھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ژ  :قال تعالى -0

اء على حذف الواو من موضع يونس بإجمـاع القـرَّ ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

ج رَ َخـ ئناف  واسـتِ  فهـو ابتـداء كـالم   ،ق عليـهَس نْ ألنه ليس قبله ما يُ  ؛احففاق المَص واتِّ 

 :بخالف هذا الموضع فـإن قبلـه ،ائهمرَ يح افتِ بِ وقَ  ،اءامرَ م َج ظَ ن عِ ب مِ جُّ رج التعَ خْ مَ 

: البقـرة] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ،[888: البقـرة] ژې  ى  ى  ائژ 

 .«عليه َق ِس ونُ  ،ف على ما قبلهطِ فعُ  ،[885

قـول موضع سورة يونس أجمَعت المصـاحف علـى رسـمه بغيـر واو، ي: التعليق

                                                 
= 

، 006ص : التيســـير يف القـــراءات الســـبع للـــداين: انظـــر. 92: ، ويف طـــه810: البقـــرة، ويف األعـــراف

 .8/508واإلتحاف 

 .8/522: ، والبحر المحيط8/050:، والكشف لمكي0/62: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر (8)

 .8/021: الموضح يف وجوه القراءات وعللها البن أبي مريم( 0)

: ، والدر المصون للسمين الحلبـي8/862: ، وشرح الهداية06ص : حجة القراءات البن زنجلة: انظر (5)

8/525. 

 .1/8222: ، وقال بذلك القسطالين يف لطائف اإلشارات0/002 :ءات العشرالنشر يف القرا (1)
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مـن  من القـّراء، واتفـاقأ  والموضع الذي يف يونس بغير واو إجماعأ ": أبو عمرو الداين

 ."المصاحف

ثم أطبقت القراء، والمصاحف على إسقاط الواو مـن شـبهها ": ويقول أبو داود

 ."يف يونس

ں  ں  ڻ  ژ : موضــع ســورة البقــرة: أي "بخــالف هــذا الموضــع": وقولــه

، قـرأه جميـع القـراء مـا عـدا [886: اآلية] ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ

ابن عامر بالواو عطفًا على الُجمل الخربية قبله، فإن الكالم َمُسوق يف أهل الكتاَبْين، 

 .وهم القائلون لمقالة السوء هذه

ام  .وهو يف جميع المصاحف بالواو إال يف مصحف أهل الشَّ

، وذلـك كذلك يف مصهو و، وقرأه ابن عامر بغير واو احف الشام من غيـر واو 

عنـه  َحـْذُف حـرِف العطـِف اسـتغناء  : الثـاينو ،االسـتئناُف : َيْحتمل وجهين، أحـُدهما

، وهــو الــُمخَبر عنــه بمنـع ِذكــر اهلل يف المســاجد بـربِط الضــميِر بمـا قبــَل هـذه الجملــةِ 

ـــالى ـــه تع ـــعي يف خراهبـــا بقول ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  ژ : والسَّ

 . [881: البقرة] ژ ڇ  ڇچ  

 

ــــالى -4 ــــال تع ەئ    ژ ، [20: آل عمــــران] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭ ژ : ق

                                                 
 .8/802: ، وقاله كذلك البنا يف إتحاف فضالء البشر0/995: جامع البيان يف القراءات السبع( 8)

 .0/020: مختصر التبيين لهجاء التنزيل ألبي داود( 0)

، والحجـة البـن 0/08: كام القرآن للقرطبي، والجامع ألح8/559: المحرر الوجيز البن عطية :انظر (5)

 .888ص : زنجلة

، والوسـيلة 6ص : ، والمقنع يف رسم المصاحف للداين8/820: كتاب المصاحف البن أبي داود:انظر (1)

، وتلخـيص 8/000: ، وجميلـة أربـاب المراصـد للجعـربي022ص : إلى كشـف العقيلـة للسـخاوي

 .00ص : الفوائد البن القاصح

 .0/002: ، والنشر058ص : تيسيرال: انظر( 2)

ــه :انظــر (6) ــن خالوي ــراءات الســبع الب : ، والموضــح8/062: ، والكشــف لمكــي52ص : الحجــة يف الق

8/006. 
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 [.25: األنعام] ژوئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  

ــن الجــزري  ــال اب ــوا)»: ق ــى (واتفق ــه تعــالى: عل ڭ  ڭ  ۇ  ژ : الرفــع يف قول

 ..يف األنعام  ژەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ژ ، ويف آل عمران ژۇ

 :فمعنـاه "األنعـام"حـرف  وأما، "انكَ فَ  نْ كُ " :معناهفإن  "آل عمران"حرف  فأما

ر ْكـن ذِ ه لمـا كـان مـا يـرد يف القـرآن مِـال محالة، ولكنَـّ نأ ائِ اإلخبار عن القيامة، وهو كَ 

 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ : نحـــو ي،اضـــمَ  ظ  لْفـــر بِ كَ ذْ ُيـــ القيامـــة كثيـــرا  

 ;فـعرُ به ذلـك فَ اونحو ذلك، فَش ، [00: الفجر] ژى  ائ  ژ : ونحو ،[82: الحاقة]

 إنمـا: قـال األخفـش الدمشـقي ;أنه إذا اختلفت المعاين اختلفت األلفـال وال شكَّ 

 . «فسيكون :أي "سين الخرب"رفع ابن عامر يف األنعام على معنى

[ 25]"األنعـام"، و[20] "آل عمران": قرأ ابن عامر فيما عدا موضعي: التعليق

ـــون يف : ع، ووافقـــه الكســـائي يف موضـــعييف ســـتة مواضـــ  ژ ڭ ژ : بنصـــب الن

 ."[90]يس"، و[12]"النحل"

، وقيَّـدها اإلمـام "األنعـام"و "آل عمـران": واتفق القراء على الرفع يف موضـعي

 . " ژۋ  ۋ  ژ  : واتفقوا على رفع ما لم يكن قبله": أبو محمد سبط الخياط بقوله

وجوبـًا  "أنْ "مار بإض ًاكونه منصوبل: ووجه النصب فما عدا هذين الموضعين

                                                 
هو أبو عبد اهلل، هارون بن موسى بن شريك األخفش الدمشقي، شيخ القراء بدمشـق، أخـذ القـراءة عـن ( 8)

، 8/012: معرفـة القـراء للـذهبي: انظـر( ه000ت )ابـن ذكـوان، وروى عنـه أبـو بكـر النقـاش وغيـره، 

 .0/519: وغاية النهاية البن الجزري

 .1/8229: لطائف اإلشارات: ، وانظر0/005 :النشر يف القراءات العشر (0)

ڦ      ڦ  ژ و، [889و، 882: البقرة]  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ژ : وهذه المواضع هي (5)

، 12: النحل]  ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ و، [19و، 12: آل عمران] ژڄ   ڄ  ڄ  

، 90: يس]  ژۆئ              ۆئ  ۈئ   ۈئ  ژ و، [52:مريم]  ژائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ  و، [18و

 .0/002: النشر: انظر ،[60و، 69: يس]  ژچ          ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ       ڌ  ژ و، [95و

 .8/129: لعبد اهلل بن علي، سبط الخياط المبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن،( 1)
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 .ژ ڭژ : بعد فاء السببية؛ لوقوعه يف جواب األمر

 ،وهـــو قـــول الزجـــاج، ژ ۋژ أنـــه معطـــوف علـــى : وقيـــل يف وجـــه رفعـــه

 التكــوين أنــه يلــزم أن يكــون القــول مــع مــنوغيــره،  ه ابــن عطيــةدَّ رَ ، ووالطــربي

نـه فيكـون: يقول له كن": ، أيوالوجود نـه يف موضـع آل عمـران ، كمـا َأْوردوا أ"يكوِّ

ف َطـعْ فكيـف يُ  ،مـن حيـث أنـه مضـارع ژڭ    ڭ    ژ : المجمع على قراءته بالرفع قبله

 .؟ ژ ۋژ ، إن قيل إن وجه الرفع هو العطف على على ماض  

ف طَ عْ يمكن أن يُ  وأجاب المجيزون العطَف بأن موضع آل عمران المجمع عليه

ــى الماضــي ــىأل ؛المضــارع عل ــ ،الماضــي ن المضــارع بمعن ــه ىرَ أال َت ڭ  ژ  :أن قول

قــول ف الماضــي علــى المضــارع يف ْطــعَ  ازَ ا َجــَمــفكَ  ،"ناكــ"ـفــ :يف معنــى   ژڭ 

 : الشاعر

 .ينينِ عْ ال يَ  ُت لْ قُ  تمَّ ثُ  ُت يْ َض مَ فَ       نيبُّ ُس يم يَ ئِ ى اللَّ لَ عَ  رُّ مُ د أَ قَ ولَ 

ف المضـارع ْطـعَ  وهو ،سه يجوزكْ بمعنى الماضي كذلك عَ  ارعُ ا كان المَض مَّ لَ ف 

 .ق يمنع من ذلكارِ ا كان المضارع بمعناه إذ ال فَ مَّ على الماضي لَ 

وقد غلَّط بعضـهم قـراءة ابـن عـامر بنصـب النـون يف المواضـع المختلـف فيهـا، 

آل عمـران واألنعـام المتَّفـق عليهـا : ومما احتج بـه المـدافعون عنهـا قراءتـه موضـعي

: واألثـر، ومـن ذلـك مـا ذكـره السـمين الحلبـي بقولـهبالرفع مما ُيثبت اّتباعه للرواية 

                                                 
ــاقولي0/021: الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي :انظــر (8) : ، وكشــف المشــكالت يف علــل القــراءات للب

 .8/002: ، والموضح8/000

 .8/800: معاين القرآن وإعرابه( 0)

 . 0/666: فتح الوصيد :انظر. ، وتبعهما الفراء والكسائي8/299: جامع البيان( 5)

 . 8/550: المحرر الوجيز( 1)

: ، والـدر المصـون0/589: ، وإبراز المعاين ألبي شـامة0/022: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر( 2)

0/99  . 

، وغيـر 0/881: ، وشرح التصريح لألزهـري5/01: الكتاب: منسوب لرجل من بني سلول يف: البيت( 6)

 . 8/82: للوامع، والدرر ا5/552: الخصائص البن جني: منسوب يف

   .0/022: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر( 2)
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وال  ،هــامـن َردَّ  دِّ رَ فـال معنــى لِـ ،صــحيحة المعنـى والروايـة القـراءة أن هـذه :واعلـم"

علـى  أَ رَ وقـد تقـدم يف ترجمتـه أنـه َقـ ،ها مـن كبـار أئمـة اإلسـالمئَ ارِ ألن قَ  ؛التفات إليه

حتـى علـى  ،وغيـره ، وعلـى بعـض الصـحابة كـأبي الـدرداء ،جماعة مـن التـابعين

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭ ژ  :راءتـهق ال تـرى، أع فيها إال األثربَ تْ فلم يَ  ، عثمان بن عفان

ــا ژەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ژ ، وژۆ   ــالرفع فيهم ــ ،ب ــوعينهُ أَ رَ قَ  مَ ـِل ــا مرف ــال ؟ م ف

 عأ بِـتَّ بـل مُ  ،واختيـاره ،ن تلقـاء نفسـهمِ  اءةقرَنَقل نه أ  ام من هؤالء األئمةمَ عتقد يف إِ يُ 

 ."ل مشايخهقْ فيها نَ 

 

ــــالى -0 ــــال تع ــــرة] ژ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ : ق : البق

812- 818.] 

  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ  : على الخطـاب يف (واتفقوا)» : قال ابن الجزري

ۇ   ژ ألنــه جــاء بعــد  ؛لــهأوَّ  ژۇ   ۇ  ژ  :وإن اختلفــوا يف ،م علــى هــذاالمتقــدِّ 

 .«ژې  ې  ې  ې  ىى   ژ بة، وهو قوله يْ م الغَ كْ ع ُح طَ ما قَ  ژۇ  

وال خالف ": أشار إلى ما ذكره ابن الجزري كذلك أبو شامة حيث قال: التعليق

 ژۇ   ۇ  ژ : ، وسببه أنه جاء بعدژۇ   ۇ  ژ : وإن اختلفوا يف ،يف الخطاب فيها

 ."ژې  ې  ې  ې  ىى   ژ : بة، وهويْ ع حكم الغَ طَ ما قَ 

ب منـه الخطـاب قبلـه رُ أنـه قـد َقـ :ل دون هـذااع علـى خطـاب األوَّ ووجه اإلجم

                                                 
 .566/ 8: العقد النضيد يف شرح القصيد( 8)

ــالى( 0) ــه تع ــرة] ژۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ : يقصــد قول  -811:  البق

: النشـر: رانظـ. ، قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح بالخطاب، والباقون بالغيب[812

 .8/100: ، واإلتحاف0/005

، قرأه بالخطاب ابن عامر وحفص [812: البقرة] ژۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ژ : أّول اآلية وهو قوله تعالى( 5)

 .8/180: ، واإلتحاف0/005: النشر: انظر. وحمزة والكسائي وخلف ورويس، والباقون بالغيب

 .1/8206: إلشاراتلطائف ا: ، وانظر0/005 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .0/550: إبراز المعاين (2)
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حئ  مئ  ىئيئ  جب  ژ : وقولـــــه بعـــــده ،ژې  ې  ې  ىى    ژ :وهـــــو قولـــــه ،وبعـــــده

 ."ژحب

ــــالى ــــه تع ــــى الخطــــاب يف قول ــــم إن الســــياق جــــاء عل ، ژہ  ہ  ژ : ث

، فجــرى الكــالم علــى َنَســق واحــد يف المخاطبـــة، ژۓ  ۓ  ژ ، ژھژ

 .الخطاب أشبه بما قبله وبما بعده فكونه بالتاء على

ــة يف ــراءة بالغيب ــذلك ُحمــل وجــه الق ــى أن المــراد اليهــود  ژۇ   ۇ  ژ  :ول عل

ويدل ذلك أنه َفَصـل ": ، قال ابن أبي مريموالنصارى وهم يف وقت الخطاب ُغيَّب

 ."ژ ې  ېژ : بين الكالمين بـ

  

 ژں   ں   ژ ، [16: الروم] ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ : قال تعالى -6

 [.18: الذاريات]

ژ  ڑ  ڑ  ژ  :ل الـروم، وهـوع يف أوَّ ْمـعلى الجَ  (واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 :ن أجـل الجمـع يفمِـ ژں ںژ  :ارياتاد يف الـذَّ رَ فْ وعلى اإلِ  ،ژک  ک   ک  

 .« ژں   ژ :واإلفراد يف، ژک  ژ

وضـعًا، اختلـف القـراء يف القرآن وقع يف ثمانية عشـر م ژٿژ : لفظ: التعليق

 .، ما عدا هذين الموضعينفيها بين اإلفراد والجمع

                                                 
 . 102/ 8: ناصر القثامي. د: العقد النضيد يف شرح القصيد، تحقيق: قاله السمين الحلبي يف( 8)

ـــه: انظـــر (0) ـــن خالوي ـــة، 8/066: ، والكشـــف59ص : الحجـــة الب ، وكشـــف 8/859: وشـــرح الهداي

 .8/050: المشكالت

 .8/859: وشرح الهداية، 882ص : الحجة البن زنجلة: انظر (5)

 .8/525: الموضح يف وجوه القراءات (1)

 .1/8256: لطائف اإلشارات: ، وانظر0/001: النشر يف القراءات العشر( 2)

، [60]واإلســـراء ، [00]والحجـــر ، [89]وإبـــراهيم ، [22]واألعـــراف ، [861]البقـــرة : الخـــالف يف (6)

، [80]وسبأ ، [19]والثاين من الروم ، [65]والنمل ، [19]والفرقان ، [98]واألنبياء ، [12]والكهف 

ووافقـه ، قرأهـا جميعـًا بـالجمع أبـو جعفـر[: 2]والجاثيـة ، [55]والشورى ، [56]وص ، [0]وفاطر 

ووافقــه ابــن كثيــر يف البقــرة والحجــر والكهــف ، نــافع فيهــا عــدا موضــع اإلســراء واألنبيــاء وســبأ وص

= 
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وم  –فيهـا  لوأمـا األوَّ ": يقول أبـو شـامة ؛ هجمعـو..  وع باإلجمـاعُمـجْ فمَ  -الـرُّ

 ."ژک  ژ: ألجل قوله

ل مِن الروم بوقـوع ": وعّلق أبو عبد اهلل الفاسي بقوله وعلَّل بعضهم استثناء األوَّ

ى  ائ   ُنُشـراا  ژ ، وژژ  ژ : ال  منها، وهو تعليل ُمنْتِقض بقولهحا: ژک  ژ

 ."ژائەئ  

يح": وهو جمع بعد توحيد ژژ  ژ : وقوع: أي  يف قراء حمزة وخلـف، و "الرِّ

يح"كذلك جاء بعد توحيد  ژ ُنُشراا  ژ  .يف قراءة ابن كثير  "الرِّ

ــه ذلــك أبــو شــامة بقولــه نع؛ ألن المــراد وحجــة حمــزة أن ذلــك غيــر مــا": ووجَّ

يف  "ورُش نُ "النون؛ ألنه جمع  بضمِّ  ژ ُنُشراا  ژ :مثل ژژ  ژ  ـــــــف ،الجمعُ  بالمفردِ 

 ."رأ بفتح النونقْ قراءة ابن كثير، وأما الكسائي فال يلزمه ذلك؛ ألنه يَ 

ــه ــو شــامة بقول ــه أب ــدا  مــا ذهــب إلي ــي مؤيِّ ــق الســمين الحلب والظــاهر أن ": وعلَّ

منه  ولذلك جاءت الحاُل  ،عمْ فهو يف معنى الجَ  ،سنْ ألن الريح جِ  ؛قاربانين متيـالمعن

                                                 
= 

وعاصــم ويعقــوب يف البقــرة واألعــراف والحجــر والكهــف ووافقــه أبــو عمــرو وابــن عــامر ، والجاثيــة

، حمـزة وخلـف عـدا موضـع الفرقـان: وأفـرد الجميـع، والفرقان والنمل وثـاين الـروم وفـاطر والجاثيـة

: التيسـير: انظـر، وانفرد ابن كثير بـإفراد موضـع الفرقـان، وافقهما الكسائي يف إفراد الجميع عدا الحجر

 .0/005: والنشر، 051ص

 .8/162: -باختصار  -ز المعاينإبرا (8)

وقـرأه البـاقون ، ، قرأه حمزة وخلف بـاإلفراد[00: الحجر] ژڈ  ڈ    ژ  ژ  : مِن قوله تعالى( 0)

 .0/005النشر : انظر، بالجمع

ـــالى (5) ـــه تع ـــن قول ـــراف] ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ : م ـــرأه[22: األع   :، وق

وابـن عـامر ، بالنون المضمومة وضم الشين: فر ويعقوبنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جع ژُنُشراا ژ

وعاصــم ببــاء ، وحمــزة والكســائي وخلــف بفــتح النــون وإســكان الشــين، بضــم النــون وإســكان الشــين

يح": مضمومة وإسكان الشين، وقرأ بتوحيد : النشـر: انظـر. ابـن كثيـر وحمـزة والكسـائي وخلـف "الرِّ

0/005. 

ــه وتكثــره يف الجــوّ  :ر الّســحاب، أيشــألّنهــا تن ،لطّيبــةالّريــاح الحّيــة ا :هــي النَّشــور" (1) التحريــر : انظــر. تبثُّ

 .9/820: والتنوير

 .8/162: إبراز المعاين (2)
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ـُُشرا  "و ،ژژ  ژ  :مجموعة يف قوله  ."ن

ــى كــون أن  اريات فعل ــذَّ ــراد يف ال يح"وأمــا وجــه اإلف ــرِّ إذا جــاءت مصــاحبة   "ال

 .للَعَذاب فإهنا تأيت مفردة، فلم تأت مجموعة مع العذاب البتة

ڳ  ڱ  ژ  :كر الريح مفردة إنما هو بقرينة عـذاب كقولـهذِ  وأكثرُ ": قال ابن عطية 

كأهنـا  ،مـة األجـزاءالعذاب شديدة ملتئِ  وذلك ألن ريَح  ..  ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    

ويف الحديث أن رسول اهلل ، عة فلذلك هي رياحنة متقطِّ وريح الرحمة ليِّ  ،واحد جسمأ 

  َّااللَُّهمَّ اْجعَ " :ت الريح يقولكان إذا هب ا، َواَل َتْجَعْلَها ِريح   ."ْلَها ِرَياح 

 ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ  ،[82: إبـــراهيم] ژۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ : قـــال تعـــالى -1

 [.58: الزمر]

ــن الجــزري ــال اب ــوا)»: ق ــى تشــديد( واتفق ــ :عل ــم ي ــا ل ۈ  ۈ  ژ  :نحــو ،تمُ ـَم

ف بخـال ،دُ ْعـالمـوت بَ  ةُ فَ ق فيه ِصـحقَّ تَ ألنه لم يَ ؛ ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ  ، وژٴۇۋ

 . «غيره

ونظــائره، معرفــًا كــان أو منكــرا ، اختلــف فيــه القــراء  ژے ژ : لفــظ: التعليــق

 .العشرة ما بين التشديد والتخفيف

                                                 
 .8/116: العقد النضيد يف شرح القصيد( 8)

 .0/551: ، وإبراز المعاين0/698: ، وفتح الوصيد8/522: الموضح: انظر (0)

: رقـم: أخرجـه الطـرباين يف المعجـم الكبيـر عـن ابـن عبـاس : ، والحـديث0/120: المحرر الـوجيز (5)

: ، والخطيـب البغـدادي يف تاريخـه(0126: )رقـم ، وأبو يعلى يف مسنده عن ابن عبـاس (88255)

مجمـــع . "وفيـــه حســـين بـــن قـــيس، الملقـــب بحـــنش، وهـــو مـــرتوك": ، وقـــال الهيثمـــي2/00

 .0/01: تلخيص الحبير البن حجر: ، وانظر82/856:الزوائد

 .0/006 :النشر يف القراءات العشر (1)

: والنحـل، 5: والمائـدة، 825: يف البقـرة ژک  ژ : اختلف القراء يف األلفـال التاليـة: خالصة ذلك (2)

، 800: يف األنعــام  ژڳ  ژ و، 812و، 850: يف موضــعي األنعــام ژچ  ژ و، 55: ويــس، 882

 ژۓ  ژ و، حيـــث ورد ژۈئ    ژو، 88: وق، 80: والحجــرات، 88: والزخــرف، 10: والفرقــان

، يف األنعام والحجـرات  ژڳ  ژ ووافقه نافع يف يس ويف ، فشدد أبو جعفر الياء يف الجميع، حيث ورد

= 
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، فقلبت الواو ياء وأدغمت اليـاء "َمْيوت": فالثقيل فيه جاء على األصل، فأصله

: ولالتي قبلهـا فيهـا، وبعـض العـرب يسـتثقل التضـعيف يف اليـاء فيحـذف العـين فيقـ

، وعليهـا "َلـْين ولـيِّن"و "َهـْين وهـيِّن"و ،"َسـْيد"و "سـيِّد": ، ومثله أن يقـال"َمْيت"

 .جاءت قراءة التخفيف

 :ومنه قوُل الشاعر َفَجَمَع بين اللغتين

 .إنَّما الَمْيُت َميُِّت األَْحَياءِ ... ليَس َمْن ماَت فاسرتاَح بمْيت  

فيـه صـفُة المـوت فـأجمعوا علـى قراءتـه  وأما مـا لـم َيــُمت وهـو مـا لـم تتحقـق

 ژۋ  ۋ   ۅ  ژ ، ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ ،  ژۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ : بالتشـــديد كنحـــو

 [.82: المؤمنون]

أن المْيت بـالتخفيف َمـن فارقـت : وُيحكى عن قدماء النَُّحاة": يقول القسطالين

 ."ُروُحه جسَده، وبالتشديد مِن عاين أسباب الموت ولم َيُمت

اَل : ....   ذلك الشاطبي بقوله وأشار إلى  َوَما َلْم َيُمْت لِْلكلِّ َجاَء ُمَثقَّ

وإجماعهم على التشديد فيمـا لـم يمـت للجمـع بـين اللغتـين، والتخفيـف فيمـا 

 .مات وما لم يمت جائز

 [.890: البقرة] ژۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ : قال تعالى -9

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ ءة علـــى قـــرا( واتفقـــوا)»: قـــال ابـــن الجـــزري

                                                 
= 

ووافقهمـا رويـس ، ژۓ  ژ وافقهما يعقوب يف األنعام ويف لفـظ ، ژۓ  ژ و ژۈئ   ژ ويف لفظي 

النشــر : انظــر، ژۓ  ژ و ژۈئ   ژ وحمــزة والكســائي وحفــص وخلــف يف لفظــي ، يف الحجــرات

 .8/102: واإلتحاف، 0/001

 .5/222: ، وفتح الوصيد8/086: ، وشرح الهداية22: الحجة البن خالويه: انظر( 8)

بـن شرح المفصـل ال، و0/80: للفارسي للقراء السبعة الحجة :البيت منسوب لعدّي الغساين، انظره يف( 0)

 .6/1002 "موت": اللسان، مادةو، 0/860 :ألشموينشرح ألفية ابن مالك ل، و82/60 :يعيش

 .عن أبي حاتم 8/002: ، ونقل ذلك ابن عطية يف المحرر الوجيز1/8216: لطائف اإلشارات( 5)

 (.228: )متن الشاطبية، البيت رقم( 1)

 .8/811: ، والمختار يف معاين قراءات أهل األمصار البن إدريس8/512: الكشف لمكي: انظر( 2)
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 .«بدخول الباء عليه ن ألن يكون خربا  تعيَّ  ژۈ  ۈ  ژ  :ألنَّ  ؛فعبالرَّ  ژۋ  

 "لـيس"اسم  :من حيث أن األصل يف خرب ليس هو التأخير عن اسمها،: التعليق

واألصـل يف الفاعـل  ،وخربها وخرب أخوااا شبيه بـالمفعول ،ه بالفاعلـوأخوااا شبي

 .ويف المفعول التأخير ،التقديم

ألهنـا : حتـى َمنَْعـه جماعـةأ، مـنهم ابـن َدَرْسـَتَوْيه قـالوتقديم خربها قليل جـدا ،  

، ولكـن  "ما"ُتْشبه  القراءة بـ هـذا مـردودالحجازية، وألهنـا حـرفأ علـى قـوِل جماعـة 

ــواترة ــيالمت ــرة] ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ : ، وه ــرأ [ 822: البق ــصق ــزَة وحف  بنصــب حم

، و "ليس" خرب ى أنهعل "الربَّ" مأ وا"مقدَّ لـيس : ، أياسمها يف تأويِل مصدر   "أن ُتَولُّ

 ."الربَّ توليتكم

ُمَحّلى بـاأللِف والـالم، ـل َأْعَرُف من الالمصدر المؤوَّ  وصّح تقديم الخرب لكون

 .عرِف الخربَواألعرُف ينبغي أن ُيْجَعَل االسَم، وغيُر األ

لكون البـاء ال تـزاد إال ، "الرب" :يف رفع ژ ۈ  ۈ ۆ  ۆ     ژ : يفلم ُيْختلف و

 .يف الخرب

ــــو شــــامة ــــول أب ــــالف يف رفــــع": يق ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  :وال خ

 ."ن؛ ألن يكون خرب ا بدخول الباء عليهقد تعيَّ  ژۈ  ۈ  ژ ؛ ألن  ژۋ

 ،"لـيس زيـدأ بقـائم": نحو قولـكودخول الباء على خرب ليس يفيد تأكيد النفي، 

 ژې  ې   ې    ژ ، [90: األنعــــام] ژى  ى  ائ      ژ : رآنالقــــويف 

 .[00: الغاشية]

                                                 
 .0/009 :عشرالنشر يف القراءات ال (8)

 .0/006: والنشر، 056ص : التيسير: انظر، وقرأه الباقون بالرفع (0)

ــر (5) ــرح التســهيل: انظ ــدر المصــون8/528: ش ــل0/011: ، وال ــن عقي ، وشــرح 8/025: ، وشــرح اب

 .8/052: األشموين

، ومعــاين القــرآن 8/066: ، وكشــف المشــكالت للبــاقولي22ص : معــاين القــراءات لألزهــري: انظــر (1)

 .8/016: لزجاجل

 .8/522 :إبراز المعاين (2)

، وأوضـح المسـالك 0/590: ، وشرح التسهيل البن مالـك0/889: شرح المفصل البن يعيش: انظر( 6)

 .0/090: البن هشام
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  ژۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ : قـــــــال تعـــــــالى -9

 [.50: الروم]

يف الموضع الثاين من الروم، وهو قولـه  المدِّ : على( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 ،ژڄ  ڄ  ژ  :وكقولـه ،"متُ ْيـطَ عْ أَ " :ألن المراد بـه ؛ژۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ : تعالى

 ،"دتمَصـقَ "و ،"متُ ْلـعَ فَ " :ر فيهمـا علـى معنـىْصـالقَ  فإنَّ  بخالف هذين الموضعين

مئ  ژ ، [899: آل عمـران]  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ ژ : كقوله تعـالى :ونحوه

 .«[11: األنعام] ژىئ     يئ  جب  حب  

ــق ــ": التعلي ــْؤتِي"، "ىآَت ــى "ُي ــى َأْعَط ــ، يف معن ــ اإلعطــاء،: اءواإِليَت ــدَ  صَّ وُخ  عُ ْف

 .[022 :البقرة] ژڳ  ڳ  ژ : نحو ،اءيتَ دقة يف القرآن باإلِ الصَّ 

ڈ  ژ : نحو وباألمر وبالتدبير، ،اتيء بالذَّ جِ للمَ  :يقالَيْأيت، من اإِلْتيان،  "وَأَتى"

، [06 :النحـــل] ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :وقولـــه، [8: النحـــل] ژڈ  ژ  

 .تدبيرباألمر وال: أي

، "اةَكـالزَّ "ـوسبب ذلك أنه اقرتن بـ ،بال خالف فإنه بالمدِّ ": قال السمين الحلبي

 [ 15: البقـرة] ژڱ   ں  ژ  :نحـو "اإليتـاء"ن ولم يرد هنـا الفعـل مـع الزكـاة إال مِـ

 ."فلذلك كان ممدودا   "اءطَ عْ اإلِ " :ألنه بمعنى؛ [22: المائدة]ژوئ  وئ    ژ

ل  فقد قرأه ابن كثيـر بالقصـر،  ژھ  ھ  ے  ے   ژ   :يف الروموأما الموضع األوَّ

 ،هُتـعلْ فَ  :أي "هـذا األمـر ُت تْيـأَ " :يقـال ،متُ ئْ وجِ  مْ تُ لْ عَ فَ  :"متُ يْ تَ أَ ": أن معنىووجه ذلك 

                                                 

، قرأهمـا [50: الـروم] ژھ  ھ  ے  ے   ژ  ، و[055: البقرة] ژ جب  حب  خب   مب  ىبژ : أي( 8)

: واإلتحـاف، 0/009: والنشـر، 050ص : التيسـير: انظـر، بالمـدوقرأهمـا البـاقون ، ابن كثيـر بالقصـر

8/112. 

 .0/052 :النشر يف القراءات العشر (0)

 .8/2: ، والمعجم الوسيط62ص : المفردات للراغب األصفهاين: انظر( 5)

 . 0/206: ، والآللئ الفريدة0/520: إبراز المعاين: ، وانظر8/205: العقد النضيد يف شرح القصيد( 1)
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 :قال زهير بن أبي سلمى

 .ُل بْ م قَ هِ آبائِ  اءُ بَ آ هُ ثَ ارَ وَ تَ    **  امَ نَّ إِ فَ  هُ وْ تَ أَ  ر  يْ ن َخ مِ  ُك وما يَ 

 .بًان رِ م مِ تُ ْئـم وجِ تُ لْ عَ وما فَ " :فالمعنى هنا ،"وهلُ عَ فَ " :أي

ۆ     ۈ  ۈ  ژ  : ن قوله تعـالىالمناسبة بينه وبين ما بعده مِ  ُب لَ طَ  :هِ دّ والوجه يف مَ 

 .ژٴۇ   

 

، [10:آل عمـران] ژڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ  :قال تعالى -33

 [. 12: آل عمران] ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ و

 ؛ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :ر همـزةْسـعلـى كَ ( واتفقـوا)»: قال ابن الجـزري

 .«وليح القَ رِ ألنه بعد َص 

 مَحكيَّة بالقول َوَجـب َكْسـُرها، علـى أن  "إنْ ": إذا وقعت: التعليق
يف أّول جملة 

 [.52: مريم] ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ : يكون القوُل صريحًا، نحو

ك بـالقَ ": حت نحوتِ ة فُ بعد القول غير محكيَّ  فإن وقعْت   ،"لاَضـك فَ أنَّـ لِ وْ أخصُّ

 ."مائِ قَ  زيدا   ول أنَّ قُ تَ أَ ":ن ُفتَِحْت نحو رى الظَّ جْ مَ  وُل ُأْجِرَي القَ أو 

 :هوي بالوجهين قولُ ومن ثم رُ 

                                                 
، والجامع ألحكام القـرآن 0/081: ، والمحرر0/552: ، والحجة للفارسي05ص : ديوانه: البيت يف( 8)

 . 5/825: للقرطبي

، 8/006: ، والكشـف0/552: ، والحجة للقراء السبعة للفارسـي11ص : الحجة البن خالويه:  انظر( 0)

 .8/500: والموضح

 .رض فكليهما وقعت الهمزة فيها بعد صريح القول، وال تعاژہ  ہ  ہ  ژ : يف بعض نسخ كتاب النشر( 5)

 .8206: لطائف اإلشارات: ، وانظر0/012 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .8/522 :ألفية ابن مالك  علىشرح األشموين، و8/502: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: انظر (2)

: ، وعمدة الحفال للسمين الحلبـي8/522 :شرح األشموين أللفية ابن مالك: يفوهو  ،لبيت للفرزدقا (6)

 .000ص 

باعتبـار الجملـة محكيـة، وبفتحهـا علـى  "إن"وي بكسـر همـزة حيـث رُ  "أتقول إنك": قوله: الشاهدو

 ."ان"بمعنى  "تقول"اعتبار 
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 ملِ ْس تَ ْس ئ مُ رِ امْ  مَ دَ  َت بحْ تَ وقد اْس   **  َأَتُقوُل إِنََّك بِاْلَحَياِة ُمَمتَّعأ 

 :يقول ابُن مالك

 هلَ مِ كْ ين   مُ مِ يَ إّن لِ  ُث يْ َح وَ  **  ه لَ ــء ِص دْ ـدا ويف بَ ـر يف االبتِ ِس اكْ فَ 

 .لمَ و أَ ه وإّني ذُ رتُ زُ ال   كَ َح  ** حلَّ ت مَ لَّ أو َح  ولِ بالقَ  يْت كِ أو ُح 

، فقــد قــرأه ابــن عــامر [50: آل عمــران] ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ : أمــا قولــه تعــالى

فنادتـه المالئكـة وهـو قـائم ": علـى إضـمار القـول، أي "إِنَّ ": سر همزةوحمزة بك

رك: يصلِّي يف المحراب فقالت على معنى  "إِنَّ : ، وقرأ الباقون بفتح همزة"إنَّ اهلل ُيبشِّ

 ."فنادته بأنَّ اهلل": حذف حرف الجر، والتقدير

 

ــالى -88 ــال تع : الحجــر] ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ : ق

21.] 

لمناسبته  ؛يف الحجر ژٹ  ڤ  ژ على تشديد ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 ،"يربِشــالتَّ "و ،"رُ ْشــالبِ "و ،علــى تشــديدها عِ َمــتَ ن األفعــال المجْ مــا قبلــه ومــا بعــده مِــ

 . «يحاتِص ثالث لغات فَ  "ارَش بْ اإلِ "و

ــق  ــه: التعلي ــه: قول ــا قبل   ژ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ ژ:  ، أي لمناســبة م

ـــده [21: الحجـــر] ـــا بع  ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ :  ، أي ، وم

 .، فإنه مجَمعأ على تشديدها[22: الحجر]

                                                 
 (.820 - 829: )متن ألفية ابن مالك، البيت رقم( 8)

: واإلتحــاف، 0/050: والنشـر، 028ص : يروالتيسـ، 8/096: التـذكرة: انظــر، وقـرأه البـاقون بـالفتح (0)

8/122. 

 .8/080: ، وشرح الهداية8/515: ، والكشف لمكي5/59: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر( 5)

 .0/015 :النشر يف القراءات العشر (1)

، 50]يف آل عمران  ژڤ  ژ فقرأ حمزة والكسائي ، وما جاء من ذلك ژڤ  ژ واختلف القراء يف  (2)

ــاء وضــم الشــين مخففــة[: 0]والكهــف [ 0]يف اإلســراء  ژٹ    ژ  و [12و ــاء وســكون الب ، بفــتح الي

يف  ژٱ  ژ وخفـف حمـزة موضـع ، [05]الشـورى  ژٻ   ژ ابـن كثيـر وأبـو عمـرو يف : وافقهم

وقرأ الباقون بضم اليـاء وفـتح البـاء وكسـر ، [2]ومريم [ 25]يف الحجر  ژٺ   ٺ  ژ  و، [08]التوبة 

= 
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ر": والتشديد يف فعل فًا، وهما لغتان مشهورتان،  "َبشَّ أكثر استعماال ، ويأيت مخفَّ

ـا فـًا ومشـددا ، وأرئ المضـارُع مخفَّ وقـد ُقـ ،ِر بهُمَبشَّ ـوالتثقيُل للتكثيِر بالنسبة إلى ال مَّ

ال  نحــو وفيــه لغــةأ  ،[28: هــود] ژی  ی      ژ : الماضــي َفَلــْم ُيْقــَرْأ بــه إال مــثقَّ

 ."َأْكَرمَ " :مثل "َأْبَشرَ ": أخرى

ر"و أوُل خـرب  مـن : "البِشـارةُ "وتستعمل بمعنى واحـد،  "أْبَشر"، و"َبَشر"و "َبشَّ

، قالوا أن  هاوأصـل، اـاِهُر جلـِد اإِلنسـان وهي ،ألنَّ أثَرها َيْظَهُر يف الَبَشرة: خير  أو شرٍّ

، أي: تقول فالنرور، ط عند السُّ بِس نْ بَشرة اإلنسان تَ   .وجه  ُمنبسط: ذو بِْشر 

ــال الســمين ــارة": ق ــى البِش ــْت : وبمعن ــار، وإن اخَتَلَف ــير واإِلْبَش الُبشــور والَتْبش

 ."فجِر أوائُلهُ الجميُل، وتباشير ال: أفعاُلها، والبِشاَرُة أيضًا الَجماُل، والَبشير

ره إذا ُشـبْ الرجـل أَ  ُت بَشـرْ : حـك، يقـالفرِ َيُسـّرك ويُ : بفـتح اليـاء: َيبُشرك": وقيل

 .[52: فصلت] ژٺ  ٺ    ژ : ومنه قوله تعالى حته،رَ أفْ 

  

 [.826: آل عمران] ژوئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ : قال تعالى -80

ل مـن هـذه السـورة، لحـرف األوَّ علـى تخفيـف ا( واتفقـوا)»: قال ابـن الجـزري

 ًاهنـا لـيس مختّصـ "لتْ القَ " ، أو ألنَّ ژۆئ  ژ  :إما لمناسبة ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئژ : وهو

 .فر يف التجارةألن المقصود به السَّ  ؛ژې       ى  ى  ائ  ژ  :بدليل ،بسبيل اهلل

ـــال ـــه ق ـــن عـــامر أن ـــا عـــن اب ـــ": وروين ـــان مِ ـــا ك ـــو ن القَ م ـــل يف ســـبيل اهلل فه ت

 .«"بالتشديد

                                                 
= 

 .0/050: النشر: انظر. دةالشين المشد

ــر( 8) ــدر المصــون: انظ ــل020/ 8 :ال ــالم التنزي ــويل ، ومع ــير و ،8/152 :لبغ ــن الجــوزيزاد المس  :الب

 .5/229: ، وفتح الوصيد8/029

 . 8/092 "بشر": ، ولسان العرب، مادة0/202 "بشر": مادة: الصحاح للجوهري: انظر (0)

 .8/082 :الدر المصون (5)

 .8222: ص :تفسير اللباب البن عادل، و0/251: الفريدةالآللئ : انظر (1)

 .5/001: ابن عامر الشامي إمام القراءة، ونقل قوله أبو عمرو الداين يف جامع البيان: هو( 2)
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 .التخفيف للتقليل، والتشديد يكون للتكثير: التعليق

  ژۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ : فأما قوله قبل ذلـك": يقول أبو شامة

 ."الفف بال ِخ فَّ خَ فمُ 

ې  ژ : يـدل عليـه كـذلك قولـه "الَقْتُل هنا لـيس مختصـًا بسـبيل اهلل": وقوله 

ة والمذهب، يقولون لهـم إذا سـافروا إخواهنم يف النََّسب، أو المو: ، أيژې   دَّ

 ."...يف طلب الرزق، أو ُغزاة يف حروهبم

ې     ى  ژ يف النسـب، : وقالوا إلخواهنم يف النفاق والكفر، وقيـل": قال البغوي

جمـع  ،غـزاة: أي  ژائ  ەئ      ەئ  ژ سافروا فيهـا لتجـارة أو غيرهـا، : أي ژى  ائ  

 .".. فقتلوا "از  غَ "

 

 [.10: النساء] ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ژ : تعالىقال  -85

 - مـن هـذه السـورة - :على الغيب يف قولـه تعـالى( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

ـيـق مِـرِ ن طَ مِ  فليس فيها خالفأ  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ژ رق، وال ن الطُّ

 .«عليه دَّ رُ يب فَ للغَ  ژۉ  ې     ژ  :ألجل أن قوله ؛ن الرواياتمِ  رواية  

ى  ائ   ائ  ەئ  ژ : وهو كذلك متَِّسق مع ما بعده، وهو قولـه تعـالى: التعليق

                                                 
= 
 .0/019 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .8/561: ، والكشف لمكي8/056: شرح الهداية: انظر( 0)

 .8/812: إبراز المعاين( 5)

: آل عمران] ژ  ژڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ : موضع الثاين يف آل عمران وهووأما ال

قــرأه ابــن [ 860: آل عمــران] ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ : ، فقـرأه هشــام بالتشــديد، وبعــده قولـه[869

. فقـرأه ابـن عـامر وابـن كثيـر بالتشـديد[ 802: آل عمـران] ژڤ  ڤ  ژ عامر بالتشديد، وبعـده 

 .0/015: والنشر، 026ص: التيسير: انظر

 .1/820 :لمحمد رشيد رضا تفسير المنار، و0/812 :بن كثيرال القرآن تفسير: انظر (1)

 .8/202 :لبغويل معالم التنزيل (2)

 .2/8960: لطائف اإلشارات: ، وانظر0/020 :النشر يف القراءات العشر (6)
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 [.22: النساء]  ژ ەئ  وئ

 ،يبـةالغَ  ضميرُ  ژ ۉ    ژ :ففي   ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ژ : وأّما قوله": قال الفارسي

 ."فهو للغيبة ژۉ  ې     ژ ـــــألّنه إذا كان ل ؛بالياء ژې   ې   ژ

ــه تعــالىومثلــه   ، وذلــك ألن [801: النســاء] ژڑ  ڑ  ک  ژ : كــذلك قول

 .بالغيب فُردَّ عليه ژڈ  ژ  ژ : قبله

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ : وأما المخَتَلف فيه من هذه السورة فهو قوله تعـالى

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ژ : فُقرئ بالغيب ردا  على لفظ الغيبـة يف قولـه[ 22: النساء] ژٴۇ  

  ، وهــو للنبــي ژے  ۓ  ۓ    ڭ  ژ : فــردا  علــى قولــه بالخطــاب، وَمــن قــرأه ژڑ  

 .وَمن معه

 [.21: النساء] ژېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ژ : قال تعالى -81 

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ژ ل، وهـو على الحـرف األوَّ ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

يبـة ن فيـه الغَ ُسـحْ فلـم يَ ، ژىئ  ىئ  ژ  :د االسم العظيم عنعْ لبُ  ؛ه بالنونأنَّ  ژىئ  

 .«هبِ رْ قُ ه يف الثاين لِ نِ ْس كحُ 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ : هـو قولـه تعـالى "يف الثـاين": قوله: التعليق

 [.881: النساء] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

، حمال  على سياق فقد قرأه أبو عمرو وحمزة وخلف بالياء التحتية على الغيبة

ــة قبلــه وهــو قولــه ــون ژٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ژ : الغيب ، وقــرأه البــاقون بن

                                                 
 .5/820: الحجة للقراء السبعة للفارسي( 8)

: انظـر، وقـرأه البـاقون بالخطـاب، زة والكسـائي وخلـف وأبـو جعفـر وروح بالغيـبقرأه ابن كثير وحمـ (0)

 .0/022: النشر

 .029: ، والحجة البن زنجلة5/820: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر( 5)

 .0/022 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .8/202: واإلتحاف، 0/028: ، والنشر062ص: التيسير: انظر (2)
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العظمــة خروجــًا مــن الغيبــة إلــى الــتكلم علــى طريــق االلتفــات، وإجــراء  لــه مجــرى 

 .اإلخبار عن اهلل عز وجل إذ هو الـُمؤيت على الوجهين

 - قبـل آيـات - وحجـتهم يف قولـه: بـالنون  ژٹ  ڤ  ژ  ": وقال ابن زنجلة

وا مـا اختلفـوا فيـه فردُّ  ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی ژ

 ."إلى ما أجمعوا عليه

وقــد أجمعــوا علــى الحــرف األّول بنــون العظمــة؛ لُبْعــد لفــظ الجاللــة؛ فيكــون 

 ."التفاتًا ُيعيِّن أن الـُمؤيت هو اهلل

ـــال تعـــالى -82 : البقـــرة] ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ : ق

082.] 

أنـه  ژڳ  ڳ  ژ  :قـرة، وهـوعلـى حـرف الب( واتفقـوا)»: قـال ابـن الجـزري

إلجماع المصاحف عليه كذلك، وألن طول سـورة البقـرة يقتضـي اإلطنـاب  ؛بدالين

 .وزيادة الحرف من ذلك

كيــف  [ 85] يف األنفــال ژہ  ہ  ھ  ھ  ژ : أال تــرى إلــى قولــه تعــالى

ع علـى ِمـْج كيـف أُ  [1] يف الحشـر ژپ  پ  پ  ژ : إدغامـه، وقولـه ع على فكِّ مِ ْج أُ 

 .«طناب واإليجازين من اإلِ ب المقامَ ارُ وذلك لتقَ  ؛إدغامه

اإلجماع على اإلاهار يف موضع سـورة البقـرة جـاء علـى األصـل، ألن : التعليق

الــدال الثانيــة مجزومــة وإدغامهــا يحتــاج إلــى تســكين الــدال األولــى لإلدغــام، وإلــى 

 .هل الحجازتحريك الثانية اللتقاء الساكنين، فيحصل تغيير بعد تغيير، وهو لغة أ

                                                 
ــراء للفارســي: انظــر( 8) ــدة8/502: ، والكشــف لمكــي5/898: الحجــة للق ــئ الفري ، 0/986: ، والآلل

 .801ص : وسراج القاري البن القاصح

 .080: ص: زنجلة البنحجة القراءات  (0)

 .0/028 :بي السعودأل ، وإرشاد العقل السليم8/106: الموضح: انظر (5)

 .0/022 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .0/066: ، وشرح الهداية8/185: ، والكشف لمكي052ص : حجة البن زنجلةال: انظر( 2)
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 .ويؤيده إجماع المصاحف على رسمه بدالين

واإلدغام لغة صحيحة، وهي لغة تميم، وهبا قرأ القـراء ماعـدا نافعـًا وابـن عـامر 

 .[21: المائدة] ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ژ : موضع سورة المائدة من قوله تعالى

 .خالويه ويف اإلاهار زيادة ثواب؛ ألن بكلِّ حرف عشر حسنات، قاله ابن

لإلشــارة إلــى أن  -يف البقــرة  – هنــا كِّ وإجمــاع القــراء علــى الَفــ": قــال البقــاعي

فو عن نطـق بالعَ  يحأ لِ فهو مُ  ،وباطنًا بالقلب ،ااهرا  باللسان ،روط بالكفرْش مَ  وطَ الحبُ 

اللسان مع طمأنينـة القلـب، وأشـارت قـراءة اإلدغـام يف المائـدة إلـى أن الصـرب أرفـع 

  ."وإن كان القلب مطمئنًا ،جابة باللسانن اإلدرجة مِ 

ومِن أوجه بالغة فكِّ اإلدغام إضافة إلى التناسب مع طول السـورة وقصـرها مـا 

: سـورة الحشـر قولـه تعـالى يف": أشار إليه الغرناطي عن موضع سورة الحشـر بقولـه

 إال يالماضـ مع يفْسـولـم يُ  -  ژٻ  ژ  - مًادغَ ُمـ يالماضـ متقدَّ  ژپ  پ  پ  ژ

ــ تلــك اللغــة، ــه بمــا ُح  يءفِج ــ ..مــل علي ــه يف يءليحصــل مجــ ؛مًادغَ ُم  اإلدغــام قبل

."يالماض

 

 [.02: المائدة] ژېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ : قال تعالى -86

م َعـطْ ألنـه ال يُ  ؛هنا أنه بالجمع  ژېئ  ژ : على( واتفقوا)»: قال ابن الجزري 

 ؛ين، وإنمـا اختلـف يف الـذي يف البقـرةاكِ َسـواحد، بل جماعة مَ  ينأ كِ ْس يد مِ ل الصَّ تْ يف قَ 

                                                 
، والوسـيلة إلـى 5/162: ، ومختصـر التبيـين ألبـي داود885ص : المقنع يف مرسوم المصـاحف: انظر( 8)

 .802ص : كشف العقيلة

حـدة مفتوحـة وقـرأ البـاقون بـدال وا، قرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بدال مكسورة بعدها دال مجزومة (0)

والبـدور ، 0/022: والنشـر، 0/652: واإلقنـاع يف القـراءات السـبع، 022ص: التيسير: انظر، مشددة

 .01ص: الزاهرة

 .69ص : الحجة البن خالويه( 5)

 .5/050 :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور( 1)

 .8/820 :مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل (2)
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 .«كثيرةراد به عن أيام  يُ  والجمعُ  ،يوم راد به عن كلِّ ألن التوحيد يُ 

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ   :هو قوله تعالى "يف الذي يف البقرة": قوله: التعليق

ـــالجمع[ 891: البقـــرة] ژڌ  ڎڎ   ـــو جعفـــر ب ـــن عـــامر وأب ـــافع واب ـــرأه ن : ق

 على كلِّ ، وقراءة اإلفراد على معنى أن ژڎڎ   ژ: فراد، والباقون باإلژېئژ

 .ينكِ ْس ام مُ عَ طْ ره إِ طِ فْ يوم يُ  ّل كُ يق الصوم لِ طِ ن يُ مّ واحد مِ 

واحـد ثمـانين  لَّ ُكـ وادُ جلِـا" :أي، ژگ    گ  ڳ  ژ  :ومثله قولـه تعـالى

ر طِ فْ لكل يوم يُ  نّ أَ كين اد المْس رَ إِفْ ن ن مِ يّ ـبَ تَ ف ،"دون ثمانين فقطلَ جْ يُ  ّل ن الكُ أال  ،جلدة

 .هصُّ خُ ـية تَ دْ واحد فِ  لِّ على كُ : أي ،ينكِ ْس ام مُ عَ طْ إِ فيه 

وَمــن قــرأ بــالجمع فــألن الــذين يطيقونــه جماعــة، فالــذي يلــزم جمــيعهم إطعــام 

 .مساكين كثيرة

وإنمـا ": وأما موضـع المائـدة فـال يجـزئ فيـه إطعـام مسـكين واحـد، قـال مكـي

بـالجمع؛ ألن قتـل الصـيد ال يجـزئ فيـه إطعـام  ژېئژ : يفأجمعوا على القـراءة 

 . "مسكين  واحد، كما كان يف إفطار يوم إطعاُم مسكين واحد

يشـرتي ثـم م المثـل قوَّ يُ عم، أو ن النَّ بين ذبح المثل مِ فيها ر خيَّ الصيد يُ ففدية قتل 

 .يومًا دٍّ ، أو يصوم عن كل مُ مسكين مّدا   م كلَّ طعِ بقيمته طعامًا فيُ 

 

ـــــــال تعـــــــالى -82  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ژ : ق

                                                 
ــر (8) ــر يف الق ــرالنش ــبع0/022 :اءات العش ــراءات الس ــان يف الق ــامع البي ــرو يف ج ــو عم ــذلك أب ــال ب : ، وق

5/8252. 

 .8/152: واإلتحاف، 0/006: والنشر، 052ص: التيسير: انظر (0)

 .1: سورة النور، اآلية( 5)

: ، والحجـة البـن زنجلـة0/025: ، والحجة للفارسي0/002: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: انظر( 1)

 . 801ص 

 .5/602: ، وفتح الوصيد8/095: الكشف: انظر( 2)

 .0/918: الآللئ الفريدة: وانظر. 180: الكشف( 6)

 .1/260: للماوردي الحاوى الكبير، و5/159: المغني البن قدامة: انظر( 2)
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 [.22: المؤمنون]

ألن  ؛يف المـؤمنين ژٹ  ڤ  ڤ  ژ على تخفيف ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 .«والتشديد يقتضي التكثير ،درَ فْ فيها مُ   ژڤ  ژ 

ــق ــالتكثير؛: التعلي ــْؤِذنأ ب ــُل ُم ــع الخــالف التثقي ــي وق ــا  فالمواضــع الت يف قراءا

ی  ی  ی  ژ : قال تعالى ناسب التكثير،ف   ژی  ژ :بالتشديد جاء بعدها لفظ

ڑ  ژ ، [12: األعــراف] ژگ   گ  گ  گ  ڳ  ژ  ،[11: األنعــام] ژجئ  حئ   

 .[88: القمر] ژڄ  ڃ  ڃ  ژ  ، [28: الزمر] ژک  

ــى تخفيفــه،  ــُأجمع عل ــرد، ف ــمأ مف ــاء بعــده اس ــؤمنين ج ــورة الم ويف موضــع س

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  :التخفيـــف هـــو األصـــل، ومثلـــه موضـــع ســـورة الحجـــرو

 [.81] ژې

التشديد جاء على لفظ التكثير؛ ألن األبواب كثيرة، أال ترى أنه ": قال المهدوي

د إذا كان بابًا واحدا    ."لم ُيشدَّ

 [.00: يونس] ژک  ک  ک  ک  گ  گ     گ    ژ: قال تعالى -89

ألنـه إخبـار عـن  ؛يف سورة يونس ژک ژ : على( اتفقواو)»: قال ابن الجزري

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ  :فقـــال عـــز وجـــل ،تـــوجههم إلـــى اهلل تعـــالى بالـــدعاء

فإنه قال  -األنعام  – بخالف ما يف هذه السورة ،، وذلك إنما يكون بالخطابژک

 ،قائلين ذلـك[ 65: األنعام] ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ژ  :تعالى أوال  

                                                 
 .0/020 :النشر يف القراءات العشر (8)

يف  ژڌ   ژ  و، [88]والقمـر ، [06]واألعراف ، [11]يف األنعام  ژی  ژ اختلف القراء يف لفظ  (0)

وافقهمــا روح وابــن جمــاز يف القمــر ، فقــرأ ابــن عــامر وابــن وردان بالتشــديد يف األربعــة[: 06]األنبيــاء 

، 022ص: التيسـير: انظـر، ووافقهما رويس يف األنبياء وله الخلف يف المواضع الثالثة الباقية، واألنبياء

 .0/029: نشروال، 101ص: والتبصرة يف القراءات السبع

: ، والــدر المصــون022ص : ، والحجــة البــن زنجلــة5/112: الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي: انظــر( 5)

1/651. 

 .0/029: شرح الهداية( 1)
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  .«ويحتمل حكاية الحال ،تمل الخطابحْ يَ إذ 

قرأ الكوفيون موضع األنعام بألف بعد الجـيم مـن غيـر تـاء، علـى لفـظ : التعليق

، ژکژ : ، حمال  علـى مـا قبلـه مـن الغيبـة يف قولـهژگ  گ ژ : الخرب عن غائب

ــاب ــاقون بالخط ــرأ الب ــدعاء؛ وق ــة ال ــاهبم يف حال ــة  لخط ــن زنجلــةحكاي ــال اب : ، ق

وهذا مجمع عليه، فردوا ما اختلفـوا  ژ ک  ک  ک  ک  ژ: م ما يف يونسوحجته"

 ."فيه إلى ما أجمعوا عليه

ر يف اآليـة والقراءة بالخطاب أبله يف الدعاء واالبتهال والسؤال، و يمكـن أن يقـدَّ

، "ژ ک  ک  ژ: يـدين أن يقولـوارِ ن مُ يدعوا اهلَل مخلصين لُه الـدِّ ": تقديره، ا  إضمار

را  بقولـه ژ ڈ    ژژ : ال حاجة إلى اإلضمار؛ ألنَّ قوله: يقالويمكن أن  : يصير ُمَفسَّ

مـــا قـــاُلوا إالَّ هـــذا ، م يف الحقيقـــةُهـــفَ  ژک  ک  ک  ک  گ  گ     گ    ژ

 .القول

ـــالى -80  ـــال تع ـــونس] ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : ق : ي

09.] 

: ونس، وهـو قولـه تعـالىل من يـعلى الحرف األوَّ ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

ک   ژ  :من أجـل قولـه ؛نه بالنونأ  ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 . «ژگگ  

، وأمـا الموضـع وتخصيصـًا إخبـار اهلل تعـالى عـن نفسـه تعظيمـًاوهـو : التعليق

، [809: األنعــــام]  ژڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ : الثـــاين يف األنعــــام وهــــو

                                                 
 .0/062 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .821ص: والبدور الزاهرة، 0/020: والنشر، 026ص: التيسير: انظر (0)

 .022ص : الحجة البن زنجلة( 5)

ص : تفسـير اللبـاب البـن عـادل، و0/505: ، والكشـاف للزمخشـري8/152: الكشـف لمكـي: انظر( 1)

0250. 

 .2/0822: لطائف اإلشارات: ، وانظر0/069 :النشر يف القراءات العشر (2)
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  ژڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ڤژ : والموضـــع الثـــاين يف يـــونس وهـــو

بالياء فيهما ردا  على ما قبلـه مـن الغيبـة، وقـرأه البـاقون  ، فقرأ حفص[12: يونس]

 .بنون العظمة انتقاال  من اإلخبار بلفظ الغيبة إلى اإلخبار بنون العظمة

 

، [02: الــروم] ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ژ : قــال تعــالى – 02

 [.15: المعارج] ژڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ژ ، [80: الحشر] ژ ڈ  ژ  ژ ژ 

: على الموضع الثاين من الـروم، وهـو قولـه تعـالى( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

على قولـه  حمال  ، الراء أنه بفتح التاء وضمِّ  ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  ژ

ـــة [20] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ  :تعـــالى يف اإلســـراء ، وهـــذا يف غاي

  .. .فتأمله ،نْس وهناية الحُ  ،فطاللُّ 

وعبـارة ، ژڈ  ژ  ژ  ژ  : ر، وهو قولـهْش على حرف الحَ  واتفقوا أيضًا: قال

 ،عـنهم وصـادرأ  ،إلـيهم وبأ الخروج منُس  نعَ مَ  ألنَّ  ؛واةالرُّ  طُ بْ لوال َض  مةأ وهِ اطبي مُ الشَّ 

 .ژڑ  ڑ  ک  ک      ژ : ولهذا قال بعده

علـى  ال  ْمـَح  ؛"أَل َسـ" :يف ژڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ژ  :على قولـه واتفقوا أيضًا: قال

 .«لاعِ ن تسمية الفَ فال بد مِ  ،حال منهم :ژڦ  ژ  :قوله ، وألنَّ ژڄ   ژ  :قوله

وقع يف خمسة مواضع يف القرآن، واختلف القـراء يف  ژڄ  ژ : لفظ: التعليق

بـين فـتح التـاء أربعة مواضع منها بين ضـمِّ التـاء وفـتح الـراء علـى البنـاء للمفعـول، و

، والقراءتان متداخلتان؛ ألهنم إذا ُأْخِرجـوا َخَرُجـوا، وضم الراء على البناء للفاعل

                                                 
 .0/52: واإلتحاف، 0/060: النشر: انظر، وقرأ الباقون بالنون فيهما، ووافقه روح يف األنعام (8)

 .0/162: ، وإبراز المعاين5/126: ، والحجة للقراء السبعة للفارسي852ص : بن خالويهالحجة ال( 0)

يف كتاب النشر المطبوع يوجد هنا تقديم وتأخير يف الكالم ال يسـتقيم معـه المعنـى، وقـد أخـذت الـنص ( 5)

القـرى محمد محفول الشنقيطي، يف رسالته التي قـدمها لجامعـة أم . الذي اعتمده محقق كتاب النشر د

 .012ص : انظرها. وحقق فيها قسم الفرش من كتاب النشر

 .0/069 :النشر يف القراءات العشر (1)

والزخـرف ، [80]وأول الـروم ، [02]قرأ حمزة والكسائي وخلف بالبنـاء للفاعـل يف موضـع األعـراف  (2)

= 
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 .وإذا َخرُجوا فقد ُأْخِرجوا قاله أبو عبد اهلل الفاسي

ي وجـه قـراءة إسـناد واإلجماع على المواضـع  المتفـق علـى بنائهـا للفاعـل يقـوِّ

 . ا َأْخَرَجهم يوم القيامة، فهم الخارجونالفعل للفاِعلِين، واهلل سبحانه إذ

ڀ  ڀ     ژ: اتفاق الجميع يف قوله "ونُج رُ خْ تَ ": ن قالوحّجة مَ ": قال الفارسي

 ژې   ې  ې      ژ : قولـه من حّجـتهومِـ، بفتح التاء ژڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ

ـــس] ـــيهم[28/ ي ـــ ،؛ فأســـند الفعـــل إل ـــهومِ ـــتهم قول  ژۈئ        ۈئ  ېئ          ژ: ن حّج

 . "[00: عرافاأل]

وأما موضع سـورة الحشـر فالفعـل ُمسـندأ للفـاِعلِين حقيقـة  إذ هـو صـادرأ مـنهم، 

ج معهـم المنـافقون رَ خْ يَ  وأجلوا عنها الارهم يَ من دِ  لئن ُأخِرج بنو النضير": فالمعنى

ـالذين وعدوهم الخرُ  ال ينصـرهم المنـافقون   دأ وج من ديارهم، ولئن قـاتلهم محمَّ

 ."لمحبتهم لألوطان، وعدم صربهم على القتال ؛النصرالذين وعدوهم 

وِم اَل َيْخُرُجوَن فِي: )وعبارة الشاطبي الـُموِهمة قوله  ...  بُِخْلف  َمَضى فِي الرُّ

ا  [52: الجاثية] ژڃ  ڃ  ڃ  ژ : موضع سورة الجاثية: أي..(  ِرض 

ـذي يف سـورة الحشـر، ُمْلـبِسأ با( اَل َيْخُرُجـونَ : )قولـه": يقول السمين الحلبـي لَّ

ولــيس يف فــتح يائــه خــالف، فكــان ، ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ   :وهــو قولــه تعــالى

                                                 
= 

ووافقهـم ، موافقهم ابـن ذكـوان يف األعـراف والزخـرف واختلـف عنـه يف الـرو، [52]والجاثية ، [88]

 .0/062: النشر: انظر، وقرأ الباقون بالبناء للمفعول يف األربعة، يعقوب يف األعراف

: ، وإبـراز المعـاين5/000: ، وفتح الوصـيد8/162: الكشف لمكي: ، وانظر0/025: الآللئ الفريدة( 8)

0/128. 

 .1/82: الحجة للقراء السبعة للفارسي( 0)

 .928ص : ، وتيسير الكريم الرحمن البن سعدي05/005: جامع البيان للطربي: انظر( 5)

 (.695: )متن الشاطبية، حرز األماين ووجه التهاين، البيت رقم( 1)
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 .  "ه عليه، وكأنَّه استغني عن ذلك بشهرة الخالفينبغي أن ينبِّ 

فقد َوَصف َحاَل خروِجهم مِن قبورهم، مجيبين الداعي، : وأما موضع المعارج

هقهم ذلة وهوان، فناسب ذلـك إسـناد الخـروج ، تريخرجون بسرعة كأهنم َيْسَتبُِقونف

 . ژې   ې  ې  ژ  : لهم، كقوله

 

 [.52: الشعراء] ژی  ی  ی  ی  ژ : قال تعالى -08

ألنـه جـواب  ؛ژی  ژ على حـرف الشـعراء أنـه ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 ژې  ې  ى   ى  ژ  :بعد قوله  ن أمر موسىلقول فرعون فيما استشارهم فيه مِ 

ــ، [51: لشــعراءا] ــة   ؛ن قولــهفأجــابوه بمــا هــو أبلــه مِ بخــالف التــي يف  ،لمــراده رعاي

فهـي  فتناسب اللفظـان، وأمـا التـي يف يـونس ؛فإن ذلك جواب لقولهم األعراف

[ 26: يـونس] ژى   ى  ائ   ائ  ژ : ن فرعـون لهـم حيـث قـالوامِـ جـوابأ  أيضـًا

  .«ه عن المبالغةع مقامَ فَ رَ فَ 

ــال": جمــاع علــى قــراءة موضــع الشــعراء بالتشــديد علــى وزناإل: التعليــق ؛ "َفعَّ

حر، مع ما فيه من التناسب لما قبله  .للداللة على المبالغة يف الوصف بالسِّ

ی    ژ: م، عارضـوا بقـولهژې  ې  ى   ى  ژ : ولمـا قـال": قال أبو حيَّـان

ا عنـه بعـض مـا وُسـنفِّ ليُ  ؛، فجاءوا بكلمـة االسـتغراق والبنـاء الـذي للمبالغـة ژی 

 ."برْ ن الكَ ه مِ قَ لحِ 

                                                 
 . 892: خلف اهلل القرشي ص. د: العقد النضيد يف شرح القصيد، ت (8)

: ، والتحريــر والتنـــوير89/006: ، والجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي1/512 :زاد المســير: انظــر (0)

80/891. 

 .[880: األعراف] ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ : وهو قوله تعالى( 5)

 [.20: يونس] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  : وهو قوله تعالى (1)

 .0/020 :النشر يف القراءات العشر (2)

 .9/821: البحر المحيط( 6)
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ـــ ــحر،  ژى    ژ والوصــف بــ ن لــذلك أن فحُســيــدّل علــى التنــاهي يف علــم السِّ

 ."حركروا باالسم الّداّل على المبالغة يف السِّ ذْ يُ 

فللتناسـب مـع مـا قبلـه، مـع مــا  وَمـن قـرأ بـالتخفيف يف موضـعي األعـراف ويــونس

ار"، إذ من الكثرة "فاعل": يتضمنه لفظ  .لأ لهامِ محتَ  "راحِ َس " نَصٌّ يف المبالغة، و "سحَّ

ــعراء أنَّهــا": قــال الســمين الحلبــي ــ": وال خــالف يف التــي يف الشُّ ارَس ــاُل  "حَّ مث

، وهــي تؤّيــد قــراءة ارَســ" :مبالغــة  ــا فعلهــم مثــاُل يف األعــراف "حَّ  ، ويف يــونس، وأيض 

يف غيـر  ژڻژ : قولـه ،"راحِ َسـ" :مبالغـة، فيناسـبه أن ُيجـاء بعـده بمثلـه، ويؤّيـد

 . "راجِ فَ "، وَفَجَرة يف "رافِ كَ "، كَكَفرة يف "لاعِ فَ " :جمع "َفَعَلةأ "موضع، و

 [.29: البقرة] ژٺ    ٺ    ٿٿ   ژ : قال تعالى -00

سم ژٿٿ    ژ : على( واتفقوا)»: قال ابن الجزري  .«يف البقرة مِن أْجِل الرَّ

َفقــت المصــاحف علــى رســمها علــى خمســة ات ژٿٿ    ژ : كلمــة: التعليــق

 ژگژ أحرف من غير ألف قبل الياء وبعدها، وموضـع سـورة األعـراف 

 ."التاء"، مثلها مع زيادة [868]

 -باليــاء: أي – بحــرف واحــد ژٿٿ    ژ  :يف ســورة البقــرة": قــال أبــو عمــرو

وكـذلك التـي  -باليـاء والتـاء : أي – بحرفين ژگژ  :والتي يف األعراف

 ."يف جميع المصاحف بحرفينيف نوح 

يف  ژٿٿ    ژ  :فقــت القــّراء علــى قولــهلــم اتَّ : فــإن قيــل": يقــول ابــن خالويــه

                                                 
: ريــدة، والآللــئ الف0/216: ، والموضــح0/522: ، وشــرح الهدايــة8/120: الكشــف لمكــي: انظــر( 8)

0/081. 

: والنشـر، 008ص: التيسـير: انظـر، وقرأ الباقون بـالتخفيف، قرأهما حمزة والكسائي وخلف بالتشديد (0)

0/022. 

 .2/129: الدر المصون: ، وانظر892: خلف اهلل القرشي ص. د: العقد النضيد يف شرح القصيد، ت (5)

 .0/020 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .0/810: مختصر التبيين: ، وانظر801ص : المصاحف المقنع يف مرسوم( 2)
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 .؟وسورة نوح ،، واختلفوا يف األعرافالبقرة

فـأّدى اللفـظ مـا تضـّمنه الّسـواد،  ؛بـت بـاأللف يف المصـحفتِ ألن هـذه كُ : فقل 

 ."وتينك كتبتا بالتاء من غير ألف

جمــع َتْكِســير وهــو موضــوع للكثــرة، وذلــك مناســب لكثــرة  وخطايــا مجموعــةأ 

 .خطاياهم

 

 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ژ : قــــــال تعــــــالى -05

 [.89: التوبة]

ڳ  ڱ  ڱ  ژ  :الحرف الثاينيف  عِ على الجمْ ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 .«داجِ ألنه يريد جميع المَس  ؛ژڱ 

ل الذي : التعليق ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ : اخُتلف فيه هو قولـهالحرف األوَّ

، فَمن قـرأه بـاإلفراد فإنمـا أراد المسـجد الحـرام خاصـة، [82: التوبة] ژژ  ژ  

ي ذلك قوله  .[80: التوبة] ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ : ويقوِّ

  :وَمن قـرأه بـالجمع فإنـه أراد المسـاجد كلَّهـا، ولإلجمـاع علـى الموضـع الثـاين

ــالجمع يف  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ ژ ــه، ف ــوا علي ــا أجمع ــى م ــه إل ــوا في ــا اختلف ــردَّ م ف

 . الموضع الثاين على أن المقصود المؤمنين جميعًا

ــي ــال الســمين الحلب ــى الجمــع": ق ــرهم عل ــراء مــن الســبعة وغي  ..جمهــوُر الق

هنــا حقيقــةأ، ألن المــراَد جميــع المــؤمنين العائــدين لجميــع مســاجد أقطــار  الجمــعُ و

                                                 
يف األعـراف بـالجمع  "خطيئـاتكم": ، وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب لفـظ92ص : الحجة البن خالويه( 8)

وقرأ ابن عامر باإلفراد ، بجمع التكسير "عطاياكم"على وزن  "َخَطاَياُكم"وقرأها أبو عمرو ، ورفع التاء

 .0/020: والنشر، 001ص: التيسير: انظر، ن بالجمع وكسر التاءوقرأ الباقو، ورفع التاء

ص : ، والحجـة البـن زنجلـة0/880: ، الحجة للقراء السـبعة للفارسـي8/561: البحر المحيط :انظر (0)

000 . 

 .0/020 :النشر يف القراءات العشر (5)

، 0/029: النشـر: انظـر، لجمعوالباقون با، الموضع األول قرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتوحيد (1)

 .0/99: واإلتحاف
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 ."األرض

 [.00: المجادلة] ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ : لىقال تعا -01

ـمِـ( واتفقـوا)»: قال ابـن الجـزري ألن  ؛رق علـى اإلفـراد يف المجادلـةن هـذه الطُّ

وأتـى  ،ده يف المجادلـةد هنا ما لم يعدِّ ، وال إطناب، أال تراه عدَّ ط  ْس ام بَ المقام ليس مقَ 

 .«أو "وهناك بـ ،هنا بالواو

ــق ــه: أي: التعلي ــراد يف قول ــهژ ٿ ژ: اإلف ــا": ، وقول ــه  "هن المقصــود قول

فـألنَّ لكـل  ، فَمن قرأه بـالجمع[01: التوبة] ژڍ     ڇ  ڇژ : تعالى

واحــد مــن المخــاطبين َعِشــيرة، فُجمــع لكثــرة َعَشــائِرهم، وَمــن قــرأه بالتوحيــد فــألن 

 .العشيرة تؤدِّي معنى الجمع

ي اإلجمـاع عليـه قـول األخفـش   تكـاد العـرُب ال": وأما موضع المجادلـة فيقـوِّ

 . "رائِ َش عَ "إنما يجمعوهنا على  ،"يراتِش عَ "على  "يرةِش عَ " :تجمعُ 

 

ٿ  ٿ  ژ : ، وقـال تعـالى[09: مريم] ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ : قال تعالى -02

 [.899: األعراف] ژٹٹ  

ـ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ : ين يف قولـه تعـالىعلـى فـتح السِّ

ڱ      ڱ  ں  ژ ، [12: الفرقـان] ژڻ  ڻ  ڻڻ  ژ ، [09: مـريم] ژڃ  

ــتح]  ژںڻ   ــتح]  ژۀ  ۀ  ہ   ژ ، [6: الف ــه  ؛[80: الف ــراد ب ألن الم

                                                 
 .0/290: ، والموضح586ص : الحجة البن زنجلة: ، وانظر6/58 :الدر المصون (8)

 .0/092 :النشر يف القراءات العشر (0)

 .585ص: السبعة: انظر، والباقون باإلفراد، قرأه شعبة بالجمع (5)

 .2/0585: ، ولطائف اإلشارات586ص : ة، والحجة البن زنجل0/500: شرح الهداية: انظر( 1)

 .86/82: الرازي يف تفسيره ، ونقل قول األخفش1/892: قال ذلك الفارسي يف الحجة للقراء السبعة (2)

سقط من كتاب النشر المطبوع، وقد أثبتها من الرسالة المحققة للـدكتور  ژۀ  ۀ  ہ   ژ : قوله( 6)

 .091ص : محمد الشنقيطي
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رجـل " :قولـك دِّ يف ِضـ "وءل َس ُج هو رَ " :كما تقول ،ف به للمبالغةِص ، وُ "ردَ المْص "

 ."دقِص 

 ،[899: األعــراف] ژٿ  ٿ  ٹٹ  ژ  :تعــالى ها يف قولــهمِّ علــى َضــ( واتفقــوا)

 :ألن المــراد بــه ؛[82: األحــزاب] ژٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ژ ، وژپ  پ  پ  پژ

ف لـِـن ذلـك يف الموضـعين المـذكورين اختُ مِـ لٌّ ح ُكـلُ ا َصـمَّ ـ، ولـ"وه والـبالءالمكـرُ "

  .«فيهما

 09: التوبــة] ژڻ  ڻ  ڻۀ  ژ : الموضــعان المختلــف فيهمــا همــا: التعليــق

 .بو عمرو بضمِّ السين، والباقون بفتحها، فقرأهما ابن كثير وأ[6: والفتح

وء"و ه ،رهْكـا يَ ل بـه َمـَعـفَ  :َسوء  وُسـوء   اَءُه َيُسوُءهَس من  "السَّ : وقيـل ،نقـيض َسـرَّ

وءُ " ر، والبالء، والعـذاب، و: االسم :بالضم "السُّ ـوء"هو اآلفة والمرض، والشَّ  "السَّ

ء َرِديء: وء، أيَرُجل َس ": وهو الفساد والرداءة، تقول: بالفتح المصدر
ٌّ
 .رجلأ َسي

ونحـوه؛ ألنـه ال  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ : ولذلك أأجمع على مـا قـرئ بـالفتح يف

م، وأجمـع علـى مـا قـرئ بالضـم يف : معنى للعذاب فيه، وإنما هو وصـفأ أراد بـه الـذَّ

ر  ژٿ  ٿ  ٹٹ  ژ رر والشَّ  .ونحوه؛ لَحْملِه على الضَّ

 .فيحتمل المعنيين ژۀ  ڻ  ڻ  ڻژ : وأما المختلف فيه

ْوءِ ": ن قالفمَ : قال الفراء َرُة السَّ
اتُ ؤْ ُس  :نفإنه أراد المصدر مِ  "دائِ اءة َس ومَ  ،ه َسْوء 

ا كقولكومَ  ،ائية، فهذه مصادروَ وَمَسائية وَس  ين جعله اسم  علـيهم دائـرة ": ن رفع السِّ

ـين فِـي قولـه ؛"البالء والعذاب  :وال يف ،ژڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ : وال َيجـوز ضـم السِّ

                                                 
 .0/092 :ءات العشرالنشر يف القرا (8)

: وغيــث النفــع، 0/092: والنشــر، 209ص: والتبصــرة يف القــراءات الســبع، 521ص: التيســير: انظــر (0)

0/622. 

ــادة: انظــر( 5) ــوأ": الصــحاح للجــوهري، م ــادة: ، واللســان8/26 "َس ــاموس 5/0859 "ســوأ": م ،والق

 .15ص "ساء": المحيط، مادة

 .0/100: ، وإبراز المعاين0/028: لفريدة، والآللئ ا5/060: فتح الوصيد: انظر( 1)
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ثــوُب "، و"َهــَذا رجــُل ِصــْدق": لقولــك دٌّ ألنــه ِضــ ؛ژۀ  ۀ  ہ   ژ : قولــه

 ."ضمّ وال بالء، فيُ  ،يف عذاب   وء هاهنا معنىفليس للسَّ  ،"صدق

 

 [.02: البقرة: من مواضعها] ژې   ى  ى  ائ  ائ     ژ : قال تعالى -06

يف سـائر  ژائ  ژ  :بـلق  ژى    ژ :علـى إثبـات( واتفقـوا)»: قال ابـن الجـزري

ع ُبـنْ يَ ": ألن المعنـى ؛يف هـذا الموضـع ژى    ژ :تـبكْ مل أنه إنما لم يَ تَ حْ فيُ  ؛القرآن

 .ن تحت هذه األشجارجري مِ يو ع  ِض وْ ن مَ ه يأيت مِ ن تحت أشجارها، ال أنَّ الماء مِ 

ن تحـت هـذه وتجـري مِـ ن موضـع  أهنـا تـأيت مِـ" :وأما يف سـائر القـرآن فـالمعنى

 .ولف يف الخطِّ المعنى ُخ فالْختاِلف ، األشجار

 ،بفضـلهم وتنويهـًا ،ألمـرهم ر تعظيمـًاكِـلمـن ذُ  ة  معـدَّ  "اتالجنَـّ"وتكون هـذه 

وأكمـل التسـليم، ولمـن  ،لمبادرام لتصديق هذا النبي الكريم  ؛لمنزلتهم وإاهارا  

 .«تبعهم باإلحسان والتكريم

اسم مجـرور   ژائ  ژ  تداء الغاية، والب ژى    ژغالب القرآن على أن : التعليق

ات مكـان  هبا، وليس ارفًا، فيكون ابتداء جريان األهنار مِـن أسـفل الجنـات، إذ الجنَـّ

 . ژى    ژ: التكريم، وعلى هذا قراءة ابن كثير بزيادة

 ،يحتمـل أن يكـون صـلة ژى  ائ  ائ    ژ :يف قولـه ژى    ژ ": يقول الـرازي

هـا منهـا ال يجـري ماءَ  أنَّ " :حتمل أن يكون المـراد، ويُ "تجري تحتها األهنار" :معناه

ن تحـت مِـ ،ن عـين كـذايقال مِ ف ن أين؟ه مِ بعُ ال هذا النهر منْ قَ ن موضع آخر، فيُ إليها مِ 

                                                 
 .118ص : المفردات للراغب األصفهاين: ، وانظر8/122 :معاين القرآن للفراء (8)

، قـرأه جميـع القـراء ماعـدا ابـن [822] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ژ : موضع سورة التوبـة: أي( 0)

: والنشـر، 0/520: يف القـراءات الثمـانالتذكرة : انظر. ژى    ژ: ، وابن كثير بزيادةژى    ژ: كثير بغير

0/092. 

 .092: ، وأثبت ذلك من كتاب النشر المحقق، ص"فالختالف": يف كتاب النشر المطبوع سقط قوله( 5)

 .0/092 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .6/888: ، والدر المصون0/625: الموضح: انظر (2)
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 ."جبل كذا

يف غالب القرآن هو الذي عليه اتفاق مصـاحف األمصـار، ماعـدا  ژى  ژوزيادة 

 . موضع التوبة

ر   ژ ٿژ علــى أنــه جعــل : ژى  ژ: ووجــه القــراءة بعــدم زيــادة ارفــًا، وقــدَّ

 . ، وجعلها مفعوال  فيه"يف"معنى 

أفاد  ژى  ژ: والفرق بين القراءتين يف المعنى أنه إذا ُألحق": يقول ابن أبي مريم

البتــداء الغايـة، وَمــن  ژى  ژمبتـدأ جْريهـا مـِـن أسـفل الجنـات؛ ألن  ژائ     ژ: أن

 ."هنار جارية من جهة أسفلهاأفاد أن األ ژى  ژنصب ولم ُيلحق 

 

ــالى -02 ــال تع ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ژ : ق

 [.5: سبأ] ژگ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  

الرتفـــاع  ؛علـــى رفـــع الحـــرفين يف ســـبأ( واتفقـــوا)»: يقـــول ابـــن الجـــزري

 .«ژڈژ

فيهمـا  ، ووجه الرفعژک  ک   گ  گ   گ   گ  ژ : الحرفان هما: لتعليقا

ڳ     ڳ  ژ : على االبتداء، والخـرب: ، والثاينژڈ    ژ : العطف على: أحدهما: وجهان

 .ژڳ  

ک  ک   گ  گ   گ   ژ : قــرأوأمــا الـذي يف ســورة سـبأ فلــم يُ ": قـال أبــو شـامة

ــالرفع فقــط ژگ   ــوِّ وهــو يُ  ،إال ب ــق ــول َم ــه معطــوف: ن يقــولي ق  وســببه أنَّ  ،إن

                                                 
 .09/11 :لرازيل مفاتيح الغيب (8)

: ، وفــتح المنــان المــروي بمــورد الظمــين البــن عاشــر886ص : مقنــع يف مرســوم المصــاحفال: انظــر( 0)

0/106 . 

 .0/625: الموضح (5)

 .0/092 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .0/810: ، والدر المصون9/280 :البحر المحيط، و0/062: إعراب القرآن للنّحاس: انظر( 2)
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 ."قبله حرف جرّ  فيها بالرفع؛ ألنه ليس ژڈژ

ـــونس ـــا موضـــع ي ، [68]  ژىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ژ : وأم

، فالجــار ژحئ  مئ  ژ فعطفــًا علــى موضــع  فـاخُتلِف فيهمــا، فَمــن قرأهمــا بــالرفع

والمجرور يف موضع رفع، َفُحمل العطف يف الحـرفين علـى الموضـع، وَمـن قرأهمـا 

ان ژحئ  ژ  المجـرور بـــــ ژ مئ ژ بالفتح فعطفًا على  ، وهمـا غيـر مصـروفين فُيجـرَّ

 .بالفتحة
 

 [.66: القصص] ژہ  ھ  ھ      ژ  :قال تعالى -09

ــن الجــزري ــال اب ــه تعــالى( واتفقــوا)»: ق ــى الفــتح والتخفيــف مــن قول يف  - عل

ــين أمــر ألهنــا يف أمــر اآلخــرة، ففرَّ  ؛ژہ  ھ  ھ  ژ  :-القصــص قــوا بينهــا وب

ــالــدنيا، فــإن ال ــت عــنهم ُح لَّ َضــ :بهات تــزول يف اآلخــرة، والمعنــىشُّ يــت فَ وَخ  ،همتُ جَّ

 .«همتُ جَّ حَ مَ 

 رة  ُمْبِصـ حقيقته أنَّ الحجَة كما ُجِعَلْت أسند الفعل لألنباء مجازا ، و: أي: التعليق

َفَعِمَيــْت علــيكم  :معنىالمــى ال َيْهتــدي وال َيْهــدي غيــَره، فــعْ ُجعلــت عميــاء؛ ألنَّ األَ 

 .لم َتْهِدكمف األنباء

 لُت َخ أدْ ": كما تقول األنباء ب، وأصلها َفَعِمْيُتم أنتم عنلْ ن باب القَ هذا مِ : وقيل

 ."أدخلت الخاتم يف إصبعي"، و"ة يف رأسيوَ نُس لُ القُ 

جئ  ژ : وهذا يوافق قراءة التخفيف يف موضع سورة هود المخَتَلف فيـه وهـو 

                                                 
 .0/220إبراز المعاين  (8)

، 0/092: والنشـر، 582ص: التيسـير: انظر، والباقون بالنصب، زة ويعقوب وخلف بالرفعقرأهما حم (0)

 .0/882: واإلتحاف

 .0/652: ، والموضح0/518: ، وشرح الهداية8/208: الكشف لمكي: انظر( 5)

 .0/090 :النشر يف القراءات العشر (1)

ــي الســعود، و6/585 :الــدر المصــونو ،1/500: الحجــة للقــراء الســبعة للفارســي: انظــر (2)  :تفســير أب

2/00. 
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ــالفتح والتخفيــف[09] ژحئ   ــرأه ب ــن ق ــة، فيكــون : ، فَم فقــد أســند الفعــل للبيِّن

 ."َفَخفيت عليكم البيِّنة": المعنى

فإنـه بنـى الفعـل علـى مـالم ُيسـّم فاعلـه، والمعنـى : وَمن قـرأه بالضـم والتشـديد

اها اهلل عليكم"  . وهو اهلل تعالى ،فُحِذَف فاعُله للعلِم به، "فعمَّ

 

ــــالى -00 ــــال تع ــــف] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ژ : ق   ڦ ژ ، [56: يوس

 [.10: يوسف] ژۅ  ۅ  ۉ  ژ ، [18 - 50:  يوسف] ژڦ  

ڭ  ڭ  ژ : السـين يف قولــه تعــالى رِ ْســعلـى كَ ( واتفقــوا)»: قـال ابــن الجـزري

ألن  ؛ژۅ  ۅ  ۉ  ژ  للموضــــــــــــعين، و ژڦ  ڦژ  ، وژۇ  ۇۆ  

راد بـه المصـدر أن ُيـ ّح ِصـن فيـه، وال يَ جَ ْسـس، وهو المكـان الـذي يُ بِ حْ مَ ـالمراد هبا ال

ه أن ِحـتْ أراد يعقـوب بفَ : ادة المصـدر فيـه اـاهرة، ولهـذا قـالوارَ إِ  ل، فـإنِّ ألوَّ بخالف ا

  .«ق بين االسم والمصدررِّ فَ يُ 

ْجن": التعليق ين اسمأ للمكان أو الموِضع الذي ُيْسجن فيه، وهو  "السِّ بَكْسر السِّ

ْجنُ "والـَمْحبِس،   .َحَبَسهُ  :َأي ،ًا، بِاْلَفْتِح مْصَدر َسَجنَه َيْسُجُنه َسْجن"السَّ

ل الذي وقع فيه الخالف هـو قولـه تعـالى ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ : والموضع األوَّ

: : علـى معنـى المصـدر، أيبفـتح السـين  قرأه يعقوب وحده[ 55: يوسف] ژڑ   

  الَحْبُس 
ّ
ـجن أحـبُّ : ، والباقون بكسر السين، وهو الموضع، أيأحبُّ إلي دخول السِّ

 
ّ
 .إلي

                                                 
وقـرأه البـاقون بفـتح العـين وتخفيـف ، قرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف بضم العين وتشديد الميم (8)

 .0/099: النشر: انظر، الميم

 ، 0/026: ، والآللئ الفريدة0/512: ، وشرح الهداية896ص : الحجة البن خالويه: انظر( 0)

 .0/009 :النشر يف القراءات العشر (5)

: ، والـــدر المصـــون6/025: ، والبحــر المحـــيط509: ص "ســـجن": مـــادة :لألصـــفهاينالمفــردات  (1)

6/101. 

 .865ص: والبدور الزاهرة، 0/002: النشر: انظر( 2)

: ، ومعــالم التنزيــل للبغــوي5/829: ، ومعــاين القــرآن للزجــاج86/92: جــامع البيــان للطــربي: انظــر( 6)

= 
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ْجنُ ": قال ابن منظور ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ : ويف بعض القـراءة ،الَمْحبِس: والسِّ

ين فهو ال ژڑ    ين فهو مَ وهو اسم، ومَ  ،َمْحبِسـفَمن كَسَر السِّ در َسـَجنه ْصـن فتح السِّ

 ."َسْجنًا

فما ُأْجمع على قراءتـه بكسـر السـين فإنمـا المـراد بـه المكـان الـذي ُيسـجن فيـه 

 .المْسُجون

 

 [.15: إبراهيم] ژڀ     پژ : قال تعالى -52

 ؛أنـه بغيـر يـاء ژپ   ڀ  ژ : علـى قولـه تعـالى( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

ول، وكذلك سائر مـا ورد قُ ن العُ قلوهبم فارغة مِ  :ب، أيلْ ، وهو القَ "ؤادفُ "ألنه جمع 

  .«ودفُ ن الوُ هو مِ : ق بينهما، وكذلك قال هشامففرَّ  ،يف القرآن

ُفـَؤاد : يقـال لـه ،لْقـب، وُيطلق على العَ لْ اد وهو القَ ؤَ جمع فُ  :"األْفئِدة": التعليق

د، أيبـِـإذا اعتُ  : َفئِيــدأ  َشــَوْيُتُه، ولحــمأ : َفــَأْدُت الّلحــمَ : الّتوّقــد، يقــال: ر فيــه معنــى التََّفــؤُّ

  .مشويٌّ 

 لِّ ن ُكـكأهنـا الهـواء الخـالي مِـ ،مْهـن العقـل والفَ خاليةأ مِ  :أي ژپ   ڀ  ژ و

 .ل والخوفَج زع والوَ ة الفَ لكثر ؛شاغل  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ژ : أما الموضع الذي وقع فيه الخـالف فهـو قولـه

، قرأه هشام بخْلف عنه من طريق الُحلواين عنه بياء ساكنة بعد [52: إبراهيم] ژڳ    

 .الهمزة

المبالغــة واإلشــباع علــى حــدِّ لغــة المشــبِِعين مــن العــرب الــذين : ووجــه ذلــك

                                                 
= 

0/102. 

 .5/822 "َسجن": مادة :غةللامقاييس : ، وانظر85/025 "َسَجن": ادةم: لسان العرب (8)

 .0/000 :النشر يف القراءات العشر (0)

 .616: ص :المفردات يف غريب القرآن، و0/289 "قلب": مادة: للجوهريالصحاح : انظر (5)

 .2/26: بي السعودأل وإرشاد العقل السليم ،1/282 :بن كثيرال القرآن تفسير: انظر( 1)

 .0/822: واإلتحاف، 0/522: والنشر، 558ص: التيسير: انظر (2)
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َراِهيما": يقولون  :، وهي لغة مستعملة معروفة، ومنها قولهم"المنَابِير"، و"لدَّ

 ُيِحبَّك َعْظمأ يف الرتاِب َتِرْيُب    . . . . . . .. . . . ...

.َتِرب: أي

والغرض من اإلشـباع يف هـذه القـراءة المبالغـة يف إخـراج الهمـزة وبيـان نرباـا، 

ال؛ ألهنما ح: وقيل  .رفان شديدانللفرق بين الهمزة والدَّ

، وَخطَّأ أبو "ودفُ ن الوُ هو مِ ": ونقل أبو عمرو الداين عن الحلواين عن هشام قوله

: ، وإنمـا يقـال"د أفئـدةوافِـ" :وذلك خطأ؛ ألنه ال يقـال يف جمـع": عمرو ذلك بقوله

رع ْســن النـاس تُ مِـ فاجعـل قلوبـًا: فــؤاد، والمعنـى :دة جمـعفئِـود، وأَ ان وُفـدَ د وْفـَفـوَ 

 ."إليهم

اإِلشـباُع مـن : وقد طعن جماعةأ على هذه القـراءِة وقـالوا": قال السمين الحلبي

فكيــف ُيْجَعــُل يف أفصــِح كــالم ؟ وزعــم بعُضــهم أنَّ هشــامًا إنَّمــا قــرأ  ،ضــرائِر الشــعر

وهذا لـيس بشـيء  : قال ..بتسهيِل الهمزِة بين بين، فظنَّها الراوي زيادَة ياء  بعد الهمزة 

 ."أجلُّ من هذافإنَّ الرواَة 

 "َأْفئـدة"ووجه القراءة بغير ياء  اإلتيان بالكلمـة علـى أصـلها مـن غيـر زيـادة، فــــ

 .كُغراب وَأْغربة "ُفؤاد" :جمع، "َأْفِعلة": على وزن

 

 [.10: الفرقان] ژڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ : قال تعالى -58

ڱ   ڱ    ڳ ژ حرف الفرقان، وهـو  مِّ على َض ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 :ف عليـه، وهـو قولـهطِـلمـا عُ  مناسـبة   ،بـاعين الرُّ ه مِـعلى أنَّـ ؛ژڱ  ڱ  ں  

                                                 
 :، وتمامه2/880: وهو من شواهد الدر المصون ، 116ص : رصف المباين للمالقي: بال نسبة يف :البيت (8)

 ُيِحبَّك َعْظمأ يف الرتاِب َتِرْيب    ** تحبُّك نفسي ما حييت فإِنْ 

ف ،"يبرِ تَ ":  فيه والشاهد اء فصارت ياء   "َفِرح": مثل "تَِرب" :ة المشبَّهةوهو من الصِّ  .فأشبعت كسرة الرَّ

 .2/880 :الدر المصون، و0/8205: ، والآللئ الفريدة5/8210: فتح الوصيد: انظر( 0)

 .5/8020 :جامع البيان يف القراءات السبع (5)

 .2/885 :الدر المصون (1)

 .2/880 :، والدر المصون0/8205: الآللئ الفريدة: انظر( 2)



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
74 

 .« ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ

هيَّأنـاه  :، ُيْسـقي، وُنْسـقي، بمعنـى"أ ْسـقى": ، أي"مـن الربـاعي": قوله: التعليق

  .ب منهرِ َش  رِب ن احتاج للشُّ مَ  فكلُّ  ،يناِس ام واألَ ب األنعَ رْ لُش 

َجعـل لـه شـرابًا : فال يكـون إال بمعنـى واحـد، أي "أسقى": ل منوإذا ُبني الفع

 .يشربه

ناولـه اإلنـاء ليْشـَرب ": فيكـون المعنـى "َيْسـقي "َسَقى": وأما إذا ُبني الفعل من

 ."منه

ــرا  : العــرب تقــول": وكــان الكســائي يقــول ــًاأســقيناهم َنْه إذا : ، وأســقيناهم لبن

بغير  ،فنحن َنْسِقيهم ،سقيناهم: م أعطوه شربة قالوا، فإذا أرادوا أهنجعلته ِشْربا دائمًا

 ."ألف

، [66: النحـل] ژٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ : وعلى هذا جاء الخـالف يف قولـه تعـالى 

 .قرأه نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب بفتح النون، والباقون بضمها

 .ناوله اإلناء لَِيشرب: ، أي"سقى َيْسقي"أنه من : فوجه فتح النون

 .جعل له ُسقيا: أي "َأْسقى ُيْسقي": أنه من: ضم النون ووجه

سقاه وأسقاه إذا جعل له ُسْقيا، وقد جمعها : وقيل هما لغتان بمعنى واحد، ُيقال

 :قول لبيد

 ُنَمْيرا  والقبائَل من هاللِ ... َسَقى قومي بني َمْجد  وأْسَقى 

رواه : "ىقَ َسـ"قيا، ويف جعـل لـه ُسـ: "قىْسـأَ "األصـل يف : وقيل": قال أبو شامة

                                                 
 .0/521: النشر يف القراءات العشر( 8)

 .0/250: ، والموضح8/182: ، والبحر المحيط0/50: الكشف لمكي: انظر( 0)

 .82/052: نقله أبو جعفر الطربي يف جامع البيان( 5)

 .0/290: وغيث النفع، 0/521: النشر: انظر(1)

 .508ص : ، والحجة البن زنجلة0/598: ، وشرح الهداية805ص : الحجة البن خالويه: انظر( 2)

ــه (6) ــرآن 882 ص :يف ديوان ــد ، ومجــاز الق ــي عبي ــحاح8/522: ألب ــادة :، والصِّ ــ" :م ، 6/0520 "ىقَ َس

 .الّلغتين  هما يفع بينمِ ُج  "ىقَ ْس ى، وأَ قَ َس ": والشاهد فيه  . 8/522: والخصائص
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وأجمعـوا علـى الضـم  ،قارب المعنيـينتيف المعنى الواحد ل عمالش، ثم استُ طَ من العَ 

 ."ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ : يف الفرقان يف قوله تعالى

 [.02: النحل] ژگ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ژ : قال تعالى -50

 :ألجــل ؛ژڳ  ڳ  ژ علــى النــون ( واتفقــوا)»: قــال ابــن الجــزري

  .«قبله  ژگ  ژ

، ژڈ  ژ  ژ : وكـذلك القـراءة بـالنون حمـال  علـى مـا قبلـه مـن قولـه: التعليق

 ،ژڈ  ژ  :معنــىل اة  راعــم ژ ڳژ : قولـهوجَمـع الضــمير يف ، ژگ  ژو

 .ژگ  ژ  :راَعى لفَظَها َفَأْفَرَد يفو

ڇ  ڇ  ژ : ووقع الخالف بين القراء يف الموضع الذي قبلـه، وهـو قولـه 

أنـه : الحجة لمـن قـرأه بـالنونف ،، على القراءة بالياء والنون[06: النحل] ژڍ  

: علـــى آخـــره، فوافـــق بـــين قولـــه تعـــالى ل الكـــالم محمـــوال  أن يـــأيت بـــأوَّ : أراد

 .ژ ڳژ  ،ژگ  ژ : وقوله، ژڇژ

ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ژ : قولـه الغيبة يف أنه رّده على :الحجة لمن قرأه بالياءو

 .ژڇڇ    

 [.08:اإلسراء] ژک  گ  گ  گ  ژ : عالىقال ت -55

من أجل المصدر  ؛ژک  گ  ژ  :على تشديد( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

                                                 
 .0/200: إبراز المعاين( 8)

 .0/522: النشر يف القراءات العشر( 0)

 .2/092: ، والدر المصون5/8020: جامع البيان يف القراءات السبع: انظر( 5)

، 0/522: النشـر: انظر، وقرأ الباقون بالياء، قرأه ابن كثير وابن ذكوان بخلفه وعاصم وأبو جعفر بالنون (1)

 .0/890: واإلتحاف

: زاد المســيرو ،2/29 :للفارســي الحجــة للقــراء الســبعة، و085ص : الحجــة البــن خالويــه: انظــر( 2)

0/290. 
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 .«بعده

ــــق ــــه: التعلي ــــه تعــــالى: أي "المصــــدر بعــــده": قول  ، إذ هــــو ژگ  ژ : قول

د ــدَّ ــل المش ــر": مصــدرأ للفع ــى"َفجَّ ــع عل ــو واق ــم ه ــرة،  ژ گ ژ: ، ث ــي كثي  وه

 .فناسبها التشديد

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ : قد وقع الخالف يف الموضع األول وهـو قولـه تعـالىو

ــون ويعقــوب[ 02: اإلســراء] ژڈ   ــاقون   ژ ڌ  ژ: قــرأ الكوفي ــالتخفيف، والب : ب

 .بالتشديد   ژ کژ

 وهـو واحـد، فـال يناسـبه التَّكثيـر "وعُبـنْ اليَ " :َأنَُّه واقع علـى هووجه التَّخفيف في 

 .والتشديد

بالتشديد؛ ألهنـا  ژک  گ  ژ : ويدل على هذا أهنم قرءوا": لةقال ابن زنج

 ."جماعة يكثر معها الفعل

ةة بعد ر مرَّ جِ فَ نيَ  فمن شأنه أن وإن كان واحدا   "الَينْبوع" أنَّ  هوالوجه يف تثقيل  ،مرَّ

 .فناسبه التَّكثير ففي التثقيل إيذان بتكرار التَّفِجير،

 ."يه موافقة للثَّاين المجمع على تثقيلهوف" :قال أبو عبد اهلل الفاسي

 

 [.11: الطور] ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ : قال تعالى -51

: كان الســين يف سـورة الطــور مـن قولــهْسـعلــى إِ ( واتفقـوا)»: قـال ابـن الجــزري

 . «ژٴۇ  ژ  :ر يف قولهلوصفه بالواحد المذكَّ  ؛ژۇ  ۆ  ۆ   ژ

                                                 
 .0/520 :النشر يف القراءات العشر(8)

 .2/129: ، والدر المصون2/880: البحر المحيط: انظر( 0)

 .899ص: والبدور الزاهرة، 512ص: التيسير: انظر (5)

 .182ص : حجة القراءات البن زنجلة( 1)

 .0/8210: ، والآللئ الفريدة5/8260: فتح الوصيد: انظر( 2)

 .0/8210: ئ الفريدةالآلل (6)

 .0/580 :النشر يف القراءات العشر (2)
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َكَسـْفُت الّثـوب َأْكِسـُفُه ": تقـول َقَطَعـُه، :ْسـفًاَكَسَف الشيَء َيْكِسـُفه كَ ": التعليق

 "كِْسـف"، و"قِْطعـة وقَِطـع": كِْسَفة، نحو :جمع "كَِسف"، وعًاطَ ه قِ تُ عْ طَ إذا قَ  :كِْسفًا

 .َتْمرة وَتْمر، وسْدرة وِسْدر: أيضًا نحو "كِْسَفة": جمع

: ، وكِْسـفًاالعشـرجمع الكِْسفة الواحدة من الثالث إلى بالفتح،  "كَِسفًا": وقيل

: يكـون: ، كـالطَّحن بمعنـى المطحـون، وقيـلالمقطـوع :أياسم للشيء المكسوف، 

 ."كَِسفًا": واحدا ، وُيْجمع على "الكِْسف"

 . بين فتح السين وإسكاهنا يف مواضع مختلفة ژۆ     ژ: واختلف القراء يف

ـاج  ،"كِْسـفة"ًا جعلهـا جمـع كِْسـفًا وكَِسـفًا، فَمـن قـرأ كَِسـف :ُقـِرَئ ": قال الزجَّ

 ."أو ُتْسقطها طَبقًا علينا: فكأنه قال ، وَمن قرأ كِْسفًا"الِقْطعة" :وهي

، ژٴۇ  ژ : وأما موضع سورة الطور المتفـق عليـه فقـد اهـر أنـه واحـد؛ لقولـه

باإلسـكان  "كِْسـفًا"فاتفق القراء على قراءته باإلسكان، وهذا يؤيِّد توجيه َمن قال إن 

 .واحدتدل على ال

 

ۓ  ۓ  ڭ  ژ ، [82: الكهــف] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ : قــال تعــالى -52

 [.01: الكهف] ژڭ   

ن هــذه الســورة، المتقــدمين مـِـ علــى الموضــعين( واتفقــوا)»: قــال ابــن الجــزري

                                                 
المفـردات ، و000/ 0 "كسـف"مـادة : ،واللسان1/8108 "كسف": مادة: الصحاح للجوهري: انظر( 8)

 .288: ص: لألصفهاين

ــر( 0) ــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج82/222: للطــربيجــامع البيــان : انظ : ، والموضــح5/020: ، ومع

0/269. 

فقـرأ حفـص ، [0]وسبأ ، [19]والروم ، [892]والشعراء ، [00]يف اإلسراء  ژۆ     ژوا يف لفظ اختلف(5)

أمـا ، وافقه نافع وابن عامر وشعبة وأبـو جعفـر بفـتح السـين يف موضـع اإلسـراء، بفتح السين يف الجميع

السـين وقـرأ البـاقون بفـتح ، موضع الروم فقد أسكن السين فيه ابن عامر بخلف عن هشـام وأبـو جعفـر

 .0/520:والنشر، 512ص: التيسير: انظر، فيها

 .5/020: معاين القرآن وإعرابه للزجاج (1)

 .0/269: ، والموضح2/808: الحجة للقراء السبعة للفارسي( 2)
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 .اء والشينأهنما بفتح الرَّ  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ ،  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وهما

ــ "دْشــالرُّ ": الء عــن ذلــك فقــالل اإلمــام أبــو عمــرو بــن العــئِ وقــد ُســ م هــو بالضَّ

 ."ملْ العِ  ر ِض ن الخَ إنما طلب مِ  م، وموسى لْ وبالفتح هو العِ  ،الحالصَّ 

ــة الحُ   ــوهــذا يف غاي ــه تعــالىْس ــى قول ــرى إل  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ : ن، أال ت

هع على مِ ْج كيف أُ [ 6: النساء] ۓ  ژ و، ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ : وقولـه ؟ضـمِّ

 .ع على فتحه؟مِ ْج كيف أُ  ژۓ  ڭ  ڭ   

 ،لغتـان "دْش الرُّ "و "دَش الرَّ " :م يفالفتح والضَّ  ولكن جمهور أهل اللغة على أنَّ  

 ."نزْ الحُ "و "نزَ الحَ "و "مقْ السُّ "و "مقَ السَّ "و ،"لخْ البُ "و "لخَ البَ "ــك

لـين لمناسـبة رءوس مل عنـدي أن يكـون االتفـاق علـى فـتح الحـرفين األوَّ تَ حْ فيُ 

ــُل مــازنتهومو ،اآلي ــا قب ــاو ا لم  ژۀ  ژ و ،[0: الكهــف] ژڑژ  :نحــو ،بعــدُ  م

فإنـــه وقـــع قبلـــه  بخـــالف الثالـــث ،[00: الكهـــف] ژڳ  ژ و ،[88: الكهــف]

ن فللمناسـبة ن سـكَّ فَمـ ،[62: الكهـف] ژڱ  ژ ، وبعـده [62: الكهـف] ژژژ

 .«واهلل تعالى أعلم ،بالنظير ن فتح فإلحاقًا، ومَ أيضًا

ْش : التعليق ، الهداية، :دُ الرُّ
ّ
 ژيئ  جب  حب    خب  مبىب  ژ  :قـال تعـالى خـالف الغـي

َشـــد[026: البقـــرة] ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :، قـــال تعـــالىفـــعإصـــابة الحـــق والنَّ : ، والرَّ

 .ژڱ

                                                 
: ، وأبــو عبــد اهلل الفاســي يف الآللــئ الفريــدة85/886: أبــو جعفــر الطــربي يف جــامع البيــان: نقــل قولــه( 8)

0/082. 

َشـد دْشـالرُّ  إلـى أنَّ  وسيبويه يـذهُب ": الكسائي أبو جعفر النحاس يف إعراب القرآن، وقالنقله عن ( 0)  والرَّ

 ،والصحيح عن أبي عمرو غير ما قال أبو عبيد :قال ،وكذا قال الكسائي ،طخَ ط والسَّ خْ مثل السُّ  ،واحد

د ْشـإذا كـان الرُّ  :قال إسماعيل بن إسحاق حدثنا نصر بن علي عن أبيـه عـن أبـي عمـرو بـن العـالء قـال

 .0/15: إعراب القرآن. "كوإذا كان رأس اآلية فهو محرَّ  ،نكَّ َس ط اآلية فهو مُ وَس 

 .[66: الكهف] ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ : يقصد قوله تعالى( 5)

 .0/580 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .5/822 "رشد": ، واللسان، مادة521ص : المفردات لألصفهاين: انظر( 2)
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ين، ويـدل علـى ذلـك اإلجمـاع علـى الفـتح يف  الح والـدِّ وقيل هما لغتان يف الصَّ

م يف قوله تعالى، واإلجماع على [81: الجن] ژڀ  ڀ  ژ : قوله تعالى ائ  ژ : الضَّ

 .ژەئ  ەئ  وئ  

ــو علــي  ،فهــذا يف الــدين  ژپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ  :وقــد جــاء": قــال أب

ائ  ەئ  ەئ  ژ : قولـهو..  ه يف الدينفهذا كلُّ  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ..  وكذلك

   ."فظ لهوالحِ  ،ن إصالح المالفمِ  ژوئ  

ــا ــف فيهم ــالى: والموضــعان المخَتَل ــه تع ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎ  ڎژ  :قول

ــــــراف] ژڑ   ــــــالى ،[816: األع ــــــه تع  ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ : وقول

 .[66: الكهف]

ـالح والنفـع والخيـر، َوَمـن قـرأ  فَمن قرأهما بضمِّ الراء وإسكان الشين، أرد الصَّ

 .االستقامة والصواب يف الدينبفتح الراء وفتح الشين أرد 

م وال: الكهف خاصةوقيل يف موضع  كون؛ لقرئ بالضَّ وفيق ما بينه وبـين مـا لتَّ سُّ

وذلـك أن اآلي قبلهـا وبعـدها أتـت بسـكون الحـرف  ،ن أواخـر اآليقبله وما بعده مِـ

ـ..  ژڱ  ژ  ،ژژ  ژ  :ن الكلمة وهو قولـهاألوسط مِ  ط أن فكـان الوجـه فيمـا توسَّ

ن مخالفـة مـا بينهـا فكـان أولـى مِـ ،ر إذ كـان يف سـياقهم ومـا تـأخَّ يجري بلفـظ مـا تقـدَّ 

 .أتلف رؤوس اآليات على نظام واحدتل

 

 [.6: النبأ] ژٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ژ : قال تعالى -56

 علــى الحــرف الــذي يف النبــأ أنــه كــذلك اتباعــًا( واتفقــوا)»: قــال ابــن الجــزري

                                                 
 .0/290: ، والموضح8/126: الكشف لمكي: انظر( 8)

 .1/20 :الحجة للقراء السبعة (0)

وقـرأ البـاقون بضـم الـراء وإسـكان ، قرأ موضع األعراف حمـزة والكسـائي وخلـف بفـتح الـراء والشـين (5)

وقرأ موضع الكهف أبو عمرو ويعقوب بفتح الـراء ، 0/020: والنشر، 005ص: التيسير: انظر، الشين

 .0/588: النشر: انظر، الباقون بضم الراء وإسكان الشينو، والشين

 .82/062: ، وابن عاشور يف التحرير والتنوير100ص : قاله ابن زنجلة يف حجة القراءات( 1)
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 .«وس اآلي بعدهؤلر

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ : الموضع المختلف فيه هـو قولـه تعـالى: التعليق

، قرئ بفتح الميم وسـكون الهـاء، وقـرئ بكسـر المـيم [82: الزخرف]، و[25: طه]

 .وفتح الهاء وألف بعدها

: وحجة َمن قرأ بغير ألف أنه جعله مصدرا  عِمل فيه عاملأ من غير لفظه، تقـديره

 ."الذي جعل لكم األرض ممهودة مْهدا  "

ش، أنـه جعلـه اسـمًا لمـا ُيْمَهـد، كـالِفراش اسـم لمـا ُيْفـر: وحجة َمن قـرأ بـألف

 . والبَِساط اسم لما ُيْبسط

،  ژڤ  ژ : وأما موضع النبأ فعلَّة اإلجماع على قراءته باأللف تناسب الفواصل

ـــامةژڤ  ژ  ـــو ش ـــال أب ـــي يف ": ، ق ـــاكل  .. ژٱ  ٻ    ژ  :وال خـــالف يف الت لتش

 . "اصلوَ الفَ 

 

 [.96: طه] ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ : قال تعالى -52

ــن الجــزري ــال اب ــواو)»: ق ــى كَ ( اتفق ــعل ــْس ــهر الحــاء مِ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ  :ن قول

 .«زولال النُّ  وجوبألن المراد به ال ؛ژۇئ

َمَحلُّ ـوالــ، وَيُحـّل بالضــم، أي نـزل ،ببالكسـر، أي َوَجــ :َحـلَّ َيِحــلُّ " :التعليـق

 .المكان الذي َتُحلُّهُ 

ــه ــوا فِ  :، أيژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ : وقول ــم أن تفعل ــيُ  عــال  َأَرْدُت ــيكم وِج ب عل

                                                 
 .0/508 :النشر يف القراءات العشر (8)

، رفقرأه خلف وحمزة والكسائي وخلف بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف يف موضعي طه والزخ (0)

وغيـث ، 0/502: والنشـر، 560ص: التيسير: انظر، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها

 .0/919: النفع

 .0/182: ، وشرح الهداية0/09: الكشف لمكي: انظر( 5)

 .109ص : حسن المدد يف معرفة العدد للجعربي: ، وانظر0/098: إبراز المعاين( 1)

 .0/509 :النشر يف القراءات العشر (2)

 .88/822 "حلل": ، واللسان، مادة1/8620 "حلل": مادة: الصحاح للجوهري: انظر( 6)
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 .ل، وكفركم باهللجْ بعبادتكم العِ فتستحقوه  ُب من ربكم،الغَض 

ــه ــه االخــتالف قول ــع في ــذي وق ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ژ : والموضــع ال

، وبضـمِّ ژژ  ژ : ، قرأ الكسائي بضمِّ الحـاء يف الكلمـة األولـى[98: طه] ژک  

 . ژ ک ژ الالم يف الكلمة الثانية 

ْينُ " :همنـوَوَجَب، : أي ،َحلَّ عليه كذا :منفَمن قرأ بالكسر فهو   ،َيِحـلُّ  َحـلَّ الـدَّ

 :ومنــه أيضــًا ،[806: البقــرة]  ژۅ  ۉ    ۉ  ېژ : ومنــه قوُلــه ،َوَجــَب قضــاُؤه: أي

م فهو من[12: الزمر] ژی  ی  ی  ی  ژ َنَزل، : َحلَّ َيُحلُّ أي :، وَمن قرأ بالضَّ

 .[58: الرعد] ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ  :ومنه

والقراءتـان متقاربتـان؛ ألنـه إذا َنـَزل فقـد َوَجـب، وإذا ": قال أبو عبد اهلل الفاسي

 ."ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ : َوَجب نزل، ويعضد الكسر إجماعهم عليه يف قوله
 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ، [00: األنعـام] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ : قال تعالى -59

 [.51: المعارج] ژېئ   

ها فْ نِ تَ كْ ألنه لم يَ  ؛والمعارج ،فراد يف األنعامعلى اإلِ ( واواتفق)»: قال ابن الجزري

وتعظـيم  ،مف يف المتقـدِّ ْصـيم الوَ ن تعظِ مِ  وبعدُ  قبُل  "المؤمنون" :فيهما ما اكتنفها يف

قرأ به أكثر القراء، ولم يكن ذلـك  ذلكلفناسب لفظ الجمع، و ؛رالجزاء يف المتأخِّ 

 .«-علم واهلل أ -ب اإلفراد اَس يف غيرها فنَ 

: المخَتَلـف فيـه بـين القـراء هـو قولـه تعـالى "المؤمنـون"موضع سورة : التعليق

                                                 
 .5/028: ، ومعالم التنزيل للبغوي89/522: للطربي جامع البيان (8)

: واإلتحـاف، 0/508: النشر: انظر، ژ ک ژوكسر الالم يف ، ژژ  ژ : قرأ الباقون بكسر الحاء يف (0)

0/025. 

 .9/96: ، والدر المصون5/20: ، وإعراب القرآن للنحاس0/899: ين القرآن للفراءمعا: انظر( 5)

 .0/8202: الآللئ الفريدة( 1)

. ، والمثبت هو الصـحيح، واسـتنادا  لمـا أثبتـه محقـق كتـاب النشـر، د"كذلك": يف كتاب النشر المطبوع( 2)

 .509ص : محمد محفول

 .0/500 :النشر يف القراءات العشر (6)
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قرأ حمزة والكسائي وخلـف بغيـر [ 0: المؤمنون] ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ

 .واو على التوحيد، والباقون بالواو على الجمع

ظ أنه مصدر، والمصدر يدّل على القليل والكثير مِن جنسـه بلفـ: ووجه التوحيد

ة داللته على الجميع ة التوحيد وصحَّ  .واحد، مع ِخفَّ

أن المصدر إذا اختلفت أنواعه ُجِمع، فأراد الصـلوات الخمـس، : ووجه الجمع

والــوتر، والســنن الرواتــب، وصــالة الجمعــة، والعيــدين، واالستســقاء، والكســوف، 

 .والخسوف، وصالة الضحى، والتهجد

ــري ــول الزمخش ــُفوا أوال  با": يق ــِة ُوِص ــرا  بالمحافظ ــوِع يف صــالام، وآِخ لخش

ــا ــنِس الصــالةو ..عليه ــوُع يف ج ــاَد الُخش ــَدت أوال  لُيف ــد ُوحِّ ــت،  :أيَّ  ،ق صــالة  كان

نن  وُجمعت آخرا  لُتفاَد المحافظُة على أعدادها، وهي الصلوات الخمس والوتر والسُّ

 ."وغيرها..  الراتبة

م والمعارج بالتوحيـد حجـة  لــَِمن وقد ُجِعل اإلجماع على قراءة موضعي األنعا

 . بالتوحيد كذلك "المؤمنون"قرأ موضع 

 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ : قـــال تعـــالى -50

 [.92 - 91: المؤمنون] ژۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

ۓ  ژ  :ألن قبلـه ؛ ژۈژ : على الحـرف األول أنـه( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 . «ؤالالسُّ  على لفظِ  جواُب فجاء ال، ژڭ  ڭ    ڭ  ڭ  

، فكان الجواب كذلك على لفظه ژڭ  ژ : جاء السؤال بالم الجر: أي: التعليق

                                                 
 .082ص: والبدور الزاهرة، 0/509: والنشر، 526ص: التيسير: ظران (8)

: ، والكشف لمكي826ص : ، وحجة القراءات البن خالويه508ص : معاين القراءات لألزهري: انظر( 0)

8/226. 

 .5/898: للزمخشريالكشاف  (5)

 .195ص : حجة القراءات البن زنجلة: انظر( 1)

 .0/500 :النشر يف القراءات العشر (2)
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ــالم الجــرّ  ــولژۈژ : ب ــا تق ــال: ، كم ــدار؟ فيق ــذه ال ــن ه ــذا بخــالف : لَِم ــد، وه لزي

، [92: المؤمنون] ژائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ژ : وهما: الموضعين األخيرين

 فقــد جــاء الســؤال فيهمــا بغيــر [ 90: مؤمنــونال] ژحئ  مئىئ  يئ  جب  حب  ژ  و

 .الم الجر

لمـن : أما اآلية األولى فجواهبا على القياس، كمـا يقـال": قال أبو علي الفارسي

 ."هامِ الدار، فاستغنيت عن ذكرها لتقدُّ  لزيد  : لزيد، كأنك تقول: الدار؟ فنقول

م، بخـالف بـالال: كذلك أجمعت المصاحف على األول برسمه بغيـر ألـف، أي

الموضعين األخيرين فإهنما يف مصحف أهل البصـرة بـاأللف، وبـدوهنا يف مصـاحف 

 .الحجاز والشام والكوفة

فقرأهمـا أبـو عمـرو ويعقـوب هبمـزة الوصـل وفـتح : وأما الموضـعان األخيـران

، والبــاقون يف الموضــعين األخيــرين كــاألول، ژپ  ژ : الــالم وتفخيمــه ورفــع الهــاء

، وهاء مجرورةبحذف همزة الوص  .ل، وبالم جرٍّ

َمـن : أنـه أتـى بـالجواب علـى اللفـظ، كمـا يقـال: ووجه قراءاما هبمـزة الوصـل

فجاء جواُبه   ژۉ  ژ  :المسؤول به مرفوعأ المحّل وهوف زيد،: صاحب الدار؟ فتقول

 .مرفوعًا مطابقًا له لفظًا

َمـْن ربُّ هـذه : كقولـك فقد أتى بالجواب على المعنى،: وَمن قرأهما بالم الجر

ــن ربُّ ": ، وكــذلك ال فــرق يف المعنــى بــين أن يقــاللزيــد   أو ،زيــدأ : الــدار؟ فيقــال َم

لِمن بيده ": ، وبين"َمن بيده ملُكوت": ، وبين"لِمن السموات": ؟، وبين"السموات

 ."ملُكوت

                                                 
 .9/565: ، والدر المصون0/156: شرح الهداية: انظر( 8)

 .2/528: الحجة للقراء السبعة للفارسي( 0)

 .1/209: ، ومختصر التبيين290ص : ، والمقنع8/020: المصاحف البن أبي داود: انظر( 5)

 .0/092: واإلتحاف، 0/050: والنشر، 529ص: التيسير: انظر(1)

: ، وحجــة القــراءات البــن زنجلــة2/528: حجــة للقــراء الســبعة للفارســي، وال0/012: معــاين الفــراء( 2)

 .102ص
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 [.50: الزخرف] ژ ائ  ەئ   ەئ  وئژ : قال تعالى -12

ـ مِّ علـى َضـ( واتفقـوا)»: قال ابن الجـزري  :نألنـه مِـ ؛خـرفين يف حـرف الزُّ السِّ

 .«ءزْ هُ ـن الال مِ  ،"ةرَ خْ السُّ "

ـْخِريُّ و هو االنقياد،: التَّسِخير: التعليق رقْ هـو الـذي يُ : السُّ وُيسـَتْعبد،  هـر َفَيَتَسـخَّ

حك، فقوله للُهْزءِ  فهيَسِخرُت منه، : وأما : أي ژ ائ  ەئ   ەئ  وئژ : والضَّ

 . هم حتَّى يتعايُشواـأشغالِ هم ويف أعمال هم بعضًار بعُض خِّ َس ليُ 

م يف الزخـرف؛ ألنـه بمعنـى التَّسـخير، يـدل ": قال المهدوي وأجمعوا على الضَّ

 ."ژې  ې  ى  ى  ائ  ژ : على ذلك قوله

 ژڀ   ڀ  ژ  ، و[882: المؤمنـون] ژڇ   ڇ  ژ : وأما قوله تعالى

م جعلـه مـن التَّْسـخير، ، فَمن ق، فقد قرئ بضمِّ السين وبكسرها[65: ص] رأ بالضَّ

ـخرية وهـو االسـتهزاء، ودليلـه قولـه : وهو الخدمة، وَمـن قـرأ بالكسـر جعلـه مـن السُّ

 .ژڌ  ڎ  ڎ  ژ : تعالى بعده

 

 [.29: النور] ژۆ   ۆۈ  ژ : قال تعالى -18

م المتقــدِّ  ژۆ   ۆۈ  ژ  :ب يف قولــهْصــعلــى النَّ ( واتفقــوا)»: قــال ابــن الجــزري

 .«ًالوقوعه ارف

 اـرف أنـه أنه منصـوبأ علـى: أحدهماوجهان، : يف نصبه ژۆ   ۆۈ  ژ : التعليق

                                                 
 .0/500 :النشر يف القراءات العشر (8)

: ، وعمـدة الحفـال يف تفسـير أشـرف األلفـال للسـمين الحلبـي120ص : لألصـفهاينالمفـردات : انظر (0)

0/065. 

 .0/152: شرح الهداية( 5)

: النشــر: انظـر، وقـرأ البـاقون بكسـرها، فـر وخلــف بضـم السـينقـرأه نـافع وحمـزة والكسـائي وأبـو جع (1)

 .0/025: وغيث النفع، 0/500

: ، وفــتح الوصــيد1/08: ، ومعــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج0/892: مجــاز القــرآن ألبــي عبيــد: انظــر( 2)

1/8851 . 

 .0/551 :النشر يف القراءات العشر (6)
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، : أي زمان، ره بأزمنةثالثَة أوقات  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ  ژ : بقولـه: ويقّوي ذلك أنه فسَّ

 ،أنه منصوبأ على المصـدريةِ : والثاين، ژۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  

 .ثالثَة استئذانات   :أي

 ."يف أوقات  ثالَث مرات: واألصح الظرفية، أي": قال الجعربي

، بين القراءة بـالرفع [29: النور] ژائ  ائ  ژ : واختلف القراء يف قوله تعالى

ۆ   ژ : جعلـه بـدال  مِـن قولـه: أحـدهما: ، فَمن قـرأ بالنصـب فلـه وجهـانوالنصب

، َفُحِذف المض أوقات  ":بتقديرِ ، ژۆۈ  .اف وُأقيم المضاُف إليه ُمقاَمهثالِث َعْورات 

: والتقـديرويحتمل َأنَّه َجَعل نفَس ثالِث المراِت نفَس ثـالِث العـوراِت مبالغـة ، 

ليستأذنكم الـذين ملكـت أيمـانكم، والـذين لـم يبلغـوا الحلـم مـنكم ثـالث مـّرات، "

 ."ثالَث عورات لكم

ألنـه بـدلأ منـه  ؛ژائ  ائ  ژ  :وعلى وجه البدل ال يجوُز الوقُف على ما قبـل

 .وتابعأ له

 َوال َوقَف َقْبَل النَّْصِب إِْن ُقْلَت ُأْبِدالَ : ..................   قال الشاطبي

 ."اتَّقوا ثالَث أو  ،أعني" :تقديره ،إضماِر فِْعل  أن يكون منصوبًا على : والثاين

ــالرفع ـــ: وَمــن قــرأ ب ، تقــديُره:   ژ ائژ  فــــ ــدأ محــذوف  نَّ ثــالُث هــ": خــرُب مبت

 ."، أو هذه ثالث عورات  لكمعورات  

                                                 
 .9/150 :، والدر المصون9/62: البحر المحيط: انظر( 8)

 .1/0250: كنز المعاين شرح حرز األماين للجعربي( 0)

: والنشـر، 592ص: التيسـير: انظر، وقرأه الباقون بالرفع، قرأه شعبة وحمزة والكسائي وخلف بالنصب (5)

0/555. 

، والــدر 0/881: ، وإعــراب القــراءات الســبع البــن خالويــه5/812: إعــراب القــرآن للنحــاس: انظــر( 1)

 .9/150: المصون

ص : ، والمكتفـى يف الوقـف واالبتـداء للـداين180ص : إيضاح الوقـف واالبتـداء البـن األنبـاري: انظر( 2)

821. 

 (.080: )البيت رقم: متن الشاطبية، حرز األماين( 6)

: ، والموضـح222ص : ، وحجة القراءات البـن زنجلـة2/555: الحجة للقراء السبعة للفارسي: انظر( 2)

0/005. 
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ى  ژ  ، و[29: الحجــر] ژچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ژ : قـال تعــالى -10

 [.81: ق] ژائ    

 ؛أهنمـا هبـذه الرتجمـة ،وقـاف ،على حـريف الحجـر (واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 . «إلجماع المصاحف على ذلك

 القـرآن، وأجمـع القـراء علـى يف أربعة مواضـع يف ژائ ژ : ورد لفظ: لتعليقا

قراءة موضعي الحجر وقاف هبمزة وصل  والم ساكنة، وبعـدها همـزة مفتوحـة، وتـاء 

 .مكسورة، إلجماع المصاحف على رسمها كذلك

: الشــعراء] ژۅ  ۉ     ۉ  ې  ژ : وهمــا -وأمــا موضــعا الشــعراء وص 

ر وأبــو فقرأهمــا نــافع وابــن كثيــر وابــن عــام -[ 85: ص] ژ ۆئ   ۆئژ ، [826

جعفر بـالم مفتوحـة بـال ألـف وصـل  قبلهـا وال همـزة بعـدها، وتـاء مفتوحـة، موافقـة 

 .لرسمها يف المصاحف بغير ألف

فـت  "أْيكـة": فعلـى األصـل؛ ألهنـا: يف مواضـعها: ژائ  ژ: َمن قرأ: وقيل ُعرِّ

ت باإلضافة، وهي فقد البقعة، التي ينبت فيها الشجر الـُملتف، : باأللف والالم، وُجرَّ

وم: أن أصحاب األيكة كانوا أصحاب شجر  ُملتف، ُيقال له: جاء التفسير  .الدَّ

، ولـم ينصـرف للعلميـة "َفْعَلـة: فهو اسم للبلد، علـى وزن: ژۉ   ژ: وَمن قرأ

 .والتأنيث

 

                                                 
  .0/511 :القراءات العشرالنشر يف  (8)

، ومختصـر 022ص : ، والمقنـع826ص : ، وهجاء مصاحف األمصـار للمهـدوي569: السبعة: انظر( 0)

 .1/052: التبيين

 .1/052: ، ومختصر التبيين0/110: ، وشرح الهداية510ص : معاين القراءات لألزهري: انظر( 5)

، والجـامع ألحكـام القـرآن 8/509: زيـل للبغـوي، ومعـالم التن80/502: جامع البيان للطـربي: انظر( 1)

 .86/20: للقرطبي
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 ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ : قــال تعـــالى -15

 [.18: النحل]

: علـى الـذي يف سـورة النحـل أنـه كـذا، إذ المعنـى( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 .«، وهو المدينةصالحًا نًاكَ ْس هم مَ نَ نَّ كِ ْس لنُ 

ــه تعــالى: التعليــق ــين القــراء هــو قول ــه ب ڎ  ڎ  ژ : الموضــع المختلــف في

، ژ َلنُْثــِوَينَُّهم ژ: ، قــرئ[29: العنكبـوت] ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

وهو ال يتعدى إلى مفعول  إال بحرف جّر، والتقدير مِن َثَوْيُت بالمكان إذا أقْمُت فيه، 

 ."َلُنْثوينَّهم من الجنة يف غرف": يف اآلية

ء، أي: ژژژوأما  أُت ": لُننِْزلنَّهم، مـن: فهو مِن التَّبوُّ : ، تقـول العـرب"َبـوَّ

أت فالنًا منِزال ، أي  ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ : أنزلتـه، ومنـه قولـه تعـالى: بوَّ

 .[05: يونس]

ېئ    ژ :إلجماعهم على التي يف النحل ؛ژ ژژ :واختار أبو عبيد قراءة

وإن كـان ذاك يف  ،فهـذا مثلـه ،ال نعلـم النـاس يختلفـون فيـه" :قال ،ژ ىئ  ىئ  ىئ

 ."فالمعنى فيهما واحد ،وهذا يف اآلخرة ،الدنيا

َء يْكثـر يف   ژ ژژ: تـرجيح قـراءة: ويؤيد اإلجماع على موضـع النحـل  بـأنَّ التَّبـوُّ

 [ 80: محمد] ژٿ  ٹ  ٹ  ژ : جانب الخير، والثَّواء َيْكثُر يف جانب النار، كقوله

دار حسـنة، وهـي : أي: ژ ىئ  ژ: وعن الحسـن، والشـعبي، وقتـادة أن معنـى

 .المدينة

                                                 
 .0/511 :النشر يف القراءات العشر (8)

، وقـرأ البـاقون بالبـاء والهمـزة، قرأه حمزة والكسائي وخلف بالثاء الساكنة بعد النون وإبدال الهمزة يـاء (0)

 .0/511: النشر: انظر

 . 0/000: ، والموضح0/166 :، وشرح الهداية0/898: الكشف لمكي: انظر( 5)

 .1/0290: ، والجعربي يف كنز المعاين0/522: نقل قوله أبو شامة يف إبراز المعاين( 1)

: ، وتفسـير القـرآن البـن كثيــر0/262 :البــن الجـوزي زاد المسـير، و86/029: جـامع البيـان للطـربي (2)

1/220. 
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 [.10: يس] ژھ  ھ  ھ     ے  ے  ژ : قال تعالى -11

ذ هـــو إ ژھ  ھ  ھ     ے  ژ  :علـــى نصـــب( واتفقـــوا)»: قـــال ابـــن الجـــزري

 .« ژھ  ژ  :مفعول

يف : يـس] ژٺ  ٺ     ٿ      ٿ  ژ : الموضع المختلف فيه هو قوله تعـالى: التعليق

فاعلها،  "َصْيَحةأ "تامة، و "كان": ، قرأه أبو جعفر بالرفع، على أن[25، 00موضعين 

 "كــان": ، علــى أنَّ ، والبــاقون بالنصــب"مــا وقعــت إال صــيحةأ واحــدةأ ": والتقــدير

إن كانــت األَْخــَذُة أو الواقعــُة إال صــيحة  ": خربهــا، والتقــدير "َصــْيَحة  "، وناقصــة

 . "واحدة  

 

 [.12: القيامة] ژڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ژ : قال تعالى -12

ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ژ على قوله تعـالى يف سـورة القيامـة ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

ولحـذف األلـف مـن  ،احفن المَصـه يف كثيـر مِـِفـلِ أَ  تأنه هبذه الرتجمـة لثبـو ژۆ     

اختلفـت القراءتـان فيهمــا فواألحقـاف يف جميـع المصــاحف،  ،موضـعي سـورة يــس

جـواب االسـتفهام ورد مـن قـول اهلل تعـالى يف الموضـعين،  وألنَّ  ؛لذلك دون القيامة

عـد وعنـدي أنـه لمـا لـم يكـن ب ،ن االسـم، كـذا قيـلمِ  واستدعاء الفعل الجواب أمّس 

باالسـم مـع البـاء الـدال علـى تأكيـد  اإلتيانن حُس  ژې ژ بـــــحرف القيامة الجواب 

واهلل  ،بخالف الحرفين اآلخرين، فإهنما مع الجواب ال يحتاج إلى تأكيد النفي ،النفي

 .«أعلم

ـــق ـــظ: التعلي ـــي ژڭ  ژ : لف ـــة موضـــع، وه ـــع يف ثالث ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ژ : وق

ڭ  ڭ  ڭ     ژ ، [55: األحقــاف] ژ ھ  ہ     ہ  ہ  ھژ ، [98: يــس] ژۉ

                                                 
 .0/525 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .   0/212: ، والبدور الزاهرة للقاضي522ص : بن مِْهرانال ،اءات العشرالمبسوط يف القر (0)

 .0/500: ، واإلتحاف0/62: ، والبحر المحيط0/522: معاين القرآن للفراء: انظر (5)

 .0/522 :النشر يف القراءات العشر (1)



اُء ِعنْد ابن اجَلَزرِ  َفَق َعلْيه القرَّ  نارص بن سعود القثامي .د .أ                         مجعًا ودراسة النَّْش ي يف َتْوِجيُه ما اتَّ

 
19 

يـس، واألحقـاف، فقـرأ : ، فاخُتلِف يف موضعي سورة[12: القيامة] ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ     

بياء مفتوحة وإسكان القاف بال ألـف وضـم الـراء، ووافقـه  ژڄ  ژ : رويس يف يس

قون ، وقـرأ البـا"َقـَدَر، َيْقـِدُر، كَضـَرب َيْضـِرب": روح يف األحقاف، على أنه مضارع

نة، اسم فاعل من  . "َقَدَر َيْقِدر": بالباء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منوَّ

واتفاقهم على موضع سورة القيامة لثبوت ألفه يف بعض المصاحف، وحْذفِها يف 

يف األولين  .......ويف بقادر :  )... موضعي يس واألحقاف، يقول يف مورد الظمين

 ....( الحذف

 -يـس، واألحقـاف  – قّيـدهما بـالمرتبتين األّولـين": و علي الرجراجـييقول أب

 ."من الذي يف سورة القيامة، فإنه ثابت عند غير أبي داود احرتازا  
 

 [.06: الدخان] ژڌ  ڌ  ڎ    ژ : قال تعالى -16

ل مـن هـذه السـورة، ن الحـرف األوَّ على فتح المـيم مِـ (واتفقوا)»: قال الجزري

ألن المراد به المكان، وكـذا يف غيـره، وكـذا  ؛ژڌ  ڌ  ڎ    ژ : ىوهو قوله تعال

 .«-واهلل أعلم  -ه حِ تْ ع على فَ مِ ْج وما أُ  ،[802: البقرة] ژې  ې  ې   ژ 

، من "َمَقام": التعليق ، كأنه اسم للمْجلِـس، "َقام َيُقوم": بفتح الميم، اسم مكان 

مكـان إقامـة  ": ، أي[22: القمـر] ژڦ  ڦ   ڄ  ژ : أو للمْشهد، كما يف قوله تعـالى

 ."َشريف

ل": وقوله ڳ  ڳ  ڳ  ژ : لُيخـرج الحـرف الثـاين وهـو قولـه "مِـن الحـرف األوَّ

                                                 
: تحـاف، واإل0/502: ، وشـرح الـدرة للنـويري5/8292: ، والموضـح0/92: البحر المحـيط: انظر (8)

0/122. 

 (.051: )متن مورد الظمين، البيت رقم( 0)

، 0/200: فـتح المنـان علـى المـورد: ، وانظـر0/062: للرجراجـي تنبيه العطشان على مـورد الظمـين (5)

 .899ص : ودليل الحيران

 .0/520 :النشر يف القراءات العشر (1)

 .2/609 :نالدر المصو، و5/8862: ، والموضح0/062: الكشف لمكي: انظر( 2)
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، فقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفـر بضـم المـيم، والبـاقون [28: الدخان] ژڳ  ڱ  

 .بفتحها

يف ": ي، علـى تقـدير حـذف مضـاف، أ"َأقام ُيِقيم": أنه مصدر من: ووجه الضمِّ 

 ."َمْوِضع ُمَقام

 ."خيُر مكان قِيام": اسم مكان، على تقدير: ويجوز أيضًا أن يكون

ـــمُ ـالـــ": يقـــول أبـــو شـــامة أو  وبـــالفتح القيـــامُ  ،اإلقامـــة وموضـــعها :مقام بالضَّ

 ."موضعه

 .وهو مكان القيام "َقام َيُقوم": أنه مِن: ووجه الفتح

 

 [.10: الطور] ژجت  حت   خت  مت   ىت  ژ : قال تعالى -12

ـ (واتفقوا)»: قال ابن الجزري  ؛رْسـأنـه بالكَ  ژمت   ىت  ژ  :ورعلى حـرف الطُّ

 .«ربْ دُ  :عَ مْ ها، ال َج ابِ هَ وم وذَ جُ ول النُّ فُ وقت أُ : المصدر، أي :إذ المعنى على

ـى وَذَهـب، و "َأْدبر وَدَبـرَ ": لتعليقا ْبرُ إذا ولَّ  ژۆئ  ۆئ  ژ : ، ومنـهرَهـالظَّ  :الـدُّ

ءِ ، [12: القمر]
ْ
ي  .آِخُرهُ : ودابُِر الشَّ

ــه ــر، : أي: ژمت   ىت  ژ : فقول ــوع الفْج ــوئِها، بطل ــاُب َض ــا وذه يه ــت تولِّ وق

، نصبه على الظرف، والمصادر ُتجعـل اروفـًا علـى تقـدير "َأْدَبر": مصدر "إِْدبار"و

اجة الحَ الفَ ُخفوَق النجِم وِخ  يَك آتِ ": كقولهمإضافة الزمان إليها،   ."جَّ

، قرأه نافع، [12: ق] ژڑ  ک  ژ : المخَتَلف فيه هو قوله تعالى والموضع

، "َأْدَبـر": ، علـى أنـه مصـدروابن كثير، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف بكسر الهمـزة

                                                 
 .0/161: واإلتحاف، 0/528: والنشر، 122ص: التيسير: انظر (8)

 .0/026: إبراز المعاين( 0)

 .0/592 :النشر يف القراءات العشر (5)

 . 1/096: "َدَبر": ، واللسان، مادة0/621 "َدَبر": مادة: الصحاح للجوهري: انظر( 1)

 .0/8020: لآللئ الفريدة، وا5/8020: ، والموضح0/092: الكشف لمكي: انظر( 2)

 .9/5920: ولطائف اإلشارات، 0/526: والنشر، 162ص: التيسير: انظر (6)
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َأْدَبـَرت الصـالُة إذا انقضـت "وقـت انقضـاء السـجود، مـن ": نصبه على الظـرف، أي

ت، والمراد التسبيح بعد الفراغ مـن الصـالة، وال سـجود والركـوع ُيَعبَّـر هبمـا عـن وتمَّ

 ."الصالة

آخـُر الصـالة ": ، والمعنى"ُقْفل وَأْقَفال: مثل "ُدْبر": جمع: وقرأ الباقون بالفتح

 :ومنه قولهم ها،وَعِقبُ 

 وما حوَلها َجْدبأ ِسنوَن َتْلَمعُ  **  على ُدُبِر الشهِر الَحراِم فَأْرُضنا 

 [.02: الرحمن] ژڈ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ : قال تعالى -19

ڌ   ژ  :ل، وهـو قولـهعلـى الـواو يف الحـرف األوَّ ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

، وقـــد اتفقـــت مـــًاحَ قْ ه، إذ ال يجـــوز أن يكـــون مُ ْجـــللوَ  نعتـــًا  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

  .«المصاحف على ذلك

ــق ــه: التعلي ــرحمن "الحــرف األول": قول ــاين يف ســورة ال ، أخــرج الموضــع الث

، قـرأه ابـن [29: الـرحمن] ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ : فيـه وهـو قولـه تعـالىالمخَتَلف 

، جعلــه تابعــًا لالســم، وهــو نعــتأ هلل عــّز وجــل؛ ألن ، بــالواوژ ڎ  ڈ ژ: عــامر

المراد باالسم هو المسّمى، وهو مرسوم بالواو يف مصحف الشـاميين، وقـرأ البـاقون 

بِّ   .بالياء، على أنه صفةأ للرَّ

 .ل المتَّفق عليه أجمعت المصاحف على رسمه بالواووالموضع األوّ 

                                                 
، والجـامع ألحكـام 2/69 :معـاين القـرآن وإعرابـه للزجـاج، و00/102 :للطـربي جـامع البيـان: انظر (8)

 .82/06 :لقرطبيالقرآن ل

، 2/828:  المحــرر الــوجيز، وهــو منســوب ألوس بــن حجــر يف82/56: مــن شــواهد الــدر المصــون( 0)

 .0/210: والبحر المحيط

 .0/595 :النشر يف القراءات العشر (5)

 .0/285: واإلتحاف، 0/590: والنشر، 250ص: جامع البيان يف القراءات السبع: انظر (1)

 .0/525: ، والكشف لمكي0/206: ، وشرح الهداية122ص : معاين القراءات لألزهري: انظر( 2)

 .880ص : مرسوم المصاحف المقنع يف( 6)
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ــــــــالى -10 ــــــــال تع پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ژ : ق

 [.92: يوسف] ژٿ      

پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ژ : علـى قولـه تعـالى( واتفقـوا)»: قال ابن الجـزري

حمة، وليس المراد به الحياة رَّ ج والرَ الفَ  :أنه بالفتح؛ ألن المراد به  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 . «ائمةالدَّ 

: أي  ژ ڀ  ڀژ  ، وژڀ  ژ  :بفتح الراء يف لفـظ: ، أي"بالفتح": قوله: لتعليقا

اها رحمُتـــه وتنِْفيُســـه، ْوَح والراحـــَة هبـــا ؛"َرْوحـــًا" :َســـمَّ وح: ، وقيـــلألَن الـــرَّ : الـــرَّ

 .بلْ القَ  مِّ ن غَ االسرتاحة مِ 

: الواقعـة]  ژک  ک  ژ : لواقعة، وهو قوله تعالىواخُتلف يف موضع سورة ا

رها الحسـن البصـريبضمِّ الراء فقرأه رويس[ 90 حمـة؛ ألهنـا كالحيـاة : ، وفسًّ بالرَّ

فبقاءأ لـه : البقاء، أي: ، وقيلدائمة ال موت بعدها فحياةأ : أي: فُروحأ : للمرحوم، وقيل

 .وحياةأ يف الجنة، وهذا هو الحياة الدائمة

نيا، وقيل: الباقون بفتح الراء، على أنه بمعنىوقرأ  حمة، : راحة يف الدُّ الَفَرج والرَّ

وح: وقيل  .االسرتاحة: الرَّ

 

ـــالى -22 ـــال تع ـــاء] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ژ : ق : النس

02.] 

 ،[82: الحديـد] ژخب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  ژ »: قال ابـن الجـزري

                                                 
 .0/591 :النشر يف القراءات العشر (8)

 :الـدر المصـون، و82/001: ، والجامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي5/858: معاين القرآن للفراء: انظر (0)

6/210. 

 .585ص: والبدور الزاهرة، 122ص: الغاية يف القراءات العشر: انظر (5)

ــا (1) ، ومعــاين 2/882: ، ومعــاين القــرآن للزجــاج02/016: ن للطــربيانظــر هــذه األقــوال يف جــامع البي

، ولوامع الغـرر شـرح فرائـد الـدرر يف القـراءات 5/8015: ، والموضح120ص : القراءات لألزهري

 .0/510: ناصر القثامي. د: الثالث للكوراين، ت
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، وكـذا هـو يف المصـاحف الشـامية، وقـرأ البـاقون ژ ڃژ  :فقرأ ابن عـامر برفـع الم

 ؛سـاءالـذي يف سـورة النِّ  ِب ْصـعلـى نَ  (واتفقـوا) ،بالنصب، وكذلك هو يف مصاحفهم

   .«إلجماع المصاحف عليه

ل أوَّ  مفعـولأ  ژٹ  ژ : أنّ : وجـه قـراءة النصـب يف النسـاء ويف الحديـد: التعليـق

 .مفعول ثان  :  ژ ڤژ م عليه، ومقدَّ  ژڤ  ژـل

علــى  مرفــوعأنــه : أحــدهما: يف الحديــد فيهــا وجهــان ژڃ ژ : والقــراءة برفــع

ر االبتداِء، والجملة بعده خرب، والعائد محذوف  ومثُلـه. "ه اهللُ دَ وَعـوُكـلٌّ ": ، أيمَقدَّ

 :قول الشاعر

ِعي   َذْنبًا كلُّه لم َأْصنَعِ  **  قد أصبَحْت أمُّ الِخيار َتدَّ
َّ
 علي

 ."لم َأْصنَْعه": ، أي"كلُّه" :برفع

صفةأ لما  ژ ڤ  ڤ  ڤژ خرب مبتدأ محذوف، و: ژڃ ژ  :أن يكون: والثاين

 ."وأولئك كلٌّ وعَده اهلُل الحسنى": قبله، والعائد محذوف، أي

اء على النَّصِب يف َمْوِضع النساء إجماُع المَصاحف على رسمه  ويؤيِّد اتفاق القرَّ

 .يف موضع سورة الحديدمنصوبًا، بينما اختلفت المَصاِحُف 
   

 [.82: الملك]  ژڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ        ڑ    ژ  : قال تعالى -28

ژ  ژ   ژ  :ل أنـه بالخطـاب، وهـوعلـى األوَّ ( واتفقـوا)»: قال ابن الجزري

                                                 
 .0/599 :النشر يف القراءات العشر (8)

: ، ويف معـاين القـرآن لألخفـش8/92: د سـيبويه يف الكتـابأبو نجـم العجلـي، وهـو مـن شـواه: القائل( 0)

 .5/65: ، والخصائص8/128: ، وشرح المفصل البن يعيش8/022

وهـو  ،حيث حذف الضمير الرابط العائد على المبتدأ من جملة الخـرب "كّله لم أصنع": قوله :شاهدالو

 ."كل":ألن المبتدأ لفظ  ؛جائز

: ، والـدر المصـون1/8600: ، وجـامع البيـان للـداين6/066: ارسـيالحجـة للقـراء السـبعة للف: انظـر( 5)

82/059. 

 .880ص : المقنع يف مرسوم المصاحف( 1)



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
94 

 . «ه بالخطابالِ التَص  ؛ژڑ  

  ژ ٻ    ٱ  ٻ  ٻ       ٻژ : اتصاله بالخطاب قبله يف قولـه تعـالى: أي: التعليق

 .[82: الملك] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ ، و[85: الملك]

ڃ  ڃ  ژ : لُيخرج الموضع الثاين المخَتَلف فيه وهـو قولـه "األّول": وقوله

؛ لمناسبة لفـظ الَغيبـة قبلـه قرأه الكسائي بياء الَغيب[ 00: الملك] ژڃ  چ  چ  چ   

ۉ  ژ: ، وقوله تعالى[09: الملك] ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : يف قوله تعالى

 [.08: الملك] ژې  ې     ې   ې   

ٺ  ژ : وقرأه الباقون بالخطاب؛ لمناسبة لفـظ الخطـاب قبلـه، وهـو قولـه تعـالى

: الملـك] ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ژ : ، وقولـه تعـالى[09: الملـك] ژٺ  ٺ  ٿ  

00]. 

ــالى -20 ــال تع ــال[8: الجــن] ژٻ   ٻ  پ       پ  پ  ژ : ق ــه تع ڃ   ژ : ى، وقول

 [89: الجن] ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ألنـه ؛ ژڃ   ڃ  ژ و، ژٻ   ٻ  ژ  :على فتح (واتفقوا)»: قال ابن الجزري

فإنـه يصـح أن  ،بخالف الباقي ي إليه وحِ ن قولهم، بل هو مما أُ ال يصح أن يكون مِ 

 . «يوحِ ومما أُ  ،ن قولهميكون مِ 

يف ثالث عشـرة كلمـة يف سـورة  "َأنَّ ": ةورد الخالف بين القراء يف همز: التعليق

تشديدها، وَسْبُقها بواو، منها اثنتا عشرة كلمة قرأ بفـتح همزاـا ابـن : الجّن، بشرطين

                                                 
 .0/508 :النشر يف القراءات العشر (8)

 .528ص : ، وسراج القارئ0/110: ، وإبراز المعاين1/582: زاد المسير البن الجوزي: انظر( 0)

 .5/8080: وغيث النفع، 0/590: والنشر، 0/290: اإلقناع يف القراءات السبع: انظر (5)

، والآللـئ 5/8092: ، والموضـح0/500: ، والكشـف لمكـي522ص : الحجـة البـن خالويـه: انظـر( 1)

 .0/8000: الفريدة

 .0/505 :النشر يف القراءات العشر (2)
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 ژڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ژ : عامر، وحفص، وحمـزة، والكسـائي، وخلـف، وهـي كالتـالي

ڈ        ڎ  ژ  ،[2: الجــن] ژچ  چ  ژ [ 1: الجــن] ژڄ  ڄ             ڃ   ژ ، [5: الجــن]

ہ  ژ [ 9: الجـن] ژڱ  ں  ژ  ،[2: الجـن] ژگ  گ  ژ  ،[6: الجـن] ژڈ  

[ 88: الجـن]  ژې  ې  ې   ژ  ،[82: الجـن] ژڭ  ۇ  ۇ   ژ  ،[0: الجن] ژہ

 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  ،[85: الجـن] ژىئ  ی  ی  ژ  ،[80: الجن]  ژوئ  ۇئ  ژ 

ڤ  ڤ    ڤ  ژ : ، وقــرأ أبــو جعفــر بفتحهــا يف ثالثــة مواضــع منهــا وهــي[81: الجــن]

، والباقون بكسرها يف جميـع المواضـع ژڎ  ڈ        ڈ  ژ ، ژڄ  ڄ             ڃ   ژ ، ژڤ

 .المذكورة

، [ 81: الجــن] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ : والموضــع الثالــث عشــر وهــو انفــرد نــافعأ

 .وشعبة بكسر همزته، والباقون بفتحها

، ژٻ   ٻ  ژ : علــى أن ذلــك عطــفأ : والوجــه يف فــتح المواضــع الثالثــة عشــر

فِْعـلأ  ژٻ  ژ ، فــژٻ  ژ : والتي اتفق القراء على فتحها، ألنه قد َعِمل فيها الفعـل

 .ُأقيم مقام الفاعل، فموضعه رْفعأ   ژٻ   ٻ  ژ : ُبني لـَما لم ُيَسمَّ فاعُله، وقوله

أوحـي ": ذلك ال يصح الختالف المعنى يف أكثرها، أال ترى أنـه لـو قيـل: وقيل

 
َّ
 أنــا لمســنا الســماء إلــي

َّ
لكــان غيــر  "أنــه كــان ســفيهنا علــى اهلل شــططا، أو أوحــي إلــي

 .سديد

كأنـه ، ژ ٿ  ٿژ : وقيل إهنـا معطوفـة علـى محـلِّ الجـار والمجـرور يف قولـه 

ْقناه أنه تعالى َجدُّ َربِّ : قال ْقناه وَصدَّ  .نا، وأنَّه كان يقول سفيُهنا، وكذلك البواقيَصدَّ

ال خـالَف يف كسـِره ، فژڀ    ڀ  ژ : أنه عَطَفها على قوله: أ بالكسرووجه َمن قر

                                                 
 .500ص: والبدور الزاهرة، 0/508: والنشر، 100ص: التيسير: انظر (8)

 .0/8522: ، والآللئ الفريدة5/8521: ، والموضح0/512: لمكي الكشف: انظر( 0)

 .0/518: ، وأشار إلى ذلك مكي يف الكشف0/8522: قاله الفاسي يف الآللئ الفريدة( 5)

 . 2/16: ، وإعراب القرآن للنحاس2/051: معاين القرآن وإعرابه للزجاج: انظر( 1)
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 بــالقول
ٌّ
ــه أنــه علــى االســتئناف والَقْطــع ممــا : ، وقيــلألنــه محكــي الكْســُر يف ذلــك كلِّ

 .قبله

كلُّ ما كان محموال  على الوحي فهو بالفتح، وما كان من قول الجنِّ فهـو : وقيل

ُهــنَّ مِــ": الزمخشــري، وقــال بالكســر، نقلــه األزهــري  ثنتــين ن قــولِهم إال االكلُّ

 ."ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ  ، وژڃ   ڃ  ژ : وهما ،األُخريين

ڃ   ژ ، و ژٻ   ٻ  ژ   :وبقي الموضعان اللذان أشار لهما ابـن الجـزري وهمـا

 .فيهما "َأنَّ ": حيث أجمع القراء على فتح همزة  ژڃ  

: وقـــع عليهـــا َعَمـــل الِفعـــل   ژٻ   ٻ  ژ : أن قولـــه: ووجـــه االتفـــاق يف ذلـــك

 أنــه ": معطــوف عليــه، والتقــدير  ژڃ   ڃ  ژ : ، وقولــهژٻژ
َّ
قــل أوحــي إلــي

 أن المساجد هلل
َّ
 ."استمع، وأوحي إلي

وجهـان،  :ژڃ   ڃژ  :ووجُه إجمـاِعهم علـى فـتح": قال السمين الحلبي

 .فيكوُن ُمْوحى أيضًا ژٻ   ٻ  ژ  :أنَّه معطوفأ على: أحُدهما

، وذلـك الحـرُف متعلِّـقأ بفعـل النهـي، أي: ثاينوال : أنه على َحـْذِف حـرِف الجـرِّ

" 
ِ
 أحدا ؛ ألنَّ المساجَد هلل

ِ
 ."فال َتْدعوا مع اهلل

 

 [.00: التكوير]  ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ : قال تعالى -25

ــن الجــزري  هالِ التَصــ ؛علــى الخطــاب يف الــذي يف التكــوير( واتفقــوا)»: قــال اب

  .«بالخطاب

 ژى  ى  ائ  ائ   ەئ  ژ : وهو قوله تعـالى "التَصالِه بالخطاب": قوله: التعليق

                                                 
 .82/192: ، والدر المصون0/212: شرح الهداية: انظر( 8)

 .220ص : معاين القراءات لألزهري( 0)

 .1/602: الكشاف( 5)

 . 0/8015: العكربي يف التبيان يف إعراب القرآن أبو البقاء ، وقال بذلك82/192: الدر المصون( 1)

 .0/502 :النشر يف القراءات العشر (2)
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 .[06: التكوير] ژۋ  ۅ  ژ : ، وقوله تعالى[09:التكوير]

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ژ : والموضــع المخَتَلــف فيــه بــين القــراء هــو قولــه تعــالى

ن عـامر بيـاء الغْيبـة، وغيـرهم ، فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابـ[52: اإلنسان] ژچڇ

 .بتاء الخطاب

ه علـى سـياق الغيـب قبلـه، وهـو قولـه: ووجه َمن قرأ بالغيب ٿ   ٿ  ژ : ردَّ

ــــــــــان] ژٿ  ٿٹ   ــــــــــه[09: اإلنس  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ژ : ، وقول

 [.00: اإلنسان]

ومـا تشـاءون أيهـا ": حمـال  علـى خطـاب الكاّفـة، والمعنـى: وَمن قرأ بالخطاب

 ."فون االستقامة إال يشاء اهللالمكلَّ 

 [.09: النبأ] ژائ  ائ  ەئ       ژ : قال تعالى -21

يف هـذه  ژائ  ائ  ەئ ژ : علـى قولـه تعـالى( واتفقـوا)»: قال ابن الجـزري

 . «ه معهلِ عْ السورة أنه بالتشديد لوجود فِ 

ب": "فِعلِـه"المقصود بـ: التعليق ب َتْكـِذيبًا و: المشـدد، يقـال "َكـذَّ ابًا، َكـذَّ كِـذَّ

ابًا"فــ ب": مصدر للفعل "كِذَّ ، واألصـل يف مصـدر مـا زاد علـى الثالثـة أن يـأيت "َكـذَّ

نًا مكسور األول مزيـدا  رابِعـه َألِـفأ  َأْكـَرم إِْكَرامـًا، ": فيقـال: ببناء الفعل الماضي ُمنوَّ

 ."وَدْحَرج ِدْحراجًا

 الجماعـَة يف ا": قال السمين الحلبي
ُّ
علِـه صـريح بفِ ِل للتَّ ألوَّ وإنما وافق الكسـائي

د المقتضي لعدِم التخفيِف يف  ."كِّذابًا :المشدَّ

: النبـأ] ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ : وأما الموضع المخَتَلف فيه فهو قولـه تعـالى

                                                 
 .52/862: ، والتحرير والتنوير البن عاشور01/065: جامع البيان للطربي: انظر( 8)

 .555ص: والبدور الزاهرة، 0/506: والنشر، 222ص: التيسير: انظر (0)

 .5/8502: ، والموضح0/526: ، والكشف لمكي6/568: الحجة للقراء السبعة: انظر( 5)

 .0/125 :قراءات العشرلالنشر يف ا (1)

 .82/665: الدر المصون( 2)
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ال، والباقون بتشديدها[52  .، فقرأ الكسائي بتخفيف الذَّ

، َكَتـَب كِتابـًا: كقولِك ،"َكَذَب ": جعله مصدرا  للفعل: ووجه َمن قرأ بالتخفيف

 :ومنه قوُل األعشى

 .والَمْرُء َينَْفُعه كِذاُبه **  َفَصَدْقُتها وَكَذْبُتها 

َب ": أتى به على قياس مصدر: وَمن قرأ بالتشديد  .المشدد "َكذَّ

ــي مــريم ــال ابــن أب ــديد؛ ألهنــا مقيَّــدة ": ق ــى أهنــا بالتش ــم يختلفــوا يف األول ول

بوا  ."بَِكذَّ

 

 [.2: التكاثر] ژۀ  ۀ      ہ  ہ  ژ : قال تعالى -22

ۀ  ۀ      ژ : اء يف الثانيـة، وهـو قولـه تعـالىواتفقوا علـى فـتح التَّـ»: قال ابن الجزري

ن شــاء، ثــم ، أو َمــالمالئكــةُ  يهم أوال  رِ ُتــ :وهنــا، أيرَ أهنــم يَ : ألن المعنــى فيــه ؛ژہ  ہ  

  .«-واهلل أعلم  -ى رَ ، ثم تُ رى أوال  تَ ك لإنَّ : وهنا بأنفسهم، ولهذا قال الكسائيرَ يَ 

، مـِـن ال تغيبــون عنهــا انــًايَ هــا عَ نَّ وُ رَ لتَ : أي ژۀ  ۀ  ژ : قولــه تعــالى :التعليــق

 .[25: الكهف] ژېئ  ېئ   ىئ  ژ : كما قال تعالى المشاهدة بالبصر،

وإجمــاعهم علــى فــتح التــاء لكــون هــذه هــي الرؤيــة الثانيــة، وهــي رؤيــتهم لهــا 

 .بأنفسهم

  ؛ژۀ  ۀ  ژ  :وأجمعــوا علــى فــتح التــاء يف قولــه": يقــول أبــو عمــرو الــداين

 ن حيـث كانـت يف جهـنم، وكانـت الرؤيـة األولـى ندة إلـيهم مِـْس ألن الرؤية يف ذلك مُ 

                                                 
 .0/1022: ولطائف اإلشارات، 0/502: والنشر، 0/680: التذكرة يف القراءات الثمان: انظر (8)

، 1/690: والكشــاف ،6/11 :شــرح المفصــل، و2/021: معــاين القــرآن وإعرابــه للزجـاج: البيـت يف( 0)

ال، مصدر "كَِذابه": ، والشاهد2/122: والمحرر الوجيز  . "َكَذب": حيث جاء بالتخفيف يف الذَّ

 .82/599: ، والبحر المحيط5/8555: ، والموضح216ص : الحجة البن زنجلة: انظر( 5)

 .5/8555: الموضح (1)

 .0/125 :النشر يف القراءات العشر (2)

، والجـامع ألحكـام القـرآن 50/021: ، ومفاتيح الغيب للـرازي01/298: جامع البيان للطربي: انظر( 6)

 .02/821: للقرطبي
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 ."يف الحشر

ــه تعــالى  ژڻ  ڻژ : واختلــف القــراء يف الموضــع األول، وهــو قول

 .ء، والباقون بفتحهافقرأ ابن عامر والكسائي بضمِّ التا[ 6: التكاثر]

م  مبنيـًا للمفعـول، "ُأِريُتـُه الشـيء": ، أي"ُيِري ىرِ أُ ": أنه من: ووجه قراءة الضَّ

عـن الفاعـل، وهـو واو الجماعـة، وبقـي  أنـه نائـبفـع علـى األول رُ : نصب مفعولين

 .ژڻ      ژ: وهو ،الثاين منصوبًا

ۀ  ژ : وهـا، فقـال تعـالىوعلى هذه القـراءة يكـون المعنـى أهنـم ُأُروهـا، ثـمَّ َرأَ 

 .ژۀ  

ـ": يقول أبو علي الفارسي ون إليهـا رُ َشـحْ أهنـم يُ  :ژ ڻژ :م يفووجه الضَّ

: كأنــه أراد؛ ژۀ  ۀ  ژ  :ولــذلك قــرأ الثانيــة ؛هــاونَ رَ يَ هم إليهــا فَ رِ ْشــهــا يف َح نَ وْ رَ يُ فَ 

 ."اهَ وْ أَ ا رَ وهَ رُ داللة على أهنم إذا أُ  ژۀ       ژ: ويف قوله ،هناوْ رَ تَ ّنها فَ وُ رَ لتُ 

 ،واحـدا  مبنيًا للفاعل، نصب مفعوال   "َيَرى ىأَ رَ " :أنه من: ووجه َمن قرأ بالفتح

 .ه مضمر، وهم المخاطبونفاعلو ،ژڻ      ژ: وهو

لرتَونَّها أوال  عند الَبْعث، أو الـُوُرود، ثـمَّ َلرتَُونَّهـا ثانيـة  : وعلى هذا يكون المعنى

 .عند دخولها

 :أي ،هـا عـين اليقـيننَّ وُ رَ تَ ثـم لَ  ،دْعـيم بأبصاركم على البُ الجحِ  نَّ وُ رَ تَ لَ  :أي: وقيل

 .لةِص متَّ  مةأ ائِ دَ  ؤيةأ هي رُ  :ار، أيهم يف النَّ امِ قَ ام مَ وَ هو إخبار عن دَ : وقيل ،اهدة  َش مُ 

                                                 
 .1/8280 :جامع البيان يف القراءات السبع (8)

 .0/606: واإلتحاف، 0/125: والنشر، 258ص: التيسير: انظر (0)

: ، والــدر المصــون5/099: معــاين القــرآن للفــراء: ، وانظــر6/152 :للفارســي الحجــة للقــراء الســبعة (5)

88/09. 

 أضـواء البيـان، و0/821: ، والجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي2/000: معالم التنزيل للبغـوي: انظر( 1)

 .0/90: للشنقيطي
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ھ   ژ : ، وقولـه تعـالى[0: الرعـد] ژٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ژ : قـال تعـالى -26

 [.82: لقمان] ژھ  ھ    ھ   

أنـه ؛ ژھ   ھ  ھ    ھژ : واتفقـوا علـى قولـه تعـالى»: قال ابـن الجـزري

 ،م  يـدَ أَ و ،"بَهـوأَ  ،اب  َهـإِ "ـكـ ،اءُ نَـالبِ  :، وهـو"اد  َمـعِ " :عُ مْ ألنه َج  ؛ين والميمبفتح العَ 

 .«يلمِ ع أن يَ فِ ع المرتَ نَ مْ تطيل يَ ْس مُ  مأ كَ حْ مُ  اءأ نَ هو بِ : ولهذا قيل يف تفسيره "وَأَدم

 ."وَقَضم يم  ِض وقَ  ،"وَأَدم َأِدْيم  "ـك، "َعُمود"جْمعأ لــ "َعَمد" :قيلو: التعليق

التفاق حروف المـد : ليذلك بالواو، وهذان بالياء فكيف اتفقا؟ ق فإنَّ : فإن قيل

ير رِ د، وَسـَمـود وعَ ُمـش، وعَ رُ اش وُفـرَ فِ : أال ترى أّنك تقول، واللين يف موضع واحد

 التفــاق حــروف المــدِّ  الواحــد مختلفــة   يــةُ نِ بْ ت أَ وإن كانــ ،ر، فيتفــق لفــظ الجمــعرُ وُســ

 .واللين يف موضع واحد

 ."لُس ورُ  ،ولُس رَ "ـك "دمُ عُ " :وجْمُعهُ  ،"ودمُ عَ "ع د اسم جمْ مَ العَ : وقيل

د البنــاء، قــال ِمــعْ ومــا يَ  ،ودعــائم يســوار :أي ،دَمــعَ  :ومعنــى: وقــال أبــو عبيــدة

 :النّابغة

 دمَ اح والعَ فَّ ر بالصُّ مُ دْ ون تَ نُ بْ يَ  ** ْنُت لهْم وَخيََّس الجنَّ إين قد َأذِ 

قــرأ [ 0: الهمــزة] ژڈ  ژ  ژ     ژ : والموضــع المخَتَلــف فيــه هــو قولــه تعــالى

 .بفتحهما: ، والباقون"ُعُمد": شعبة وحمزة والكسائي وخلف بضمِّ العين والميم

، "ردُ ُجـوار دَ ِجـ"كـــ ،دُمـعُ : فقـال ،"ادَمـعِ " :أنه جعله جمع: فالحجة لمن ضم

ومعنـاه ، "وَزُبـور وُزُبـر "َرُسـول َوُرُسـل"كـ "َعُمود": جمع: ، وقيل"كَِتاب وُكُتب"و

                                                 
 .0/125 :العشر النشر يف القراءات (8)

 .526: ص :الحجة يف القراءات السبع: قاله ابن خالويه يف( 0)

 .2/9: ، والدر المصون0/590: الكشف لمكي: انظر( 5)

ــر( 1) ــي: انظ ــير القرطب ــدة يف تفس ــي عبي ــول أب ــذبياين02/896: ق ــة ال ــوان النابغ ــت يف دي ، 85ص : ، والبي

: مــادة: ، واللســان2/82: الــدر المصــون، و9/202: ، والبحــر المحــيط5/002: والمحــرر الــوجيز

 .5/521 "َعَمد"

 .0/512: والبدور الزاهرة، 0/1508: لطائف اإلشارات: انظر (2)
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 .أهنا يف ُعَمد مَِن النَّارِ 

يم دِ أَ : د، كما قالوامَ عَ : فقال أيضًا، "ودمُ عَ " :أنه جعله جمع: والحجة لمن فتح 

 .قفَ يق وأَ فِ م، وأَ دَ وأَ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ ، [5: المســـد] ژ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ : قـــال تعـــالى - 22

 [.58: المرسالت] ژک   

ڑ  ڑ    ژ :ن، ومِ ژڳ  ڳ    ژ :نالهاء مِ  على فتِح ( واتفقوا)»: قال ابن الجزري

 .-واهلل أعلم  -مال عْ تِ م باالْس لَ العَ  لِ قْ ثُ ولِ  ؛لاِص وَ الفَ  ِب اُس نَ لتَ ؛ ژک  ک   

ــَخ ": قــال حيــث - رحمــه اهلل - ومــا أحســن قــول اإلمــام أبــي شــامة م َلــف العَ فَّ

 .«انَس م على اللِّ ان، واالْس نَ ى على الجَ مَّ َس مُ ـال لِ قْ ثُ لِ  ؛انكَ ْس باإلِ 
ـَعر، والنََّفـر والنَّْفـر، النََّهر والنَّْهر،اللََّهب واللَّْهب لغتان، ك: التعليق ْعر والشَّ  والشَّ

 .َقَدْت َأي اتَّ  :واْلَتَهَبِت  ،َلَهُب النَّار، وهو لِساُنها: واللََّهب

واتفــاقهم يف الموضــعين علــى فــتح الهــاء يــدل علــى أن الفــتح فيهــا َأْوَجــه مــن 

 .اإلسكان

وجـه مـن علـى أنـه أَ  لُّ دُ يَ  ؛واتفاقهم يف الثانية على الفتح": قال أبو علي الفارسي

 ."اإلسكان

ل وهــو قولــه تعــالى ــف القــراء يف الموضــع األوَّ  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ : واختل

                                                 
، والحجـة للقـراء السـبعة 2/560: ، ومعاين القـرآن للزجـاج268ص : معاين القراءات لألزهري: انظر( 8)

 .6/115: للفارسي

 .0/120: بي شامة يف إبراز المعاين، وقول أ0/121 :النشر يف القراءات العشر (0)

، ومفـاتيح 8/008 "لهـب": مـادة: ، والصحاح للجوهري2/085 "لهب": مقاييس اللغة، مادة: انظر( 5)

 .50/528: الغيب الرازي

 .6/128 :للفارسي الحجة للقراء السبعة (1)
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 .قرأ ابن كثير بإسكان الهاء، والباقون بتحريكها بالفتح[ 8: المسد]

والعـرب قـد  ،صـار جـزَء َعَلـم  أن َلهـب : فقيل إهنما لغتان، وقيل َوْجُه اإلسـكان

 مِّ بَضــ "ُشــْمس": كمــا قــالوا  ،يــةمِ حركــات االســم إذا نقلــوه إلــى العلَ  يغيــرون بعــَض 

أوجبه كثرُة استعمال الَعَلم،  ، ففي اإلسكان تخفيفأ اعرالشين، لَشْمس بن مالك الشَّ 

 . يف اإلسكان مغايرة بين اللفظين يف الموضعينثم 

علـى  حمـال   ژڳ  ڳ    ژ: وأجمعـوا علـى فـتح الهـاء يف قولـه": قال أبو عمـرو

 ."ه وما بعده من رءوس اآليلَ لما قبْ  تباعًاوا ؛ژڑ  ڑ  ک  ک     ژ: قوله

 

 
*              *              * 

                                                 
 .5/8522: وغيث النفع، 0/121: والنشر، 255ص: التيسير: انظر (8)

 .52/620 :التحرير والتنوير، و0/120: ، وإبراز المعاين1/902: افالكش: انظر (0)

 .1/8258 :جامع البيان يف القراءات السبع (5)
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 امةاخل

 ووفقني إليه من إتمـام تحريـر 
ّ
وبعد فإنني أحمد اهلل عز وجل على ما مّن به علي

 : هذا البحث

 « جمعًا ودراسة "النشر"توجيه ما اتفق عليه القراء عند ابن الجزري يف  »

ومِن خالل معايشتي لهذا البحث، ثم وُقويف على فصوله وجزئياته، فإين أسّجل 

ــة فــأقولللقــارئ الكــريم أهــم النتــائ  -: ج التــي توّصــلت إليهــا، مــع توصــيات علميَّ

 .–مستعينًا باهلل 

علُم توجيه القراءات من أجلِّ العلوم التـي ُتظهـر عظمـَة القـراءات ومـا هـي  -3

عليه من فصاحة  وبيان، من خالل البحث عن معانيهـا، وتعليـل اختيارهـا، والكشـف 

 .وااك يف ثبن طعن فيها، أو شكَّ مَ  وردِّ عن سالمتها، 

اعَتنَت ُكتب القراءات على اخـتالف مناهجهـا بموضـوع توجيـه القـراءات،  -5

 .وإن تعددت أساليُب َطْرقِها له بين اإليجاز واإلطناب، والتخصيص والتعميم

اتفاق القراء على قراءة كلمة قرءانية مع اختالفهم يف نظائرها مما ُيسـتدل بـه  -0

ل مـن عنـد ا أ منزَّ
هلل عـز وجـل، وأن المعتمـد فيمـا نقلـه القـراء على أن القراءات وحي

 .العشرة من قراءات هو اتباع األثر

إال أنـه  -علـى ُندرتـه  -توجيه ما اتفق عليـه القـراء لـونأ مـن ألـوان التوجيـه  -4

ُيستشهد به على اختيار القراءة، أو ترجيحها، أو تقوية وجهها، فُيردُّ المخَتَلف فيه إلى 

 .المجمع عليه

ن اهتم بتوجيه المتفق عليه بين القراء هـو إمـام المقـرئين، وخاتمـة أوسع مَ   -0

ال المحققين، يف كتابه الشهير تـاج زمانـه وعمـدة  "النشر يف القراءات العشـر": الحفَّ

 .َمن وراءه

 :وإذا كان من وصايا، فه  كما يأت 

ة أوصي المختصين بالعناية بتوجيه المتَّفق عليه بـين القـراء وإبـرازه، خاصـ  -3

 .وكتب التوجيه تشتدُّ عنايتها بتوجيه المخَتَلف فيه بين القراء



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
114 

البــن الجــزري،  "النشــر"كمــا أوصــي المختصــين بضــرورة العنايــة بكتــاب  -5

دراسة  لعلومه واستنباطًا آلرائه، وإبرازا  لمسائله، فقد حـوى علومـًا غزيـرة، وَطـَرق 

ة، وناقش مسائل دقيقة، فهو ثروة علمية، ي نطلق منـه البـاحثون، ويعتمـد مباحث مهمَّ

 .عليه المحققون

كما أوصـي بجمـع توجيهـات ابـن الجـزري للقـراءات عمومـًا وإبرازهـا يف  -0

 .مؤلَّف خاص، لما اشتملت عليه من فوائد غزيرة، ولطائف دقيقة

وأســأل اهلل أن يجعــل عَملــي خالصــًا لوجهــه الكــريم، وأن ينفعنــي بــه وعمــوم 

 .المسلمين

 .ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهلل وسلم عل

 

*              *              * 
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 املراجعاملصادر و

.القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم .8

إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع، ألبـي شـامة عبـد الـرحمن  .0

. محمود عبـد الخـالق جـادو، ط: ، تحقيق الشيخ(ه662ت)بن إسماعيل، ا

.هـ8185معة اإلسالمية الجا

إتحــاف فضــالء البشــر بــالقراءات األربعــة عشــر، لشــهاب الــدين أحمــد بــن  .5

محمـد إسـماعيل، عـالم الكتـب  شـعبان. د: محمد البنّـا الـدمياطي، تحقيـق

 .هـ8122األولى : بيروت، ط

 ،العمـادي السعود يأبتفسير  ،الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد .1

 –دار إحياء الرتاث العربي ، (ه090: المتوىف)مصطفى  بن محمد بن محمد

.بيروت

: ، تعليـق(ه559ت)إعراب القرآن، ألبي جعفر أحمد بن محمـد النحـاس،  .2

 .هـ8108األولى : عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

، (ابــن لبــاذش)اإلقنــاع يف القــراءات الســبع، ألبــي جعفــر أحمــد بــن علــي،  .6

عبد المجيد قطامش، من منشـورات مركـز البحـث . د: ق، تحقي(ه122ت)

 .هـ8125األولى، : العلمي بجامعة أم القرى، ط

ـــن علـــي العســـقالين،  .2 ـــاء العمـــر، البـــن حجـــر ، أحمـــد ب ـــاء الغمـــر بأبن إنب

، 0محمـــد خـــان، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ط: ، تحقيـــق(ه920ت)

.هـ8126

محمد بن )أبو بكر األنباري  إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز و جل، .9

محيـــي الـــدين عبـــد الـــرحمن رمضـــان، : ، تحقيـــق( هــــ  509 ت القاســـم

.8028مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

محمـد األمـين الشـنقيطي : ، للشـيخأضواء البيان يف إيضـاح القـرآن بـالقرآن .0

 –دار الفكــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع بيــروت : الناشــر ، (ه8505: ت)
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.مـ 8002 -هـ  8182: عام النشر ، انلبن

. د: إعراب القراءات السبع وعللها، البن خالويه الحسين بن أحمد، تحقيق .82

األولـى : عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط

.هـ8185

ــه .88 ــرآن وبيان ــراب الق ــش ل ،إع ــد مصــطفى دروي ــن أحم ــدين ب ــي ال  ت)محي

.هـ 8182 ،لطبعةا ،دمشق ،دار اليمامة :، نشر(ه8125

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لجمال الدين عبـد اهلل بـن يوسـف بـن  .80

: محيي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العصـرية،  ط: ، ت(ه268ت)هشام، 

.هـ8102

الشـيخ : البحر المحيط، ألبـي حيـان محمـد بـن يوسـف األندلسـي، تحقيـق .85

األولى : كتب العلمية، بيروت، طعادل أحمد عبد الموجود، ورفقاه، دار ال

.هـ8185

البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع، لمحمـد بـن علـي الشـوكاين،  .81

.هـ8189األولى : ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(ه8022ت)

البدور الزاهرة يف القراءات العشرة المتواترة، للشـيخ عبـد الفتـاح القاضـي،  .82

.مكتبة الدار بالمدينة

، (ه201)لبدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشـي،  يف علوم القرآن،الربهان  .86

 .الثانية: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ط: تحقيق

إمــالء مــا مــّن بــه الــرحمن مــن وجــوه اإلعــراب )التبيــان يف إعــراب القــرآن،  .82

لعلميـة، ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكربي، ، دار الكتب ا( والقراءات

 .هـ 8180األولى : ط

، (ه152ت)التبصــرة يف القــراءات الســبع، لمّكــي بــن أبــي طالــب القيســي،  .89

 .هـ8120الثانية، : محمد غوث الندوي، الدار السلفية، ط. د: تحقيق

التحريــر والتنــوير، للشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون للنشــر  .80

.والتوزيع، تونس 
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، ألبي الحسن طاهر بن عبـد المـنعم بـن غلبـون، التذكرة يف القراءات الثمان .02

أيمن سويد، طبع الجماعة الخيرية لتحفـيظ القـرآن . د: ، تحقيق(ه500ت)

 .هـ8180األولى، : الكريم بجدة، ط

، دار الفكـر، (ه221)تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن كثيـر،  .08

.ومراجعة نخبة من العلماء بدار الكتب المصرية

 ت) ،اللباب البن عادل ـ عمر بن علـى ابـن عـادل الدمشـقى الحنبلـى تفسير .00

.دار الكتب العلمية ـ بيروت :نشر، ـ(ه 992بعد سنة 

ــي العســقالين،  .05 ــن عل ــد ب ــن حجــر، أحم ــر، الب ، (ه920ت)تلخــيص الحبي

 .هـ8591: عبد اهلل هاشم اليماين المدين، دار المعرفة، بيروت، ط: تحقيق

مــان، ألبــي معشــر عبــد الكــريم بــن عبــد الصــمد التخلــيص يف القــراءات الث .01

محمـد حسـن عقيـل موسـى، طبـع الجماعـة . د: ، تحقيق(ه129)الطربي، 

.هـ8180األولى : الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة، ط

، (ه955ت)التمهيــد يف علــم التجويــد، ألبــي الخيــر محمــد بــن الجــزري،  .02

.هـ8189الرابعة، : غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

ألبـي علـي حسـين بـن علـي الرجراجـي ، تنبيه العطشان على مـورد الظمـين .06

الجماهيريــة العربيــة ، محمــد ســالم حرشــة: ت ،(ه 900 :ت)الشوشــاوي 

.الليبية الشعبية

تيســير الكــريم الــرحمن يف تفســير كــالم المنــان، عبــد الــرحمن بــن ســعدي،  .02

.هـ8181الثانية، عالم الكتب، بيروت : الطبعة

، (ه111ت) القراءات السبع، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداين، التيسير يف .09

األولـــى : أوتــوبرتزل، دار الكتـــب العلميــة، بيـــروت، ط: عنــي بتصـــحيحه

.هـ8186

جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، ألبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـربي  .00

: محمــود شــاكر، دار إحيــاء الــرتاث العربــي، بيــروت، ط: تحقيــق (ه582)

.هـ8108 األولى
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ت )عمـرو الـداين  يأبـ -جامع البيان يف القراءات السبع، لعثمـان بـن سـعيد  .52

ــق(ه111 ــارقة، ط: ،  تحقي ــة الش ــع جامع ــين طب ــة محقق ــى : مجموع األول

 .هـ8109

 (.حرف السين)سنن الرتمذي = الجامع الصحيح  .58

(.حرف الصاد)صحيح البخاري = الجامع الصحيح للبخاري  .50

(.حرف الصاد)صحيح مسلم = الجامع الصحيح لمسلم   .55

الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصـاري القرطبـي،  .51

.هـ8181األولى، : ، دار الحديث، القاهرة، ط(ه628ت)

ــدين  .52 ــراب القصــائد، لربهــان ال ــة أت ــاب المراصــد يف شــرح عقيل ــة أرب جميل

: رمحمد خضـر الزوبعـي، نشـ/ ، ت(ه250ت)إبراهيم بن عمر الجعربي، 

.هـ8158: دار الغوثاين، دمشق، الطبعة األولى

الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسن علي بـن محمـد  .56

: علي محمد معـوض، والشـيخ: ، تحقيق(ه122ت)بن حبيب الماوردي، ا

 ـ.ه8181األولى : عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: علي الحسن بن عبـد الغفـار الفارسـي، تحقيـق الحجة للقراء السبعة، ألبي .52

الثانيــة :  بــدر الــدين قهــوجي، ورفقــاه، دار المــأمون للــرتاث، دمشــق، ط

 .هـ8185

ســعيد : حجــة القــراءات، البــن زنجلــة عبــد الــرحمن بــن محمــد، ، تحقيــق .59

.هـ8189الخامسة : األفغاين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

أحمـد المزيـدي، دار : بن أحمد، تحجة القراءات، البن خالويه، الحسين  .50

 .هـ8102األولى، . الكتب العلمية، بيروت، ط

، للقاسـم بـن (متن الشـاطبية)حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع،  .12

محمد تميم الزعبي، مكتبـة دار الهـدى، : ، ضبط(ه202ت)فيرة الشاطبي، 

.المدينة النبوية

، (ه 250:ت) اهيم بن عمر الجعـربي حسن المدد يف معرفة فنِّ العدد، إلبر .18
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.ـه8158جمع الملك فهد بالمدينة عام بشير الحميري، طبع م. د: تحقيق

محمـد علـي : ، تحقيق(ه500ت)الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جنّي،  .10

 .النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية

ف الــدر المصــون يف علــم الكتــاب المكنــون، ألحمــد بــن يوســف، المعــرو .15

أحمــد الخــراط، دار القلــم، . د: ، تحقيــق(ه226ت)، "الســمين الحلبــي"بـــ

 هـ، إلى8126األولى من عام : دمشق، ط

أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر  ،الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة .11

: الناشــر، محمــد عبــد المعيــد ضــان: المحقــق، (ه920: ت)العســقالين 

.ه8500الثانية، : ، طلهندا ،مجلس دائرة المعارف العثمانية

دليل الحيران على مورد الظمين، ألبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان  .12

.القاهرة -دار الحديث: ، الناشر(ه8510: ت)المارغني التونسي المالكي 

ــن معاويــة، تصــحيح .16 ــاد ب عبــد الــرحمن ســالم، : ديــوان النابغــة الــذبياين، زي

.هـ8512، ومحمد جمال، المكتبة األهلية، بيروت

ــن ســليمان،  .12 ــي الحجــاج يوســف ب ــي ســلمى، شــرح أب ــن أب ــر ب ــوان زهي دي

.هـ8505، المطبعة المحمدية المصرية، "األعلم النحوي"المعروف، بـ

رصــف المبــاين يف شــرح حــروف المبــاين، ألحمــد بــن عبــد النــور المــالقي،  .19

أحمــد الخــراط، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة . د: ، تحقيــق(ه220ت)

.بدمشق

، المكتـب (ه202ت)د المسير يف علم التفسير، ألبي الفرج بن الجوزي، زا .10

 هـ 8591األولى : اإلسالمي للطباعة والنشر، ط

، (ه501ت)السبعة يف القـراءات، لإلمـام أبـي بكـر بـن مجاهـد، البغـدادي،  .22

.شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثانية. د: تحقيق

منتهي، لعلي بن عثمان بـن حسـن سراج القارئ المبتدئ، وتذكار المقرئ ال .28

ــة : ، مراجعــة الشــيخ(ه928ت )القاصــح،  علــى بــن محمــد الضــباع، مكتب

.هـ8525الثالثة : ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
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علـي بـن محمـد / سمير الطـالبين يف رسـم وضـبط الكتـاب المبـين، للشـيخ .20

 .ه8102: الضباع، المكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة األولى

تحفـة : ، ومعـه شـرحه(ه020)مذي، لمحمد بن عيسى الرتمـذي، سنن الرت .25

الثانيــة : القــاهرة، ط. األحــوذي للمبــاركفوري، مطبعــة المــدين، القــاهرة، ط

.هـ8591

، (ه022ت )سنن أبي داود، ألبـي داود سـليمان بـن األشـعث السجسـتاين،  .21

المكتبة العصرية، صـيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المحقق

.بيروت –

سنن سعيد بن منصور، أبـي عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاين  .22

الـدار : حبيب الـرحمن األعظمـي، الناشـر: ، تحقق(ه002ت )الجوزجاين 

 .هـ8125السلفية الهند، ط األولى، 

علـي بـن محمـد األُْشـُموين الشـافعي ، لشرح األشموين على ألفية ابن مالـك .26

األولـى : الطبعـة، لبنـان -ب العلميـة بيـروتدار الكت: الناشر، (ه022: ت)

.هـ8180

عبـد . د: ، تحقيق(ه620ت)شرح التسهيل البن مالك، محمد بن عبد اهلل،  .22

محمد المختون، دار هجـر للطباعـة والنشـر، القـاهرة، . الرحمن السيد، و د

.هـ8182األولى : ط

، (ه022)شــرح التصــريح علــى التوضــيح، لخالــد بــن عبــد اهلل األزهــري،  .29

األولـــى : محمـــد باســـل عيـــون الســـود، دار الكتـــب العلميـــة، ط: حقيـــقت

.هـ8108

شرح تلخيص الفوائـد وتقريـب المتباعـد، ألبـي البقـاء علـي بـن عثمـان بـن  .20

ــن القاصــح،  ــي، (ه928)محمــد ب ــابي الحلب ، شــركه ومطبعــة مصــطفى الب

.الشيخ عبد الفتاح القاضي: مراجعة

مــد بــن محمــد النــويري، ، لإلمــام مح(للنــويري)شــرح الــدرة المضــية،  .62
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: عبد الرافع بن رضـوان الشـرقاوي، مكتبـة الرشـد، ط: ، تحقيق(ه902ت)

.هـ8101األولى 

ألبي القاسم محمد بن محمد النويري، .شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .68

الدكتور مجدي محمـد باسـلوم، مكتبـة عبـاس أحمـد : ، تحقيق(ه922ت)

.هـ8101األولى : الباز، مكة المكرمة، ط

، (ه260ت)شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، لعبــد اهلل بــن عقيــل،  .60

محمد محيي الدين عبد الحميد،: تحقيق

حـازم . د: شرح الهداية، ألبـي العبـاس أحمـد بـن عمـار المهـدوي، تحقيـق .65

.هـ8186األولى : سعيد حيدر، مكتبة الرشد، ط

، عـالم (ه615ت)شرح المفصل، ألبـي البقـاء يعـيش بـن علـي بـن يعـيش،  .61

.الكتب، بيروت

شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، البــن العمــاد عبــد الحــي بــن أحمــد  .62

ــي،  ــق(ه8290ت)الحنبل ــب : ، تحقي ــادر عطــا، دار الكت ــد الق مصــطفى عب

.هـ8180األولى : العلمية، ط

ــاد  .66 ــن حم ــماعيل ب ــي نصــر إس ــة، ألب ــة وصــحاح العريب ــاج اللغ الصــحاح ت

طريفـي، وزميلـه، دار الكتـب محمـد نبيـل : ، تحقيق(ه505ت)الجوهري، 

 .هـ8102األولى : العلمية، ط

ــن إســماعيل،  .62 ــد ب ــاري، (ه026ت)صــحيح البخــاري، محم ــتح الب ــع ف ، م

محمد فؤاد عبـد البـاقي، : محّب الدين الخطيب، وترقيم: تصحيح وتحقيق

 .هـ8122األولى : دار الشعب، القاهرة، ط

ــن الحجــاج النيســاب .69 ــن مســلم ب ــي الحســين ب ت )وري، صــحيح مســلم، ألب

ــرحه(ه068 ــع ش ــرتاث : ، م ــاء ال ــووي، دار إحي ــلم للن ــرح مس ــاج ش المنه

.هـ8500الثانية : العرب، بيروت، ط

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدين الســيوطي ، لطبقــات المفســرين .60
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، القـاهرة –مكتبـة وهبـة  :نشر، علي محمد عمر :، تحقيق(ه088: المتوىف)

.ه8506األولى، : الطبعة

لمحمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي  مــع ألهــل القــرن التاســع،الضــوء الال .22

 .، دار مكتبة الحياة، بيروت(ه020ت)

السـمين "العقد النضيد يف شرح القصـيد، ألحمـد بـن يوسـف، المعـروف بــ .28

ـــي ـــرى، والجامعـــة  (ه226ت)، "الحلب ـــة أم الق ـــائل علميـــة يف جامع رس

سـعود القثـامي، ناصـر بـن . د: اإلسالمية بالمدينة، تحقيق عدد من الباحثين

. منصور الغامدي. د. خلف اهلل القرشي. د

عمدة الحفال يف تفسير أشرف األلفال، ألحمد بن يوسف ـ السمين الحلبي  .20

: محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة، ط: ، تحقيق(ه226ت) -

.هـ8182األولى 

ت )الغايــة يف القــراءات العشــر، ألبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن مهــران،  .25

 .هـ8188الثانية : محمد غياث الجنباز، ط: ، تحقيق(ه598

غاية النهاية يف طبقات القـراء، ألبـي الخيـر محمـد بـن محمـد بـن الجـزري،   .21

.هـ8120الثالثة  : براجسرتاسر، دار الكتب العلمية، ط. ج: عني بنشره

سـراج القـارئ، : غيث النفع يف القراءات السـبع، لعلـي الصفاقسـي، هبـامش .22

.طبعة مصطفى البابي الحلبيشركة وم

 ت)فتح المنان المروي بمورد الظمين، أبـو محمـد عبـد الواحـد ابـن عاشـر  .26

شــقر، الطبعــة األولــى، الريــاض ســلوى أحمــد األ. د: ، تحقيــق(ه8212

.هـ8156

فــتح الوصــيد يف شــرح القصــيد، للشــيخ علــم الــدين أبــي الحســن علــي  .22

: األولــى. رشــد، طمــوالي محمــد اإلدريســي، مكتبــة ال. د: الســخاوي، ت

.هـ8105

 :، تحقيق(ه001: ت)عبيد القاسم بن سالّم البغدادي  يب، ألفضائل القرآن .29

 هـ8102دمشق ، دار ابن كثير: ، نشرمحسن خرابة -مروان العطية 



اُء ِعنْد ابن اجَلَزرِ  َفَق َعلْيه القرَّ  نارص بن سعود القثامي .د .أ                         مجعًا ودراسة النَّْش ي يف َتْوِجيُه ما اتَّ

 
115 

القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزابـادي، مؤسسـة  .20

.هـ8180سة الساد: محمد نعيم العرقسوسي، ط: الرسالة، بإشراف

عبـد السـالم محمـد : ، تحقيق(سيبويه)الكتاب، ألبي  بشر عمرو بن عثمان  .92

.هـ8180هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة 

الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ألبي القاسم  .98

الشيخ عادل أحمـد عبـد : ، تحقيق(ه259ت)جار اهلل محمود الزمخشري، 

.هـ8189األولى : قاه، مكتبة العبيكان، طالموجود، ورف

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ألبي محمد مّكي بـن  .90

محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، . د: ، تحقيق(ه152ت)أبي طالب، 

.هـ8189الخامسة : ط

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت يف إعراب القرآن وعلـل القـراءات،  .95

جامع العلوم "بـ: الحسن علي بن الحسين الباقولي، الملقب لنور الدين أبي

عبــد القــادر عبــد الــرحمن الســعدي، دار . د: ، تحقيــق(ه215ت)"النحــوي

.هـ8108األولى : عمار، األردن، ط

كنز المعاين شـرح حـرز األمـاين، لربهـان الـدين إبـراهيم بـن عمـر الجعـربي  .91

أوالد الشيخ للرتاث مكتبة : فرغلي سيد عرباوي، نشر: ، تحقيق(ه250ت)

.بمصر

الآلليء الفريدة يف شرح القصـيدة، ألبـي عبـد اهلل محمـد بـن حسـن الفاسـي  .92

 .دار الصحابة بطنطا: جمال الدين محمد شرف، نشر: ، تحقيق(ه626ت)

لســان العــرب، لجمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي،  .96

.م 0222األولى : ، دار صادر، بيروت، ط(ه288ت)

ف اإلشارات لفنون القراءات، لإلمـام شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد لطائ .92

مركز الدراسات القرءانية بمجمع الملـك : ، تحقيق(ه005ت)القسطالين، 

.ه8151فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية 

: ، تحقيـق(ه598ت)المبسوط يف القراءات العشر، ألبـي بكـر ابـن مهـران،  .99
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قبلـة للثقافـة اإلسـالمية بجـدة، ومؤسسـة علـوم سبيع حمـزة حـاكمي، دار ال

.هـ8129الثانية : القرآن بيروت، ط

بـن محيصـن، ألبـي محمـد المبهج يف القـراءات الثمـان وقـراءة األعمـش وا .90

خالد أبو الجود، دار . د: تحقيق (ه218ت) "سبط الخياط"اهلل بن علي عبد

.هـ8155بن حزم، الطبعة األولى ا

ائـد، ألبـي الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر مجمع الزوائد ومنبـع الفو .02

مكتبة القدسي، : حسام الدين القدسي، الناشر: ، تحقق(ه922ت )الهيثمي 

.هـ 8181القاهرة، 

هــ ، 8128مجلة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، العـدد الرابـع عـام  .08

لعبد الفتاح إسماعيل ( االحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره وأصوله: بحث)

.شلبي

المحتســب يف تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، ألبــي الفــتح   .00

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب : ، دراسـة(ه 500ت)عثمان بن جنّـي 

 هـ 8180العلمية، ط األولى 

المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، ألبـي محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة  .05

لعلمــي بفــاس، مطــابع فضــالة المجلــس ا: ، تحقيــق(ه216ت)األندلســي، 

.هـ8125الثالثة : بالمحمدية، المغرب، ط

المختار يف معاين قراءات أهـل األمصـار، ألبـي بكـر أحمـد بـن عبيـد اهلل بـن  .01

عبد العزيز بن حميد الجهنـي، . د: ، تحقيق(من علماء القرن الرابع)إدريس 

.ه8109طبع مكتبة الرشد، الطبعة األولى 

ت )لتنزيــل، لإلمــام أبــي داود ســليمان بــن نجــاح، مختصــر التبيــين لهجــاء ا .02

أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، طبع مجمـع . ، دراسة وتحقيق، د(ه106

 .ه8108الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام 

، (ه122ت)المســتدرك علــى الصــحيحين، لمحمــد بــن عبــد اهلل الحــاكم،  .06

: وت، طمصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــر: تحقيـــق

.هـ8188



اُء ِعنْد ابن اجَلَزرِ  َفَق َعلْيه القرَّ  نارص بن سعود القثامي .د .أ                         مجعًا ودراسة النَّْش ي يف َتْوِجيُه ما اتَّ

 
113 

: ، تحقيـق(ه522ت)مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصـلي،  .02

.هـ8121األولى : حسين سليم أسد، دار المأمون للرتاث، دمشق، ط

المصاحف، ألبي بكر عبد اهلل بن أبي داود السجستاين، دار الكتب العلميـة،  .09

.هـ8122األولى . بيروت، ط

فــؤاد : ، تحقيــق(ه082ت)مــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، ألبــي عبيــدة مع .00

.هـ8128الثانية : سزكين، مؤسسة الرسالة، ط

، (ه626ت )مفاتيح الغيب، لإلمـام فخـر الـدين الـرازي، محمـد بـن عمـر،  .822

.هـ8102الثالثة . ط. دار إحياء الرتاث العربي بيروت: الناشر

ــد،  .828 ــن محم ــرآن، للراغــب األصــفهاين، الحســين ب ــب الق ــردات يف غري المف

 ..هـ8189   األولى: محمد خليل عيتاين، دار المعرفة، بيروت، ط: حقيقت

عبـد السـالم محمـد : ، تحقيق(ه502ت)مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس،  .820

.هـ8102هارون، شركة الرياض، دار الجيل 

عمـرو الـداين  يأبـ -المقنع يف رسم مصـاحف األمصـار، لعثمـان بـن سـعيد  .825

ــق (ه111: ت) ــت حســن : تحقي ــد، الناشــرنــورة بن دار التدمريــة، : الحمي

.هـ8158األولى . الرياض، ط

أحمد خالـد / أ دمحمد أحمد مفلح القضاة، . ، دمقدمات يف علم القراءات .821

.هـ8100األولى، : الطبعة، (األردن)ان عمَّ  -دار عمار : نشرشكرى، 

أبــو محمــد الحســين بــن  ،تفســير البغـوي= معـالم التنزيــل يف تفســير القــرآن  .822

: الناشـر، عبـد الـرزاق المهـدي :ت (ه282: ت) ،لبغوي الشـافعيمسعود ا

أبو محمد  ،.هـ 8102األولى ، : الطبعة ، بيروت–دار إحياء الرتاث العربي 

عبـــد الـــرزاق  :ت (ه282: ت) ،الحســـين بـــن مســـعود البغـــوي الشـــافعي

األولــى ، : الطبعــة ، بيــروت–دار إحيــاء الــرتاث العربــي : الناشــر، المهــدي

 .هـ 8102

أحمد : ، بتحقيق(ه022ت)عاين القرآن، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، م .826

.يوسف نجايت، محمد علي النجار، دار السرور
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عبــد . د: معــاين القــرآن، ألبــي الحســن ســعيد بــن مســعدة األخفــش، تحقيــق .822

 .هـ8122 األولى: األمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، ط

ـــي إســـحاق  .829 ـــه، ألب ـــرآن وإعراب ـــاين الق ـــن الســـري الزجـــاج، مع ـــراهيم ب إب

ــق(ه588ت) ــب، ط. د: ، تحقي ــلبي، عــالم الكت ــد الجليــل ش األولــى : عب

.هـ8129

، (ه522ت)معــاين القــراءات، ألبــي منصــور محمــد بــن أحمــد األزهــري،  .820

.ه8102األولى : أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق

، (ه562ت)رباين، المعجــم الكبيــر، ألبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــ .882

ــق ــم، ط: تحقي ــوم والحك ــد الســلفي، دار العل ــد المجي ــدي عب ــة : حم الثاني

.هـ8121

إبــراهيم بــن ســعيد معجــم مصــطلحات علمــي التجويــد والقــراءات، أ د  .888

المملكـــة العربيـــة  -الريـــاض  -دار الحضـــارة للنشـــر : الناشـــر الدوســـري

.هـ 8100األولى، : لطبعةا السعودية

قراءات، لعبد العلي المسؤول، دار السالم، مصر، معجم مصطلحات علم ال .880

.هـ8150الطبعة الثانية 

، (ه219ت)معرفة القراء الكبار، ألبـي عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد الـذهبي،  .885

طيار آلتـي قـوالج، مركـز البحـوث اإلسـالمية التـابع لوقـف الديانـة : تحقيق

.هـ8186األولى : الرتكي، أنقرة، ط

ريــب، لجمــال الــدين ابــن هشــام األنصــاري مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعا .881

األولــــى : حســــن حمــــد، دار الكتــــب العلميــــة، ط: ، تحقيــــق(ه268ت)

.هـ8189

. عبـد اهلل الرتكـي، د. د: ، تحقيـق(ه602ت)المغني يف الفقه، البـن قدامـة،  .882

عبــد الفتــاح الحلــو، توزيــع وزارة الشــؤون اإلســالمية بالمملكــة العربيــة 

.هـ8182الثالثة : السعودية، ط

مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل يف توجيه المتشـابه اللفـظ مـن  .886
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: ت)حمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفـي الغرنـاطي، أبـو جعفـر ، ألآي التنزيل

.دار الكتب العلمية، بيروت: نشر، عبد الغني الفاسي :، ت(ه229

السـالم . أ د. مـع تحقيـق قسـم األصـول "النشر"منهج ابن الجزري يف كتابه  .882

محمد الجكني، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم القرآن وعلومـه بجامعـة اإلمـام 

.هـ8108محمد بن سعود اإلسالمية عام 

المكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل، ألبـي عمـرو عثمـان بـن  .889

يوسف المرعشلي، مؤسسة الرسـالة، . د: ، تحقيق(ه111ت)سعيد الداين، 

.هـ8122الثانية : ط

ــي الشــيرازي،  .880 ــن عل ــراءات وعللهــا، لإلمــام نصــر ب الموضــح يف وجــوه الق

عمر حمدان الكبيسـي، طبـع الجماعـة . د: ، تحقيق"ابن مريم"بـ: المعروف

 .هـ8181األولى : الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بجدة، ط

، (ه955ت)النشر يف القـراءات العشـر، ألبـي الخيـر محمـد ابـن الجـزري،  .802

، ونسـخة أخـرى لـي محمـد الضـباع، دار الفكـر للطباعـةالشـيخ ع: تصحيح

رسـالة ماجســتير ( فـرش الحـروف)محمـد محفـول الشـنقيطي، . بتحقيـق د

.هـ8102مقدمة لقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 

براهيم بن عمر بن حسن الرباط بـن ، إلنظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .808

ــ ــر البق ــي بك ــن أب ــي ب ــاب اإلســالمي، : نشــر ،(ه992: ت)اعي عل دار الكت

.القاهرة

هجــاء مصـــاحف األمصـــار، ألبـــي العبــاس أحمـــد بـــن عمـــار المهـــدوي،   .800

األولى : حاتم صالح الضامن، دار ابن الجوزي، ط. د: ، تحقيق(ه112ت)

.هـ8152

الوســيلة إلــى كشــف العقيلــة، للشــيخ علــم الــدين أبــي الحســن الســخاوي  .805

.هـ8105: األولى. ط ، مكتبة الرشد،(ه615ت)

*                  *                 * 
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 إعداد

 
 األستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 بجامعة القصيم 
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 ملخص البحث

تحـدث فيـه عـن الوجـوه ، ت على جزء نفيس من كتاب المشكل البن قتيبـةوقف

، (بـاب اللفـظ الواحـد للمعـاين المختلفـة)تحت عنوان ، والنظائر يف كتاب اهلل تعالى

 . فوجدته عين مصطلح الوجوه والنظائر يف مضمونه

 أن أبرز جهد ابن قتيبة فيما كتب يف الوجوه والنظائرفرأيت لزام  
َّ
 .ا علي

مــن خاللهـا أبــرز أبــا محمـد ابــن قتيبـة كمؤلــف متقــدم ، ت أن أقــدم دراسـةفرأيـ

من خالل مقدمة عرضت فيهـا ، سبق إلى االنتقاء والتحرير والتحليل اللغوي، محرر

ثم ، وعرض لكتابه مشكل القرآن، ترجمة البن قتيبة فيه وتمهيد ذكرت، خطة البحث

ثـم المبحـث الثـاين ، ن قتيبـةالمبحث األول دراسة وصـفية للوجـوه والنظـائر عنـد ابـ

 : ثم الخاتمة وأهم ما توصلت إليه فيها، دراسة تحليلية للوجوه والنظائر عند ابن قتيبة

 م زمان أبي محمد ابن قتيبة ويكون هبذا سبق الكثير من المؤلفين يف ، َتقدُّ

 .الوجوه والنظائر

 أن ابن قتيبة هو أول من حلل لفظ الباب تحليال  لغويًا . 

 أو السرد السريع المعتمد على غيره ممن سبقه، قتيبة ربقة التقليد خلع ابن ،

فهو يذكر الوجه وما ، فرتاه بتحريره وتحقيقه يأنف من التجاور والتكرار

 . أو يعلق عليه بتجويز معنى آخر فيه، يشاهبه وجها واحد

 وأبان عن إمام متفنن يف شتى ، احتوى ما كتبه ابن قتيبة على علم غزير

، ويستدل بالسنة المطهرة، ويستشهد بالشعر، فهو يعرض للغة العلوم؛

 .ويذكر القراءات القرآنية كذلك، وبأقوال السلف

 (.والبالء، والعهد، اإلل: )أضاف على من تقدمه ثالثة أبواب هي 

  وعدد ا من اآليات كذلك، األبواب من سبقه عدد ا من الوجوه ضمن إلىأضاف. 
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 املقدمة

ــاهلل مــن شــرور ، ونســتهديه، ونســتغفره، ســتعينهون، الحمــد هلل نحمــده ونعــوذ ب

وأشهد ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهلل فال مضل له، وسيئات أعمالنا، أنفسنا

 .أما بعد،  ورسولهعبداهللوأن محمدا  ، أال إله إال اهلل

هلل منـذ أن نزلـه ا، لم يـزل هـذا القـرآن العظـيم مـنهال  زالال  للبـاحثين فيـه عـرب العصـور

 .تنزيل من عزيز حميد، وال من خلفه، تعالى؛ كتابًا مباركًا ال يأتيه الباطل من بين يديه

ويربزوا فضـائل مـن تقـدمهم ، وكان شأن الباحثين فيه أن يجددوا ما اندرس من علومه

 .والعلوم المتعلقة فيه، وبيان معانيه، يف خدمته وتفسيره، من علماء هذه األمة

وهـو علـم متـداول ، قرآن المعروفة علـم الوجـوه والنظـائرولقد كان من علوم ال

ــدمين والمعاصــرين ــؤلفين المتق ــين الم ــن ســليمان البلخــي ، ب ــل ب ــه مقات ــب في فكت

ا، (هـ822ت) ا وغير ذلك، ودراسة، ثم تبعه المهتمون هبذا العلم تأليف   .وجمع 

ـ، ولقد دأب الَكَتبة يف علوم القرآن علـى ذكـر مـن ألـف فيـه حتـى ، اابتـداء واتباع 

وحيث وقفت على جـزء نفـيس ، وابن فارس، ذكروا من أئمة اللغة أبا العباس المربد

، تحدث فيه عن الوجـوه والنظـائر يف كتـاب اهلل تعـالى، من كتاب المشكل البن قتيبة

فوجدته عين مصـطلح الوجـوه ، (باب اللفظ الواحد للمعاين المختلفة)تحت عنوان 

يف كتابـه ، (هــ092ت )لف محمد بـن يزيـد المـربد خالفًا لمؤ، والنظائر يف مضمونه

، والذي ُيلتقط منه ما يناسب العلم المقصود التقاطًا، (ما اتفق لفظه واختالف معناه)

ــارس  ــن ف ــي الحســين اب ــاب أب ــًا لكت ــراد) (هـــ502ت )وخالف ــى (األف ــث اكتف ؛ حي

 .باألبواب ذات الوجهين

ــا ك ــة فيم ــن قتيب ــد اب ــرز جه  أن أب
َّ
ــي ــا عل ــت لزام ــائر فرأي ــوه والنظ ــب يف الوج  ت

 :وذلك ألمور

 .هـ026تقدم زمانه حيث تويف  - 8

وهـو إمـام اللغـة فهـو أسـبق إمامـة ، سْبُقه إلى التحليل اللغوي لكلمة الباب - 0

 . وأسبق تحليال  ، وأسبق زمانًا
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، أنه اتخذ منهجًا مغايرا  له تمامـًا عـن عامـة المـؤلفين يف الوجـوه والنظـائر - 5

 .أو السرد المستعجل، لمتضلع المحرر المناقش البعيد عن التكرارفهو اإلمام ا

 .إضافته على من قبله يف الكتب والوجوه واآليات -1

، وهي بجملتها مذكورة يف كتـب الوجـوه والنظـائر، ولقد ذكر أربعة وأربعين باب ا

 .والتي أخذت حظًا وفيرا  من الدراسة المعاصرة

ها أبرز أبا محمد ابن قتيبة كمؤلف متقدم محرر من خالل، فرأيت أن أقدم دراسة

 :من خالل هذه الخطة، سبق إلى االنتقاء والتحرير والتحليل اللغوي

 :المقدمة

  :وفيه :التمهيد

 .ترجمة موجزة البن قتيبة :أوالا 

 .(مشكل القرآن)عرض مختصر لكتاب  :ثانياا

 ."أويل مشكل القرآنت"عالقة باب اللفظ الواحد للمعاين المختلفة بكتاب: ثالثاا

 :وفيه مطالب .دراسة وصفية للوجوه والنظائر عند ابن قتيبة :المبحث األول

 .ح الوجوه والنظائر عند ابن قتيبةمصطل :المطلب األول

 .إحصاءات متعلقة بالوجوه والنظائر عند ابن قتيبة :المطلب الثاين

 .اء بعدهتأثره بمن قبله من المؤلفين وتأثيره بمن ج: المطلب الثالث

 .طريقته يف تناول األبواب والوجوه والنظائر :المطلب الرابع

 :دراسة تحليلة للوجوه والنظائر عند ابن قتيبة :المبحث الثاين

 التحليل اللغوي عند ابن قتيبة يف الوجوه والنظائر  :المطلب األول

 .عنايته بالتحرير :المطلب الثاين

 .ابتعاده عن التكثير :المطلب الثالث

                                                 
وكـذلك مشـاريع ، (يقيـة للباحـثزوائد ابن الجـوزي علـى مقاتـل يف الوجـوه والنظـائر دراسـة تطب)مثل  (8)

وكـذلك موسـوعة ، الدراسة التطبيقية لكتاب مقاتل بن سليمان يف قسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم

 . وهذه األخيرة مطبوعة، أحمد الربيدي.الوجوه والنظائر باالشرتاك بين الباحث وبين د
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مقارنـة بمـن تقدمـه ، نظرات تحليلية يف تناوله للوجوه والنظـائر: لمطلب الرابعا

 .(ويحيى بن سالم، مقاتل ابن سليمان)

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

وأســأل اهلل تعــالى اإلعانــة والســداد وصــلى اهلل وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 

*                  *                 * 
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 التمهيد

:بن قتيبة الدينوريموجزة الترجمة  :أوالا 

 :اسمه ونسبه ومولده

، العالم ّي اللغو ّي النحو ّي الكاتب الدينور، أبو محمد، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة

وقيــل )ولــد ببغــداد ، مــروزّى األصــل، صــاحب التصــانيف الحســان ىف فنــون العلــوم

وال خـالف بـين الـذين ، فنسب إليهـا، وأقام بالّدينور مّدة، وتأّدبونشأ هبا ، (بالكوفة

يف أواخـر خالفـة  -هــ085وهـي سـنة  - فيهـا ترجموا ألبي محمد يف السنة التي ولد

.المأمون ونشأ ببغداد

:منهم، على يد عدد كبير من العلماءابن قتيبة تتلمذ  :شيوخه

أبو عبداهلل محمـد بـن سـالم و ،أحمد بن سعيد اللحياينو، مسلم بن قتيبة: والده

 
ّ
حرملة و، (هـ059)ابن راهويه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم و، (هـ058)الجمحي

المـروزي أبـو و، (هــ010)يحيـى بـن أكـثم القاضـي و، (هــ015)بن يحيى التجيبي ا

، دعبل بن علـى الخزاعـيو، (هـ016) الحسن بن الحسين بن حرب السلمي عبداهلل

و عبـداهلل محمـد بـن محمـد بـن مـرزوق بـن بكيـر بـن البهلـول أبو، (هـ016)الشاعر 

أبـو و، (هـ010)الزيادي أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان و، (هـ019)الباهلي البصري 

وقــد ":قــال األزهــري، (هـــ022أو  -هـــ019)حــاتم ســهل بــن محمــد السجســتاين 

عبيـد اهلل محمد بـن زيـاد بـن و، "ووثقاه،  بن مسلم بن قتيبةعبداهللو، شمر: جالسه

                                                 
إلرشــاد يف معرفــة علمــاء الحــديث ا، (020ص)تــاريخ العلمــاء النحــويين للتنــوخي : انظــر يف ترجمتــه (8)

تــاريخ ، (820:ص)نزهـة األلبـاء يف طبقـات األدبـاء ، (88/188)تـاريخ بغـداد ، (0/602)للخليلـي 

ــل  ــاه النحــاة ، (0/122)ارب ــاه الــرواة علــى أنب ، (0/092)اــذيب األســماء واللغــات ، (0/815)إنب

ميزان االعتـدال ، (85/006)الء سير أعالم النب، (6/262)تاريخ اإلسالم ، (5/10)وفيات األعيان 

ــات ، (0/225) ــوايف بالوفي ــزان ، (82/506)ال ــان المي ــة الوعــاة ، (2/0)لس ــات ، (0/65)بغي طبق

ـــه وي ، (8/028)المفســـرين للـــداوودي  األعـــالم للزركلـــي ، (11: ص)طبقـــات المفســـرين لألدن

 (.. 85/120)معجم المؤلفين ، (1/852)

 (. 88ص )مقدمة التهذيب  (0)
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أبو يعقوب إسـحاق بـن إبـراهيم بـن و، (هـ020)بن زياد بن الربيع الزيادي البصري ا

 محمـد بـن يحيـى بـن أبـى عبـداهللأبـو و، (هــ025)محمد الصواف الباهلي البصري 

أبـو الخطـاب زيـاد بـن يحيـى بـن زيـاد الحسـانى و، (هــ025)حزم القطعي البصري 

 .وغيرهم، (هـ021)البصري 

:ينهل من علمه، ممن تتلمذ على أبي محمدو :تلميذه

،  بـن مسـلم الـدينََورّي عبـداهللأحمـد بـن ، وهـو أبـو جعفـر ابـن قتيبـة، ابنه أحمد

أبــو بكــر محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان و، (هـــ009)أحمــد بــن مــروان المــالكي و

أبـو و، (هـ585)أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائه و، (هـ520)

أبو القاسم و، (هـ505)رحمن بن محمد بن عيسى السكرى عبداليد اهلل بن محمد عب

الهيثم بن كليـب الشاشـي و، (هـ551)عبيد اهلل بن أحمد بن عبداهلل بن بكير التميمي 

عبـداهلل بـن جعفـر بـن درسـتويه و، (هــ512)قاسم بن أصـبه األندلسـى و، (هـ552)

بـن جعفـر بـن محمـد األزدي  أبـو القاسـم عبيـد اهلل بـن محمـدو، (هــ552)الفسوي 

(.هـ519)

 : أهم مؤلفات ابن قتيبة :مؤلفاته

، مع خالصة إنجليزية، م8922طبعه أوال  سيرول يف ليبسيك سنة  :أدب الكاتب

ــدن ســنة  ــرت يف لي ــع عــدة ، م8022وأعــاد طبعــه المستشــرق األلمــاين غرون ــم طب ث

 بإشـــراف، ـهـــ8516ســـنة ، أجودهـــا طبعـــة المطبعـــة الســـلفية يف القـــاهرة، طبعـــات

ــب  ــدين الخطي ــد، محــب ال ــدين عبدالحمي ــق محــي ال ــدة بتحقي ــة جدي ــنة ، وطبع س

 . هـ بمصر8522

، م8012بالمجمع العلمي بدمشق سنة ، طبع بتحقيق محمد كرد علي :األشربة

نشرته مكتبة زهراء ، منها طبعة بتحقيق حسام الدين البهنساوي، ثم طبع عدة طبعات

 .م8009عام ، الشرق بالقاهرة

غريــب "نشــر محمــد عظــيم الــدين محقــق كتــاب، صــلل  لــط أبــ  عبيــدإ

نشرها على المواد التي وقع فيها النقد مـن كتـاب ، ألبي عبيد مقتبسات منه"الحديث
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، هــ8591وقد نشرته دائرة المعارف العثمانية يف حيدر آبـاد يف الهنـد سـنة ، أبي عبيد

ــامال  المستشــرق الفرنســي ــت"ونشــره ك ــرار لكون ــتاذ"جي ــات  األس ــة اللغ يف مدرس

ثـم طبـع ، م8069سـنة "بيـروت، كليـة القـديس يوسـف"يف مجلـة، بـاريس/الشرقية

ـــق الـــدكتور عبـــداهلل الجبـــوري ـــرته دار الغـــرب اإلســـالمي، بتحقي  ، بيـــروت، نش

 .هـ8125عام 

بمطبعـة ، طبـع بتصـحيح الشـيخ إسـماعيل األسـعردي، تأويل مختلف الحديث

ثـم طبـع بتصـحيح وضـبط الشـيخ محمـد ، هـ8506بالقاهرة سنة ، كردستان العلمية

منهـا طبعـة : ثـم طبـع عـدة طبعـات، هـ8505نشرته دار الجيل بلبنان ، زهدي النجار

 هـ8129سنة ، بيروت، نشره المكتب اإلسالمي، بتحقيق محمد محي الدين األصفر

وقّدم له مقدمة ضافية ترجم فيها ، حققه السيد أحمد صقر :تأويل مشكل القرآن

طبـع بمطبعـة ، وبـين منهجـه يف تحقيقـه، وعـّرف بالكتـاب، عة للمؤلـفترجمة موسـ

ثــم صــّور ونشــرته دار الــرتاث بالقــاهرة عــام ، هـــ8525عيســى البــابي الحلبــي عــام 

 .ثم طبع عدة طبعات، هـ8505

نشـر قطعـة منـه الشـيخ جمـال الـدين القاسـمي يف  :التسوية بين العـرب والعجـم

ـــة ـــبس"مجل ـــر، "المقت ـــددها الحـــادي عش ـــر ، (669-622ص) يف ع ـــاين عش والث

ــع ســنة ( 252-200ص) ــوان8502مــن المجلــد الراب وأعــاد ، "ذم الحســد"هـــ بعن

كتـاب العـرب أو الـرد علـى "رسائل البلغاء بعنـوان"نشرها محمد كرد علي يف كتاب

ثم طبـع الكتـاب كـامال  بتحقيـق ، هـ8558دار الكتب العربية بالقاهرة سنة "الشعوبية

  .م8009عام ، أبو ابي، منشورات المجمع الثقايف، الصوليد محمود خ: الدكتور

نشـرته دار ، السـيد أحمـد صـقر: وقد طبع الكتاب بتحقيق :تفسير  ريب القرآن

ثم أعادت نشره دار الكتب العلمية سـنة ، هـ8529إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 

يــر مــن حيــث نقــل فيـه الكث ؛وللســيد صــقر تعليقـات مفيــدة علــى الكتـاب، هــ8509

، كمـا خـرج األبيـات الشـعرية وشـرحها، ووازن بينها وبين ما ذكـره ابـن قتيبـة، اآلراء

كمــا طبــع ، وربــط موضــوعات الكتــاب بأماكنهــا مــن كتــب التفســير واللغــة واألدب
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.نشرته دار الهالل ببيروت، إبراهيم رمضان: الكتاب بعناية

يف ، اهــد الكــوثريمحمــد ز: طبــع أوال  بتحقيــق :الــردع علــى المشــبهة والجهميــة

وعمـار جمعـي ، ثم نشره علي سامي النشـار، هـ8510سنة ، مطبعة السعادة بالقاهرة

منهـا ، ثـم طبـع عـدة طبعـات، ضمن مجموعة عقائـد السـلف، هـ8508الطالبي سنة 

 .هـ8180عام ، نشرته دار الراية بالرياض، عمر محمود: طبعة بتحقيق

قدم عليه دراسة وافية لنيل درجـة و، عبداهلل الجبوري.د: حققه : ريب الحديث

وطبعتـه وزارة األوقـاف العراقيـة يف ثالثـة ، م8026الدكتوراه من جامعـة بغـداد عـام 

، يف تـونس، م8020رضا السويسـي عـام .د: ثم طبع بتحقيق، م8022مجلدات عام 

ثـم طبعـة ثالثـة بعنايـة نعـيم ، م8022تقدم هبا لجامعة باريس ، وأصله رسالة دكتوراه

 .هـ8129نشرته دار الكتب العلمية ببيروت عام ، زرزور

 –مسـألة  802مسألة من أصـل  80 –ُطبع قسم من الكتاب ، المسائل واألجوبة

المســائل واألجوبــة يف الحــديث "بعنــوان، هـــ8510يف مطبعــة الســعادة بمصــر عــام 

نشرته دار ابن ، مروان العطية ومحسن خرابة: ثم طبع الكتاب كامال  بتحقيق، "واللغة

 ."المسائل واألجوبة يف الحديث والتفسير"بعنوان، هـ8182كثير ببيروت عام 

 : ومن كتبه المفقودة

 . "جامع الفقه"باسم، وذكره ابن النديم، ذكره القفطي :الفقه

 .(هـ698ت )وابن خلكان ، (هـ616ت )ذكره القفطي  :التفقيه

 .ذكره ابن النديم :عيون الشعر

 

                                                 
 (. 0/815)اه الرواة إنب( 8)

 (. 92ص)الفهرست ( 0)

 (. 0/815)إنباه الرواة ( 5)

 (. 5/10)وفيات األعيان ( 1)

 (. 92ص)الفهرست ( 2)
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:ل فيهبعض ما قي

.«ا فاضال  ثقة دين   -يعنى ابن قتيبة -وكان»: يقول الخطيب البغدادي

كان ابن قتيبة ثقـة يف دينـه »:بن أحمد بن سعيد يعل، أبو محمد، ويقول ابن حزم

.«وعلمه

، أبـو محمـد صـاحب التصـانيف»: «ميزان االعتـدال»ويقول الحافظ الذهبي يف 

."صدوق قليل الرواية

:وفاته

ثـم أغمـى ، ثم صـاح صـيحة شـديدة، هريسة فأصاب حرارة - رحمه اهلل - أكل

ثم ، فما زال يتشهد إلى وقت السحر، ثم اضطرب ساعة، عليه إلى وقت صالة الظهر

 .وذلك أّول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتين، مات

 (:مشكل القرآن)عرض مختصر لكتاب  :ثانيًا

، تفـنن فيهـا أبـو محمـد ابـن قتيبـة، صـفحةيقع الكتاب يف ثالثمائة وستة وسـتين 

وسـهام ، ذاكرا  أساليب العرب يف كالمها؛ نافي ا عـن كتـاب اهلل تعـالى شـبه الملحـدين

 .المشككين

ا يف أثنـاء ، والهـدف الـذي يريـده منـه، وقد صرح بقصده من تأليف الكتـاب مبينـ 

لغـوا فيـه اهلل بـالطعن ملحـدون و وقـد اعـرتض كتـاَب ":ذلك طريقتـه يف كتابـه؛ فقـال

بأفهــام ، [2: آل عمــران] ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ژ، وهجــروا

ــة ــة، كليل ــن مواضــعه، ونظــر مــدخول، وأبصــار عليل ــوا الكــالم ع  وعــدلوه ، فحّرف

 .عن سبله

                                                 
 (.88/188)تاريخ بغداد ( 8)

 (.2/82)نقله ابن حجر يف لسان الميزان ( 0)

(. 0/225)ميزان االعتدال  (5)
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 .واالختالف، وفساد النّظم، والّلحن، واالستحالة، ثم قضوا عليه بالّتناقض

واعرتضـت ، والحـدث الغـرّ ، مـروأدلوا يف ذلك بعلل ربما أمالـت الّضـعيف الغ

 .وقدحت بالشكوك يف الصدور، بالشبه يف القلوب

لسبق إلى الطعن به من لم يزل  -على تقريرهم وتأّولهم -ولو كان ما نحلوا إليه 

، ويجعلـه العلـم لنبّوتـه، يحـتّج عليـه بـالقرآن، صّلى اهلل عليه وآلـه وسـّلم، رسول اهلل

، علـى أن يـأيت بسـورة مـن مثلـه، بعـد مـوطن ويتحداه يف موطن، والدليل على صدقه

والمخصوصون مـن بـين جميـع األنـام ، والخطباء والشعراء، وهم الفصحاء والبلغاء

وقد وصفهم ، وأصالة الّرأي، مع الّلب والنّهى، يف الخصام، والّلدد، باأللسنة الحداد

: قولـونومـرة ي، هـو سـحر: وكانوا مّرة يقولـون، اهلل بذلك يف غير موضع من الكتاب

 .أساطير األولين: ومرة، هو قول الكهنة

أهنـم جـدبوه مـن  -وال بلغنـا يف شـيء مـن الروايـات، ولم يحك اهلل تعالى عنهم

 .الجهة التي جدبه منها الطاعنون

والرباهـين ، وأرمـي مـن ورائـه بـالحجج النّيـرة، فأحببت أن أنضح عن كتاب اهلل

 .وأكشف للناس ما يلبسون، البّينة

ذلـك مـن التفسـير  مسـتنبطًا، لتأويل مشكل القـرآن جامعًا، الكتابفألفت هذا 

علـى لغـات  إلمـام مّطلـع  ، ما لم أعلم فيـه مقـاال   وحامال  ، بزيادة يف الشرح واإليضاح

مـن غيـر أن أحكـم فيـه ، وطريـق اإلمكـان، ألري به المعانـد موضـع المجـاز ؛العرب

 .أو أقضي عليه بتأويل، برأي

إذ كنت لم أقتصـر علـى  ؛سناد إلى من له أصل التفسيرولم يجز لي أن أنص باإل

 دت يف األلفـال ونقصـتزو، وعلى إيمائهم حتى أوضحته، وحي القوم حتى كشفته

ــّدمت وأخــرت ــكال، وق ــبعض ذلــك األمثــال واألش  حتــى يســتوي يف ، وضــربت ل

 .فهمه السامعون
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، ت إليــهوأجريــ، فيمــا دللــت عليــه، وأســأل اهلل التجــاوز عــن الّزلــة بحســن النيــة

  ."وحسن الثواب، والتوفيق للصواب

، والـذود عـن حياضـه، كلها يواـف فيهـا عظمـة القـرآن، وقد قسمه على أبواب

ومـا خصـهم اهلل بـه مـن العارضـة ، باب ذكـر العـرب: واإلبانة عن كمال أسلوبه؛ فبدأ

ب يـذكر أقـوالهم ثـم بـا، ثم أتى بباب الحكاية عن الطـاعنين، والبيان واتساع المجاز

ثـم بـاب المتشـابه ثـم ، ثم باب التنـاقض واالخـتالف، الرد عليهم يف وجوه القراءات

ثــم بــاب الحــذف ، ثــم بــاب المقلــوب، ثــم بــاب االســتعارة، بــاب القــول يف المجــاز

ثـم بـاب ، ثم باب الكناية والتعـريض، ثم باب تكرار الكالم والزيادة فيه، واالختصار

ــاه ــة اــاهر اللفــظ معن ــاب تأو، مخالف ــم ب ــل الحــروفث ــرآن ، ي ــى الق ــي ادعــي عل الت

 .االستحالة وفساد النظم

، فيذكر الموضـع، يمر على سور القرآن، ثم سرد مواضع كثيرة تحت هذا الباب

، مبتِدئًا بالحروف المقطعة، ويفسره بما يتناسب مع جاللة القرآن وعصمته وعظمته

للمعــاين  ثــم بــاب اللفــظ الواحــد، وأطــال يف هــذا البــاب فجــاوز الخمســين صــفحة

 .وسيأيت له حديث مفصل، وهو موضوع هذا البحث، المختلفة

، ومـا شـاكلها مـن األفعـال التـي ال تنصـرف، ثم ذكر باب تفسير حروف المعاين

ثـم عـرض ، ويستدل على قوله من القـرآن، حيث يتكلم على معنى الحرف أو الفعل

 . لباب دخول حروف الصفات مكان بعض

مسـتدال  علـى مواضـعه مـن ، والتناوب بينهـا، عاينوهذا باب ذكر فيه حروف الم

 . القرآن العظيم

                                                 
 . (05: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)
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ــا ــاب: ثالثا ــة بكت ــاب اللفــح الواحــد للمعــاين المختلف ــة ب ــل مشــكل "علق تأوي

 ."القرآن

تأويـل مشـكل  -إذا تبين القصد مـن تـأليف أبـي محمـد ابـن قتيبـة هـذا الكتـاب 

، ويـرد عنـه شـبه المبطلـين، م؛ من أنه يبين فيه اإلعجاز البياين للقـرآن الكـري-القرآن 

فكيـف وهـو الـذي أعجـز ، وال يسـتطيل هبـا مغـرض، كي ال يتـأثر هبـذه الشـبه مـؤمن

فال شك أن من وجوه اإلعجاز اللغوي ، أو آية من مثله، فصحاء قريش أن يأتوا بمثله

وكل معنى  لـه ، مجيء اللفظ الواحد للمعاين المختلفة، الذي تجلى يف القرآن العظيم

، (علـم الوجـوه والنظـائر)وهذا هو العلم الذي سمي ، يات من القرآن الكريمآية أو آ

، والسـيوطي، تكلم فيه المؤلفون يف علوم القـرآن كالزركشـي، كعلم من علوم القرآن

 . وغيرهما
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 ة للوجوه والنظائر عند ابن قتيبةدراسة وصفي: املبحث األول

 :ةمصطلح الوجوه والنظائر عند ابن قتيب:المطلب األول

اصطلح المؤلفـون يف هـذا العلـم مـن علـوم القـرآن علـى تسـميته بعلـم الوجـوه 

 ، والنظائر

بعد اتفاقهم على أن المراد  -، اختلف العلماء يف المراد بالنظائر على قولينوقد 

ت ) ؛ يــدل علــى هــذا قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة- بــالوجوه األســماء المشــرتكة

وقـد اـن ، والنظـائر يف األسـماء المتواطئـة، مشرتكةفالوجوه يف األسماء ال« :(209

ـــ هبعـــض أصـــحابنا المصـــنفين يف ذلـــك أن الوجـــو ا يف األســـماء والنظـــائر جميع 

وليس األمـر علـى مـا ، ووجوه باعتبار المعنى، فهي نظائر باعتبار اللفظ، المشرتكة

 .»بل كالمهم صريح يف ما قلناه لمن تأمله، هوقال

فهـو ، رحمهمـا اهلل (202ت)ي قصد بأصحابه ابن الجـوزولعل شيخ اإلسالم ي

واعلـم أن معنـى الوجـوه والنظـائر أن تكـون الكلمـة «: إذ قـال يف كتابـه ؛حنبلي مثلـه

ريـد بكـل وأُ ، وحركـة واحـدة، ُذكرت يف مواضع من القرآن على لفـظ واحـد، واحدة

 .جوهوتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى األخرى هو الو، مكان معنى غير اآلخر

فهذا األصل يف وضع علـم ، اسم للمعاين: والوجوه، اسم لأللفال: فإذن النظائر

 .»الوجوه والنظائر

وال يكاد ُيذكر َمْن سبقه مِْن مؤلفي علـم الوجـوه ، وأما ابن قتيبة؛ فقد تقدم زمانه

 .(022ت)ويحيى بن سالم ( 822ت)ممن بلغتنا كتبهم إال مقاتل ، والنظائر

                                                 
مسـاعد الطيـار .انظـر التفسـير اللغـوي د، حقيق يف اسـم كتـاب مقاتـل بـن سـليمان فلـه السـبقكما هو الت (8)

وأكده تناول ابن تيمية وابن الجوزي ومن جاء بعدهما من مؤلفي علـوم القـرآن كالزركشـي ، (90ص)

 . (0/811)اإلتقان يف علوم القرآن  والسيوطي، (8/820)الربهان يف علوم القرآن 

  (.022الصاحبي ص . )للفظة محتملة لمعنيين أو أكثروهو أن تكون ا (0)

 .(85/026)الفتاوى ( 5)

 .(95ص )نزهة األعين النواار ( 1)
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نجدهم عرضـوا المؤلفـات ، ض المهتمين بعلم الوجوه والنظائرفبالنظر إلى عر

يف جمـع : النـوع الرابـع"(:201ت)وعرضوا المؤلفين؛ قال الزركشي ، يف هذا العلم

وجمع فيه من المتـأخرين ، مقاتل بن سليمان وقد صنف فيه قديمًا: الوجوه والنظائر

، وأبو الحسين بن فـارس ،والدامغاين الواعظ، بن الجوزياوأبو الفرج ، ابن الزاغوين

حين نقلوا جملة كبيرة مـن ، وربما ذهبوا إلى أبعد من هذا، "..وسمي كتابه األفراد

 .أفراد ابن فارس

ممن كتـب يف هـذا الفـن مـن ، وحتى المحققين لكتب الوجوه والنظائر وغيرهم

فين إلمـامين لغـويين ضـمن المؤلفـات يف علـم، المعاصرين  نرى أهنـم يـذكرون مـؤلَّ

ت )لمحمـد بـن يزيـد المـربد ، (ما اتفق لفظه واختلف معناه: )الوجوه والنظائر؛ هما

يف حـــين أن كتـــاب المـــربد لـــيس يف ، (502ت )البـــن فـــارس ( األفـــراد)و( 092

ا مع مؤلفات الوجوه والنظائر بل إن الناار فيه يلتقط مواضع الوجوه ، مضمونه متسق 

وأما كتاب ، ة العربية بالقرآن الكريم يف مجملهالتقاطًا؛ وذلك أنه ينزع ألساليب اللغ

ولكنـه يف كـل بـاب مـن أبوابـه يكتفـي ، فهـو يـدخل يف مصـنفاام ومـرادهم( األفراد)

 .بوجهين فقط

بتقـديم كتابـة ، فإنه يستقيم للباحـث التنويـه والتصـحيح، وبناء  على هذا العرض

وكتـب كتابـة ، يـرهوسـبق فيـه غ، أبي محمد بن قتيبـة حـين أولـى عنايـة لهـذا العلـم

ــه ، محــررة يف علــم الوجــوه والنظــائر فكتابتــه خليقــة باإلشــارة واإلشــادة ضــمن كتاب

 (.تأويل مشكل القرآن)

 .باب اللفظ الواحد للمعاين المختلفة: وقد سمى هذا الباب

فال شك أنـه يريـد ، وحين اختار هذه التسمية ضمن كتاب متعلق بالقرآن العظيم

                                                 
 . (0/811)اإلتقان يف علوم القرآن ونحوه السيوطي ، (8/820)الربهان يف علوم القرآن  (8)

 .نفس المرجعين السابقين( 0)

وكتـاب نزهـة األعـين النـواار البـن ، ف ليحيـى بـن سـالممقدمة كتاب التصاري: انظر على سبيل المثال (5)

 . الجوزي

 . حيث لم يتقدمه من المؤلفين الذين وصلت إلينا كتبهم سوى مقاتل بن سليمان ويحيى بن سالم (1)
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وأمـا النظـائر والتـي هـي اآليـات ، (الوجوه)للمعاين المختلفة  (الباب)اللفظ الواحد 

 .فإنه غزير المادة والناار يف كتابته يدرك ذلك، ضمن كل وجه يذكره

.إحصاءات متعلقة بالوجوه والنظائر عند ابن قتيبة: المطلب الثاين

لـم يتبـين للباحـث طريقـة للرتتيـب اعتمـدها؛ ، ذكر ابن قتيبة أربعة وأربعين بابـًا

وال على عدد أبواهبا وال شواهدها؛ وإليك هي ، فهي غير مرتبة على حروف المعجم

ثـم عـدد ، ووضع بعد كل باب عدد الوجوه فيه، -بعد ترتيبها على حروف المعجم-

ا ذلك برقم الصفحة للباب من كتاب المشكل، اآليات  :ُمتبع 

ـــام)، (1/2/060/اإلســـالم)، (5/88/020/األخـــذ) ، (5/1/021/اإلم

، (0/2/022/اإلل)، (6/82/019/األمــــــــــــة)، (6/80/026/مــــــــــــراأل)

، (0/6/029/الـبالء)، (5/9/025/البأس والبأسـاء)، (2/88/065/اإليمان)

، (5/2/022/المحصـــنات)، (5/1/026/الحســاب)، (5/2/061/الحــرج)

ــــــــق) ــــــــة)، (1/2/025/الخل ــــــــدين)، (0/1/060/الخيان ، (5/1/020/ال

، (1/6/021/الــرجم)، (1/2/020/الرجــز والــرجس)، (5/2/028/الرؤيــة)

، (1/1/026/الســـبب الحبـــل)، (5/9/022/الـــزوج)، (2/0/062/الـــروح)

الصـــــــــــــــاعقة )، (0/6/020/الســـــــــــــــلطان)، (5/9/021/الســـــــــــــــعي)

، (5/6/022/الضـــــــرب)، (5/6/022الصـــــــالة)، (5/6/028/والصـــــــعق

ـــــــــم)، (5/1/021الضـــــــــالل)، (6/0/061/الضـــــــــر) ، (5/9/029/الظل

ـــــــــد) ـــــــــتح)، (6/1/010/العه ـــــــــرح)، (5/2/069/الف ، (5/2/069/الف

ــــــرض) ــــــة)، (5/9/068/الف ــــــاء)، (2/89/062/الفتن ، (1/6/012/القض

ــــوت) ــــاب)، (2/2/028/القن ، (1/85/060/الكــــريم)، (1/82/026/الكت

ـــــــــاع) ـــــــــل)، (5/2/022المت ، (0/6/028/النســـــــــيان)، (5/2/060/المث

 (.0/1/025/المولى)، (2/82/062/الوحي)، (1/88/019/الهدى)

 :أمرينويحسن التنبيه إلى 

ويظهـر أنـه يريـد االخـتالف يف ، ذكر آية واحـدة يف الـوجهين( اإلل)يف باب  - 8
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 .أو القرابة، معنى اإلل أنه اهلل تعالى

، وذكـر لكـل منهمـا وجهـين، ذكـر بـابين يف بـاب( السبب والحبـل)يف باب  - 0

 .ولكل وجه آية

ـا الل وأمـا االسـتد، ومجموع ما ذكـره مـن الوجـوه مئـة وتسـعة وخمسـون وجه 

 .باآليات على الوجوه فقد بلغت ثلثمائة وست عشرة آية

، الضـر، العهـد، األمـة: )وأكثر عـدد وجـوه ذكرهـا بلغـت سـتة وجـوه يف أبـواب

، السـبب والحبـل، اإلل: )وأقل عدد وجـوه ذكرهـا بلغـت وجهـين يف أبـواب، (األمر

 (.السلطان، النسيان، الخيانة، البالء

، (الفتنة: )لوجوه بلغت ثماين عشرة آية يف بابوأكثر عدد آيات استدل هبا على ا

 .(اإلل)وأقل عدد آيات استدل هبا على الوجوه آية واحدة يف باب 

 .تأثره بمن قبله من المؤلفين وتأثيره بمن جاء بعده: المطلب الثالث

مـع طبيعـة علـم ، وتبحره يف علوم اللغة، وتقدم زمانه، بالنظر إلى إمامة ابن قتيبة

النظائر؛ حيث إنه متعلـق بـالمفردة القرآنيـة؛ فإنـه مـا مـن شـك أن مثـل هـذا الوجوه و

 .اإلمام له أثره يف عامة مؤلفاته على من بعده

 :وأّثر بمن بعده، ويمكن القول أن ابن قتيبة تأثر بمن قبله

حيث أنه تقدمه يف التأليف يف علم الوجوه والنظـائر مقاتـل  :تأثره بمن قبله :أوالا 

وكتاباهما بين يدينا؛ فإنه تسنى لنا معرفـة طبيعـة ، بلخي ويحي بن سالمبن سليمان ال

تأثره بما كتبا حيث أفاد منهمـا معـًا أو مـن أحـدهما عامـة األبـواب حسـب التفصـيل 

التالي بذكر الباب متبوعًا بمن تقدمـه مـن المـؤلَفين ثـم موضـع البـاب يف كتـاب مـن 

، (852/مقاتـل بـن سـليمان/اإلسـالم)، (022/مقاتـل بـن سـليمان/األخـذ):سبقه

يحيـى /األمـة)، (800/مقاتل بن سـليمان/األمر)، (819/يحيى بن سالم/اإلمام)

ــــن ســــالم ــــن قتيبــــة/اإلل)، (822/ب مقاتــــل بــــن /اإليمــــان)، (ســــبق إليــــه اب

                                                 
 . إن صح دخول هذا الباب يف علم الوجوهو النظائر (8)
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ــــليمان ــــالم/852/س ــــن س ــــى ب ــــاء)، (829/يحي ــــأس والبأس ــــن /الب ــــل ب مقات

، (822/تـل بـن سـليمانمقا/الحرج)، (سبق إليه ابن قتيبة/البالء)، (029/سليمان

، (816/مقاتـل بـن سـليمان/المحصـنات)، (820/مقاتل بـن سـليمان/الحساب)

، (822/يحيــــى بــــن ســــالم/الخيانــــة)، (068/مقاتــــل بــــن ســــليمان/الخلــــق)

، (056/مقاتـــل بـــن ســــليمان/الرؤيـــة)، (855/مقاتـــل بـــن ســـليمان/الـــدين)

، (061/مقاتــل بــن ســليمان/الــرجم)، (508/يحيــى بــن ســالم/الرجزوالــرجس)

السـبب )، (051/مقاتـل بـن سـليمان/الـزوج)، (868/مقاتل بن سـليمان/الروح)

يحيـى بـن /805/مقاتـل بـن سـليمان/السعي)، (821/مقاتل بن سليمان/والحبل

مقاتـل بـن /الصاعقةوالصعق)، (025/مقاتل بن سليمان/السلطان)، (520/سالم

ـــليمان ـــالم/الصـــالة)، (018/س ـــن س ـــى ب ـــن /الضـــرب)، (866/يحي ـــل ب مقات

ـــن ســـليمان/الضـــر)، (058/مانســـلي ـــل ب ـــن /الضـــالل)، (815/مقات ـــل ب مقات

يحيـى /802/مقاتـل بـن سـليمان/الظلم)، (512/يحيى بن سالم/002/سليمان

ــــن ســــالم ــــد)، (082/ب ــــة/العه ــــن قتيب ــــه اب ــــتح)، (ســــبق إلي ــــن /الف ــــل ب مقات

يحيـى /022/مقاتل بـن سـليمان /الفرح)، (010/يحيى بن سالم/021/سليمان

ـــالم ـــن س ـــ)، (015/ب ـــالم/رضالف ـــن س ـــى ب ـــة)، (899/يحي ـــى بـــن /الفتن يحي

، (152/يحيـــى بـــن ســـالم/001/مقاتـــل بـــن ســـليمان/القضـــاء)، (820/ســـالم

ــــوت) ــــن ســــالم/القن ــــى ب ــــاب)، (812/يحي ــــن ســــالم/الكت ــــى ب ، (820/يحي

مقاتـل بــن /المتـاع)، (028/يحيـى بـن ســالم/022/مقاتـل بـن ســليمان/الكـريم)

ــليمان ــل)، (821/س ــليمان/المث ــن س ــن ســالميح/022/مقاتــل ب ، (025/يــى ب

يحيـى بـن /90/مقاتـل بـن سـليمان/الهـدى)، (050/مقاتل بن سـليمان/النسيان)

ــــالم ــــوحي)، (06س ــــليمان/ال ــــن س ــــل ب ــــولى)، (869/مقات ــــن /الم ــــل ب مقات

 (.052يحيى بن سالم/802/سليمان

وإفادته بنقل اآليات القرآنية أوضـح ، فابن قتيبة أفاد بال شك من هذين اإلمامين

 .اب المذكورةوأغزر ضمن األبو
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 (.العهد، البالء: )من خالل األبواب، تأثيره فيمن بعده :ثانيًا

ابـن (: )بـاب الـبالء)فتبعـه يف ذكـر ، ومن هذه األبواب وغيرها تأثر بـه مـن بعـده

 .(10/والحيري/ 860، 8ج/والدامغاين / 890/الجوزي

/ 29، 0ج/ والــدامغاين/ 112/ابــن الجــوزي(: )بــاب العهــد)وتبعــه يف ذكــر 

 (.520والعسكري / 058/لحيريوا

يكاد يكون محدودا ؛ من حيث أن منهجيـة التـأليف عنـد ، وتأثيره فيمن أتى بعده

مهم، المؤلفين يف الوجوه والنظائر متشاهبة رهم عن متقدِّ بطريقة سـردية ، وينقل متأخِّ

ر ويناقش ويضم المتقاربات لبعضها، خالية من التحرير والمناقشة  . بينما هو يحرِّ

، ذا يمكننا القول أن اإلفادة من كتابة ابن قتيبة لم تظفر بكبير عناية ممن لحقهوهب

كمـا يمكننـا القـول أن مـن أسـباب عـدم تلـك ، حتى جاءت الدراسـات المعاصـرة

 : اإلفادة

، ولم يكن له مؤلف خاص هبذا العلم، واشُتهر هبا، أن ابن قتيبة إمام يف اللغة – 8

 . فُيقتفى أثره

أنـه كمؤلـف وكاتـب يف علـم الوجـوه ( ن أهـم أهـداف هـذا البحـثوهو م) – 0

 . فلم يفطن له الباحثون يف هذا الباب، والنظائر خلت منه المؤلفات يف علوم القرآن

 .طريقته يف تناول األبواب والوجوه والنظائر :المطلب الرابع

نـه يكتـب يالحـظ أ، من يقرأ قراءة المتأمل يف طريقة كتابة ابن قتيبة يف هذا العلـم

ــار يف اللغــة وهــو ، بقلــم العــالم اإلمــام الواثــق مــن زاده العلمــي ــه غب فكيــف يشــق ل

، فـإن لـه القـدح المعلـى، وحين يتناول األبواب أو الوجوه من جهة اللغة، !!إمامها؟

ولـئن كـان ابـن الجـوزي ، وهو حائز على قصب السبق بين مـؤلفي الوجـوه والنظـائر

فقـد ذهـب ، وأكثر النقل عن مثل ابن فـارس، للغويةممن يشار إلى سبقه يف المقدمة ا

                                                 
زوائـد ابـن الجـوزي ، (دراسة وموازنـة، مالوجوه والنظائر يف القرآن الكري)، كدراسة سليمان القرعاوي (8)

مشروع دراسة الوجوه والنظائر عنـد ، للباحث، دراسة تطبيقية تأصيلية، على مقاتل يف الوجوه والنظائر

 . حيث يجري العمل عليها حالي ا، مقاتل بن سليمان دراسة تطبيقية يف جامعة القصيم
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ولعلمه أثـر ، حيث يشير إلى أصل كلمة الباب، أبو محمد ابن قتيبة إلى أبعد من ذلك

غير أنه يمكننـا ، كما أنه لم يتبع سنة بينة يف طريقة تناوله، على الوجوه والتعليق عليها

ولربما نزع إلـى ، تشهاد لهاثم للوجوه واالس، القول أنه يعرض لكلمة الباب ومعناها

أو يف الختام أو حسب مـا تقتضـيه ، مما يثري البحث يف أثناء العرض، اللغة أو غيرها

 .الحال يف رأيه

كما يصح الجزم باعتماده بالجملة على استشهاد من تقدمه بـنفس اآليـات علـى 

لئـك سـواء أو، وهو مع هذا ال يكاد يشبهه أحد من مؤلفي الوجوه والنظـائر، األغلب

خــرج بــه عــن عامــة ، فلــه يف العــرض أســلوب فريــد، أو مــن خلفــه، الــذين بــين يديــه

ولقائل أن يراه قـدوة يف التنـاول والتحريـر يف هـذا البـاب؛ وذلـك أنـه ومـع ، المؤلفين

، إال أنه كتب كتابة محررة من حيث المناقشـة والجمـع والتحليـل، إفادته ممن تقدمه

ا للوجه ثم آياته ب سرد متتابع؛ ولذلك فإنه ال يستقيم يف حق ابن قتيبة فلن تجده عارض 

نظرت فِـي كتـب اْلُوُجـوه والنظـائر ":قول ابن الجوزي عن مؤلفات الوجوه والنظائر

ْشتَِغال بعلوم اْلُقْرآن
ِ
تِي ألفها َأْرَباب اال ، َرَأْيت كل ُمَتَأّخر َعن ُمَتَقـدم يحـذو حـذوه، الَّ

ا َلُه مـن غيـر ف ـا حصـله، كـرة فِيَمـا َنقلـهوينقل َقْوله ُمَقلد  َوَلَقـد قصـد  ..َواَل بحـث َعمَّ

مثــل َأن تــْرجم َبعضــهم ، َفــأتوا بالتهافــت العجــاب، َأْكَثــرهم َكْثــَرة اْلُوُجــوه واألبــواب

ــة: َفَقــاَل  يَّ رِّ َيــاح"،"َذْرنـِـي"َوذكــر فِيــهِ ، َبــاب الذُّ َوتــْرجم . "ومثقــال ذرة"،"وتــذروه الرِّ

َبـا: َبعضهم َفَقاَل  ة "و، "ربـائبكم"و"ربيـون"و، "َأْخـَذة رابيـة"َوذكـر فِيـهِ ، َباب الرِّ جنَـّ

وإليك التفصيل ، "إِذا َرآهُ ، واافتهم إَِلى مثل َهَذا كثير يعجب مِنُْه ُذو اللب، "بَِرْبَوة  

 :يف تحليل تناوله للوجوه والنظائر

                                                 
 . بتصرف (98 :ص)نزهة األعين النواار يف علم الوجوه والنظائر  (8)
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 دراسة حتليلة للوجوه والنظائر عند ابن قتيبة  :املبحث الثاني

 :التحليل اللغوي عند ابن قتيبة يف الوجوه والنظائر :ولالمطلب األ

أتــت علــى معــان ، األبــواب يف علــم الوجــوه والنظــائر إنمــا هــي مفــردات قرآنيــة

ولهذا نجد أن هذا الميدان هو ميدان أبي محمد بن قتيبة؛ حيث ، متعددة يف كتاب اهلل

يل المفــردة يف تحليــل وتفســير وتفصــ، ذلــل جميــع مكنونــات إمامتــه وســبقه اللغــوي

 :وذلك من خالل تناوله اللغوي لعدة جوانب منها، القرآنية يف علم الوجوه والنظائر

، فهـو يـذكر األصـل اللغـوي لكلمـة البـاب: األصل اللغوي لكلمـة البـاب :أوالا 

 :على ثالثة طرق

بــاب )أن يــذكر أصــل كلمــة البــاب يف بدايــة الكــالم عــن الكلمــة؛ كقولــه يف  - 8

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ: كقـول اهلل عـز وجـل، حتم: صل قضىأ القضاء"(:القضاء

ــر] ژڃ ــا[ 10 :الزم ــه عليه ــواب، "أي حتم ــة األب ــر األصــل يف بداي ــد ذك : وق

 . (الرجم، األخذ، الروح، الحرج، البالء، الظلم، السبب والحبل، الكتاب، اإلمام)

ــه يف  - 0 ــاب؛ كقول ــى الب ــة الكــالم عل ــوي يف هناي ــذكر األصــل اللغ ــاب )أن ي ب

مــن : ألّن جميــع هــذه الخــالل ؛وال أرى أصــل هــذا الحــرف إال الطاعــة"(:نــوتالق

وذكــر األصــل يف هنايــة . "والــدعاء وغيــر ذلـك يكــون عنهــا، والقيــام فيهــا، الصـالة

 (.األمر، السعي، الخلق، الصاعقة والصعق، الكريم: )األبواب

كقولـه يف  فال يذكره وإن بدا من سـياق حديثـه أنـه يريـده؛، أن يهمل األصل - 5

، مـن كـالم أو كتـاب أو إشـارة أو رسـالة، لت بهكّل شيء دلّ : الوحي"(:باب الوحي)

ٺ   ژ: وقـال، [865: النسـاء] ژٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  ژ :قال اهلل تعـالى

ولـم ، "فهذا إرسال جربيل بـالقرآن، [80: األنعام] ژٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  

                                                 
 . (012: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (020: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)

 . (062: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)
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، الرجز والرجس، الصالة، المولى، الدين، اإلل، العهد":وابيصرح باألصل يف األب

، الضـرب، المثـل، الفـتح، الفـرح، الضـر، اإليمان، اإلسالم، الخيانة، الفرض، الفتنة

 (.الحساب، المتاع، المحصنات، الناس، السلطان، النسيان، الزوج

ـــة أصـــلين ـــاب األم ـــه ذكـــر يف ب ـــى أن يف األول واآلخـــر؛ ، وتجـــدر اإلشـــارة إل

ڇ   ژ: كقولـه عـز وجـل، الّصـنف مـن النـاس والجماعـة: أصـل األمـة: األمة":لفقا

ـــدا يف الضـــالل  صـــنفًا :أي، ژڇ  ڇ  ڇ   ـــرة] ژڍ  ڍ  ڌ   ژواح : البق

فتقـام األمـة مقـام ، أمة: واألصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد ...،[085

ألهنــم علــى أمــر  ؛مأّمــة محمــد صــّلى اهلل عليــه وســل: ولهــذا قيــل للمســلمين، الــدين

  .وباألول األصل اللغوي، ولعله أراد بالثاين مرجع المعنى المراد يف اآلية، "واحد

ـــــًا ـــــه بالشـــــاهد الشـــــعري: ثاني ـــــه، عنايت ـــــه ب ـــــده لقول ـــــه يف ، وتأيي ـــــا يف قول  كم

ـ، النّفخ: والّروح"(:باب الروح) قـال ذو الّرمـة ، ألنـه ريـح تخـرج عـن الـّروح ؛اسـّمي روح 

 :دحهاق وذكر نارا  

ـــــة ـــــدت كّفنتهـــــا وهـــــي طفل ـــــا ب  فلّم

ــــه ــــت ل ــــا: وقل ــــك وأحيه ــــا إلي  ارفعه

 وااهر لها مـن يـابس الّشـحت واسـتعن

 

** 

** 

** 

 بطلســاء لــم تكمــل ذراعــا وال شــربا

 بروحـــك واقتتـــه لهـــا قيتـــة قـــدرا

 عليها الّصبا واجعل يديك لها سـرتا

  ."أي أحيها بنفخك، وأحيها بروحك: قوله 

، الــروح، الحبــل، الســبب، الصــالة، المــولى، دينالــ: )وانظــر كــذلك األبــواب

 . فكلها احتوت على استدالله بالشعر، (الحساب، الخلق، الوحي

ــــًا ــــواب :ثالث ــــبعض األب ــــة ل ــــاب )كمــــا يف ، ذكــــره بعــــض المعــــاين اللغوي ب

                                                 
 . بتصرف (019: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

ــرآن  (0) ــل مشــكل الق ــلو، (062: ص)تأوي ــن الطوي ــات م ــة ص ، األبي ــوان ذي الرم ــي يف دي  -8109وه

8100 . 
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وبـاب ، باب الـرجم)وكذلك ، د فالنهكان ذلك بع: يقال، عهد: والّزمان"(:العهد

 (.وباب الظلم، الدين

:عنايته بالتحرير :لمطلب الثاينا

ال يشــك نــاار ودارس لكتــب الوجــوه والنظــائر بدقــة كــالم ابــن الجــوزي حــين 

ا َلـهُ ، َرَأْيت كل ُمَتَأّخر َعن ُمَتَقدم يحذو حذوه":قال مـن غيـر فكـرة ، وينقل َقْوله ُمَقلد 

ا حصله، فِيَما َنقله  . "..َواَل بحث َعمَّ

ثــم ســرد ، تكتفــي بعــرض الوجــه، ريقــة ســرديةفالمتــأخر ينقــل عــن المتقــدم بط

مــن  -قبــل المعاصــرين  -ولقــد شــحت عامـة الكتــب المؤلفــة ، اآليـات المتعلقــة بــه

ومـدى عالقتـه ، أو قوته من ضـعفه، التعليقات والتحريرات التي تعتني بصحة الوجه

 . بغيره من الوجوه

مــن حيــث ، ولقــد ســلك ابــن قتيبــة يف كتابتــه يف الوجــوه والنظــائر مســلكا فريــدا  

ــه أن ُيحتــذى، التحريــر والمناقشــة العلميــة ــا حقُّ فهــو ينــاقش ، مــا جعــل مســلكه طريق 

 :ويحرر ويعلل؛ ويمكننا عرض طريقته يف التحرير والمناقشة من خالل أمرين

بـاب )مـن غيـر تـرجيح؛ كقولـه يف  -بعـد ذكـره إيـاه  -تعليقه علـى الوجـه  :أوالا 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ: كقوله تعـالى؛ ّربايناإلمام وال: ثم تصير األّمة"(:األمة

 ؛فسّمي أّمـة، ألنه ومن اتبعه أّمة ؛ا يقتدي به الناسإمام  : أي ؛[802: النحل] ژڤ  

 .ألنه سبب االجتماع

ألنه اجتمع عنده من خالل الخير مـا يكـون مثلـه  ؛وقد يجوز أن يكون سّمي أّمة

 . "يقوم مقام أمة هو: أي؛ فالن أّمة وحده: ومن هذا يقال، يف أمة

                                                 
 . (022: ص)لقرآن تأويل مشكل ا (8)

زوائـد ابـن )وللباحـث يف رسـالته الماجسـتير ، (98: ص)نزهة األعين النواار يف علم الوجوه والنظـائر  (0)

تجربة يف دراسة الوجوه وميخذها وصحيحها ، (دراسة تطبيقية، الجوزي على مقاتل يف الجوه والنظائر

 . وضعيفها

 . (010: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
142 

 وقــــد يعلـــــق علـــــى الوجــــه مبين ـــــا ميلـــــه لقــــول دون آخـــــر فيـــــه؛ كمـــــا يف 

أي أشـار ، [88: مـريم] ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ژ: وقـال"(:بـاب الـوحي)

 .إليهم وأومأ

 .كتب إليهم: وقال بعض المفسرين

  :قال أبو محمد
ّ
گ   ژ: ألنه قـال يف موضـع آخـر ؛والتفسير األول أعجب إلي

تحريـك الشـفتين أو : والرمز، [18: آل عمران] ژڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ   گ  گ  گ 

 .اوال يكون كتاب  ، الحاجبين أو العينين

ا؛ كمــا يف األبــواب ، الــدين: )ويف غيــر هــذين البــابين ســتجد لــه مناقشــة وتحريــر 

 .(الفتح، الحرج، الفرض، القنوت، اإلل، اإليمان، الظلم، الصالة

ا بعالقتـه بالبـاب؛ كمـا يف  -بعد ذكره إياه  -لوجه عنايته بالتعليل ل: ثانيًا مصرح 

گ    ژ: - حكايـة عـن قـوم فرعـون -قال اهلل تعالى. العذاب: الّرجز"(:باب الرجز)

ــد ، أي العــذاب ؛[851: األعــراف] ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ ثــم قــد يســّمى كي

  ژڇ  ڇ    ڇ   ڇ   ژ: قـال اهلل تعـالى، ألّنه سبب العـذاب ؛ارجز  : الشيطان

 . "[88: ألنفالا]

فإنما ، ألن كّل شيء يكون ؛باألمر: ويكنى عن كل شيء"(:باب األمر)وقوله يف 

چ چ   چ ژ: يقول اهلل تعالى، ألن األمر سببها ؛اأمور  : فسميت األشياء، يكون بأمر اهلل

 ."[25: الشورى] ژچ  ڇ

بـاب )قولـه يف وتقريب المعنى بعدها؛ ك، وقد يذكر التعليل مكتفيًا بالم التعليل

، ألّن االختبـار الـذي هـو بـالء وابـتالء ؛بـالء: وللشـر، بـالء: ثم يقال للخيـر"(:البالء

ـــال اهلل تعـــالى، يكـــون هبمـــا ـــاء] ژی  جئ  حئ  مئىئ  ژ :ق أي  ؛[52: األنبي

                                                 
 .(062: ص)شكل القرآن تأويل م( 8)

 . (020: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)

 . (022: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)
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 . "لنعلم كيف شكركم؟، لنعلم كيف صربكم؟ وبالخير، نختربكم بالشر

وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ: وقــال عــز وجــل"(:بــاب الــروح)وكقولــه يف 

 [.92: اإلسراء] ژۈئ  ېئ

 ؛-بـاأللف والنـون- نسـبوا إلـى الـّروح، ألهنـم أرواح ؛الّروحـانيّون: ويقال للمالئكـة

، الرجـز:)وانظـر كـذلك األبـواب، "رقبـاينّ وشـعراينّ: كما يقال، ألهنا نسبة الخلقة

 (.والفتح، والوحي، والحرج

 .ابتعاده عن التكثير :المطلب الثالث

ا مـن ح يث ال يكاد نـاار يف كتـب المـؤلفين يف الوجـوه والنظـائر إال ويجـد كثيـر 

وأكثر ما يذكرونه؛ إما أن تكون عالقة الوجـه بالبـاب مـن ، أو تتقارب، الوجوه تتشابه

ــال ــل التفســير بالمث ــه، قبي ــة الســياق، أو تفســير الشــيء بمــا يقارب ــة ، أو بدالل أو عالق

فيعمـد الكثيـر ، أو المعنـى المشـهور للفـظ يف اللغـة، أو أصل اللفظ يف اللغـة، السببية

وهــي يمكــن أن تتــداخل وتتقــارب؛ علــى حــد تعبيــر ابــن ، مــنهم إلــى تكثيــر الوجــوه

ــه ــواب":الجــوزي يف قول ــوه واألب ــَرة اْلُوُج ــرهم َكْث ــد قصــد َأْكَث ــأتوا بالتهافــت ، َوَلَق َف

  ."العجاب

يـرى ، م مـن علـوم القـرآنومن يطلع على تناول أبي محمد ابـن قتيبـة لهـذا العلـ

ويمكننـا اسـتجالء هـذا ، أو ما يقاربـه، وذكر الشيء وما يجاوره، إمامته تأنف التكرار

 : األسلوب عنده من خالل ما يلي

بـــاب الســـبب )أن يـــذكر البـــاب ومـــا يقاربـــه يف تبويـــب واحـــد؛ كمـــا يف : أوال  

ت بـه إلـى ثم قيل لكل شيء وصل، الحبل: الّسبب أصله، السبب والحبل"(:والحبل

 . سبب: أو حاجة تريدها، موضع

أي آصـرة ، ومـا بينـي وبينـك سـبب، أي وصـلني إليـك، فالن سببي إليك: تقول

                                                 
 . (020: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (062: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)

 . (98: ص)نزهة األعين النواار يف علم الوجوه والنظائر  (5)
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ألّنـك بسـلوكه تصـل إلـى الموضـع  ؛سبب: ومنه قيل للطريق. أو عاطفة موّدة، رحم

وأســباب ، طريقــًا: أي ؛[92: الكهــف] ژڀ  ڀژ: قــال عــز وجــل، الــذي تريــده

حكايـة  - قال اهلل عز وجل، الوصول إلى السماء يكون بدخولها ألن ؛أبواهبا: السماء

 .[52، 56: غافر] ژگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ   ژ: - عن فرعون

 :وقال زهير

ــه   ومــن هــاب أســباب المنايــا ينلن

 

ولو نال أسـباب الّسـماء بسـّلم **

 ؛[825: آل عمـران] ژڦ  ڄ  ڄ   ژ: قال اهلل عز وجل، وكذلك الحبل 

 .ألنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته ؛تمسكوا به: يريد، هلل أو بكتابهبعهد ا :أي

واآلمن منبسـط باألمـان ، ألّن الخائف مسترت مقموع ؛حبل: ويقال لألمان أيضًا

 .فهو له حبل إلى كل موضع يريده، متصّرف

آل ] ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ژ: قـال اهلل تعـالى

 :وقال األعشى  .بأمان: أي ؛[880: عمران

 وإذا تجّوزهـــــــا حبـــــــال قبيلـــــــة

 

  أخذت من األخرى إليك حبالها **

 :وأما قول امرئ القيس 

 إّنــــــي بحبلــــــك واصــــــل حبلــــــي 

 

 وبـــــريش نبلـــــك رائـــــش نبلـــــي **

 .إّني واصل بيني وبينك: فإنه يريد 

، وعلـى كـل واحـد منهمـا حبـل، يكونان مفرتقين: وأصل هذا يكون يف البعيرين

  ."بأن يوصل حبل هذا بحبل هذا فيقرنان

واسـتدل لهمـا مـن ، وجعـل لكـل بـاب وجهـين، فرتاه ذكر البابين يف باب واحـد

 .القرآن الكريم

                                                 
 . (52ص )سلمى وهو يف ديوان زهير بن أبي ، لبيت من الطويلا (8)

 . (20ص )وهو يف ديوان األعشى ، البيت من الكامل (0)

 . (050ص )وهو يف ديوان امرئ القيس ، البيت من الكامل (5)

 . (026: ص)تأويل مشكل القرآن  (1)
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ـا ، أن يذكر الوجه وما يقاربه كوجه واحد :ثانيًا فـرتى الـوجهين عنـد غيـره وجه 

: كقولـه، ثماإلشراك والكفر واإل: والفتنة"(:باب الفتنة)واحدا  عنده؛ كما يف قوله يف 

 ژپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ: وقال، شرك: أي ؛[805 :البقرة] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ژ

: أي ؛[10: التوبـة] ژڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ   ژ: وقـال، يعنـي الشـرك ؛[808: البقرة]

: أي ؛[65: النـور] ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ   ژ: وقـال، يف اإلثـم

. "كفرتم وآثمتموها: أي ؛[81: الحديد] ژڑ       ڑ       ک ژ: قالو، كفر وإثم

؛ ولمتأمـل يف بينما تجد هذين المعنيين عند يحيى بن سالم على وجهين مختلفـين

، خصوصـًا يف تفاسـير السـلف، الشرك والكفر أن يوجـد العالقـة يف اخـتالف التنـوع

ـــان يف  ـــة بينهمـــا يف تســـمية الوجـــه؛ حيـــث إهنمـــا يتقارب ـــة للمقارب ـــن قتيب  فـــذهب اب

 .معنى اآليات

ا بالشريف الفاضل(باب الكريم)ومثل هذا يف  واستدل لكل ، ؛ حيث سمى وجه 

: ؛ حيــث ذكــر عنــد وجــه التعــذيب(بــاب األخــذ)وكــذلك يف ، منهمــا بــدليل خــاص

 . بينما هو عند مقاتل وجهان مختلفان، التعذيب أو القتل

خزونـه وسـعة م، مسـتعينًا بإمامتـه اللغويـة، قـد ينـاقش المناقشـة العميقـة :ثالثـًا

ثم يتخذ طريقًا جديدا ؛ ليعيد الوجوه ، فيعرض الوجوه التي ذكروها، العلمي الشامل

؛ حيث ذكر يحيى ابن سـالم للفـرض (باب الفرض)ويتجلى هذا يف ، إلى وجه واحد

بينــا قــال ابــن ، (الفريضــة بعينهــا، أنــزل، أحــل، بــّين، أوجــب: )وجوهــا خمســة هــي

قـال اهلل ، أوجبتـه: أي، ضـت عليـك كـذافر: ويقـال، وجـوب الشـيء: لفرضا":قتيبة

ــالى ــرة] ژٻ  پ  پ  پ  ژ: تع ــى نفســه: أي ؛[802: البق ــه عل ــال، أوجب : وق

ــرة] ژى  ى  ائ  ژ ــكم: أي ؛[052: البق ــزمتم أنفس ــال، أل ې  ې  ى   ژ: وق

ومنـــه قولـــه يف آيـــة ، ألزمنـــاهم: أي ؛[22: األحـــزاب] ژى   ائ  ائ  ەئ  

                                                 
 . (062: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (820ص)التصاريف ليحيى بن سالم  (0)

 . (022ص)ان األشباه والنظائر لمقاتل بن سليم (5)
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ــا -الصــدقات  ــّدد أهله ــد أن ع ــاء] ژی  یی   ی  ژ :- بع ــل  ؛[88: النس وقي

 .فريضة :وقيل لسهام الميراث، فريضة: للصالة المكتوبة

روا أوجب لكم أن تكفِّ : أي ؛[0: التحريم] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ژ: وقال

 .إذا حلفتم

 :ومثلهـا: قـال، بّين لكم كيـف تكّفـرون عنهـا: وبعض المفسرين يجعلها بمعنى

ـــور] ژٱ  ٻ  ٻژ ـــد يجـــوز يف اللغـــة أن يكـــون ، اهـــابينّ : أي ؛[8: الن وق

 .أوجبنا العمل بما فيها: فرضناها

ــال ــال ، [92: القصــص] ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ژ: وق ق

وقد يجوز يف اللغة أن يكون أوجب عليك العمل ، فيه أنزل عليك القرآن: المفسرون

 .بما فيه

ـــــــال ـــــــزاب]ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ژ: وق ـــــــال  ،[59: األح ق

، ما أوجب لـه مـن النكـاح: وقد يجوز يف اللغة أن يكون، فيما أحل اهلل له: المفسرون

 . "نكاح أكثر من أربع: يعني

وال أرى ":عـن جميـع الوجـوه التـي ذكرهـا( بـاب القنـوت)ومثله قوله يف هنايـة 

، والقيـام فيهـا، مـن الصـالة: ألّن جميـع هـذه الخـالل ؛أصل هذا الحـرف إال الطاعـة

 . "دعاء وغير ذلك يكون عنهاوال

كّل شيء دللت به من كالم أو كتاب أو إشـارة : الوحي"(:باب الوحي)وقال يف 

، [865: النســـاء] ژٻ     ٻ   ٻ    ٻ پ  پ   پ   ژ :قـــال اهلل تعـــالى. أو رســـالة

فهــذا إرســال جربيــل ، [80: األنعــام] ژٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ: وقــال

ــالقرآن ــيهم ، [88: مــريم] ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ ژ: وقــال .ب أي أشــار إل

 .كتب إليهم: وقال بعض المفسرين .وأومأ

                                                 
 . (068: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (020: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)
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 ":قال أبو محمد
ّ
گ    گ ژ: ألنه قال يف موضع آخر ؛والتفسير األول أعجب إلي

  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 . "وال يكون كتابا، نينتحريك الشفتين أو الحاجبين أو العي: والرمز؛ [18: آل عمران]

 .فاألصل عنده المناقشة والتعليل والتحرير

نظرات تحليلية يف تناوله للوجـوه والنظـائر مقارنـة بمـن تقدمـه : المطلب الرابع

 .(ويحيى بن سل ، مقاتل ابن سليمان)

 :مقارانات بينه وبين من تقدمه: أوالا 

قـد سـبقه إليهـا ، بعـين باب ـاجميع مـاذكره ابـن قتيبـة مـن أربعـة وأر :األبواب - 3

إال ، حسب ما تقدم عرضـه مفصـال  ، مقاتل بن سليمان أو يحيى بن سالم أو هما معًا

وأورد ، ولباب اإلل تناولأ انفرد به؛ حيث ذكـر وجهـين، (والبالء، اإلل والعهد)باب 

: قـال مجاهـد يف قولـه سـبحانه. اهلل تعـالى: اإلّل هو اإلّل ":لهما آية واحدة حيث قال

( جـرب إّل )ومنه . ويعني اهلل عز وجل ؛[82: التوبة] ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  ژ

وقال ، إّل كما اشتق لها الّرجم من الّرحمن: ويقال للرحم، يف قراءة من قرأه بالتشديد

  :حّسان

ــــــريش  ــــــك يف ق ــــــرك إن إّل  لعم

 

 كـــإّل الّســـقب مـــن رأل النّعـــام **

 .وقرباك منهم، رحمك فيهم: أي 

فهـو وجـه ، ال َيْرُقُبوَن فِي ُمْؤمِن  إاِلًّ إلـى الـّرحم :ذهب باإلّل يف قوله تعالىومن 

  :كما قال الشاعر ؛حسن

 دعـــوا رحمـــا فينـــا وال يرقبوهنـــا 

 

 وصــّدت بأيــديها النّســاء عــن الــّدم  **

وقد قال ، اأن المشركين لم يكونوا يرقبون يف قراباام من المسلمين رحم  : يريد 

ــه الســالماهلل تعــالى ل ــه علي : الشــورى] ژڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ژ: نبي

                                                 
 . (062: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (822)وهو لحسان بن ثابت يف ديوانه ص ، البيت من الوافر (0)
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ا إال أن يريــد ال أســألكم علــى مــا أتيــتكم بــه مــن الهــدى أجــر  : قــال ابــن عبــاس، [05

وقـال ، والدات كثيرة يف بطـون قـريش وكانت لرسول اهلل ، توّدوين يف القرابة منكم

 .[809: التوبة] ژھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ: اهلل عز وجل

ــت قــريش: قــال ابــن عبــاس ــة: قال ــوّده يف القراب ــا ، يســألنا أن ن وهــو يشــتم آلهتن

 .[12: سبأ] ژی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  ژ: فأنزل اهلل تعالى! ويعيبها؟

  ."ألّنه باهلل يكون ؛(إّل : )ويقال للعهد

 :فقد ذهب يف معنى اإلل يف آية التوبة إلى وجهين

 .ونقله عن مجاهد، أنه اهلل تعالى :الوجه األول

 .ونقله عن ابن عباس، القرابة :الوجه الثاين

ــر الســمعاين ــو المظف ــال أب ــي":ق ــَوال فِ ــت اأْلَْق ــد  :"إاِلَّ "اْختلف ــن ُمَجاِه ُرِوَي َع

ة":َوفِي الشاذ قرَئ ، ُهَو اهلل َتَعاَلى"إاِلَّ "َأن  .ُهَو اهلل: وإيل، "اَل يرقبوا فِيُكم إيال َواَل ذمَّ

اب  -َرِضــي اهلل َعنــُه  -بكــر َوُرِوَي َعـن أبــي   َأنـه َقــاَل فـِـي َكلَِمــات ُمَســْيلَمة اْلكــذَّ

َماء تكدرين َواَل ـاَل ال، كم تنقين، َيا ضفدع نقي نقي: ِحين سمع َأنه َيُقول -َلعنه اهلل  -

َراب تمنعين  .من اهلل: إِن َهَذا َكاَلم لم يخرج من إل َيْعنِي: َفَقاَل َأُبو بكر، الشَّ

 .التذمم: والذمة، اإلل ُهَو اْلَعْهد: ل الثَّانِي َقول أبي ُعَبْيَدةَواْلَقوْ 

اك : َوالثَّالـِـث ــحَّ إِن اإلل ُهــَو : َقــاَل  -َوُهــَو أولــى اأْلََقاِويــل وأحســنها  -َقــول الضَّ

  ."اْلَعْهد: والذمة، اْلَقَراَبة

عهـد؛ بعـد أن ذكـر هـذين القـولين باإلضـافة إلـى ال -وقد قال أبو جعفر الطربي 

قــال ":-جــاعال  جميــع األقــوال محــل القبــول وأن االخــتالف بينهــا اخــتالف تنــوع 

إن اهلل تعـالى ذكـره أخـرب عـن : وأولى األقوال يف ذلـك بالصـواب أن يقـال: جعفرأبو

، الـذين أمـر نبيَّـه والمـؤمنين بقـتلهم بعـد انسـال  األشـهر الحـرم، هـؤالء المشـركين

هنـم لـو اهـروا علـى المـؤمنين لـم يرقبـوا أ: وحصرهم والقعود لهم على كل مرصـد

                                                 
 . (022: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (0/002)تفسير السمعاين  (0)
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، والحلـف، والعقد، وهي العهد: اسم يشتمل على معان ثالثة: "اإلّل "و، "إال"فيهم

ولـم ، فإْذ كانت الكلمة تشمل هـذه المعـاين الثالثـة، "اهلل"ا بمعنىوهو أيض  ، والقرابة

ا جـل فالصـواب أن ُيَعـّم ذلـك كمـا عـّم هبـ، يكن اهلل خّص من ذلك معنى دون معنـى

ـــة ـــا الثالث ـــاؤه معانيه ـــال، ثن ـــؤمن  اهللَ : فيق ـــون يف م ـــة  ، ال يرقب ا، وال قراب ـــد   ، وال عه

ا  . "وال ميثاق 

ويتبين من هذا العرض للخالف أن أبا محمد ذكر الوجـه األول باعتبـار القـراءة 

 . وهو بمعنى اهلل(جرب إل)التي أشار إليها من 

 .المتواترة وتأيت بمعنى القرابة والعهد وأما الوجه الثاين فهو على القراءة

فاألصل أن مقاتل بن سليمان ويحيى بن سالم استوعبا أكثر  :الوجوه - 5

ا منه يف عامة األبواب، الوجوه عند ابن قتيبة ، وال يكاد يزيد عليهما، وهما أكثر وجوه 

ا ما ينقص عنهما ه لم ونجد مع ذلك أن، وذلك لضمه المتقارب وتحريره، بل هو كثير 

ا لم يسبقاه إليها؛ كقوله  -مع تحريره  -بل هو ، يكن ناقال  لكل شيء وجدنا له وجوه 

 ضّل : يقال، الحيرة والعدول عن الحق والطريق: الّضالل":يف باب الضالل

 ژک   ک  ک ژ: ومنه قوله تعالى. ضل عن الطريق :كما يقال، عن الحق

ومثله كتاب الصالة وجه ، محمدفهذا الوجه لم يسبق إليه أبو ، [2: الضحى]

وباب ، (ضد النفع)وباب الضر وجه ، (الكفر والنفاق)وباب الرجس وجه ، (الدين)

وباب المثل ، (الكثير الكرم)وباب الكريم وجه ، (الوسوسة)و( المنام)الوحي وجه 

اإلنشاء )وباب الخلق وجه ، (الشدة)وباب البأس وجه ، (الصورة والصفة)وجه 

، (وجه ذوات األزواج )وباب المحصنات ، (الظن)وباب الرجم وجه ، (واالبتداء

 .(الكثير)وباب الحساب وجه 

 .فرتاه مضيفًا إضافة الفتة حقيقة باإلثارة واإلشارة

                                                 
 . (81/819)للطربي ، جامع البيان (8)

 . (8/629)إعراب القراءات الشواذ للعكربي : انظر (0)

 . (021: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)

 . (512ص)والتصاريف ليحيى بن سالم ، (002ص)لمقاتل بن سليمان ، األشباه والنظائر: انظر (1)
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وأكثر اآليات التي أوردها ابن قتيبة موجـودة عنـد ، اآليات الت  اسشتهد بها - 0

ا، أو يحيى بن سالم، مقاتل ابن سليمان وقد يزيد آيات مما ينقدح يف ذهنه ، أو هما مع 

 .أو تأييد قول ذهب إليه، أو تكون محل استدالل عنده يف مناقشته، موافقتها للوجه

: ويمكن تسمية األبواب التي لم يخرج باستشـهاده عـن مـن سـبقه وهـي أبـواب

 (.األمر، السعي، الرجم، النسيان، الفرح، الخيانة، الكتاب)

 :د بها ابن قتيبة يف تناوله للوجوه والنظائرنظرات تحليلة انفر :ثانيًا

ويأيت بما يشعر أن هذا ، ثم يستدل لها من القرآن، قد يورد معنى كلمة الباب - 8

ثـــم يفصـــل يف الوجـــوه؛ كقولـــه يف بـــاب ، معنـــى عـــام يشـــمل عامـــة الوجـــوه بعـــده

: القصـص] ژپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ژ: كقولـه، أصل هدى أرشد":الهدى

ثـم يصـير اإلرشـاد  .أي أرشـدنا ؛[00: ص] ژگ    گ      گ  گ      ژ: وقولـه، [00

گ   ژ: وقولـه .أي بّينـا لهـم ؛[82: فصـلت] ژٴۇ  ۋ  ۋ   ژ: كقولـه، بمعـان

ڌ  ڌ  ڎ       ژ: وقولـه، أي أو لم يبّين لهم ؛[06: السجدة] ژگ  گ  گ  ڳ  

ـــراف] ژڎ  ڈ   ـــم ؛[822: األع ـــّين له ـــم يب ـــع ، أي أل ـــاد يف جمي  فاإلرش

 .ذه بالبيانه

 يـدعوهم ؛[2: الرعـد] ژڃ  ڃ  ڃ  ژ: كقوله، ومنها إرشاد بالدعاء
ّ
، أي نبـي

ٹ  ڤ   ژ، أي يـدعون؛ [25: األنبيـاء] ژٻ ٻ ٱ  ٻژ: وقولـه

 .أي تدعو ؛[20: الشورى] ژڤ  ڤ  ڤ

 ؛[22: طـه] ژيت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج   ژ: كقولـه، ومنهـا إرشـاد باإللهـام

طلب المرعى وتوّقى : ويقال، ى أي ألهمه إتيان األنثىثم هد، أي صورته من اإلناث

أي هدى الذكر باإللهـام  ؛[5: األعلى] ژہ  ہ   ھ    ژ: وقوله عز وجل، المهالك

 .إلتيان األنثى

أي  ؛[20: يوسف] ژىب  يب  جت  حت  خت    مت   ژ: كقوله، ومنها إرشاد باإلمضاء

 .ال يصلحه: ويقال، ال يمضيه وال ينفذه
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 . "من بعض وبعض هذا قريب

 (.الرجم، األخذ، الكريم، اإلسالم، الكتاب، اإلمام: )وانظر نحوه يف األبواب

أصـل "(:بـاب األمـة)كما يف قوله يف ، قد يقتنص المعنى من السياق القرآين - 0

أي ؛ ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ: كقولـه عـز وجـل، الّصنف من النـاس والجماعـة: األمة

( بـاب الـدين)ويف ، [085: البقـرة] ژ  ڍ  ڍ  ڌ ژيف الضـالل  واحـدا   صنفًا

 ژڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ژ، مـن قولـه تعـالى، الحسـاب: والـّدين":قـال

ــة] ــه عــز وجــل، [56: التوب ــه قول ــور] ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ: ومن   ؛[02: الن

 ووجــه اإليمــان باللســان يف ، ومثلــه يف وجــه الــنقص يف بــاب الظلــم. "أي حســاهبم

 .باب اإليمان

يستعين بالتفسـير بالمـأثور علـى معنـى يريـده؛ سـواء كـان اسـتدالله مـن قد  - 5

أّي : وسـئل ، القيـام: القنـوت القنـوت":؛ حيـث قـال(باب القنوت)كما يف ، السنة

 .أي طول القيام «طول القنوت»: الصالة أفضل؟ فقال

أي أمــن هــو  ؛[0: الزمــر] ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ژ: وقــال تعــالى

 .ألهنا بالقيام تكون: الصالة قنوتافسميت ، مصّل 

مثـل المجاهـد يف سـبيل اهلل كمثـل القانـت »: أنـه قـال، عليـه السـالم، وروي عنه

                                                 
 . (019: ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 . (019: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)

 . (025: ص)مشكل القرآن تأويل  (5)

، (8108)وابـن ماجـه حـديث ، (592)والرتمذي حديث ، (862)أخرجه مسلم يف المسافرين حديث  (1)

والبيهقـي يف ، (592، 1/592، 180، 508، 581، 5/520)وأحمد يف المسـند ، (2/29)والنسائي 

، (8/019)رح السـنة والبغـوي يف شـ، (82/19)والطرباين يف المعجم الكبير ، (5/9)السنن الكربى 

، (8/66)والســيوطي يف الــدر المنثــور ، (5/886، 68، 62، 8/21)والهيثمــي يف مجمــع الزوائــد 

رزاق يف عبــدالو، (5/120)والمنــذري يف الرتغيــب والرتهيــب ، (01)والهيثمــي يف مــوارد الظمــين 

، 8/000)ر والطحـاوي يف شـرح معـاين اآلثـا، (8/850)رب يف التمهيـد عبـدالوابـن ، (1912)مصنفه 

ــــال ، (126 ــــز العم ــــدي يف كن ــــي الهن ــــيره ، (11829، 80629، 8122)والمتق ــــي يف تفس والقرطب

وأبـو ، (6/526)وابن عساكر يف اذيب تـاريخ دمشـق ، (0/101)وابن كثير يف تفسيره ، (82/050)

 . (8/08)وتاريخ أصبهان ، (5/522)نعيم يف حلية األولياء 
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 .يعني المصّلي الّصائم ؛«الصائم

 .ا يف الصالة قبل الركوع أو بعدهألّنه إنما يدعو به قائم  ؛ قنوت: ثم قيل للدعاء

 ن اإلمساك عن الكالم يكـون يفأل ؛اإلمساك عن الكالم يف الصالة قنوت: وقيل

 .ال يجوز ألحد أن يأيت فيه بشيء غير القرآن، القيام

پ ژ: كنا نـتكلم يف الصـالة حتـى نزلـت: قال زيد بن أرقم پ     ژپ  

ــرة] ــا بالســكوت، [059 :البق ــا عــن الكــالم وأمرن ــواب ، "فنهين ــك يف أب ــل ذل ومث

 .والعهد، والصالة، المولى

كمـا تقـدم يف بـاب ، السـلف للقـول الـذي يـذهب إليـه كما أنه قد يستدل بـأقوال

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ   ژ: وقال ابـن عبـاس يف قـول اهلل تعـالى"(:باب الفتح)وكقوله يف ، اإلل

، حتــى تزوجــت بنــت مشــرح، أقرؤهــا وال أدري مــا هــي كنــت، [8: الفــتح] ژٻ  

يف بــاب ومثلــه كــذلك ، "أي حكــم اهلل بينــي وبينــك ؛فــتح اهلل بينــي وبينــك: فقالــت

 .والسعي، القنوت

ــن ســماهم المفســرين ــن م ــول ع ــذكر الق ــد ي ــواب، وق ــا يف األب ــرض: )كم ، الف

كما يفيـد سـياق ، وأحسبه يريد هبم السلف، (والسعي، والوحي، والصاعقة، والروح

قد تكلم المفسرون يف هذه اآلية بمـا فيـه ":حديثه يف بعض المواضع من كتابه؛ كقوله

أنـه ، عـن قتـادة، عن معمر، ّرزاقعبدالفروى  :غير لفظهممقنع وغناء عن أن يوّضح ب

ۈ  ۈ  ٴۇ   ژعلمـــوا : أي؛ ژۆ   ژمـــن قـــومهم  ژۇ  ۆ ژ: قـــال

 . "وكان يقرؤها بالتشديد ژۋ   ۋ

                                                 
والهيثمـي يف مجمـع الزوائـد ، (1/020)وأحمـد يف المسـند ، (882)أخرجه مسلم يف اإلمـارة حـديث  (8)

، 82628)والمتقي الهندي يف كنـز العمـال ، (016، 8/012)والسيوطي يف الدر المنثور ، (2/022)

، (580، 2/092)وابــن أبـــي شــيبة يف مصـــنفه ، (0/82)والربيــع بــن حبيـــب يف مســنده ، (82620

 . (0/829)والبيهقي يف السنن الكربى 

 . (028: ص)تأويل مشكل القرآن  (0)

 . (069: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)

 . (051: ص)تأويل مشكل القرآن  (1)
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: ومن قرأ":وكقوله يف باب الروح، قد يذكر القراءات كما تقدم يف باب اإلل - 1

. الرزق :والريحان. راد فرحمة ورزقأ، بضم الراء[ 90: الواقعة] ژحأ َوَرْيحانأ وَفرُ ژ

 :قال النّمر بن تولب

 ســــــــــالم اإللــــــــــه وريحانــــــــــه 

 

 ورحمتــــــــــــــه وســــــــــــــماء درر  **

وهـذا شـاهد ، ژک  ک   ژ: كما قـال اهلل تعـالى ؛فجمع بين الّرزق والرحمة 

 .لتفسير المفسرين

 .حياة وبقاء ال موت فيه: أراد، قال أبو عبيدة َفَرْوحأ 

وكذلك يف ، "الّراحة وطيب النّسيم: أراد ؛الفتحب ژک  ک   ژ: ومن قرأ

 .باب السعي

وقـال "(:باب الرؤية)يف : أشار إلى المعنى باألكثرية يف موضع واحد؛ فقال - 2

ألـم [: 05: آل عمـران] ژٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ: المفسرون يف قوله

 . "وكذلك أكثر ما يف القرآن، تخربوا

بــاب )حــين ذكــر لفــظ أولــى يف ، بــاب يف موضــع واحــدخــرج عــن لفــظ ال - 6

 ؛[6: األحـزاب] ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ژ: وقـال اهلل عـز وجـل"(:المـولى

كانت طاعته أولى ، ودعتهم أنفسهم إلى خالف ذلك األمر، إذا دعاهم إلى أمر: يريد

 . "هبم من طاعتهم ألنفسهم

                                                 
 . (512ص )وهو يف ديوان النمر بن تولب ، البيت من المتقارب (8)

. وقـرأ البـاقون بفتحهـا. وانفرد بذلك ابن مهـران عـن روح، فروى رويس بضم الراء، فروح :يف اختلفوا (0)

( أنـا)، عمـر بـن طـربزاذ( أنـا)، فـأقر بـه، أخـربك علـي بـن أحمـد، على شيخنا عمر بن الحسن( قرأت)

( أنـا)أبـو علـي اللؤلـؤي ( أنـا)أبـو عمـرو الهاشـمي ( أنـا)أحمد بن علـي الحـافظ ( أنا)بدر الكرخي أبو

 هارون بن موسـى النحـوي عـن بـديل بـن ميسـرة عـن( ثنا)مسلم بن إبراهيم ( ثنا)سليمان بن األشعث 

تعني . فروح وريحان: يقرؤها سمعت رسول اهلل : قالت،  بن شقيق عن عائشة رضي اهلل عنهاعبداهلل

البـن النشـر يف القـراءات العشـر "أخرجه أبو داود يف سننه كما أخرجناه. الحياة الدائمة: أي، بضم الراء

 (. 0/595)الجزري 

 . (066: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)

 . (028: ص) تأويل مشكل القرآن (1)

 . (021: ص)تأويل مشكل القرآن  (2)
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 اخلامة

وعلى آله وصـحبه ، لى نبينا محمدوالصالة والسالم ع، الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعد، أجمعين

، فمن خالل أيـام وسـاعات مـن تأمـل كـالم ابـن قتيبـة يف علـم الوجـوه والنظـائر

فإنه يصح للباحث أن يعرض لنتائج هذه الدراسة ، والنظر فيمن تقدمه ومن تأخر عنه

 :والتي من أهمها

أن يستنقذه ، آن عند ابن قتيبةَحْسُب بحث  يف إبراز هذا العلم من علوم القر :أوالا 

مـن هــذا التناسـي الــذي وقــع عليـه؛ إذ لــم يعـد يف المــؤلفين يف هــذا العلـم مــن علــوم 

، -مع ُبعد أكثر مضمونه  -القرآن؛ وإلن صح لهم ذكر مؤلف عن أبي العباس المربد 

؛ فإن أبا محمد -مع أهنا محدودة بوجهين  -أو سرد جملة من كتاب أفراد ابن فارس 

 .وموافقة المضمون لمصطلح الوجوه والنظائر، قتيبة قد سبق يف الزمانبن ا

يف ، ما من شك أن ابن قتيبة هـو أول مـن حلـل لفـظ البـاب تحلـيال  لغويـًا: ثانيًا

من هذه الكتب التي وصلتنا؛ وإن صح السبق البن الجـوزي ، مقدمة لغوية لكل باب

 .قه وهو إمام اللغةيف نقله عن ابن فارس يف النزهة؛ فإن ابن قتيبة سب

أو السـرد السـريع المعتمـد علـى غيـره ممـن ، خلع ابن قتيبـة ربقـة التقليـد: ثالثًا

فهو يذكر الوجه ومايشاهبه ، فرتاه بتحريره وتحقيقه يأنف من التجاور والتكرار، سبقه

 .أو يعلق عليه بتجويز معنى آخر فيه، وجها واحد

وأبـان عـن إمـام متفـنن يف شـتى ، زيـراحتوى ماكتبه ابن قتيبة على علـم غ: رابعًا

وبــأقوال ، ويســتدل بالســنة المطهــرة، ويستشــهد بالشــعر، العلــوم؛ فهــو يعــرض للغــة

 .ويذكر القراءات القرآنية كذلك، السلف

أو يحيـى ، من شك أنَّ ابن قتيبة اطَّلع على كتاب مقاتل ابـن سـليمان ما: خامسًا

ا، بن سالما ويبقـى لـه ، التي يوردها قد سبقوه إليها فرتى كثيرا من اآليات، أو هما مع 

 .وتقليل الوجوه قدر الطاقة، أن كتابته انطبعت بالتحرير والمناقشة واإلضافة
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؛ فأمـا (والبالء، والعهد، اإلل: )أضاف على من تقدمه ثالثة أبواب هي: سادسًا

ا البن قتيبة البابـان و، ولـم يتابعـه عليـه أحـد، لـم يسـبقه إليـه أحـد، اإلل فال يزال قائم 

 .اآلخران تبعه فيها المتأخرون عنه

ا مــن الوجــوه ضــمن األبــواب :ســابعًا ا مــن ، أضــاف إلــى مــن ســبقه عــدد  وعــدد 

 .اآليات كذلك

دراسـة ، يوصي الباحث بدراسـة تلـك األبـواب المـذكورة عنـد ابـن قتيبـة :ثامنًا

ا يف تلك المواضـع التـي ي، مقارنة بأقوال السلف، تطبيقية نـاقش وأهل اللغة خصوص 

أو أقـوال ، أو حتـى أقـوال السـلف، فيها ابن قتيبة أقوال المؤلفين يف الوجوه والنظـائر

 .فهنا ميدان رحب للمناقشة والتحرير بين ابن قتيبة وغيره ممن ذكرهم، أهل اللغة

هذا وما كان فيه من صـواب فمـن اهلل وماكـان فيـه خلـل فمـن نفسـي والشـيطان  

 .عالمينوالحمد هلل رب ال، وأستغفر اهلل

 

*             *             * 
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املصادر واملراجع 

عادل : تحقيق، مسند ابن أب  شيبة، عبداهلل بن محمد بن إبراهيم، بن أبي شيبةا .8

الريـاض ، دار الـوطن، (8ط)، بن يوسف العزازي؛ وأحمد بن فريد المزيديا

 .م8002

: تحقيـق، العشرالنشر يف القراءات ، محمد بن محمد بن يوسف، ابن الجزري .0

 .المطبعة التجارية الكربى، علي محمد الضباع

نزهـة ، رحمن بـن علـي بـن محمـدعبـدالجمال الدين أبو الفرج ، الجوزيابن  .5

كريم كـاام عبـدالمحمـد : المحقـق، األعين النواظر يف علم الوجـوه والنظـائر

هــ 8121، األولى: الطبعة، بيروت/ لبنان -مؤسسة الرسالة : الناشر الراضي

 .م8091 -

جمــع وترتيــب ، مجمــوع الفتــاو ، أحمــد بــن تيميــة الحــراين، ابــن تيميــة .1

طبعـة مجمـع الملـك فهـد ، هــ8186ط ، عبدالرحمن بـن محمـد بـن القاسـم

. المدينة المنورة، لطباعة المصحف الشريف

: تحقيـق، مسـند اإلمـا  أحمـد بـن حنبـل، أحمد بن محمد الشيباين، ابن حنبل .2

، مؤسســـة الرســـالة، (8ط)، شـــد؛ وآخـــرونشـــعيب األرنـــؤوط؛ وعـــادل مر

. هـ8108

، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، ابن خلكان .6

 –دار صــادر ، إحســان عبــاس: المحقــق، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان

. بيروت

مطبعـة ، السـيد أحمـد صـقر: تحقيـق، الصـاحب ، أحمد بن فارس، فارسبن ا .2

. القاهرة، ي الحلبيعيسى الباب

، تأويــل مشــكل القــرآن، أبــو محمــد عبــداهلل بــن مســلم، بــن قتيبــة الــدينوريا .9

 . لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: المحقق
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محمـد : تحقيـق، تفسير القرآن العظـيم، إسماعيل بن عمر أبو الفداء، بن كثيرا .0

 .هـ8180، الطبعة األولى، تبيرو، دار الكتب العلمية، حسين شمس الدين

محمـد فـؤاد : تحقيـق، سـنن ابـن ماجـه، محمـد بـن يزيـد القزوينـي، ابن ماجة .82

 . دار إحياء الكتب العربية، باقيعبدال

سليمان بن صـالح : المحقق، طبقات المفسرين، أحمد بن محمد، األدنه وي .88

 -هـــ8182، األولــى: الطبعــة، الســعودية –مكتبــة العلــوم والحكــم ، الخــزي

 . م8002

حليــة األوليــاء وطبقــات ، أحمــد بــن عبــداهلل بــن أحمــد أبــو نعــيم، األصــبهاين .80

.هـ8501، مصر، السعادة، األصفياء

، محمـد محمـد حسـين.د: شرح، ديوان األعشى، (ميمون بن قيس)، األعشى .85

 .بيروت، مؤسسة الرسالة، هـ8125، 2ط

نزهـة ، لربكـاتأبـو ا، رحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصـاري، عبدالاألنباري .81

الزرقـاء ، مكتبـة المنـار، إبراهيم السامرائي: المحقق، األلباء يف طبقات األدباء

 . م8092 - هـ8122، الثالثة: الطبعة، األردن –

حـاتم : تحقيـق، الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم، مقاتل بن سليمان، البلخي .82

، لطبعـة األولـىا، دبـي، مركز جمعة الماجد للثقافـة والـرتاث، صالح الضامن

. م0226/ ـه8102

محمـد : تحقيـق، السـنن الكبـر ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، البيهقي .86

 . هـ8101بيروت ، دار الكتب العلمية، (5ط)، قادر عطاعبدال

تحقيــق ، ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن َســْورة أبــو عيســى، الرتمــذي .82

، ؛ وإبراهيم عطوة عوضباقيعبدالأحمد محمد شاكر؛ ومحمد فؤاد : وتعليق

 هـ8502مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، (0ط)

تاريخ العلماء النحويين ، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر، التنوخي .89

، فتاح محمـد الحلـوعبدالالدكتور : تحقيق، من البصريين والكوفيين و يرهم
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الثانيـة : الطبعـة، القـاهرة، هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعـالن: الناشر

. م8000 -هـ 8180

ط ، سـيد حنفـي حسـنين.د: تحقيـق، ديوان حسـان بـن ثابـت، حسان بن ثابت .80

 .طبعة وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، هـ8501

سـير ، شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمـان بـن َقاْيمـاز، الذهبي .02

ــبلء المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب  مجموعــة مــن: المحقــق، أعــل  الن

 . م8092/ هـ8122، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، األرناؤوط

ميـزان ، شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، الذهبي .08

دار المعرفـة للطباعـة ، علي محمد البجـاوي: تحقيق، االعتدال يف نقد الرجال

 . م8065 -هـ8590 ،األولى: الطبعة، بيروت، والنشر

تـاريخ ،  محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمازعبداهللشمس الدين أبو ، الذهبي .00

دار ، سالم التـدمريعبدالعمر : المحقق، اإلسل  ووفيات المشاهير واألعل 

 . م8005 -هـ 8185، الثانية: الطبعة، بيروت، الكتاب العربي

محمد : تحقيق، يف علو  القرآنالبرهان ،  بن هبادرعبداهللمحمد بن ، الزركشي .05

دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيسـى البـابى الحلبـي ، (8ط)، أبو الفضل إبـراهيم

.هـ8526، وشركائه

دار ، األعـل ، خير الدين بن محمود بن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلي .01

 .م0220مايو / أيار  -الخامسة عشر : الطبعة، العلم للماليين

، يجبار ابن أحمـد المـروزعبدالمنصور بن محمد بن  ،أبو المظفر، السمعاين .02

: الناشـر، بن إبراهيم وغنيم بن عبـاس بـن غنـيماياسر : المحقق، تفسير القرآن

 . م8002 -هـ8189، األولى: ةالطبع، السعودية –الرياض ، دار الوطن

: تحقيـق، اإلتقان يف علـو  القـرآن، جالل الدين، رحمن بن أبي بكر، عبدالالسيوطي .06

.هـ8501، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيم محمد

بغيــة الوعــاة يف طبقــات ، جــالل الــدين، رحمن بــن أبــي بكــر، عبــدالالســيوطي .02
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 -المكتبـة العصـرية ، محمد أبـو الفضـل إبـراهيم: المحقق، اللغويين والنحاة

 . صيدا/ لبنان 

نثـور يف التفسـير الـدر الم، جـالل الـدين، عبدالرحمن بـن أبـي بكـر، السيوطي .09

القـاهرة ، دار هجر، (8ط)، بن عبدالمحسن الرتكياعبداهلل : تحقيق، بالمأثور

 .هـ8101

: المحقـق، الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهلل، الصفدي .00

 -هــ8102، بيـروت –دار إحيـاء الـرتاث ، أحمد األرناؤوط وتركي مصـطفى

 . م0222

: تحقيـق، المعجـم الكبيـر، د بـن أيـوب أبـو القاسـمسليمان بن أحم، الطرباين .52

.القاهرة، مكتبة ابن تيمية، (0ط)، حمدي بن عبدالمجيد السلفي

جامع البيان عن تأويل آي )تفسير الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير، الطربي .58

ــى، مؤسســة الرســالة، أحمــد محمــد شــاكر: تحقيــق، (القــرآن ، الطبعــة األول

.هـ8102

محمـد السـيد أحمـد : تحقيـق، إعـراب القـراءات الشـواذ، قـاءالعبكري أبو الب .50

 .ه8182بيروت ، عالم الكتب للطباعة، (8ط)، عزوز

الجـامع )تفسـير القرطبـ  ،  محمـد بـن أحمـد األنصـاريعبداهللأبو ، القرطبي .55

ــرآن ــا  الق ــق، (ألحك ــيش: تحقي ــراهيم أطف ــربدوين وإب ــد ال ــب ، أحم دار الكت

. هـ8591، ةالطبعة الثاني، القاهرة، المصرية

اإلرشاد ، أبو يعلى خليل بن عبداهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، القزويني .51

مكتبــة ، محمــد ســعيد عمــر إدريــس. د: المحقــق، يف معرفــة علمــاء الحــديث

 . هـ8120، األولى: الطبعة، الرياض –الرشد 

إنبــاه الـرواة علــى أنبــاه ، جمـال الــدين أبـو الحســن علـي بــن يوسـف، القفطـي .52

 . هـ8101، الطبعة األولى، بيروت، المكتبة العنصرية، اةالنح

التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت ، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، القيرواين .56
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، الشــركة التونســية للتوزيــع، هنــد شــلبي: تحقيــق، أســمائه وتصــرفت معانيــه

 .م8020

دار ، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم: تحقيـق، ديوان امرئ القـيح، امرئ، القيس .52

. الطبعة الخامسة، المعارف

، دار إحيـاء الـرتاث العربـي، معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد، كحالة .59

.بيروت

المسند الصحيح ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، مسلم .50

محمــد فــؤاد : تحقيــق،  المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل

 .بيروت، رتاث العربيدار إحياء ال، باقيعبدال

ــن ، المنــذري .12 ــدالعظيم ب ــدالعب ــداهللعب ــن عب ــن ، قوي ب التر يــب والترهيــب م

، دار الكتب العلمية، (8ط)، إبراهيم شمس الدين: تحقيق، الحديث الشريف

 .ـه8182بيروت 

حسـن : تحقيـق وتخـريج، السنن الكبـر ، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .18

، مؤسسـة الرسـالة، (8ط)، األرناؤوط شعيب: أشرف عليه، منعم شلبيعبدال

 . هـ8108

، تهـذيب األسـماء واللغـات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف، النووي .10

ــة أصــوله ــه ومقابل ــق علي ــره وتصــحيحه والتعلي ــت بنش ــاء : عني ــركة العلم ش

 . بيروت، دار الكتب العلمية، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

كنـز العمـال يف سـنن األقـوال ، قاضـي خـان علي بن حسام الدين ابن، الهندي .15

، مؤسســة الرســالة، (2ط)، بكــري حيــاين؛ وصــفوة الســقا: تحقيــق، واألفعــال

.هـ8128

: تحقيـق، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي .11

 .هـ8181القاهرة ، مكتبة القدسي، حسام الدين القدسي
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 إعداد

 أستاذ التفسير المساعد يف جامعة المجمعة
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 ملخص البحث

 طــريقتهم وكشــف، الحــداثيين مــذهب وأصــول نشــأة بيــان يف البحــث يــتلخص

 .التوضيحية األمثلة ضرب مع، الواقع على القرآن آيات تنزيلهم يف ومنهجهم

، القـرآن مـع التعامـل يف ومنطلقـاام الحـداثيين أصول انبي إلى البحث ويهدف

 كـان وهـل، الدقيقـة ومعاييره الصحيحة وأصوله المنهجي البحث ميزان يف ووضعها

ـــم ـــًا هنجه ـــع متوافق ـــة م ـــرآن لغ ـــل، ومقاصـــده الق ـــوا وه ـــرق طرق ـــتنباط ط   االس

 .القرآين واالجتهاد

 -عنــدهم -القــرآن بــات كيــف ومنصــف باحــث لكــل -اهلل شــاء إن -وســيظهر

 أقـول وال -هـذا عبـثهم وأنّ ، وبـالدة فكـرة لكـل وسـاحة، وهـوى رأي لكل مسرحًا

 مجـاراة باسـم -فخرجـت، وثوابته القرآن على التطاول يف البعض جرأ قد -منهجهم

 الشريعة مقاصد من وتفتُّ ، بعضًا بعضها تناقض وآراء أحكام -الزمان وتغير الواقع

 .العلماء بين عليها المتفق

ــالوعي أولهمــا: بطــريقتين الحــداثيين هــؤالء مــع بالتعامــل لباحــثا ويوصــي  ب

 بفضح وثانيهما. الربانيين العلماء حول وااللتفاف، الصحيح العلم ونشر واالستنارة

 للغـة المالئمة الواعية واألساليب بالطرق أفكارهم ودحض، غاياام وبيان أساليبهم

 .الحديثة التواصل ووسائل العصر

 .القرآن قراءة إعادة/  الواقع/ اآليات تنزيل/ الحداثيون :يةمفتاحال كلماتال

*             *             * 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على سيد الخلق سـيدنا محمـد وعلـى 

 :وبعد، آله وأصحابه أجمعين

أقصـاه  من، فإّن هنضة األمة شغلت كل فئات الفكر يف العالم اإلسالمي ودوائره

بل قد افرتقوا ، فقد اختلفوا يف وسائلها، وهم إن اتفقوا على مقصد النهضة، إلى أدناه

 .ولما يحن وقته وال أماراته، يف شكلها النهائي الذي ستستحيل عليه

: األول، وبالجملة فثمة اتجاهان رئيسان سـلكتها األمـة لنهوضـها ورفعـة أمرهـا

كـال االتجـاهين كانـت لـه نكهتـه ولونـه؛ و، غربـي: والثـاين، سمته وجـوهره إسـالمي

، من غير التقاء مع المنهج الغربي بحال، فهناك من سلك المنهج اإلسالمي بحذافيره

وملتقيـًا مـع الغـرب بنقـاط اتفـاق علـى ، ومنهم مـن سـلكه ملتزمـًا بالثوابـت صـارما

 .الكليات اإلنسانية الجامعة للبشر أجمعين

منسـلخًا مـنحال  مـن كـل ، بحـذافيره وبالمقابل فممن سـلك هنـج الغـرب أخـذه

، ومنهم من جمع بين المنهج اإلسالمي والمنهج العربـي، شيء يمس اإلسالم بصلة

بل بمحاولـة التلفيـق ، ال على طريقة االلتزام بالثوابت القرآنية واالنفتاح على الغرب

ا واتبعـو، ومن هؤالء من ُسـمّوا بالحـداثيين، بين النقيضين ولو على حساب الثوابت

وطفقـوا تحـت زعـم ، المنهج الحداثي الغربي وأقحموه يف ثوابت القـرآن ومقاصـده

     .الحداثة واالنفتاح يتجرأون على ثوابت الدين وقطعيات القرآن

مـا هـي : يقوم البحث على اإلجابة عن المشكالت اآلتيـة :مشكلة البحث: أوالا 

افهم ومنطلقاام؟ ومـا وما هي نشأام؟ وما هي أهد، الحداثة؟ ومن هم الحداثيون؟

 هو منهجهم؟ وكيف تعاملوا مع القرآن وقطعياته؟

تكـوين رؤيـة علميـة تحصـينية عـن تكمن أهمية البحث يف  :أهمية البحث: ثانيًا

وبيـان المغالطـات ، لواقعا الحداثيين وكيفية تعاطيهم مع القرآن الكريم وتنزيله على

 . همهالكبيرة التي افرتوا فيها على القرآن ومناهج ف

، بيان وتبيين معنى الحداثة والحداثيينيهدف البحث إلى  :أهدا  البحث: ثالثًا
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الضـوابط  انسـالخهم عـنوبيان ، واقعال منهجهم يف تنزيل آيات القرآن علىتأصيل و

بّين الباحـث يو، يتجدداقع ووقرآن الالواجب توافرها فيمن يجتهد ويطابق بين حكم 

ــة القيمــة  هــذهعواقــب اإلهمــال والتهــاون يف  ــد الحــداثيين مــن خلخل الضــوابط عن

  .مع ضرب أمثلة على ذلك، المرجعية للقرآن الكريم وثبات أحكامه

برز يف اآلونة األخيرة عدة دراسات تحمل العنـوان ذاتـه  :دراسات سابقة: رابعًا

، "يل اآليات على الواقع البن القيمتنز"بحثك باختالف الفئة الواقعة تحت الدراسة

 .يف تطبيقات ابن القيم على واقعه وزمانه وكان، يحيى زمزمي :كتوردلل

تنزيـل اآليـات ":عزيز الضـامر بعنـوانعبـدال: للباحـث الـدكتور هرسالة دكتوراو

وقد طبعت الرسالة وحازت على جـائزة "دراسة وتطبيق، على الواقع عند المفسرين

سـفر مهـم وإضـافة هو و، م0222وطبعتها الجائزة يف العام ، دبي للدراسات القرآنية

 .الباحث بحدود الدراسة اللتزام، نوعية ولكنها لم تعط للحداثة باال  

حمـد أوهناك دراسة قيمة شاملة لفكر العلمـانيين بشـكل عـام وموسـع للـدكتور 

، م0222، من مطبوعـات دار ابـن حـزم، كلية الشريعة جامعة دمشق، إدريس الطعان

 . صوله ومناهجه وتطبيقاتهوأ، وكانت الدراسة للفكر العلماين بعمومه

. فقد كتـب د، أما عن وجود دراسة عن تنزيل اآليات على الواقع عند الحداثيين

 والقـرآن األخيـرة الثالثـة العقـود يف العـرب الحداثيون: مفتاح كتابًا بعنوان الجيالين

وهي دراسة تعنى بالذين ، 0226 سورية، دمشق، النهضة دار، نقدية دراسة / الكريم

التجديد يف التفسير؛ وموضوع التجديد لم يتطرق إليـه بحثـي باهتمـام؛ إنمـا  يزعمون

 .كان الهدف من البحث هو التأصيل والتطبيق برؤية علمية لغوية شرعية

كمـن كتـب عـن ، كلأ بحياله، وسيجد الباحث دراسات وكتب تتناول الحداثيين

 لمحمد القرآنو الكتاب لكتاب لغوي نقد: الديك بيضة: ككتاب، محمد شحرور .د

ــوي، ليوســف الصــيداوي، شــحرور ــو لغ ــب وه ــوري وأدي ــحرور ، س ــر ش ــد فك  نق

 ولكنـــه ضـــّيق حـــدود البحـــث يف الجانـــب اللغـــوي أكثـــر مـــن ، نقـــدا  لغويـــًا راقيـــًا

 .الجانب الشرعي
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ــراءة ــاب الق ــرآن المعاصــرة وكت ــد يف للق ــزان ألحم ــائس دار، عمــران المي ، النف

قد كان يطنب يف الشـبهة ويجمـل يف تحليلهـا وهو مع جودته ف، 8002 لبنان، بيروت

 .بسطحية أحيانًا

ــاب اافــت ــر محــامي. المعاصــرة د القــراءة وكت  للنشــر الشــواف، الشــواف مني

والغريب أن شحرور قد هوي جمـع الكتـب . 8005 قربص، ليماسول، والدراسات

 !الناقدة له ويضعها يف موقعه وال يقوم بالرد عليها

ن أو نصر أبو زيد أو محمد الجابري؛ فقـد كانـت وكذلك كل من كتب عن أركو

دراساام تجريدية فكريـة؛ لـم تعـالج آراءهـم يف القـرآن وتنزيلـه علـى الواقـع بشـكل 

 . تأصيلي تطبيقي

ــة البحــث: خامســًا ــنهج الوصــفي :منهجي ــى الم ــد الباحــث عل ــنهج  اعتم والم

 .وابط المعتمدةوتعييرها بالض، التحليلي؛ واصفًا ما استطعت من أمثلة ومحلال  لها

 الــذين ينحصــر البحـث وتتحــدد الدراســة بالحــداثيين :حــدود البحــث: سادسـًا

 طريقهـا يف بالسـير وينادون، وأنظمتها وفكرها وقيمها الغربية الحداثة منظومة يتبنون

 الــدين بقضـايا اشـتغلوا وبالـذات الــذين، وهنضــة األمـة يف التقـدم مرجعيـة واتخاذهـا

 .اإلسالمي الديني والرتاث

وسـتطبق ، وسيعرض الباحث يف ثنايا الدراسة لألمثلة الواقعية وصفًا لمـا قـالوه

المرأة : وعلى مثالين رئيسين من طرحهم، الدراسة على بعض النماذج من الحداثيين

 .وتعدد الزوجات

، وخاتمةحث امبمقدمة وتمهيد وثالثة جاءت الدراسة يف  :خطة البحث: سابعًا

 :وفق اآليت

 : التعريفات ويشمل :التمهيد

 .الدراسة النظرية :األول المبحث

  :االستبداد إلى الميالد من الحداثي االتجاه :المطلب األول

 :وتطوره ونشأته فكرة االتجاه الحداثي: الثاين المطلب
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 :وأهدافهم منطلقات الحداثيين :المطلب الثالث

 :النبوية السنة مع منهجهم: الرابع المطلب

 .والقرآن الواقع بين يونالحداث: الثاين المبحث

 : القرآن قراءة إعادة: األول المطلب

 : للقرآن الواقعية القراءة :الثاين المطلب

 :تطبيقية نماذج: الثالث المبحث

 :والعلمانية الحداثة :تمهيد

 : المرأة :األول المطلب

 : الزوجات تعدد :الثاين المطلب

 :والتوصيات الخاتمة

 

*                  *                 * 
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 التمهيد

 : التعريفات: أوالا 

كلمــة صــحيحة تــدّل علــى هبــوط شــيء ( ل .ز. ن)":قــال ابــن فــارس :التنزيــل

ومـا إلـى ذلـك؛  "نـزل المطـر مـن السـماء نـزوال  ، نزل عن داّبتـه: يقولون. ووقوعه

فتستخدم هذه الكلمة يف األمور المحسوس هبـا واألمـور المعتـربة غيـر المحسوسـة؛ 

 كنزول 
ّ
 .القرآن من لدن اهلل عز وجل إلى قلب النبي

فهـي : أمـا يف اللغـة، يف دالالاـا الواقعيـة االصـطالحية هي كلمة محدثة :الواقع

واقــع : ومنــه، واقـع امرأتــه: ومنــه، دانــاه :مــن واَقـع الشــيء أي، والمــدانى، الحاصـل

، َقاَرَبَهـا وَداَناَهــا: وَواَقـَع األُُمـورَ ، أي باشــرَها: وواقـع أشـغاله، أعـداءه أي حـارهبم

  وَقَع َربِيعأ باألرض َيَقُع ُوُقوعًا ألَّوِل مطر يقع يف الَخِريِف : والعرب تقول

ائد: ِسَياَسُة األَْمِر الَواقِعِ : ونقول الذي ال يملك المنازع إال التعامل  َأي األَمر السَّ

األمـر ، و الفعلـيالوضـع الـواقعي أ: فـاألمر الواقـع.. الخيـالالخيال أووعكسه  .معه

ا وهي أفعال البشر التي يراد تنزيل األحكام عليهـا يف جميـع ، بدون ريب: الواقع قطع 

 . المجاالت

 تفاعــل ومحصــلة عمــل نتــاج، وإبــرازه إليجــاده ونكــدُّ ، عنــه نبحــث شــيء فهــو

، حولنـا مـن الموجودة فالحالة، وأشخاص وأفكار أشياء من حوله هو ما مع اإلنسان

  ماديــًا الواقــع هــذا كــان إن النظــر بغــض واقــع؛ هــي وجّوانياتنــا لنــادواخ يف حتــى أو

 .نفسيًا أو

علـى  ة المفسـر العـالِمقدروهي "وهي مهارة وحرفية :تنزيل اآليات على الواقع

واسـتنطاق اآليـات علـى ضـوء المشـكالت ، شيربط النص القرآين هبذا الواقـع المعـ

                                                 
لســان و؛ 512: 2( هـــ822)لفراهيــديل، العــين: وانظــر، 182: 2 بــن فــارسال، معجــم مقــاييس اللغــة (8)

 .888: 81( هـ288ت)بن منظور الالعرب 

 .وقع، 0/8222، المعجم الوسيط (0)

 .9/120، وقع، منظور البن العرب لسان (5)
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أو يف سـبيل ، مـن حقـائق الحيـاة يف سـبيل الكشـف عـن حقيقـة ؛الواقعية التي يحياهـا

القرآن هو القيم  باعتبار أنّ  ؛موقفه من هذا الواقع بيينوت، إدماج النص القرآين بالواقع

 ."والمصدر الذي يحدد على ضوئه األحكام اإللهية بالنسبة إلى ذلك الواقع

 القرآنيـة؛ اآليـات مـن يناسـبها فيمـا وإدخالهـا، المعاصـرة األحـداث فهي مقابلة

 الحادثـة؛ والنازلـة المعـيش الواقـع يف عليـه تنطبـق وما القرآنية اآلية بين التوفيق هوو

 يحسـن أن: هـذا مـن ويلـزم التنزيـل؛ هبذا والنجاح السداد بمعنى هو التوفيق: وقولي

ل   .وغاياته القرآن هبدي وعالقتها وسياقها القرآنية اآلية فهم والموفق المنزِّ

حركــات المســلم وســكناته وموجوداتــه إن كــل ومــن وجهــة النظــر اإلســالمية فــ

فهـي مرتبطـة باإلنسـان وهـو  ؛إمـا إقـرارا  أو إنكـارا   ؛لها ارتبـاط مـع القـرآنوتعامالته 

 ژميني زي ري ٰى ين ىن  ژ  :يقـــول ســـبحانه وتعـــالى، مســـؤول عنهـــا

  85: اإلسراء

 ژحك جك مق  حق مف خف ژ  9: األعـــــــراف ژرنزن مم ام ژ

واقـع والفقـه فيـه إلـى معرفـة حكـم اهلل مـن يتوصـل بمعرفـة ال"فالعالِم هـو 888: طه

لـم يوضـع ، أو اجتهـد فيـه المجتهـدون، الحكم الـذي وضـعه الشـرعف"."ورسوله

 ."للحالة الجديدة التي بين أيدينا

  :واقعقطع  القرآن وتغير ال: ثانيًا

وضعت المفسرين أمام ... والمستجدات، والتغيرات، التسارع يف األحداث

م للتفكير مليًا يف هذا التغير المحموم للواقع؛ وفق نصوص تحديات جسيمة؛ دعته

وقاطعة باالمتثال والطاعة؛ فهل لهذه النصوص قطعيتها الداللية كما ، ثابتة أزلية

لقطعيتها الثبوتية؟ ألم يأمرنا القرآن من خالل نصوصه بالتعامل مع هذا الواقع 

                                                 
أثـر الواقـع يف  و، 5جهاد النصـيرات ص. يف اختالف فهم النص القرآين عند المفسرين د انظر أثر الواقع (8)

 .8/081، ، عماد حمتو .التفسير د

 .22ص  .بن قيم الجوزيةالإعالم الموقعين  (0)

 .61ص ، أحمد الريسوين/المصلحة د، الواقع، النص: االجتهاد (5)
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الستنباط على العلماء ا تحث جليةوقد جاءت إشارات قرآنية بِحَرفية و بصيرة؟ 

 مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ژ النظر يف النصوص نعامإو، واالجتهاد
  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك
 ومعنى"95: النساء ژ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 الرجل استنبط: يقال، معادنه من ويستعلمونه يستخرجونه: أي( يستنبطونه:)قوله

 يفصحون الذين لعلمه":قال الطربي "قعورها من واستخرجها حفرها إذا، العين

ردوه إلى اهلل : ولذلك لم يقل. يهمهم؛ فهو معاشهم وشغلهم ."ذلك ويهّمهم عنه

وحتى ال يفهم من رده للرسول أنه الوحي عطف عليه أولي األمر ، بل إلى الرسول

كان  لذلك، فال ُيردُّ إلى أولي األمر إال لكونه قابال  لالجتهاد واالستنباط منه، منهم

 مت زت رت يب نبىب مب زب ژ سياق اآليات قبلها حث على التدبر

وهذا المستنبط ال بد أن ، 90: النساء ژنث مث زث رث  يت ىت نت

 :ينضبط بضوابط ويتأهل بمؤهالت منها

وهــي الضــابط األقــوى يف التحــري : استحضــار المســؤولية وثقــل المهمــة :أوال

 هئژ :تعـالى قال، نحرافمن الزلل واال -إلى حد كبير -ومن راعاه أمن، واالجتهاد
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 قـــــــال .886: النحـــــــل ژخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  مججح

 وجهـة، العلـم جهـة مـن إال حـرام وال حالل شيء يف يقول أن ألحد ليس":الشافعي

، األصـول هذه على القياس أو، اإلجماع يف أو، السنة يف أو، الكتاب يف نص ما العلم

ــال، معناهــا يف ومــا  مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ژ :تعــالى ق
ـــونس ژهب مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني "20: ي

                                                 
 .0/562، بن كثيرالتفسير القرآن العظيم  (8)

 .9/220، طربيلل، جامع البيان يف تأويل القرآن (0)

 .0/20، ربعبدالالبن ، جامع بيان العلم وفضله (5)
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 ":وقال مسروقأ 
ِ
 ."اتقوا التفسيَر فإِنََّما ُهَو الروايُة عِن اهلل

ومن لوازم المسؤولية واستشعار خطورة التدبر  :التأهيل العلم  والمعريف: ثانيًا

واعلـم أنـه ":مـام الزركشـيقال اإل، واالستنباط اكتساب ملكة العلم وقواعد المعرفة

 يف يوال يكفـ، ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعااا تفسير شـيء مـن كـالم اهلل

فقد يكـون اللفـظ مشـرتكا وهـو يعلـم أحـد المعنيـين والمـراد  ؛حقه تعلم اليسير منها

 ."المعنى اآلخر

 سـابق فمـن، الرهـان مسـابقة إليـه النظـر يف وتتسـابق األذهـان تتفاوت هذا وىف"

 كما، عشوا خبط النظر يف وخبط فأشوى رمى وآخر، بسهمه الرمية كبد وراشق بفهمه

  . الزعاق من الزالل وأين الركيك من الدقيق وأين :قيل

توجـه العـالم لمالـك هـذه األسـباب بنيـة صـادقة؛ ، فإذا تحصلت أسـباب العلـم

قـال ، علم ومـدارك المعرفـةفيفيض عليه من مناهل ال، فينظر اهلل لهذا القلب المتوكل

 رحمه اهللُ 
ُّ
 تعـالى بصـدِق نيـة  ":الحارُث المحاِسبي

ِ
ورغبـة  لفهـِم ، فإذا أقبلَت على اهلل

ال عليـِه َأنَّـُه ُهـَو الـذي يفـتُح لـك الفهـَم ال علـى نفِسـَك فيمـا ، كتابِِه باجتماِع َهمٍّ  ُمَتَوكِّ

 "ن الفهِم والعقِل عنه إِْن شاَء اهللُ لم يخيْبك م، تطلُب وال بما َلِزَم قلَبَك مَِن الذكرِ 

وهـي قـدرات ربانيـة يتميـز هبـا الموهـوب عـن غيـره مـن نظـائره : الموهبة: لثًاثا

وهــي بشــقيها الفطــري والكسســبي عامــل أســاس يف التعــاطي مــع التفســير ، وأقرانــه

ــد عــدّ  ــه؛ وق ــول في ــة الســيوطي والق ــن الموهب ــمِ  أصــولِ  م ــال التفســير عل ــه فق  رحم

 .اإلنسانِ  قدرةِ  يف ليس شيءأ  هذا :وتقوُل ، الموهبةِ  علمَ  تستشكُل  ولعلَك : ُت قل":اهلل

 لـه الموجبـةِ  األسباِب  ارتكاُب : تحصيلِهِ  يف والطريُق  اإلشكاِل؛ من اننَت  كَما وليَس 

                                                 
 .8/559معالم التنزيل للبغوي  (8)

 . 8/002 للزركشي الربهان يف علوم القرآن (0)

عاُق  (5) ، فصـل الـزاي، ز أبـاديللفيـرو، المحـيط القـاموس: ُشـْرُبهُ  ُيطـاُق  ال الَغلـيظُ  الُمـرُّ  الماءُ : كُغراب   الزُّ

 .8819، الزرق

 .8/82الربهان يف علوم القرآن  (1)

 028ص   الحارِث بن أسِد المحاسبيِّ عبداهللفهُم القرآِن ومعانيِه ألبي  (2)
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 "والزهدِ  العملِ  من

 فإّن النظرة الجزئية للقرآن قد تعطي: للقرآن الكريم النظرة الكلية الشاملة: رابعًا

 هدايـة كتـاب القـرآن الكـريم سـبحانه اهلل فهمًا مغلوطًا وحكمًا معاكسًا؛ فقـد أنـزل

 محمـد بنبيـه الرسـالة اهلل خـتم حيـث، اهلل من للبشرية األخيرة الكلمة وهو، للعالمين

 ،السماء وحى وانقطع. 

أرَجـَع : عليـهتنزيـل اآليـات التعايش مع الواقع والتصـالح معـه وضـبط  :خامسًا

 نبوَغ اإلمام ال
ُّ
 ...معرفتهم باللسان العربـي: أحدهما":التفسير إلى أمرينِ  أهلشاطبي

فهـم أقعـُد يف  ؛وتنزيـل الـوحي بالكتـاب والسـنة، مباشرام للوقائع والنوازل: والثاين

ويدركون مـا ال يدركـه غيـرهم بسـبب ، وأعرُف بأسباِب التنزيلِ ، فهِم القرائِن الحاليَّةِ 

فمتـى جـاء عـنهم تقييـُد بعـِض المطَلَقـاِت أو ، يرى الغائُب والشاهُد يرى ما ال ، ذلك

وهذا إن لم ينقـْل عـن أحـد  مـنهم ، فالعمُل عليِه صوابأ ، تخصيُص بعِض العموماِت 

ــةأ : فــإن خــالَف بعُضــُهم، خــالفأ يف المســألةِ  وبنــاء  عليــه فــإّن  ."فالمســألُة اجتهاِديَّ

ال يرتقـي إليـه إال ، أمر مبجل مفّخـمالتعاطي مع القرآن أمر جلل وتنزيله على الواقع 

 .أهله وذووه

وليس ينكر الدين اإلسالمي التجديد واالبتكـار؛ لكـن دون إلغـاء الثابـت؛ فثمـة 

ثوابت يف الدين وثمة متغيرات؛ وقد أباح لنا اإلسالم بالمناورة يف هامش المتغيـرات 

ابــت مــن وذلــك بإشــراف  صــارم  مــن المؤهــل لمعرفــة هــذه الثو، فقــط وفــق الثوابــت

 . المتغيرات؛ وهم الراسخون يف العلم

مسخت بمسو  االستشراق فانسلخت ، لكّن هذا المسار لم يرق لفئة من الناس

وهـم الحـداثيون؛ فمـن هـم ، عن الدين تحت نكهة مزيفة تسمى التجديد والتحديث

 تجـربتهم كانـت وكيـف، عليـه مع القرآن وتجرأوا تعاطوا وكيف. وما هي منطلقاام

 .الواقع على اآليات يلتنز يف

                                                 
 ، 0/120للسيوطي  يف علوم القرآن اإلتقان (8)

 .5/559، الموافقات للشاطبي (0)
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 النظرية الدراسة: املبحث األول

 :االتجاه الحداث  من الميلد إلى االستبداد: المطلب األول

، الحداثة مولود مجهول النسب؛ فقد تكّون جنينه من تالقح أفكـار  وثنيـة قديمـة

وتنــازع ، مــع تــزاحم المــذاهب واالتجاهــات الفكريــة، مــع موروثــات كنســية عبثيــة

وممارسات الكنيسـة االسـتبدادية؛ كـل هـذا االخـتالط ، المادية المتناحرة الفلسفات

المعــريف والثقــايف وتراكميتــه علــى العقليــة الغربيــة أدى لــوالدة مســخ مــذهبي فكــري 

 .بتطور أخطر ممن قبله؛ وكلما جاءت أمة لعنت أختها، جديد شمولي

ذا المنهج لم يقتصـر ويقصد الباحث بكلمة االستبداد أّن من تبنوا هذا الفكر وه

، وعاقبوا من تنكر لهـم، أثرهم على الخطب والكلمات؛ بل ألزموا الناس ما اعتقدوه

َمثُلهم يف ذلك مثل تبنّي النظـام السياسـي للخليفـة ، فاستبدوا برأيهم ولم يلن جانبهم

وما نراه اآلن ، وما لحق بسبب ذلك من فتنة اإلمام أحمد، المأمون لمذهب المعتزلة

 -وخاصــة المــرأة -فات لــبعض األنظمــة السياســية التــي ألزمــت المســلمينيف تصــر

 . باتجاه مسلكي متحرر ومتفلت

 :الحداث  وتطوره فكرة ونشأة االتجاه: المطلب الثاين

وتعنـي نقـيض ، (َحَدَث ) هي مصدر من الفعل: الحداثة يف اللغة :التسمية: أوال

والحداثـة ، وحداثـة نقـيض قـدم الشيء حدوثا: كما جاء يف المعجم الوسيط، القديم

.لعمروهي الشباب وأول ا، أول األمر وابتداؤه

بني على أفكـار وعقائـد غربيـة ، هي مذهب فكري أدبي علماين: ويف االصطلل

وأفـاد مـن المـذاهب ، والفرويدية والداروينيـة مثل الماركسية والوجودية، خالصة

                                                 
 .هو المتنوع والمتعدد وليس شامال ؛ فالشمول هو االستبداد والشامل (8)

 .0/858ولسان العرب  ، 8/820المعجم الوسيط  (0)

 علـى سـيطرت التـي القلـق لحالـة نتيجـة الوجودية اهرت وقد، لإلنسان الفردي الوجود قيمة إبراز هي (5)

 الَفنـاء هـو القلـق هـذا وسبب، الثانية العالمية الحرب مع واتسعت، األولى العالمية الحرب بعد أوروبا

 .019 ص، عيد منصور/د، الحضارة من كلمات .الحرب نتيجة حصل الذي املالش
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 .وغيرها والرمزية يةالفلسفية واألدبية التي سبقته مثل السريال

 الحـداثيين بعـض قـال ولهـذا، الباحثين باتفاق بالغموض المصطلح هذا ويتسم

 -معهـم وأنـا -للمفهـوم األساسيين المناقشين واحدة حجرة يف وضعت إذا":ساخرا  

ا بالمفتاح وألقيَت  الحجرة أغَلْقت ثم  يف المشـرتكين بـين إجمـاع يحـدث فلـن، بعيـد 

 حتى""الباب تحت من يظهر سوف الدماء من رفيعًا خط ا وأنّ ، وعأسب بعد الجدل

فوا، لها دقيق مفهوم تحديد يف أخفقوا أنفسهم الحداثيين إنّ   الجهـد بعد الحداثة وعرَّ

 الحداثـة مصطلح تعريف يف منضبط غير واسعًا اختالفًا ذلك وسّبب""بالحداثة

(Modernity )تتضــمن عمليــة ألي وصــفًا فجعلوهــا، التحــديث أو العصــرنة أو 

 هــذا لكــن، عــدة مجــاالت يف تســتخدم فقــد لــذلك قــديم؛ هــو مــا وتجديــد تحــديث

 مرحلــة علــى ليــدل التــاريخي والفكــري الثقــايف المجــال يف واضــحًا بــرز المصــطلح

ومـن "وكـل "الحديثـة العصـور مرحلة يف خاص بشكل أوروبا طبعت التي التطور

، ة تعـارض سـابقتها يف بعـض نـواحي شـذوذهاالغريب أّن كل حركـة جديـدة للحداثـ

 "وتتابع يف الوقت نفسه مسيراا يف الخصائص الرئيسية للحداثة

بل يصنفهم ، وال يضعهم يف كفة واحدة، الريسوين بين الحداثيين أحمد ويفرق د

، إلى أصناف عدة؛ فهو يفرق بين من ينادي بالحداثة مع التمسك بالقطعي من القرآن

وبين من يمكر بخبث ودهـاء؛ وهـو بـذلك يعـزز ، د مِْن غير فهم وبصيرةوبين من يقل

                                                 
 واقـع وهـو الواقـع؛ والهروب لما بعد، الواعية الحياة واقع من للتحلل ويدعو، وما بعد الواقعية فوق ما (8)

، انظر كتاب مدخل إلى الذوق والتدخل الفني للتفصيل. النفس داخل الالشعور المكبوت أو الالوعي

  .أبو العباس عزام محمود

 .وهذا ما يفتح بابًا للغموض، والرؤى والعواطف األفكار بالرمز عن التعبير (0)

 0/820  الموسوعة الميسرة يف األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة (5)

 د أنـس النابلسـي، الصـحيحين مـع للتعامـل علميـة منهجيـة نحـو: للصـحيحين االنتصـار مؤتمر بحوث (1)

 .892ص

 .005العدد ، مجلة البيان، أحمد إبراهيم خضر. د، األساس اإللحادي للمفاهيم الغربية (2)

 .800ص، الصحيحين مع للتعامل علمية منهجية نحو: للصحيحين االنتصار مؤتمر بحوث (6)

رجـب  http://taseel.com/articles/viewprint/.15لفظ له رنين إللغـاء الـدين : الحداثة (2)

 .مؤلف بدون اسم، هـ8151
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نظرية إنتاجيـة المعرفـة؛ فـالفكر المقاصـدي متقـدم عنـد المغاربـة ومتبلـور أكثـر مـن 

نظرة إصالحية قد تتقاطع يف بعض األحيـان مـع  -أي المغاربة  -وعندهم، المشارقة

لزهد بالرتاث المحيط بالقرآن وشيء من ا، ولكن بمرجعية قرآنية صارمة، الحداثيين

 مـن مـوقفهم يف وهـم، وألـوان أشـكال الحـداثيين أن ومعلوم":فيقول، أحيانًا أخرى

 اهلل قال كما فهم العموم وعلى. ودركات درجات على ومقاصدها وأصولها الشريعة

 نفعيـون ومـنهم، شـرفاء مناضـلون فمـنهم 885: آل عمران ژ حبخب جب ژ :تعالى

 بـين متـأرجحون ومـنهم، صـرحاء ملحـدون ومـنهم، صلحاء مؤمنون ومنهم، سفهاء

 كتبـك تطبـع لمـاذا: مرة سئل أحدهم إنّ  حتى، خبثاء منافقون ومنهم، وهؤالء هؤالء

 ."!فيكفرونني األزهر مشايخ يقرأها ال حتى: فقال صغير؟ بحرف

ولست مع الدكتور الريسوين يف جعل العلماء المجـددين يف التفسـير مـن جملـة 

فتجديد أمر الـدين بالمحافظـة علـى ، ن؛ لما لهذا المصطلح من االل سلبيةالحداثيي

 .قطعياته أمر مندوب إليه

وهو ، ُمظهرا  نصحه وحبه، لكّن أخطرهم هو من تقنع باإلسالم وحفر من داخله

؛ الـذي رمـى الحـداثيين بمـا ومنهم المفكر التونسي محمد الطـالبي، أشد الخصام

 عــن اإلفصــاح عــدم إّنمــا":-فًا الحــداثيين وهــو مــنهم مصــن -هــو واقــع فيــه؛ فقــال 

 قصـد، المقصـود والتـدليس الُمبّيـت الكيـد بـاب من، صراحة اإلسالم عن االنسال 

 ."والنفاق والكذب التمويه بطرق، خلسة االنسالخسالمّية نشر

                                                 
، 0281فربايـــر  82، مجلـــة األمـــة اإللكرتونيـــة، الحـــداثيون ومقاصـــد الشـــريعة، أحمـــد الريســـوين .د (8)

http://www.al-omah.com. 

فهـو أيضـًا ممـن  ؛كتب واصفًا نفسـه، ليطمئن قلبي: ويف اني أنه يف كتابه، مفكر تونسي طاعن يف السن (0)

محمــد : تحـت عنــوان. م0281، فيفــري 88، ونيـةجريـدة الصــباح اإللكرت: انظــر، انسـلخ عــن اآليـات

 . وال يحرم اللواط، الطالبي يجيز للمتزوجة العمل كمومس

ــــة (5) ــــًا مــــن اآلي  زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ژ :ســــماهم هبــــذا نحت
 .822: األعراف ژجئ يي ىي ني مي

 .52ص ، ليطمئن قلبي، محمد الطالبي (1)
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اهــرت يف ، الحداثــة خالصــة مــذاهب خطيــرة ملحــدة :النشــأة والتطــور: ثانيــًا

وهي مـن هـذه الناحيـة شـر وخطـر كبيـر؛ ، مستقبلية والوجودية والسرياليةأوروبا كال

وعبثيـة يف ، وهـي صـبيانية المضـمون، ألهنا إمالءات الالوعي يف غيبة الوعي والعقل

وهـي ، وتمثل نزعة الشـر والفسـاد يف عـداء مسـتمر للماضـي والقـديم، شكلها الفني

ولظهـور الشـك والقلـق ، وروبـيإفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة يف المجتمع األ

وهـي بـذلك أشـد  .مما جعل للمخدرات والجنس تأثيرهما الكبير، يف حياة الناس

وكـل مـا عرفتـه البشـرية مـن مـذاهب ، خطورة مـن الليرباليـة والعلمانيـة والماركسـية

وهـي ال تخـص ، واتجاهات هدامة؛ ذلـك أهنـا تتضـمن كـل هـذه المـذاهب الفكريـة

ــداع الف ــيمجــاالت اإلب ــي، ن ــد األدب ــاة اإلنســانية يف كــل ، والنق ولكنهــا تخــص الحي

اتجـاه : وهـي هبـذا المفهـوم االصـطالحي، مجاالاا المادية والفكرية على حد سواء

 .جديد يشكل ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن يف المجتمع

تشر ان، الحداثة بعد وما الحداثة: هناك مصطلحان متداوالن :الغرب عند نشأتها

 بعد أحد يهتد ولم، الغرب عند نجمها يف منتصف القرن العشرين من القرن الماضي

ــى ــد إل ــة مصــدره تحدي  عــام يف العمــارة بفــن مرتبطــًا أوال   المفهــوم اهــر"و. بدق

 تعيد ثورية برؤية ومألوف نمطي هو ما كل على الخروج تعني كانت حيث م؛8012

. قيـود تحـده وال، تامـة بحريـة يتمتع، وإنسانيًا فنيًا نشاطًا باعتبارها العمارة؛ صياغة

 تعريفـه فأعيـد، األخـرى الحيـاة ميـادين إلـى -المفـاهيم من كغيره -المفهوم امتد ثم

 تجــد، البشــرية االجتماعيــة الحيــاة إمكانــات حــول تــدور خاصــة نظــر وجهــة: ليعنـي

 إلــى رتنظــ ثــم ومـن، العقــالين بــالتفكير اإليمــان علـى وتتأســس، التنــوير يف جـذورها

 وفهمهـا ومعرفتهـا اكتشـافها يمكـن موضـوعية كحقائق واألخالق والجمال الحقيقة

                                                 
 82لفظ له رنين إللغاء الـدين : الحداثة، والبحوثانظر تفصيل ذلك يف مجلة مركز التأصيل للدراسات  (8)

 http://taseel.com/articles/viewprint/2325: هـ8151رجب 

 .هـ8182عدد ربيع اآلخر ، مجلة الحرس الوطني، محمد هدارة. د، الحداثة يف األدب المعاصر  (0)

 .68ص، مجموعة من الباحثين، قراءات يف ما بعد الحداثة (5)
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  ."الدين طريق عن وليس، العلمية والوسائل العقالين التفكير خالل من

 "الكالســيكية"الغــرب كانــت يف الفكريــة األدبيــة المــذاهب فــأول مولــود مــن"

، ثورة متمردة علـى الكالسـيكيةب "الرومانسية" جاءت ثم، والجمود للنمطية الداعية

 فحطمــت كــل قــديم حتــى الشــرائع؛ وحاربتهــا واصــفة  إياهــا بأهنــا ســبب المصــائب 

 .على البشرية

 علـى النهـائي بشـكلها"الرمزيـة"والتي مسخ منها"الواقعية"جاءت المدرسة ثم 

والتـي أسسـت ، إليـوت تومـاس واإلنجليـزي، باونـد عـزرا اليهـودي األمريكـي يدي

  ."ثةومهدت للحدا

ــد نشــأتها ــه بمصــطلح التغريــب؛ تغريــب الــروح : العــرب عن وهــو مــا درج علي

، ونحـن نفـرق بـين تكريـر المعرفـة وتنقيتهـا، والجسد والكالم والهـوى والمصـلحة

وهي النتيجة التي تبعت هزائم األمة المسلمة . وبين قبولها كما هي بمسخها ونسخها

فطفــق النــاس والمثقفــون مــنهم ، وســقوط عقــدها وذهــاب أرضــها وتقســيم شــعوهبا

 :قـال عـن أبـي سـعيد الخـدري عـن النبـي "يتبعون القوي ويسـتنون بسـننه وهديـه

بـذراع حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب  وذراعـًا لتتبعن سنن من كان قـبلكم شـربا شـربا  

فِمــْن هزيمــة إلــى  "!قــال فمــن ؟يــا رســول اهلل اليهــود والنصـارى :قلنــا، تبعتمـوهم

وبدال  من البحث ، ين إلى سقوط فكري وحضاري وعسكريومن سقوط مد، هزيمة

قفزت فئة ممسـوخة  -وهي وايفة مفكريها ومثقفيها -عن روافع ودوافع لهذه األمة

ويـاليتهم نجحــوا يف نجـاة أنفســهم؛ ، مـن سـفينة األمــة ترجـو النجـاة وشــاطئ األمـان

طـم حتى غرقـوا يف تال، فسلكوا كل مذهب ومسلك؛ من رأسمالي أو شيوعي وغيره

ــوا بــل ضــلَّوا، ومــا رســت مــراكبهم، بحــر الحداثــة ــرين وذهب  رب يئ ژ متحيِّ
 .06: المائدة ژمت  زت رت يب ىب نب زبمب

                                                 
 .005العدد ، مجلة البيان، أحمد إبراهيم خضر. د، لحادي للمفاهيم الغربيةاألساس اإل (8)

 .20ص، فن الشعر، بتصرف من إحسان عباس (0)

، لتتبعن سنن من كـان قـبلكم باب قول النبي  والسنة بالكتاب االعتصام كتاب، البخاري يف صحيحه (5)

 .825ص  0ج
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، العــرب الحــداثيين فكــر منظــر وحــادي -مرســل الشــيطان -ويعــّد أدونــيس

  .المليباري محمد يقول الحداثيين كما إنجيل هو( والمتحول الثابت) وكتابه

 يجــدوا أن والوســائل الطــرق بشــتى حــاولوا ربالعــ الحــداثيين أن شــك وال

 حـداثتهم إرجـاع يف الغـرب فعله لما محاكاة اإلسالمي؛ التاريخ يف جذورا   لحداثتهم

 مـاجن؛ أو فاسـق أو بملحـد إمـا استشهدوا أن إال أسعفهم فما، اللوثرية الثورة إلى

، المعـريو، الراونـدي وابـن، نـواس وأبـي، وبشار، الصوفيين عربي وابن، كالحالج

 إال لــيس هنــا الحــداثيون يقولــه مــا كــل أنّ  الواقــع لكــن، الــزنج وثــورة، والقرامطــة

ــا اجــرتارا   ــه لم ــا حــداثيو قال ــا أوروب ــم، وأمريك ــاداام صــياحهم ورغ ــداع ومن  باإلب

 اإلسـالم علـى إال يطبـق ال أنـه إال -عندهم يسمونه كما -والنمطي للسائد والتجاوز

 مئـات قبـل حتـى -الغرب مالحدة وأفكار الرومان وأساطير ناليونا وثنية أّما، وتراثه

 يف الحداثـة أعمدة لفكر نقلة مجرد إال ليسوا فُهم وبذلك، الحداثة قمة فهي -السنين

 وعندما".وماركيز، وبارت، ونيرودا، ولوركا وريلكة، وباوند، إليوت: مثل الغرب

 الحركـة شـعراء كبـار تمثلأ. … عندهم الحداثة مفهوم وأذكر، الجدد الشعراء أقول

 وهابعبدالو، صبورعبدال وصالح، السياب شاكر وبدر، أدونيس: أمثال من الحديثة

 وربمـا، باونـد وإزرا، إليـوت علـى نعثـر سـوف هـؤالء عنـد. ..حاوي وخليل، البيايت

 يف العصـر شـعراء أحـدث مـن مالمـح علـى وربما، وفاليري، رامبو من رواسب على

ــين  ."العربــي الــرتاث علــى نعثــر لــن ولكنــا، وأمريكــا أوروبــا فخلطــت الحداثــة ب

 .وارتباطه السماوي، وبين الهدم الراديكالي الثوري للدين، التجديد واالجتهاد

                                                 
ومـا مـن فكـرة أو بيـت شـعر ، الحداثة وحادي ركبها وهو الموجه لفكر 8052شاعر سوري من مواليد  (8)

 .ليستخرج منه كل شاذ ومنحرف، ساقط يف كتب الرتاث إال ونبش قربه وبعثه من جديد

 .مرجع سابق، ذكر ذلك د محمد هدارة يف مقال له نشر يف مجلة الحرس الوطني السعودي (0)

 .وثورته على الكنيسة، ألماين الراهب( 8216 فرباير 89 - 8195 نوفمرب 82) لوثر نسبة إلى مارتن (5)

 .68ص، علي أحمد سعيد، انظر الثابت والمتحول أدونيس (1)

 .88ص، محمد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة (2)

 .0/602، عزيز العليعبدالمحمد بن ، الحداثة يف العالم العربي دراسة عقدية (6)
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 : منطلقاتهم وأهدافهم: المطلب الثالث

وما صـدر عنهـا ، إلى إلغاء مصادر الدين -عامة   -ادف الحداثة :أهدافهم: أوالا 

بحجـة أهنـا ، يم كـل القـيم الدينيـة واألخالقيـة واإلنسـانيةوتحطـ، من عقيدة وشـريعة

، وعـدم المنطـق، قديمة وموروثة؛ لُتبني الحياة على اإلباحيـة والفوضـى والغمـوض

. والنفـاذ إلـى أعمـاق الحيـاة، وذلك باسـم الحريـة الفضفاضـة، والغرائز الحيوانية

 معرفيَّـة قطيعة حقيقت إلى -الحداثة لتحقيق تصورهم يف -العرب الحداثيون واندفع

، نقطـة أبعـد إلـى للغرب الثقافية بالتبعية الوصول ثم، الرتاث واحتقار الماضي مع

ــــــجن؛ التــــــاريخ فوصــــــفوا  الحــــــداثي قــــــول أعيــــــنهم نصــــــب وجعلــــــوا بالسِّ

 ."الماضي ُسجناءَ  أصبحتم وهبذا، الوراء إلى تنظرون أنكم مشكلتكم":األمريكي

 خـاص بشـكل والصـحيحين، عامـة الشـرعية النصـوص مع الحداثيون ويتعامل

 :يأيت فيما الملخصة، الغربية للمعايير وفقًا

ين أنَسنَة"–8  محـلَّ  األسـاطير وإحـالل، اإلنَسـان إلـى الـدين إرجـاع: أي، "الـدِّ

ين  .الدِّ

سة النصوص على الَوافِدة النَّقدية المبادئ تطبِيق –0  .المقدَّ

: أن أسـاس علـى، نِقـيض طرَفـي علـى دينوالـ"العقالنيَّـة أو"العلميَّـة جعـل –5

ين   فِكر الدِّ
ٌّ
 .والعقالين العلِمي التفكير مع يتعارض، غيبِي

يتبلـور الفكـر الحـداثي علـى معـالم وأسـس ومحـددات  :الحداثـة أسـح: ثانيـًا

 :منها وأهمها، كثيرة

                                                 
مجلـة ، ، القـرين د محمـد، اإلسـالم يف االسـتدالل أصـول مـن داثيالحـ الفكـر انظر جميع كتاب موقف (8)

 . وهو كتاب قيم شامل، هـ8151، 8ط، البيان

 .962: ص، 0الموسوعة الميّسرة يف األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة؛ ج :للمزيد (0)

 .52ص، حمودة عبدالعزيز للدكتور، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية (5)

ــنَّةح (1) ــة السُّ ــدال، جي ــدالغني عب ــق النهضــة: انظــر مقــال، خالقعب ــة وطري ، مصــطفى حلمــي. د. أ، الحداث

6/0/8100 ،http://www.alukah.net/sharia. 

ـــس ســـليمان المصـــري النابلســـي .د (2) ـــد الحـــداثيين للطعـــن يف ، أن ـــة عن ـــة والعقدي المنطلقـــات الفكري

 .http://islamport.com/k/mjl/6410/15817.htm م0282 -هـ 8158، الصحيحين
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ال أنـه آلـة مـن صـنع ، فهي تمجد العقل وتجعل منه شـريكًا هلل :العقلنية – 3

وإن كانـت العقالنيـة ، وما استعانوا بذلك إال كهجوم استباقي لكل مـا هـو غيبـي اهلل؛

جعـل الوسـيلة وهـو ، مذهبًا فكريًا مسـتقال ؛ فهـم ملـةأ واحـدة ونبـت شـيطاين واحـد

وجعلوا الخادم يحكم على سيده؛ فما العقل إال خادم يخدم النص ، العقل هي الغاية

 .ويستخرج منه درره وفوائده

 القداسة عـن جميـع العاَلم؛ واستبعاد الرؤية إلى بعقلنة العقالنيةوتتجلى هذه 

ــة العناصــر ــة، المعرفي ــة النظــرة وغيرهمــا؛ لتحــل محّلهــا، والقيمي ــة الميكانيكي  اآللي

 الكتب مرجعية إلى يستند والحكم بخرافة أي فهم، تمامًا الدينية وفصلها عن النظرة

 .تالي المنادى بالعلمانية والحريةوبال، المقّدسة وعلى رأسها القرآن الكريم

العقـالين  التفسـير وهي نتـاج طبيعـي عـن األسـاس األول؛ فحـّل  :التاريخية – 5

 الكامنـة اإللهيـة وألغـوا اإلرادة، التـاريخ لحركـة الغائيـة التفسيرات العلية أو بدال  من

لـة ليسـتحيل اإلنسـان هـو المحـور بأوليتـه وهنايتـه وبـال دال، التـاريخ حركة خلف

 .غيبية

فالحداثة مـن طبيعتهـا وجوهرهـا إعطـاء ، وهي نتاج ما بعد الحداثة :النسبية -0

، بـل تبـديلها بحسـب التغيـرات والنسـبيات، اإلنسان القدرة على خلق قيمـه ومبادئـه

وتسرب هذا االتجاه للعرب ، وليس فقط تبنّيها؛ فكل شيء يخضع للنقاش والمزايدة

ــا تتســرب المهر ــات والمخــدراتوالمســلمين كم ــر ، ب ــادة النظ ــدايتها بإع ــت ب وكان

 الثقافـة سياق ضمن والتحويل للتبديل خاضعة قيمة وأّن كل، بمركزية الثقافة الغربية

مع أّن النسبية هـي أيضـًا ، ثم الُتقفت وُعممت حتى على الدين نفسه، هبا ولد التي

                                                 
، بلعقـروز رزاقعبـدال: للباحـث، للعقـل اإليمـاين والتأسـيس الغربية الحداثة عقالنية حدود: بحث مهم (8)

 .20 رقم العدد، م8098 – المعرفة إسالمية مجلة، من منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 .859ص، ناصيف نصار، للعدل انتصارا   العلمانية (0)

 .(فردريك فلهلم جورج) هيجل، التاريخ يف هم وحور كتاب العقلو (5)

، والتواصـل والمعنـى المفهـوم أسـئلة: المعاصـر الفلسـفي الفكـر كتـاب تحـوالت: انظر لتفصـيل ذلـك (1)

 .بلعقروز

 مـن المعاصـرة الّدينّيـة الّدراسـات"أهم من كتب بعمق وتحليل وتمكـن ثقـايف يف هـذا الموضـوع كتـاب (2)

= 
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 الوجــود ســمات أهــم مــن التغيــر":يقــول المســيري رحمــه اهلل .فالــَدْور فالهــا، نســبية

 الثبات؟ أشكال من شكل أي يوجد أال تتغير؟ اإلنسان أبعاد كل هل ولكن، اإلنساين

 وفكرة، ماديا تاريخيا أساسًا لها أنّ  رغم الضمير فكرة إنّ ...نسبية؟ المعرفة كل وهل

 المــادة تتخطيــان، المــادة خــالل مــن نفســها عــن تعــرب أهنــا مــن الــرغم علــى الجمــال

 لصـيقة ثابتـة عالميـة قيمـًا الـزمن بمـرور وتصـبحان بـل، اسـتقالال   نتكتسبا وبالتالي

 يحـاول وحينمـا. الثبـات مـن كبيـر بقدر تتسم المشرتكة فإنسانيتنا.. .اإلنسان بظاهرة

 أم اآللهـة صـورة محاكـاة يحـاولون هـل، وصـورام أنفسـهم صياغة يعيدوا أن البشر

 ألولئـك قبولنـا العليـا المثـل تحقيـق يحـاولون الذين البشر نقبل وهل القرود؟ صور

 "العليا؟ القردة مسلك يسلكون الذين

 :منهجهم مع السنة النبوية: المطلب الرابع

فتجاوزوهـا وكأهنـا لـم ، وضع الحداثيون السنة حجـر عثـرة بيـنهم وبـين القـرآن

 .رامين هبا وبكالم علماء اإلسالم وبالقرآن قبل ذلك عرض الحائط، تكن

ويفـرق الحــداثيون بـين خطـاب القــرآن  :وخطــاب النبـ خطـاب الرسـول : أوالا 

 
ّ
 كبشـر، فخطاب الرسول تشريع، بلفظ الرسول وخطابه كنبي

ّ
يقـول ، وخطـاب النبـي

 تجب ال الطاعة ألن لماذا؟.. الرسول محمد بطاعة أمر من أكثر نجد بل":شحرور

ــيس النبــي ومحمــد، معصــومًا لــيس اإلنســان ومحمــد، للمعصــوم إال ، معصــومًا ل

 وأدلتنـا، التنزيل يف الموجودة حصرا   رسالته حدود يف المعصوم هو الرسول حمدوم

 النبـوة أن هـو، آخـر هـام إضـايف أمـر ثمـة. تحصـى أن مـن أكثـر واألخبـار التنزيل من

                                                 
= 

 .المنصوري د المربوك"الّثقافّية النّسبّية إلى لغربّيةا المركزّية

، هــــ80/0/8109المســـيري  وهاب، عبـــدالالخفـــي واإللـــه القيمـــة عـــن المنفصـــلة مقالـــة الحداثـــة (8)

http://www.aljazeera.net 

 :حـادي ركـب مقولـة، دمشـق جامعـة يف المدنيـة أستاذ الهندسـة( 8059 دمشق مواليد) شحرور محمد (0)

تجرأ فيه على كل ثوايت الدين  والقرآن الكتاب كتاب أصدر 8002 سنة ويف. للقرآن لمعاصرةا القراءة

 .بلغة غريبة عن القرآن
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 خم حمژ مثال   للناس يبّله حين النبي أنّ  نجد هنا ومن، والتكذيب التصديق تحتمل
ــــه أو. 8: الحــــج ژجن يم  ىم مم ــــثال   يبّل  حئ  جئ يي ىي ني مي ژ م
 يبلـه حـين أمـا. كـذبت: أو صـدقت :إما السامع جواب يكون 022: البقرة ژخئمئ

 ژيبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئژ: الرســــــول

 أو، ويطيع يقبل أن إما السامع وعلى، والتكذيب للتصديق هنا محل فال 891: البقرة

 .ويعصي يقبل ال أن

يـر ملزمـة لواقـع جديـد وهـي غ: السنة النبوية ه  تفاعـل مـع الواقـع فقـط: ثانيًا

، وأقوالــه الرسـول بأفعـال االســتعانة أمـا":يقــول شـحرور، مختلـف وزمـان مختلـف

 مـن الحكـيم التنزيـل مـع تعامـل أنـه يف فهـو، ويفعـل يقـول كـان بما الحسن والتأسي

 حـدود يف أي، جزيـرام شـبه يف للعرب البحتة التاريخية والصيرورة السيرورة خالل

 اإلشــكاليات وضــمن، والمعــريف االجتمــاعي مســتواهم نضــم، والجغرافيــا التــاريخ

 المـرآة كـان أنـه أي نوعيـة؛ قفزة وحقق، مركزية دولة أسس بحيث، أمامه المطروحة

، معينــة زمنيــة تاريخيــة حقبــة مــع ذاتــه يف ككينونــة التنزيــل لتفاعــل األولــى الصــادقة

 هنـا ومـن.. .المباشـر الموضـوعي اإلنسـاين الواقـع أرض علـى قائم، معين ومجتمع

 التنزيل من يكون الكالم وعلم اإلسالمية الفلسفة استنباط بأن القول إلى نصل أيضًا

 كرسـول مهماتـه مـن لـيس هـذا ألنّ  األعظـم؛ الرسـول أقـوال من ال، حصرا   الحكيم

ــن وال، باألصــل ــوال م ــة معاصــري أق ــة؛ البعث ــذا ألنّ  النبوي ــيس ه ــًا ل ــنهم مطلوب  م

 ."أصال  

 سـواء وآحادهـا بمتواترهـا، القوليـة النبويـة السنة":ئناس فقطالسنة للست: ثالثًا

 هــي، بروايتــه الكتــب هــذه أحــد انفــرد مــا أو جميعــًا الحــديث كتــب يف ذكــر مــا منهــا

 لما طبقًا، والمكان الزمان بتغير تتغير واألحكام، أحكام السنة ألن. فقط لالستئناس

 هـو، بأحكامهـا األخـذ دمعـ أو لألخـذ الوحيـد والمعيار. األصول علماء عليه أجمع

                                                 
 .68شحرور ص ، فقه المرأة (8)
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 فـإن. الحكيم التنزيل مع تعارضها أو، المعيش والواقع الحكيم التنزيل على انطباقها

 .".تركناها تعارضت وإن أخذناها انطبقت

فــال ، فيضــع الحــداثيون أنفســهم نــدا  لجيــل الصــحابة :أقــوال الصــحابة: رابعــًا

 أشــهره الــذي الســالح لــذاتبا هــو وهــذا"يعيــرون إلجمــاعهم أو آرائهــم أيَّ اهتمــام

، والمنطـق الكالم وعلماء المعتزلة بوجه الكبير السني االنقالب يف المتوكل الخليفة

 الـذي السـالح بالـذات هو الصحابة؟ وهذا وسع ما يسعكم أال: قائال   هبم صاح حين

 ما يسعك أال: منابرهم على بي يصيحون وهم، العشرين القرن"متوكلو"اليوم يشهره

 ."يسعني ال، كال: بساطة بكل أقول ولهؤالء بة؟الصحا وسع

 

*                  *                 * 

 

                                                 
 .61شحرور ص ، فقه المرأة (8)

 .60شحرور ص ، المرأة فقه( 0)
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 احلداثيون بني الواقع والقرآن: املبحث الثاني

قواعــد  نطــاق عــن الخــارج للتأويــل كــنص قابــل يتعامــل الحــداثيون مــع القــرآن

النظـر عـن النتـائج  بغـض، وبيليات غريبة عن معايير الفهم المنطقي للقـرآن، التفسير

ممسـوخة منسـوخة عـن الغـرب "لغوية نظريات"العقدية واالجتماعية؛ فيستخدمون

 فأنتجــــت، الــــدين مــــع المتصــــارعة، والســــيميائية والتفكيكيــــة، كالبنيويــــة

وتلقفها حداثيو العـرب لنقـد ، (األرخنة)ونسيان اآلخرة ، (العقلنة)و، (األنسنة)

 .معايير إلحاديةالقرآن وصحيح السنة ب

 : وبناء  على ذلك هنج الحداثيون يف تعاطيهم مع القرآن الكريم هنجين رئيسين

  :إعادة قراءة القرآن: المطلب األول

 وتؤيُِّده ..قبله اهرت قديمة لثقافات ثقافة خالصة هو القرآن إنّ "أدونيس يقول

                                                 
وكلمـة ، المعرفـة اإلنسـانية لجميـع نـواحي، أداة لتحليل الكالم بمـنهج فكـري مـادي إلحـادي: البنيوية (8)

وهو الهيئة أو "بنى"أي"Struere"وهي بدورها مشتقة من الفعل الالتيني"بنية"بنيوية مشتقة من كلمة

فهـي قابلـة للتفكيـك والتجـزيء بغـض النظـر عـن أي عامـل خـارجي "الكيفية التي يوجد الشيء عليها

 . 856ص ، ح فضلصال، نظرية البنائية يف النقد األدبي. عنها أي الوحي والغيب

ولكنـه قـدم ، والمالحـظ أنـه لـم يعرفـه، "يف علـم الكتابـة"أنشأه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا يف كتابه (0)

بالتـالي ال قداسـة ، بل تفسيرات وتفسيرات، ينفي وجود تفسير واحد للمعنى يف النص، منهجًا فلسفيًا

 . لنص وال احرتام

يَماء هي العالمة (5) من خـالل بنيـة االخـتالف ولغـة الشـكل والبنـى ، عن المعنى لسيمائيةاتبحث و .،والسِّ

كيف قـال  :وإنما تحاول اإلجابة عن تساؤل وحيد هو، وهي لذلك ال اتم بالنص وال بمن قاله، الدالة

المزيـد يف . ومن أجل ذلك يفكك النص ويعـاد تركيبـه مـن جديـد لتحـدد ثوابتـه البنيويـة، النص ما قاله

 .يمحمد فليح الجبور. لسيميائي داالتجاه ا: كتاب

دراسات يف النزعة اإلنسانية يف ، يؤكد على فردية اإلنسان ضد الدين، مذهب فلسفي أدبي مادي ال ديني (1)

 .89 -82عاطف أحمد ص . الفكر العربي الوسيط د

ا خـارج ُيقصد هبا فحص جميع المقوالت واألحكام بواسـطة العقـل أوال  دون االلتفـات إلـى مرتكزااـ (2)

والنتيجــة ال عصــمة إال ، ال عصــمة لمنظــور يشــتغل عليــه العقــل: بمعنــى.. التعليــل العقلــي أو الحســي

 .للعقل

 .أدونيس، الثابت والمتحول: تجد ذلك يف كتاب (6)

وقـد اعـرتض األزهـر علـى ، دار النـديم، القـرآن قـراءة إعـادة: بيرك كتابًا سماه ولألسف فقد ألف جاك (2)

 .المواضيع أو النزول ترتيب حسب القرآن كتابة ال سيما بإعادة كثير من مواضيعه
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الحيـاة  مـن وَتشُكو، التَّزمُّتب العربيَّة السلفية وتصف السعود أبو عطيات الدكتورة

ــت ســلفي تيــار اــل يف":تقــول ، "منهــا االقــرتاُب  َيحــُذر، فكريــة   ثوابــَت  َيضــع، ُمتزمِّ

ــر وتطالــب ــذي، الالَّمعقــول ُركــام مــن والفكــر العقــل بتحري ــل ال ــة كاهــل ُيثِق  الثقاف

 .العربيَّة

رة التسـرت هاجم الحداثيون المفسرين القدماء وااموهم بالمشاركة يف مؤاموقد 

واقتصارهم يف تفسيره علـى المعـاين ، على االضطراب الذي حصل عند جمع القرآن

يقصـد اـاهرة )فمـا عسـى أن يكـون موقـف الباحـث مـن هـذه الظـاهرة "السطحية

لهـو دليـل علـى انعـدام الحـس  (إسقاط سور من القرآن الكريم من أبي بكر وعمـر

 فإعـادة. "يف عصر الجمود واالنغالق النقدي عند السيوطي وأمثاله من المصنفين

 .. وأبستمولوجيةوأنثربولوجية تاريخية ضرورة عندهم القرآن قراءة

                                                 
 حلوان بجامعة التاريخ فلسفة استاذ (8)

 .نفس المرجع:م8092يف مقابلة أجراا معه مجلة فكر وفن عام  (0)

 الخطيـب، ، مجلـة الراصـد، د عبـداهلل، الحـداثيون وقـراءة الـنص الشـرعي: للتفصيل انظـر ورقـة بحـث (5)

 0280هـ 8155 ،888العدد 

 http://www.alrased.net. ما بين األقواس تعليل الدكتور عبداهلل الخطيب مجلة الراصد (1)

 .08علي حرب، ص ، نقد النص (2)

 ،وهو علم دراسة اإلنسان يف أصوله التاريخية عضويًا وحضاريًا بـل وحتـى اجتماعيـًا، وتفاعلهـا معـًا (6)

، انظـر كتـاب اإلنثروبولوجيـا. والبيولوجيـا واآلداب والفنـونبعكس علوم االجتماع والتاريخ والنفس 

األصـل . م0220، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، ترجمه جورج كتورة( مرتجم للعربية)، مارك أوجيه

 .0221اللغة الفرنسية طبع سنة 

احي فعالم االنثروبولوجيا يف دراساته لإلنسان بالمعنى السالف الذكر يحاول أن يكشف ويصـنف النـو 

كمـا . وتلـك التـي انقرضـت أشـكالها، الجسمية التي تميز اإلنسان عن بقية المخلوقـات التـي تعاصـره

يتجه نحو تحديد الصفات التي تميز األجناس البشرية وتفاعل تلك األجناس مع البيئة ليكشـف أوجـه 

وصــف فيتعــدى اهتمــام عــالم االنثروبولوجيــا نطــاق ال، الشــبه واالخــتالف بــين مختلــف الحضــارات

للجوانب البيولوجية والحضارية واالجتماعية إلى محاولة استخالص القوانين واألنساق التي تتحكم 

 يف تكوين المجتمعات والحضارات ونموها

ويطلـق عليـه أيضـا علـم (epistemology)أو االبسـتمولوجيا "علـم العلـم"فرع من العلـوم يسـمى بــ (2)

، د يمنى طريـف الخـولي، جع فلسفة العلم يف القرن العشرينرا. أو فلسفة العلوم، المعرفة أو المعرفية

 .0222عام ، 061عالم المعرفة برقم 

  .لوي غارديه، ترجمة علي المقلدو محمد أركون، اإلسالم األمس والغد: مثال ذلك تجده غي ثنايا كتاب (9)
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 يف الــنص إنَّ ":فيقــول، بــأّن القــرآن منــتج ثقــايف ويصــرح نصــر حامــد أبــو زيــد

 خـالل والثقافـة الواقـع يف تشـكل أنَّـه بـذلك والمقصود ثقايف؛ منتج وجوهره حقيقته

، عليهـا ومتفقـًا بديهيـة تبدو الحقيقة هذه كانت وإذا، عاما العشرين على تزيد ةفرت

، البديهيـة الحقيقة هذه يطمس لكي يعود للنص سابق ميتافيزيقي بوجود اإليمان فإنَّ 

ــر  القــرآن ويقــول عــن ."الــنص لظــاهرة العلمــي الفهــم إمكانيــة َثـــمَّ  مــن ويعكِّ

 وحـين، عامـًا العشـرين علـى زادت فرتة لخال تشكلت لغوية نصوص هي":والسنة

 أي عـن النظـر بقطـع والثقافـة الواقع يف المتعين وجودها نقصد فإننا تشكلت؛: نقول

 ."المحفول اللوح أو اإللهي العلم يف لها سابق وجود

 أبحــاث نقديــة نشــر محمــد أركــون عــدة العشــرين القــرن مــن الســبعينيات ومنــذ

 كتـاب يف ونشـرها وتطورت دراسـاته، الكريم قرآنلل وتحليلية وسيميائية لسانية

 أو الديني الخطاب تحليل":وقال يف مقدمته، والكهف الفاتحة سوريت قراءة فيه أعاد

ــتم تفكيكــه ــديم ال ي ــه لتق ــة؛ التفاســير وإبطــال الصــحيحة معاني ــل الموروث ــراز ب  إلب

 والمقاصـد تبليـهوال واإلقنـاع واالسـتقالل العـرض وآالت اللغوية اللسانية الصفات

فإذا قرأت كتابه وجدته يتحلـل مـن  "النبوي الخطاب أسميته بما الخاصة المعنوية

و يف كتاب . كل آراء المفسرين؛ وما قّعده يف مقدمته كان تمويهًا واستخفافًا بالعقول

 لمحكِّ  الكريم القرآن وإخضاعِ ، علمية اإلسالمي قراءة   الفكر بقراءةِ ":آخر له يطالب

                                                 
يف مصر  إعالمية ضجة أثار، النصوص سلطـة من بالتحرر طالب، 0282تويف ، أكاديمي حداثي مصري (8)

وهـي  وزوجتـه فغادر، وزوجته بينه وبين بالتفريق المصرية وحكمت المحكمة، أواخر القرن العشرين

: للتفصيل أنظر موقع فالسفة العرب .اليدن حيث عمل بجامعة، هولندا إلى الفرنسي األدب يف أستاذة

http://www.arabphilosophers.com. 

 .فرتة نزول القرآن (0)

 .01ص ، نصر أبو زيد، دراسة يف علوم القرآن، م النصمفهو (5)

 .825اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية ص :انظر كتابه (1)

 .8090 باريس سنة يف نشر، قراءات يف القرآن: وهي يف كتابه (2)

دار ، حترجمـة وتعليـق هاشـم صـال، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليـل الخطـاب الـديني: وسماه (6)

 ، 0222، 0طـ ، بيروت، الطليعة

 .2ص ، محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني (2)
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  النقدِ 
ِّ
 .المقارن التاريخي

ويقّر د نصر أبو زيد بربانية النصوص ولكنه يرجع ويقرر أنسنتها ونزولها تحـت 

حكـم قــوانين الثبــات والتحــول؛ وهــذا التفــاف علــى النصــوص بالمنــاورة يف هــامش 

 دينية -النصوص إن":فيقول ولكن بلغة هرمينوطيقة، الفهم؛ ونتيجته رفع القداسة

 هــذه عــن يخرجهــا ال اإللهــي والمصــدر، ثابتــة بقــوانين محكومــة - بشــرية أم كانــت

ــوانين؛ ــا الق ــذ تأْنَســنت ألهن ــدت من ــاريخ يف تجسَّ ــت، واللغــة الت ه  بمنطوقهــا وتوجَّ

د تاريخي واقع يف البشر إلى ومدلولها ، والتغيـر الثبـات بجدليـة محكومـة إهنـا، محـدَّ

 تقف النصوص مقابل ويف، المفهوم يف متغيرة متحركة، المنطوق يف ثابتة فالنصوص

 "والكشف اإلخفاء بجدلية أيضًا محكومة القراءة

 : القراءة الواقعية للقرآن: المطلب الثاين

وهنا تكمن خطورة األمر وفداحته؛ فـالنص الشـريف قابـل لتغيـر معنـاه بحسـب 

 بمناهجهـا التفكيكيـة -الحداثـة فلسـفة أعطـت قـد، القارئ الجديـد بعصـره الجديـد

للقارئ بأن يهيئ نفسه قبل القـراءة للتلقـي والنقـد؛ فهـا هـو  سلطة -ة وغيرهاوالبنيوي

ويتحمس لهذا  .التوبة سورة قراءة يقصد"....القراءة أباشر أن قبل":أركون يكتب

 بتغيـر يقـول جعله مما، بالنص المتلقي األمر نصر حامد أبو زيد؛ حتى سماها بعالقة

 يصــبح ولكنـه، منطوقـه ناحيـة مــن مقـدس نـص القـرآن":فيقــول! كليـا الـنص طبيعـة

 "إنساين نسب إلى ويتحول اإلنسان جهة من أي، والمتغير بالنسبي مفهومًا

                                                 
 .22للدكتورة عطيات أبو السعود ص ، الحصار الفلسفي للقرن العشرين (8)

وهـي مبحـث ، أويلويقابلها تقريبًا الت، قضية الهرمنيوطيقا هي معضلة تفسير النص الديني أو التاريخي (0)

. د"جـادامر إلـى أفالطـون من التأويل نظرية( الهرمينوطيقا) إلى مدخل الفهم فهم"انظر كتاب .فلسفي

: الطبعـة، والتوزيـع للنشـر رؤيـة طبعـة وهنـاك. هــ8101، (8) ط، لبنـان، النهضـة دار، مصـطفى عادل

 .0222 األولى

 .889ص  الديني الخطاب نقد، نصر حامد أبو زيد (5)

 .825-00ص، محمد أركون، لفكر اإلسالمي قراءة علميةا (1)

 .01ص، نصر حامد أبو زيد، يف قراءة النص الديني (2)
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وهذا ما يفتح باب الفوضى واالضطراب؛ فال اعتبار لفهم سلف أو خلف؛ فكلأ 

له فهمه الواقعي الشخصي بحسب قراءته هو وفهمه هـو؛ فـال هيبـة لعـالم وال سـلطة 

 . ال يلزم منه إال االحرتام وال يلزم منه االلتزام؛ فتدخل األهواءففهمهم ، لقاض

 اآلن حتى يتجاوزوا لم، المهارة قليلو األئمة صغار"ويصف أركون الفقهاء أهنم

 والمؤمنــات المــؤمنين إلــى الثقــة بعــض تعيــد التــي، الســاذجة التفســيريةالتلفيقيــة

 فالسياسة... السياسية المعركة مإسال وأيديولوجيا طقوسية نحو المجذوبين البسطاء

 تقيـد التـي الدوغمائيـة التشـدد سياسـة باألحرى أو( األرثوذكسية) التقليدية السنية

 لعهـد قـوة   ازدادت ثم، األتراك السالجقة اهور مع تعززت فهذه، العقائدية التعددية

 "العثمانيين اهور مع طويل

النص ليعطي دالالت جديدة  وهم بذلك يسمحون للقارئ المتلقي التفاعل مع

ومعان تتوافق مع األهواء والرغبات والحاجات؛ فقد تطور األمر واتسـع ، للنصوص

، ويعطـي زيـادة  يف األلفـال أيضـًا، الجرح وسمحوا للقارئ بـأن يعطـي داللـة للـنص

، المتلقي ألفال األلفال فإنّ ، المبدع خاصة المعاين كانت إذا":فيقول أحد أقزامهم

 المبـدع أن يعنـي فهـذا، بـالمعنى افـر إذا نااره وبإزاء، معه األلفال المبدع يجد وأن

 علـى سـلطة للمتلقـي أن يعنـي وهـذا... بـالمتلقي مسـكونا يكـون تلـك الظفـر لحظة

وهذا الذي فعلوه بداللـة حـد السـرقة . "المبدع عند التفكير بدايات مع تبدأ النص

فبدل القطع بمعنى البـرت والفصـل جعلـوا  وهو القطع؛ فأعطوه داللة معنوية  مجازية؛

 أيـن مـن":يقـول شـحرور، الداللة داللة الكف والزجر عن السرقة بأي عقوبة أخرى

                                                 
وح النَّقدّية: قلت (8)  .يقصد بالتلفيقية كره الرُّ

 .ال نقاش يف هذا الموضوع: كما يقال، فيها النقاش ورفض معينة لفكرة التعصب أي (0)

  .10 ص، محمد أركون، ي نقديمدخل تاريخ، األنسنة واإلسالم (5)

 .وهو أديب وباحث لبناين، سعد كموين (1)

 ،فاطمة الزهراء الناصري د، مفهوم القراءة عند الحداثيين وعالقته بالتفسير (2)

 .https://vb.tafsir.net/tafsir. 
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 وبـين وضـعه بـين نوفـق وكيـف تـاب؟ ثـم المرفـق مـن اليمنى يده قطعت الذي يأكل

 ختـام يف الرحمـة فائـدة ومـا لـه؟ ذنـب ال كمـن الذنب من التائب: النبوي الحديث

 كـف هـو األيـدي قطـع يكـون ال لمـاذا.. العمـل؟ عن عاطال   أصبح وقد، الثانية اآلية

 ."مثال ؟ بالسجن األيدي

ويصرح شحرور بأن بداية فهم كالم اهلل هو بفهـم الواقـع أوال ؛ فـال يتجلـى فهـم 

 بفرعيه الوجود فهي اهلل كلمات أما":اآلية القرآنية إال بالواقع الجديد المتطور فيقول

 فهمنـا فمـن. أيضـًا بفرعيـه الوجـود لهـذا الناامـة القـوانين وهـي، اإلنسـاينو الكوين

 إال تظهر ال( السماوية الرساالت) اهلل كالم مصداقية أنّ  أي. كالمه نفهم اهلل لكلمات

 أن إال كالمـه لـنفهم علينـا ومـا، (واإلنسـاين الكـوين الموضـوعي الوجـود) كلماته يف

 أّس آفات وهذا تعيينًا ."وقوانينه بسننه نساينواإل الكوين الوجود يف كلماته ندرس

! وكأن القرآن ما ذكر للعقل قيمة، وهو المغاالة يف العقل، الحداثة وفلسفتها الواقعية

ولكـن خطـورة هـذا ، الـوحي هـو والضـابط، ففي الواقع ما يقبلـه العقـل ومـا يرفضـه

ال أن ينضـبط ، الواقـع الطرح َلتصل يف هناية األمر إلى أّن على النص التكيف مع هـذا

 من الغاية المرجوة لألمة المسلمة؛ الخطة اإللهية يعيق وبذلك الواقع مع هذا النص؛

تتلمس اروفًا جديدة  لتستحيل من األمة الحضارية الشاهدة إلى مجرد شراذم بشرية

تكيف القالب بحسب ، وبدال  من أن يتكيف الرصاص بحسب القالب، لتتوافق معها

 . الرصاص

للمـرأة؛  االجتمـاعي الخروج من البيـت للمـرأة خاضـع عنـدهم للعـرف سفلبا

 فيــه تعــيش الــذي المجتمــع أعــراف حســب وهــو -األدنــى الحــد مــن ابتــداء   وهــو

                                                 
 .جامعال صحيح يف 5229: رقم حديث انظر، وحسنه األلباين 1022 التوبة ذكر باب، ابن ماجة سنن (8)

 .820شحرور ص، فقه المرأة (0)

 .29شحرور ص ، المرأة فقه (5)

باإلضـافة ( الثـديين وتحـت اإلبطـين)الحد األدنى للباس المرأة بشكل عام هو تغطية الجيـوب العلويـة  (1)

ومــا مفهــوم الســرة والركبــة إال مفهــوم . إلــى الجيــوب الســفلية وهــو لــيس لبــاس الظهــور االجتمــاعي

= 



 فاتح حسن  عبدالكريم. د                                     تنزيل اآليات على الواقع عند الحداثيين                                   

 
119 

 الوجـه بإاهـار األعلـى حـده يبلـه حتـى ويتـدرج -والمكـان الزمـان اروف وحسب

 وال بإسـالم عالقـة لـه لـيس المـرأة أو للرجـل بالنسـبة الرأس وغطاء.. فقط والكفين

  ."كامل بشكل المجتمع أعراف يتبع وهو بإيمان

 

*                  *                 * 

                                                 
= 

 .520شحرور ، المرأة فقه. اجتماعي فقهي بحت

 .520شحرور ، المرأة فقه (8)
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 مناذج تطبيقية: املبحث الثالث

 :الحداثة والعلمانية: تمهيد

 -وإن فـّرق بينهمـا بعضـهم -الحداثـة بمفـاهيم مالصق حتمـي العلمانية مفهوم

 الغربي الحداثي المنهج العلمانيين اباتوقد هنجت عص، فهما وجهان لعملة واحدة

 التغيير والنهوض المزعوم لديهم أجل من

فالعلمانيـة ال يهمهـا مـن ، ومن وجهة نظر الباحث فهما توأمان بأشكال مختلفـة

وال ينساح تفاعال  ، اإلسالم إال انحصاره وانحساره يف زوايا المساجد وأعمدة الزوايا

وتـأيت الحداثـة خادمـة للعلمانيـة بكـل مـا يخـدم ، مع الحياة بشـتى أصـناف مجاالاـا

 يمكـن وال، والخيـال العقـل تغـذي خيـاالت نظر محمد أركون يف فالوحي. نظريااا

 التشريعات هذه يلبس أن حاول الشافعي أنّ  يذكر السياق هذا ويف، الواقع يف تطبيقها

 بأصــول يســمى مــا فوضــع، عليــه هــي التــي وضــعها لهــا يــربر فأخــذ الشــرعية؛ ثــوب

 تطـرح":أركـون يقـول، مبـادئ أربعـة يف حصـرها، القـانون قواعد يف متمثلة االجتهاد

 -5 الحــديث -0 القـرآن -8: مبـادئ أربعـة يف القــانون وقواعـد أسـس الرسـالة هـذه

 فحسـب؟ الفقهـاء إجمـاع أم، كلهـا األمة إجماع هو هل من؟ إجماع ؛ لكن اإلجماع

 التـي الكـربى الحيلـة هـي هـذه، يـاسالق -1، جـواب ال مدينة؟ وأية زمن أي وفقهاء

 مـن":يقول أن إلى"...إلهي أصل ذات الشريعة بأن الكبير الوهم ذلك شيوع أتاحت

 قابلـة غيـر األربعـة المبـادئ هذه أن وهي مهمة حقيقة إلى نشير أن ينبغي أخرى جهة

 ."للتطبيق

ن سـلطة ويعد نصر حامد أبو زيد العلمانية غاية الغايات التي تحرر المفكرين مـ

 من إال إليها وصول وال، إليها نسعى أن يجب التي الغايات هي تلك"فيقول، الرتاث

 أسـر مـن العقـل تحرر بل، الفكر تحاكم وال، اآلخر تنفي ال حقيقية؛"علمانية"خالل

 اسـتوردت أم، الـرتاث/الماضي من الحلول تلك استوردت سواء، الجاهزة الحلول

                                                 
  .002 ص، زايد محمد أحمد/د اإلسالمي العربي الفكر تاريخية (8)
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ويرى شحرور أّن النبـي محمـد هـو مـن  .".طالمتوس البحر من اآلخر الجانب من

 ووضـع، وسـلطااا الدولة عن الشعائري الجانب فصل"مارس العلمانية بنفسه حين

 الدولـة تـدخل عـدم وهـو، المـدين المجتمـع أسـس مـن أساس أهمّ  العصر ذلك منذ

 تعنـي والسـلطة، السـلطة تعني الدولة ألن، والحج والصوم الصالة أمور يف بأجهزاا

 بأي الشعائر يف الدولة سلطة يستعمل لم والنبي. للمخالفين والعقوبة واإلكراه عالقم

 عصـره يف كانـت التـي، الزكاة عدا كامال   فصال   السلطة عن وفصلها، الوجوه من وجه

 أن بعــد الدولــة عــن بــدورها انفصــلت ثــم، الدولــة لميزانيــة الوحيــد الــدخل مصــدر

 ."للدخل جديدة أبواب أمامها انفتحت

 فجـر منـذ نحن":قائال والرتاث بالسلفية ااموه حداثيين على حنفي حسن ويرد

 أن إلـى... السـلفي اإليمـان مـن نخرج أن نحاول اآلن وحتى الحديثة العربية النهضة

 . "الماركسيين من أكثر ماركسي هنا وأنا... شاب ماركسي أنا: يقول

الام وانحرافاام يف تطبيق وغايتهم من هذا التقعيد الشيطاين هو التأصيل لضال

القرآن علـى الواقـع؛ هبـدم مرجعيتـه ومرجعيـة العلمـاء الربـانيين؛ لتخلـو لهـم سـاحة 

 .االجتهاد بالهوى والرغبات

، ويتجه الباحث لعرض بعض نماذج للحداثيين يف إنـزالهم القـرآن علـى الواقـع

لمجـال ال فاألمثلـة كثيـرة وا، وهي نماذج من ضالالت كاشـفة عـن بقيـة الضـالالت

ولكنها بإذن اهلل عن لجام فكـرهم ، فما سيذكره الباحث هو إشارات ال تحُصر، يتسع

 .تميط وتحيط

                                                 
 .529دوائر الخوف ص (8)

 .98شحرور ، المرأة فقه (0)

ــة أدب يف العقــدي االنحــراف (5) ــة، 201ص ، الغامــدي ســعيد، وفكرهــا الحداث ــاب الحداث ــال  عــن كت  نق

 .589ص، مجيد الشريفعبدال، واإلسالم
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 : المرأة: المطلب األول

كمـا  -وضع الحداثيون أنفسهم مـدافعين عـن حقـوق المـرأة التـي هضـم حقهـا

، ويصفون المجتمعات اإلسالمية بالمجتمعات الذكورية، فقهاء المسلمين -يّدعون

 بصـبغة مصـطبغًا يـراه اإلسـالمي الفقـه يتتبع فمن"بالفقه اإلسالمي أنه فقه ذكوريو

 الرجـال علـى محصورا  ( شبه) يزال وال كان فقد اآلن؛ وحتى النشأة منذ فّجة ذكورية

 ومــرورا  ، وغيرهمــا وعلــي عبــاس كــابن الصــحابة فقهــاء كبــار مــن بــدءا  ، النســاء دون

 ومالـك حنيفـة أبـي، السـني العالم يف ذيعًا ثراألك األربع الفقهية المدارس بأصحاب

 وابــن واألوزاعـي وزفــر والشـيباين يوسـف أبــي: وتالمـذام، حنبــل وابـن والشـافعي

.. تيميـة وابـن القـيم كابن تالهم ومن، حصرا   الرجال من وغيرهم.. والمزين إسحاق

   ."هذا وقتنا حتى الرجال من أسمائهم حصر يمكن ال ومن

بقراءة "رشد ابن"لـ المجتهد بداية كتاب من المرأة صورة ويختزل حسن حنفي

 من صادرة"متأنثنة":ليخرج بلفظ منحازة ألفكار مسبقة مغلوطة، بالجهل تتظاهر

وببجاحة فكر وصالفة رأي يساوي شحرور المرأة الحرة بالرجل الحر؛  .!ذكر

 يعطي قالر نظام":فيقول، ويستنكر تخصيص وطء المرأة على الرجل دون المرأة

 ملك يطأها بأن للمرأة؛ الحق ذات يعطي ال لكنه، يمينه ملك يطأ بأن للرجل الحق

 الدونية نظرة ومن، النظام هذا تتبنى التي المجتمعات ذكورية من انطالقًا يمينها؛

 لمعنى خاطئ لفهم ونتيجة":ويقول ."المرأة إلى المجتمعات هذه هبا تنظر التي

 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ژ اآلية يف"النساء"لفظة
  حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 المرأة اعتبار جرى 81: آل عمران ژمح جح مج حج مث متهت خت

 تعني هنا النساء أنّ  اعتبار يمكن ال بينما، األشياء من به ينتفع ما والمتاع هو، متاعًا

                                                 
 .http://www.za2ed18.com، 0286، فرباير 81 األحد، أحمد شحاتة، ذكورية الفقه اإلسالمي (8)

 .886ص ، حسن حنفي، المعاصر العربي الخطاب يف النساء (0)

 .02شحرور ص ، فقه المرأة (5)
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 وهو"النسيء"من"نساء"و، وإناثًا ذكورا   للناس موجه الخطاب ألنّ ، الرجال أزواج

 قاطبة   والناس، 52: التوبة ژجمحم يل ىل مل خل ژ :لهكقو، التأخير

، الصناعي التقدم تحرك التي هي الشهوة وهذه، (الموضة) األشياء من الجديد تحب

 ."للتجديد يخضع ما وكل أحدث وثياب أحدث سيارات صنع من

ويصــرح نصــر حامــد أبــو زيــد أّن قضــايا المــرأة وأحكامهــا هــي مســألة خاضــعة 

 ال المـرأة قضية إنّ ":فال عالقة للدين والشرع هبا فيقول، اعيللواقع والعرف االجتم

 يف هـو الدينيـة القضـايا دائرة يف وإدخالها، اجتماعية قضية بوصفها إال إطالقًا تناقش

 أنّ  النـاُس  وِهـمَ "".حولهـا الحـر الحـوار امكانيـات لكل وقتل، لها تزييف الحقيقة

 الخطـاب إن":ويقـول ".بتشـريع هـو ومـا !تشـريع المـرأة عـن القـرآن ذكـره ما كل

، النصـوص مرجعيـة خـالل مـن مناقشـتها علـى يصـر حين المرأة قضية يزيف الديني

 .".األساس يف اجتماعية قضية أهنا متجاهال  

  :وهذه بعضأ من النماذج من تنزيل اآليات على الواقع بالنسبة للمرأة

ال ، عطى قوامة البيت للرجلحين خلق اهلل الرجل والمرأة أ: قوامة المرأة: أوالا 

بل لما أعطاه من قدرات ُحرمت منها المرأة؛ لتعطى المرأة قدرات حرم ، تفضيال  للرجل

بل للعناية ، ولم تعط القوامة للرجل للتسلط واالستبداد، منها الرجل؛ لتتكامل الحياة

 خلژ :قال تعالى مخاطبًا الرجال مادحًا لمقامهم الرجولي، والرعاية والحفظ
 منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 يي  ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين

                                                 
  .https://newsyrian.net/ar/content، بين اإلسالم والفقه المرأة: مقالة له بعنوان (8)

 .96ص، نصر حامد أبو زيد، قراءة يف خطاب المرأة، دوائر الخوف (0)

 .026نفس المرجع ص  (5)

 .60نفس المرجع ص (1)

 - 1اهلل  ذكر - 5الطهارة  حب -0 بالمساجد التعلق -8: ذكر اهلل الرجال يف القرآن مقرتنًا بصفات منها (2)

 علـى الثبـات - 6وف من اهلل المقرتن بالعمل؛ ال خـوف بـال خشـية الخ – 2وإيتاء الزكاة الصالة وإقام

 . 82الصدق  – 0. الخالصة النصيحة تقديم - 9نصرو ومؤازرة الرسل  – 2المبدأ اإلسالمي 
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .51: النساء ژنب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ

وانوا ، لكّن الحداثيين نظروا لتصرفاِت واقع  مأزوم آسن فحملوها على القرآن

فحملـوا تصـرفات الجهلـة مـن ، أّن القرآن أعطى للرجل قوامة التحكم والدكتاتورية

ويجعل نصر حامد أبـو زيـد مسـألة القوامـة مسـألة وقتيـة ، ى اللفظة القرآنيةالناس عل

فيقـول متسـائال  سـؤال ، وليسـت حكمـًا شـرعيًا دائمـًا، تراعي الظروف االجتماعية

 "اإلسالم؟ قبل ما عصر يف الحال واقع تصف أم للقوامة تشرع اآلية هل":استنكار

بـل هـي أمـر يتنـاوب فيـه الرجـل مـع ، والقوامة عند شحرور ال تقتصـر علـى الرجـال

 مـا":ويقـول، المرأة بحسب الحالة التي هم عليها؛ فتارة  هو القـّيم وتـارة هـي القّيمـة

 ىل مل خل ژ النســاء علــى الرجــال بقوامــة بــدأت حــين اآليــة إليــه ذهبــت

 بعضهم اهلل فضل فيما والنساء الرجال اشرتاك إلى اإلشارة إلى انتقلت ثم.. ژيل

 جه  ين ُّالرجـال؛ علـى النساء قوامة لتستعرض تانته ثم، بعض على

 الصـالحات يعني هنا ژينژولفظ   ژحيخي جي يه ىه مه

فالصالح عند شحرور هو  ."اآلية حوله تدور الذي المدار هي القوامة إذ للقوامة؛

، وليتنازع كلأ من الرجـل والمـرأة القوامـة بيـنهم بضـوابط مجهولـة، الصالح للقوامة

، ولتشـهد محـاكم القضـاء ملفـات جديـدة للنـزاع والخصـام ،وليتولى القيادة أقواهم

لُيقضـى األمـر ويظهـر المسـتحق لهـا؛ والسـؤال ، وليتخصص الطب لتشريح القوامة

من يسّلم بأّن غيـره أهـلأ للقوامـة؟ ومـع أّن المـرأة مشـبعةأ ثقافيـًا وعرفيـًا : المطروح

فمـا بالنـا لـو صـار ، لكننا نجد خصومات ونشوزات، ومِْن قبله شرعيًا بقوامة الرجل

ــاراة أم بحســب الظــروف النفســية ، وهــل القوامــة هكــذا دائمــة  ، األمــر مزاحمــة ومب

  !.وكأننا يف قطيع كالب يتولى القيادة األكثر سيطرة، والصحية

                                                 
 .080ص ، ، قراءة يف خطاب المرأة نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف (8)

 .505شحرور ، فقه المرأة (0)
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ويتطرف شحرور ليعطي السيدة خديجة قوامة  على رسول اهلل؛ ألهنا واسته 

 الذكوري المجتمع فيتكئ، القوامة أما":فقال، خالطًا بين المواساة والقوامة، بمالها

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ اآلية على

 مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين منىن خن حن
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
: النساء ژنب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

، يم ىم  مم خم حم جم يقرأ وال، األولى الجملة منها فيؤخذ.51
 حيث من، خديجة للسيدة القوامة كانت حيث، األعظم بالرسول هنا التأسي وينسى

 من يتزوج ولم، للدعوة متفرغًا هو وكان البيت على تنفق فكانت، المادية أفضليتها

 تعلم مع سيما ال، اليومية حياتنا يف نراه ما وهذا، خديجة السيدة وفاة بعد إال أخرى

، قوامتها تحت من كرامة تحفظ من هي الصالحة والمرأة، للعمل وخروجها المرأة

فيعّد شحرور حسن تعامل النبي لخديجة  ".زوجًا أم ابنًا أم أبًا مأ أخًا كان سواء

حالة مواساة خديجة للنبي  -وبدال  من أن يستشهد هبذه الحالة، تبعية قوامة ورعاية

 .على االقتداء بالنبي بحسن المعاملة عكس األمر وعّدها قوامة  عليه -بمالها

من المرأة حتـى يخجـل منهـا حمـاة وهل قوامة الرجل على المرأة ُتعّد انتقاصًا 

  المرأة ويحرفوا فطرة الناس وشريعة رهبم؟

أي الخدمـــة ، فالقوامـــة بمعناهـــا القريـــب والبعيـــد هـــو القيـــام علـــى الشـــؤون

 قوامـون الرجـال ..صاهنا :المرأة على الرجل قام"ومنه القّيم على الشيء، واالهتمام

 يل ىل مل خل ژ: تعــالى قولــه وكــذلك. بشــئوهننّ  معنيــون النســاء علــى
 إليهـــــا وتــــوجهتم بالصـــــالة هممــــتم إذا: أي :6: المائــــدة ژخم حم جم

ــة ــنْ  إِنَّ : َأْي ""بالعناي ــْأنِِهمُ  مِ ــُروِف  َش ــودِ  اْلَمْع ــامَ  اْلَمْعُه ــى اْلِقَي ــاءِ  َعَل ــةِ  النَِّس  بِاْلِحَماَي

َعاَيةِ   َفإِنَّـهُ ، ُدوَنُهـنَّ  اْلِجَهـادُ  َعَلـْيِهمُ  َض ُيْفرَ  َأنْ  َذلَِك  َلَواِزمِ  َومِنْ ، َواْلكَِفاَيةِ  َواْلِواَلَيةِ  َوالرِّ

                                                 
 .582ص، رمحمد شحرو، فقه المرأة (8)

 .6/200، المرسيبن سيده ا، المحكم والمحيط األعظم (0)
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نُ  َياَسةُ  ُهوَ  ُهنَا واْلِقَيامِ .. َلُهنَّ  اْلِحَماَيةَ  َيَتَضمَّ تِـي الرِّ ُف  الَّ  بِإَِراَدتِـهِ  المـرؤوس فِيَهـا َيَتَصـرَّ

ا المرؤوس َيُكونَ  َأنْ  َمْعنَاَها َوَلْيَس ، َواْختَِياِرهِ  َراَدةِ  َمْسـُلوَب  َمْقُهور   َعَمـال   َيْعَمـُل  اَل  اإْلِ

ُههُ  َما إاِلَّ  ـْخصِ  َكْونَ  َفإِنَّ ، َرئِيُسهُ  إَِلْيهِ  ُيَوجِّ  إِْرَشـاِدهِ  َعـنْ  ِعَبـاَرةأ  ُهـوَ  آَخـرَ  َعَلـى َقيِّمـًا الشَّ

 ."هِ َوَتْربَِيتِ  َأْعَمالِهِ  فِي ُماَلَحَظُتهُ : َأْي  إَِلْيهِ  ُيْرِشُدهُ  َما َتنِْفيذِ  فِي َعَلْيهِ  َواْلُمَراَقَبةِ 

والكــدح ، فالقوامــة مكرمــة للمــرأة ورفعــًا مــن شــأهنا؛ فهــي المصــانة المحرتمــة

ولذلك بـدأ اهلل آيـات القوامـة ، فال تضام يف كنف الرجل، والشقاء من نصيب الرجال

 .هبذا المقام الرفيع مقام الرجولة

على  -بل قل الباليا والقوارع -إّن أحد الميخذ :ضرب الزوج للزوجة: ثانيًا

ويحملون األلفال على هذه ، هج الحداثيين أهنم ينشئون فهومًا غريبة عن النصمن

وإن توافق مع ، الفهوم؛ ومن ذلك جعلهم الضرب بمعنى  مجازي ينفر منه السياق

 بحيث األهل؛ فيه يتدخل علني موقف اتخاذ الضرب هو"سياق آخر؛ يقول شحرور

 حالة يف إال له معنى ال هذا وكل، حديد من بيد ضربت: كقولنا، لتصرفااا حدا   يضع

 التسلط تمارس ُأمًا القوامة صاحبة تكون قد":ويقول ."المرأة بيد القوامة

 أختًا أو، أوالدها وعلى بيتها يف والصدر األناة وضيق الصرب وقلة واالستبداد

 يف. وأحفادها أوالدها على تمارسه جدة أو، وأخوااا إخواا على كله ذلك تمارس

 لم إذا أما  ژ ٰذ ژ الكريم والقول والنصيحة بالعظة الحل يكون حالةال هذه

 أي ؛"ٍّ"حل فيأيت للزوجة بالنسبة بالهجر والثاين بالعظة األول الحل ينفع

: فعلى ذلك يا دكتور شحرور نقول ".منهنّ  القوامة بسحب أيديهن على فاضربوا

فما : ذ على يديه ونزجره؛ وإالفإن لقينا عدوا  غاشمًا يريد قتلنا فال نقاتله ولنأخ

 ين ىن نن من  زن رن ژ-بحسب فهمك -معنى قوله تعالى
  نب مب زب رب ژ: وما معنى الضرب يف قوله تعالى 80: األنفال ژري ٰى

                                                 
 .2/26محمد رشيد رضا ، (تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم  (8)

 .500ص، د محمد شحرور، فقه المرأة (0)

 .501، شحرور، المرأة فقه (5)
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 يث ىث مثنث زث رث  يت ىت متنت زت رت يب ىب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك ىقيق يف ىف
 رت يب ىب  نب مب زب رب ژ: وقوله تعالى  62: البقرة ژ رن

 يقىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت متنت زت
 قال .62: البقرة ژ رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك

رُب ":تفسيره يف الُقرطبي  منه المقصود فإنَّ  المربّح؛ غير التَّأديب ضرُب  هو الضَّ

 صحيح ويف، لِْلقرآن تعليمه عند غالَمه المؤّدُب  َيضرُب  كما، غير ال اإلصالح

 بكلمة فروجهن ستحللتموا اهلل بأمانة أخذتموهن فإنكم النساء يف اهلل اتقوا":مسلم

 غير ضربا فاضربوهن فعلن فإن تكرهونه أحدا   فرشكم يوطئن أال عليهن ولكم اهلل

 ."مربح

 :معان عدة ومنها على الكريم القرآن لفح الضرب يف ورد وقد

 القرآن يف ورد وقد، شيء على شيء إيقاع: الضرب :اإليقاع بمعنى الضرب - 3

 مهىه جه ين ىن من خن حن ژ: تعـالى قولـه يف وذلـك، حقيقتـه على الكريم
 ذلـك وألجـل":قال ابن عاشور 11: ص ژٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه

 عصـا مائـة مـن ضـغثًا يأخذ أن اهلل أمره، جلدة مائة امرأته يضرب أن أيوب أقسم لما

 أيـوب مـن اهلل يرض لم لما ولكن أيوب؛ مقصد غيرُ  هذا أن اهلل علم وقد، به فيضرهبا

 الرب على أيوب حرص على محافظة بالتحلل؛ وأمره، ذلك عن هناه امرأته يضرب أن

، التحلـة مـن وجـه فهـذا، ربـه اسـم تعظيم يف معتاده منه يتخلف أن وكراهته، يمينه يف

وهـو  80: األنفـال ژمن  زن رن ژ: يف قولـه تعـالىو "نبيـه به اهلل أفتى

                                                 
 .2/868، القرآن ألحكام الجامع (8)

ةِ  باب، 5220 (0)  .وسلم ليهع اهلل صلى- النبي َحجَّ

ا ُبُيوتكم إلى ُيدِخْلنَ  ال أن المقصود (5)  .وليس الزنا، َتْكرُهونه أحد 

َح ، أي شديد وحاد (1)  ترتيـب يف المغـرب"اإليـذاءُ  والتَّْبـريُح ":قـال ابـن المطـرز، وآذاهُ  َأْتَعَبهُ : اْلَمَرُض  بِهِ  برَّ

 .8/62، المطرز ابن، المعرب

 .0/592، التحرير والتنوير (2)
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 نن ژ، أعاليهــا التــي هــي المــذابح والــرؤوس: أي، قــول للمالئكــة أو للمــؤمنين
جــزوا رقــاهبم واقطعــوا : أي، أصــابعهم: أي 80: األنفــال ژري ٰى ين ىن

ـــــرافهم ـــــالى .أط ـــــه تع  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ژ :ويف قول
اضـربوا القتيـل بجـزء مـن : فقلنـا  25: البقرة ژىل مل يك ىك  مك

فضـربوه ببعضـها . ويخـربكم عـن قاتلـه، فـإن اهلل سـيبعثه حيـًا، هذه البقرة المذبوحـة

 .فأحياه اهلل وأخرب بقاتله

  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّژ: قوله تعـالى ومن بابه

وغيرها مـن اآليـات التـي جـاء فيهـا  .51: النساء ژنب مب زب رب يئ ىئ

 .الضرب وأريد به الحقيقة وهو االيقاع

وقــد جــاء لفــظ الضــرب يف القــرآن بمعــان  مجازيــة أخــرى؛ اقتضــاه الكــالم  -0

... مقـام احبتهاصـ مـع كلمـة لكـل وكـذا":القزوينـي يقول، ومقتضى الحال والسياق

 وانحطاطــه، المناســب لالعتبـار بمطابقتــه والقبــول الحسـن يف الكــالم شــأن وارتفـاع

 علـى الكالم تطبيق اعني وهذا، المناسب االعتبار هو الحال مقتضى له مطابقته بعدم

، والجعل، والوضع، والمنع، والسفر، األمثال فورد بمعنى ضرب "الحال مقتضى

 .مساكواإل، واللزوم واللصوق

ومـا حصـل ، فال يجوز الخلط بين االستعمال الحقيقـي واالسـتعمال المجـازي

 .من خلط كان نتيجة انعدام المنهج العلمي الصحيح وقواعد االستنباط السليم

وطبقت بظلم ومساءة؛ فاآلية تصف ، ومع أّن اآلية قرئت خطئًا وفهمت بخطيئة

، يف ذاته وصالح يف تعامله وبعولتهحالة  خاصة المرأة ناشز استعلت على زوج صالح 

                                                 
، البيضـاوي، التأويـل وأسـرار التنزيـل وأنـوار، 5/86عجيبـة  بن، المجيد القرآن تفسير يف المديد بحرال (8)

5/20. 

  8/08/بحر العلوم، 0/892/اللباب يف علوم الكتاب (0)

   .0-9، القزويني، المفتاح تلخيص لمختصر اإليضاح (5)

 رحيـل عبـاس. د، القـرآين لخطـابا ومستويات المعجمي االستعمال بين (ب ر ض)انظر بحث الجذر (1)

 .شبكة األلوكة، الجغيفي
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 كلهـا الحقـوق رجـال  يـؤدي، فاآلية تخاطب رجال  قـد مـأل البيـت خيـرات ومسـرات

وإن ، إن أثقلـت أعـان، ويعطـي لمشـاعرها اهتمـام، َيجُبُرها بالشـدائد، بمودة واقتدار

 أمر قّدر 

؛ وبعــد كــل هــذا واجــه اســتعالء  ولقــي استعصــاء  وســوء عشــرة االســتطاعة

 . فاء  وج

الصـالح يف ذاتـه  -ثم إّن الشارع الحكيم ومـع كـل هـذا الجفـاء للرجـل الصـالح

بـل أمـره باتخـاذ وسـائل عـالج ، لم يأمر بالضرب لمجرد النشوز -الصالح يف بعولته

 :تأخذ زمنها وتويف حقها

وال يســتهن قــارئ القــرآن هبــذا العــالج؛ يظنــه كلمــات تلقــى علــى  :الــوعح(  3

: ذه الكلمــة تعطــي ُرقّيــًا للعالقــة الموصــوفة بــأّن ميثاقهــا غلــيظعواهنهــا؛ ولكــّن هــ

 . 08: النساء ژٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذژ

الـوعظ أخـذ زمـن ، الـوعظ قـدوة وحسـن خطـاب، فالوعظ حكمة وصـرب وأنـاة

يقــول . الــوعظ تقـرب هبديـة وخلــوة واهتمـام، كصـرب الطبيــب علـى السـقام، وتجلـد

ا؛ تستهو لم نتهابزي تزين لم إن، كاألنثى الحقيقة":الرافعي  لـم إن الموعظـة وأنّ  أحـد 

 هـذا: للنـاس يقـول فقيه من كم، ولعمري.. أشبه بالباطل كانت الحي أسلوهبا يف تتأد

 وال، الكتـب نطـق إال ينطق ال دام ما وانكشافًا اهورا   إال الحرام هذا يزيد فال. حرام

 علـى لمـونويتك يعظـون فقهـاء رأيـت ولكني... والشرع النفس بين يصل أن يحسن

                                                 
 .وقد سمى اهلل نفسه قيوما، قوامون: كل هذا وأكثر من قوله تعالى (8)

أصله النُُبوُّ واالرتَِفاع يقال للمكان المرتِفع الذي ال َيْطمئُِن َمـْن َقَعـد عليـه َنْشـز وَنَشـزأ وكـذلك ":النشوز (0)

ـــد َنَشصـــت  ـــصأ وق ـــسأ وناِش ـــْوَق بعـــض  ناِش ـــه ف ـــذي َبْعُض ـــع ال ـــحاب المرَتِف ـــال للسَّ ُنُشوصـــًا وُيق

 .2/92البن سيده ، المخصص"نَِشاص

: ميثاق الزوج من زوجه، وميثاق األمة القاسية بني إسرائيل: ولم يوصف الميثاق بالغليظ إال لثالث (5)

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جفژ
 ىل مل خل ژ: النبيينوميثاق اهلل من  821: النساء ژ مم خم حم جم هل مل
 جه ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 .2: األحزاب ژ ىه مه
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 ثـم، وسـلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل كتاب نص ويف والحالل الحرام يف الناس

ــر بــأرواحهم النــاس يلهمــون إذ، ردا   وال نفعــًا لكالمهــم أجــد لــم  الــذي المعنــى غي

 األسلوب بذات -شأهنم وجالل خطرهم على -منهم الحقيقة وتسخر فيه؛ يتكلمون

، فالوعظ فنأ وصـدق ."تسرق ال: له فيقول آخر لصًا يعظ لص من به تسخر الذي

، فال يأتين زوج مقصر يف حق زوجـه ويعظهـا بإعطـاء الحقـوق، ويسبقه عملأ وتجرد

  .وال يأمرها بالطاعة وهو لم يقدم أسباهبا

وهي رسالة قوية لكل ذي عاطفة وعقل من النساء؛ فما  :الهجر يف المضاجع( 5

أدَرى بحال الشـريك أحـدأ إال شـريكه؛ فـالمرأة وال ، لم يأت به الوعظ يأت به الهجر

 عنهـا وهـو يف فراشـها ، فـإذا بـه زاهـدأ هبـا، تعلم من زوجها شوقه وإقباله عليها
ٌّ
عصـي

 ، فتعرف حينئذ أهنا حقـًا قـد أحـدثت أمـرا  ، متداخلةأ أنفاسهما
ّ
وال يصـل لهـذا الرقـي

 .الصادقة العاطفي الشفاف إال اإلنسان الحقيقي ذي الروح الطيبة والمشاعر

وبعد كل هذا الهدوء وهذا العـالج بزمنـه وحسـن تطبيقـه ال زالـت تلـك المـرأة 

على نشوزها وغلظتها؛ فهل هندم البيت ونكشف سرته أم نلجأ إلـى مبضـع الجـراح؟ 

وال النت ، إّن هذه المرأة قد خرجت عن إنسانيتها؛ فما تحّصل منها بعد الوعظ شيء

بـالهجر؛ فهـل  أو بـالحوار رشـدها إلـى مـا عـادتف، والطبـع لها بعـد الهجـر العريكـة

أم مــن رجـل عكــس صـالحه يف الرخــاء ! الضـرب هنـا مــن زوج هـائج فــائر صـاخب

بـل أمـر ، صالحًا يف الشدة؟ فلم يشرع اإلسالم لسـفيه طـائش مقصـر بضـرب زوجـه

فهـل يفضـح الـزوج زوجـه؟ أم . وأّن لها ما عليهـا بـالمعروف، بالمعاشرة بالمعروف

رسـول  قـال، توجع البدن وال تفضح الزوجة وتنشر أسرار البيت للعلن يلجأ لوسيلة  

 علــى النســاء ذئــرن :فقــال اهلل رســول إلــى عمــر فجــاء، اهلل إمــاء تضــربوا ال":   اهلل

، أزواجهـن يشـكون كثيـر نسـاء اهلل رسـول بـيل فأطاف ضرهبن يف فرخص، أزواجهن

ــال ــي فق ــد :النب ــيل طــاف لق ــد ب ــر نســاء محم ــنأزوا يشــكون كثي ــيس، جه ــك ل  أولئ

                                                 
 .0/829، مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم (8)
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ــاركم ــائز النســاء فضــرب "بخي ــه ج ــن، أولــى وترك ــرك وم ــو خّيــرأ  الضــرب ت   فه

 .األخيار من

ولن ترضـى ، فال مسوغ للخجل والتواري من حكم القرآن إلرضاء زيد أو عبيد

وَمـْن بيتـه مـن زجـاج فـال يـرميّن النـاس ، عنا بالد الغـرب إن حرفنـا ديننـا إلرضـائهم

ويــا ليتهــا تصــل ، الغــرب هــي مــن تحتــاج للتحريــر والتقــدير بالحجــارة؛ فــالمرأة يف

 لحـوادث يتعرضـن أمريكـا يف زوجة ماليين ستة فهناك".لمعشار ما أقره لها اإلسالم

 لضـرب يتعرضـن امـرأة آالف أربعـة إلـى ألفـين مـن وأنـه، عـام كل الزوج جانب من

 مــاتمكال علــى للــرد وقــتهم ثلــث يقضــون الشــرطة رجــال وأنّ ، المــوت إلــى يـؤدي

 .المنزلي العنف حوادث

 :الحجاب وآية موضوع يف يقول نصر حامد أبو زيد: حجاب المرأة: ثالثًا

 جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ننژ
 إنّ ": 20: األحزاب ژمت خت حت جت  هب خبمب حب جب هئ مئ خئ

 ووجودها عقلها على للتغطية رمزي تجسيد الحجاب زي يف المرأة حبس

 إدناء":ويقول "قتل عملية هو جتماعياال لوجودها اإللغاء وهذا، االجتماعي

 عمر يرفضه خلل وهو، االجتماعية الطبقات تنظيم يف خلل مصدر الجالبيب األَمة

 زي على محافظة بالدرة؛ تتقنع أمة كل يضرب إذ بقوة؛ له ويتصدى الخطاب بنا

 عليه ُيضفيه الذي الُمقدس البعد الجالبيب إدناء يفقد المنظور هذا ومن. الحرائر

 بغرض استثناء بال النساء جميع شامال   مقدسًا األمر هذا كان فإن، األصوليين بعض

 ال وتقاليد أعراف الحجاب إنّ ":ويقول ."اإلماء؟ منه ُيستثنى فكيف، الفتنة اتقاء

                                                 
 أبـي صـحيح: انظـر (هــ8102)وصـححه األلبـاين، النسـاء ضـرب يف بـاب 0816بـرقم ، داود أبي سنن (8)

، 8ط، كويـــتال، والتوزيـــع للنشـــر غـــراس مؤسســـة 8965، النســـاء ضـــرب يف بـــاب، 6/565، داود

 .م0220 - هـ8105

 . 01 -02ص، محمد بن إبراهيم الحمد، من صور تكريم اإلسالم للمرأة (0)

 .802 ص، زيد أبو حامد نصر، المرأة خطاب يف قراءة، الخوف دوائر (5)

 .821 -825يوسف، ص، ، ألفة(نفسية تحليلية مقاربة) الرسول حديث يف فصول: ودين عقل ناقصات (1)
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 ."سياسيًا شعارا   منه جعلوا فقد ذلك ومع، باإليمان وال باإلسالم ال له عالقة

 فريضـة هـي إّن القراءة: لبه بقية إيمان وتوق للمعرفةوأقول ناصحًا من كان يف ق

 يف كالسـلحفاة يكـون أن لإلنسـان خيـر :وكمـا قيـل يف األمثـال، كمـا أمـر اهلل إسالمية

فمـالكم تسـرعون للضـاللة ، الخطـأ الطريـق يف غـزاال   يكـون أن من الصحيح الطريق

مـن أن تسـيروا يف ، وخيـر لكـم أن تتـأنوا يف الحكـم والتوقيـع عـن اهلل! وتعجلون لهـا

 .الرهان الخطأ

 مـن عليـه ترتب وما، المتقنعات اإلماء ضرب عن ألفة د أورداا التي الرواية أما

يف متن الرواية ما يكفي لفهمها؛ وهـي التقنيـع أي : فأقول، الحجاب عن القداسة نزع

 رالخما عنك ألقي :وقال بالدرة عالها متنقبة جارية رأى إذا عمر وكان"تقنيع الوجه؛

 -على غرابة الرواية -عنه اهلل رضى الخطاب بن ؛ فعمر"بالحرائر تتشبهين دفار يا

ويتميــزن عــن  ذلــك ليعــرفن الحجــاب؛ ولــيس، الوجــه غطــاء أي القنــاع؛ عــنهنّ  نــزع

فمرجعية األََمِة وأصولها ودينها قد يملي عليها تصرفات يأنف عنها المجتمع  الحرة؛

فـأراد سـيدنا عمـر رضـي اهلل عنـه وأرضـاه بطبيعتـه ، الحر؛ لغربتهّن وطريقـة تـربيتهنّ 

وال ننسـى اسـتنكار المـرأة ، الشديدة أن يحافظ على ثقافة المجتمع مـن أي انحـراف

ــا حــين قالــت  فعمــر "!! الحــرة تــزين أو"حــين أخــذ البيعــة مــن النســاء بعــدم الزن

وهـو األغيـر  كيـف؟، لم يأمر األمة بأن تخلع حجاهبا وُتظهر زينتها -رضي اهلل عنه -

، ويعلم بأّن من الجواري من هّن يخلعن قلوب الرجال بفتنتهنّ ، على دين المسلمين

، بَِهـا اْلِفْتنَـةُ  ُيَخـاُف  َجِميَلة   اأْلََمةُ  َكاَنْت  إنْ  َلكِنْ ".فكيف يأمر بكشف جسدها ومفاتنها

ـ اْلُغـاَلمِ  إَلـى النََّظـرُ  َيْحـُرمُ  َكَما، إَلْيَها النََّظرُ  َحُرمَ   َقـاَل . إَلْيـهِ  بِـالنََّظرِ  اْلِفْتنَـةُ  ُتْخَشـى ِذيالَّ

 َأْلَقـْت  َنْظَرة   مِنْ  َكمْ ، اْلَمْمُلوَكةِ  إَلى ُينَْظرُ  َواَل ، َتنَْتِقُب : َجِميَلة َكاَنْت  إَذا اأْلََمةِ  فِي َأْحَمدُ 

                                                 
 .19ص، أةفقه المر (8)

 .غريب: خالصة الدرجة، 8/522نصب الراية ، الزيلعي (0)

، فـالمرأة الحـرة تـأنف مـن عمـل الجـواري والسـاقطات، وإن كانت الرواية ضعيفة فـدالالاا صـحيحة (5)

 .9/801، أبو يعلى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى
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 َفـال ُيْعـَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنـى َذلِـَك ":اهلل رحمه ابن السعدي قال."اْلَباَلبَِل  َصاِحبَِها َقْلِب  فِي

 اـن ربمـا يحتجـبن لـم إذا ألهنـن وذلـك يحتجبن؛ لم إن أذية وجود على دل"ُيْؤَذْينَ 

، هبـن اسـتهين وربمـا، فيـؤذيهن، مـرض قلبـه يف من لهن فيتعرض، عفيفات غير أهنن

 الطـامعين لمطـامع حاسـم فاالحتجـاب، الشـر يريـد مـن هبن فتهاون، إماء أهنن وان

 . "فيهن

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت ژ: مفهوم كقوله تعالى وليس لآلية
 ژمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق  يف ىف يث

ولكنها تمنع الحرة ، فليست اآلية تعطي الضوء األحمر للتحرش باإلماء، 55: النور

بل سمى اهلل الساعين باألذى يف ، وتمنع األذى أيضًا عن اإلماء، من االبتذال واألذى

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ژ: أهنم مرجفون: المدينة
 ژمظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس

؛ ولكنها الحصانة والعفة واالستعالء الخلقي للحرة من أن اان يف  62: األحزاب

 . أسقاع الطرق ومالقف العيون

ــهُ  اْلُمــَرادُ  َوَلــْيَس ":فيــه ومــرخص جــائز لإلمــاء التعــرض أنّ  يعنــي ال وهــذا  َأنَّ  مِنْ

َض  اِق  َتَعرُّ ِضينَ  َأنَّ  َشكَّ  َواَل ، َحَرامأ  ُهوَ  بل، ائِزأ َج  لإِْلَِماءِ  اْلُفسَّ ِذينَ  مِنَ  َلُهنَّ  اْلُمَتَعرِّ  فِي الَّ

َماءِ  ِزيِّ  بُِمَخاَلَفةِ  اْلَحَرائِرِ  َأْمرِ  فِي إِْشَكاَل  َفاَل  :اْلُجْمَلةِ  َوفِي ..َمَرضأ  ُقُلوبِِهمْ   لَِيَهاَبُهنَّ  اإْلِ

اُق  اِق  َضَررِ  َوَدْفعُ ، اْلُفسَّ َمـاءِ  نِ َعـ اْلُفسَّ وتمييزهـا عـن  الحـرة تفريـق ثـم إنّ "اَلِزمأ  اإْلِ

 صـاحب صـرح قـد قلـت":قـال النـووي، العلـم أهل بين محل خالف بحجاهبا األمة

 واهلل دلـيال أرجـح وهـو كثيـرين إطـالق مقتضـى وهـو كـالحرة األمة بأن وغيره البيان

ِقينَ  ِعنْدَ  َواأْلََصحُّ ":".أعلم ةِ  َمـةَ اأْلَ  َأنَّ : اْلُمَحقِّ ْشـتَِراكِِهَما"."َأْعَلـمُ  َوَاهللُ  َكـاْلُحرَّ
ِ
 ال

                                                 
 .2/168، لمغني البن قدامةا (8)

 .620ص ، تفسير السعدي (0)

 .6/012، الشنقيطي، البيانأضواء  (5)

 .2/05، للنووي، روضة الطالبين (1)

 .021، للنووي، منهاج الطالبين (2)
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َمـاءِ  مِـنْ  َكثِيرأ  َبْل  ؛ اْلِفْتنَةِ  َوَخْوِف ، اأْلُُنوَثةِ  فِي ؛ اْلَحَرائِـرِ  َأْكَثـرَ  َيُفـوُق  اإْلِ  َفَخْوُفَهـا َجَمـاال 

 . "َأْعَظمُ  فِيِهنَّ 

، الضعيفة الروايات ذههب المفسرين بعض يغرت أن العجائب ومن":قال األلباين

 -وهذا. .،اإلماء دون بالحرائر مي زي: تعالى قوله تقييد إلى بسببها فيذهبوا

 مي زي: تعالى قوله لعموم مخالف :-سنة أو كتاب من عليه دليل ال أنه مع
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ژ: تعالى كقوله العموم حيث من فإنه ؛

 مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 ژحك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ

 زي: قوله أنّ  والظاهر":تفسيره يف األندلسي حيان أبو قال ولهذا 15: النساء
 بخالف، تصرفهنّ  لكثرة أكثر؛ باإلماء والفتنة، واإلماء الحرائر يشمل: مي

 ."واضح دليل إلى النساء عموم من إخراجهن فيحتاج الحرائر؛

العورة عند شـحرور؛ الـذي أبـاح للمـرأة أن تلـبس لباسـًا ولن أتكلم عن حدود 

ومـا  وسمح للقواعد من النساء خلع جميع مالبسهنّ ، لباس البحر وتخرج به يشبه

ذكرته عن المرأة هو جزء يسير من تنزيالت الحداثيين على الواقـع؛ وذلـك لمركزيـة 

ي بمــا ســبق لــذلك ســأكتف، الموضــوع وأهميــة المــرأة يف صــالح أو إفســاد المجتمــع

 .مكتفيَا بما أشرت إليه آنفًا

 : الزوجات تعدد: المطلب الثاين

يقع الحداثيون يف تناقضات فكرية ومنهجية عدة؛ فهم يطلقون العنـان لشـهوات 

وقـد رأينـا كيـف سـمحوا ، ويرفضون الوصاية علـى حريـة اآلخـرين، الفرد أن تنطلق

                                                 
 .2/800، للهيتمي، تحفة المحتاج (8)

 .2/012، حيان األندلسي ألبي، تفسير البحر المحيط (0)

 .520 -526، شحرور، فقه المرأة (5)
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، مـن أن يـالم شـخص عليهـا ولو أدمن المخدرات فحريته أقـدس، للمرأة بالتعري

ومن نفاقهم وكرههم للـدين أهنـم حـين رأوا إلباحـة التعـدد مرجعيـة  دينيـة اضـطرب 

والتكلــف بفهمهــا ، مــنهجهم وتغيــرت نظــرام للحريــة؛ فطفقــوا بتأويــل النصــوص

، ليمنعوا الشخص الحر العاقـل مـن ممارسـة حـق شخصـي مـا فرضـه اإلسـالم عليـه

فلـم يـرق لهـم هـذا التشـريع وراقـت لهـم . الناس فيهولكنه أباحه للقادر الراغب من 

لم يرق لهـم الشـرع وراقهـم عقـد زواج ذكـر مـع ذكـر ليكّونـوا أسـرة ، أحكام الشواذّ 

وزكمـوا أنوفنـا بحقـوق المـرأة ، فأزام الشياطين لكرههم كل ما هو إسـالمي، زواج

أعطــوا و، ففصــلوا األخــالق عــن الــدين وأّلهــوا الحريــة الفرديــة. وهضــم مســتحقااا

 .فغدت األخالق نسبية الزمان والمكان. يناسبه الذي الخلق حق رسم للمجتمع

وسأختار نموذج محمد شـحرور لعـرض االتجـاه الحـداثي يف تعـدد الزوجـات 

 :لعدة أسباب

لم يرفض التعدد كفكرة بـل رفضـه كمسـار عـام وحصـره بأمهـات األرامـل  - 8

 .فقط

وال ، موسـًا معجميـًا خاصـًا بـهشـحرور مـنهج متفـرد؛ بوضـعه قا منهج – 0

ويضع ، بل يتناول المفردات والمفاهيم المخالفة لفهمه، ينطبق هذا على التعدد فقط

 .لها تعريفًا وتصريفا معجميًا من عنده كما رأينا من قبل

 ليعطـــي لهـــا داللـــة ومصـــداقية ، يشـــرتك مـــع غيـــره يف األحكـــام المســـبقة – 5

 .من القرآن

تفوق علـيهم باالنتقائيـة وعـدم الشـمول وعـدم اإلحاطـة غيره وي مع يشرتك - 1

 .بالقرآن كمدرسة شاملة مرتابطة

                                                 
 .من المبحث الثالث، األولمطلب ال (8)

 معجـزة) الكـربى المعجـزة!! واألرامـل فقـط رى المهندس عدنان الرفـاعي أّن اليتـامى هنـا العانسـاتي (0)

 .505 – 595 ص (الكرب إحدى

مثال  القلـم عنـده هـو العمليـة التـي يعـرف هبـا االنسـان و يميـز بـين ، 22ص، انظر كتابه الكتاب والقرآن (5)

 .األشياء فالتقليم هو تمييز األشياء بعضها عن بعض
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 ىتژ :يحصر د شحرور التعدد يف اآلية: يبال التعدد لألرملة أ  األيتا  فقط: أوالا 
 يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت
 5: النساء ژزي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل مل

 حالة يف":فيقول: ويكون الزوج أبًا ألوالد أيضًا، يحصرها يف أرملة  معها أوالد فقط

 يت ىت ژ، المطلوب الوجه على اليتامى إلى باإلقساط النجاح عدم من الخوف
 ُّاألرامل؛  أمهاام من بالزواج أي بالحل؛ اآلية جاءت، ژنث مث زث رث

 واحدة من المتزوجين إلى موجه هنا والخطاب، ژيق ىق يف ىف يث  ىث

، أيتام أوالد عندها واحدة أرملة يتزوج لعازب التعددية يف محل ال إذ، أوالد وعندهم

 .ورباع وثالث مثنى باألربع وانتهت باالثنتين بدأت اآلية أن بداللة

 فقط يسمح ال تعالى اهلل إن":يقول شحرور: التعدد هنا أمراا ال إباحةا : ثانيًا

 أن األول: ينشرط لذلك يشرتط لكنه، أمرا   اآلية يف هبا يأمر بل، سماحًا بالتعددية

 من الخوف يتحقق أن والثاين، أوالد ذات أرملة والرابعة والثالثة الثانية الزوجة تكون

 تحقق عدم حال يف بالتعددية األمر يلغى أن وطبيعي، اليتامى إلى اإلقساط عدم

 .الشرطين

 البنيـة مـن فإهنـا، هبـا ونقـول إليهـا نـذهب التـي الشـرطية هـذه جاءت أين من أما

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ژ فيهـا قولـه تعالى صاغ التي القواعدية
 ."ژمك لك اك يق ىق يف ىف

العــدل المطلــوب يف اآليــة هــو العــدل بــين أوالده وأوالد الزوجــة الثانيــة : ثالثــًا

 يعنـي ژام  يل ىل مل يك ُّ: تعالى قوله أن إلى البعض ذهب قد":األرملة

 السياق ألن، شيءب عندنا ليس وهذا، الزوجية العالقات يف الزوجات بين العدل عدم

 ويدور، الجنسي بمفهومها وليس اإلنساين االجتماعي بمفهومها التعددية عن يحكي

 بواحـدة باالكتفـاء أمـره يف انطلـق تعـالى وألنه، فيهم والقسط هبم والرب اليتامى حول

                                                 
 .521شحرور ، فقه المرأة (8)
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 االكتفـــاء أن أي ژزي ري ٰى ين ىنُّ قولـــه هـــي تمامـــًا واضـــحة حيثيـــة مـــن

 ."واإلعالة العول عجز يف الوقوع ميجنبك أن إلى أقرب األولى بالزوجة

: ال يرتتب على الزوج المعدد من األرملة العائل مهر أوميراث: رابعًا

 الرجل سبحانه أعفى فقد، اليتامى بأمهات الزواج لمسألة تعالى منه وتسهيال  "فيقول

: بقوله وذلك، أيتامهنّ  ويف فيهن اهلل وجه قاصدا   يتزوجهن حتى والصداق المهر من

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جتژ
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس
 جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ جغ مع
 والثالثة الثانية الزوجة عن اإلرث حجب كما .802: النساء ژ خل حل

 "والرابعة

وما توصل إليه شحرور هو أنه خاض يف بحر وقفنا نحن على شاطئه؛ بمعنى أنه 

ويفضـل التيـه اللغـوي ، تـى لـو كانـت صـحيحةيرفض مطلقًا االحتكام للروايـات ح

ولو أنه أخذ برواية البخاري لمـا خـاض هـذا ، والعقدي على أن يستند لرواية حديثية

روى البخـاري بسـنده عـن ، البحر والسرتاح على شاطئه مسرتيح البال هـانئ الحـال

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ژ :تعالى قوله عن عائشة سأل أنه عروة
 حجــر يف تكــون اليتيمــة أختــي ابــن يــا :قالــت ژمك لك اك يق ىق يف ىف

 أن فنهـوا صـداقها سـنة مـن بـأدنى يتزوجهـا أن يريـد وجمالهـا مالهـا يف فيرغب وليها

 مــن ســواهن مــن بنكــاح وأمــروا الصــداق فيكملــوا لهــن يقســطوا أن إال ينكحــوهن

 .النساء

 ال إغماض فيه وال إشكال
ّ
إن رغبتم : فهو يوصي األولياء، فالمعنى واضح جلي

فإن خفتم الظلم ، باليتامى نكاحًا فال حرج؛ إن أخذن حقهنّ  -تحت واليتكم ومن -

                                                 
 .521، شحرور، فقه المرأة (8)

 .522فقه المرأة ، شحرور، فقه المرأة (0)

 .2261برقم ، 2/0، باب الرتغيب يف النكاح، النكاح كتاب، صحيح البخاري (5)
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 خفتم إن معناه":قال البغوي، كوهنّن تحت وصايتكم فابحثوا عن الغريبة وما أكثرهنّ 

 مثنى الغرائب من غيرهن فانكحوا نكحتموهن إذا فيهنّ  تعدلوا ال أن اليتامى أولياء يا

 ."وُرباعَ  وُثالث

لمعضلة الثانية عند شحرور وأمثاله؛ وذلك بعجـزهم عـن تنـاول التفسـير وتأيت ا

والرضـا ، ونـتج عنـه السـقم، فعُسـر الفهـم، بأدواته العربيـة واسـتبداله بـأدوات غريبـة

 يف أنّ  واعلـم":فغابت عنهم جمائل اللغة ومحاسن البيـان؛ قـال ابـن عاشـور، بالوهم

 يف النســاء بلفــظ وقوبــل الشــرط يف امىاليتــ لفــظ فيهــا أطلــق إذ بــديعًا؛ إيجــازا   اآليــة

 قولـه يف اليتـامى مـن صـنف وهـي يتيمـة جمـع هنـا اليتـامى أنّ  السـامع فعلـم، الجزاء

 النسـاء يتـامى يف القسـط عـدم بـين أنّ  وعلـم. 0: النسـاء ژ ِّّٰ ُّ ژ: السابق

 يف مــا وبيانــه، عبثــًا الشـرط لكــان وإالّ  محالــة؛ ال ارتباطــًا النسـاء بنكــاح األمــر وبـين

 يؤذن كالمها سياق ولكن  اهلل رسول إلى هذا تسند لم وعائشة ...البخاري يحصح

 بأهنـا اعتدادا   المرفوعة األحاديث بسياق البخاري أخرجه توقيف؛ ولذلك عن بأّنه

 عليـه الرسـول أقّرها التي المسلمين وَأفهام، النزول حال معاينة عن إالّ  ذلك قالت ما

 لفظ إيجاز فيكون وعليه، اهلل رسول استفتوا الناس إنّ  مّ ث: قالت وقد سيما ال، السالم

 حكم إلى جمعت قد وتكون، أحوالهم من يعلمون مّما الناس فهمه بما اعتدادا   اآلية

 يسـتحّقها التـي األمـوال يف حقـوقهم حفظ الموروثة أموالهم يف اليتامى حقوق حفظ

 أواصـر يجعلـوا لـم لّمـا بـأّنهم الرجـال وموعظـة، أمثـالهنّ  مهـور مـن اليتـامى البنات

ـب ال الاليت النساء شافعة القرابة  ال فكـذلك، نكـاحهنّ  عـن فيرغبـون لهـم فـيهنّ  مرغِّ

 "مهورهنّ  يف هبنّ  لإلجحاف سببًا القرابة يجعلون

وال قرينة ، يفتقر إلى القرينة األيتام بأم وتقييده، امرأة لكل مطلق النساء ولفظ

                                                 
 .0/862، البغوي، معالم التنزيل (8)

 .1221برقم ، 6/10، اءالنس سورة تفسير باب، القرآن تفسير كتاب أخرجه أيضًا يف (0)

 .1/005، ابن عاشور، التحرير والتنوير (5)
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وهذا ، يتام من صداقها بناء على ااهر اآلية عندهويمنع شحرور المرأة أم األ، تسعفه

، وإن جار عليها، أوالدها ألجل هبا رحمته مقابل، وإرثًا صداقًا هضم لحقوقها

 الرجل سبحانه أعفى فقد، اليتامى بأمهات الزواج لمسألة تعالى منه وتسهيال  "فيقول

: بقوله وذلك، هنأيتام ويف فيهن اهلل وجه قاصدا  ، يتزوجهن حتى والصداق المهر من

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت ژ
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس
 جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ جغ مع
 والثالثة الثانية الزوجة عن اإلرث حجب كما .802: النساء ژ خل حل

وهو ، وتجاهل شحرور بأّن اآلية هنا تصف واقعًا سيئًا وتثرب عليه "والرابعة

 فيلقي، اليتيمة عنده تكون الجاهلية يف الرجل فكان" لهنّ عدم إعطائهن ما كتب اهلل

ا يَتَزّوجها أن أحد يقدر هبا لم ذلك فعل فإذا، ثوبه عليها  وهويها جميلة كانت فإن، أبد 

َجها  ماتت فإذا، تموت حتى أبدا الرجال منعها دميمة كانت وإن، مالها وأكل َتَزوَّ

م. ورثها  ."عنه وهنى ذلك اهلل َفَحرَّ

، أوالده وبــين ويوجــه شــحرور األمــر بالعــدل للعــدل بــين أيتــام المــرأة اليتــامى

ويتناقض حين يحرمهّن من الصداق والميراث مساواة بالزوجة األولى؛ فيعـدل بـين 

 .وما ذلك إال لتخلخل منهجيته ونشوز أدوات تدبر! األوالد ويظلم أمهنّ 

*                  *                 * 

                                                 
 .522، شحرور، فقه المرأة (8)

 .0/102، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (0)
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 التوصياتاخلامة و

فإن التعامل مع القرآن فهمًا واجتهادا  وعمال  ال محالة محفوف بالحذر واألنـاة 

وليس القرآن مجاال  للتجارب مـن قبـل عابـث لـم ، والوجل من قائله سبحانه وتعالى

 .يحظ بأدنى معايير االجتهاد

وهم حـين ، وما قام به دعاة الحداثة هو شكل من العبث والتشويش على القرآن

أهنـم  يظنـون، ون بالقرآن مناحي منهجية غريبة عنه وال توائمه وال توائم مقاصدهينح

وحاولوا نشر أفكارهم ، فوقعوا يف الزلل وتاهت هبم الضاللة، يحسنون عمال  وصنعًا

باستخدام لغة صعبة بمفردات حاشدة ليغرق القارئ هبا مختنقًا بحبالها فيقنع بجهله 

علـى القــارئ بسـيل مـن الكلمــات الغريبـة لــرتى ويعـرتف بعلمهـم؛ فــرتاهم يسـيلون 

ولكـنهم يف حقيقـة ، القارئ بعدها مخدر الفهم مصروف الوعي مأخوذ اللب لتـيههم

   :أمرهم قد وقعوا يف أخطاء يف المنهج المتبع عندهم ومنها

، فهم قد أساءوا فهم البعد المقاصدي للقرآن: المنهجية االنتقائية اإلشكاليات

ألبعاد األخرى للقرآن؛ وهي الخلوص المطلق للحكم اإللهي وغضوا الطرف عن ا

 وحكموا بتقديم المصلحة على النص القطعي "إن الحكم إال هلل"الثابت بقوله

فرتاهم يؤمنون ببعض األحكام ويحرفون أخرى بتناقض منهجي . عند التعارض

 الضطراب المنهج عندهم كما رأينا يف التعدد وحصره يف األرامل أمهات 

 وهذا ! لد وكيف أهنم أسقطوا حقوق الزوجة الثانية ليربزوا العدل بين األوالدالو

 :ما نتج عنه

؛ فبـديل حـد القطـع يف السـرقة التكلف يف إيجاد البديل لما ينقضـونه مـن ثوابـت

أوجد مشكالت ال حصر لها بقولهم إن القطع يحمل على المجاز بكف السارق عن 

ت فشـله ونتائجـه الوخيمـة علـى المجتمـع حـين السرقة بسجنه مثال ؛ وهـذا بـديل ثبـ

أهلت السجون هواة اللصوص لمحرتفين وما يتبـع ذلـك مـن إجهـاد مـالي ومعنـوي 

 . على الدولة ومحاكمها

 



 فاتح حسن  عبدالكريم. د                                     تنزيل اآليات على الواقع عند الحداثيين                                   

 
211 

 :ومن أخطر ما يطرحه الحداثيون

 وهـذا مـا هـدد المرجعيـة الشـريعة :الناس مصالح أحكا  القرآن بتغيُّر تبن  تغير

وصارت هي الفـرع ، فصارت الشريعة تابعة ألصل، لوخلخل مصداقيتها عند الجها

 .المتحول المتبدل

  :التوصيات

يوصــي الباحــث باالهتمــام بــالرتاث الصــحيح الموافــق لصــحيح الســنة وقــاطع 

ــرآن ــه، الق ــدين وحمات ــم حــراس ال ــاء؛ فه ــام بالعلم ــات ، واالهتم ــب بالحكوم ويهي

واألخذ ، افة القرآن ونقائهالمسلمة تمهيد الساحات الفكرية للعلماء الربانين لنشر ثق

 .على يد المشاغبين على القرآن بالحوار الجاد والحكمة يف التعامل معهم

ويوصي الباحث طلبة العلم وأهـل القـرآن باالهتمـام بضـوابط فهـم القـرآن مـن 

وال يرتكـوا لعقـولهم العنـان ، خالل علماء األمة المشـهود لهـم بالصـالح واالجتهـاد

 .ث بثوابت هذا الدينللسير وراء كل ناعق عاب

ويوصي الباحث جامعات العالم اإلسـالمي بتكثيـف المـؤتمرات العلميـة للـرد 

 وسـهولة تنـاول -ومـا أسـهل الـرد عليهـا -المنهج الدوري لكـل شـبهات الحـداثيين

ــة الحجــة، وطباعتهــا بمطويــات ســهلة القــراءة، هــذه الــردود للجميــع   حكيمــة، قوي

 .السرد والرض 

 ، حســبة  عنــد اهلل، عملــي هــذا إضــافة  للمكتبــة القرآنيــة واهلل أســأل أن يجعــل

 .ونفحة  أجد لطف عبيرها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا  

 .والحمد هلل رب العالمين

*             *             * 
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 املراجع واملصادر

، الجبـوري فلـيح محمـد. د، السيميائي يف نقد السر العربـي الحـديث االتجاه  -8

 . م0285، 5ط ، الجزائر، رات االختالفمنشو

، بكـر أبـي بـن رحمنعبـدال الـدين جـالل، السـيوطي، القرآن علوم يف اإلتقان  -0

، للكتـــاب العامـــة المصـــرية الهيئـــة، إبـــراهيم الفضـــل أبـــو محمـــد: تحقيـــق

 .م 8021/ هـ8501ط

 محمــد جهــاد. د، المفســرين عنــد القــرآين الــنص فهــم اخــتالف يف الواقــع أثــر -5

 .الشريعة كلية األردنية الجامعة راتالنصي فيصل

 لألبحاث فلسطين جامعة مجلة، حمتو يعقوب عماد .د، التفسير يف الواقع أثر -1

 .0282، 9عدد  والدراسات

 دمشق ط، الفكر دار، الريسوين أحمد/ د، المصلحة، الواقع، النص: االجتهاد -2

 .م0220، 8

، البيـان مجلـة، خضـر إبـراهيم أحمد. د، الغربية للمفاهيم اإللحادي األساس -6

 .005 العدد

، المقلـد علـي ترجمـة، غارديـه لـوي، أركـون محمـد، والغـد األمـس اإلسالم -2

 .8095، 8ط، التنوير دار، بيروت

 .م8008 ط، للنشر التونسية الدار، الشريف مجيد، عبدالوالحداثة اإلسالم -9

 الشـنقيطي الجكنـي المختـار محمـد، بـالقرآن القـرآن إيضـاح يف البيان أضواء -0

ــــ8505ت) ـــر دار، (ه ـــة الفك ـــر للطباع ـــع والنش ـــروت، والتوزي  -8182 بي

 .م8002

ــراءة إعــادة -82 ــرآن ق ــرك جــاك، الق ــل. د: ترجمــة، بي : تقــديم، شــكري غــالي وائ

 .8006، 8ط، مصر، للصحافة النديم دار، منصور صبحى أحمد.د

، 5عـدد ، مجلة فصول، برادة محمد، الحداثة لتحديد مفهوم نظرية اعتبارات  -88

8091 . 
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 دار، الجوزيـة قـيم ابـن بكـر أبي بن محمد، العالمين رب عن الموقعين إعالم -80

 .8ط م8008/هـ8188، العلمية الكتب

مكتبـة ، زيـد أبـو حامـد نصر، الوسطية األيديولوجية وتأسيس الشافعي اإلمام -85

 .م0281، مدبولي

ــا -81 ــارك، اإلنثروبولوجي ــه م ــاب، أوجي ــه كت ــورة جــورج ترجم ــاب دار، كت  الكت

 .0221 سنة طبع الفرنسية اللغة األصل. م0220، تحدةالم الجديد

 محمــود ترجمــة، أركــون محمــد، نقــدي تــاريخي مــدخل، واإلســالم األنســنة -82

  .م0282، لبنان الطليعة دار، عزب

 محمد بن عمر بن عبداهلل سعيد أبو الدين ناصر، التأويل وأسرار التنزيل أنوار -86

، المرعشـلي رحمندالعبـ محمـد: تحقيـق، (هـ692 ت) البيضاوي الشيرازي

 .هـ8189، 8ط، بيروت، العربي الرتاث إحياء دار

 بـن سـعدالدين بـن محمـد عبـداهلل أبـو الدين جالل، البالغة علوم يف اإليضاح -82

 .8009، 1ط، بيروت، العلوم إحياء دار، القزويني عمر

 بــن محمــد بــن أحمــد العبــاس أبــو، المجيــد القــرآن تفســير يف المديــد البحــر -89

: تحقيق، (هـ8001 ت) الصويف الفاسي األنجري الحسني بةعجي بن المهدي

، القاهرة، زكي عباس حسن الدكتور منشورات، رسالن القرشي عبداهلل أحمد

 .م0220 - هـ8105، 0ط، بيروت، العلمية الكتب دار، هـ8180 ط

ينِ  َبْدر، للزركشي القرآن علوم يف الربهان -80  محمـد: تحقيـق، (هــ201 ت)، الدِّ

 العربيــة الكتــب إحيــاء دار، م 8022 - هـــ8526، 8ط ، راهيمإبــ الفضــل أبــو

 .وشركائه الحلبي البابى عيسى

 مركـز .صـالح هاشـم ترجمة، محمد أركون، اإلسالمي العربي الفكر تاريخية -02

 .8096. بيروت .القومي االنماء

ــر -08 ــوير التحري ــروف والتن ــير المع ــن بتفس ـــ8505 ت)عاشــور  اب ــة، (ه  مؤسس

 .م0222/هـ8102، 8ط، لبنان – بيروت، العربي التاريخ
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، والتواصــل والمعنــى المفهــوم أســئلة، المعاصــر الفلســفي الفكــر تحــوالت -00

 .م0220، :الجزائر، ناشرون للعلوم العربية الدار، رزاق بلعقروزعبدال

: تحقيـق، األندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد المحيط البحر تفسير -05

 هـ8100، 0ط، لبنان، العلمية كتبال دار، وآخرون موجودعبدال أحمد عادل

  .م 0228 -

ـــار تفســـير) الحكـــيم القـــرآن تفســـير -01 ـــن رشـــيد محمـــد( المن ، رضـــا علـــي ب

 .م 8002 للكتاب العامة المصرية الهيئة( هـ8521ت)

 :تحقيق(  هـ221) كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو، العظيم القرآن تفسير -02

 .م 8000 - هـ8102، 0ط، والتوزيع للنشر طيبة دار، سالمة سامي

، الســعدي ابــن رحمن، عبــدالالمنــان كــالم تفســير يف الــرحمن الكــريم تيســير -06

 .هـ8102، 8ط، الرسالة مؤسسة، اللويحق رحمنعبدال: تحقيق

 .8001، 2ط ، دار الساقي، سعيد أحمد علي، أدونيس، والمتحول الثابت -02

(  هــ582)الطـربي جعفـر أبـو جريـر بـن محمـد، القرآن تأويل يف البيان جامع -09

 .م 0222 - هـ8102، 8ط، الرسالة مؤسسة، شاكر أحمد: تحقيق

 وسـلم عليـه اهلل صـلى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع -00

 محمـد :تحقيـق، (هــ026 ت)البخـاري إسـماعيل بـن محمـد، وأيامـه وسننه

 .هـ8100، 8ط، النجاة طوق دار، الناصر زهير

ــان جــامع -52 ــم بي ــ، وفضــله العل ــدال نالب ــو، ربعب ــري األشــبال أب ــن دار، الزهي  اب

 .8001 - 8181، 8ط، الدمام، الجوزي

 دار، محمـد ناصـر الـدين األلبـاين، والسـنة الكتـاب يف المسلمة المرأة جلباب -58

 .0220، السالم

نَّة حجية -50  . م8098، 8ط، بيروت، القرآن دار، خالقعبدال غني، عبدالالسُّ

رسـالة ، العلـي عزيزعبـدال بـن قديـة محمـدع دراسـة العربي العالم يف الحداثة  -55

 .هـ8181سنة ، كلية أصول الدين يف الرياض، دكتوراه
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 العـدد، الراصـد مجلـة، الخطيـب هعبدالـ د، الشرعي النص وقراءة الحداثيون -51

 .0280 هـ8155، 888

 رزاق، عبـــدالللعقـــل اإليمـــاين والتأســـيس الغربيـــة الحداثـــة عقالنيـــة حـــدود -52

 إسـالمية مجلـة، اإلسـالمي للفكـر العـالمي هـدالمع منشـورات مـن، بلعقروز

 .20 رقم العدد، م8098، المعرفة

، المعـارف منشـأة، السـعود أبـو عطيـات د، العشـرين للقرن الفلسفي الحصار -56

 .م0220 سنة أغسطس، اإلسكندرية

ــة الّدراســات -52 ــة مــن المعاصــرة الّدينّي ــة المركزّي ــة النّســبّية إلــى الغربّي  د، الّثقافّي

 .0282، للنّشر المتوّسطّية الّدار، تونس، وريالمنص المربوك

 الثقـايف المركـز، زيـد أبـو حامـد نصـر، المـرأة خطاب يف قراءة، الخوف دوائر -59

 .م0221، 5ط، العربي

 شــرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا أبــو، المفتــين وعمــدة الطــالبين روضــة -50

، بيـروت، اإلسـالمي المكتب، الشاويش زهير: تحقيق، (هـ626 ت) النووي

 .م8008/  هـ8180، 5ط

 دار، إمـام إمـام .د ترجمـة(: فردريـك فلهلم جورج) هيجل، التاريخ يف العقل -12

 .م0222، 5ط، بيروت، التنوير

 والعلـوم اآلداب كليـة منشـورات، نصـار، ناصيف، ، للعدل انتصارا   العلمانية -18

 .م0282: الرباط، اإلنسانية

، المخزومـي مهدي .د :تحقيق، (هـ822)الفراهيدي أحمد بن الخليل، العين -10

 .بال تاريخ، الهالل ومكتبة دار

 االنمـاء مركـز، صـالح هاشـم، محمـد أركـون، علميـة قـراءة اإلسـالمي الفكر -15

 .8092، بيروت، القومي

 بـرقم المعرفـة عـالم، الخـولي طريف يمنى د، العشرين القرن يف العلم فلسفة -11

 .0222 عام، 061
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 .بال تاريخ، 5 ط، تبيرو، الثقافة دار، عباس إحسان، الشعر فن -12

، جادامر إلى أفالطون من التأويل نظرية /الهرمينوطيقا إلى مدخل الفهم فهم -16

 رؤيـة طبعـة وهنـاك. هــ8101، (8) ط، لبنان، النهضة دار، مصطفى عادل .د

 .0222 األولى: الطبعة، والتوزيع للنشر

  أســدِ  بــن الحــارِث  عبــداهلل ألبــي ومعانيــهِ  القــرآنِ  فهــمُ  -12
ِّ
، (هـــ015)المحاســبي

 .8509، 0ط ، بيروت – الفكر دار، الكندي دار، القوتلي حسين: تحقيق

 .م0222، 8ط ، المجلس األعلى للثقافة، مرتاض مالكعبدالالنقد  نظرية يف -19

، د محمـد عمـارة، اإلسـالمي والتأويل الغربي التأويل بين الديني النص قراءة -10

 .(0226) الدولية الشروق مكتبة

، أركـون محمـد، الـديني الخطـاب تحليـل إلـى روثالمـو التفسـير من القرآن -22

 .0222، 0ط، بيروت الطليعة دار، صالح هاشم وتعليق ترجمة

 .م02805، والتوزيع للنشر الساقي دار، محمد شحرور، والقرآن الكتاب -28

 .8002، الجيل دار، بيروت، عيد د منصور، الحضارة من كلمات -20

، (هــ288ت)، لمصـريا األفريقـي منظـور بـن مكرم بن محمد، العرب لسان -25

 .8ط، بيروت، صادر دار

 .0222، للنشر سراس دار، الطالبي محمد، قلبي ليطمئن -21

( هــ 129 ت )، المرسـي سـيده ابـن الحسـن أبـو، األعظم والمحيط المحكم -22

 .بيروت، م0222، العلمية الكتب دار، هنداوي حميدعبدال تحقيق

ــ المخصــص -26  الــرتاث يــاءإح دار جفــال إبــراهم خليــل :تحقيــق، ســيده البــن ـ

 .م8006 هـ، 8ط8182، بيروت، العربي

 دار، 0ط، ، عــزام العبــاس أبــو محمــود، الفنــي والتــدخل الــذوق إلــى مــدخل -22

 .الرياض، للنشر المفردات

 المجلــس، حمــودة عزيز، عبــدالالتفكيــك إلــى البنيويــة مــن المحدبــة المرايــا  -29

 .م8009، الكويت، واآلداب والفنون للثقافة الوطني
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: تحقيـق، للـرتاث المـأمون دار، الموصـلي علـي بـن أحمـد، ىيعلـ أبـي مسند -20

 .8091، 8121، 8ط، أسد دمشق سليم حسين

 محمــد أبــو، الســنة محيــي، البغــوي تفســير /القــرآن يف تفســير التنزيــل معــالم -62

 دار، وآخرون النمر عبداهلل: تحقيق، (هـ282ات) البغوي مسعود بن الحسين

 .م 8002 - هـ8182، 1ط ، والتوزيع للنشر طيبة

 البغـــوي مســـعود بـــن الحســـين محمـــد أبـــو الســـنة محيـــي، التنزيـــل معـــالم -68

، والتوزيـع للنشر طيبة دار، وآخرون النمر عبداهلل محمد: تحقيق (هـ286ت)

 .م 8002 - هـ8182، 1ط

العربيـة  اللغة مجمع/  تحقيق :، وآخرون مصطفى إبراهيم، الوسيط المعجم -60

  .الدعوة دار

 الفكـر دار، هـارون سـالمعبدال: ت، أحمـد، فارس ابن، اللغة مقاييس معجم  -65

 .هـ8500 ط

 بـن علـي سـيدبنعبدال بـن الـدين ناصر الفتح أبو، المعرب ترتيب يف المغرب -61

، زيـد بن أسامة مكتبة، مختار وعبدالحميد فاخوري محمود: تحقيق، المطرز

 .8020، 8ط، حلب

ــي -62 ــن المغن ــة الب ــق، قدام ــدين موف ــداهلل ال ــهير عب ــابن الش ــة ب ــي قدام  المقدس

 .م8069 - هـ8599، تاريخ بدون، القاهرة مكتبة، (هـ602ت)

، العربـي الثقـايف المركـز، القـرآن علـوم يف دراسة، زيد أبو نصر، النص مفهوم -66

 .0 طـ، بيروت

 شــرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا أبــو، المتقــين وعمــدة الطــالبين منهــاج -62

 .8ط، المنهاج دار، شعبان طاهر محمد: تحقيق، النووي

 ، ( الكـــرب إحـــدى معجـــزة) الكـــربى المعجـــزة الرفـــاعي عـــدنان المهنـــدس -69

 .دار الخير

  حسـن مشـهور: تحقيـق، اللخمـي موسـى بـن إبـراهيم، الشـاطبي، الموافقات -60

 .الفتاوى مجموع.هـ8182، 8ط، عفان ابن دار، سلمان آل
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ــــة الموســــوعة -22 ــــن مجموعــــة، المتخصصــــة القرآني  والعلمــــاء األســــاتذة م

ــس، المتخصصــين ــى المجل ــئون األعل ــالمية للش ـــ8105، مصــر، اإلس  - ه

 .م 0220

 بـن مـانع. د، المعاصـرة واألحزاب والمذاهب األديان يف الميسرة الموسوعة -28

 .هـ8102، 1ط ، والتوزيع والنشر للطباعة العالمية الندوة دار، الجهني حماد

 حجــر محمــد د، اإلســالم يف االســتدالل أصــول مــن الحــداثي الفكــر موقــف -20

 .هـ8151، 8ط، البيان مجلة ،القرين حسن

، ألفـة، نفسـية تحليلية مقاربة، الرسول حديث يف فصول: ودين عقل ناقصات -25

 .0229، 5ط ، للنشر سحر دار، يوسف

 األهـالي، شـحرور محمـد د، المـرأة نحو أصول جديدة للفقه اإلسـالمي فقـه -21

 .م0222 8ط، والنشر للطباعة

ــي الفكــر يف ةاإلنســاني النزعــة يف دراســات"اإلنســانية النزعــة -22 ، الوســيط العرب

، 8000، 0ط، اإلنســان حقــوق لدراســات القــاهرة مركــز، أحمــد عــاطف.د

 .القاهرة

، الزيلعـي تخـريج يف األلمعـي بغيـة حاشـيته مع الهداية ألحاديث الراية نصب -26

، (هــ260 ت) الزيلعـي محمـد بـن يوسـف بن عبداهلل محمد أبو الدين جمال

، الحـج كتـاب إلـى، الفنجـاين يوبنديالد عزيزعبدال: الحاشية ووضع صححه

 الريـان مؤسسـة، عوامـة محمد: تحقيق الكاملفوري يوسف محمد أكملها ثم

، 8ط السـعودية، جـدة، اإلسـالمية للثقافـة القبلـة دار، لبنـان، والنشـر للطباعـة

 .م8002/هـ8189

-هــ8180، 8ط ، الشـروق دار، فضـل صـالح، األدبي النقد يف البنائية نظرية -22

 .اهرةالق، م8009

 .م8002، 0 طـ، بيروت، العربي الثقايف المركز، حرب علي، النص نقد -29

 .ktab INC :منشورات، الرافعي صادق مصطفى، القلم وحي -20
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  :المواقع اإللكترونية

 الخطــاب ومســتويات المعجمــي االســتعمال بــين(  ب ر ض) الجــذر بحــث -8

 .األلوكة شبكة، الجغيفي رحيل عباس. د، القرآين

 .م0281، فيفري 88، إللكرتونيةا الصباح جريدة -0

 :هـــــــ8151 رجـــــب 82 الــــــدين إللغـــــاء رنــــــين لـــــه لفــــــظ :الحداثـــــة -5

http://taseel.com/articles/viewprint/. 

 محمـد. د :بعنـوان مقـال الـوطني الحـرس مجلة، المعاصر األدب يف الحداثة -1

 .هجرية 8182 اآلخر ربيع عدد .هدارة مصطفى

ــــــة -2 ــــــق الحداث ، 6/0/8100، حلمــــــي مصــــــطفى. د. أ، النهضــــــة وطري

http://www.alukah.net/sharia 
 82، اإللكرتونية األمة مجلة، الريسوين أحمد د، الشريعة ومقاصد الحداثيون -6

 .http://www.al-omah.com، 0281 فرباير

، 0286، 81 فربايـــر األحـــد، شـــحاتة أحمـــد، اإلســـالمي الفقـــه ذكوريـــة -2

http://www.za2ed18.com. 

، "،زايد محمد أحمد/ الرتاث د تجاه حداثي نموذج"والرتاث أراكون محمد -9

https://saaid.net/mktarat/almani/70-4.htm 

، الناصـري الزهـراء فاطمة. د، بالتفسير وعالقته الحداثيين عند القراءة هوممف -0

 المحلـي العلمـي المجلـس -:بـين بتنسيق نظمت وطنية ندوة يف قدم موضوع

 حــــول -، بالمحمديــــة اإلنســــانية والعلــــوم اآلداب وكليــــة -، بالمحمديــــة

ــراءات":موضــوع ــرآن المعاصــرة الق ــالمغرب 0220 ســنة -"الكــريم للق . ب

https://vb.tafsir.net/tafsir 
، هـــ80/0/8109، الخفــي واإللــه القيمــة عــن المنفصــلة الحداثــة مقالــة -82

http://www.aljazeera.net 
 دعــوة موقــع، الحمــد إبــراهيم بــن محمــد، للمــرأة اإلســالم تكــريم صــور مــن -88

 .هـhttp://www.toislam.net 1425 إلسالما

 أنـس د، الصـحيحين يف للطعـن الحـداثيين عنـد والعقديـة الفكرية المنطلقات -80

http://taseel.com/articles/viewprint/
http://www.alukah.net/sharia
http://www.al-omah.com/
http://www.za2ed18.com/
https://vb.tafsir.net/tafsir
http://www.aljazeera.net/


 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
221 

  م0282 - هـ8158، ، النابلسي المصري سليمان

http://islamport.com/k/mjl/6410/15817.htm. 

 أنـس د، الصـحيحين يف للطعـن الحـداثيين لدى والعقدية لفكريةا المنطلقات -85

ــــليمان ــــي المصــــري س ــــدى، النابلس ــــد منت ـــــ8158، التوحي  م0282 - ه

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php 
 

*             *             * 

 

 
 

http://islamport.com/k/mjl/6410/15817.htm
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php


 لبيب محمد جبران صالح. د                                                     وإشارات نفسية تربوية، سورة الفتح أسرار بيانية

 
221 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
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 ملخص البحث

دالة على قدرة القرآن على تطويع المفـردات ، تحوي سورة الفتح بالغات رائقة

ذه الدراسة العبور بالكلمة مـن اواهرهـا وتتوخى ه، لتتماشى والسياق العام لآليات

فنتجاوز هبا من الظـاهر إلـى أسـرار العمـق والفهـم؛ لنقـف علـى ، إلى اتضاح داللتها

ويف ، واإلشارات النفسية والرتبوية التي رسمت معالمها هذه السورة، األسرار البيانية

ائمـة دقيقـة بـين يف مو، واسـتجالء حجيتـه برهان ـا، ذلك تظهر فائقية هذا الكتاب بياني ا

، فمـن أي جانـب نظـرت اليـه، والتي عمد القرآن إليها وتوخاها، الشكل والمضمون

ُيظهـر بالغـة الـنظم ، وقعت على سر مـن أسـرار إعجـازه، ويف أي سياق تسمعت إليه

 .الحكيم يف أعطاف السورة قاطبة

 .إشارات نفسية وتربوية، أسرار بيانية، الفتح، سورة :الكلمات المفتاحية

 

*                  *                 * 
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 قدمةامل

امتلئـت ، نـزوال  عنـد مقصـد واحـد، تكاد سورة الفتح أن تستدعي معاين ألفااها

وهو مسح الضيم عن قلوب الصحابة رضي ، واستوعبت معانيه البعيدة، وتشربته، به

 يف ثبــات وهبـذه المنهجيــة المنتظمــة أثــرأ نفســ، ليكــون لهــذا الطــرح فيهــا، اهلل عـنهم
أ
ي

لما قضى اهلل سـبحانه علـى لسـان نبيـه صـلى اهلل عليـه وسـلم يف ، القلوب وانشراحها

ومـن ، وتطمئنهم بأقوى صور التأكيد على أن ما حصل إنما هو فـتح، صلح الحديبية

وأن عنايـة اهلل قـد ، فتسّري اآليـات عـنهم وتشـعرهم بـأهنم مـن اهلل بمكـان، اهلل وحده

 .لحظة واحدةأحاطت هبم وما فارقتهم 

ا امتناني ا لتطمين الفؤاد وقراره  .فافتتحت السورة افتتاح 

لكنـه مـن غيـر قتـال وال ، وأكـده بأنـه مبـين اـاهر، ثم أضاف اهلل الفتح إلى نفسه

بحيـث تمكنـت السـكينة يف ، ثم أنزل السكينة يف قلوب المـؤمنين دفعـة واحـدة، نزال

 .زالت ما فيها من شك أو ترددوغمرام حتى أ، ونفذت يف أعماقهم، جذر قلوهبم

كـل ذلـك يسـير يف أعطـاف السـورة بثنــاء اهلل علـى رسـوله وثنـاءه علـى صــحابته 

 .رضوان اهلل عليهم

 :موضوع البحث وحدوده

بحث ا عما ورائها من أسـرار ، تتبع هذه الدراسة أبرز شواهد البيان يف سورة الفتح

، ى فهم أسرار هـذا الكتـاب العزيـزسعي ا يف الوقوف عل، تتعلق بمعاين الكالم ومراميه

وذلــك ، ثــم تتوســع يف البحــث عــن اإلشــارات النفســية والرتبويــة الــواردة يف الســورة

فقد طّوع القرآن مفرداتـه . وإنعام النظر يف أعطاف اآليات، بالتسمع لهمس السياقات

 .من دون قهر لهذه المعاين يف سبيل تحقيق هذه الغاية، ليكون لها آثار نفسية عميقة

، وعدد آيااا، وفضلها، اسمها: لذلك لن أقدم بتمهيد عن سورة الفتح من حيث

 : ومناسبتها لما قبلها وبعدها وذلك لسببين، ومكيها ومدنيها، وتاريخ نزولها

 .فال حاجة لتكراره، كثرة الدراسات التي تعرضت لها :األول
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يانية واإلشارات أن هذا ال يخدم موضوع البحث الرئيس وهو األسرار الب :الثاين

 .النفسية والرتبوية

 :أهدا  البحث

 :يكتسب البحث أهميته لألسباب اآلتية

للوقـوف علـى ُحمولـة األلفـال ، تحري أدبار المعاين وعواقبها وأواخرهـا :أوالا 

 .وتجليتها يف شكل منظورات لها آثارها يف العقل والنفس، الداللية

وإنمـا ُتنــال وُتلــتمس ، العزيــز الوقــوف علـى نبــوض بركـات هــذا الكتـاب :ثانياـا

ا من البصـائر المسـددة ، (كتاب مبارك)فهو ، وُيدخل إليها من باب التدبر يحمل كثير 

 .والهادية والمرشدة

لمـا ، الوقوف على اإلشارات والمالمح النفسية والرتبوية يف سـورة الفـتح :ثالثاا

وذلك بتحصيل المقاصـد . لها من أثر يف صناعة العقلية المسلمة الواثقة برهبا ووعده

 .لجني الثمار العليا من اآليات المرشدة، السامية التي امتلئت هبا السورة

 :الدراسات السابقة

لكنها على كثراا فقد تعددت ، كثيرة هذه الدراسات التي تعرضت لسورة الفتح

ولــم أقــف علــى دراســة تناولــت ســورة الفــتح كمــا ، مناهجهــا يف الطــرح واالســتنباط

ومع كثراا فإهنا ال تتزاحم بل يكمل ، فكثيرة هي أسرار الكتاب. البحث عرضها هذا

ا  .بعضها بعض 

 :ويمكن استعراض الدراسات السابقة على النحو اآليت

ــتح .8 ــراهيم : أعــدها، رســالة ماجســتير، التناســق الموضــوعي يف ســورة الف إب

.هـ8151، جامعة أم القرى، مليسي

وهـذا مـا لـم ، مات القرآن وجمله وآياتهوقد اعتنى الباحث بالتناسب يف نظم كل

.أتعرض له يف بحثي

كمـا تصـورها ، سياسة الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم يف الحـرب والمهادنـة .0
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.هـ8509، عزيزعبدالجامعة الملك ، سليم األحمدي: أعدها، سورة الفتح

 .ولم يتفق بحثي وبحثه يف شيء

دراســة ( الفــتح ،محمــد، األحقــاف)منهجيــات التغييــر واإلصــالح يف ســور  .5

وطرحهــا . هـــ8151، غــزة، الجامعــة اإلســالمية، جميلــة ســعيد: أعــدها، موضــوعية

 .واإلشارات النفسية، مختلف عن موضوعي المحدد باألسرار البيانية

.جامعة أم القرى، حسن باجودة. د، لمحات يف إعجاز سورة الفتح .1

هـو مختلـف و، وقد تعـرض يف بحثـه إلعجـاز السـورة يف مجـال اإلنبـاء بالغيـب

ا لما تعرضت له يف بحثي هذا  .تمام 

 :المناهج المستخدمة يف البحث

وذلك بتحليل اآليات المتعلقـة بمـادة البحـث مـن سـورة : المنهج التحليلي .8

.وذلك للكشف عن مرادات القرآن من ذلك، تحليال  بياني ا ونفسي ا وتربوي ا، الفتح

ســرار البيانيــة والنفســية وذلــك باســتنباط الفوائــد واأل: المــنهج االســتنباطي .0

.الواردة يف سورة الفتح

 : خطة البحث

 : قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو اآليت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ: قولـه تعـالى :المبحث األول
 [.0 – 8: الفتح] ژىن من  خن حن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ژ: قوله تعـالى :المبحث الثاين
 [.1: الفتح] ژزت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ

 خم حم جم يل ىل مل خل ژ: قوله تعالى :المبحث الثالث
  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم
 [.82: الفتح] ژٰر ٰذ يي ىي مي



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
225 

 نن من زن رن مم ام يل ىل ژ: قولــه تعــالى :المبحــث الرابــع
 [.80: الفتح] َّخئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

  جع مظ حط مض خض ژ: قوله تعالى :المبحث الخامح
 مك لك خك جكحك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ مع
 مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  هلجم مل خل حل جل
 [.82: الفتح] ژٰه

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ: قوله تعالى :المبحث السادس 
 [.01: الفتح] َّجي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم

 ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ژ: قوله تعالى :المبحث السابع
 مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ
 [.00: الفتح] ژ يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 .أعرض فيها نتائج البحث :الخاتمة

*             *             * 
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 املبحث األول

 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ :قولــــه تعــــالى 
 [.0 – 8: الفتح] ژىن

: أي، ژخل ژ، وبـأقوى صـور التأكيـد، ُصدرت هذه اآليـة بمـا يشـعر بالمواسـاة

فتسـّري ، وفـتح إلهـي، فهو تطمين على أن الذي حصـل فـتح، ژىل ملژ بعظمتنا

وتشعرهما بأهنما من اهلل بمكـان ، اآلية عن النبي صلى اهلل عليه وسلم وعن المؤمنين

 .فهما يف مقام العناية والرعاية الكربى، وقدر عظيم

، وثنـاء علـى رسـوله، ويالحظ المتتبع لهذه السـورة وعلـى طولهـا ثنـاء  علـى اهلل

 ملژ، [0: الفـتح] ژمم خم ژ، [9: الفتح] ژجخ مح ژ: يه بصحابتهوتنو

، [00: الفــتح] ژحم جم ژ، [2: الفــتح] ژنت مت ژ :قــال تعــالى، ژىل

، نفسـي يف الثبـاتالثـر األليكون له ، عن القلوب المؤمنة ضيمفهي ألوان من مسح ال

 .ويف مثل هذا الموقف العصيب

على الموضـوع المحـور مـن ليكون داال  هبذا االفتتاح واستهل الخطاب اإللهي 

 .فإن الصدور من اآليات محل للصدور من المعاين، هذه السورة وهو الفتح

أي ، المؤكـدة للنسـبة ژمح ژوهو افتتاح خربي مؤكد بأقوى ما يكـون التأكيـد 

ـــة ـــايت يف الجمل ـــدمت ، الحكـــم اإلثب ـــب  ژمح ژوق ـــأخير حســـب ترتي وحقهـــا الت

ا مبينا لكإنا فتحنا فت: ]فاألصل، ژىلژ المتعلقات وهو وقدم المختص بالفتح [. ح 

وتلمـح إلـى أن المخـاطبين هبـذا هـم يف ، لتلمح هبذه المؤيدات إلـى شـيء مـا، (لك)

 .يس والتطميننوضع يحتاجون فيه إلى هذا التأ

هو إدخال المسّرة على قلـب رسـول اهلل صـلى اهلل ، وسر التأكيد على هذا النحو

 .والزمرة المؤمنة، عليه وسلم

: وتأكيـد الفعـل المطلـق إنمـا هـو تأكيـد ألصـل الفعــل، د للفعـلتأكيـ: ژيلژ

فتأكيد الفعل بمصدر إنما هو يف قوة إعـادة ، فتحا فتحا فتحا: أي، ژيل ىل ملژ
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وتأكيـد لمعنـى عاملـه المـذكور قبلـه هـو بمنزلـة تكـرار الفعـل ف، الفعل ثـالث مـرات

 .وبمصدر صريح

ومجـيء الخـرب يف ، هلة بـالخربالمسـت من السور، والسورة باعتبار المطلع خربيه

 .الصدر يدل على اهتمام بشأنه

ا امتناني ا يخص رسول اهلل صلى اهلل عليـه  والناار يف هذا االستهالل يجده افتتاح 

 .يمتن اهلل به عليه بمنة عظيمة إمعان ا يف تطمين فؤاده، وسلم

ا للمنةافصدر اآلية بذكر الفتح إ"  ."وتكملة للنعمة، هار 

ضمير العظمـة الـدال ، والمسند إليه، نجد المسند فيه، ستهالل الخربيوهذا اال

 .إنا بعظمتنا: أي .بحق يف جالله وكماله وهو اهلل تعالى لُمعظَّمعلى ا

أعـــرف أنـــواع  ألنـــهوهـــو ضـــمير المـــتكلم ، ژمح ژوأتـــى بضـــمير العظمـــة 

 .فيه التباسفال يقع ، ألنه ال يشاركه فيه أحد غيره، وأعرف من المبهم ، رمالمض

ألنـه ، ىالضمير األعلى واألرقوهو ، فاختار ضمير التكلم المعروف عند النحاة

ا مــن قــرب، يشــعر بــالقرب مــن المخاطــب ــا يالمــس القلــوب ، فــأراد إســماع  وإعالم 

 .ويهمس إليها؛ وذلك ليتناسب ومالبسات الحدث الجلل الذي أصاهبم

ومن تلـك ، من رد قريش لهمألهنم كانوا استوحشوا ، للمؤمنين ة  سمؤنفنزلت "

 ."ي عليه الصالة والسالمبالمهادنة التي هادهنم الن

وقـد حيـل بيننـا وبـين ، لمـا رجعنـا مـن غـزوة الحديبيـة: عن أنس بن مالـك قـال

 يل ىل مل خلژ :فأنزل اهلل عز وجل: قال، فنحن بين الحزن والكيبة: نسكنا قال

                                                 
، عبـاس حسـن، النحـو الـوايف و، 8/869، سـعيد بـن المبـارك بـن الـدهان، الغّرة يف شـرح اللمـع: انظر (8)

 .5/812، يفاضل السامرائ، ومعاين النحو، 0/082

 .0/818، يحيى بن حمزة، الطراز ألسرار البالغة (0)

 .8/012، الزمخشري، المفصل يف صنعة اإلعراب (5)

ــاري، اإلنصــاف يف مســائل الخــالف (1) ــن الصــائه، اللمحــة يف شــرح الملحــة: وانظــر، 0/290، األنب ، اب

 .0/290، األنباري، والمفصل يف مسائل الخالف، 8/805

 .2/802، ابن عطية، المحرر الوجيز (2)
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لت عل ع آية أحب إل ع من الدنيا لقد أنز): فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم، ژحم جم

 . (جميعا

ا  ا وإيجاد   .فأسنده إلى نون العظمة إلسناد الفعل إلى اهلل خلق 

ا بأنـه مـن عنـد اهلل، وأضاف عز وجل الفتح إلى نفسه ال بكثـرة عـدد وال ، إشـعار 

 .وأكده بالمصدر ووصفه بأنه مبين ، عّدة

 .ئقة كان هذا االفتتاح من االفتتاحات الراف

لتدل علـى أن صـلح الحديبيـة هـذا إنمـا هـو ، بكل هذه التأكيدات يةفنهضت اآل

، مما يحتاج إلى نوع من أنواع التأكيد بأنه فعال  فتح، لكنه من غير قتال وال نزال، فتح

 .ومؤونه الجهاد واالستشهاد، ألن فيه جني ا لثمرة النصر من غير مؤونه النصر

ألنه ، هاغيرأو صلحا بحرب أو ب، وة  والظفر به عن، قإزالة اإلغال: وأصل الفتح"

 ."فإذا افر به فقد فتح، منغلق ما لم يظفر به

، وهو من باب الخروج عن مقتضى الظاهر لنكتـه، وبصيغة الماضي: ژملژ

 .وال شك فيه، تريد تحقق أنه آت ال محالة، وهي أن تخرب عن اآليت بصيغة الماضي

 .لما هو آت صيغة الماضي تأيت أحيان او

وفيه من الفخامة والداللة على علو شأن المخرب عنـه مـا ، فأنزله منزلة المحقق"

وأن منتظـره كمحقـق ، سـواءالال يخفى؛ ألنه يدل على أن األزمنة كلها عنـد اهلل علـى 

ــره ــة، غي ــق ال محال ا تحق ــر  ــه ســبحانه إذا أراد أم ــن  ."وأن ــل م ــع جلي ــه وق ــذا ل وه

                                                 

 خل ژ: بــاب قولــه، كتــاب التفســير، والحــديث أخرجــه البخــاري، 00/800، الطــربي، جــامع البيــان (8)
 (.1955)رقم ، ژحم جم يل ىل مل

 2/595، الفاسي، البحر المديد (0)

 .0/120، أبو حيان، البحر المحيط (5)

 .0/818، يحيى بن حمزة، الطراز ألسرار البالغة (1)

 .0/020، مجمع بحوث، وسيطالتفسير ال (2)

 .0/098، مجمع البحوث، التفسير الوسيط (6)
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ا"البالغة وإطالق اسم الفتح عليه مجاز مرسل "،"عن األمور الغيبية ألن فيه إخبار 

 ."أو كان سبب ا فيهما، وفتح مكة، باعتبار أنه آل إلى فتح خيرب

وإن كان لم يقع؛ ألن إخباره تعـالى بـذلك ، فكانت هذه البشرى بلفظ الماضي"

 ."البد من وقوعه

أو وعــد وبشــارة  ،إخبــار مــن اهلل بصــلح الحديبيــة: ژمل خل ژ: فقولــه تعــالى

: أي، [8: النحـل] ژىث نث مث ژ :إلفـادة تحققـه كقولـه، بصيغة الخـرب، لفتح مكة

فقـد ، وبشـارة بـه، وعـد بـالفتح: أي، سـنفتح لـك: أي، َّمل خل ژ :فقولـه، سيأيت

ا تفـاؤال  ، أخرب بوقوع الصلح  ةوتسـمي، وحقيقتـه أنـه يـؤدي إلـى الفـتح، وتسميته فتح 

ا باعتبـار مـا  يسمىف، يف اللغة ز جار  الشيء باسم ما يؤدي إليه هو مجا السـحاب مطـر 

 ."إذا نزل السحاب بأرض قوم"ومنه قولهم، يؤول إليه

وهـــل الخمـــر ، [56: يوســـف] ژحس جس مخ جخ ژ :قولـــه تعـــالىمنـــه و

ا باعتبار الميل، إنما يعصر العنب، يعصر فهـو عصـير يـؤول أمـره "،ولكن سمي خمر 

 ."إلى خمر

 ."م ما يؤول إليهفهو من تسمية الشيء باس"

ا" وفائـدة هـذا ، فالعالقة هنا اعتبار ما يؤول إليـه، ألن حال عصره ال يكون خمر 

ا، فبدل أن يقول، المجاز اإليجاز  جسژ: قال، أعصر عنب ا ليكون يف المستقبل خمر 
 ."ألن الخمر ال تعصر، والقرينة الصارفة قرينة عقلية، ژحس

                                                 
 .0/818، يحيى بن حمزة، الطراز ألسرار البالغة (8)

 .06/812، ابن عاشور، التحرير والتنوير (0)

، ونواهــد األبكــار، 2/806، البيضــاوي، أنــوار التنزيــل: وانظــر. 0/120، أبــو حيــان، البحــر المحــيط (5)

 .8/28، السيوطي

 .8/081، عيماألص-اتيعماألص: انظر (1)

 .5/60، المربد، الكامل يف اللغة واألدب (2)

 .8/00، ابن األثير، ثورالجامع الكبير يف صناعة المنظوم من الكالم والمن (6)

 .56/82، أحمد بن عمر الحازمي، الثالثة الفنون فشرح الجوهر المكنون يف صد: انظر (2)
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ا باعتبار المي يةفتسم ؛ لتطمين الصحابة بمـا  .لالصلح فتح  وفيه إيحاء نفسي راق 

، سيؤول إليه أمر الصلح من خير عظيم على خـالف مـا كـانوا يظنونـه يف اـاهر األمـر

 .وأن مشيئته نافذة، ليدركوا أن حكمة اهلل بالغة

؛ لبيــان مقــام الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم عنــد (لــك)وذكــر لفــظ ":ژمم ژ

 ."اهلل

 خلژ :مه بقولـهفعظّ ، حد غير النبي صلى اهلل عليه وسلمفأما الفتح فلم يكن أل"

ألجلك : أي، ژىلژ: وثانيهما ژخلژ: أحدهما: وفيه التعظيم من وجهين، ژمل

 ."على وجه المنّه

، وتكريمـه إيـاه ."وكانت هذه اآلية من آية حب اهلل له صلى اهلل عليـه وسـلم"

 .واختصاصه به

، وال قلب، ال بلد، يذكر المفتوحلم ف، حذف المتعلقيه ف: ژىل مل ژوقوله 

فالحذف للتعميم ، عموم المتعلقبوحذف المتعلق يؤذن ، ژىل مل ژ، وال مغلق

مـا ينبغـي أن  (أعطـى)، [2: الليـل] ژمت خت حت ژ: ومنـه قولـه تعـالى، واإلعظام

قلـوب ، القلـوب: تشـمل، ژىل ملژفقوله ، ىتقما ينبغي أن يُ : ژهت ژ، ىعطيُ 

ا يف مقام البيعـةيبك تأ تفتعلق حابكصوقلوب أ، أعدائك فقبلت الصلح وصـرب ا ، يد 

، يـة يف الـديننوعـدم إعطـاء الد هلـى خالفـنون باجتهـاد أن األوْ ظعلى مرارة يف مقام ي

 .فتدخل فيها الفتوح إلى يوم الدين، وسنفتحها لك، األرض ژىل ملژ

وفتحنـا ، فهو فتح ال يطمع أحد من الخالئق أنه يفتح عليك أمثـال ذلـك الفـتح"

 ."وجميع أبواب الخيرات والحسنات، ميع أبواب الحكمة والعلوملك ج

 آيــة مــا يســرين هبــا نلقــد أ":لــذلك قــال النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم
ّ
 زلــت علــي

                                                 
 .0/098، ع البحوثمجم، التفسير الوسيط (8)

 .82/120، ابن عادل، اللباب يف علوم الكتاب: وانظر، 09/62، الرازي، مفاتيح الغيب (0)

 .8/266، الحرالي، تراث أبي الحسن الحرالي (5)

 .0/008، الماتريدي، تأويالت أهل السنة (1)
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 ."حمر النعم

ا":أي :ژجم ژ ا بركته: والمعنى، قضينا قضاء  محكم   ."فتحا ااهر 

 حس جس مخ جخ مح ژ: فيحتمـــل أن يكـــون بمعنـــى العطـــاء كقولـــه تعـــالى"
 ."[0: فاطر] ژخس

ا إال  وإذا فـتح اهلل علـى عبـد  .دخل فيـهووهو أوسع عطاء وأشمله فلم يرتك خير 

 .ونصر آت بعزة، وهداية، مغفرة، وتجليات الرضى، دّل ذلك منه على رضى

من اهلل على نبيه صلى اهلل عليـه  ألن الفتح منّةأ ، والالم الم الجزاء ":ژخم ژ

، فاهلل الموفق لـه، ألن كل ما يفعله العبد من خير،  للمغفرةفجعل المنّة سبيال  ، وسلم

 ."ثم يجازيه على ذلك تفضال  بعد تفضل

وفيه داللة ااهرة على تعظيم اهلل ألمر نبيه صلى اهلل عليه وسـلم بـأن غفـر لـه مـا 

ومع كل هذا فما يزداد الرسول ، وفيه ثناء من اهلل على رسوله، تقدم من ذنبه وما تأخر

ا فما زهى وما اغرت إال  .غير أنه ال يملك إال أن يفرح بمنّة اهلل عليه، تواضع 

 .ژجم يل ىل مل خلژ: المغفرة جزاء لما امتن عليه وهو قوله فكانت"

وال زالـت أفضـال اهلل ، فضـل بعـد فضـل، والمغفـرة منـه كـذلك، فالفتح مـن اهلل

 .تعالى على نبيه ترتا ال تنقطع

فقد بدأت اآلية بحـديث المـتكلم العظـيم عـن "،غويف اآلية التفات له تمام البال

، وجـاء الكـالم علـى خـالف ذلـك، (هنـديك)و( مَّ تِ ُنـ)و( لنغفـر)وهذا يناسـب ، نفسه

، ژمل خل ژ: ن قائـلاإلشعار بأ: والفائدة، فحصل االلتفات من التكلم إلى الغيبة

، ل الصـفاتالدال على الذات وك( اهلل)مقام لفظ الجاللة  والتنبيه على، هو اهلل نفسه

                                                 
 .0/088، حرف الالم، األلباين، صحيح الجامع الصغير وزياداته (8)

 .5/805، الحلبي، فالعمدة الح (0)

 .0/096، جزي ابن، التسهيل لعلوم التنزيل (5)

 .8/26، ابن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة: وانظر، 8/012، الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية (1)

 .88/6006، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية (2)
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 ."والذي بيده الغفران وإتمام النعمة

ــه ــر ل ــل ال نظي ــرآن المفــردات والحــروف اســتعماال أمث فقــد ، لقــد اســتعمل الق

ثـم جـاء بعـد ، فإن المقام يقتضي ذلك، وأتى بضمير التعظيم، استعمل صبغة الجمع

؛ حتـى ال يبقـى شـيء مـن شـائية الشـرك( ليغفـر)ضمير التعظيم بما يدل على اإلفراد 

ـــده ـــن اهلل وح ـــون إال م ـــذنوب ال تك ـــرة ال ـــك أن مغف  زب رب يئ ىئژ: ذل
 .ژمبىت

، ر لالعتناء بالموضوعظهإبراز للمضمر يف مقام الم، (ليغفر)فكان لاللتفات هنا 

 .وتوجيه العناية إلى كمال الُمعطى وهو المغفرة

، لقد تطلب الظرف الذي كان فيه الصحابة رضوان اهلل عليهم يف صلح الحديبيـة

من أجل تطمـين ، وحشدها متزاحمة، اء كافة الحموالت الداللية أللفال اآليةاستدع

وأنـه ناصـر دينـه ال ، ووعـده، فتثـق برهبـا، وإذهاب تلك الغمة عن القلـوب، النفوس

حتى اام الصحابة عقولهم أمام ُحْكِم ، فما كان اهلل ليضيع رسوله والمؤمنين، محالة

 وقضائه
ِ
 .ية فذه أن تلهم الصحابة الرضى والسكونواستطاعت اآلية وبفائق، اهلل

 

*                  *                 * 

 

                                                 
 .8/106، الميداين، البالغة العربية (8)
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 :املبحث الثاني

 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ژ: قولـــه تعـــالى 
 .[1: الفتح] ژزت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

والمـراد ، أي أنزلهـا يف قلـوهبم، من السـكون، هي الطمأنينة والثباتالسكينة و"

ابإنزالهــا خلقــا وإيجــا وأن ، إيمــاء إلــى علــو شــأهنا، ويف التعبيــر عــن ذلــك بــاإلنزال، د 

 ."ل لها ومأوىزِ نْ قلوهبم مَ 

ولم يستعمل التنزيل ، ثم استعمل لفظ اإلنزال الذي يستعمل يف الدفعة الواحدة

بـل تلقفـتهم مـن كـل مكـان ، ولـم تتباطـأ، فلـم تتلكـأ السـكينة .الذي يراد منه التدرج

 .ى قلوهبموأحاطتهم حتى نفذت إل

ــة واعتمــد االســتعمال االســتعاري " ــى يف اآلي ــيفالتجســيم ال)عل ــر ( ن ــه أكث ألن

ا، جاذبية فيعـرض القـرآن المعـاين يف صـورة فنيـة ، وأكثـر إثـارة للخيـال، وأعمق تأثير 

فيزيـل مـا ، فالسكينة وهي شيء معنوي يصبح مادة مجسمة تنزل يف قلوهبم، مجسمة

 ."فيها من شك أو تردد

اوكأن ال  .سكينة سحابة ونزلت عليهم واشتملتهم فلم تغادر منهم أحد 

وهـو يف اآليـة وجـه مـن وجـوه ، (يف)حـرف الجـر القرآن يف هذه اآلية واستعمل 

كإحاطـة ، هي الـتمكن والرسـو  واإلحاطـة ظرفيةفداللة حرف ال، اإلعجاز البالغي

، جذر قلوهبمفقد نفذت تلك السكينة إلى أعماق ، واشتماله عليه الظرف بالمظروف

، جوانبهابل وفاضت عليهم فأحاطتهم من كل ، حتى مألاا طمأنينة، واستقرت هناك

 .وشملتهم اشتمال الوعاء للموعى فيه ، مروا بالسكينة وكانوا فيهاوكأهنم غُ 

أداة طيعـة يف التعبيـر عـن معـاين مخبـوءة ال يتوصـل إليهـا "يف"فكان حرف الجر

                                                 
 .85/016، األلوسي، معاينروح ال (8)

 .8/60، سالم الراغب، عبدالوايفة الصورة الفنية يف القرآن (0)

، الرضي: انظر، 808ص، الخضري، من أسرار حروف الجر: انظر .على الظرفية"يف"داللة حرف الجر (5)

 .1/020، شرح الرضي على الكافية
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ــره ــراد وبع، بغي ــؤداه الم ــةوأدى م ــة فائق ــنهم. ناي ــت الســكينة م ــد تمكن ــوا ، فق وأغرق

ا علـى طريـق المجـاز. بااللتصاق هبا ، أي أهنـم متمكنـون فيهـا، فجعلت السكينة ارف 

وهذا كله مما يشي به ، غير منفكين عنها حيث كانت السكينة عميقة األثر يف نفوسهم

 (.يف)حرف الوعاء 

ــه" :ژزت رت يب ىب نب ژ ــل كون ــا يكــون قب ــم اهلل م ــر، عل ــة  نوق الحكم

واهلل ، لما اقتضت الحكمة مـن تـأخيره، قتهووهو مبشر لكم بما لم يجعله يف ، هبصنع

الحكمة ال علـى  ىفيقدم ويؤخر على مقتض، حكيم يف أفعاله المخصوصة باألوقات

 ."ةقمقتضى إرادة الخلي

ويوقن أن وراءها من ، وإن من يتتبع ترتيب الصفات يف تذييل اآليات يرى عجب ا

فهـي بحاجـة ، وتقصر عن إدراك كنهه األفهـام، ر اإلعجاز ما ال تحيط به األقالمأسرا

وعـدم الركـون إلـى ، إلى مداومة النظر والتذرع بالصرب للوقوف على بعض أسـرارها

 .واإلسراع إلى القول بتناسب الفواصل، اليأس

صـفتين الفيقـدم إحـدى ، ر ترتيب الصفات يف مشتبه النظم الحكيمفالقرآن يغيّ "

وكلتـا الصـفتين تحقـق تناسـب الفواصـل ، ويقدم األخرى يف موضع آخـر، يف موضع

وهو الميم المسبوقة ، فهما من روي واحد، العليم الحكيم: مثل، تقدمت أو تأخرت

وقـد اجتمعـت هاتـان الصـفتان يف القـرآن ، وال تتغير الفاصلة بتغير ترتيبهـا، بياء المد

يف ستة ( الحكيم)وتقدمت ، يف ثالثين منها( يمالعل)تقدمت ، الكريم ست ا وثالثين مرة

 .وليس ثمة مجال للقول بمراعاة الفواصل، مواضع

، وحين نتأمل كل موضع يف سياقه نجد من دواعي النظم ما يوجب تقدم المقدم

 ."وأي محاولة لعكس الرتتيب إنما تذهب ببالغة النظم وسر إعجازه

ن بمـا يظهـر بالغـة الـنظم الحكـيم يف وخير ما يقال يف تعليل الجمع بين الوصفي

أن اآلية جاءت يف سـياق علـم اهلل بمـا يف قلـوب أصـحاب ، تقدم العليم على الحكيم

                                                 
 . 8/8802، اإلسكايف، درة التنزيل (8)

 .16، الخضري، رة يف نسق الفاصلة القرآنيةمن أسرار المغاي (0)
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 مفبـدد ذلـك كلـه بسـكينة غمـرت قلـوهب، من شك وتردد، النبي صلى اهلل عليه وسلم

 .وذلك أن الحكمة تقتضي ذلك وتستدعيه، فيها فاستقرت

: الفتح] ژجح مج حج مث هتژ: هأما اآلية األخرى فقد ختمت بقول

 زن رن مم ام  يل  ژ: وجاءت بعد قوله، [2
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ينٰى ىن نن  من
فكان هذا المكان ، فذكر قدرته على عقاهبم، [6: الفتح] ژمب خب حب هئجب

فاتصف بالعز ، والحكمة فيما يظهر من القدرة، مقتضي ا أن يتصف اهلل بالقهر والعزة

 .الغلبةوالحكمة لما كان يف موضع القهر و

والمتأمل لنظم اآلية يتبدى له ، وهذه معاين لطيفة مختبئة يف أكسيتها من األلفال

وهو تمـام الـبالغ بمـا ، السر يف اختيار ذيل اآليات بما يتناسب والسياق العام لآليات

وبحســن التأمــل والنظــر نستكشــف أســرار الــنظم القــرآين . كــان عليــه الــنظم الحكــيم

 .التي ال تنتهي ونقف على لطائفه، المعجز

 

*                  *                 * 
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 املبحث الثالث

ــــــالى ــــــه تع  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن ژ: قول
 .[82: الفتح] ژٰر ٰذ يي ىي مي خي

ق مـن صـوف أو شـعر أو لِ الخيط الخَ : والنكث، نقضه بعد إحكامه: نكث العهد

 .ّث نقض ورَ  َق لِ ْخ أُ وذلك أن الحبل إذا ، نقضيُ : أي، نكثوسمي نكث ا ألنه يُ ، وبر

ا بنكث الحبل، نكث العهد نكث انسمي و : ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم. تشبيه 

 .( من نكث ببيعته لق  اهلل أجذ  ليست له يد)

ـــه ـــوف، ژجه ين ىن من خن حن ژ :ويف قول وفيـــه ، وعيـــد ملف

هـو و. لما فيه من إهبام يدل على اإلعظـام، تخويف ألنه أعلى من الوعيد الموصوف

 [.29: طه] ژٰر ٰذ يي ىي مي خي ژ: كقوله

 . (والبغ ، المكر والنكث، ثلث هن على أهلها): وجاء يف الحديث

 .وتحذير من نكثها، ويف اآلية تعظيم للبيعة

 [82: الفتح] ژمم  خي حي جي يه ىه ژ: قوله تعالى

وأشدها ، ومعلوم أن الضمة هي من أثقل الحركات، قرئت الهاء بالضم والكسر

، أفادت الضـمة بـأن هـذا العهـد الـذي قطعـوه علـى أنفسـهم هـو عظـيم وثقيـلف، قوة

                                                 
 .0/18، ابن قتيبة، غريب الحديث (8)

وأخـرج ، 5/19، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم، غريـب الحـديث: انظر، موقوف عليه، هو من قول علي (0)

: قال رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم: قال، 202ص، الحسن بن أحمد المخلدي يف الفوائد المنتخبة

 (.البيعة فمات وهو ناكث العهد لقي اهلل وهو أجذم من نكث)

قـال : عن أنس بـن مالـك قـال، 005ص، وأخرج أبو الشيخ يف التوبيخ والتنبيه، لم أقف عليه هبذا اللفظ (5)

ثـم تـال هـذه ، والنكـث، والبغـي، المكـر: ثالث هن راجع على أهلها":رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ــة ــو] ژني مي زي ري ٰى ين ژ: اآلي ــرقم[. 05: نسي ــاين يف الضــعيفة ب ــال األلب : ق

 .وهذا إسناده ضعيف(: 8022)

وهـو قيـاس روايـة أبـي : قال أحمـد، (عليِه اهلل: )والباقون، بضم الهاء( عليُه اهلل: )قرأ حفص عن عاصم (1)

 ، عبـداهللوالكنـز يف القـراءات العشـر، 6/028، الفارسـي، الحجة للقّراء السبعة: انظر. بكر عن عاصم

 .8/22، ابن الجزري، وشرح طيبة النشر، 8/089، مؤمنعبدال بن
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 .وتصبيرها من أجل الوفاء به ، ويحتاج إلى تطويع النفس

، وأن المبايع هو اهلل، وهو ثقيل على النفس تكرهه، فقد كانت بيعة على الموت

ذي قطعـوه فجانس بين ثقل الضمة وثقل العهد ال، وفيه من التعظيم واإلجالل ما فيه

ن الضمَّ يف اآلية التوصـل بـه إلـى تفخـيم لفـظ الجاللـة المالئـم ".على أنفسهم وحسَّ

 .لتفخيم أمر العهد المشعر به الكالم 

 

*                  *                 * 

                                                 
 .50ص، رعادل الهو، تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر: انظر (8)

 .85/020، األلوسي، روح المعاين (0)
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 املبحث الرابع

 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ژ: قولــه تعـــالى
 [.80: الفتح] ژمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

ألن الظن تغليب على أحد حائزي ، واستعملت بمعنى العلم، هنا للشكالظن "

وإن ، فكلما قويت الدالئل واألمارات يف الشيء المظنون لحق بالعلم، ااهر التجوز

 .ضعفت لحق بالظن 

، [02: الحاقــة] ژجئ يي  ىي ني مي زي ژ، والظــن يطلــق علــى اليقــين

فـــالظن ، [16: البقـــرة] ژ خص حص مس خس حس جس مخ جخ محژ

ُسمي باسم الظن ألنه البد حين يعـاين اإلنسـان اليقـين مشـاهدة أن يرتفـع إلـى ، يقين

ا لما هو الميل لما سيكون عليه يف ميل ، فإذا بعده يقين أعلى، مقام آخر فلما تدنى نظر 

 .المشاهدة سمي ان ا

وعدم معرفـة اهلل علـى ، وان السوء باهلل عقيدة فاسدة يؤسس لها الوهم والنفاق

ا ، والمؤمن إذا عرف ربه، ماالتهما هو به يف ك يؤسس على هـذه المعرفـة عقيـدة وانـ 

ابال  .باهلل غ 

فبـين ، كـأرض بـور ال حيـاة فيهـا وال ثمـار( بـور)والظن السوء ينبع من قلوب "

وكالهمـا يـوحي بـالهالك ، فكالهما ال حياة فيـه، قلوهبم واألرض البور تشابه وصلة

اإلنسان إذا انقطع عن اإليمان باهلل كان ميت ـا فصورة القلوب البور توحي بأن ، ناءفوال

 ."كاألرض البور

، وهـو فسـاد مـا بعـده فسـاد، وسوء اـنهم بـاهلل، كشفت اآليات حقيقة المنافقين

ا ما، وأنه سيلحقهم أثر سعيهم وتلمح اآليـة إلـى أن . فستكون عليهم دائرة السوء يوم 

همـا اشــتدت بـه الظــروف م، ويثــق بـه، فهـو يحسـن انــه بربـه، المـؤمن خـالف ذلــك

                                                 
 .8/081، سليمان بن الدقيق المصري، اتفاق المباين وافرتاق المعاين (8)

 .8/825، سالم الراغب، عبداللقرآنوايفة الصورة الفنية يف ا (0)
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ألن هـذه العقيـدة ، ففي اآليـة تربيـة وإرشـاد للمـؤمن أن يحسـن الظـن بربـه، وتقلبت

إنمـا هـو مـن عنـد اهلل  رفهـو يعلـم أن النصـ، تبعث يف المؤمن قوة ونشاط ا على العمل

 .ينزله على من يشاء متى شاء، وحده

، ألنـه غيـر مطمـئن، فسوء الظـن بـاهلل فيـه داللـة علـى نفسـية المنـافق المريضـة"

ببـث انونـه السـيئة ، نقـل ذلـك للمـؤمنين ودّ يف، ويعيش حالة من القلق واالضطراب

ا يف أهوائـــه ، وهـــو إنســـان يحـــب الشـــر ويتمنـــى غلبـــة الكفـــار، بيـــنهم  ليبقـــى ســـائر 

 ."دون قيد

 .فاسدين يف علمه، هالكين عند اهلل: أي[: 80: الفتح] ژمئ خئ حئ جئ ژ

حـين كـان يطلـع رسـوله ، رسالة رسوله يف حـق المنـافقينويف اآلية داللة على "

ــا أســروا يف أنفســهم ــع م ــه إنمــا عــرف ، علــى جمي  وأضــمروا يف قلــوهبم؛ ليعلمــوا أن

 ."ذلك باهلل

 

*                  *                 * 

                                                 
 .21، أمل صالح، دالالت التعبير القرآين (8)

 .2/05، للزجاج، معاين القرآن (0)

 .0/528، الماتريدي، تأويالت أهل السنة (5)
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 املبحث اخلامس

 جغ مع جع مظ حط مض خض ژ: قولــــــه تعــــــالى
  هلجم مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ
 .[82: الفتح] ژٰه مه جه هن من خن حن ممجن خم حم

ــة" ــافق االنتهازي ــى المكاســب ، كشــفت نفســية المن فهــو يطمــع يف الوصــول إل

فـإذا رأى مكاسـب محققـة للمسـلمين ، لتحقيق هوى نفسه ومنفعتـه الماديـة، المادية

 .ةسارع للمشارك

ا لتك السلوكيات التي لم يفهم منها المنافق سوى تحصيل مكاسـب ماديـة  وتبع 

ثبــت اهلل لهــم فهمــا قلــيال  يناســب نفوســهم المريضــة التــي ال تــرى إال دائــرة أ، فانيــة

. وقلة إدراكهم حقـائق األشـياء، لضعف بصيرام، المصالح والمنافع العاجلة الفانية

 . [82: الفتح] ژمه جه هن من خن حن ژ

هــذه  ىإلــ ونوال ينفــذ، عنــد الظــواهر والماديــات والســطحيات ونيقفــ نفالــذي

علـى  واليسـ مفـإهن، اوهنأن لإليمان شأنا غير شأن هذه التي ير ونلموال يع، المقاصد

فهـو جاهـل ولـو ملـك ، وأن الـذي ال يفقـه مـرادات ربـه .وال مـن دينـه، مفقه من رهب

هـي معرفـة اهلل  العلـمفعلمهم هو عدم وهـو حقيقـة الجهـل؛ ألن ثمـرة . العلوم قاطبة

 .وتعظيمه

، القلة على العدم كثيـروإطالق ، إال عدما: أي ژمه جه هن من ژ: فقوله

فـالن يف : يقولـون، ولذلك أطلق الُقـل بالضـم علـى العـدم، ال يفعل: أي، قلما يفعل

 .يف عدم : أي، ُقّل 

ا ا ااهر   .وقلته أنه ال ينفذ إلى حقيقة الفقه، أو ال يفقهون إال فقه 

                                                 
 .012ص، نجايت، القرآن وعلم النفس: وانظر. 62ص، أمل صالح، دالالت التعبير القرآين (8)

، وهـذا اللفـظ يسـتعمل يف نفـي أصـل الشـيء، ال يلغـو أصـال  : أي، (ل اللغـوأنـه كـان يقـ)ومنه الحديث  (0)

، ابن األثير، النهاية يف غريب الحديث واألثر: انظر[. 99: البقرة] ژحف جف مغ ژ: كقوله

 .52/092، قلل: باب، الزبيدي، وتاج العروس، 1/825، قلل: باب
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 املبحث السادس

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ: قولــه تعــالى
 .[01: الفتح] ژجي يه ىه مه جه ين منىن خن حن

ألن تــذييل اآلي إنمــا يكــون باالســم المناســب ، ا بالبصــر دون الخــربةنــه جــاء

 .سملإلرشاد إلى أن المذكور إنما هو أثر لهذا اإل

، ةدأحــداث مبصــرة مرئيــة مشــهو، ذلــك أن مــا حصــل مــن أحــداث يف الحديبيــة

، طويـةواإلرادات الم، والمعاين السـرية، ولما تحدث عن المخلفين. مدركة بالظاهر

 .ژٰى ٰر ٰذ ييژ :قال

ـا، بصر اهلل حضارواست واليقـين ، فـال يخفـى عليـه شـيء، كعلم اهلل بالبـاطن تمام 

، وبصـير بنـا حينمـا نظهـر، فاهلل خبير بنا حـين نختفـي، هبذا له ثمرته يف عقيدة المؤمن

 .وكالهما عند اهلل سواء

يواكـب  فنتصـور المعـاين بمـا، فجاء ترتيـب األلفـال علـى وفـق ترتيـب المعـاين

 .االلها يف األلفال

وهذا مـا يهـدف إليـه الـنظم الحكـيم مـن الجمـع بـين تناسـب المعـاين وتناسـب 

 .األلفال

، وإعجاز القرآن يتجلى يف هذه المؤامة الدقيقة بـين جمـال الشـكل والمضـمون

ي يتحقـق فيـه التناسـب بـين يف نفـس الوقـت الـذ، ليتحقق هبا التناسب بين الفواصـل

 .المعاين

، وتـدبر أواخـر اآليـات، ن ذلك إال بإمعـان النظـر يف أعطـاف السـياقاتوال يكو

 .وعدم الوقوف عند اواهرها
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 املبحث السابع

  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ژ: قوله تعالى
 ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب
 .[00: الفتح] ژيف ىف يث ىث نث مث

وتتفـق مـع المطلـع ، ة الخاتمة تذكر بلب اللبـاب بالنسـبة لموضـوع السـورةاآلي

 .فينعطف المدخل مع الختام باتساق تام، بشكل دائري

وصدر السورة تناول الفاتح وهو ، والمفتوح هبم، ففي اآلية تنويه بالمفتوح لهم

: يثمـن المفتـوح لهـم؟ فجـاء الحـد: فكـأن سـائال  يسـأل، وتناول الفتح المبـين، اهلل

 [.00: الفتح] ژحم جم ىليل مل خلژ

 مك لك خك ژ: وترشـد اآليــة الخاتمـة بعــد آيــة التمكـين والظهــور قبلهــا
لتبين أن اهور هذا الدين وعلوه ووصول نـوره إلـى النـاس ، [09: الفتح] ژجلحل

وهـم أصـحاب رسـول اهلل صـلى اهلل ، إنما يحصل بمـؤهالت هـذا مثالهـا ونموذجهـا

 .عليه وسلم

، ل رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلموهـــم يمثلـــون اـــ، ژجئ يي ژ

 .وتبّدت يف الذين زكاهم، وغراسه التي غرسها فأثمرت، وامتداده

فجاؤوا هبـذا الكمـال ، ومن هذه المعية، فقد اكتسبوا أوصافهم من هذه الصحبة

 .النفسي الراقي

 [: 00: الفتح] ژجنحن يم ىم مم خم ژ

ه الـواردة يف وصـف هم بأبله الصيصفوو، امتدح المؤمنين بالشدة على األعداء

لتكــون ، ژىم ژوناســبها أن يــأيت بــأقوى مبــاين الكفــر وهــي ، ژخم ژالشــدة 

ا وحرب ـا  الشدة دالة على أبله مراتب الشجاعة والثبـات يف مواجهـة أعتـى النـاس كفـر 
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 .األندادوإذ ال تمتدح الشجاعة إال حين تكون المنازلة بين األقران ، على المؤمنين

والغضـب انفعـال هـام يـؤدي وايفـة هامـة "،حمـودوالشدة هنا من الغضـب الم

فحينمـا يغضـب اإلنسـان تـزداد طاقتـه علـى ، حيث يساعده على حفظ ذاته، لإلنسان

أو التغلـب علـى ، مما يمكنه من الدفاع عن النفس، القيام بالمجهود العضلي العنيف

دة مـع وقد نـّوه القـرآن باسـتخدام الشـ، العقبات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه الهامة

، وهـي شـدة نابعـة مـن الغضـب يف سـبيل اهلل، الكفار الذين يقاومون انتشـار اإلسـالم

 . ژىم مم خم ژ: فقال يف وصف الرسول ومن معه

أن ، ومن األمر بالغلظة يف موضـع آخـر، علم من المدح على اللين يف موضعويُ "

التفـريط وأن طريف اإلفـراط و، الفضيلة يف الوسط وهو استعمال كل شيء يف موضعه

 ."مذمومان

إال يف الوقـت المناسـب  .ويفهم من اآليات أن المؤمن يجـب عليـه أن ال يلـين"

ألن اللــين يف محـل الشــدة ضــعف ، وأال يشــتد إال يف الوقــت المناسـب للشــدة، ينلّلـ

 ."والشدة يف مكان اللين حمق، وخور

دة وإنمـا علـى أن الرحمـة ليسـت ضـد الشـ، وقابل القرآن بين الشدة والرحمـة"

حسـنت المقابلـة ، إال أنـه لمـا كانـت الرحمـة مـن مسـببات اللـين، اللـين، ضد الشدة

 ."فالرحمة هي لين القلوب وتعطفها، بينهما وبين الشدة

، مـــن تفخـــيم وتعظـــيم ژيم ىم مم خم ژثـــم ال يخفـــى مـــا يف تنكيـــر 

 .كثير الرحمة والشفقة: أي: واستعمل رحماء وهي صيغة مبالغة من َرِحمَ 

ـا تراهم إشارة إلى أنك متى أردت أن تراهم  هوفي[: 00: الفتح] ژخن ژ ركع 

ا ، ففي اختيار صيغة المضارع لتـدل علـى أهنـم دائمـون علـى هـذه الصـلة بـاهلل، سجد 

                                                 
 .20ص، محمد نجايت. د، القرآن وعلم النفس( 8)

تيسير اللطيف المنان يف خالصة تفسـير : وانظر، 0/005، النيسابوري، قرآن ورغائب الفرقانغرائب ال( 0)

 .0/820، الشنقيطي، يرموالعذب النَّ، 8/580، رحمن السعدي، عبدالالقرآن

 .8/182، الشنقيطي، أضواء البيان( 5)

 .5/820، ابن األثير، المثل السائر( 1)
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 .دوام يف العبادة والذكر

 ."فأخرب عن كثرة صالام ومداومتهم عليها"

ا فيهم"  ."فإنك ترى هاتين الحالتين كثير 

وكـأهنم ، تهم الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهـمئحي كأنما هذه هيفالتعبير يو

ا ا سجد   .يقضون زماهنم كله ركع 

وهذا ثناء عليهم بشـدة إقبـالهم ، فإيثار صيغة المضارع للداللة على تكرر ذلك"

 .على أفضل األعمال المزكية للنفس 

 [:00: الفتح] ژيهجي ىه مه جه ين ژ

ولــم يــذكر ، ژجه ين ژهــو أن اهلل قــال وفيــه إشــارة إلــى معنــى لطيــف و

وإشارة إلى أن عملكـم ، كان ذلك منه تفضال  ، األجر؛ ألن اهلل تعالى إذا قال لكم أجر

ألن األجرة ال تستحق إال على العمـل الموافـق للطلـب ، جار على ما طلب اهلل منكم

ا بالتقصير: والمؤمن إذا قال، من المالك لم يعتّد  وأنه، أبتغي فضلك يكون منه اعرتاف 

ا ، (يبتغون فضال  من اهلل: )فقال، هملبع  .ولم يقل أجر 

 [:00: الفتح] ژَُّّ ٍّ ٌّ ٰى ژ

، الـدنيابوهـو مـا يفتقـده اليهـود لـتعلقهم ، مثلهم يف التوراة متعلق بكثـرة العبـادة

فذكرهم بمـا ينقصـهم مـن عمـارة األرض والتـيزر ، والنصارى أهملوا الدنيا وترهبوا

 .ملوالتعاون على الع

ــل ــره يف اإلنجي ــوراة غي ــل ، فوصــفهم يف الت ــوراة صــورة المتبت فصــورام يف الت

 .وصورام يف اإلنجيل صورة المتكتل المتواضع، عشالخا

 ينوكــأن هــذ، والتكتــل قمــة إخــوة وتواصــل ومحبــة، فالتبتــل قمــة الصــلة بــاهلل

                                                 
.1/011، البغوي، معالم التنزيل( 8)

 .2/850، ابن عطية، المحرر الوجيز( 0)

 .06/022، ابن عاشور، التحرير والتنوير( 5)

 .82/289، ابن عادل، اللباب يف علوم الكتاب: وانظر، 09/90، الرازي، مفاتيح الغيب( 1)
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األمتـين  فجـاءت رسـائل اهلل إلـى، ن يف الملتين اليهودية والنصـرانيةان غائبيالنموذج

ومـا كـان  .فيقدم لهم نموذج الكمال المفتقـد، هبذه األمثلة لمعالجة آفة حاصلة فيهم

هذا النموذج الكامل إال يف صحابة رسول اهلل صـلى اهلل علـيهم وسـلم فقـد اختـارهم 

 .اهلل لصحبة نبيه

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ژ
 مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب
 [:00: الفتح] ژ يف ىف يث ىث نث

بلـه : وأشـطأ الرجـل، وأشطأ الزرع إذا فـّر ، ما خرج حول أصله: الشجر شطءُ 

 .ولده مبله الرجال فصار مثله 

ا، نبلسال: شطأه: وقيل ا وثمانية وسبع   .فيقوي بعضه ببعض، تنبت الحبة عشر 

 .وهو ما خرج من حول األصل 

 .ض حتى استوى بعضه ببع، آزر الصغار الكبار: قال الزجاج(: فيزره)

األفر  لحقـت األمهـات  هيعني أن هذ: قال المربد، سرته وأعانه وقّواه(: فيزره)

 .حتى صارت مثلها 

 . على قراءة الجمهور من المؤازرة بمعنى المعاونة والتقوية(: فيزره)

: ومنـه. قـواه: شـّد أزره أي: فالمعنى، فأزره بال ألف: وأما على قراءة ابن ذكوان

 . [58: طه] ژجك مق حق مفژ

                                                 
، باب شـطن، األزدي، جمهرة اللغة: وانظر. 8/822، فصل الشين المعجمة، ابن منظور، لسان العرب (8)

0/969. 

 .88/060، باب الشين والطاء، األزهري، اذيب اللغة (0)

 .5/892، ابن فارس، مقاييس اللغة (5)

 .88/6، أحمد البكري، هناية األدب يف فنون األدب (1)

 .6/021، الفارسي، الحجة للقراء السبعة: وانظر. 1/816، الواحدي، التفسير الوسيط (2)

وتحبيـر التيسـير ، 6/021، الفارسـي، الحجة للقراء السبعة :وانظر. 2/509، الشنقيطي، أضواء البيان (6)

 .268ص، ابن الجزري، يف القراءات العشر
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وإنمـا يـزرع مـا ، ألن الزارع ال يزرع الحشائش[: 00: الفتح] ژىب نب ژ

 .فهم يزرعون وينتقون ما يزرعون ، خرينوينفع اآل، ينتفع به هو

ضرب المثل يف اإلنجيـل للنبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم وأصـحابه بـأهنم كـالزرع 

ا ا ضعيف  ا، يظهر يف أول نباته رقيق  ويغلظ ويتكامـل ، ل بعضثم ينبت بعضه حو، متفرق 

 .وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين هبا ، حتى يقوى ويشتد

 فهــم كأنمــا ينبتــون ، ثــم يــزدادون ويكثــرون ويقــوون، فهــم كــانوا يكونــون قلــيال  

 .نبات الزرع

وألوان مـن ، بأن هذه األشياء إنما تحصل بألوان من الكسب: وفيه إشارة تربوية

كالنبتـة . وتحتاج إلـى تعهـد ورعايـة،  تقوم بين عشية وضحاهاوال، التزكية والمتابعة

ا والتي ضرب هبا المثل  .تمام 

إن أرادت أن ، ويف اآليـة ملمــح كــذلك إلــى مــا ينبغـي أن تكــون عليــه هــذا األمــة

ــة ــة الوارث ــل، تكــون األم ــل والتكت ــا بالتبت ــق، فعليه ــادة وخل ــة ، عب ــنهض األم وهبــا ت

 .لن تبعث من جديد وبرتك أحدهما فإن األمة، وتستقيم

  نلحظ يف ترتيب إيقاعات السورة كلها أهنا جاءت لتتماشى والغايـة مـن هـذه

ــذي حــل بالصــحابة يف ، الســورة ــاب والحــزن ال ــدفع آهــات االكتئ فكــل إيقاعااــا ل

، وقد أحّسوا ببعض الحيف والظلم فيما وقع يف عقد الصلح، هم من الحديبيةفمنصر

، حكيمـا. )وهـو مـّد األلـف. ورة ولـم يتخلـفوهو إيقـاع واحـد ووحيـد يف كـل السـ

 ...(.اقدير  ، عليما

ا تامة لألبعاد التي تنتهي " وما هذه الفواصل التي تنتهي هبا آيات القرآن إال صور 

ـا عجيب ـا، هبا جمل الموسيقى يالئـم نـوع ، وهي متفقة مع آيااا يف قرار الصـوت اتفاق 

 ." العجب مذهبالصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه يف

                                                 
 .8/029، السامرائي، لمسات بيانية (8)

 .2/509، الشنقيطي، أضواء البيان (0)

 .8/822، الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية (5)
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 اخلامة

فقد ، والمالمح النفسية والرتبوية يف سورة الفتح، تتبع هذا البحث المادة البيانية

ا يف السورة الكريمـة ا مقصود  ا ااهر  ا ، تبدت هذه المالمح ملمح  حتـى غـدت مقصـد 

 .من مقاصدها

ــة ودون إلجــاء ــة تطوعــت طواعي ــردة القرآني ــذا البحــث أن المف ــت ه ــد أثب ، وق

، فقد تجاوزت المفردة القرآنية الظـواهر واألشـكال، ماشى والسياق العام لآلياتلتت

 .إلى العبور واتضاح الُحموالت الداللية لها

*             *             * 
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 املراجعاملصادر و

دار ، (ـهــ680)ســليمان بــن الــدقيق المصــري ، اتفــاق المبــاين وافــرتاق المعــاين .8

.ـه8122، 8ط، األردن، عمار

، دار إحياء الرتاث، (ـه090)محمد بن محمد أبو السعود ، إرشاد العقل السليم .0

.ت.د، بيروت

أحمـد : تحقيـق، (ـهـ086) ملك بن قريـب، عبدالاألصمعيات اختيار األصمي .5

.م8000، 2ط، دار المعارف مصر، شاكر

محمــد األمــين بــن محمــد الشــنقيطي ، أضـواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن .1

.ت.د، ـه8182، لبنان، دار الفكر، (ـه8000)

، دار الكتـب العربـي، يعـمصـطفى صـادق الراف، إعجاز القرآن والبالغة النبوية .2

.ـه8102، 9ط، بيروت

 رحمن بـن محمـود األنبـاري، عبـدالاإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين .6

.ـه8101، 8ط، المكتبة العصرية، (ـه222)

دار إحيـاء ، (ـهـ692)مـر بـن عمـر البيضـاوي ع، أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل .2

.ـه8189، 8ط، بيروت، الرتاث العربي

: تحقيـق، (ـهـ212)محمـد بـن يوسـف ، أبـو حيـان، البحر المحـيط يف التفسـير .9

.ـه8102، 8ط، بيروت، دار الفكر، صدقي جميل

، دمشـق، دار القلم، (ـه8102)رحمن بن حسن الميداين ، عبدالالبالغة العربية .0

.ـه8186، 8ط

، دار الهداية، (هـ8022)مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس .82

.ت.د

دار الكتــب ، (ـهــ555)محمــد بــن محمــد الماتريــدي ، تــأويالت أهــل الســنة .88

.ـه8106، 8ط، بيروت، العلمية



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
231 

، (ـهـ955)محمد بن محمـد ابـن الجـزري ، ير التيسير يف القراءات العشرحبت .80

.م0222، 8ط، عمان، الفرقاندار ، أحمد القضاة. د: تحقيق

: تحقيق، (ـه621)ع بالواحد بن أبي األصعبد عظيم بن ، عبدالتحرير التحبير .85

.ت.د، لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، حفني شرف

الــدار ، (ـهــ8005)محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور ، التحريــر والتنــوير .81

.ت.د، م8091، تونس، التونسية للنشر

منشـورات ، (ـهـ609)علـي بـن أحمـد الحرالـي ، يتراث أبي الحسن الحرالـ .82

.ـه8189، 8ط، الرباط، المركز الجامعي

ــن ، التســهيل لعلــوم التنزيــل .86 ــن أحمــد اب ــق، (ـهــ218) جــزيمحمــد ب : تحقي

.ـه8186، 8ط، بيروت، شركة دار األرقم،  الخالديعبداهلل.د

، دار األرقـم، (ـهـ218)ي زمحمـد بـن أحمـد بـن جـ، التسهيل لعلوم التنزيـل .82

.ـه8186، 8ط، يروتب

قادر عبــدالعــادل ، رســالة ماجســتير، تفســير القــرآن الكــريم بــالقراءات العشــر .89

.ـه8150، غزة، الجامعة اإلسالمية، الهور

، دار إحياء الرتاث العربـي، (ـه022)محمد بن أحمد األزهري ، اذيب اللغة .80

.م0228، 8ط، بيروت

رحمن بن ناصر السعدي ال، عبدتيسير اللطيف المنان يف خالصة تفسير القرآن .02

.ـه8100، 8ط، السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية، (ـه8025)

: تحقيـق، (ـهـ082)محمـد بـن جريـر الطـربي ، جامع البيان يف تأويـل القـرآن .08

.ـه8102، 8ط، مؤسسة الرسالة، أحمد شاكر

نصـر اهلل بـن محمـد ، الجامع الكبير يف صناعة المنظـوم مـن الكـالم والمنثـور .00

.ـه8522، مطبعة المجمع العلمي، (ـه602)ابن األثير ، الشيباين

، دار العلــم للماليــين، (ـهــ008)محمــد بــن الحســين األزدي ، جمهــرة اللغــة .05
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.م8092، 8ط، بيروت

دار المـأمون ، غفار الفارسـيعبـدالأبو علي الحسن بـن ، الحجة للقراء السبعة .01

.م8005، 8ط، للرتاث

: تحقيق، أحمد بن يوسف، (ـه226) الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون .02
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.ـه8182، 8ط، بيروت

، أحمد بن عمر الحازمي، شرح الجوهر المكنون يف صدف الثالثة الفنون .52

: روس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازميد

منشـورات ، بنغـازي، 8ط، يوسـف عمـر: تعليـق، شرح الرضـي علـى الكافيـة .58

.م8006، جامعة قاريونس

: الناشـر، (ـهـ002)أحمـد بـن فـارس الـرازي ، الصاحبي يف فقه اللغة العربيـة .50

.ـه8189، 8ط، محمد علي بيضون

المكتـب ، محمـد بـن ناصـر الـدين األلبـاين، لصغير وزياداتـهصحيح الجامع ا .55

.اإلسالمي

يحيــى بــن حمــزة العلــوي ، الطــراز ألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز .51
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دار عــالم ، (ـهــ8000)محمــد األمــين بــن محمــد الشــنقيطي ، يــرمالعــذب الن .52
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.ـه8106، 0ط، مكة المكرمة، الفوائد

، (ـهـ922)الحسـن بـن محمـد النيسـابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقـان .56

.هـ8186، 8ط، بيروت، دار الكتب العلمية، زكريا عميدات، تحقيق

، دار التدمريـة، (هــ660)سعيد بن المبـارك بـن الـدهان ، الغرة يف شرح اللمع .52

.م0228، 8ط

، بغـداد، مطبعـة العـاين، (ـهـ026) بن مسلم ابن قتيبة ، عبداهللغريب الحديث .59

.ـه8002، 8ط

، 2ط، القــاهرة، دار الشــرف، محمــد عثمــان نجــايت. د، القــرآن وعلــم الــنفس .50

.ـه8108

، دار الفكر العربي، (ـه092)محمد بن يزيد المربد ، الكامل يف اللغة واألدب .12

.ـه8182، 5ط، القاهرة

، (ـهــ102)أحمــد بــن محمــد الثعلبــي ، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن .18

، 8ط، لبنـان، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، أبو محمد بن عاشور: تحقيق

.م0220

: تحقيـق، (ـهـ222)عمر بن علي بن عادل الحنبلـي ، اللباب يف علوم الكتاب .10

.ـه8180، 8ط، بيروت، دار الكتب العلمية، جودومعبدالعادل 

، 5ط، بيروت ،دار صادر، (ـه288)ور ظمحمد بن مكرم ابن من، لسان العرب .15

.ـه8181

عمــادة ، (ـهــ202)محمــد بــن حســن ابــن الصــائه ، اللمحــة يف شــرح الملحــة .11

.ـه8181، 8ط، المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، البحث العلمي

تفريــه لحلقــات ، فاضــل الســامرائي، لمســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل .12

.تلفزيونية

نصـر اهلل بـن ، الـدين ابـن األثيـرضـياء ، المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .16
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.ت.د، القاهرة، دار هنضة مصر، (ـه602)محمد 

ــة ، عبــدالالمحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز .12 حق بــن غالــب ابــن عطي

، 8ط، بيـروت، دار الكتب العلميـة، شايفعبدالسالم عبدال: تحقيق، (ـه210)

.ـه8100

دار إحيـاء ، (ـهـ282)الحسين بن مسـعود بـن محمـد البغـوي -معالم التنزيل .19

.ـه8102، 8ط، بيروت، الرتاث العربي

، عـالم الكتـب، (ـهـ088)إبراهيم بـن السـري الزجـاج ، معاين القرآن وإعرابه .10

.ـه8129، 8ط، بيروت

.ـه8102، 8ط، األردن، دار الفكر، فاضل صالح السامرائي، معاين النحو .22

.ت.د، م8020، دار الفكر، (ـه002)أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة .28

، دار إحيـاء الـرتاث العربـي، (ـهـ626)محمد بن عمر الرازي ، مفاتيح الغيب .20

.ـه8102، 5ط، بيروت

مكتبـة ، (ـهـ259) محمود بـن عمـر الزمخشـري، المفصل يف صنعة اإلعراب .25

.م8000، 8ط، بيروت، الهالل

ــة .21 ــايرة يف نســق الفاصــلة القرآني ــن أســرار المغ ــين الخضــري، م ــد األم ، محم

.ودون دار نشر، ت.د، م8001

.ت.د، 1ط، مصر، دار المعارف، عباس حسن، النحو الوايف .22

دار ، (ـهــ200)وهاب البكــري عبــدالأحمــد بـن ، هنايـة األرب يف فنــون األدب .26

.ـه8100، 8ط، القاهرة، كتب القومية

، (هـــ626)محمــد بــن محمــد ابــن األثيــر ، النهايــة يف غريــب الحــديث واألثــر .22

.م8020، بيروت، المكتبة العلمية

، حاشــية الســيوطي علــى تفســير البيضــاوي، نواهــد األبكــار وشــوارد األفكــار .29

جامعــة أم ، رســالة دكتــوراه، (ـهــ088)رحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي عبــدال
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.ـه8101، القرى

مكـي بـن أبـي طالـب ، الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معـاين القـرآن وتفسـيره .20

.ـه8100، 8ط، ارقةجامعة الش، كلية الشريعة، (ـه102)القيسي 

دار ، (ـهـ169)علـي بـن أحمـد الواحـدي ، الوسيط يف تفسـير القـرآن المجيـد .62

.هـ8182، 8ط، بيروت، الكتب العلمية

ـــرآن .68 ـــة يف الق ـــة الصـــورة الفني ـــب، عبدالوايف ـــد الراغ فصـــلت ، ســـالم أحم

 .ـه8100، 8ط، حلب، للدراسات

*             *             * 
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 إعداد

 األستاذ المساعد بقسم القراءات بجامعة الطائف



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
235 

 ملخص البحث

ء يعد كتاب المبسوط لإلمـام ابـن مهـران مـن أهـم الكتـب التـي جمعـت قـراءات القـرا

وأثناء قراءة الباحـث للكتـاب وجـد فيـه الكثيـر مـن القواعـد والمسـائل التـي تحتـاج ، العشر

ومن ذلك تنبيهاته على أوهام القـراء فعـزم علـى كتابـة بحـث ، للدراسة والتأمل لإلفادة منها

ــوان ــه : بعن ــن مهــران علــى أوهــام القــراء يف كتاب ــي بكــر اب ــام أب المبســوط يف )تنبيهــات اإلم

 .(عرضأ ودراسةأ ) (شرالقراءات الع

 :ما يل  هذا الموضوع أسباب اختيارمن و

إبــراز دور أئمــة القــراءة يف بدايــة عصــور التــدوين، وبيــان نضــوجهم الحاجــة إلــى  -8

 .العلمي والعقلي

ه مـن العصـور ُر ـوعصـ ،مـن األئمـة المحققـين يف القـراءة أن اإلمام ابن مهران يعـدُّ  -0

 .الذهبية لتدوين القراءات القرآنية

 .من أهل الزيه والفساد عن القراءات القرآنية وما يلقى حولها من شبهات   الدفاع -5

، وأن الروايــة هــي األســاس القــراءات مســائل أدقِّ  مــعالعلمــاء  بيــان كيفيــة تعامــل -1

 .هذا العلم نقلي بالدرجة األولى ألنَّ  ؛األول يف القراءة

، باإلمـام أبـي بكـر ابـن مهـرانتعريـف مـوجز : وتمهيد وفيـه، قسم البحث إلى مقدمةو

عـرض ودراسـة لتنبيهـات اإلمـام ابـن مهـران : ثم الدراسة التطبيقية وفيهـا، وكتابه المبسوط

 .ثم الخاتمة والفهارس، على أوهام القراء مرتبة  حسب ورودها يف كتاب المبسوط

 

*                  *                 * 
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 املقدمة

والصــالة ، [0: الحجــر] ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ژ: الحمــد هلل القائــل

 :أما بعد، والسالم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن من حفظ اهلل تعالى لكتابـه الكـريم أن أقـام لـه أئمـة حفظـوا القـرآن بحروفـه 

وكـان مـن نتـاج ذلـك المؤلفـات الكثيـرة يف ، اولـم يهملـوا منـه شـيئ  ، وأدائه وقراءاتـه

بكر أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاين  واإلمام أب: ومن أولئك األئمة، راءاتالق

 .مه يف هذا العلموتقدُّ ، قدره وِّ علبالذي تشهد له كتبه يف القراءات ؛ (هـ002-598)

المبســوط يف القــراءات : )ألبــرز كتــب اإلمــام ابــن مهــرانومــن خــالل مطــالعتي 

ي هــي بحــق بحاجــة للدارســة والتأمــل وجــدت فيــه الكثيــر مــن المســائل التــ (العشــر

اء، لالستفادة منهـا ؛ فعزمـت علـى كتابـة بحـث يف ومن ذلك تنبيهاته علـى أوهـا  القـرَّ

المبسوط يف القـراءات )أب  بكر ابن مهران على أوها  القراء يف كتابه  تنبيهات اإلما )

 عالموضـو هذا أن من التأكد يف جهدي بذلت أن بعد وذلك، (عرض ودراسة( العشر

 .بعدُ  طرقه يتم لم

 :ما يل  أسباب اختياري لهذا الموضوعمن و

وبيـان نضـجهم ، إبراز دور أئمة القراءة يف بداية عصور التـدوينالحاجة إلى  .8

 .العلمي والعقلي

ه مــن رُ ـوعصــ، مــن األئمــة المحققــين يف القــراءة أن اإلمــام ابــن مهــران يعــدُّ  .0

 .العصور الذهبية لتدوين القراءات القرآنية

مـن أهـل الزيـه  عن القراءات القرآنية ومـا يلقـى حولهـا مـن شـبهات   فاعالد .5

 .والفساد

وأن الرواية هي األساس ، القراءات مسائل أدقِّ  معالعلماء  بيان كيفية تعامل .1

 .هذا العلم نقلي بالدرجة األولى ألنَّ  ؛األول يف القراءة

 وجـود البحـث بعـد لـي يظهر فلم ؛الموضوع هذا يف السابقة الدراسات عن وأما
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 .والدراسـة بالجمع تنبيهات اإلمام ابن مهران على أوهام القراء تناولت دراسة أي

وإن كان موضوع جمع ودراسة تنبيهات علماء القراءات علـى أوهـام القـراء قـد 

 :ومما وقفت عليه يف هذا الموضوع، سبقت دراسته يف عدد من األبحاث

/ للـدكتور، راء جمعـا ودراسـةتنبيهات اإلمام ابن الجـزري علـى أوهـام القـ .8

وهي رسالة دكتـوراه نوقشـت يف قسـم القـراءات بالجامعـة ، أحمد بن حمود الرويثي

 .هـ06/88/8152اإلسالمية بالمدينة المنورة بتاريخ 

اء أوهام على الداين عمرو أبي اإلمام تنبيهات .0  يف البيـان جـامع"كتابـه يف القرَّ

وهـو بحـث ، اسـم بـن حمـدي السـيدب/ للـدكتور، ودراسـة عـرض"السـبع القراءات

ذو الحجــة ، 86العــدد ، محكــم ومنشــور يف مجلــة معهــد اإلمــام الشــاطبي بجــدة

 .هـ8151

( السـبعة)القراءات التي حكم عليها ابـن مجاهـد بـالغلط أو الخطـأ يف كتابـه  .5

وهــو بحــث محكــم ، للــدكتور الســالم محمــد محمــود الجكنــي، (عــرض ودراســة)

 .هـ8109-12السنة ، 859العدد ، الميةومنشور يف مجلة الجامعة اإلس

خطة البحث

تعريـف مـوجز باإلمـام أبـي بكـر ابـن : وتمهيـد وفيـه، قسمت البحث إلى مقدمة

عرض ودراسة لتنبيهات اإلمام : وفيها ثم الدراسة التطبيقية، وكتابه المبسوط، مهران

خاتمـة ثـم ال، يف كتـاب المبسـوطحسـب ورودهـا  مرتبة   ابن مهران على أوهام القراء

 .والفهارس

يف التعامـل مـع المـنهج االسـتقرائي التحليلـي مراعيـًا  :ومنهج  يف هذا البحث هو

 :جراءات التاليةاإلالمادة العلمية 

 .ترقيم مواضع الدراسة .8

 .كما هو يف كتاب المبسوط ذكر نصِّ اإلمام ابن مهران بتمامه .0

مـه يف كـل وبيان صحة القراءة وتواترها من عد، دراسة كل موضع على حده .5
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 .المواضع التي ذكرها اإلمام ابن مهران يف كتابه

بـذكر اسـم السـورة ، مـع عزوهـا، كتابة اآليات القرآنية َوْفق الرسـم العثمـاين .1

 .ورقم اآلية بين معكوفتين

 .وضبط ما يحتاج إلى ضبط، االلتزام بعالمات الرتقيم .2

 حاشـا ط؛فقـ الوفـاة وتـاريخ االسـم بذكر موضوع أول يف باألعالم التعريف .6

 فلــن، والمشــهورين مــن أئمــة القــراءات كالــداين والشــاطبي، وروااــم العشــر القــراء

 .لالختصار طلبًا هبم؛ أعرف

، وأسـأله أن ينفـع هبـذا البحـث، ويف ختام هذه المقدمة أحمد اهلل تعالى وأشكره

 بفكرة هذا البحـث / كما أشكر أخي الدكتور
ّ
باسم بن حمدي السيد الذي أشار علي

 .فجزاه اهلل عني خيرا  ، على الكتابة فيه وشجعني

وله الفضل يف ذلك ، فما كان فيه من صواب فمن اهلل وحده، فهذا جهدي: وبعد

وحسبي أين بذلت جهدي ، وأسأله المغفرة منه، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، كله

 .ووسعي

ا وصـلى اهلل وسـلم وبـارك علـى نبينـ، وآخر دعـواي أن الحمـد هلل رب العـالمين

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التمهيد 

 :تعريف موجز باإلما  أب  بكر ابن مهران: أوالا 

 ومولده، اسمه ونسبه: 

أبو ، لجدهوهو اسم ، انرَ هْ نسبة إلى مِ ، انرَ هْ أحمد بن الحسين بن مِ هو اإلمام 

 .بكر األصبهاين ثم النيسابوري

 . نيسابور وسكن، هانبأص من صلهأ

 .ولم تذكر المصادر مكان والدته، (هـ002)سنة  ولد

  طلبه للعلم ورحلته : 

فقـد سـمع مـن اإلمـام ابـن ، بدأ ابن مهران رحمه اهلل طلب العلـم يف سـن مبكـرة

 .وهذا يدل على أنه بدأ طلب العلم يف شبابه (هـ588ت)خزيمة 

كوفـة وقد رحل يف طلب العلم والحصول على أسانيد القـراءات إلـى بغـداد وال

ام  .وأخذ عن كبار شيو  اإلقراء فيها، والشَّ

 . وله اختيارات يف المذهب، وكان من فقهاء الشافعية 

 شيوخه: 

 :ومنهم، قرأ وروى عن كبار شيو  زمانه

 أبـو الحسـين الخراسـاين ،ويـانبـن عثمـان بـن محمـد بـن جعفـر بـن بُ أحمد  .8

                                                 
ومعجـم األدبـاء ، 28/02ريخ دمشـق البـن عسـاكر تـا، 2/180األنسـاب للسـمعاين : مصادر ترجمتـه( 8)

وغايـة ، 0/660ومعرفـة القـراء للـذهبي ، 86/126وسـير أعـالم النـبالء ، 8/055لياقوت الحمـوي 

ــن الجــزري  ــة الب ــذهب ، 8/10النهاي ــي ، 1/101وشــذرات ال ومعجــم ، 8/882واألعــالم للزركل

.8/852المؤلفين 

.2/180األنساب للسمعاين : انظر( 0)

.8/882األعالم ، 8/055معجم األدباء : رانظ( 5)

.86/126سير أعالم النبالء : انظر( 1)

.0/660غاية النهاية : انظر( 2)

.1مقدمة تحقيق كتاب المبسوط لسبيع حمزة حاكمي ص: انظر( 6)

.518وطبقات الشافعيين البن كثير ص، 8/552طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح : انظر( 2)
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 .(هـ511ت)الحربي القطان  البغدادي

 .(هـ522ت) يعرف بوكيع، امل بن خلف أبو بكر البغداديأحمد بن ك .0

 .(هـ522ت)إسماعيل بن شعيب أبو علي النهاوندي  .5

 .(هـ525ت)ببكارة  يعرف البغدادي عيسى أبو بكار بن أحمد بن بكار .1

تـويف  .ار الكـويف القرشـي مـوالهمأبو علي النقَّ ، الحسن بن داود بن الحسن .2

 .قبل سنة خمسين وثالثمائة

 .حماد بن أحمد بن حماد الضرير المقرئ .6

  .(هـ529ت)أبو القاسم الكويف  أبي بالل علي ابن زيد بن .2

ار .9 فَّ  .محمد بن أحمد أبو علي الصَّ

 .محمد بن جعفر بن محمد أبو الصقر البغدادي يعرف بابن الدورقي .0

 .(528ت)النقاش أبو بكر  ،محمد بن الحسن بن محمد .82

شــيخ ، أبــو الحســن الدمشــقي المعــروف بــابن األخــرم، النضــرمحمــد بــن  .88

 .(هـ518ت)اإلقراء بالشام 

 .البخاريأبو بكر ثد رْ مَ أحمد بن  محمد بن محمد بن .80

 حـدود تويف يف .هبة اهلل بن جعفر بن محمد بن الهيثم أبو القاسم البغدادي .85

                                                 
 .92-20 ،8/10وغاية النهاية ، 665، 226-0/222عرفة القراء الكبار م: انظر (8)

.8/09 غاية النهاية: انظر( 0)

 .8/10غاية النهاية  :انظر (5)

 .8/822وغاية النهاية ، 0/206معرفة القراء الكبار : انظر (1)

 .080 ،8/10غاية النهاية : انظر (2)

  .10المبسوط ص: انظر (6)

.8/009 يةغاية النها: انظر (2)

.0/62 غاية النهاية: انظر (9)

 .0/888غاية النهاية : انظر (0)

 .802-0/880، 8/10غاية النهاية ، 220-0/229معرفة القراء الكبار : انظر (82)

.0/022، 8/10غاية النهاية ، 665، 0/290 معرفة القراء الكبار: انظر( 88)

.0/059 غاية النهاية: انظر( 80)
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 . وغيرهم .(هـ522)

ة زيمـــُخ  بـــن إســـحاق بـــن محمـــد بكـــر وأبـــ :وســـمع مـــن شـــيو  عـــدة مـــنهم

، (هــ585ت) اجالسـرَّ وأبي العبـاس محمـد بـن إسـحاق ، بنيسابور (هـ588ت)

 .وطبقتهما

 تلميذه: 

اء عصرهم، وأخذ عنه كثير، قصده الطالب  :ومنهم، وصار جملة منهم من قرَّ

بقي إلى ، يعرف بالحدادي ،أبو نصر السمرقندي ،أحمد بن محمد بن أحمد .8

 .ئةابعد األربعم

وهـو مـن ، (هــ152ت)أبـو الوفـاء البغـدادي راره ُطـُطرارا ويقال مهدي بن  .0

  .أحذق تالميذه

 .قرأ عليه للعشرة، الصيريف بن عصمة طاهر بن علي .5

اء والعلماء منهم وروى عنه الحروف سماعًا   :جملةأ من القرَّ

أبــو ســعيد النيســابوري المعــروف بــابن أبــي شــمس أحمــد بــن إبــراهيم  .1

 .(هـ121ت)

روى عنـه ، (هـ122ت)محمد بن عبداهلل النيسابوري المعروف بالحاكم  .2

 .وغيرهم، كتابه الشامل قراءة  عليه ببخارى

 مؤلفاته: 

وكتبـه يف القـراءات ُتظهـر ، حسـن التصـنيف -رحمه اهلل-كان اإلمام ابن مهران 

                                                 
 .0/522، 8/10وغاية النهاية ، 0/622قراء الكبار معرفة ال :انظر (8)

.0/02 غاية النهاية: انظر( 0)

.1/101شذرات الذهب ، 0/02 غاية النهاية: انظر( 5)

 .8/822غاية النهاية : انظر (1)

.0/582 غاية النهاية: انظر( 2)

.518 ،8/10 غاية النهاية: انظر( 6)

.8/56غاية النهاية : انظر( 2)

.0/891 غاية النهاية: انظر( 9)
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مــه يف هــذا الفــنِّ الــذي شــهد لــه بــه مــن لقيــه وعاصــره د اعتمــد وقــ، وقــرأ كتبــه، تقدَّ

قون كابن الجزري على كتبه وممـا يميِّـز ابـن مهـران أنَّـه نـصَّ ، وأسـندها عنـه، المحقِّ

ومما ذكر له يف كتب ، على جملة  من مؤلفاته المفقودة حاليًا يف بعض كتبه المطبوعة

 :الرتاجم من مؤلفات  ما يلي

 .نص عليه يف كتابه المبسوط، شرح اإلدغام الكبير بعلله .8

 . تالف عدد السوركتاب اخ  .0

 .كتاب االستعاذة بحججها .5

 .كتاب اإلماالت أو شرح اإلماالت؛ نص عليه يف كتابه المبسوط .1

 . نصَّ عليه ابن مهران يف المبسوط، يف القراءات العشر كتاب الشامل .2

 .يف القراءات العشر واختيار أبي حاتم كتاب الغاية .6

 . يف القراءات العشر كتاب المبسوط .2

  .المداتكتاب  .9

 .نصَّ عليه ابن مهران يف المبسوط، ئطع والمباداكتاب المق .0

 .كتاب الوقف واالبتداء .82

 . كتاب آيات القرآن .88

 .كتاب رؤوس اآليات .80

 . كتاب شرح التحقيق  .85

 .كتاب شرح المعجم .81

                                                 
وقد أفـردت لـه بـه كتابـا ذكـرت ":حيث قال، 825، 08: أشار إليه ابن مهران يف موضعين من المبسوط( 8)

وأشار إلى ، 08المبسوط ص :انظر، "فيه ما جاء عنه من اإلدغام حرفا حرفا بالدالئل والحجج واآلثار

وقـد ذكرناهـا يف شـرح ، ل يطـول ذكرهـاوله فيه وعنه عليه شـواهد ودالئـ":تسميته يف موضع آخر فقال

.825المبسوط ص: انظر"إدغام الكبير بعلله

.8/852ومعجم المؤلفين  ،8/055معجم األدباء : انظر( 0)

.880ص المبسوط :انظر (5)

.2المبسوط ص :انظر (1)

.888المبسوط ص :انظر (2)
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 .كتاب طبقات القراء .82

 . كتاب علل كتاب الغاية .86

 .كتاب غرائب القراءات .82

 .أبي عمرو (أو مفرد) كتاب قراءة .89

 . بن عمروعبداهللكتاب قراءة  .80

 .كتاب مرسوم الخط .02

 .كتاب وقوف القرآن  .08

، نـــص عليـــه يف كتابيـــه المبســـوط، مـــذهب حمـــزة يف الهمـــز يف الوقـــف  .00

 .والغاية

 .كتاب مفرد حفص .05

 .كتاب مفردة الكسائي .01

 .كتاب مفرد نافع .02

 .كتاب مفرد ورش .06

 .الكتاب المجرد لقالون .02

 .كتاب سجود القرآن .09

 .طكتاب البسي .00

 .كتاب القراءات السبع .52

 .كتاب تحفة األنام يف التجويد .58

 .نص عليه يف كتابه مفرد حفص، كتاب يف رواية شعبة .50

 (.مفرد يزيد)الكتاب المفرد ألبي جعفر  .55

 .نص عليه يف كتابه المبسوط، كتاب اختيار خلف .51

                                                 
.56مفرد حفص ص: انظر(. وكتاب قراءة أبي عمر)باسم  8/055ذكره الحموي يف معجم األدباء  (8)

.99والغاية ص، 882ص المبسوط :انظر (0)

 .809مفردة الكسائي ص: نص عليها الكرماين يف كتابه( 5)

.22مفرد حفص ص (1)

.882ص المبسوط (2)
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 ثناء العلماء عليه: 

؛ ممـا يـدلُّ (األسـتاذ)بــ اسم اإلمام أبي بكر ابن مهـران رحمـه اهلل مقـرونأ دائمـًا

مه وهو من أشهر علماء القراءات يف التحقيق والتصنيف؛ لذا نجد أن اسمه ، على تقدُّ

مة من يذكر من كبار مؤلفي هذا العلم وقد شهد له كل مـن ألَّـف يف الطَّبقـات ، يف مقدِّ

ــه وصــالحه وزهــده ــه وضــبطه وإتقان ــراءات بفضــله وثقت ــن ، أو الق ــذه نمــاذج م وه

 : علماَء ثقات  ُتظهر مكانة اإلمام ابن مهرانشهاداِت 

ن مـوأعبـد ، كان إمام عصره يف القراءات: ))-رحمه اهلل-قال عنه الحاكم  .8

 . ((وكان مجاب الدعوة، اءرأينا من القرَّ 

، مصـنفًا، هكان رفيع المنزلـة يف فنِـّ)): -رحمه اهلل- ابن الصالح عنه الوق .0

 .((يف أصناف علمه مجيدا  

: وقـال عنـه، ((شـيخ القـراء بنيسـابور: ))-رحمه اهلل-نه الذهبي وقال ع .5

 ..((-يعني القراءات –كان من أئمة هذا الفن ))

، ثقـةأ ، محقـقأ ، ضـابطأ ...،سـتاذاأل: ))-رحمـه اهلل-وقال عنه ابن الجزري  .1

 .((مجاب الدعوة، صالحأ 

 وفاته: 

بـه  ثـم اشـتدَّ ، ضـانأبـو بكـر بـن مهـران يف العشـر األواخـر مـن رماإلمـام مرض 

سـنة إحـدى  اليـوم األربعـاء السـابع والعشـرين مـن شـويف وتويف ، المرض يف شوال

قـال  .وثمـانون سـنة   ولـه سـتٌّ ، رحمـه اهلل رحمـة واسـعة بنيسابوروثمانين وثالثمائة 

 . ((ةاهريَّ وصلينا عليه يف ميدان الطَّ : ))الحاكم رحمه اهلل

                                                 
.0/829العرب للذهبي  (8)

 .8/552طبقات الفقهاء الشافعية  (0)

.5/800تذكرة الحفال للذهبي  (5)

 .0/665 معرفة القراء (1)

.8/10غاية النهاية  (2)

.8/055معجم األدباء  (6)
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َفـق لـ: ))-رحمـه اهلل-قال ابـن كثيـر   بـو الحسـنيـوم وفاتـه أ ه أنَّـه مـات يفواتَّ

الِِحيَن أحمد بـن الحسـين بـن مهـران هـذا ، الفيلسوفالَعامِِريُّ  يف فرَأى بعُض الصَّ

هـذا : وقـال، أقام أبا الحسـن العـامري بجـانبي: بك؟ فقال ما فعل اهلل: المنام فقيل له

 .((ارفداؤك من النَّ 

 :لمبسوطتعريف موجز بكتاب ا: ثانيًا

: ؛ حيـث قـال يف مقدمتـه"الشـامل"وهو شـرح لكتابـه، وهو أكرب كتبه الموجودة

ـــه -ســـألتم )) ـــى طاعت ـــاكم عل ـــا اهلل وإي ـــاكم لمرضـــاته، أعانن ـــا وإي شـــرح  -ووفقن

ووصفتم ما فيه من اإليجـاز واالختصـار ، وبسطه وتفصيله وإيضاحه"الشامل"كتاب

أعلمتكم أين صنفته للفهـم البصـير  وقد، بحيث ال تبلغه أفهامكم وال تلحقه أذهانكم

وقـد سـألتم ، الـذي تبحـر يف هـذا البـاب وتفـنن يف العلـوم واآلداب، الحاذق النحرير

وتفتيح منغلقه ما يبلغه الوسع ، والتمستم تفصيله؛ فإين أبله من تسهيل غامضه، تبيينه

، كه أفهامكمومتحّريًا جميل مثوبته فيه لتدر، مستعينًا باهلل تعالى عليه، ويسعه الطوق

والتوفيـق لمـا ، واهلل أسـأل العـون علـى مـا نويتـه، ويسعد بمعرفته خاصـكم وعـامكم

وال حـول وال قـوة إال بـاهلل ، وهو حسبنا ونعم الوكيـل، إنه خير موفق ومعين، تحريته

 .((العظيم

اء العشر المشهورين وذكرهم يف باب األسانيد حسب هـذا ، وهو يف قراءات القرَّ

أبو جعفر ثم نافع ثم ابن كثير ثم أبو عمرو ثم ابن عامر ثم عاصم ثم حمزة : )الرتتيب

 (. ثم الكسائي ثم يعقوب ثم خلف

اء والتعليـل يف ، وبيان الطرق، وهو كتاب مبسوط كاسمه؛ يف ذكر الرواة عن القرَّ

                                                 
(.026:ص، طبقات المفسرين لألدنه وي)(. هـ221ت)إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي ( 8)

ذكـره التوحيـدي يف اإلمتـاع والمقابسـات ، العـامري النيسـابوري محمد بن أبي ذر يوسـف أبـو الحسـن( 0)

(.8/055 معجم األدباء) .(هـ598ت)

.28/08تاريخ دمشق : وانظر. 88/521البداية والنهاية البن كثير ( 5)

.2المبسوط البن مهران ص (1)
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 .وغير ذلك، واالختيار يف مواضع الخالف بين طرق الراوي، مواضع

ثم ذكر الحروف مرتبة مـن فاتحـة ، ة بباب األسانيدوقد بدأه بعد مقدمة مختصر

والكتـاب ، ويتعرض لألصول بالشرح والبيان يف أول موضع لهـا، الكتاب إلى الناس

غير مقسم إلى أصول وفرش كما هو معروف يف جملة من كتب القـراءات؛ ألن هـذا 

ــم القـراءات ألصــو، التقسـيم قـد جــاء بعـده ل فقــد ذكـر ابـن الجــزري أن أول مـن قسَّ

 .وفرش هو اإلمام أبو الحسن الدارقطني

ولكنـه لـم يصـرح ، وقد نقل ابن الجزري يف النشر نصوصًا من كتاب المبسـوط

 .بأخذ طرق منه للقراء العشر ورواام

سبيع حمزة / وقد طبع المبسوط يف مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق األستاذ

 .هـ8128حاكمي عام 

 :ذا أهمية خاصةويجعله ، ومما يميز هذا الكتاب

ويتحــدث ، يحتفــل المؤلــف ويعنــى عنايــة كبيــرة بروايــة شــعبة عــن عاصــم .8

 .وبخاصة طرق األعشى أجل أصحاب شعبة، بتفصيل كبير عن طرقها

كما فعل كثير ، ال يكتفي المصنف بذكر راويين لكل قارئ من القراء العشرة .0

 .وإنما يذكر روايات كثيرة، ممن ألفوا يف هذا الفن

ممـا عـده ، ف يف كتابه كثيرا مما ينفرد به زيـد عـن عمـه يعقـوبيثبت المصن .5

 .بعض المؤلفين وعلماء القراءات شاذا  

وقـد أثبـت ابـن ، يف الكتاب رجال كثير لم يرد لهـم ذكـر إال عنـد ابـن مهـران .1

 .كثيرا منهم كما وردوا عند المصنف( غاية النهاية: )الجزري يف كتابه

وقـد ، يف التـأليف يف علـم القـراءات يعد هـذا الكتـاب مـن الكتـب المتقدمـة .2

 .ومن أبرزهم الداين وابن الجزري رحمهما اهلل، استفاد منه كثير ممن جاء بعده

                                                 
.2لسبيع حمزة حاكمي ص ، من مقدمة تحقيق كتاب المبسوط( 8)
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 الدراسة التطبيقية

  وفيها عرض ودراسة لتنبيهات اإلمام ابن مهران على أوهام القراء

 يف كتاب املبسوطحسب ورودها  مرتبًة

: الموضع األول .3

 [6: الفاتحة] ژٹ   ژ :قوله تعالى

، وقرأ يعقوب برواية رويس بالسين كل القرآن: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

 .(كما قيل لٌط  وهو ،وذكر نحوه عن ابن كثير

 :الدراسة

قـال ، وليس فيها غلط، القراءة بالسين برواية قنبل عن ابن كثير صحيحة متواترة

 ژٰذژو [ 6: الفاتحة] ژمي ژيف واختلفوا : )اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل

واختلف عـن قنبـل فـرواه ، فرواه رويس حيث وقع وكيف أتى بالسين، [2: الفاتحة]

وروايـة ، عـن قنبـل وهـي روايـة أحمـد بـن ثوبـان، عنه بالسين كذلك ابن مجاهد

.(عن القواس الُحْلَواين

:الموضع الثاين .5

لمـوا أن الحـرف السـاكن إذا لقيـه حـرف واع: )قال اإلمام ابن مهـران رحمـه اهلل

 ژڳ  ڳ   ژو [ 82: األنبيــاء] ژڄ  ڃ  ڃ     ژ: مثلــه ال يجــوز إاهــاره نحــو قولــه

[ 18: آل عمــران] ژڱ   ڱ   ژ[ 62: البقــرة] ژڇ  ڇ  ژو [ 68: المائــدة]

                                                 
.92المبسوط البن مهران ص ( )

(.8/850 غاية النهاية) .(هـ501ت)أحمد بن موسى بن مجاهد أبوبكر البغدادي (  )

(.8/65غاية النهاية ) .أبو سعيد الطرسوسي ثم البغدادي، أحمد بن الصقر بن ثوبان(  )

 (.8/810غاية النهاية ) .(وقيل غير ذلك، هـ022ت)اين وَ لْ أحمد بن يزيد الصفار أبو الحسن الحُ ( 1)

 لنهايـةغايـة ا) .(هــ012ت)المعـروف بـالقواس ، أحمد بن محمد بن علقمة أبو الحسـن النبـال المكـي( 2)

8/805). 

.691-5/695النشر البن الجزري  ( )
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ۆ  ۆ   ژ[ 05: اإلســـــــراء] ژھ  ے   ژ[ 02: آل عمـــــــران] ژں  ں   ژ

ذلك من المثلين يلتقيان واألول منهما ساكن ال وكل ما أشبه [ 028: البقرة] ژۈ

وكـذلك إذا كـان مخرجهمـا واحـدا  واألول ، يجوز إاهاره وال يكون فيه إال اإلدغـام

ــم يجــز إاهــاره أيضــًا ــه، ســاكن ل ھ   ژو [ 829: النســاء] ژڳ  ڳ  ڳ   ژ: نحــو قول

آل ] ژڀ  ڀژ[ 885: النسـاء] ژې  ې   ژو [ 61: النساء] ژے  

[ 90: يـــونس] ژٻ  ٻ ژو [ 01: األنعـــام] ژىب مبژ[ 20: عمـــران

.وأشباه ذلك[ 52: العنكبوت] ژڱ  ڱ  ژ

وال تنظر إلى قول من أظهر منه شـيئًا يف ، وعلى هذا إجماع القراء وكالم العرب

وإنما االعتماد علـى مـا أجمعـوا عليـه ولـم ، القرآن يف رواية شاذة بعيدة  ير صحيحة

 .(واهلل أعلم به، يختلفوا فيه

 :الدراسة

 .ما ذكره اإلمام ابن مهران رحمه اهلل هو الصواب

:الموضع الثالث .0

حـدثني [ 10: هـود] ژہ  ہ ژ: قولـه: )قال اإلمام ابن مهران رحمـه اهلل

، اختلف يف هذا الحرف رجالن عند ابن مجاهد فسأاله: أبو علي الصفار المقرئ قال

ألنه لم يكن قرأ لعاصم وابن  فيهوإنما وهم ، وهذا  لط منه، فقال ال يظهر إال لحمزة

.عامر ونافع إال برواية إسماعيل

فقـّدر أنـه لسـائر القـراء ، وأراه لم يكن رآه مرويًا منصوصًا باإلاهار إال لحمـزة

 .وليس كذلك، باإلدغام

، ونــافع بروايــة قــالون، وقــد قــرأه باإلاهــار عاصــم وابــن عــامر وحمــزة وخلــف

                                                 
.00-08المبسوط البن مهران ص(  )

 .(8/865غاية النهاية) .(هـ وقيل غير ذلك892ت)إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدين أبو إسحاق ( 0)
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  .ويعقوب إاهارا  خفيًا غير مشبع

 .(عن قالون باإلدغام مثل سائر القراء وقرأت يف رواية أبي نشيط

 :الدراسة

ما ذكره اإلمام ابن مهران من الغلط يف قـول ابـن مجاهـد أن الـذي يظهـر يف هـذا 

 . الموضع حمزة فقط صحيح

أبـو عمـرو ويعقـوب : وخالصة القول يف هذا الموضع أن مـن قـرأ باإلدغـام هـم

 . والكسائي

 . ورش وابن عامر وخلف عن حمزة وخلف العاشر وأبو جعفر: إلاهاروقرأ با

 .قالون وابن كثير وعاصم وخالد: وقرأ بالوجهين

:الموضع الرابع .4

[ 02: المرسـالت] ژٱ     ٻ   ژ: قوله تعالى: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

وهذا منـه ، عمروال يدغمه إال أبو : قال ابن مجاهد يف مسائل رفعت إليه وأجاب فيها

. لط كبيرأيضًا 

ال يجـوز : قـال أبـو بكـر الهاشـمي المقـرئ: وسمعت أبـا علـي الصـفار يقـول

 .أجمع القراء على إدغامه: وقال ابن شنبوذ، إاهاره

وكذلك قرأت على المشايخ يف جميع القراءات أعني باإلدغام إال على أبي بكر 

ولم يوافقه عليه أحد إال ، ير وعاصم باإلاهارفإنه كان يأخذ لنافع وابن كث، النقاش

                                                 
لنهايـة غايـة ا) .(ه029ت)يعـرف بـأبي نشـيط ، المـروزي: ويقال، محمد بن هارون أبو جعفر البغدادي( 8)

0/020). 

.820-828المبسوط البن مهران ص ()

.0/806إتحاف فضالء البشر ، 8860-1/8862النشر : انظر(  )

 .(0/062غاية النهاية ) .(هـ589ت)محمد بن موسى أبو بكر الزينبي الهاشمي ( 1)

يـة النهايـة غا) .(هـ وقيـل غيـر ذلـك509ت )محمد بن أحمد بن أيوب ابن شنبوذ أبو الحسن البغدادي ( 2)

0/20.) 

 .(0/880غاية النهاية )(. هـ528ت)محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلي النقاش ( 6)
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 .البخاري المقرئ فإنه ذكر فيه باإلاهار

وهو الحق والصواب لمـن ، وعن نافع برواية ورش قرأناه بين اإلاهار واإلدغام

  .(واهلل أعلم، وأجمعوا على أنه غير جائز، فأما إاهار بّين فقبيح، أراد ترك اإلدغام

 :الدراسة

 ژٱ  ٻژداء علــــى إدغــــام القــــاف ســــاكنة يف الكــــاف يف أجمــــع أهــــل األ

 :واختلفوا يف كيفية هذا اإلدغام على وجهين، [02:المرسالت]

، اإلدغــام الكامــل وهــو إدغــام القــاف بــذااا وصــفتها يف الكــاف: الوجــه األول

 .بحيث ينطق بكاف خالصة مشددة ليس فيها صفة االستعالء يف القاف

قص وهــو إدغــام القــاف بــذااا يف الكــاف دون صــفة اإلدغــام النــا: الوجــه الثــاين

كما بقيت صفة الطاء وهـي ، االستعالء فينطق بكاف مشددة مع تبقية صفة االستعالء

ــاق يف  ــل] ژېئ  ژاإلطب ــدة] ژڻ ژو  [00: النم ــك  ،[09: المائ ــى ذل وإل

 :أشار ابن الجزري بقوله

ْم َوَقعْ       **    َوَبيِِّن اإِلْطَباَق مِْن َأَحطتُّ َمعْ        َبَسطتَّ َواْلُخْلُف بِنَْخُلقكُّ

 وأمــا مــا شــذ بــه بعضــهم مــن ذكــر اإلاهــار فيهــا فهــو إمــا غلــط مــنهم أو مــؤول 

بإاهار الصفة فيرجع إلى الوجه الثاين وهو اإلدغام الناقص الذي هو إدغـام للحـرف 

 .وإاهار لصفته

 فتقـدم المرسـالت يف ژٱ     ٻ   ژ وأما: )وقد نبه ابن الجزري على ذلك بقوله

 انفـرد وقـد، االسـتعالء وتبقيـة المحـض اإلدغـام وجهـي مـن فيه ُحكي ما أيضًا

                                                 
.820المبسوط البن مهران ص ( )

.8/008النشر : انظر( )

.50ص، 90البيت رقم ، طيبة النشر ()

.ويسمى اإلدغام الكامل، المحض بمعنى الخالص( )

.ويسمى اإلدغام الناقص( )
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، بإاهـاره ذكوان ابن عن األخرم ابن طريق من الرازي الفضل أبي عن الهذلي

  .قالون عن صالح بن أحمد عن ُحكي وكذلك

 ذلك فإن المحض اإلاهار دواأرا وإال فإن االستعالء صفة إاهار مرادهم ولعل

 أيضًا الصفة إاهار أن على اإلجماع حكى الداين عمرو أبا الحافظ أن على، يجوز ال

 وقلبهـا الكـاف يف القـاف إدغـام علـى أجمعـوا وكذلك":الجامع يف فقال وخطأ غلط

 علي أبو وروى :قال، ژٱ     ٻ ژ :قوله يف لها صوت إاهار غير من خالصة كافًا

 أحمد عن ،مالك بن الحسن عن ،حرب بن أحمد عن أداء   دينوريال حبش بن

 الروايـة يف غلـط قـالون عـن حكينـاه ومـا :قـال ،القـاف مظهـرة قـالون عـن ،صالح بن

ــأ ــة يف وخط ــت "العربي ــإن :قل ــل ف ــداين حم ــار ال ــن اإلاه ــى نصــهم م ــار عل  إاه

، (األئمـة من احدو غير عليه نص فقد ،نظر ففيه وغلطًا خطأ وجعله، الصوت

 .ثم نقل قول اإلمام ابن مهران المتقدم

، فهـذا غلـط، فاإلاهار البّين الذي ذكره ابن مهـران هـو إاهـار الحـرف والصـفة

وأما القراءة بين اإلاهار واإلدغام فيقصد هبا القـراءة بـين اإلدغـام الكامـل واإلاهـار 

وهـو أحـد الـوجهين ، فهـذا صـواب، وذلك بأن يدغم الحرف وتظهر صـفته، الكامل

 وأمـا: )ولذا قـال ابـن الجـزري مقـررا  لهـذا الحكـم، ومن غلَّطه فهو واهم، الجائزين

                                                 
 .(0/502غاية النهاية ) .(هـ162ت)يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي ( 8)

 .(8/568غاية النهاية ) .(هـ121ت)أبو الفضل الرازي ، عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن( 0)

.(0/028غاية النهاية ) .(هـ518ت)المعروف بابن األخرم ، محمد بن النضر بن مر أبو الحسن( )

 .(8/60غاية النهاية ) .(هـ019ت)صالح أبو جعفر المصري  أحمد بن( 1)

.أي من غير إاهار صفة القاف وهي االستعالء( )

 .(8/022غاية النهاية ) .(هـ525ت)أبو علي الدينوري ، الحسين بن محمد بن حبش( 6)

 .(8/12غاية النهاية ) .(هـ528ت)أبو جعفر المعدل ، أحمد بن حرب بن غيالن( 2)

 .(8/002غاية النهاية ) .(هـ029ت)أبو علي األشناين ، بن علي بن مالك الحسن( 9)

.0/662جامع البيان للداين  ()

.وهو اإلدغام الناقص، يعني إاهار الصفة دون الحرف( )

.8891-1/8895النشر البن الجزري  (  )
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 بعـض علـى بـه وقـرأت، وأداء   نصـًا عنـدنا صـح فقـد ،قبـيح وال بغلـط فلـيس الصفة

 أن إال ،اـاهر القيـاس مـن وجـه ولـه ،غيـره الرعايـة يف مكي يذكر ولم ،شيوخي

 أبـي قـراءة يف البتـة يجوز أن ينبغي ال بل ،قياسًا وأوجه اية  رو أصح الخالص اإلدغام

 ،محضـًا إدغامـًا ذلـك مـن المتحـرك يـدغم ألنه ،غيره الكبير اإلدغام وجه يف عمرو

 مـن عنـه أجـاب فيمـا مجاهـد ابـن مـراد هـذا ولعل ،وأحرى أولى منه الساكن فإدغام

 .(أعلم تعالى واهلل مسائله

أي ال ( ال يدغمه إال أبو عمرو: )قله عنه ابن مهرانيعني قول ابن مجاهد الذي ن

والبـاقون باإلدغـام ، يدغم اإلدغام الكامل حسب ما روى ابن مجاهـد إال أبـو عمـرو

 .الناقص

:الموضع الخامح .0

 أن إال، سـاكنة همـزة كـل يـرتك عمـرو وأبـو: )اهلل رحمـه مهـران ابـن اإلمـام قال

 يهمـز بكـار طريق من شجاع رواية ويف :إلى أن قال... للجزم عالمة سكوهنا يكون

 .به مأخوذ  ير وهو (البأس) و (الرأس) و (الكأس)أيضًا 

 كله هذا اليزيدي عن عمرو أبي عن فرح ابن برواية الصقر أبي على وقرأت

 .(فيها بالهمز عمرو أبي عن غيره وبرواية ،همز بغير

                                                 
 .(0/520غاية النهاية ) .(هـ152ت)أبو محمد القيسي ، مكي بن أبي طالب( 8)

.820الرعاية ص ( )

.1/8892النشر البن الجزري  ( )

.605-602تنبيهات ابن الجزري على أوهام القراء ص: انظر(  )

.(8/501غاية النهاية ) .(هـ802ت)شجاع بن أبي نصر أبو نعيم البلخي ثم البغدادي ( 2)

غايـة النهايـة ) .(وقيـل غيـر ذلـك، هــ528ت )أحمد بن فـرح بـن جربيـل أبـو جعفـر البغـدادي المفسـر ( 6)

8/02).

غايــة النهايــة ) .(هـــ020ت)يحيــى بــن المبــارك بــن المغيــرة أبــو محمــد البصــري المعــروف باليزيــدي ( 2)

0/522).

.822-826المبسوط ص ( )
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 :الدراسة

( البـأس)و ( الـرأس)و ( الكـأس)ان وهي الكلمات الثالث التي ذكرها ابن مهر

وإلـى ذلـك أشـار ابـن الجـزري ، الهمـز وعدمـه: فيها ألبي عمرو البصري وجهـان

 :بقوله

 ُخْلف  ِسَوى ِذي اْلَجْزِم َواأْلَْمِر َكَذا   **   َوُكلَّ َهْمز  َساكِن  َأْبِدْل ِحَذا      

بل هو وجه مـأخوذ ، غير دقيق( وهو غير مأخوذ به: )فقول ابن مهران رحمه اهلل

 .واهلل أعلم، به متواتر

:الموضع السادس .6

قــال اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل يف ذكــر مــذهبهم يف الهمــزتين تجتمعــان مــن 

 نحـو وذلـك الثانيـة ويلينوا األولى يهمزوا أن على اتفقوا فإهنم اختلفتا فإذا: )كلمتين

ــه ــرة] ژۓۓ   ڭ   ژ :قول ــدةالم] ژٺ  ٺ ژ [85: البق ۋ   ژو  [81: ائ

 ژٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ      ژو  [09: التوبـــة] ژڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ   ژو  [1: الممتحنــة] ژۋ

ـــراف] ـــاطر] ژ ۉ  ې  ې      ې   ې  ى ژو  [899: األع ڻ  ڻڻ  ژو  [15: ف

 .ذلك وأشباه [12: الفرقان] ژۀ  

 ؛وهوأنكـر أحـد عنـد أصـلا  فيـه أجـد لـم فيه كثير ابن عن شنبوذ ابن ذكره والذي

 .(كذلك وهو

 :الدراسة

 .واهلل أعلم ،يف هذا الموضع هو الصواب ،ابن مهران رحمه اهلل اإلمام ما ذكره

:الموضع السابع .1

: البقـرة] ژڳ   ڱ   ژوحـده  عمـرو أبـو قـرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

                                                 
.0/908لطائف اإلشارات للقسطالين : انظر( )

.28ص، 025البيت رقم  ،طيبة النشر ()

.806المبسوط ص ()
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 هذه يف باالختالس [862: آل عمران] ژچ  ژو  [62: البقرة] ژہژو  [21

. القرآن من كانت حيث الثالثة األحرف

 .(القراءة يف ذلك يصح وال، غيرها أحرف ويف فيها الجزم عنه وروي

 :الدراسة

ولهـا وجـه ، بل هي قراءة متـواترة، ال ُيَسلَّم له( وال يصح ذلك يف القراءة: )قوله

 .يف العربية صحيح

 .فقد قرأ أبو عمرو باإلسكان واالختالس يف هذه الكلمات

 الهمــزة كســرة اخــتالس يف واختلفــوا: )مــام ابــن الجــزري رحمــه اهللقــال اإل

 ضـمة اخـتالس وكـذلك، هنـا الموضـعين يف [21: البقـرة] ژڱژمن  وإسكاهنا

 ژٻ ژ و[ 50: الطـور] ژٻ ژو  [62: البقـرة] ژہژ مـن وإسـكاهنا الراء

 حيـث [820: األنعـام] ژىئ   ژ و[ 862: آل عمران] ژچژ و [50: الطور]

 الـنص ورد هكـذا، تخفيفـًا ذلـك يف والـراء الهمـزة بإسكان أبوعمرو رأفق ،ذلك وقع

... األئمة من جماعة فيها االختالس عنه وروى... الطرق أكثر من أصحابه وعن عنه

ــــدوري ــــال... وروى بعضــــهم اإلتمــــام عــــن ال ــــى أن ق ــــال: إل ــــو الحــــافظ وق  أب

 وهــو، األداء يف وأكثــر، النقــل يف أصــح - الكلــم هــذا يف يعنــي - واإلســكان":عمــرو

 ."به وآخذ أختاره الذي

 ذلـك عمـرو أبي قراءة أن وزعم ،اإلسكان ومنعه يفالمربِّد طعن وقد: قلت

 اخـتلس ألنـه عمـرو أبي عن يضبط لم الراوي إن":قال أنه سيبويه عن ونقل، لحن

 .انتهى"سكن أنه فظن الحركة

                                                 
.800المبسوط ص ()

.مازال الكالم لإلمام ابن الجزري رحمه اهلل( )

.(8/060بغية الوعاة ) .(هـ092ت) أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي األزدي المعروف بالمربِّد ()

.(80/802تاريخ بغداد ) .(هـ892ت)المعروف بسيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنرب( )
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 وهــو منكــر غيــر اــاهر العربيــة يف ووجههــا ،قائلــه علــى مــردود ونحــوه وذلــك

، إْبــل) :نحــو كلمــة مــن المتصــل مجــرى كلمتــين مــن المنفصــل وإجــراء ،التخفيــف

 ،ونحـوه( ويعلمهم) من المرفوع تسكين تميم لغة أن نقلوا أهنم على (وُعنْق، وَعْضد

 ..أجـازه بـل، أصـال   اإلسـكان ينكر لم سيبويه أن مع ،وأسد تميم إلى الفراء وعزاه

  ."ذلك غير القياس":قال ولكنه

ــى وإجمــاع ــة عل ــة تســكين جــواز األئم ــل اإلدغــام يف اإلعــراب حرك ــى دلي   عل

 ...هنا جوازه

 وكـان عمـرو أبـا إن اليزيدي عن الجماعة قالت":اهلل رحمه الداين الحافظ وقال

 شـيئًا [10: يـس] ژڭ    ژمـن  والخـاء ،[52: يونس] ژچ   ژمن  الهاء يشم

 عمـرو أبـو كان إذ ;السمع أساء اليزيدي أن عمز من قول يبطل وهذا: قال ،الفتح من

 [822: األعــــراف] ژڇ   ژو  [21: البقــــرة] ژڱژيف  الحركــــة يخــــتلس

 يضـبطه لم عنه وخفي فيه السمع أساء ما ألن ;عنه فحكاه الصحيح اإلسكان فتوهمه

 مــن يتــبعض ال فيمــا بنفســه وضــبطه بعينــه حكــاه قــد المتــأول وقــول ،القائــل بــزعم

 مـنهن يتـبعض فيمـا عليـه ويخفى عنه يذهب أن فمحال ،الفتح هوو لخفته الحركات

  ."والخفض الرفع وهو لقوته

 عمـر وأبـا خـالد وأبـا حمـدون وأبـا ابنه أن صحته ويوضح ذلك ويبين":قال

                                                 
.(520-0/528غاية النهاية ) .(هـ022ت)لنحوي أبو زكريا الفراء ا، يحيى بن زياد بن عبداهلل( )

.1/021الكتاب لسيبويه  ()

.(8/00غاية النهاية ) .إبراهيم بن يحيى بن المبارك أبو إسحاق اليزيدي البغدادي( 5)

ْهلي البغــدادي ( 1) ــذُّ ــو حمــدون ال ــراب أب ــي ت ــن أب ــن إســماعيل ب ــة ) .(هـــ012ت يف حــدود)الطيــب ب غاي

.(8/515النهاية

 .(وقيل غير ذلـك، هـ052ت)يكنى أبا خالد ، أبو أيوب الخياط البغدادي، مان بن أيوب بن الحكمسلي( 2)

. (8/580غاية النهاية )

.(8/022غاية النهاية ) .(هـ016ت)أبو عمر الدوري ، حفص بن عمر بن عبدالعزيز( 6)
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: البقـرة] ژڤژ مـن الـراء إشـمام عمـرو أبـي عن عنه رووا شجاع وابن شعيب وأبا

  ."الكسر من شيئًا [809

 ونظـائره ژڤ   ژ يف روايتـه لكانـت صـحيحًا سـيبويه حكـاه مـا كـان فلو":الق

 يف يسـيئه وال، موضـع يف السـمع يسيء يكن ولم، سواء وبابه ژڱ   ژ: يف كروايته

 . انتهى "فهم ذو فيه يرتاب وال، لب ذو فيه يشك ال مما هذا ،مثله آخر

 القـرآن حـروف ينقلـون ةالقـراء أئمة أن يزعم من فإن ،التحقيق من غاية يف وهو

 وعنـه، مـربءون منـه هـم مـا هبـم اـن كان فقد، توقيف وال بصيرة وال تحقيق غير من

 .(منزهون

:الموضع الثامن .8

 والُبْرُجمـي األعشـى روايـة يف عاصـم قرأ: )اهلل رحمه مهران ابن اإلمام قال

  ،األلــف وعــةمقط المــيم ســاكنة [0 – 8: آل عمــران] ژٱ    ٻ  ژعنــه  بكــر أبــي عــن

 .علة وله

 هـذه يف القطـع مذهبـه ألن قياسًا وذكره ،به أقرأ ولم ،جعفر أبي عن نحوه وذكر

 .الحروف

 فــتح علــى وحجتــه ، لــط وهــو :قيــل ،المــيم مفتوحــة ژٱ    ٻ   ژ البــاقون وقـرأ

 .األلف بقطع هبم قرأ يكون من يبطل األلف ووصل الميم

                                                 
. (8/550غاية النهاية ) .(هـ068ت)أبو شعيب السوسي ، صالح بن زياد بن عبداهلل( 8)

. (0/820غاية النهاية ) .(هـ061)أبو عبداهلل البلخي البغدادي ، محمد بن شجاع( 0)

.968-0/962جامع البيان للداين  (5)

.8621-2/8200النشر البن الجزري  (1)

ــو يوســف األعشــى التميمــي ( 2) ــة أب ــن خليف ــن محمــد ب ــة ) .(هـــ022ت يف حــدود)يعقــوب ب ــة النهاي غاي

0/502). 

 .(8/562غاية النهاية ) .(هـ052ت)يد بن صالح بن عجالن الُبْرُجمي أبو صالح الكويف عبدالحم( 6)
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 – فيــه وهــم وقــد األلــف قطــع نــهع وذكــر - يقــول مقســم بــن بكــر أبــو وكــان

 .(موصولة

 :الدراسة

فهـي القـراءة ، ال ُيَسلَّم لإلمام ابـن مهـران رحمـه اهلل تغلـيط القـراءة بفـتح المـيم

 .المتواترة يف هذا الموضع

 بــالفتح فقــد قــرأ جميــع القــراء بإســقاط همــزة الجاللــة وصــال  وتحريــك المــيم

 أن مـع الكسـر دون هنـا بـالفتح لتحريـكا اختيـر وإنمـا، السـاكنين التقـاء من تخلصًا

 لتفخـيم مراعـاة بالكسـر تحركـه يكـون أن الساكنين من للتخلص يحرك فيما األصل

  .الفتح ولخفة الجاللة لفظ

 االعتــداد وعــدم لألصــل نظــرا   المــد وجهـان الوصــل حالــة القــراء لكــل ويجـوز

  .بالعارض اعتدادا   والقصر ،بالعارض

 هـذا علـى ويرتتـب ،مـيم والم ألف على تنفس رغي من بالسكت جعفر أبو وقرأ

 وهـو القصـر سـبب ألن، فيـه القصـر جـواز وعـدم مـيم يف الطويل المد لزوم السكت

 .الوصل حالة الوصل همزة إثبات عليه يرتتب كما، بالسكت زال قد ميم تحرك

وأما ما نسب لإلمام عاصـم رحمـه اهلل مـن روايـة أبـي بكـر مـن القـراءة بسـكون 

 .فهي قراءة شاذة ال يقرأ هبا، طع األلفالميم وق

فأما ما قرأت به لألعشى عن أبي بكر : )قال اإلمام مكي بن أبي طالب رحمه اهلل

 :جل ذكره فعّلته يف ذلك على وجهين( اهلل)من قطع األلف من اسم 

فيقطــع ، ثــم يبتــدئ باســم اهلل، ژٱ     ژأن يكــون ينــوي الوقــف علــى : أحــدهما

                                                 
.(0/805غاية النهاية ) .(هـ521ت)محمد بن الحسن بن يعقوب ابن مقسم أبو بكر البغدادي العطَّار ( 8)

.862المبسوط ص ()

.882البدور الزاهرة للقاضي ص: انظر( )

.2/2التفسير البسيط للواحدي ، 80رآن البن خالويه صمختصر يف شواذ الق: انظر( )
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ال ، ألهنـا حـروف مقطعـة، والوقـف عليهـا، روف أصـلها السـكونوهذه الحـ، األلف

فيــدخلها ، أو ُيعطــف بعضـها علــى بعــض، إال أن ُيخـرب عنهــا، أصـل لهــا يف اإلعــراب

وقـف علـى ، فلمـا كـان أصـلها الوقـف عليهـا، ألهنا تصير كسـائر األسـماء، اإلعراب

 .ثم ابتدأ ما بعدها فهمز، الميم

كما ذهب ، ن اسم اهلل جل ذكره عنده ألف قطعأن تكون األلف م: والوجه الثاين

 .(وإنما وصلت لكثرة االستعمال، فردها إلى أصلها فهمز، إليه ابن كيسان

:الموضع التاسع  .9

ــه اهلل ــران رحم ــن مه ــام اب ــال اإلم ــرأ: )ق ــزة ق ــده  حم ۋ   ۋ   ژوح

ــاأللف [08: آل عمــران] ژۅ  فيمــا الكســائي عــن نصــير رواه وكــذلك، ب

، نصـير عـن القطـان نصير أبي بن علي عن الرازي الحسين عن بكر أبو هب أخربنا

 واهلل الكسـائي عنـه رجـع ممـا هـذا إن ويقـال، نصـير روايـة يف قرأت فيما ذلك وليح

 . (به أعلم

 :الدراسة

( يقــاتلون)فقــراءة ، مــا ذكــره اإلمــام ابــن مهــران يف هــذا الموضــع هــو الصــواب

                                                 
.(86/856سير أعالم النبالء ) .(هـ529ت) الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي أبو محمد ()

.552-8/551الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ()

معرفــة القــراء الكبــار ) .(ه012ود بقــي إلــى حــد)أبــو المنــذر الــرازي ، ُنَصــير بــن يوســف بــن أبــي نصــر( )

8/102).

.(8/011غاية النهاية ) .(ه522تويف يف حدود سنة)أبو عبداهلل الرازي ، الحسين بن علي بن حماد( )

.(8/295غاية النهاية ) .أبو جعفر الرازي، علي بن نصير( )

.860المبسوط ص ()
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 .واهلل أعلم، من نسبها للكسائيوأخطأ ، باأللف لحمزة وحده

:الموضع العاشر .33

 ژڱ   ژعمـرو  وأبـو ونـافع جعفـر أبـو قرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

 خـروج قـدر علـى إال يمد وال يهمز ويعقوب ،كان حيث همز بغير [66: آل عمران]

 بكر أبو وكان ،القواس عن قنبل طريق من كثير ابن عن ذلك نحو وروي، ساكنة ألف

 علـى قـرأ أنـه وذكـر، القـواس عـن الروايـات لسائر مخالف ألنه به يأخذ ال الهاشمي

 أن وذكر، فليح وابن والبزي القواس أصحاب من غيره على قرئ كما تام بمد قنبل

 يف الخلـل وقـع هنـاك فمـن قنبـل علـى كثير ابن قراءة كتاب عملوا الحديث أصحاب

 ال مـد بغير ژَهَأْنُتمْ ژ فرواه المشايخ بعض هفي وهم حتى ،مد بغير فذكر الحرف هذا

 كالم يف يصح وال يجوز ال أن هذا على أجمعوا وقد، "هعنتم"بوزن طويل وال قصير

 وهبـذا، اآلخـر بمعنـى حرفًا فيصير"َهَذا""هاذا"يف لجاز ژَهَأْنُتمْ ژ جاز ولو ،العرب

 لم الشيخ هذا أن على اهلل رحمهم وغيره شنبوذ ابن يحتج كان غيره وحروف الحرف

 واهلل كـذلك يكـون أن ويمكـن، حـروف يف فـوهم قنبـل علـى لفظـًا القـرآن تمام يقرأ

 ،وحـده القواس رواية يف قال بما أعلم واهلل واحد يوم يف عليه قرأ أنه زعم ألنه ،أعلم

 بكـر أبـا أن وذلـك، فلـيح وابن اليزيدي رواية مثل روايته يف والهمز بالمد قرأنا أنا إال

.(به أعلم واهلل فيه المشايخ لبعض وقع لغلط به يأخذ وال ذلك يكره انك الهاشمي

 :الدراسة

م قــراءة مــن قــرأ  يتبــين مــن الــنص الســابق أن اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل يــوهِّ

فهـي قـراءة متـواترة ثابتـة عـن ، وهذا ال ُيَسلَّم لـه، (هعنتم)بغير مد على وزن ( هأنتم)

                                                 
.8/125إتحاف فضالء البشر ، 2/8622النشر : انظر( )

ــو إســحاق المكــي ، عبــدالوهاب بــن فلــيح بــن ريــاح( ) ــة ) .(وقيــل غيــر ذلــك، هـــ022ت)أب غايــة النهاي

8/192).

.862-861المبسوط ص ()
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 :الجزري يف طيبة النشرقال اإلمام ابن ، ورش وقنبل

 َوْرشأ َوُقنُْبلأ َوَعنُْهما اْخُتلِْف    **  َوَيْحِذُف األَلِف.............

م هذه القراءة يف كتابه النشر قال رحمـه ، وقد رد اإلمام ابن الجزري على من وهَّ

 [820] ويف النسـاء [880، 66] يف موضـعي آل عمـران وهي ژمنژوأما : )اهلل

ويف حـذف  ،ويف إبـدالها، ويف تسهيلها ،اختلفوا يف تحقيق الهمزة فيهاف [59] والقتال

  :األلف منها

واختلف عن ورش من  ،فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين

 :ثالثة أوجه طريقيه فورد عن األزرق

وهو الـذي لـم  ،(هعنتم)فيأيت هبمزة مسهلة بعد الهاء مثل  ،حذف األلف :األول

 ."اإلعالن"و"الشاطبية"وهو أحد الوجهين يف ،غيره"رالتيسي"ذكر يفي

فيمـد اللتقـاء  ،فتجتمع مع النـون وهـي سـاكنة ،إبدال الهمزة ألفًا محضة :الثاين

وهـــو الوجـــه الثـــاين "الهدايـــة"و"الهـــادي"وهـــذا الوجـــه هـــو الـــذي يف ،الســـاكنين

 ."اإلعالن"و"الشاطبية"يف

إال أنه مشبعًا على  ،عمرو وأبي جعفر وقالونكقراءة أبي  ،إثبات األلف :الثالث

 "التلخـيص"و "التجريـد"و"العنـوان"و "الكـايف"و "التبصـرة"يف وهو الـذي ،أصله

 . وعليه جمهور المصريين والمغاربة "التذكرة"و

 : وجهان وورد عن األصبهاين

ّ عِ وِّ طَّـمُ وهـو طريـق الْ  ،كالوجـه األول عـن األزرق ،حـذف األلـف :أحدهما
 ي

 مَّ وطريق الحَ  ،نهع
 . عنه من جمهور طرقه عن هبة اهلل يامِ

                                                 
 .25ص، 005البيت رقم ، طيبة النشر ()

 .(ه012تويف يف حدود )، أبو يعقوب المدين ثم المصري المعروف باألزرق، يوسف بن عمرو بن يسار( )

.(0/120غاية النهاية )

.(0/860غاية النهاية ) .(هـ006ت)، أبو بكر األصبهاين، محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم( )

.(8/085غاية النهاية ) .(هـ528ت) ّي عِ وِّ طَّ مُ أبو العباس الْ ، الحسن بن سعيد بن جعفر( )

 مَّ أبو الحسن الحَ ، علي بن أحمد بن عمر( )
.(0/860غاية النهاية ) .(هـ182ت)ي امِ



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
212 

من طرقـه عـن هبـة  واينرَ هْ وهو الذي رواه النَّ  ،إثبااا كقالون ومن معه :والثاين

وكذلك ابـن  ،امي عنهمَّ عن الحَ  عن الفارسي "التجريد"روى صاحب اوكذ، اهلل

 .يحان واهلل أعلموالوجهان صح، مهران وغيره عن هبة اهلل أيضًا

ابـن كثيـر وابـن عـامر والكوفيـون : وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة بعد األلف وهـم

ومــن تبعــه بتســهيل الهمــزة عــن رويــس  ونُبــلْ وانفــرد أبــو الحســن بــن غَ  ،ويعقــوب

 . فخالف سائر الناس وهو وهم واهلل أعلم

وهو ( ملتأس)واختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد حذف األلف فتصير مثل 

وابـن  ثوبـانوابـن  وكـذا روى نظيـف ،كالوجه األول عن ورش إال أنه بـالتحقيق

ووافـق قنـبال  علـى ذلـك عـن القـواس  ،كلهم عـن قنبـلاح بَّ وابن الصَّ  رزاقعبدال

 "الهدايـة"و "العنـوان"و "التـذكرة"وهو الـذي لـم يـذكر يف ،اينوَ لْ أحمد بن يزيد الحُ 

 . عن قنبل سواه "اإلرشاد"و "التبصرة"و "التلخيص"و "الكايف"و"الهادي"و

 وابـن بقـرة وكذا روى الزينبـي ،وروى عنه ابن شنبوذ إثبااا كرواية البزي

 والبلخــي واليقطينــي وصــهر األميــر وإســحاق الخزاعــي وأبــو ربيعــة

                                                 
= 
.سبق ذكره يف شيو  اإلمام أبي بكر بن مهران( )

.(8/862غاية النهاية ) .(هـ121ت )أبو الفرج النهرواين القطان ، عبدالملك بن بكران بن عبداهلل( )

.(8/521غاية النهاية ) .(هـ286ت)أبو القاسم ابن الفحام ، عبدالرحمن بن عتيق بن خلف( )

.(0/556غاية النهاية ) .(هـ168ت)و الحسين الفارسي أب، نصر بن عبدالعزيز بن أحمد( )

.(8/550غاية النهاية ) .(ه500ت)أبو الحسن الحلبي ، ونبُ لْ طاهر بن عبدالمنعم بن عبيد اهلل بن غَ ( )

.(0/518غاية النهاية ) .أبو الحسن الكسروي، نظيف بن عبداهلل( )

.(8/65اية النهاية غ) .أبو سعيد الطرسوسي، أحمد بن الصقر بن ثوبان( )

.(8/86غاية النهاية ) .(هـ550ت)أبو إسحاق األنطاكي ، إبراهيم بن عبدالرزاق بن الحسن( )

.(0/820غاية النهاية ). أبو عبداهلل المكي، احبَّ  بن الصَّ عبداهللمحمد بن عبدالعزيز بن ( )

.(0/062اية غاية النه) .(هـ589ت)، أبو بكر الزينبي، محمد بن موسى بن محمد( )

.(8/889غاية النهاية ) .أبو الحسن المكي، المعروف بابن بقرة، أحمد بن محمد بن عبدالرحمن( )

.(0/00غاية النهاية ) .(هـ001ت)أبو ربيعة الربعي المكي ، محمد بن إسحاق بن وهب( )
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وذكـر  ،رهولم يذكر ابـن مهـران غيـ ،عن ابن مجاهد رواه بكارو ،وغيرهم عن قنبل

وكـذا قـرأ علـى  ،نه قرأ على قنبل بمد تـامإ :وقال ،عن أبي بكر الزينبي أنه رد الحذف

  .غيره من أصحاب القواس وأصحاب البزي وابن فليح

أجمعـوا علـى أن هـذا ال يجـوز وال  :وقـال ،م ابن مجاهد يف روايـة الحـذ هع وو

لجــاز يف ( هعنــتم) مثــل( نتمأهــ) (هــاأنتم)ولــو جـاز يف  :قــال ،يصـح يف كــل  العــرب

  .فيصير حرفًا بمعنى آخر (اَذ هَ )( هاذا)

فقـد صـح مـن  ژمن ژوحـذف األلـف يف  ،وفيما قاله مـن ذلـك نظـر :قلت

وصـح  ،وعـن شـيخه القـواس ،ومن رواية من ذكرنا عن قنبل ،رواية ورش كما ذكرنا

 ،ابنـي اليزيـدي عبـداهللوإبـراهيم و ،أيضًا عن أبـي عمـرو مـن روايـة أبـي حمـدون

وزاد  ،عن شجاع كالهما عن أبي عمرو ومن رواية أبي عبيد ،ثالثتهم عن اليزيدي

( أانـتم)علـى معنـى  :عـن عمـه إبـراهيم قـال العباس بن محمد بـن يحيـى اليزيـدي

إنمـا هـي : قـال أبـو عمـرو :وزاد أبو حمدون عـن اليزيـدي قـال، رت الهمزة هاء  فصيَّ 

 . ء والعرب تفعل هذافجعلوا مكان الهمزة ها ،ممدودة( آنتم)

فقد رواه عـن العـرب أبـو عمـرو بـن  ،إن هذا ال يصح يف كالم العرب: وأما قوله

ـــو الحســـن األخفـــش ،العـــالء ـــاال ،وأب ـــتمأأ)األصـــل : وق ـــدل مـــن همـــزة ( ن فأب

                                                 
= 
. (8/826 غاية النهاية) .(هـ529ت )أبو محمد الخزاعي المكي ، إسحاق بن أحمد بن إسحاق( )

.(8/521غاية النهاية ) .يعرف بصهر األمير، أبو أحمد الواسطي، العباس بن الفضل بن جعفر( )

.(8/808غاية النهاية ) .أبو العباس اليقطيني، أحمد بن محمد بن عبداهلل( )

.(8/125غاية النهاية ) .(هـ589)أبو العباس البلخي ، عبداهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الهيثم( )

.(8/822غاية النهاية ) .(هـ525ت)أبو عيسى البغدادي ، بكار بن أحمد بن بكار بن بنان( )

. (8/165غاية النهاية ) .أبو عبدالرحمن ابن أبي محمد اليزيدي، عبداهلل بن يحيى بن المبارك( )

.(0/82غاية النهاية ) .(هـ001ت)أبو عبيد الخراساين ، أبو عبيد القاسم بن سالم( )

.(8/521غاية النهاية ) .أبو الفضل البغدادي، العباس بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي( )

.(5/828األعالم ) .(هـ082ت)أبو الحسن األخفش األوسط ، سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري( )



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
214 

وهم حجـة  ،واستحسن ذلك أبو جعفر النحاس ،ألهنا من مخرجها"ها"االستفهام

 . كالم العرب

فكالهما جائز  (هذا)( هاذا)لجاز يف ( هعنتم)مثل ( هانتم)يف  لو جاز :وأما قوله

 :قال الشاعر ،مسموع من العرب

ـــ اذَ َهـــ نَ ْلـــقُ ا فَ هَ بَ احِ وَ ى َصـــَتـــوأَ   ااَنـفَ َج ا وَ نَ رَ يْ غَ  ةَ دَّ وَ مَ الْ  َح نَ مَ  ** يذِ الَّ

  .فأبدل الهمزة هاء (ذا الذيأ)يريد  :أنشده الحافظ أبو عمرو الداين وقال 

 ،للتنبيـه( هـاذا)يف ( هـا)له محتمل وال يتعـين بـل يجـوز أن األصـل وما قا :قلت

 .(وقفًا ژرن مم ژ: التنبيه نحو( ءها)فحذفت ألفها كما حذفت ألف 

 :الموضع الحادي عشر .33

  کڳ       ژوحـــده  عـــامر ابـــن قـــرأ: )قـــال اإلمـــام ابـــن مهـــران رحمـــه اهلل

ــادة [891: آل عمــران] ژڱ ــاء"بزي ــر؛ يف"ب ــذلك الزب ــه وك  مصــاحف يف رأيت

 .الشام

 ژک  ک    ژالشام  أهل عن ذكر أنه الُحْلَواين يزيد بن أحمد عن وروي

 .شك ال  لط هو: وقالوا الشا ؛ أهل يعرفه ولم الحرفين؛ يف الباء بزيادة

 .(بالباء ژک   ژباء  بغير ژڱ   ژ فيها فرأيت مصاحفهم وتأملت

 :الدراسة

وكــذا القـراءة بالبــاء يف ، تــواترة عـن ابــن عـامرثابتـة وم( بــالزبر)القـراءة بالبـاء يف 

وما ذكره اإلمـام ابـن مهـران مـن الغلـط يف ، ثابتة عن هشام عن ابن عامر( وبالكتاب)

 :قال اإلمام ابن الجزري يف طيبة النشر، بالباء ال ُيَسلَّم له( وبالكتاب)قراءة 

                                                 
.(8/029األعالم ) .(هـ559ت)أبو جعفر النحاس ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي( )

.062-5/060النشر  ()

.820المبسوط ص ()



 محمد بن عمر الجناين . د  (المبسوط يف القراءات العش)تنبيهات اإلما  أب  بكر ابن مهران على أوها  القراء يف كتابه 

 
213 

ُبِر .. .      **      ............................ ُلواَوبِالزُّ  بِاْلَبا َكمَّ

 .........َوبِاْلكَِتاِب اْلـُخْلُف ُلذْ 

فقـرأ [ 891: آل عمران] ژزن رن ژ يف واختلفوا: )وقال يف النشر

 واختلــف عــن هشــام يف ،ژک  ژبزيــادة بــاء بعــد الــواو يف  ژک ژابــن عــامر 

 ،اين مـن جميـع طرقـه إال مـن شـذ مـنهم بزيـادة البـاءوَ ْلـفرواه عنـه الحُ  ژکژ

عـن أصـحابه عـن  عـن قراءتـه علـى أبـي أحمـد قرأ الداين على أبي الفتحوبذلك 

 :قـال ،اين عنـهوَ ْلـوبه قرأ على أبي الحسن أيضًا عن قراءتـه مـن طريـق الحُ  ،اينوَ لْ الحُ 

والحسـن بـن  ،الفضل ابـن شـاذان :اين عنهوَ لْ وعلى ذلك جميع أهل األداء عن الحُ 

قـال لـي : وقال لي فارس بـن أحمـد قـال ،غيرهمو ،وأحمد بن إبراهيم ،مهرانأبي 

ن البـاء إ: يف ذلك فكتب إلى هشام فيه فأجابه شك الُحْلَواين: باقي بن الحسنعبدال

ألنه قد أسند ذلك  ;وهذا هو الصحيح عندي عن هشام :قال الداين ،يف الحرفين ةثابت

ء داالـدرأبـي  ورفـع مرسـومه مـن وجـه مشـهور إلـى ،من طريق ثابـت إلـى ابـن عـامر

 .صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فقال  ،مما رويناه عنه د القاسم بن سالميسنده اإلمام أبو عبأثم أسند الداين ما 

عـن يحيـى بـن الحـارث الـذماري عـن  حدثنا هشام بن عمـار عـن أيـوب بـن تمـيم

حسـن بـن أيضـًا عـن ال عزيزعبـدالن بـوحـدثنا سـويد  :قال هشـام ، بن عامرعبداهلل

                                                 
.92ص، 219-212البيت رقم ، طيبة النشر ()

.(0/2غاية النهاية ) .(هـ128ت)أبو الفتح الحمصي ، فارس بن أحمد بن موسى( )

.(8/182غاية النهاية ) .(هـ596ت)أبو أحمد عبداهلل بن الحسين السامري البغدادي ( )

.(0/82غاية النهاية ) .(هـ002)مات يف حدود ، أبو العباس الرازي، عيسىالفضل بن شاذان بن ( )

.(8/086غاية النهاية ) .(هـ090ت)أبو علي الرازي ، الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال( )

.(8/526غاية النهاية ) .(هـ592ت بعد )أبو الحسن الخراساين ، عبدالباقي بن الحسن بن أحمد( )

.(0/89غاية النهاية ) .(هـ001ت )أبو عبيد الخراساين األنصاري ، ن سالمالقاسم ب( )

.(8/820غاية النهاية ) .(هـ809ت)أبو سليمان التميمي الدمشقي ، أيوب بن تميم بن سليمان( )

ــر( ) ــدالعزيز بــن نمي ــن عب ــو محمــد الســلمي مــوالهم الواســطي ، ســويد ب ــة ) .(هـــ801ت)أب ــة النهاي غاي

8/508).
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اء يف مصاحف أهل الشام داء عن أبي الدردعن أم الدر عن عطية بن قيس عمران

ـــران ـــورة آل عم ـــران] ژک  ک   ڳ  ڳ      ژ يف س ـــن [ 891: آل عم كله

 .بالباء

أن البـاء  - السجسـتاين يعنـي - وكذا ذكر أبو حاتم سـهل بـن محمـد :قال الداين

هــل حمــص الــذي بعــث بــه جميعــًا يف مصــحف أ ژک  ک    ژمرســومة يف 

.عنه إلى أهل الشام عثمان رضي اهلل

وكذا رواه هبة اهلل  ،وكذا رأيته أنا يف المصحف الشامي يف الجامع األموي :قلت

ولوال رواية الثقات عن  ،عن أصحابه عنه جوينابن سالمة بن نصر المفسر عن الد

جوين مـن افقد روى الد ،هشام حذف الباء أيضًا لقطعت بما قطع به الداين عن هشام

وكـذا روى  ،جميع طرقه إال من شذ مـنهم عنـه عـن أصـحابه عـن هشـام حـذف البـاء

عــن هشــام وعبيــد اهلل بــن  وكــذا روى ابــن عبــاد ،النقــاش عــن أصــحابه عــن هشــام

  .اين عنهوَ لْ عن الحُ  محمد

قـرأ وبـذلك  ،مدينة الباء ثابتة يف األول محذوفة يف الثايناليته يف مصحف أر وقد

  .الداين على شيخه أبي الفتح من هذين الطريقين

اين جميعًا بالباء وَ لْ جوين والحُ اوقطع الحافظ أبو العالء عن هشام من طريقي الد

ولـوال ثبـوت الحـذف عنـدي عنـه مـن طـرق  ،وهو األصح عنـدي عـن هشـام ،فيهما

 .(يف مصاحفهم ماوقرأ الباقون بالحذف فيهما وكذا ه ،كتابي هذا لم أذكره

 :الموضع الثاين عشر. 35

                                                 
.(85/552تاريخ دمشق ) . ويقال أبو علي العسقالينعبداهللسن بن عمران أبو الح( )

.(8/285غاية النهاية ) .(هـ808ت)أبو يحيى الكالبي الحمصي الدمشقي ، عطية بن قيس( )

.(0/22غاية النهاية ) .(هـ501ت)أبوبكر الرملي الداجوين ، محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد( )

.(8/86غاية النهاية ) .قرأ على هشام، د التميمي البصريإبراهيم بن عبا( )

.(8/105غاية النهاية ) .عن الحلواين عن هشام عن أصحابه عن ابن عامر روى القراءة عرضًا( )

.8665-2/8668النشر  ()
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 طريـق مـن ورش بروايـة ونـافع عمـرو أبـو قرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

 وقـرأ، كـان حيـث الهمـزة وكسـر الراء بفتح[ 26: األنعام] َََّّرِءاژ البخاري

 الــراء بكســر﴾ ِرِءا﴿ بكــر أبــي عــن ويحيــى وخلــف والكســائي وحمــزة عــامر ابــن

 . ههأشب ما وكذلك ،والهمزة

 ژىن ژ و[ 56: األنبيـاء] ژمل ژ: نحـو هـاء أو كـاف الهمـزة بعد كان فإذا

  عـــامر ابـــن غيـــر أيضـــا يكســـرون فـــإهنم[ 82: النمـــل] ژهب ژ و[ 12: النمـــل]

.يفتحه فإنه

 ژيب ِرَءا ژو[ 29: األنعـام] ژىك ِرَءا ژ :نحو وصل ألف تلقته وإذا

 يكسـرون الكسائي عن ا  ونصير بكر أبي عن ويحيى وخلفًا حمزة فإن [22: األنعام]

 اليزيـدي وابـن، حمـدون أبـ  طريق من عمرو أب  عن وروي ،الهمزة ويفتحون الراء

. صحته عرفوا وال علينا أحد به يأخذ ولم ،الهمزة وكسر فيه الراء فتح أنه اليزيدي عن

 ألـف تلقتـه فـإذا، اليـاء ألجـل ژرءاژ مـن الهمـزة يكسـر إنمـا ألنـه،  لط هو: وقالوا

 يكـون أن إال ،قبلهـا الهمـزة يف اإلمالـة فبطلت الساكنين الجتماع لياءا سقطت وصل

 ،الوقـف مـع وتثبـت ترجـع اليـاء ألن منـه؛ الهمزة كسر عليه وقف إذا أنه الراوي أراد

 .(أعلم واهلل اإلمالة؛ حينئذ يصح وال محالة ال تسقط الياء فإن الوصل يف فأما

 :الدراسة

اإلمام ابن مهران رحمـه اهلل غّلـط مـا روي عـن  من خالل النص السابق يتبين أن

إذا جـاء بعـدها همـزة ( رءا)يف كلمـة ( وصـال  )أبي عمرو من فتح الراء وإمالة الهمـزة 

 . وما ذكره ابن مهران هو الصواب( رءا القمر)و ( رءا الشمس: )وصل يف نحو

ي فهـو وأما إمالة الراء والهمـزة عـن السوسـ: )قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل

وقد تقدم آنفًا أنه إنما قرأ عليه بذلك مـن غيـر  ،مما قرأ به الداين عن شيخه أبي الفتح

                                                 
.(0/565غاية النهاية ) .(ه025ت )أبو زكريا الصلحي ، يحيى بن آدم بن سليمان( )

.802-806المبسوط ص ()
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 .طريق أبي عمران موسى بن جرير

ــق ــن طري ــه م ــى األخــذ ب ــيس إل ــذلك فل ــر ك ــان األم ــن "الشــاطبية"وإذا ك وال م

  .وال من طرق كتابنا سبيل"رالتيسي"طريق

الطـرق التـي ذكرهـا عنـه سـوى  على أن ذلك مما انفرد به فـارس بـن أحمـد مـن

وأبـي عثمـان  ،وأبـي الحسـن الرقـي ،وهي طريق أبـي بكـر القرشـي ،طريق ابن جرير

مـن قراءتـه علـى "التجريـد"ذكـره صـاحب ،ومـن طريـق أبـي بكـر القرشـي ،النحوي

  .باقي بن فارس عن أبيهعبدال

يأخـذ للسوسـي يف ذلـك بأربعـة "الشـاطبية"وبعض أصحابنا ممن يعمـل بظـاهر

وهو إمالة الراء  ،وبعكسه ،وبفتح الراء وإمالة الهمزة ،وإمالتهما ،فتحهما :وهيأوجه 

وأمـا  ،سـوى األول"التيسـير"و"الشـاطبية"وال يصـح منهـا مـن طريـق ،وفتح الهمـزة

وإنمـا  ،لبتـةأوأما الثالـث فـل يصـح مـن طريـق السوسـ   ،الثاين فمن طريق من قدمنا

 ،عن اليزيدي ،اليزيدي يبناوإبراهيم وأبي عبدالرحمن  ،روي من طريق أبي حمدون

وأبـا  ،ن أحمد بن حفص الخشـابأ ىعل، وصححه"التيسير"ومن طريقهما حكاه يف

وأما الرابع فحكاه ابن سعدان  ،واهلل أعلم ،أيضًا عن السوسي اهي حكيقالعباس الراف

ــة بطريــق مــن الطــرقأوال نعلمــه ورد عــن السوســي  ،وابــن جبيــر عــن اليزيــدي   ،لبت

 . علمواهلل أ

وهذا حكم اختالفهم يف هذا القسم حالة الوصل فأما حالة الوقف فـإن كـال مـن 

القراء يعود إلى أصله يف القسم األول الذي ليس بعده ضـمير وال سـاكن مـن اإلمالـة 

 .(والفتح بين وبين فاعلم ذلك

 :الموضع الثالث عشر. 30 

[ 82: األعـراف] َّمثژكلهـم  القـراء قرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

                                                 
.8015-1/8018النشر  ()
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 أنهمـا نافع عن وخارجة األعرج عن أسيد رواه ما إال، فيه يختلفوا ولم همز بغير

 ،ذلك خالف على كلهم الثقات عنه الرواة ألن ،عليه  لط فهو نافع فأما: قيل، همزاه

 لـيس: بعضـهم وقـال ،لحـن فيـه الهمـزة إن: والعربيـة النحـو وأهـل القـراء أكثر وقال

 .(بعيدا   كان وإن وجه وله بلحن

 :الدراسة

يتبين من هذا النص أن اإلمام ابن مهران رحمه اهلل غّلط ما روي عن اإلمام نـافع 

 :بالهمز ألمرين( معائش)رحمه اهلل من قراءة كلمة 

 .أن الرواة الثقات عن نافع كلهم على خالف ذلك: األول

 .همزة فيه لحنإن ال: قول أكثر القراء وأهل النحو والعربية: الثاين

وقد غّلط هذه القراءة عـن نـافع ، وما ذكره اإلمام ابن مهران يف هذا هو الصحيح

 .فهي قراءة شاذة عن نافع، كذلك اإلمام ابن مجاهد

ألنه ال يهمـز عنـدهم إال مـا كـان فيـه  ;وغلطه النحويون: )قال اإلمام القسطالين

 ;فاليـاء أصـل(( معـايش))وأمـا ، ((مـدائن))و(( صـحائف)): حرف المد زائدا  نحـو

 .(ألنه من العيش

 :الموضع الرابع عشر. 34

 َيرَتـعِ  ۉ  ې  ې ژ ونـافع جعفـر أبـو قـرأ) :اهلل رحمـه مهران ابن اإلمام قال

 .العين وكسر فيهما بالياء [80: يوسف]ژې

                                                 
.(8/062غاية النهاية ) .(ه852ت)أبو صفوان المكي ، حميد بن قيس األعرج( )

بعي السرخسي ، خارجة بن مصعب بن خارجة( ) .(8/069غاية النهاية ) .(هـ869ت)أبو الحجاج الضَّ

.022المبسوط ص ()

.029السبعة ص: انظر( )

.10آن صمختصر يف شواذ القر: انظر( )

.2/0868لطائف اإلشارات  ()
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 .العين وكسر فيهما بالنون ژ َوَنْلَعْب  َنْرَتعِ ژ كثير ابن وقرأ

 .(ذلك يصح وال ،الياء بإثبات ژنرتعيژ القواس عن اشمياله برواية وقرأنا

 :الدراسة

من خالل النص السابق يتبين أن اإلمام ابن مهـران رحمـه اهلل أنكـر صـحة قـراءة 

ولـه أيضـًا قراءاـا ، وُيرد عليه بأهنا قراءة متـواترة صـحيحة عـن قنبـل، بالياء( نرتعي)

 .بدون ياء مثل الجمهور

 .(والوجهان جميعًا صحيحان عن قنبل: )ري رحمه اهللقال اإلمام ابن الجز

 :الموضع الخامح عشر. 30

 جغ مع ژبكــر  أبــي عــن يحيــى روى) :اهلل رحمــه مهــران ابــن اإلمــام قــال
 مـن ورأيـت ،والهـاء النـون ويكسـر الـدال يشم قال [0: الكهف] ژّلدِنه   جف مغ

، بكـر أبـ  علـى هـذا لمثـ نقبـل وال، الروايـة هذه ما ندري ال: يقول كان من المشايخ

: الكسـائي وقـال ،بـه أعلـم واهلل ،خالفـه علـى كلهـم عنـه الثقـات الرواة كان إذا سيما

 .(النون وجزم الدال برفع العامة وقراءة لغات؛ ثالث فيه للعرب

 :الدراسة

من خالل النص السابق يتبين أن ابن مهران نقل عن بعض العلمـاء أهنـم أنكـروا 

 (.لدنه)لدال وكسر النون والهاء يف كلمة قراءة شعبة بإشمام ا

قال اإلمام ابن الجزري ، وهي قراءة صحيحة متواترة عن شعبة ال يصح إنكارها

فـروى أبـو بكـر بإسـكان الـدال وإشـمامها الضـم ( من لدنه)واختلفوا يف : )رحمه اهلل

 .(وكسر النون والهاء ووصلها بياء اللفظ

                                                 
.012المبسوط ص ()

.1/8228النشر : انظر( )

.022المبسوط ص ()

.2/8291النشر  ()
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 :الموضع السادس عشر. 36

 ژَتْسَأَلنِّي َفاَل ژ عامر وابن ونافع جعفر أبو قرأ: )ام ابن مهران رحمه اهللقال اإلم

 سـاكنة ژۇ  ۆ  ۆ   ژالبـاقون  وقـرأ ،النـون مشـددة الالم مفتوحة[ 22:الكهف]

 جميـع يف مثبتـة ألهنا ووفقًا وصال   فيه الياء إثبات يف يختلفوا ولم، النون خفيفة الالم

 بالشـام قرأتـه ألننـي  لـط وهـو اليـاء بحـذف عـامر البـن بعضـهم وذكر ،المصاحف

 .(بالياء مكتوبًا فرأيته العتيقة مصاحفهم يف وتأملته، الياء بإثبات

 :الدراسة

من خالل النص السابق يتبين أن اإلمام ابن مهران رحمه اهلل غلَّط القراءة بحذف 

 .عن ابن عامر رحمه اهلل( فال تسألني: )الياء يف كلمة

فـال يصــح ، حة متـواترة مـن روايــة ابـن ذكــوان عـن ابـن عــامروهـي قـراءة صــحي

 .إنكارها أو تغليطها

والحذف واإلثبات كالهما صحيح عن ابن : )قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل

 .(ذكوان نصًا وأداء  

 :الموضع السابع عشر. 31

ٿ   ژعاصـم  عن بكر وأبو ونافع جعفر أبو قرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

 مِـنْ ژ لألعشـى النقاش على وقرأت ،النون خفيفة [26: الكهف] ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

 طريـق منوحماد النقار على بالكوفة قرأت ألين، منه  لطًا وأظنه الالم بضم ژُلُدنِّي

 بفـتح ژَلُدنِّي مِنْ ژ األعشى عن جميعًا غالب بن ومحمد الشموين حبيب بن محمد

 حميـدعبدال ورواية، األعشى عن القال عبداهلل بن حمدم رواه وكذلك نافع مثل الالم

 إال بكـر أبـي عـن ويحيـى عاصـم عـن حماد ورواية، بكر أبي عن الربجمي صالح بن

                                                 
.092المبسوط ص ()

.2/8290النشر  ()
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 فـال، النقـاش ذكـره مـا مـنهم أحـد يذكر ولم .الضم الدال يشم: -قالوا - زعموا أهنم

 .(ذلك له وقع أنى أدري

 :الدراسة

ام ابن مهران رحمـه اهلل غّلـط القـراءة بضـم الـالم يتبين من النص السابق أن اإلم

، فهـذه القـراءة غيـر متـواترة وال يقـرأ هبـا، وما ذكره هو الصواب، (من لدين)يف كلمة 

 .وممن نص على غّلطها اإلمام ابن مجاهد

 :الموضع الثامن عشر. 38

ۓ   ۓ  ڭ   ژكثيـر  البـن بعضهم وذكر: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

 وقــال ،بالتــاء عنــه الروايــات جميــع يف قرأنــا ونحــن، باليــاء [80: الفرقــان] ژڤ

 .(به أعلم واهلل بالتاء أنه مكة أهل عند خالف ال: الهاشمي أبوبكر

 :الدراسة

ذكر اإلمام ابن مهران رحمه اهلل أنه قرأ يف جميع الروايات عن ابن كثيـر بالتـاء يف 

عف القراءة بالياء التي ذكرها بعضهم عن ابـن وكأنه هبذا يشير إلى ض( تقولون)كلمة 

 .كثير رحمه اهلل

قـال اإلمـام ابـن ، والقراءة بالياء صحيحة متـواترة مـن روايـة قنبـل عـن ابـن كثيـر

[ 80: الفرقان] ژۓ  ڭ  ڭ ژ واختلف عن قنبل يف: )الجزري رحمه اهلل

مجاهد عـن  ونص عليها ابن ،حيوة أبي وهي قراءة ابن ،فروى عنه ابن شنبوذ بالغيب

 .(ونوبذلك قرأ الباق ،وروى عنه ابن مجاهد بالخطاب ،البزي سماعًا من قنبل

                                                 
.098المبسوط ص ()

506السبعة ص : انظر( )

.505المبسوط ص ()

.2/8952النشر  ()
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 :الموضع التاسع عشر. 39

البــزي  روايــة يف كثيـر وابــن، عمـرو أبــو قــرأ: )قـال اإلمــام ابـن مهــران رحمـه اهلل

 روايـة يف كثيـر ابـن وقـرأ ،الهمـزة مفتوحة[ 00: النمل] ژی  جئ    َسَبأَ ی  ی    ژ

 إســحاق بــن محمــد وذكــر ،"ســنا"مثــل همــز بغيــر ژَســَبا مـِـنْ ژ فلــيح وابــن قــواسال

 بهمـزة ژَسـَبأْ  مِنْ ژ قنبل عن، مجاهد وابن، أيضًا النقاش بكر وأبو، عنهما البخاري

 . لط وهو، ساكنة

 .(يضبط ولم غلط فقد أصحابنا عن ذلك ذكر من: الهاشمي بكر أبو وقال

 :الدراسة

( سـبأْ )يتبين أن اإلمام ابن مهران رحمـه اهلل غلَّـط قـراءة من خالل النص السابق 

 .عن قنبل بإسكان الهمزة

قال اإلمام ابن الجزري ، ال يصح إنكارها، وهي قراءة صحيحة متواترة عن قنبل

ــه اهلل ــوا يف: )رحم ــا  [00: النمــل] ژی    ی   ژ واختلف يف ســورة ســبأ  ژٻ    ژو هن

وروى قنبـل بإسـكان  ،مز مـن غيـر تنـوين فيهمـافقرأ أبوعمرو والبزي بفتح اله[ 82]

 .(الهمزة منهما

 :الموضع العشرون. 53

  َياژ البزي رواية يف كثير ابن قرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل
ْ
 ُتْشـِركْ  اَل  ُبنَـي

 
ِ
  َياژالياء  ساكنة[ 85:لقمان] ژبِاهلل

ِّ
ې   ژاليـاء  مكسـورة[ 86: لقمـان] ژإِنََّهـا ُبنَي

 .الياء مفتوحة[ 82: لقمان] ژېې   

  َياژ القواس رواية يف وقرأ
ِّ
  َياژ الياء مكسورة ژإِنََّها ُبنَي

ْ
  َياژ ژُتْشِركْ  اَل  ُبنَي

ْ
 ُبنَي

 .فيهما الياء ساكنة ژَأقِمِ 

                                                 
.550-558المبسوط ص ()

.2/8956ر النش ()
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  َياژ فليح ابن رواية يف وقرأ
َّ
  َياژ الياء مفتوحة ژَأقِمِ  ُبنَي

ِّ
  َياژ ژُتْشِركْ  اَل  ُبنَي

ِّ
 ُبنَـي

 .الياء مكسورة ژإِنََّها

، غيرهـا يف الروايـة وأدخلـوا كثيـر ابـن عـن األحـرف هـذه يف أكثـرهم خلـط وقد

 بـه المـأخوذ وهـو ذكرته ما بكر أبي الهاشمي رواية فيها والصحيح ،ووهموا و لطوا

 .(أعلم واهلل ،عليه والمعتمد

 :الدراسة

يف مواضـعه  (َيَُٰبنَ ي):ذكر اإلمام ابن مهران ثالث روايـات  عـن البـزي يف لفـظ

 :الثالثة بسورة لقمان

وكســرها مــع التشــديد يف ، إســكان اليــاء يف الموضــع األول :الروايــة األولــى -

 .وهي رواية الهاشمي، وفتحها مع التشديد يف الموضوع الثالث، الموضع الثاين

وكسرها مع التشديد ، إسكان الياء يف الموضع األول والثالث :الرواية الثانية -

 .ينيف الموضع الثا

وفتحهـا مـع ، كسر الياء مع التشديد يف الموضع األول والثاين :الرواية الثالثة -

 .التشديد يف الموضع الثالث

ولـم يـذكر ابـن مجاهـد إال ، ثم رجح الرواية األولى ولم يـذكر يف الغايـة سـواها

؛ وعلـل ابـن مهـران لرتجيحـه أن هـذه هـي وهذا ما عليه جـلُّ كتـب القـراءات، هي

ف الروايــات ، شــمي عــن البــزي المعتمــدة عنــده كمــا مــرَّ ســابقًاروايــة الها كمــا ضــعَّ

 .واتَّهم الرواة بالخلط والغلط والوهم يف هذه المواضع، األخرى

دة  هي انفرادة منه  .ورواية ابن ُفليح عن ابن كثير بفتح الياء مشدَّ

ابـن  والمقروء به اليوم للبـزي عـن ابـن كثيـر مـن طـرق التيسـير والنشـر مـا ذكـره

                                                 
.520المبسوط ص ()

 .168والهادي ص، 0/922وإرشاد ابن غلبون ، 280والسبعة ص، 052الغاية ص :انظر (0)

 .0/025المنتهى ( 5)
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وكسرها مـع التشـديد يف ، مهران يف الرواية األولى من إسكان الياء يف الموضع األول

 (. األخيـر)وفتحها مع التشديد يف الموضوع الثالث ، (األوسط)الموضع الثاين 

ــث  ــاء يف الموضــع األول والثال ــه بإســكان الي ــرأ ل ــر فيق ــن كثي ــن اب ــل ع ـــا قنب أم

 .(األوسط)وضع الثاين وكسرها مع التشديد يف الم، (األخير)

 :الموضع الحادي والعشرون. 53

: الصــافات] ژۋ  ۅ   ژعــامر  ابــن قــرأ: )قــال اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل

، و لط أخطأ فقد فيه األلف وصل عنه ذكر ومن ،القراء سائر مثل األلف بقطع [805

 .(أعلم واهلل ،يعرفونه وال ينكرونه الشام أهل وكان

 .ابن مهران على خطأ من وصل األلف يف هذا الموضع عن ابن عامرنبه اإلمام 

 :الدراسة

ال يصـح ، القراءة هبمزة الوصـل يف هـذا الموضـع ثابتـة ومتـواترة عـن ابـن عـامر

وبـالوجهين جميعـًا آخـذ يف روايـة ابـن : )قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل، إنكارها

ــه  ،ادا  إلــى وجهــه يف العربيــةواســتن ،اعتمــادا  علــى نقــل األئمــة الثقــات ،عــامر وثبوت

 .(بالنص

 :الموضع الثاين والعشرون. 55

 ژ إخـَوتُِكم ۋ  ۅ ژوحـده  يعقـوب قـرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمـه اهلل

 .وغيرهما جبير بن وسعيد الحسن قراءة مثل، بالتاء [82: الحجرات]

                                                 
 .2/8215والنشر ، 826التيسير ص: انظر( 8)

.522المبسوط ص ()

.2/8992النشر  ()

(.8/052النهاية  غاية(. )هـ882ت)أبوسعيد البصري ، الحسن بن أبي الحسن يسار( )

غايــة النهايــة (. )هـــ02ت)أبــو محمــد ويقــال أبــو عبــداهلل الكــويف ، ســعيد بــن جبيــر بــن هشــام األســدي( )

= 
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 ژإْخَوتُِكمْ  َبْينَ ژ مرعا ابن عن بعضهم وذكر ،بالياء ژ ۅ  ۅ ژالباقون  وقرأ

 يكـن لـم ألنـه ،توصـف ال وتخاليط عجائب قراءته يف وله، عظيم غلط وهو ،بالتاء

 ينكـرون الشـام أهـل وكـان، ضـعيفة وروايـة سقيم طريق من سماعًا وأخذها، قرأ هبا

 .(وعنه عنا يعفو واهلل، ذكرها أحب ال، أشياء فيه ويقولون عليه ذلك

 :الدراسة

، بالتـاء( بـين إْخـَوتُِكمْ : )ام ابـن مهـران رحمـه اهلل مـن قـرأ البـن عـامرغّلط اإلمـ

وإنمـا هـو ، والتنبيه على الخطأ هنا يف محلـه فـال يقـرأ ابـن عـامر هـذا الموضـع بالتـاء

 .ليعقوب من القراء العشرة كما ذكره ابن مهران

 :الموضع الثالث والعشرون. 50

 روايــة يف كثيــر وابــن، ونــافع جعفــر أبــو قــرأ: )قــال اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل

اِعي َيْدعُ  َيْومَ ژ ويعقوب عمرو وأبو، والبزي القواس  ُمْهطِِعـينَ ژ و [6:القمـر] ژالدَّ

اِعي إَِلى  .الوصل يف فيهما الياء بإثبات [9:القمر] ژالدَّ

 .والوقف الوصل يف ويعقوب كثير ابن

اعِ  َيْدعُ  َيْومَ ژ نافع عن قالون اِعي إَِلـى ُمْهطِِعـينَ ژ و، يـاء بغيـر ژالـدَّ  باليـاء ژالـدَّ

  واهلل بصـحيح أكثـرهم عنـد ذلـك ولـيس، كثيـر البـن قنبـل عـن بعضـهم روى وهكذا

 .(به أعلم

 :الدراسة

من خالل النص السابق يتبين أن اإلمام ابن مهران رحمه اهلل خّطأ مـن روى عـن 

                                                 
= 

8/522 .)

.180سبيع حاكمي ص/ذكر ذلك محقق كتاب المبسوط، أي ناقل هذه الرواية عن ابن عامر( )

.185-180المبسوط ص ()

.100المبسوط ص ()



 محمد بن عمر الجناين . د  (المبسوط يف القراءات العش)تنبيهات اإلما  أب  بكر ابن مهران على أوها  القراء يف كتابه 

 
297 

باليـاء مثـل ( إلـى الـداع مهطعين)و ، بغير ياء( يوم يدع الداع)قنبل عن ابن كثير قراءة 

 .قالون

 .واهلل أعلم، ال يصح إنكارها، وهي قراءة ثابتة متواترة عن قنبل عن ابن كثير

 :الموضع الرابع والعشرون. 54

ــن مهــران رحمــه اهلل ــو قــرأ: )قــال اإلمــام اب      ُخْشــبأ ى     ژوالكســائي  عمــرو أب

 وذكـر ،الشـين بضـم ژائ   ژالبـاقون  وقـرأ ،الشين ساكنة [1:المنافقون]  ژائ

 .(أعلم واهلل ،ذلك يصح وليح، أيضًا خفيفة ژ ُخْشبأ ژ كثير البن بعضهم

 :الدراسة

يتبين من النص السابق أن اإلمام ابن مهران رحمه اهلل خطَّأ من نسب البـن كثيـر 

 (.خشب)القراءة بإسكان الشين يف 

 .ارهااليصح إنك، وهي قراءة صحيحة متواترة عن قنبل عن ابن كثير

وهــي يف ( خشــب)وأســكن الشــين مــن : )قــال اإلمــام ابــن الجــزري رحمــه اهلل

 ،واختلف عن قنبل فروى ابن مجاهد عنه اإلسـكان ،أبو عمرو والكسائي :نافقينمال

 .(وروى ابن شنبوذ عنه الضم

 :الموضع الخامح والعشرون. 50

ٻ   ٻ  پ       پ    ٱ  ٻ  ٻ    ژجعفــر  أبــو قــرأ: )قـال اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل

 .فيه يختلف ولم األلف بفتح [8: الجن] ژپ

ــة يف بعــده وقــرأ ــة  اآلي  ويف ،األلــف بفــتح [5: الجــن] ژڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ژالثالث

الخامســة  ويف ،األلــف بفــتح [1: الجــن] ژڄ  ڄ   ڃ   ڃ   ژتليهــا  التــي الرابعــة

                                                 
.2/8002النشر : انظر( )

.156المبسوط ص ()

.2/8629النشر  ()



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
291 

 ژڈ  ژ  ژ      ڎ  ڈ        ژالسادســــة  ويف ،األلــــف بكســــر [2: الجــــن] ژچ   ےژ

[ 86: الجـن] ژٿ  ٿ   ژ: قولـه إلـى بعـده مـا وبكسـر ،األلف بفتح [6: الجن]

 هــــذه ففـــتح [80: الجـــن] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ [89: الجـــن] ژڃ   ڃ  ڃ  ژ

 كـان ومـا ،بـالفتح ژَأنَّـهُ ژ فهـو الوحي على مردودا   كان ما":عنه الرواة وقال ،الثالثة

ــن ــول م ــو الجــن ق ــهُ ژ فه ــذه ويف ،"ســربالك ژإِنَّ ــة ه ــل الترجم ــه والصــواب ،خل  في

 .(أعلم واهلل ،قرأته وكذلك وشرحته ذكرته ما عنه والصحيح

 

 :الدراسة

، الصواب يف هذه المواضع والصحيح مـا ذكـره اإلمـام ابـن مهـران رحمـه اهلل

 .واهلل أعلم، وتنبيهه على خطأ المقولة السابقة يف محله

 :الموضع السادس والعشرون. 56

 ژڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ژقــرؤوا  وكلهــم: )قــال اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل

 كثيـرة حـروف عنـه وذكـر ، لط بالتاء عامر ابن عن رو  والذي، بالياء [25:المدثر]

 .(ذكره يف فائدة أجد لم إذ كتابي يف ذكرها تركت غلط كلها

 :الدراسة

فقـد أجمـع القـراء علـى ، بما ذكره اإلمام ابن مهران يف هذا الموضع هو الصوا

 .ومن روى عن ابن عامر التاء فقد أخطأ، بالياء( يخافون)قراءة كلمة 

                                                 
.119المبسوط ص ()

.8022-2/8010النشر : انظر( )

.120المبسوط ص ()

.1/8628جامع البيان : انظر( )
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 :الموضع السابع والعشرون. 51

 عـامر وابـن، فلـيح ابن رواية من كثير ابن وقرأ: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

: فجــرال] ژہ       ژو  [82: الفجــر] ژڱ    ژوخلــف  والكســائي وحمــزة وعاصــم

 قنبـل عـن بعضـهم روى وكـذلك والوقـف الوصـل يف الحـرفين يف اليـاء بحذف [86

 .كثير البن

 كمـا فلـيح ابـن طريـق مـن إال كثيـر ابن عن يصح ال الحذ  وإن  لط إنه :وقيل

 .(به أعلم واهلل ،ذكرنا

 :الدراسة

 نقل اإلمـام ابـن مهـران رحمـه اهلل قـول مـن غّلـط القـراءة بحـذف اليـاء لقنبـل يف

 [.86: الفجر] ژہ       ژو  [82: الفجر] ژڱژموضعي 

 . واهلل أعلم، فال يصح تغليطها، والقراءة بحذف الياء ثابتة عن قنبل

 :الموضع الثامن والعشرون. 58

 بـن محمـد روايـة يف علينـا أخـذ بل، لنا وروى: )قال اإلمام ابن مهران رحمه اهلل

ــب ــي عــن األعشــى عــن حبي ــمْ ژ بكــر أب ــيح ،هبمــزتين ژإِئاَلفِِه ــك ول  ،بمــأخوذ ذل

 األعشى عن وغيره غالب بن محمد رواية يف بالكوفة قرأناه ما به المأخوذ والصحيح

ــي عــن والربجمــي ــر أب ــريش] ژٻ  ژ :بك ــاء [0: ق ــد بي ــل الهمــزة بع  ســائر مث

 .(عاصم عن الروايات

 :الدراسة

( إئالفهـم)اءة يتبين من الـنص السـابق أن اإلمـام ابـن مهـران رحمـه اهلل خّطـأ قـر

                                                 
.120المبسوط ص ()

.8260-1/8262النشر : انظر( )

.129المبسوط ص ()
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والصواب مـا ذكـره اإلمـام ، وأن هذه القراءة ليست بمأخوذة عنه، هبمزتين عن شعبة

 .ابن مهران رحمه اهلل

 :الموضع التاسع والعشرون. 59

 ژ  َلهـب  ڈ  ڈ  ژ   ژوحـده  كثيـر ابـن قـرأ: )قال اإلمـام ابـن مهـران رحمـه اهلل

 .الهاء ساكنة [8:المسد]

 .الهاء مفتوحة ژژ  ژ   ژالباقون  وقرا

، فيـه يختلفـوا ولـم، عليـه أجمعوا، الهاء بفتح [5: المسد] ژڳ  ڳ   ژ: وقوله

 .(أعلم واهلل ، لط وهو، األول مثل الهاء بسكون كثير ابن عن بعضهم رواه وقد

 :الدراسة

يتبين من النص السابق أن اإلمام ابـن مهـران رحمـه اهلل غّلـط مـن روى عـن ابـن 

قـال اإلمـام ابـن ، والصـواب مـا ذكـره ابـن مهـران، ژڳ  ڳ   ژيف  كثير إسكان الهاء

فقـرأ ابـن كثيـر بإسـكان  [8: المسـد] ژژ  ژ   ژ واختلفـوا يف: )الجزري رحمه اهلل

 ومن [5: المسد] ژڳ  ڳ   ژ فتح الهاء من ىواتفقوا عل، الهاء وقرأ الباقون بفتحها

قـل العلـم باالسـتعمال لتناسب الفواصـل ولث [58:المرسالت] ژڑ  ڑ  ک  ک    ژ

 .واهلل أعلم

 ;خفَّف الَعَلـَم باإلسـكان":وما أحسن قول اإلمام أبي شامة رحمه اهلل حيث قال

 .("واالسم على اللسان، لثقل المسمى على الجنان

 

*             *             * 

                                                 
.1/8205جامع البيان : انظر( )

.120المبسوط ص ()

.2/8020ر النش ()
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 اخلامة

لربيـات والصـالة والسـالم علـى أزكـى ا، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 :وبعد، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 مـن إليهـا توصـلت التـي والتوصـيات النتـائج أهـم أذكـر البحـث هـذا ختام ففي

اء أوهـام بكـر ابـن مهـران علـى أبـي اإلمام تنبيهات من لجملة   دراستي خالل  يف القـرَّ

 :مستعينًا باهلل فأقول ؛"المبسوط يف القراءات العشر"كتابه

مام ابن مهران شخصية علمية ذات أهمية يف القـراءات وعلومهـا؛ تشـهد اإل  .8

.وثناء العلماء عليه، له بذلك مؤلفاته المتنوعة المحررة

ومنزلتـه بـين كتـب ، أهمية كتاب المبسوط يف القراءات العشـر البـن مهـران .0

فقــد اســتفاد منــه أئمــة القــراءات ومحققوهــا ومــن أشــهرهم الــداين وابــن ، القــراءات

.زري رحمهما اهللالج

موضعًا نبه ( 00)بله عدد المواضع المجموعة والمدروسة يف هذا البحث  .5

.فيها اإلمام ابن مهران على أوهام القراء

أكثر األلفال التي استخدمها اإلمام ابـن مهـران يف التنبيـه علـى الخطـأ كلمـة  .1

النقبـل )، (وال يصح ذلـك: )وأحيانا يعرب عن الخطأ بألفال أخرى مثل، (وهو غلط)

.وغير ذلك، (وليس ذلك عند أكثرهم بصحيح)، (مثل هذا

، تبين بعد دراسة المواضع التي نبه فيها اإلمام ابن مهران على أوهـام القـراء .2

 81و، الصــواب فيهــا مــا ذكــره اإلمــام ابــن مهــران رحمــه اهلل: موضــعًا منهــا 81أن 

.هبا إلى اليوم فغّلط قراءات متواترة ثابتة يقرأ، موضعًا جانب فيها الصواب

ولـم ، كل التنبيهات التي ذكرها اإلمام ابن مهـران كانـت يف فـرش الحـروف .6

 .أجد له تنبيهًا على الغلط يف باب األسانيد
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 :التوصيات

البـن ( المبسـوط يف القـراءات العشـر)أوصي الباحثين بإعادة تحقيق كتـاب  .8

.مهران تحقيقًا علميًا أكاديميًا

نبيهات اإلمام ابن مهران علـى أوهـام القـراء يف أوصي الباحثين أن يجمعوا ت .0

.كتبه األخرى

ما زالت دراسة تنبيهات أئمة القراءات على أوهـام القـراء تحتـاج إلـى مزيـد  .5

وما هـو يف عـداد ، لتمييز ما يقرأ به اليوم، وخاصة للعلماء المتقدمين، بحث وتحقيق

.الشاذ

وأسأل اهلل أن ينفع بمـا ،  حسنهاهذا ما تيسر كتابته يف هذه الخاتمة التي أسأل اهلل

وصـلى اهلل وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد ، ويجعله خالصـا لوجهـه الكـريم، كتبت

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 

*             *             * 
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 املصادر واملراجع

ــمى  .8 ــر المس ــة عش ــالقراءات األربع ــر ب ــاين )إتحــاف فضــالء البش ــى األم منته

شعبان .د: تحقيق، م أحمد بن محمد البنالإلما( اءاتوالمسرات يف علوم القر

.بيروت، عالم الكتب، ـه8122، 8:ط، محمد إسماعيل

 عبيد بن منعمعبدال الطيب أبي تأليف. السبعة األئمة عن القراءات يف اإلرشاد .0

 حامـد بـن حمـدي بـن باسـم الـدكتور وتحقيـق دراسـة. المقرئ َغْلُبون بن اهلل

، للعسـكريين القرآن حفظ يف الدولية سلطان األمير جائزة، األولى: ط. السيد

 .م0288/هـ8150

قــاموس تــراجم ألشــهر الرجـال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين )األعـالم  .5

، دار العلـم للماليـين، م8092، 2:ط، لخير الـدين الزركلـي، (والمستشرقين

.بيروت

ــي، األنســاب .1 ــن منصــور التميم ــد اب ــن محم ــدالكريم ب ــي ســعد عب ــام أب  لإلم

، 8129، 8:ط، عبداهلل عمر البارودي: تقديم وتعليق، (هـ260ت)السمعاين 

.بيروت، دار الجنان

 :تحقيـق ،الدمشـقي كثيـر بـن عمـر بـن إسـماعيل الفـداء ألبي ،والنهاية البداية .2

 .م8099 - هـ8129، العربي الرتاث إحياء دار، األولى: ط ،شيري علي

، ترة مــن طريقــي الشــاطبية والــدرةالبــدور الزاهــرة يف القــراءات العشــر المتــوا .6

دار ، ه8106، 0:ط، (هــ8125ت)عبدالفتاح بن عبدالغني القاضي / للشيخ

.القاهرة، السالم للنشر والتوزيع

 طبــع، مخلــف زيــدان جايــد/ الــدكتور األســتاذ تحقيــق. خالويــه البــن البــديع .2

، بـــالعراق اإلســـالمية والدراســـات البحـــوث مركـــز-الســـني الوقـــف ديـــوان

 .م0222/هـ8109

 جـالل، بكـر أبـي بـن رحمنعبـدالل، والنحـاة اللغـويين طبقـات يف الوعـاة بغية .9

 المكتبـة، إبـراهيم الفضـل أبـو محمـد: تحقيـق، (هــ088ت) السيوطي الدين
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.لبنان – العصرية

 البغـــدادي الخطيـــب ثابــت بـــن علــي بـــن أحمــد بكـــر ألبــي، بغـــداد تــاريخ .0

دار الكتـب ، ـهـ8182، 8:ط، عطـا قادرعبدال مصطفى: تحقيق، (هـ165ت)

.بيروت -العلمية

ألبـي القاسـم علــي بـن الحسـن ابــن هبـة اهلل بـن عبــداهلل ، تـاريخ مدينـة دمشــق .82

عمــر بــن غرامــة : تحقيــق، (هـــ228ت)الشــافعي المعــروف بــابن عســاكر 

.م0228 -ـه8108، دار الفكر. العمروي

 ،الـــذهبي أحمـــد بـــن محمـــد عبـــداهلل أبـــي الـــدين لشـــمس ،الحفـــال تـــذكرة .88

 .م8009 -هـ8180، لبنان-بيروت العلمية الكتب دار، ىاألول:ط

، (هـ169ت)التفسير البسيط ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي  .80

مجموعة من الباحثين يف جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية : تحقيق

وطبعتـه عمـادة البحـث العلمـي يف الجامعـة ، رسالة دكتوراه 82يف ، بالرياض

.ـه8152عام 

 :للـدكتور، (جمعـًا ودراسـة)تنبيهات اإلمام ابن الجزري علـى أوهـام القـراء  .85

.المدينة المنورة، دار ابن الجزري، ـه8155، 8:ط، أحمد بن حمود الرويثي

 عنـى. الـداين سـعيد بـن عثمـان عمـرو أبـي لإلمـام. السبع القراءات يف التيسير .81

، يـــــروتبب العربـــــي الكتـــــاب دار، الثالثـــــة: ط.اوتـــــويرتزل بتصـــــحيحه

.م8092/هـ8126

لإلمـام أبـي عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداين ، جامع البيـان يف القـراءات السـبع .82

( أصل الكتـاب مجموعـة رسـائل جامعيـة يف جامعـة أم القـرى)، (هـ111ت)

قامــت بتــدقيقها وايئتهــا للطباعــة مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة بجامعــة 

.ـه8109، 8: ط، الشارقة

عـالم ، محمد بن علي النجار: تحقيق، ثمان بن جنيالخصائص ألبي الفتح ع .86

.بيروت –الكتب 
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: اعتنـى بـه، الكنـدي الحـارث بـن حجـر بـن الَقـْيس اْمُرؤُ ، ديوان امرئ القيس .82

.بيروت–دار المعرفة ، 8102، 0ط، المصطاوي عبدالرحمن

مكتبـة محمـد حسـين : الناشـر، طبعة محمد إسـماعيل الصـاوي، ديوان جرير .89

.دون تاريخب، النوري بدمشق

لمكـي بـن أبـي طالـب القيسـي ، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيـق لفـظ الـتالوة .80

 -دار عمـار، ـهـ8182، 5:ط، أحمد حسن فرحـات. د: تحقيق، (هـ152ت)

.األردن

ــراءات .02 ــي بكــر أح، الســبعة يف الق ــن مجاهــد ألب ــق، (هـــ501ت)مــد ب : تحقي

.مصر، دار المعارف، 0:ط، شوقي ضيف.د

: تحقيـق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ءسير أعالم النبال .08

، ه مؤسسـة الرسـالة8189، 0:ط، شعيب األرنؤوط ومجموعة مـن البـاحثين

.بيروت

ألبــي الفـالح عبـدالحي بــن أحمـد بــن ، شـذرات الـذهب يف أخبــار مـن ذهـب .00

ــابن العمــاد  ، (هـــ8290ت)محمــد الَعكــري الحنبلــي الدمشــقي المعــروف ب

.دمشق، دار ابن كثير، م8090-ه8182، 8:ط، ناؤوطمحمود األر: تحقيق

 أحمـد .د: تحقيـق ،كثيـر بن عمر بن إسماعيل الفداء ألبي ،الشافعيين طبقات .05

 - هــ8185، الدينيـة الثقافـة مكتبة ،عزب محمد زينهم محمد .د، هاشم عمر

 .م8005

 الــدين تقــي، عمــرو أبــو، رحمنعبــدال بــن عثمــان ،الشــافعية الفقهــاء طبقــات .01

 دار، األولـى: ط. نجيـب علـي الـدين محيي :تحقيق ،الصالح بابن فالمعرو

 .م8000، بيروت - اإلسالمية البشائر

 بــن ســليمان. د :تحقيــق ،وي األدنــه محمــد بــن ألحمــد، المفســرين طبقــات .02

، المنـــورة بالمدينـــة والحكـــم العلـــوم مكتبـــة، األولـــى: ط ،الخـــزي صـــالح

 .م800 -هـ8182
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لإلمــام محمــد بــن محمــد بــن الجــزري ، طيبــة النشــر يف القــراءات العشــر .06

، 8:ط، محمـد تمـيم الزعبـي/ ضبطه وصححه وراجعه الشـيخ، (هـ955ت)

.دمشق، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، ـه8155

 ،الـذهبي أحمـد بـن محمـد عبـداهلل أبـي الـدين لشـمس ،غـرب من خرب يف العرب .02

 العلميــة الكتــب دار ،زغلــول بســيوين بــن الســعيد محمــد هــاجر أبــي :تحقيــق

 .ببيروت

لشـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن الجـزري ، غاية النهاية يف طبقات القـراء .09

، دار الكتـب العلميـة، ـهـ8120، 5:ط، برجسرتاسر.ج: تحقيق، (هـ955ت)

.بيروت

، مهـران بـن الحسـين بـن أحمـد بكـر أبـي للحـافظ ،العشـر القـراءات يف الغاية .00

 والنشـر للطباعـة العبيكـان ةمكتبـ، األولـى: ط ،الجنبـاز غياث محمد :تحقيق

 .م8092-هـ8122، بالرياض

، (هــ892ت)ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب المعـروف بسـيبويه ، الكتاب .52

.بيروت-دار الجيل، 8:ط، عبدالسالم محمد هارون: تحقيق

ألبـي محمـد مكـي بـن ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .58

، 2:ط، محيــي الــدين رمضــان. د: قتحقيــ، (هـــ152ت)أبــي طالــب القيســي 

.بيروت، مؤسسة الرسالة، م8002 – ـه8189

لإلمام أبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات .50

مركـز الدراسـات القرآنيـة بمجمـع : تحقيـق، (هـ005ت)أبي بكر القسطالين 

.ـه8151، 8:ط، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ــر .55 ــراءات العش ــران ، المبســوط يف الق ــن مه ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــي بك ألب

مطبوعات مجمع اللغة ، سبيع حمزة حاكمي: تحقيق، (ه598ت)األصبهاين 

. العربية بدمشق

ألبي الفتح عثمـان ، المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .51
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، لحليم النجـارعبـدا. د، ي ناصـفعلي النجـد: تحقيق، (هـ500ت)بن جنيا

طبعة لجنة إحياء كتب السنة بالمجلس األعلـى ، عبدالفتاح إسماعيل شلبي.د

- ـهــ8101، للشــؤون اإلســالمية بــوزارة األوقــاف بجمهوريــة مصــر العربيــة

.م0221

: عنـــي بنشـــره، مختصـــر يف شـــواذ القـــرآن مـــن كتـــاب البـــديع البـــن خالويـــه .52

، م0220-ـه8152قية طبعة المعهد األلماين لألبحاث الشر، برجشرتاسر.ج

.توزيع مؤسسة الريان

ــاء  .56 ــب)معجــم األدب ــة األدي ــى معرف ــب إل ــداهلل ، (إرشــاد األري ــن عب ــاقوت ب لي

دار ، م8005، 8:ط، إحسان عباس. د: تحقيق، (هـ606ت)الحموي الرومي 

.بيروت، الغرب اإلسالمي

 إبـــراهيم :للـــدكتور ،والقـــراءات التجويـــد علمـــي يف المصـــطلحات معجـــم .52

 . هـ8102 بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة: ط ،الدوسري

مكتبـة ، لعمـر رضـا كحالـة، معجم المؤلفين يف تراجم مصنفي الكتب العربيـة .59

.بيروت، ودار إحياء الرتاث العربي، بيروت، المثنى

لإلمـام أبـي عبـداهلل محمـد بـن ، واألعصـار الطبقات على الكبار القراء معرفة .50

ــار الــدكتور :تحقيــق ،(ـهــ219ت)الــذهبي  أحمــد  عــالم دار، قــوالج آلتــي طيَّ

 . م0225/هـ8101، بالرياض الكتب

 :وتحقيـق دراسـة. مِْهران بن الحسين بن أحمد بكر أبي: لإلمام، حفص مفرد .12

 الماجسـتير لمرحلـة تكميلـي بحـث ،المشجري باعمران سعيد محمد عبداهلل

، المنـورة بالمدينـة ميةاإلسـال بالجامعـة الكـريم القـرآن بكليـة القراءات بقسم

 .هـ8156

 جعفــر بــن محمــد الفضــل أبــي لإلمــام. قــراءة عشــرة خمــس وفيــه، المنتهــى .18

 مجمـع، األولى:ط .رباين شفاعت محمد الدكتور :وتحقيق دراسة. الخزاعي

 .هـ8151، المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك
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 بــن محمــد بــن رحمنبــدالعألبــي الربكــات ، األدبــاء طبقــات يف األلبــاء نزهــة .10

ــداهلل ــدين كمــال، األنصــاري عبي ــاري ال ــق، (هـــ222ت) األنب ــراهيم: تحقي  إب

.األردن-الزرقاء، مكتبة المنار، م8092 – ـه8122، 5:ط، السامرائي

للحافظ أبي الخير محمـد بـن محمـد ابـن الجـزري ، النشر يف القراءات العشر .15

، ـهـ8152، 8:ط، طيالسالم محمد محمـود الشـنقي. د: تحقيق، (هـ955ت)

.طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 خالـد. د :تحقيـق ،القيـرواين سـفيان بـن لمحمـد ،السـبع القـراءات يف الهادي .11

 حــزم ابــن ودار، بالقــاهرة الــرحمن عبــاد دار، األولــى :ط، أبــو الجــود حســن

 .م0288/هـ8150، بالرياض

 

*             *             * 
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 إعداد

 مساعد وكيلة الشؤون التعليمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 اإلسالمية ستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بقسم الدراساتوأ 
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 ص البحثملخَّ

والصـالة  ،الذي أحسن كل شيء خلقـه وبـدأ خلـق اإلنسـان مـن طـينالحمد هلل 

 :أما بعد، والسالم على أشرف الطيبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وشـملت ، يف القرآن الكـريم ةغير المنطوقاللغة أو تعددت الداللة غير اللفظية   

 .ماءات الجسدوإي، والبصرية، السمعية: متنوعة منها صورا  

وهذه اللغة بمختلف صورها ونواحيها تعد وسيلة من وسائل التواصل البشـري 

لتعبيــر عــن كثيــر مــن يف اعليهــا إذ يعتمــد ، المقنعــة والمــؤثرة يف العالقــات اإلنســانية

ــر، المعــاين والمشــاعر واألفكــار ــل المواقــف الصــعبة والتعبي ــا  ونق  وإيصــالهاعنه

عت وذاعـت يف الدراسـات العالميـة الحديثـة وهـي شـا،سـهولةو يسـركل لآلخرين ب

 .( لغة الجسد :)وسميت بــــ

الدالالت السمعية والبصـرية وإيمـاءات ) :وألهمية ذلك جاءت فكرة الكتابة يف

رهاالتي  دالالتهذه اليف  للنظر ( الجسد الغير لفظية يف القرآن الكريم لنا القرآن  صوَّ

واالستفادة منها يف الدعوة إلـى ، اآلخرين يف تأثيرها مدىو، ومعرفة معانيها، الكريم

إذ مـن المعلـوم أن الشـيء المشـاهد أقـوى تـأثيرا  يف ، كي يدوم أثرها يف النفـوس، اهلل

 . وأكثر ثباتًا يف الذهن، النفس من الشيء المعقول

فهي التي ، وقد احتلت علوم الداللة اللغوية وأدوااا منزلة رفيعة عند المفسرين

وتسـتخرج ، وتسرب أغوار معانيه، على استنباط أسرار القرآن الكريم  -بعداهلل–تعين 

، فضــال  عــن إبانتهــا عــن وجــوه تفــّرده وإشــارات إعجــازه، مــن بحــاره آللئهــا ودّرهــا

ــاق الفــيض د المعــاين مــع ، مســتمر العطــاء، فــالقرآن الكــريم دفَّ دمتجــدِّ ، األيــام تجــدُّ

وسـيظل كـذلك ، َبَهر بـه العـالمين واليزال يكشف لنا الكثير من دالئل إعجازه الذي

 .إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها

  .وخاتمة، وثالثة مباحث ،وتمهيد، يتكون البحث من مقدمة :خطة البحث

ومـنهج ، وأسـباب اختيـاره، أهمية موضوع البحـثبيان  :على المقدمةوتشتمل 

  .وخطة البحث، والدراسات السابقة، البحث
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 :الثة مطالب على ثويشتمل  ،التمهيد -

 .الدالالتتعريف  :المطلب األول

 .الدالالت غير اللفظية أقسام :المطلب الثاين 

 .سمات الدالالت غير اللفظية :المطلب الثالث

 .ةالسمعيالدالالت  :األولالمبحث 

 .ةالبصريالدالالت  :الثاين بحثلما

 .إيماءات الجسد :المبحث الثالث

 .علمية للبحث وتوصياتهأبرز النتائج ال ذكرت الخاتمةويف 

وأن ينفـع بـه مـن ، أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهـه الكـريم أسأل اهلل   

بهقرأه   .إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصوَّ

 

*             *             * 
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 قدمةامل

والصـالة  ،الذي أحسن كل شيء خلقـه وبـدأ خلـق اإلنسـان مـن طـينالحمد هلل 

 :أما بعد، لطيبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسالم على أشرف ا

وشـملت ، يف القـرآن الكـريم ةغير المنطوقاللغة أو تعددت الداللة غير اللفظية  

 .وإيماءات الجسد، والبصرية، السمعية: صورا  متنوعة منها

وهذه اللغة بمختلف صورها ونواحيها تعد وسيلة من وسائل التواصل البشـري 

لتعبيــر عــن كثيــر مــن يف اعليهــا إذ يعتمــد ، ؤثرة يف العالقــات اإلنســانيةالمقنعــة والمــ

 وإيصــالهاونقــل المواقــف الصــعبة والتعبيــر عنهــا ، المعــاين والمشــاعر واألفكــار

وهـي شـاعت وذاعـت يف الدراسـات العالميـة الحديثـة ،سـهولةو يسـركل لآلخرين ب

 .( لغة الجسد :)وسميت بــــ

الدالالت السمعية والبصـرية وإيمـاءات ) :بة يفوألهمية ذلك جاءت فكرة الكتا

رها لنا القرآن  دالالتهذه الللنظر يف  (الجسد الغير لفظية يف القرآن الكريم  التي صوَّ

واالستفادة منها يف الـدعوة إلـى ، مدى تأثيرها يف اآلخرينو، ومعرفة معانيها، الكريم

يء المشـاهد أقـوى تـأثيرا  يف إذ مـن المعلـوم أن الشـ، كي يدوم أثرها يف النفـوس، اهلل

 . وأكثر ثباتًا يف الذهن، النفس من الشيء المعقول

فهـي ، وقد احتلت علوم الداللـة اللغويـة وأدوااـا منزلـة رفيعـة عنـد المفسـرين 

، وتســرب أغــوار معانيــه، علــى اســتنباط أســرار القــرآن الكــريم  -بعــداهلل–التــي تعــين 

ِدهعـن إبانتهـا عـن وجـوه  فضـال  ، وتستخرج من بحـاره آللئهـا ودّرهـا وإشـارات  تفـرُّ

ـاق الفـيض، إعجازه د المعـاين مـع ، مسـتمر العطـاء، فـالقرآن الكـريم دفَّ دمتجـدِّ  تجـدُّ

وسـيظل ، واليزال يكشف لنا الكثير من دالئل إعجازه الذي هبـر بـه العـالمين، األيام

 .كذلك إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها

 :ختيارهوأسباب ا، أهمية موضوع البحث

دراسة مدى تأثير الدالالت غيـر اللفظيـة يف التواصـل مـع اآلخـرين وأهميـة  -8
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 .ذلك يف الحياة

منابعه يف القرآن  بل، علمًا مستحدثًا ليس علم الداللة غير اللفظيةإثبات أن  -0

.غزيرة ومتنوعة الكريم

عونالذين  المشككينالرد على  -5 زمـان غير مالئـم لكـل  مالقرآن الكريأن  يدَّ

بإبراز الجوانب العظيمـة وذلك ، وأنه اليحتوي على علوم تخدم هذا العصر، ومكان

 .ومالئمته لكل العصور، يف التواصلللقرآن وأثره وتأثيره 

الغير لفظية السمعية والبصرية وإيماءات الجسد بيان بعض أنواع الدالالت  -1

بالتي  .قها عند تعامله مع اآلخرينوالتي ينبغي للمسلم تطبي،فيها القرآن الكريم رغَّ

الغير لفظية السمعية والبصرية وإيماءات الجسد بيان بعض أنواع الدالالت -2

التواصل مع جيـل الحاضـر بكتابـات إسـالمية ذات طـابع عصـري بـدال  مـن -6

  .تجاوزات شرعيةأحيانًا ر بديلة تحوي استقائها من مصاد

  .بمرجع يف هذا المجال القرآنية واإلسالمية المكتبة تزويد-2

  :الدراسات السابقة

؛ أعنـي تناولت جوانب مـن موضـوع البحـثسابقة دراسات  على وقفت الباحثة على

 :أهم هذه الدراسات ما يليو، ودوره يف العالقات اإلنسانية االتصال غير اللفظي

ــريم -8 ــرآن الك ــات اإلنســانية يف ضــوء الق ــاء العالق ــره يف بن  ،أدب الكــالم وأث

ث، عودة عبداهلل.د فيه عن النواحي األدبية والفنيـة للكـالم اإلنسـاين مـن خـالل  تحدَّ

 . وضرب على ذلك أمثلة قليلة إليصال الفكرة، اآليات القرآنية

ــرآن -0 ــي يف الق ث، لســيد قطــب، التصــوير الفن ــن تحــدَّ ــه ع ــة  في الصــور الفني

وعن  ودالالااوالحركة المنبثقة عن هذه الصور الفنية ، المستوحاة من بعض اآليات

 .بينها وبين معانيهاالتناسق 

خيوط االتصـال ث فيه عن تحدَّ  ،عودة عبداهلل .د: تأليف .االتصال الصامت-5

 .لبعثةعملية قائمة منذ ا وأهنااإلنساين وأهنا ممتدة يف نسيج تاريخنا اإلسالمي 
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ث فيـه عـن  ،كريم مجاهـدعبـدال: تـأليف .الداللة اللغوية عنـد العـرب -1 تحـدَّ

   .عناية العرب قبل الغرب بالدراسات اللغوية وأثرها يف فهم غريب القرآن وإعجازه

ث فيـه تحـدَّ  ،محمد بني يونس.د :تأليف.الواقعية واالنفعاالت يكولوجياس -2

  .ها يف التواصلعن االنفعاالت البشرية وأنواعها ودور

 :منهج البحث

.تباع المنهج االستقرائي االستنباطيا -إعداده  أثناء -البحث  تَطلَّب 

  :ت خطوات البحث كالتال وتمَّ  

فيهـا الـدالالت السـمعية والبصـرية  اتََّضـحتانتقاء أبرز اآليات القرآنية التـي  -

.وإيماءات الجسد

  .رة ورقم اآليةعزو اآليات إلى مواضعها بذكر اسم السو - 

فيه الداللة غير اللفظيـة ثـم بيـان  اتََّضحوضع خط تحت موضع الشاهد الذي  -

.وإيضاحهذلك 

ح كل  وحينئذ،قد يرد يف اآلية الواحدة أكثر من داللة -  ُتكتب اآلية كاملة وُيوضَّ

 .داللة فيها ونوعها

 . دراسة أقوال المفسرين والعلماء يف اآليات التي هي موضع البحث -

ـرة بأدلة من السـنة النبويـة -أحيانًا –االستشهاد  - لتفـيض علـى الدراسـة المطهَّ

 . واالستنباط تأكيدا  أو بيانًا

  .الرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم لشرح الغريب-

 بحاجـة إلـى بيـان وتوضـيحرأت الباحثة أهنا الوقوف عند بعض المسائل التي -

. مع ترجيح لما جانب الصواب منها
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 :البحث خطة

  .وخاتمة، وثالثة مباحث ،وتمهيد، ن البحث من مقدمةتكوَّ  

، وأســـباب اختيـــاره، يــان أهميـــة موضـــوع البحــثب :وتشــتمل المقدمـــة علـــى

 .وخطة البحث، ومنهج البحث، والدراسات السابقة

 :على ثالثة مطالب ويشتمل  ،التمهيد -

 . الدالالتتعريف  :المطلب األول

  .لدالالت غير اللفظيةا أقسام :المطلب الثاين

 .سمات الدالالت غير اللفظية :المطلب الثالث

 .ةالسمعيالدالالت  :األولالمبحث 

 .ةالبصريالدالالت  :الثاين بحثالم 

  .إيماءات الجسد :المبحث الثالث 

 .وفيها أبرز النتائج العلمية للبحث وتوصياته :الخاتمة

 :جاءت كالتال الفهارس الفنية 

 .ر والمراجعفهرس المصاد -

 . فهرس الموضوعات -

 

وأن ينفـع بـه ، أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهـه الكـريم وأرجو من اهلل   

 .إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وسائر طالب العلم ،من قرأه وصّوبه
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 التمهيد

  :الدالالتتعريف  :المطلب األول

اَلاَلت جمع مفردها َداَلَلة وقـد ذكـر  ،ةلَ اَل يدل دَ  دلَّ لفعل امصدر  :اللةالدَّ و ،الدَّ

 .والفتح أقوى  ،وُداَللة ،ِداَللة ،َداَللة :ثالث لغات( َداَلَلة ) علماء اللغة يف لفظ 

 ،هـدى وأرشـد :منهـا أن يكـون بمعنـى ،يدل علـى معـان عديـدة(  لَّ دَ ) والفعل  

 .إذا هدى فالن  ودلَّ 

ــة يف اللغــة اَلَل ــة الشــيء بإمــا :وأصــل الدَّ ــاء علــى ذلــك  ،رة تتعلمهــاإبان وهــي بن

ودالالت اإلشارات  ،كَداَلَلة األلفال على المعنى ،مايتوصل به إلى معرفة الشيء 

 .والرموز 

اإلبانة بواسطة اإلمارة سواء كانـت هـذه اإلمـارة  :فالمعنى العام لكلمة داللة هو

هبا اختصـت وسـيلة أو وصفت  ،لفظية أو غير لفظية فإذا ما أضيفت الداللة إلى اللغة

  .الداللة بطريقة اللغة وعلومها وضوابطها

هي كون الشيء بحالـة يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء  :وأما الداللة اصطلحًا

وكيفية داللة اللفظ على المعنى ، والثاين هو المدلول، والشيء األول هو الدال، آخر

، وداللـة الـنص، نصوإشـارة الـ، باصطالح علماء األصول محصورة يف عبارة النص

 .واقتضاء النص

ــل )  :قــال األصــفهاين ــه إذا ســمع أو ُتخي ــارة عــن كون ــة اللفــظ عب ــم أن دالل اعل

  .(الَحَظت النفس معناه 

 .والمقصود هبا عند األصوليين الداللة الوضعية اللفظية

                                                 
.(دلل): مادة( 88/010)لسان العرب  ،(09/109)تاج العروس للزبيدي : انظر(  )

.(دلل): مادة( 88/010)لسان العرب : انظر( 0)

(.دل): (0/020)مقاييس اللغة البن فارس  (5)

(.586/ص)المفردات للراغب األصفهاين : انظر (1)

.(821/ص)التعريفات للجرجاين : انظر( 2)

(.582/ص)المفردات للراغب األصفهاين : ظران( 6)
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ـــة  ـــد وردت كلم ـــة ( دّل ) وق ـــتقااا يف ثماني ـــف مش ـــريم بمختل ـــرآن الك يف الق

 سـواء أكـان ذلـك تجريـدا   ،جاءت بمعنى اإلشـارة إلـى الشـيء أو الـذات، مواضع

ًاأم    .ِحسَّ

وداللــة غيــر  ،هـي إذا كــان الشـيء الــدال لفظـًاداللـة لفظيــة و :الداللـة قســمانو

كـل نـوع منهمـا ، والنقـوش ،كاإلشارات ،هي إذا كان الشيء الدال غير لفظو :لفظية

. (عادية)طبيعية و ،ةعقليو ،وضعية :ينقسم إلى ثالثة أنواع

  :الدالالت  ير اللفظية أقسا  :المطلب الثاين

 ،واإلشــارة ،الخــط :وهــي ،كداللــة المفهمــات األربعــة :الداللــة الوضــعية - 3

 . بالدوال األربعة  وتسمى هذه،  والنصب ،والعقد

 .النقوش الموضوعة أللفال مخصوصة بواسطة القلم  :والخط هو

صـابع لبيـان قـدر العـدد فهـو يـدل علـى قـدر العـدد وضـعًا عقـد األ :والعقد هو

 . وليس باللفظ

إشـارة  :مثالـه ،تدل علـى المعنـى المشـار إليـه وضـعًا وليسـت لفظـًا :واإلشارة

 .أو على معنى ال وهو عدم اإلجابة ، الرأس على نعم وهو اإلجابة

ــوالنُ  ــين األمــالك :بْص ــو نصــب الحــدود ب ــق، ه هــي و ،ونصــب أعــالم الطري

  .كالمحراب للقبلة،العالمات المنصوبة

 ،هي التي تكون المالزمة فيها بين شـيئين تنشـأ مـن التواضـع :والداللة الوضعية

                                                 
 .82الصف  ،81: سبأ ،2: سبأ ،80: القصص ،802 ،12: طه ،12: الفرقان، 00: األعراف (8)

لشــنقيطي يف أصــول الفقــه لمــذكرة  ،(8/12)علــى شــرح شــذور الــذهب البــن هشــام  يحاشــية العــدو( 0)

(.02/ص)وحاشية العطار  ،(85/ص)

.(8/02)وحاشية الصبان على األشموين على األلفية  ،(85/ص)لشنقيطي ليف أصول الفقه مذكرة  (5)

(.02/ص)وحاشية العطار  ،(8/12)على شرح شذور الذهب البن هشام  يحاشية العدو (1)

(.85/ص)لشنقيطي يف أصول الفقه لمذكرة  (2)

للتفتـازاين وحاشية الدسوقي على شـرح الخبيصـي علـى اـذيب المنطـق ، (85/ص)لشنقيطي امذكرة  (6)

(8/91).

 (.85/ص)لشنقيطي يف أصول الفقه لمذكرة  (2)
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  .واالصطالح على أن وجود أحدهما يكون دليال  على وجود الثاين 

ــة - 5 وداللــة األثــر علــى ، كداللــة المصــنوعات علــى صــانعها :الداللــة العقلي

.المؤثر

الخـوف أو وأو العادية كداللة صفرة الوجـه علـى الوجـل  :الداللة الطبيعية - 5

 .الحياءوداللة حمرته على الخجل 

 :سمات الدالالت  ير اللفظية :لثالمطلب الثا

  :أهمها ما يلي ،للدالالت غير اللفظية سمات كثيرة

 .االستمرارية -

 .ترميزهاأهنا ترتبط بالثقافة والسياق ودرجة التعّمد يف  -

 .إذ ال يوجد قاموس قادر على تصنيفها بدقة ،الغموض -

عدة قنوات غير لفظية بكيفية متزامنة  فغالبًا تعمل ،تتسم بأهنا متعددة القنوات -

ومتضــافرة إلبــالغ رســالة معينــة أو إبــالغ عــدة رســائل مختلفــة ومتعارضــة يف بعــض 

 . األحيان

 

*                  *                 * 

 

                                                 
.(56/ص)البن حزم  .التقريب لحد المنطق (8)

ــذكرة الشــنقيطي  (0) ــية الجر، (85/ص)م ــروح جــحاش ــة الش ــع مجموع ــة م ــية المطبوع ــى الشمس اين عل

(8/822).

 .(8/91)حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على اذيب المنطق للتفتازاين  (5)

(1)  DonnelKing– Nonverbal communication –http//www2.pstcc.cc.tn.us.dking/nvcom.htm-

1997-pp.1-2 
 .(802/ص)مقدمة يف علم التفاوض االجتماعي : انظرو
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 الدالالت السمعية  :األولاملبحث 

ا يف القــرآن الكــريممــن أكثــر الحــواس  معســحاســة التعــدُّ     حيــث ذكــرت، ذكــر 

قد و، فهو قوة األذن، والسمع هو اإلحساس الذي به إدراك األصوات، مرة (850)

  :قال تعالى إليه؛ ال يؤديوربَّما ، ُيؤدي إلى الفهم

.ژ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ

، وحاسة السمع لها أهمية كبيرة؛ ألنَّها تتلقى المعلومـات بجزئياتِهـا المتغيـرة   

فهي التعمل دون انتقال األصوات من ، وترتبط هذه الحاسة بالصوت ارتباطًا وثيقًا

 .وإذا ذكر أحدهما كان دليال  ويقينًا على وجود اآلخر، مصادرها إلى األذن

 القرآن الكريم وجدت داللة سمعية غيـر لفظيـة وردت يف اآليـة وبعد البحث يف 

 :التالية

   ۉ  ې  ې  ۋ  ۅ  ۅۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ :قــــــــال تعــــــــالى -8

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ې

  :وبياهنا باآليت،ژ   ۈئ  ېئ  ېئ

يسـمع مـن كـل أحـد   أي أن النبي  :معنى اآلية ژۋۅ  ۅ ژ :قوله -أ

قه ،يقولما  وقـد كـان المنـافقون  ،إذا استمع له، وأصله من أِذن له يأَذن، فيقبله ويصدِّ

 .عيبًا فيه فجعلوه بذلك يعيِّرون النبي 

بـاألذن للتعبيـر عـن كثـرة اسـتماعه  للنبـي  – قبَّحهم اهلل -فَوْصف المنافقين  

وهذا كله  ،الكاذبوعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق و ،دون تمييزه بين الخير والشر

وأثقـبهم ، وأتمهـم إدراكـًا أكمـل الخلـق عقـال   وهو  ،يف عقل النبي قدحًا منهم 

                                                 
معجـم  ،(1/088) باقيعبـدالمحمـد فـؤاد بـن : تأليف.المعجم المفهرس أللفال القرآن الكريم :انظر (8)

(.5/812) محمد إسماعيل بن إبراهيم: تأليف.قرآنيةاأللفال واألعالم ال

(.06: األحقاف): سورة (0)

.(68: التوبة): سورة (5)

.(1/800)تفسير ابن كثير  ،(81/501)تفسير الطربي : انظر (1)
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 . وبصيرة رأيًا

ــر :أي  ژ ۉ  ې  ې     ې ژ -ب يســتمع لمــا ، ال أذن شــر، قــل هــو أذن خي

 .وصدقًا من قال له خيرا  ميقبل و ،يعود عليكم بالخير

ف وال يسـتمع يف أدب  ة علـى أن النبـي وعبَّر اهلل تعـالى بـذلك للداللـ   ال يعنِـّ

ال يستطيع أن يميز  ال أنه ، عة خلقهِس لِ لهؤالء المنافقين ف وأما عدم تعنيفه  ،يوبِّخ

 .المقبول والمردودبين 

 :بعد قـولهم ژ ۉ  ې  ې  ې ژ :والتعبير بقوله تعالى))  :قال ابن عاشور  

 إلبطال قولهم بقلب مقصـدهم إغااـة  ، رةعلى طريقة المقاولة والمحاو ژ  ۅ  ۅۉ  ژ

وهـو مـن األسـلوب الحكـيم الـذي يحمـل فيـه المخاطـب ، لمقاصدهم دا  مْ وكَ ، لهم

 .(( رادله على أنه األولى بأن يُ  تنبيهًا، يريده كالم المتكلم على غير ما

 

*                  *                 * 

 

                                                 
(.518/ص)تفسير السعدي : انظر (8)

 (.518/ص)تفسير السعدي  ،(8/95)البحر المحيط  ،(81/501)تفسير الطربي : انظر (0)

(.82/010)التحرير والتنوير : انظر (5)
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 ةالبصريالدالالت  :الثاني املبحث

ــ   ــدالالت  دُّ ُتع ــين هــي  ةالبصــريال ــرات إذ الع ــاهيم والتعبي ــًا بالمف مصــدرا  غني

الوسيلة األولى مـن حيـث األهميـة للحصـول علـى المعلومـات ويحـدث ذلـك مـن 

 :ويمكـن أن يعـرب عـن نظـرة العـين بمعـاين كثيـرة منهـا ،خالل المشاهدات أو القراءة

 .والحيوية وغيرها ،والحيرة ،والخوف ،الغضب

ث يف آيات القرآن الكريم وجدت التعبير بلغة العين الغير لفظية جـاء وبعد البح 

 :أهم ذلك ما يلي  ،يف عدة مواضع وبتنّوع عجيب

  :تعالى قوله :ورد يف موضعين من القرآن الكريم هما :شخوص البصر -3

حئ  مئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      ژ

گ     ڳ           گ  گک  ک   ک  ک  گ    ژ :وقوله ، ژىئ

 .ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  

 ،الخائف كما يقع للمبهوت إحداد النظر دون أن يطرف هو :الشخوصو

 ،والفزع من الحساب والجزاء الخوف المفرط  للداللة علىجاء التعبير به و

   .وكذلك هو يدل على الحيرة والدهشة والذهول من أهوال يوم القيامة 

ڍ   ڇ  ڇ ڍڇ ڇ  ژ :قوله تعالى : ض البصر -5

  گ  گ  گڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

غض   ژ  گ  گ  گ ژ، ژ  ڇ  ڇ  ڍ ژ :قوله ،ژگ  ڳ

هني عن االنطالق يف النظر  :والمعنى ،صرفه عن التحديق وتثبيت النظر :البصر هو

                                                 
.(10: إبراهيم): سورة (8)

(.02: األنبياء): سورة (0)

(. 82/828)التحرير والتنوير ، (1/822)المحرر الوجيز : انظرو، (شخص(: )89/2)تاج العروس ( 5)

.(258/ص)تفسير السعدي  ،(1/822)المحرر الوجيز : انظر (1)

.(0/051)زاد المسير  ،(0/265)الكشاف : انظر (2)

 .(58 -52: النور): سورة (6)
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 .المحّرم المفضي لشهوة 

( مـن ) ولما كان الغض التام ال يمكن جيء يف اآلية بحـرف )  :شورقال ابن عا  

بـالغض فيـه هـو مـا ال  إيماء إلى ذلك إذ من المفهوم أن المـأمور ،الذي هو للتبعيض

وعلى هـذا فـالتعبير بغـض البصـر يف اآليـة للداللـة علـى  ،(  يليق تحديق النظر إليه

 .ا وخشية الوقوع يف الفتنة واالنجراف معه،الحياء

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ژ  :تعـالى قوله جاء التعبير به :زيغ البصر -0

 . ژک  ک  ک   گ  گ  گ  گ       ڑ  ڑ  ک

عن كل شيء وانحرفت  مالتأي  :زاغت أبصارهم ژڑ  ڑ  ک  ژ :قوله

وُعّبــر بــذلك  ،أو اضــطربت وتغيــرت ،مــن فــرط الهــول إلــى عــدوهاإال فلــم تنظــر 

ة الرعــب والفــزع والخــوف الــذي أصــاب المســلمين عنــد مجــيء للداللــة علــى شــد

 .األحزاب من كل جانب

 :ورد يف أربعة مواضع من القرآن الكريم :خشوع البصر -4

ــه :األول  ــالى قول  ، ژٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ     ٱ  ٻ ژ  :تع

 ، ژٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ ژ :قولــــــــه :والثــــــــاين

 ،  ژچ              ڇ  ڇ     ژڃ  ڃڃ  چ  چ        ڄ  ڃ ژ :قولــــــه تعــــــالى :لثالــــــثوا

                                                 
(.80/822)جامع البيان  (8)

.(89/025)التحرير والتنوير  (0)

 .             (266/ص)تفسير ابن سعدي  ،(80/001)تفسير القرطبي  ،(5/058)الكشاف : انظر (5)

 .(82 :األحزاب): سورة (1)

تفسـير الخـازن ، (6/862)روح البيـان  ،(1/520)لنكـت والعيـون ا ،(02/089)جامع البيـان : انظر (2)

(5/186).

.(1/525)المحرر الوجيز  ،(02/089)جامع البيان : انظر (6)

.(2 :القمر): سورة (2)

(.15: القلم): سورة (9)

.(11: المعارج): سورة (0)
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.ژ     ۋٴۇ   ژ :والرابع

 فيهـا ومعنـى خشـوع البصـر ،يف اآليات السابقة تصوير لحال الناس يـوم القيامـة

وُعّبر بخشوع البصـر يف اآليـات السـابقة  ،وانكساره  هرميه نحو األرض وغّض  :أي

على الخجل والذلة من الهول والفزع الذي يصل إلى القلوب حال الحساب  للداللة

 .يوم القيامة 

عن الحالة  قويَّةويعدُّ خشوع البصر من الدالالت البصرية التي تعطي مؤشرات  

 .وذلك حين تعّرضه للتقريع والتوبيخ، البدنية والعاطفية للناار

 :رجوع البصر وانقلبه وخسؤوه وانحساره -0

ــالى  ــال تع            ڃ  ڃٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ژ  :ق

 . ژڎ    ڌ    ڎ  ڇ  ڍ    ڍ             ڌڇ                      ڇ    ڇڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  

ـــالى ـــه تع ـــى إرجـــاع البصـــر أي ،ژڃ  ڃ     ژ :قول ـــر  :معن ـــادة النظ رّده وإع

 ،قق من المرئيات التي قد التتحقق من النظـرة األولـىالتح :والهدف منه ،والرؤية

ــي: أي رجوعــه والمعنــى هــو ژڇ  ڍ    ڍ     ژ  :وأمــا انقــالب البصــر يف قولــه  تلقِّ

وهذه المعلومات التي  ،المزيد من المعلومات دون الحاجة إلى المزيد من النظرات

لتم  ڇ  ڍ    ڍ        ژ :إليها كانـت سـببًا يف حصـول الخيبـة والذلـة والصـغار التوصُّ

متعبـًا كلـيال  مـن قـوة  :أي ژڌ    ڎ   ژ  :وهذه الخيبة تجعل البصر حسـيرا   ، ژڌ

فلم يحصل هذا المتأمل على شـيء ُمثـر  أو ُمغـر   ،تكرار النظرالتحديق مع التأمل و

 .على الرغم من حرصه على دوام النظر والتأمل

ــاع البصــر وانقالبــه للدال  ــد جــاء التعبيــر بإرج ــة علــى االهتمــام بالشــيء وق  ل

                                                 
.(0: النازعات): سورة (8)

 .(خشع) :(5/152)لسان العرب : انظر (0)

 .(02/822)ر التحرير والتنوي ،(901/ص)تفسير ابن سعدي  ،(00/225)جامع البيان : نظرا (5)

.(1 - 5: الملك): سورة (1)

. (2/559)المحرر الوجيز  ،(6/2)النكت والعيون : انظر (2)

  (.00/02)التحرير والتنوير  ،(1/262)الكشاف : انظر (6)
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  .وشدة العناية به

ڻ  ڻ  ۀ             ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں    ژ   : قـــال تعـــالى :اإلزالق بالبصـــر -6

  ژۀ  ہ     ہ  

مـن مالسـة األرض مـن طـين  لْجـالرِّ  ُل َلـزَ  هـو :الزلـق  ژڻ  ڻ    ژ:قوله

َينُْفذونك يا محمد  :أي والمعنى ،وهو النظر الحاد الممتليء بغضًا  ،عليها أو دهن

وقـد يكـون ذلـك كنايـة عـن  ، بأبصارهم ويزيلونك فيرموا بـك عنـد نظـرهم إليـك

ديروي ذلك عن  ،إصابتهم له بالعين  . السُّ

 ،وغـيظهم منـه   لنبـيعـداوام لبغضـهم وشـدة وعّبر بـذلك للداللـة علـى  

ية المؤكِـدة للتـأثير القـوي للتواصـل التعبير باإلزالق من التعابير القرآنية البالغوُيعدُّ 

  .بالعين

 . ژے  ھ  ے    ھ   ژ  :قال تعالى :َبْرق البصر -1

ــه  ــرق ) يف  ژھ  ھ  ے       ژ  :قول ــان( ب ــتح :قراءت ــرأ  ،الكســر والف ــن ق ــِرق)فم ( ب

مــن شــدة  لمــع بصــره: بــالفتح فمعنــاه( بــَرق)ومــن قــرأ ، تحّيــر : بالكسـر فهــو بمعنــى

 ،عنـد البعـث :وقيـل،( هـذا عنـد المـوت) : قال مجاهد،رففرتاه اليط شخوصه

 .عند رؤية جهنم  :وقيل

                                                 
.(28 :القلم ): سورة (8)

. (زلق): القاموس المحيط ،(5/850) لسان العرب: انظر (0)

التحريــر والتنــوير  ،(2/521)المحــرر الــوجيز  ،(6/26)النكــت والعيــون  ،(05/261)جــامع البيــان  (5)

(00/822).

.(6/21)ذكره عنه الماوردي يف النكت والعيون  (1)

(.2/521)المحرر الوجيز  ،(05/261)جامع البيان  (2)

.(2: القيامة): سورة (6)

(.52/205)مفاتيح الغيب  ،(2/020)معاين القرآن للزجاج  ،(01/22)جامع البيان : انظر (2)

 .(2/125)المحرر الوجيز : انظر. ذكره عنه ابن عطية (9)

الجـامع ألحكـام القـرآن  ،(2/125)المحـرر الـوجيز : انظـر. عـن مجاهـد والحسـن وغيرهمـاذكر هذا  (0)

(80/06).
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وُعّبر بربق البصر يف اآلية للداللة على الحيرة وشدة الرعب والفزع الـذي يقـع   

  .يف النفوس 

وئ   وئ  ۇئ     ۇئ    ەئ  ەئائ  ائ     ژ  :قــــال تعــــالى :ُســــْكر البصــــر -8

.ژۆئ

إحـداهما  :قراءتـانألن فيهـا ( سكرت )تلفت معاين اخ ژەئ  ەئ   ژ :قوله

، معناهمـا واحـد :أحدهما :ويف اختالفهما وجهان ،والثانية بتخفيفها ،بتشديد الكاف

طيـت شـيت وغُ غُ  ،خدعت ،عميت ،ُسّدت :وهي( سكرت ) معاين يف فعلى هذا ستة 

 .حبست  ،وُغّيرت

 ويف اختالفهمـا، ختلـفم أن معنى سكرت بالتشديد والتخفيـف :والوجه الثاين 

أنــه  :الثــاينو ،أخــذت :وبالتشــديد ،أن معنــاه بــالتخفيف ُســِحَرْت  :أحــدهما :وجهــان

واألصــح ، وبالتشــديد مــأخوذ مــن ســكرت المــاء ،بــالتخفيف مــن ُســكر الشــراب

فهي ال تنفـذ وتعطينـا حقـائق األشـياء كمـا  رت أبصارنا عما كانت عليهيّ أي غُ  :األول

 .كانت تفعل

 .تعبير بُسكر البصر للداللة على التحّير وسكون النظروال   

  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ :قـــال تعـــالى:نودوران العيـــ -9

 أي تضــــطرب يف أجفاهنــــا   ژگ  ڳ   ژ ، ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     گ  ڳ

كحركة الجسم الدائرة من سـرعة تنقلهـا محملقـة إلـى  -وهو الفتح التام للجفنين  –

نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فـإن  هوشبَّ  ،الجهات المحيطة

                                                 
.(00/511)التحرير والتنوير : انظر (8)

(.82: الحجر): سورة (0)

 .(80/809)مفاتيح الغيب  ،(5/525)المحرر الوجيز  ،(5/828)النكت والعيون  (5)

 .المصادر السابقة (1)

.(5/521)المحرر الوجيز  (2)

 .(80 :األحزاب): سورة (6)
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 .حركة تفقدهما الرتكيز والرؤية الواضحةودوران العينين  ، عينيه تضطربان

العظيم المرتبط باليأس الذي تكاد تذهب للداللة على الخوف بذلك  ُعبِّروقد    

 .عقولهم بسببه

 . ژىئ    ی  ی  ىئ  ىئ   ژ :قال تعالى :الغمز بالعين -33

 :يتغامز الكفـار أيو ،اإلشارة بالجفن والحاجبهو الغمز  ژی    ژ :قوله

 . واحتقارا   باألعين استهزاء هبم ى المؤمنينيشيرون إل

  .والغمز بين المشركين متبادل للداللة على االستهزاء والسخرية واالحتقار

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ں   ڱ   ڱ  ں   ژ :قــال تعــالى :العــين َمــدُّ  -33

  .ژہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 ،أنه أراد بمـد العـين النظـر :أحدهما :فيه وجهان   ژڱ   ڱ  ں   ژ :معنى قوله

 . أراد به األسف :الثاينو

إنمـا يحملـه علـى  بصـره ألن الـذي يمـدّ  ،أبله من ال تنظرنَّ    ژڱ   ڱ  ژ :وقوله

 . ظر قد اليكون ذلك معهذلك حرص مقرتن والذي ين

والتعبير بمّد العـين للداللـة علـى شـدة الحـرص علـى الـدنيا وزينتهـا واالغـرتار 

 . يقتضي اإلدامة واالستحسان بزخرفها وهذا

*                  *                 * 

                                                 
 .(08/002)التحرير والتنوير : انظر( 8)

.(52 :المطففين): سورة( 0)

.(غمز): (2/599)لسان العرب ( 5)

 .(9/510)تفسير ابن كثير ، (1/189)زاد المسير : انظر( 1)

(.858: طه): سورة( 2)

.(2/092)تفسير ابن كثير ، (5/151)النكت والعيون ( 6)

 .(88/060)الجامع ألحكام القرآن ( 2)

.(2/500)البحر المحيط  :انظر( 9)
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 إمياءات اجلسد  :املبحث الثاني

ورمـوز محـددة يف  حركـات وإشـارات جسـدية ترسـل رسـائل :اإليماءات ه   

 ،اروف ومواقف مختلفـة لتعـرب عـن اتجاهـات وعواطـف يف العالقـات بـين األفـراد

وتوصــل إلــى معلومــات  ،وتحــل اإليمــاءات محــل الكــالم فتســاعد علــى توضــيحه

 .وأفكار عن الشخص اآلخر اليمكنه إخفاؤها 

 ،جذعاليد والرجل والرأس وال :وأبرز األعضاء التي تظهر عليها اإليماءات هي

  :أوضحها بما يلي ،ولها صور كثيرة يف القرآن الكريم

 :اليد -3

َل اليـد ، الذاتوقد ترمز إلى ، ترمز اليد للقوة والقدرة  ألن تسـتخدمُكّل ذلك َأهَّ

روقـد ، استخدامًا مجازيـًا القـرآن الكـريم حركـة اليـد بصـور كثيـرة لتـدل علـى  صـوَّ

يف وأصـل نشـأاا ، رف مـن معـان نفسـيةبناء على مـا يالزمهـا يف العـ، دالالت متعددة

ذلـك مـن خـالل  ، وسـُأبيِّنفج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهُّ عن ايُّ  الغالب

 :األمثلة التالية

 : وضع األصابع داخل األذن -أ

 :ورد التعبير به يف موضعين هما كالتالي

ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :قال تعـالى -

ر القرآن هذه الحركة للداللة على صوّ ،  ژڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ     ڃ  

مــن كــل جهــة مــن قــوة صــوت الرعــد المنــافقين  شــدة الرعــب والفــزع الــذي أصــاب

المة السحاب المة الليل فقد اجتمعت عليهم مع ، المصحوب بالصواعق المهلكة

هـا يف آذاهنـم حتى أهنم من شدة الرعب يحـاولون إدخـال األصـابع كل، والمة المطر

ــذكر الكــل، وهــذا يســتحيل ــة ب ــع األصــابع مبالغ ــذكر جمي ــر ب ــي التعبي ــراد ، فف  والم

                                                 
. (512/ص)ني يونس بمحمود محمد . سيكولوجيا الواقعية واالنفعاالت( 8)

.(80 :البقرة): سورة (0)
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 .منه الجزء 

ـــــالى - ـــــال تع ى    ې  ې   ې  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې      ژ :ق

 . ژائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

عظـيم وقد جاء التعبير هبذا للداللـة علـى   ژې  ې   ې  ى     ژ :تعالى قوله

كلمـا أراد  لعناد الـذي اتصـف بـه قـوم نـوح عليـه السـالمافر والكرب واإلعراض والك

 . دعوام

  :وله صورتان الَعضُّ  –ب 

ے  ے  ۓ     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ  :قـال تعـالى :األنامـل عض -

 . ژۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

وقـد صـّور  ،هو شـّدها باألسـنان : األنامل َعضُّ  ژے  ے  ۓ ژ : قوله

القرآن الكريم لنا هذه الحركة لنتصور مدى تحسر المنـافقين وشـدة غـيظهم وعظـيم 

وشــدة الغــيظ علــى ، العــداوة إذا خــال بعضــهم بــبعض أاهــروا شــدةفــإهنم ، حــزهنم

نامـل األوإن لـم يكـن عـض ، المؤمنين حتـى تبلـه تلـك الشـدة إلـى عـض األنامـل

َ نِّ كُ ولكن ، محسوسًا
فإن اإلنسـان إذا ، من معان نفسية به لمتعارفبه عن الزمه يف ا ي

 . نفعالاضطرب باطنه من االنفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذلك اال

  :اليدين َعضُّ  -

  ژڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ      ڳ  ڳ    ڱ  ڱڳ  ژ  :قــال تعــالى

                                                 
.(8/16)يف االل القرآن ، (8/868)مفاتيح الغيب : انظر( 8)

.(2 :نوح): سورة (0)

.(1/059)مفاتيح الغيب  ،(2/501)المحرر الوجيز : انظر( 5)

.(880 :آل عمران): سورة( 1)

(.عض): مادة: (8/20)العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 2)

.(9/510)مفاتيح الغيب للرازي ( 6)

 .(1/66)التحرير والتنوير : انظر( 2)

(.02: الفرقان): سورة( 9)
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حيـث يعـض الظـالمين الضـالين ، لمشهد من مشاهد يوم القيامة يف هذه اآلية تصوير

ومن عظيم الندم ، وغضبهم ، وندمهم، وألمهم، داللة على تحسرهم، لى أيديهمع

ولـيس فقـط علـى يـد ، وأقواه وشدة الموقف وأقساه أن الظالم يعض على كلتـا يديـه

واحدة أو يعض على األنامل كما جاء يف اآلية السابقة فهو يداول بين اليـد واألخـرى 

وهي حركة معهودة يرمز هبا إلى حالة ، م الالذعمن الند يهلشدة مايعانأو يجمع بينهما 

وشـدة العـذاب الـذي قـد ، ومـاذاك إال لهـول الموقـف،  نفسية فيجسمها تجسـيمًا

قه من كل جهة   .طوَّ

  :السقوط يف اليد -ج

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ    ې  ې   ې  ىژ  :قـــال تعـــالى

 . ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

إذا عـدم  :وأسقط ما يف يـده ،سقط يف يده ژې  ى   ې  ې ژ  :قوله تعالى

وتركيـب  تصوير بديعويف هذا التعبير القرآين  ، الحيلة يف دفع ما هو بصدده من أمر

التـي أصـابت قـوم للداللة علـى شـدة الحسـرة والندامـة  بسقوط اليد َعبَّرإذ  ،منسجم

ور يحـدث يف القلـب فالنـدم عـادة هـو شـع موسى عليه السالم على عبادة العجل 

 .لكن أثره يظهر يف اليد

ةوله  :بسط اليد -د   :يف القرآن هي كالتالي صور ِعدَّ

 : بسط اليد وقبضها -

ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ     ٿ  ٿ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ژ :قـــال تعــــالى

                                                 
مفـاتيح ، (0/688)محمـود بـن أبـى الحسـن النيسـابوري : تـأليف. إيجاز البيان عن معاين القرآن: انظر( 8)

(.01/121)الغيب للرازي 

.(2/0262)يف االل القرآن ( 0)

.(810 :األعراف): سورة( 5)

.(5/508)مفاتيح الغيب : انظر ،(سقط): مادة (1/250)لسان العرب : انظر( 1)

 (.0/528)التحرير والتنوير  ،(5/508)مفاتيح الغيب : انظر( 2)
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 .      ژڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

بطش للداللة على البسط اليد وقبضها التعبير ب     ژٿ  ٿ  ٹ    ژ :قوله 

إذ هم قوم أن يبطشوا بكم يوم الحديبيـة ويأخـذوكم علـى حـين غـرة  :أي، واالعتداء

هــا أكثــر صــورة وحركــة بســط األيــدي وكفّ و، ويعتــدوا علــيكم فحمــاكم اهلل مــنهم 

ألن هـذه ، التعبير القـرآين يتبـع طريقـة الصـورة والحركـةفـ، من أي تعبيـر آخـرحيوية 

تعبير كما لو كان هذا التعبيـر يطلـق للمـرة األولـى الطريقة تطلق الشحنة الكاملة يف ال

مصاحبًا للواقعة الحسية التي يعرب عنها مربزا  لها يف صوراا الحية المتحركـة وتلـك 

  . طريقة القرآنهي 

ــع اللســان - ــد م ــال تعــالى :بســط الي ژ  ژ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌ ژ : ق

 . ژک  ک  ک       ک  گ      ڑ  ڑ

للداللة علـى شـدة حـرص أعـداء اهلل علـى  ژڑ  ڑ  ژ  ژ  ژ  :قوله

مسـتعار لإلكثـار لمـا  :البسـطو، إيقاع األذى والتنكيل بالمسلمين بأيديهم وألسـنتهم

فبسـط ، ذلك وهو القبض بضدّ  هوتشبيه ضدّ ، شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل

ضـرب والتقييـد عمل اليـد الـذي يضـر مثـل ال :والمراد به هنا، اليد اإلكثار من عملها

 .وعمل اللسان الذي يؤذي مثل الشتم والتهكم، والطعن

  ۈ  ٴۇڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ :بسط اليد -

ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  

العنف يف للداللة على  ژٴۇ  ۈژالتعبير ببسط اليد يف   ،ژوئ  وئ

فهاهي المالئكة ، من غير تنفيس وإمهال قوالتشديد يف اإلرها واإللحاح، السياق

                                                 
. (88: المائدة): سورة( 8)

(.1/858)التحرير والتنوير  ،(5/816)المحرر الوجيز : انظر( 0)

. (0/922)يف االل القرآن : انظر( 5)

.(0 :الممتحنة): سورة( 1)

.(09/812)التحرير والتنوير ( 2)

 .(05: األنعام): سورة( 6)



 فوزية صالح الخليف . د               الدالالت السمعية والبصرية وإيماءات الجسد الغير لفظية يف القرآن الكريم

 
551 

أخرجوها ، هاتوا أرواحكم: تقول للظالمين وقت سكرات الموت، باسطة أيديها

ط يبسط يده إلى من عليه يفعلون هبم فعل الغريم المسلّ  فهم، إلينا من أجسادكم

 .ويعنف عليه يف المطالبة وال يمهله، الحق

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ  :تعـــالى قـــال :حركـــة اليـــد وإشـــارتها إلـــى الفـــم-و

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ں  ڻ  ڻ  ڻں   

   .ژے   ے  ۓ  

ومرجـع االخـتالف هـو اخـتالفهم يف مـدلول ، اختلف المفسـرون يف هـذه اآليـة

ــــة الجســــمية ــــال، الحرك ــــه تع  ،   ژں  ژ  :ىواخــــتالف مرجــــع الضــــمير يف قول

 :يرجع إلى الكفار، ومنهم من قال :فمنهم من قال،  ژڻ      ژ :و،     ژڻژ:و

القول يف  بسطوقد ، إلى الرسلويرجع إلى الكفار  :منهم من قالو، يرجع إلى الرسل

  . والرازي، الزمخشري ذلك

  ںژ  :أن يكـون التعبيـر بقولـه تعـالى -واهلل أعلـم  –والذي هو أولى بالقول 

ليخفـوا وضـعوا أيـديهم علـى أفـواههم للداللة علـى أن الكفـار  ژڻ  ڻ  ڻ  

تمثيل لحالة  هذاو، كراهية أن تظهر دواخل أفواههم، من كالم الرسل همشدة ضحك

  ،   ژں ژ  : وضــمائر) :وقــال، وهــو مارجحــه ابــن عاشــور، االســتهزاء بالرســل

، ى قوم نوح والمعطوفات عليـهعائد جميعها إل،      ژڻ      ژ : و،     ژڻژ : و

 .(  بق مثله يف كالم العرب فلعله من مبتكرات القرآنوهذا الرتكيب ال أعهد ُس 

  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ژ  :قـال تعـالى :حركة شدع اليد بالغَل إلى العنـق -ز

                                                 
.(0/16)الكشاف للزمخشري : انظر( 8)

.(0: إبراهيم): سورة( 0)

.(60-80/69)ومفاتيح الغيب ، (0/210)الكشاف : انظر( 5)

.(85/806)التحرير والتنوير : انظر( 1)

 .(85/806)المصدر السابق ( 2)
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هنـــا  بغـــل اليـــد إلـــى العنـــقالتعبيـــر ژٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

للبـذل  ا  وهو مبني على تخيل اليد مصدر، واإلمساكوالبخل  الشحللداللة على أشد 

أمـر الكريمـة اآليـة ويف ، كل البسـط دليـل علـى اإلسـراف وتخيل بسطها ، والعطاء

 .باالقتصاد الذي هو بين اإلسراف والتقتير

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ژ  :قـال تعـالى :تقليب الكفين -ل

النـدم  داللة على وتقليب الكفين،  ژې  ې   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې     

 :أنــه قيــلك،  لــبطن يقلــب كفيــه اهــرا  علــى شــيء ألّن النــادم ، واألســف والتحســر

يعنـى أّن كرومهـا المعرشـة سـقطت عروشـها ، أنفـق يف عماراـاما فأصبح يندم على 

ليـه تكربه وتعاعلى متحسر نادم أيضًا وهو ، وسقطت فوقها الكروم، على األرض

  .هلل تعالى وينكسر بين يديه يعرتف اآلن بربوبيته ووحدانيتهويحاول أن ، سابقًا

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۇئ  ۆئۇئ  ژ  :قـال تعـالى :الَعُضدِ َشدُّ  -ط

هـو  نسان وغيـرهإلا منالَعُضد ،  ژېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

ــف  الســاعد ــى الكت ــق إل ــابين المرف ــو م ــه، وه ــر بقول  ژۇئ  ۆئ    ژ :والتعبي

ــة ــد بالعضــد، للداللــة علــى المــؤازرة والتقوي ۇئ    ژ)   :قــال الزجــاج، ألن قــوة الي

قواُمهــا  ألن اليــد، ولفــظ العُضــِد علــى جهــة المثــل، أي ســنعينك بأخيــك ژۆئ   

والمراد أنـه ، وجعل األ  بمنزلة الرباط الذي يشد به، ( فكل ُمِعين  َعُضدأ ، َعُضُدَها

                                                 
. (00 :اإلسراء): سورة ( 8)

.(82/91)التحرير والتنوير : انظر( 0)

. (10 :الكهف): سورة( 5)

 .(0/208)إيجاز البيان عن معاين القرآن : وانظر، (0/201)الكشاف ( 1)

 .(0/201)الكشاف ( 2)

.(1/0028)يف االل القرآن : انظر( 6)

.(52: القصص): سورة( 2)

.(عضد) :مادة (5/000)لسان العرب ( 9)

.(1/811)معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (0)
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فطلـب شـد العضـد ، ان موسى عليه السالم قد امتحن بمخاوفكإذ ، يؤيده بفصاحته

 . ألنه كان فصيح اللسان سجيح الخلق، بأخيه هارون

  :منها، وله حاالت :الوجه -5

يب  جت  حت         مب  ىبيئ  جب  حب  خب      ژ  :قــال تعــالى :هْجــالوَ كُّ َصــ -أ

 نهـاضـربت علـى جبيأي  :وقيـل،  لطمت وجهها أي ژمب  ىب  ژ ،  ژخت  

التـي أصـابت سـارة  الدهشـةوللداللة على شدة التعجب وجاء هذا التعبير ، عجبًا

وهي بصكها لوجههالم ، زوجة إبراهيم عليه السالم حين بشرته المالئكة بغالم عليم

يصـعب  ُمِسـنَّةوسبب دهشتها أهنا كانت امرأة ، تكتف بــالصّرة وهي الصياح الحزين

رف عليه بين النساء حـال الدهشـة والتعجـب إمـا لطـم والمتعا، الحمل يف مثل حالها

 .أو ضرب الجبين، الوجه

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  :قال تعالى  :انقلب الوجه -ب

 .ژھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ہ  ہ  ہڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  

ة وذلك داللـ ،اإلسالمدين وترك  ،أي ارتد إلى الكفر   ژہ  ہ  ہژ  :قوله

يف حركة جسـدية متأرجحـة  هورِّ َص يُ فالقرآن ، تثبُّته يف العبادةوعدم ، ة عقيدتهعلى هشَّ 

 مـسِّ ومن ثم ينقلب على وجهه عند ، ژڱ  ڱژ  قابلة للسقوط عند الدفعة األولى

 .ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا االنقالب، الفتنة

وئ    ەئ  ەئ  ائ ژ :لىقال تعا :التعبير عما يف النفح من وجدانيات -ج

                                                 
 .(1/099)المحرر الوجيز : انظر( 8)

.(00 :الذاريات): سورة( 0)

عـاين القـرآن وإعرابـه وبه قال الزجاج يف م، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (00/102)أخرجه الطربي ( 5)

(2/22). 

وذكر أقوالهم ابن عطية  ،(00/102)ربي يف تفسيره أخرجه عنهم الط، ومجاهد ، والسدي، قاله سفيان( 1)

(. 2/829)الوجيز يف المحرر 

.(88 :الحج): سورة( 2)

  .(1/0180)يف االل القرآن : انظر( 6)
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ىئ  ىئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  وئ  

  ژىئ  یی    

تصـــــوير ،   ژ ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ   ژ :قولـــــه

الـذين علـى المسـلمين هـؤالء الكفـرة للداللة على غضب وغـيظ وحقـد آين بديع قر

 ،وضـغينة قـًانوقطبـوا وجـوههم ح هـؤالء الكفـرة فقد عبس ،يتلون عليهم كتاب اهلل

حيـث صـور غـيظهم يف صـورة نشـاهدها علـى  ،فجاء التصـوير القـرآين بأبـدع صـورة

 . ونعرف منها ماالذي داخل نفوسهم  ،وجوههم

  :إشارة الرأس وحركته -0

  .ژٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ    ٻ  ٻ  ٱ ژ :قال تعالى -أ

 والمعنـى ،ضـوعالتعبير هبذا للداللة على الـذل والخ،    ژٻ  ٻ    ژ   :قوله

بوجهـه نحـو  المقنـع هـو الـذي يرفـع رأسـه قـدمًاو، ينظـرون يف ذل سـهمؤورافعي ر

وجوه الناس يـوم القيامـة إلـى السـماء )  :وقال الحسن يف تفسير هذه اآلية،  الشيء

بمعنــى أيضــًا ن اإلقنــاع يوجـد يف كــالم العـرب إ :وقيـل، (  الينظـر أحــد إلـى أحــد

تعارض بين القولين فتارة يرفعون  وال ،وهي لغة قريش ،خفض الرأس من الذلة

  .وتارة يخفضوهنا ذال  وانكسارا   ،رؤوسهم ذال  وخضوعًا

                                                 
.(20 :الحج): سورة( 8)

.(1/0115)يف االل القرآن  ،(82/552)التحرير والتنوير : انظر( 0)

.(15 :إبراهيم): سورة( 5)

 ،وقتـادة ،ومجاهـد ،عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا (82/58)الطربي يف جامع البيان أخرجه بنحوه ( 1)

.(0/526)وتفسير القرطبي  ،(2/0028)تفسير ابن أبي حاتم : وانظر ،والضحاك ،والحسن

 :قـال ابـن عطيـة ،(5/511)ذكره ابن عطية يف تفسيره و ،(82/58)أخرجه عنه الطربي يف جامع البيان ( 2)

.(وهو األشهر)

.(5/511)المحرر الوجيز : وانظر ،ذكره المربد عن مكي( 6)

 .(5/812)النكت والعيون للماوردي  :انظر( 2)
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ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ    ٹ  ڤ   ڤ ژ :قــــال تعـــــالى -ب

 .ژڄ  

أي تحـــــرك  :نغـــــض الشـــــيء نغضـــــًا وأنغـــــض، ژٹ  ڤ   ڤ   ژ

ون إليك رءوسهم برف :والمعنى ،واضطرب وجاء التعبير هبذا  ،ع وخفضفسيهزُّ

ــى أن ــة عل ــركين للدالل ــؤالء المش ــث  ه ــذبين بالبع ــهم المك ــون رؤوس ــانوا يحرك ك

ومما يؤكـد اسـتهزاءهم وسـخريتهم  ،وتكذيبًا وإنكارا   عنادا  أو ،استهزاءا  وسخرية

مبالغــة مــنهم يف الســخرية  ژڤ  ڦ   ژ :وعنــادهم أهنــم أْتَبعــوا حــركتهم تلــك بقــولهم

  .أو اإلنكار والتكذيبوالعناد 

ـــــــــالى -ج ـــــــــال تع پ  پ   پ      ٻ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ژ :ق

 .ژڀ

مـن هـؤالء المجـرمين  حياءداللة على  بهجاء التعبير  ،ژ ٻ  پ ژ :قوله

وتنكيس الرؤوس هو من الذل  ،ه يف الدنياتوحزنًا للذي سلف منهم من معصي ،رهبم

 . جعة إلى الدنياواليأس والهم بحلول العذاب وتعلق نفوسهم بالر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ   ژ :قـــــال تعـــــالى -د

 .ژٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ    ٹ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

أن يكــون قــد  خوفــًا ،أي بلحيتــه وذؤابتــه  ،ژٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ ژ :قولــه

                                                 
.(28: اإلسراء): سورة( 8)

 . (8/590)مجاز القرآن ألبي عبيدة : انظر( 0)

 ،(5/011)معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،(82/166)جامع البيان : انظر( 5)

(.5/160)المحرر الوجيز ، (5/02)تفسير القرآن البن أبي زمنين ، (82/162)ان جامع البي: انظر( 1)

(. 80: السجدة): سورة( 2)

.(81/02)زاد المسير  ،(1/568)المحرر الوجيز : انظر( 6)

.(822 :األعراف): سورة( 2)

.(2/020)الجامع للقرطبي ( 9)
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 استولىالذي الشديد واألسف داللة على الغضب ويف هذا التعبير  ، ر يف هنيهمقّص 

 .حين رجع ووجد قومه يعبدون العجل من دون اهللعليه السالم نفس موسى  على

ـــــــالى -ه ـــــــال تع ڀ     پ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ :ق

 . ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

داللـــة علـــى  ،  رءوســـهم وتحريكهـــا أي كـــّرروا هـــزّ   ،  ژ    پ  ڀ ژ :قولـــه

أن يتوبـوا إلـى  ن طلـب مـنهمحـيهؤالء المنافقين مـع اسـتهزاءهم وإعراض  استكبار

بـل  ،بألسـنتهم فلم يكتفوا بالتصـريح ،فعلواويستغفروا مما  ،من النفاق رسول اهلل 

 . مبالغة منهم يف اإلعراض واالستكبار واالستهزاء أكدوه بحركة لوي الرؤوس 

 :وقد ورد يف موضعين :حركة العنق -4

 .   ژڤ  ٹ   ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ژ :قال تعالى -أ

للو شاء اهلل ووالمعنى  ،منحنية ملوية :أي ژٹ  ٹ  ٹ ژ :قوله ى عل لنزَّ

ويف التعبيـر  ، عنقـه إلـى معصـية اهلل همفال يلـوي أحـد، آية يذلون هبا هؤالء الكفار

.باألعناق داللة على شدة االنقياد والخضوع واإلذعان

ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ    چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   چ  چ ژ :قـــال تعـــالى -ب

 .ژڈ  ژ    

   ژچ  چ ژومعنى  ،ما انثنى من العنقهو  :الِعْطف ، ژچ  چ ژ :قوله

                                                 
.(5/122)تفسير القرآن البن كثير ( 8)

(.2/020)الجامع للقرطبي  ،(0/126)الوجيز  المحرر: انظر( 0)

.(2 :المنافقون): سورة( 5)

.(05/502)جامع البيان ( 1)

.(9/806)تفسير ابن كثير  ،(1/218)الكشاف  ،(6/82)النكت والعيون : انظر( 2)

.(1: الشعراء): سورة( 6)

 .عن قتادة (80/552)أخرجه الطربي يف تفسيره ( 2)

.(0 :الحج): سورة( 9)

. (1/590)معاين القرآن للنحاس : انظر( 0)
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والتعبيــر بثنــي الِعطــف للداللــة علــى اإلعــراض والتكــرب والتبخــرت  ،أي الويــًا عنقــه

بـل الـذين لـيس لـديهم نقـال  وال علمـًا صـحيحًا  ،الدعاة الضاللالصادر من هؤالء 

 . الرأي والهوى ي بمجردأقوالهم ه

 :حركة ثن  الصدور -0

ـــــال تعـــــالى  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی    ۆئ  ۈئۇئ  ۆئ     ژ: ق

.ژی   ی  جئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب      حب   

  ،وانعطافهـا علـى مابـداخلها  ثني الصدور هو انحناءهـا   ،   ژۆئ  ۈئ   ژ :قوله

تعطف الثياب على ما فيهـا مـن األشـياء كما  ،والمراد إخفاء مافيها على سبيل الكناية

عظـيم العـداوة والبغضـاء وقد جاء هذا الوصـف القـرآين للداللـة علـى ،  المستورة

 .التي يخفيها هؤالء المنافقين يف صدورهم لرسول اهلل 

  :نأي الجنب -6

 .ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ           ۆ  ۆۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ژ:قال تعالى

بعـد عـن القيـام بحقـوق اهلل عـز  :والمعنى ،أي تكرب وتباعد  ژ  ۆ  ۆ ژ :قوله

ألن المعجـب نـافر مـن  ،أعجـب بنفسـه :وقيـل ،من الدعاء والـذكر والشـكر وجل

داللـة علـى التأكيـد علــى    ژۆ  ۆ   ژ :التعبيـر بقولـه ويف ، النـاس متباعـد عـنهم

ن أي بالجانـب أوالنـ ،ألن اإلعـراض عـن الشـيء أن يوليـه عـرض وجهـه ،اإلعراض

 .يلوي عنه عطفه ويوليه اهره 

                                                 
 .(2/528)تفسير ابن كثير  ،(1/0)النكت والعيون  ،(89/225)جامع البيان : انظر( 8)

. (2: هود): سورة( 0)

 .(1/8926)يف االل القرآن  ،(1/01)روح المعاين لأللوسي : انظر( 5)

. (95: اإلسراء): سورة( 1)

.(82/508)الجامع ألحكام القرآن  (82/205)جامع البيان : انظر( 2)

.(5/069)النكت والعيون ( 6)

 .(0/602)الكشاف ( 2)
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 :وسلق األلسن ، دوران األعين -1

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ    گ  ڳک  ک ک  گ  گ  گ   ژ:قــال تعــالى

ڻۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ    ڻ   ڻ  ڻڱ  ں ں  

   ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    

 ،لـة الخـوف والفـزعحا :يف هذه اآلية الكريمة يصور اهلل لنا المنافقين يف حـالتين

 ،وقد تضمن التعبير عن كل حالة داللـة مسـتقلة عـن األخـرى ،وحالة األمن والرخاء

فال يستقر نظـرهم علـى جهـة  ،جميع الجهات يفأي    ژگ  ڳ ژ  :فالحالة األولى

وعــرب بــذلك للداللــة علــى شــدة خـوف وجــبن وفــزع هــؤالء المنــافقين حــين  ،معينـة

وخــوفهم علــى أنفســهم مــن فيــه كــذهبم اهلل يظهــر ُيواجهــون بموقــف ُيمتحنــون فيــه ف

فهم لم يتظاهروا بالقوة والتماسك والخوف على الدين وأهله والتضحية من  ،القتال

 ،بل خانتهم جوارحهم فبدا ذلك من خـالل نظـراام وإن لـم ينطقـوا بكـالم  ،أجله

ين سـكرات ويشّبه اهلل دوران أعينهم بأبـدع تشـبيه كأنـه نظـر المغشـي عليـه الـذي يعـا

  .الموت وشداا

 ،أصــله بالمــاء الحــار :لغــةوالســلق  ، ژڻ   ڻ  ڻ    ژ  :الحالــة الثانيــةو

 :يقــال، خــاطبوكم أشــد مخاطبــة وأبلغهــا بألســنة شــديدة ذربــة  ژڻ     ژعنــى وم

 ليعّبـروا رفعـوا أصـوااموالمراد ،  يف خطبته خطيب مسالق وسالق إذا كان بليغًا

الحاصـل  والفـزع بمقـدار ذلـك الجـبن والخـوفاألمـن  حال تهموشجاع امعن قو

التجــريح  للداللــة علــى  ژڻ   ڻ  ڻ    ژ :فقولــه تعــالى، مــنهم حــال الجــبن

والطعن وقوة وقع ألفااهم علـى مسـامع المـؤمنين كوقـع المـاء الحـار علـى الجسـد 

 .ومطالبة منهم بالغنائم  ،مخاصمة ومجادلة عن أنفسهم ،وذلك يف حالة أمنهم

                                                 
. (80 :األحزاب): سورة( 8)

 .(81/825)الجامع ألحكام القرآن  ،(6/552)تفسير البغوي  ،(1/592)النكت والعيون : انظر( 0)

. (1/008)معاين القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 5)

 .(81/825)حكام القرآن الجامع أل ،(6/552)تفسير البغوي  ،(1/596)والعيون  النكت :انظر( 1)
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  :حركة ارتداد الطر  -8

ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱڑ  ک ک  ک    ک  گ  گ  گ    گ    ژ :قال تعالى

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ   

أي بمقدار ما تفتح عينك ثم   ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ژ :قوله  ژڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

 أي يف مقدار ما نظر نظرة، فعل ذلك يف لحظة َعْين :ممن الكال ومثله، تطرف

ألمر سليمان التنفيذ االستجابة وعلى سرعة غير لفظية تدل وهي داللة  ،واحدة

 .عليه السالم

  :حركة الفم بالتبسم والضحك -9

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے    ڻ  ڻ ژ :قال تعـالى

ــــــه ، ژۆ     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   :قول

حــال موكــدة ژڻ   ژ  :قولــهو ،أضــعف حــاالت الضـحكهــو التبسـم  ژڻ  ژ

أو  ،كما ورد يف صفة ضحك رسـول اهلل ، وضحك األنبياء التبسم ژڻ   ژ:لـــــ

وأمـا  ، النواجـذ كمـا ورد يف بعـض صـفات ضـحكه مثل بـدوّ  ،ما يقرب من التبسم

للداللـة   ژڻ  ڻ   ژ :لىاقولـه تعـعبيـر بوجـاء الت  القهقهة فال تكون لألنبياء

ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :مـن قـول النملـةسليمان عليـه السـالم  على تعجب

ــت اســمه فتعجــب ألهنــا، ژڻ    ڻ   ــن فصــاحتها ،عرف وحســن ،ونصــحها ،وم

 .تعبيرها 

                                                 
.(12 :النمل): سورة( 8)

.(1/808)معاين القرآن للزجاج : انظر( 0)

. (80/028)التحرير والتنوير  ،(5/569)الكشاف : انظر( 5)

.(80 :النمل): سورة( 1)

(.80/015)التحرير والتنوير ( 2)

. (89 :لالنم): سورة( 6)

(.620/ص)تفسير ابن سعدي  ،(80/015)التحرير والتنوير ( 2)
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  :حركة الفم بالنفخ إلطفاء النور -33

ڀ  ڀ    پ  پ  پ   ڀ  ڀ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ   ژ :قــــال تعــــالى

إبطـــــال هـــــو اإلطفـــــاء  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ :قولـــــه ژٺٺ

أو إراقة مياه على الشيء المستنير ، أو هبوب رياح، نفخ عليهالاإلسراج وإزالة النور ب

والتعبير هبذا اللفظ على سبيل التمثيل للداللة علـى شـدة حقـد  ،من سراج أو جمر

أهنـم بـذلوا مابـذلوا مـن أجـل حيـث  ،أهل الكتاب على الدين وأهله وحسـدهم لهـم

والعـداء للمـؤمنين مـن  ،وتكذيبـه وإنكار رسالة النبي  ،التشكيك بالدين والكيد له

ومن الرشـاقة أن آلـة )  :قال ابن عاشور ،إجل إزالة نور اإلسالم وانتشاره واهوره 

 .(  النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي األفواه

  :حركة الخد -33

ـــالى ـــال تع ېئ  ېئ  ژ :قولـــه ،ژىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی  ېئ ىئ ېئ  ژ :ق

هو ميـل يف  :وقيل ،الميل يف الخد خاصةهو  :وقيل ،هو ميل يف الوجهالصعر   ژىئ  

والتعبيـر ،  وقـد صـعر خـده وصـاعره ،العنق وانقالب يف الوجـه إلـى أحـد الشـقين

 .بذلك للداللة على النهي عن التكرب واإلعراض عن الناس

 

                                                 
.(50: التوبة): سورة( 8)

(.82/828)التحرير والتنوير ( 0)

(.1/802)تفسير ابن كثير  ،(5/06)المحرر الوجيز : انظر( 5)

 (.82/828)التحرير والتنوير ( 1)

. (89: لقمان): سورة( 2)

.(81/60)والجامع ألحكام القرآن  ،(عرص): (1/126)لسان العرب ( 6)

وسـعيد بـن  ،وأبـي الجـوزاء ،ويزيـد بـن األصـم ،وعكرمـة ،مجاهدو ،والضحاك ،عن عكرمةروي هذا ( 2)

ــر ــد ،والضــحاك ،جبي ــن زي ــرهم ،واب ــان : انظــر .وغي وتفســير القــرآن العظــيم  ،(02/811)جــامع البي

(6/525). 
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  : ة الرجلينحرك -35

هـذا هنـي ،      ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب    یجئ  ىئ    ی  ی  ی   ژ :قال تعالى

ىئ    ی  ی   ژ :ولـهفق ،وكالهمـا هنـي عـن التكـرب والخـيالء والفخـر ،غير النهي السابق

 وهو النشاط والمشـي فرحـًا ،حركة الرجلين بالمشي مرحًاوصف ل فيه ژی      ی

والتعبير هبذا للداللة على النهي عن المشـي متبخـرتا   ، ةيف غير شغل ويف غير حاج

 .معجبًا بنفسه فإن هذا يبغضه اهلل تعالى  ،ناسيًا المنعم ،متكربا  جبارا  عنيدا  

  :حركة التمط  -30

همـا ، المـط والمطـو  ژک ژ :قوله ،ژک    ک    ژ  ڑ  ڑ    ک   ژ   :قال تعالى

يلـوي مطـاه  :والمعنـى ،إذا مددت هبـم يف السـير طوا  مطوت بالقوم م :ويقال، المد

والتعبير بذلك للداللة على النهـي عـن المشـي تبخـرتا   ،هو الظهر :والمطا، تبخرتا  

  .وهو وصف لإلنسان المكذب ،وتكربا  وإعجابًا

  :حركة القد  -34

ــالى ــال تع ڀ  ڀ  ڀ     پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  :ق

أي  ژپ  پ  پ  پ    ژ :قولـــــــــه ، ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

أو ، وإنمـا هـذا مثـل لكـل مبتلـى بعـد عافيـة ،نفتهلكوا بعد أن كنـتم مـن الهـالك آمنـي

ـْت القـدم إذا و ، ساقط  يف ورطة بعد سالمة نقلـت اإلحسـان مـن حـال خيـر إلـى  زلَّ

                                                 
.(89: لقمان): سورة( 8)

.(81/22)قرآن الجامع ألحكام ال( 0)

تيســير الكــريم الــرحمن  ،(6/525)تفســير القــرآن العظــيم ، (81/22)الجــامع ألحكــام القــرآن : انظــر( 5)

.(619/ص)

.(55 :القيامة): سورة( 1)

.(مطا): (82/092)لسان العرب ( 2)

.(00/560)التحرير والتنوير  ،(01/90)جامع البيان ( 6)

.(00/560)التحرير والتنوير : انظر( 2)

. (01 :النحل): سورة( 9)

.(82/099)جامع البيان ( 0)
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 حال شر

 ،ق التـي أعطيـت باسـم اهللوعّبر به للداللة على توكيـد الوفـاء بـالعهود والمواثيـ

 .وتحذير من نكث العهود أو االستخفاف هبا 

 

*                  *                 * 

                                                 
.(5/180)المحرر الوجيز ( 8)

 .(81/069)التحرير والتنوير  ،(1/282)تفسير ابن كثير  ،(82/820)الجامع ألحكام القرآن : انظر( 0)
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 اخلامة

 
َّ
وقـد خلصـت فيـه إلـى  ،بدراسـة هـذا البحـث وإتمامـه الحمد هلل الذي منَّ علـي

 .جملة من النتائج والتوصيات

  :أما النتائج فأهمها

د المعاين مع تجـّدد األيـام، مستمر العطاء، الفيضالقرآن الكريم دفَّاق  - ، متجدِّ

وسيظل كذلك إلى ، اليزال يكشف لنا الكثير من دالئل إعجازه الذي هبر به العالمين

 .أن يرث اهلل األرض ومن عليها

فهـي التـي ، احتلت علوم الداللة اللغوية وأدوااا منزلة رفيعة عنـد المفسـرين -

وتسـتخرج ، وتسرب أغوار معانيـه، اط أسرار القرآن الكريمعلى استنب -بعداهلل–تعين 

 .فضال  عن إبانتها عن وجوه تفّرده وإشارات إعجازه، من بحاره آللئها ودّرها

 .وطبيعية، وعقلية ،وضعية :تنقسم الدالالت غير اللفظية إلى -

وارتباطها بالثقافة ودرجـة ، االستمرارية: منها، للدالالت غير اللفظية سمات -

 .والغموض، لسياقا

 .جاءت اآليات القرآنية تحمل العديد من الدالالت والمعاين وبصور متعددة-

مدى تأثير الدالالت غير اللفظية يف التواصل مع اآلخـرين وتصـوير المشـاعر  -

 .وأهمية ذلك يف الحياة

 .إيماءات الجسد من الوسائل التي تحقق الكثير من التجاوب بين الناس ُتعدُّ  -

أو ، للــدالالت غيــر اللفظيــة أن تحــل أحيانــًا محــل الــدالالت اللفظيــةيمكــن -

 .أو مؤكدة ،تكون مكملة لها

القرآن الكريم على تطبيق بعض اإليماءات واإلشارات والتي فيها تعبير  حثَّ  -

 .عن الحب والتيلف

ر القرآن من بعض اإليماءات واإلشارات التي فيها كرب وغطرسة وخيالء -  ،حذَّ

ركما  لما يرتتب عليها  ؛كالغمز واللمز والهمز من بعض حركات الجسد المؤذية حذَّ

 .من عداء وبغضاء بين الناس
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  :التوصيات

ومحاولة الوقوف ، والبحث عن كنوزه ، ضرورة االهتمام بتدبر القرآن الكريم -

 .على ُدَرره وأعاجيبه ومحاولة توايفها يف حلِّ مشاكل العصر الحاضر وتطويره

رفة وفهم إيماءات الجسد التي حثَّ القـرآن الكـريم علـى تطبيقهـا ضرورة مع -

ألنَّ يف تطبيقها دعوة لنشـر الحـب  االبتسامة والسمت الحسن ونحو ذلك؛وأمر هبا ك

 .والمودة والتيلف والتعاون بين المسلمين والعيش بسالم واطمئنان

عاة والمعلمين والمربِّين على توايـف اللغـة غيـر الل - أو مـا  -فظيـة تشجيع الدُّ

وذلـك بغـرض ، يف جميع وسائل الـدعوة والتعلـيم والرتبيـة -لغة الجسد: يسمى بـــــ

وإليصال ، كسب اآلخرين واحتوائهم وإحاطتهم بمشاعر األخوة والرحمة والعطف

على أن يقتدوا بنهج نبينا الكريم صـلى ، المشاعر والخير إليهم بصورة أفضل وأسرع

مـا  ال يخفـى أنَّ السـيرة الَعطِـرة ، وأسـلوبه يف التعامـل وبطريقتـه، اهلل عليه وسـلم  ومَّ

ر لنا  كثيـرا  مـن اإليمـاءات ، لنبينا الكريم صلى اهلل عليه وسلم َحَوْت كنوزا  ثريَّة ُتَصوِّ

وفيها التصوير اآلسـر ، الجسدية والتعابير البصرية والسمعية له صلى اهلل عليه وسلم 

ــه واحتوائــه لصــحابته ر وكــذلك كثيــر رحمتــه بالنــاس ، ضــوان اهلل علــيهملشــديد حبِّ

 .أجمعين 

 

*                  *                 * 
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 املصادر واملراجع

  .القرآن الكريم -

 :تحقيــق (هـــ026ت) محمــد بــن إســماعيل البخــاري: تــأليف .األدب المفــرد -8

 هــ8120 الثالثـة :ط، بيـروت –دار البشائر اإلسالمية ، محمد فؤاد عبدالباقي

 .م8090 -

العـدد  ،مجلـة المسـلم المعاصـر ،عبـداهلل عـودة .د :تـأليف .االتصال الصامت -0

 .الرابع والعشرون

محمـود بـن أبـى الحسـن بـن الحسـين  :تـأليف .إيجاز البيان عن معـاين القـرآن -5

حنيــف بــن  .د :تحقيــق ،(هـــ222 ت )نجــم الــدين ، النيســابوري أبــو القاســم

 .ـه8182األولى  :الطبعة بيروت –إلسالميدار الغرب ا ،حسن القاسمي

عالء الدين أبو الحسن علـي بـن  :تأليف .التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه -1

 :تحقيــق ،(هـــ992 ت)ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي 

 -مكتبـة الرشـد  ،أحمد السـراح .د، عوض القرين. د، رحمن الجربينعبدال.د

 .م0222 -هـ 8108 األولى :بعةالط ،الرياض ،السعودية

 :تحقيـق ،(هــ986 ت)علي بن محمد بن علـي الجرجـاين  :تأليف .التعريفات -2

ــة بيــروت  ،جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر ــان –دار الكتــب العلمي  ،لبن

 .م8095-هـ 8125األولى  :الطبعة

بـن محمـد   بن عيسىعبداهلل محمد بن عبداهللأبو  :تأليف .تفسير القرآن العزيز -6

 :تحقيـق ،(هــ500ت)اإللبيري المعروف بـابن أبـي َزَمنِـين المـالكي ، المري

 –الفـاروق الحديثـة  ،محمد بن مصطفى الكنز - حسين بن عكاشة عبداهللأبو

 .م0220 -هـ 8105 األولى: الطبعة ،القاهرة -مصر

 كثيـــر بـــن عمـــر بـــن إســـماعيل الفـــداء أبـــو :تـــأليف .العظـــيم القـــرآن تفســـير -2 

ــق، (هـــ221ت) ــد :تحقي ــدين شــمس حســين محم ــب دار، ال ــة الكت ، العلمي

  .هـ8180 - األولى :ط، بيروت – بيضون علي محمد منشورات
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 :تـأليف .التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفال العامية واألمثلة الفقهية -9

أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري 

ــوىف) ـــ126: المت ــق ،(ه ــاس:تحقي ــاة ،إحســان عب ــة الحي ــروت –دار مكتب  ،بي

 .م8022، األولى: الطبعة

 بـن ناصـر بن عبدالرحمن :تأليف .المنان كالم تفسير يف الرحمن الكريم تيسير -0

ــداهلل ــق (هـــ8526 ت) الســعدي عب ــدالرحمن :تحقي ــن عب ، اللويحــق معــال ب

 .م 0222- هـ8102 األولى :ط، الرسالة مؤسسة

ــل جــامع  -82 ــان يف تأوي ــرآنآي البي ــأليف. الق ــر الطــربي  :ت ــن جري  ت)محمــد ب

 هــ8102األولـى  :ط،  مؤسسة الرسالة أحمد محمد شاكر :تحقيق، (هـ582

 .م 0222 -

أبــو عبــداهلل محمــد بــن أحمــد الخزرجــي  :تــأليف .الجــامع ألحكــام القــرآن -88

الكتـب دار ، وإبراهيم أطفيش، أحمد الربدوين :تحقيق، (هـ628ت)القرطبي 

 .م 8061 -هـ 8591، الثانية :الطبعة، القاهرة –المصرية 

محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة  :تــأليف .حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر-80

 .لبنان –بيروت  ،دار الفكر ،(هـ8052: ت)الدسوقي المالكي 

أبـو العرفـان :تـأليف.حاشية الصبان علـى شـرح األشـمونى أللفيـة ابـن مالـك-85

-دار الكتب العلميـة بيـروت ،(هـ8026 ت)الصبان الشافعي محمد بن علي 

.م8002- هـ8182األولى : الطبعة ،لبنان

حسـن :تأليف .حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع-81

– دار الكتـب العلميـة ،(هــ8022 ت)بن محمد بن محمود العطار الشافعي ا

 .لبنان

علي بن ، أبو الحسن :تأليف .طالب الرباينحاشية العدوي على شرح كفاية ال-82

يوســف الشــيخ محمــد  :تحقيــق ،(هـــ8890 ت)أحمــد الصــعيدي العــدوي 

 .م8001 -هـ 8181 ،بيروت –دار الفكر : الناشر، البقاعي
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 :القـاهرة، مكتبـة االنجلـو المصـرية، محمود عكاشـة :تأليف .الداللة اللفظية-86

 .م0220مصر 

، دار الضـياء للنشـر، كريم مجاهـدعبـدال :تـأليف .ربالداللة اللغوية عند الع -82

 .م8092االردن 

 :ط، باكسـتان  –إدارة ترجمان السنة ، ابن تيمية :تأليف .الرد على المنطقيين -89

  .هـ8506سنة ، الثانية

 ،شـاكر عبدالحميـد :ترجمـة، جيلين ويلسون :تأليف .سيكلوجية فنون األداء-80

            .م0222الكويت  ، سلسلة عالم المعرفة

 –عمان  :دار المسيرة ،محمد بني يونس.د.سيكولوجيا الواقعية واالنفعاالت -02

  .م0222الطبعة األولى  ،األردن

، (هـــ110 ت) بطــال بــن خلــف بــن علــي :تــأليف .يالبخــار صــحيح شــرح -08

 :ط، الريـاض، السـعودية، الرشـد مكتبـة، إبـراهيم بـن ياسـر تمـيم أبو: تحقيق

 .م0225 - هـ8105 الثانية

رحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم عبـدالأبـو  :تأليف .كتاب العين-00

د إبــراهيم ، د مهــدي المخزومــي :تحقيــق ،(هـــ822ت)الفراهيــدي البصــري 

  .دار ومكتبة الهالل ،السامرائي

، مكتبة دار العروبـة للنشـر والتوزيـع، أحمد مختار عمر: تأليف، علم الداللة -05

 .م8090الكويت 

ديـــوان ، فــايز الدايــة :تــأليف.علــم الداللــة العربــي بــين النظريــة والتطبيــق-01

 .م8098الجزائر ، المطبوعات الجامعية

، يآبـاد مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز :تـأليف .القاموس المحيط -02

، محمد نعيم العرقُسوسي :إشراف، مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة :تحقيق

 .م 0222 - هـ8106الثامنة  :ط، بيروت، مؤسسة الرسالة 
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، لبنان، بيروت –دار صادر ، محمد بن مكرم بن منظور :تأليف .لسان العرب -06

 .هـ8181 -الثالثة 

 ،(هـ020ت)أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري  :تأليف .مجاز القرآن -02

 :ولــىاأل الطبعــة ،القــاهرة –مكتبــة الخــانجى  ،محمــد فــواد ســز ين :تحقيــق

 .هـ8598

 المالكي الدينوري مروان بن أحمد بكر أبو :تأليف. العلم وجواهر المجالسة -09

 الرتبيـة جمعيـة، سـلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق، (هـ555 ت)

  .هـ8180 بيروت – حزم ابن دار، البحرين – اإلسالمية

ق بن غالب بن عطية عبدالح :تأليف .المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز -00

دار الكتـب ، عبدالسـالم عبدالشـايف محمـد :تحقيـق، (هــ210 ت)األندلسي 

.هـ8100 -األولى : ط، بيروت –العلمية 

ــاج القاصــدين -52 ــأليف .مختصــر منه ــة :ت ــن قدام ــق و، اب ــقتحقي شــعيب  :تعلي

 .هـ8509بيروت  –دمشق ، مكتبة دار البيان، وعبدالقادر األرناؤوط

قادر عبـدالمحمد األمين بن محمد المختار بن  :تأليف.ول الفقهمذكرة يف أص-58

 ،المدينـة المنـورة، مكتبة العلـوم والحكـم ،(هـ8505 ت)الجكني الشنقيطي 

 .م0228، الخامسة: الطبعة

أحمـد بـن محمـد بـن علـي  :تـأليف .المصباح المنير يف غريب الشرح الكبيـر -50

  .بيروت –المكتبة العلمية ، (هـ222نحو  ت)الفيومي 

 ،(هـــ559ت)أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد  :تــأليف .معــاين القــرآن -55

 :الطبعــة ،مكــة المرمــة -جامعــة أم القــرى  ،محمــد علــي الصــابوين :تحقيــق

 .هــ8120 األولى

أبـو إسـحاق ، إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل: المؤلـف .معاين القرآن وإعرابه -51

ــاج  ــعبــدال :تحقيــق، (هـــ588ت)الزج  –عــالم الكتــب  ،ده شــلبيجليل عب

.م 8099 - هـ8129األولى  :الطبعة ،بيروت
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ــاييس اللغــة -52 ــأليف .معجــم مق ــارس  :ت ــن ف ــق، (هـــ502: ت)أحمــد ب  :تحقي

.م8020 -هـ 8500 دار الفكر، عبدالسالم محمد هارون

، حامد عبـدالقادر، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى :تأليف .المعجم الوسيط -56

  .دار الدعوة، مع اللغة العربية بالقاهرةمج، محمد النجار

أبو القاسم الحسين بن محمد المعـروف  :تأليف .المفردات يف غريب القرآن -52

دار ، صــفوان عــدنان الــداودي :تحقيــق، (هـــ220 ت)بالراغــب األصــفهانى 

 .هـ8180 األولى: ط، دمشق -الدار الشامية ، القلم

، (هـ122 ت)ي بن محمد الماوردي أبو الحسن عل :تأليف .النكت والعيون -59

بيـروت  -دار الكتب العلميـة ، السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم :تحقيق

  .لبنان –

، ـهـ8151، حذيفـة السـامرائي .د :تأليف .وسائل االتصال الحديثة وتأثيرها -50

 العراق –كلية العلوم اإلسالمية 

 

*                  *                 * 
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 ملخص البحث

وجـاَء هـذا البحـُث ، يحتلُّ علُم الوقِف واالبتداِء مكانة  رفيعـة  بـين علـوِم القـرآنِ 

 الضوَء على مصدر  متقدم  من مصا
َ
ويستعرُض فيه حياَة ، دِر هذا العلِم الشريِف ليلقي

ينََوِري ومكانَتــه العلميــةَ  ــه يف الوقــِف ، مؤلِفــه أحمــَد بــِن جعفــر  الــدِّ وُيعنــى بتتبــِع آرائِ

ويبـين ، ويحاول الكشَف عن منهِجه ومصطلحاتِه فيها، واالبتداِء من مصادَر مختلفة  

 .موقَف العلماِء منها

أحمـد بـن ، كتـاب التمـام، وقـف التمـام، بتـداءاال، الوقـف :المفتاحيةالكلمات 

 .الدينوري، جعفر

 

*                  *                 * 
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 املقدمة

 ربِّ العالمين
ِ
نبينا ، والصالُة والسالُم على أشرِف األنبياِء والمرسلين، الحمُد هلل

 :وبعدُ ، محمد  وعلى آله وصحبِه أجمعين

ف اهلل عز وجل هذه األ يژمَة بأن أنزَل عليها كتاب ـا فقد شرَّ تِيهِيٱۡلَبَِٰطُليِمۢنيَبۡۡيِ
ۡ
ييَأ َّلا

يَيِيند ي ِنۡنيَكِينيَحم يمِّ يتزَنِينل  ـه العلمـاءُ ، [10: فصـلت] ژيََديۡهِيَوََّليِمۡنيَخۡلفِهۦِۖ إليـه  فوجَّ

ــا، تــالوة  ، ههم يف خدمتِــأوقــاتِ  وصــرفوا أنفــَس ، هماهتمــامَ  ــا، وحفظ  ا، وفهم  ، وتفســير 

 وتقـويمُ ، هئِـأدا سـنُ ؛ ُح عن طبقة   وتناقلوه طبقة  ، وا به وحفظوهاعتنَ  وكان مما، وعمال  

 تلـك األحكـامِ  ن أبـرزِ مِـو، هه وآدابِـتالوتِـ أحكـامِ  وال يتأتى ذلـك إال بمعرفـةِ ، هتالوتِ 

؛ لمـا لهـا اآليـاِت  ما ُيعين على فهـمِ  ؛ إذ هي من أهمِّ واالبتداءِ  الوقِف  أحكامُ : هاوأهمِّ 

المعنـى إال  فهـمُ  ؛ وال يصـحُّ «مـن آثـاره إذ هـي أثـرأ ، التفسيرِ  لمِ بع أكيدة   عالقة  »من 

ـا اسـتقرؤوها ممـن سـبقهم مـن واالبتـداءِ  الوقـِف  رعايةِ  بحسنِ  ـدوا لـذلك أسس  ؛ فقعَّ

 عمَّ  العلماءِ 
ِّ
، همتالوتِ  يف طرِق  ه الكرامِ صلى اهلل عليه وسلم وصحابتِ  ا تلقوه عن النبي

  .هم لتلك المواطنِ ومراعاتِ 

ا كان علمُ ولـ بـه يف  كرت؛ احتفى العلماءُ التي ذُ  بتلك األهميةِ  واالبتداءِ  الوقِف  مَّ

جامع البيان عن : )التفسيرِ  في مصنفاِت ف، منه متفرقة   فأودعوا فيها مسائَل ، هممصنفاتِ 

االسـتغناء يف )و، (ـهـ582ت) الطـربيِّ  جريـر   بـنِ  محمدِ  لإلمامِ ، (تأويل آي القرآن

  محمدِ  لإلمامِ  ،(علوم القرآن
ٍّ
الكشـف والبيـان )و، (هــ599 ت) دفـويِّ األُ  بن علي

  محمد   بنِ  أحمدَ  لإلمامِ ، (رآنعن تفسير الق
ِّ
 .وغيرها، (هـ102ت ) الثعلبي

يحيـى بـِن  لإلمـامِ  (معاين القـرآن) :هه وإعرابِ وغريبِ  معاين القرآنِ  يف مصنفاِت و

                                                 
 (.892: )أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم (8)

 (.2/065)، (2/610): نظري( 0)

 (.020و/5)، (08ل/8: )نظري( 5)

 (.82/029)، (6/520: )نظري( 1)

 (.125، 8/88: )نظري( 2)
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  لإلمامِ  (رآنغريب القتفسير )و، (هـ022ت ) الفراءِ  زياد  
ِ
 قتيبـةَ  مسلِم بنِ  بنِ  عبداهلل

 لزجــاِج إلمــاِم إبــراهيَم بــِن الســري ال (معــاين القــرآن وإعرابــه)و، (هـــ026ت )

 . وغيرها، (هـ588ت)

 أئمةُ : فمن أولئك، بالتصنيِف  واالبتداءِ  الوقِف  علمَ  قد أفردَ  العلماءِ  بل إن بعَض 

 ويعقــوَب ، (هـــ860ت ) نــافع  اإلمــاِم و، (هـــ826ت ) حمــزةَ  كاإلمــامِ ، القــراءاِت 

   .(هـ016ت ) وحفص  ، (هـ022ت)

ا ن أفردها بالتصنيِف مَ  ومن أبرزِ  كاإلمـاِم أبـي جعفـر  ، واللغـةِ  النحوِ  علماءُ  :أيض 

 
ِّ
، (هــ008ت ) وثعلـب  ، (هـ090ت ) الدينوريِّ  أحمدَ و، (هـ892ت )الرؤاسي

 .(هـ559) والنحاسِ ، (هـ509ت )وابِن األنباري 

  رحمةُ  األعالمِ  من األئمةِ  وغيرهم كثيرأ 
ِ
ا اهلل  .عليهم جميع 

 الضــوَء علــى مصــدر  متقــدم  مــن مصــادِر هــذا العلــِم 
َ
وجــاَء هــذا البحــث ليلقــي

 .الشريِف لمؤلِفه أحمَد بِن جعفر  الِدينََوِري

 :مشكلة البحث

أحمــَد بــِن جعفــر   مــا أبــرُز آراءِ : يحــاوُل البحــُث أن يجيــَب عــن األســئلِة اآلتيــةِ 

ْينََوِري يف الوقِف واالبتداِء مِن خالِل مصادِر الدراسِة؟ هل له اصطالحاتأ خاصةأ  الدِّ

يف الوقِف واالبتداِء؟ هل كان ألحمَد بِن جعفر  توجيهاتأ يعضُد هبا أقواَله وآراَءه؟ ما 

ه؟ ومـا موقـُف موقُفه مِن أقواِل العلماِء الذين يرى خالَف قولِهم يف الوقِف أو توجيهِ 

ا واختالف ا؟   أهِل العلِم مِن أهِل الصنعِة بيرائِه وأقوالِه اتفاق 

                                                 
 (.568، 12: )نظري( 8)

 (.1/515)، (0/050): نظري( 0)

 (. 05 -8/00: )الفهرست: نظري( 5)

 (.0/8122: )وكشف الظنون، (8/805: )الفهرست: نظري( 1)

 .شاء اهلل يف المبحث األوليأيت التعريف عنه إن سو، موضوع البحث وهو (2)

 (. 0/8122: )وكشف الظنون، (006، 8/805: )الفهرست: نظري( 6)

 (. 0/8122: )كشف الظنون: نظري( 2)
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 :أهمية البحث وأسباب اختياره

 .مكانُة أحمَد بِن جعفر  العلميةُ  -8

واسـتدالُل أئمـِة اللغـِة والقـراءاِت ، قيمُة أقوالِه العلميِة يف الوقـِف واالبتـداءِ  -0

 .وعنايتهم هبا

ــا الدراســُة األُولــى  -5 ــَب علمــي–أهن ــربز جهــوُده يف الوقــِف  ؛-حس إذ لــم ُت

ال يـزاُل يف عـداِد  سـيما أن كتاَبـه يف هـذا العلـمِ  وال، ولم ُتجمع أقواله بعـدُ ، واالبتداءِ 

 .المفقودِ 

أن له اختيارات  خالَف فيها العلماَء يف بعِض المواطِن؛ ممـا يسـتدعي جمـَع  -1

ــا ــه عموم 
ــة  ، أقوالِ ــة  تحليلي ــِة  ودراســتِها دراســة  موازن ــراِز اإلضــافِة العلمي ــة ؛ إلب نقدي

 .ووجُه اختياراتِه فيها، المتعلقِة هبذا الباِب 

2-  
ِ
ا علــى ، الرغبــُة يف جمــِع أقوالـِـه يف موضــع  واحــد  خدمــة  لكتــاِب اهلل وتيســير 

 .الباحثين لمن أراَد منهم دراسَة آراِء العلماِء المتقدمين يف الوقِف واالبتداءِ 

 :أهدا  البحث

 .حمَد بِن جعفر  ومكانتِه العلميةِ التعريُف بأ -8

؛ لتهيئتِهـا لدراسـتِها  -0 جمُع أقوالِه وآرائِه يف الوقـِف واالبتـداِء يف مكـان  واحـد 

 .وتحقيِق النظِر فيها

ـــداءِ  -5 ـــِف واالبت ـــامِّ يف الوق ـــه الع ـــه ومنهِج
ـــن اختياراتِ  وصـــيِه ، الكشـــُف ع

 .الوقوِف عنده

ِصـيغها؛ إلمكـاِن دراسـتِها  إلى أنواع  حسـَب  -بعد حصِرها-تصنيُف أقوالِه  -1

؛ لينتَج عن ذلك إضافةأ علميةأ للتخصصِ   .دراسة  تحليلية  معمقة 

 :البحث حدود

 محـددة   مصـادرَ  مـن خـاللِ ، واالبتـداءِ  بـِن جعفـر  يف الوقـِف  أحمـدَ  أقـوالِ  جمعُ 

وذلك فيما يتعلُق بتصريِح أصحاِب  -وقد بلغت مئة  وتسعة  وستين نقال  بغيِر تكرار  –
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أو ، أما الوقوُف الــُمجمع عليهـا، المصادِر بنسبِة هذا القوِل إلى أحمَد بِن جعفر   تلك

مـع ذكـِر . ما قيَل يف أنه قوُل أصحاِب التماِم؛ فلم أذكرهـا مـا لـم ُتنسـب إليـه صـراحة  

ح بموافقتِـه لـه، أقواِل العلماِء الذين خـالفوه يف بعـض اختياراتِـه وموازنـِة ، وَمـن صـرَّ

 .يف كتابِه المكتَفى( هـ111ت )اإلماِم الداينِّ  أقوالِه بأقوالِ 

وكذا اإلشارُة إلى األقواِل التفسيريِة التي ُسـبق إليهـا ونسـبتِها إلـى مفسـِريها مـن 

إال مـا كـان  -ممـا كـان لـه أثـرأ علـى اختيـاِره للوقـِف أو توجيهـه–الصحابِة والتابعين 

ــا عليــه؛ فــال ُيشــار إليــه ــر  الطــربيِّ وُيعتمــد يف ذلــك علــى تف، مجمع    ¬ســيِر ابــن جري

 .باإلضافِة إلى مصادِر الدراسةِ ، (هـ582ت )

 لها، والمصادُر المعتمُد عليها سبعةأ 
ِّ
 :وهي مرتبةأ حسَب التسلسِل الزمني

 (.هـ559ت )ألحمَد بِن محمِد بِن إسماعيَل النحاسِّ : القطع واالئتناف -8

، رحمن المطروديعبدال: يِق بتحق، واعتمدُت فيها على طبعِة دار الكتِب العلميةِ 

وُتمـم السـقُط يف البحـِث بـالرجوِع إلـى ، إال أهنا طبعةأ فيها سقطأ وشيءأ من األخطـاءِ 

 .ُأشيَر إلى ذلك يف موضِعه، النسخِة المخطوطِة من كتاِب القطِع واالئتناِف 

ِّ بِن أحمَد األدفويِّ لمحمِد ب: االستغناء يف علوم القرآن -0
 (.هـ599ت)ِن علي

، وهي يف سبعِة مجلـدات  ، تمدُت على النسِخ المخطوطِة الفريدِة للكتاِب واع

، وسـورِة آل عمـران، ويتضمُن آخَر سورِة البقـرةِ )ومجلد  آخر  يف عداِد المفقوِد اليوَم 

وتقوُم جامعـُة أمِّ القـرى المباركـُة باإلشـراِف علـى مشـروِع ، (وأوِل المائدةِ ، والنساءِ 

 .الكبيرِ تحقيِق هذا التفسيِر 

                                                 
ــــع ( 8) ــــس العلمــــي -األلوكــــة)وجــــداا مرفوعــــة يف موق ــــاريخ، (مجلــــس المخطوطــــات: المجل : بت

وذكـر الكاتـب (. سالنحا: القطع واالئتناف: مخطوط: )بعنوان( م80/8/0286 -هـ 9/1/8152)

وهي نسخة ، ن على آخرهاوكذا ُدوِّ . أن تاريخ نسخها عام خمسمئة وثالث وخمسين( أحمد البكري)

 .8095: مايكروفيلم رقم، تركيا -بإسطانبول( كوبرلي)من مكتبة أحمد فاضل باشا 

أمـا المجلـد . يـاترك-مـن مكتبـة سـليم آغـا بإسـطانبول ، والسـابع، والرابع، لمجلد األول منها والثالثا( 0)

. مجموعـة حـافظ أحمـد باشـا، تركيـا -فمن مكتبة السليمانية بإسـطانبول، والخامس والسادس، الثاين

 .وستأيت بيانات النسخ يف ثبت المصادر إن شاء اهلل تعالى

من أول تفسير ، بجامعة أم القرى( الماجستير)قد قامت الباحثة بتحقيق جزء منه لنيل الدرجة العالمية و( 5)

= 
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 : الهداية إلى بلوغ النهاية -5
ِّ
 بِن أبي طالب  القيسي

ِّ
 (.هـ152ت )لمكي

 .وهي مجموعُة رسائَل علمية  بتحقيِق عدد  من الباحثين، طبعُة جامعِة الشارقةِ 

 ل: الوقف على كال وبلى يف القرآن -1
ِّ
 بِن أبي طالب  القيسي

ِّ
 (.هـ152ت)مكي

ار: بتحقيِق ، طبعُة مكتبِة الثقافِة الدينيةِ   .حسين نصَّ

ـــدا -2 ـــف واالبت ـــى يف الوق ـــ: المكتف ـــاَن ب ـــداينِّ لعثم ـــاَن ال ـــِن عثم ـــعيِد ب ِن س

 (.هـ111ت)

 .يوسف المرعشلي: بتحقيِق ، طبعُة مؤسسِة الرسالةِ 

 الجزريِّ : التمهيد يف علم التجويد -6
 (.هـ955ت )لمحمِد بِن محمد 

 .علي حسين البواب: بتحقيِق ، طبعُة مكتبِة العارِف 

كريِم بِن محمـد  األشـموينِّ عبدالألحمَد بِن : ر الهدى يف الوقف واالبتدامنا -2

 (.88ت بعد القرن )

 .شريف أبو العال العدوي: بتعليِق ، طبعُة داِر الكتِب العلميةِ 

 :ما يلي، ومن األسباِب الداعيِة إلى اختياِر هذه المصادرِ 

 .قيمُة الكتِب العلميِة ومكانُة مؤلِفيها ( أ

وأخـرى يف ، فمنهـا َمـا هـو يف التفسـيرِ ، ِت العلـوِم لهـذه الكتـِب تنوُع مجـاال  ( ب

 .ومنها َما ُكتَب يف علِم الوقِف واالبتداِء خاصة  ، القراءاِت وعلومِها

كفايُة النقوالِت الواردِة فيها عن أحمَد بِن جعفر  للدراسِة؛ حيـُث يمكـُن أن   ( ت

ْينَ  ا عن منهِج أحمَد بِن جعفر  الـدِّ ا عامًّ ، َوِري وآرائِـه يف الوقـِف واالبتـداءِ ُتعطي تصور 

 .وبياِن موقِف العلماِء منها

 

                                                 
= 

دراسـة  -حتى آخر اآليـة الرابعـة والعشـرين مـن سـورة يـونس، آلية الحادية والثمانين من سورة التوبةا

أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن )أمــين محمــد عطيــة باشــا : بإشــراف فضــيلة األســتاذ الــدكتور، وتحقيــق

 .ألفونوقشت الرسالة يف الثامن من شعبان لعام سبعة وثالثين وأربعمئة و(. بجامعة أم القرى
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 :الدراسات السابقة

لـم أقـف علـى مـن  ؛العربيـةِ  والفهـارسِ  العامـةِ  من المكتبـاِت  يف عدد   بعد بحث  

ْينََوِري يف الوقِف واالبتداءِ  وال على َمن تـرجَم لـه يف ، جمَع أقواَل أحمَد بِن جعفر  الدِّ

ا مستقال  يف بحث  أو رسالة  أكاديمية  ، لة  دراسة  مستق وجـلُّ َمـا وقفـُت ، أو عقَد له جزء 

أو إحاالت  يف متوِن البحـوِث إلـى تلـك الكتـِب ، يف كتِب الرتاجمِ  مبثوثةأ  عليه تراجمُ 

ـا لألهـداِف وترجمتِها ترجمة  تعريفية  موجزة   ؛ فعزمُت على جمِعها وعرِضها؛ تحقيق 

 أستمدُّ العوَن والسدادَ ، ا البحُث التي من أجلِها ُكتب هذ
ِ
 .ومن اهلل

 :منهج البحث وإجراءاته

 :ة  أساسي ثالثِة مناهَج  وفَق  هذا البحُث  يسيرُ 

وحياتِـه ونشـأتِه ، وذلك بذكِر ترجمِة أحمَد بـِن جعفـر   :المنهج التاريخ  :األول

 .العلميةِ 

ــاين ــتقرائ  :الث ــنهج االس ــ :الم ــِن جعف ــَد ب ــواِل أحم ــِع أق ــك بتتب ــورِة وذل ر  المنث

وترتيبهــا يف البحــِث وفــَق ، واســتخراِجها مــن المصــادِر المــذكورِة يف حــدوِد البحــِث 

وَمن ردَّ عليه من العلمـاِء ممـن ُعرفـوا ، وذكِر َمن وافَقه. ترتيِب اآلياِت يف المصحِف 

 .باالشتغاِل بعلِم الوقِف واالبتداءِ 

ِل أحمـَد بـِن جعفـر  وذلـك بتصـنيِف أقـوا :اإلحصـائ  الوصـف المنهج : الثالث

وتلخـيِص بياناتِهـا إلـى ، وتقسيمها حسَب المصادِر حسَب صيِه الوقوِف الواردِة عنه

؛ ليسهَل تفسيُرها وتحليُلها باإلضافِة إلى عرض  موجز  لمنهِج أحمَد بِن جعفر  . أرقام 

 .يف الوقِف واالبتداِء من خالِل النقوالِت الواردِة عنه

 :خطة البحث

 وذلــك علـــى ، وخاتمــة  ، وثالثــِة مباحــَث ، مــن مقدمــة   البحــِث  خطــةُ  تتكــونُ 

 :التالي النحوِ 

وأهـداِف ، وأهميِة البحِث وأسـباِب اختيـاِره، مشكلِة البحِث : واحتوت على :المقدمة
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 .وخطِة البحِث ، ومنهِج البحِث وإجراءاتِه، والدراساِت السابقةِ ، وحدودِه، البحِث 

 .الدينوريترجمة أحمد بن جعفر : المبحث األول

 .التعريف بكتاب أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء: المبحث الثاين

ا بمصطلحاِت عنواِن الكتـاِب ، وذكرُت فيه صحَة نسبِة الكتاِب إليه كمـا ، وتعريف 

ا منهَج أحمَد بِن جعفر  وآراَءه يف الوقِف واالبتـداءِ  ، ومصـطلحاَته فيهـا، بينُت فيه أيض 

 . مع ذكِر أمثلة  توضُح ذلك

 .النقوالت الواردة عن أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء: المبحث الثالث

، وقمُت فيه بجمِع النقوالِت الواردِة عنه يف الوقِف واالبتداِء مِن مصادِر الدراسةِ 

 . وموازنِة أقواِل العلماِء بأقوالِه وآرائِه حسَب حدوِد الدراسةِ 

 .النتائِج  وفيها أهمُّ ، الخاتمة

 .لمصادرِ ل وثبت   لموضوعاِت ل بكشاف   لبحُث تم اثم ُخ 

فمـا كـان مـن ، الوكيـلِ  هـو حسـبي ونعـمَ ، والرشـادَ  والسـدادَ  التوفيـَق  أسأُل  واهللَ 

  صواب  
ِ
، المسـتعانُ  واهللُ ، فمـن نفسـي والشـيطانِ  ومـا كـان مـن خطـأ  ، هوحدَ  فمن اهلل

  والحمدُ 
ِ
 .العالمين ربِّ  هلل

*                  *                 * 
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ترمجة أمحد بن جعفر الدينوري :املبحث األول

 اسمه ونسبه وكنيته: 

ْينََوِري، هو أحمُد بُن جعفر   ٍّ الدِّ
 .أبو علي

بلـدةأ مـن بـالِد الجبـِل قـرَب ، بكسِر الـداِل وفـتِح النـوِن والـواو، أصُله من ِدْينََور

 .مَ وتقُع يف إيران اليو، (كرمانشاه حالي ا)َهَمَذان وَقْرمِيِسين 

 رحلته وطلبه للعلم: 

وفيهـا ، فانتقـَل إلـى البصـرةِ ، انصرَف أحمُد بُن جعفر  إلى طلِب العلِم وتحصيلِه

   .ثم دخَل إلى بغداَد فقرَأ على علمائِها وأخَذ عنهم، أخَذ عن علمائِها

ــا ــاَد أهَله ــا وأف ــف فيه ــر وألَّ ــى مِص ــم رحــَل إل ــُن ســليماَن ، ث  ب
ُّ
ــي ــِدم عل ــا ق ولم

 إلـى بغـدادَ ( ـه582 ت) األخفُش 
ٍّ
وعـاَد إليهـا بعـد ، إلـى مِصـر خـرَج منهـا أبـو علـي

                                                 
 :تنظر ترجمته يف( 8)

 (.082: )يف طبقات النحويين واللغويين (هـ520ت )الزبيدي  -

 (.520: )يف فهرسته( 222ت : )ابن خير اإلشبيلي -

 (.8/026: )يف معجم األدباء (هـ606ت )ياقوت الحموي  -

 (.60 -8/69: )يف إنباه الرواة على أنباه النحاة (هـ616ت )القفطي  -

 (.02: )يف إشارة التعيين يف تراجم النحاة واللغويين (هـ215ت )باقي اليماين عبدال -

 (.6/622: )يف تاريخ اإلسالم (هـ219ت )الذهبي  -

 .-مخطوط-( 6و: )يف تلخيص أخبار النحويين واللغويين (هـ210ت )ابن مكتوم القيسي  -

 (.6/822: )يف الوايف يف الوفيات( 261ت )الصفدي  -

 (.28: )يف تراجم أئمة النحو واللغةيف البلغة  (هـ982ت )الفيروزآبادي  -

 (.8/528: )يف طبقات اللغويين والنحاة يف بغية الوعاة (هـ088ت )السيوطي  -

: ويف كشـف الظنـون، (855: )يف سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول (هــ8262ت )حاجي خليفة  -

(0/8292.) 

 (.8/822: )يف األعالم (هـ8506ت )الزركلي  -

 (.8/25: )ة العارفينيف هدي (هـ8500ت )الباباين  -

 (.8/881: )يف معجم المؤلفين (هـ8129ت )عمر رضا كحالة  -

 (.8/50: )يف معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر( معاصر)عادل نويهض  -

، 008: )بلــدان الخالفــة الشــرقية (.0/298: )طــالعمراصــد االو، (0/212: )معجــم البلــدان: ينظــر( 0)

001- 002 ،060.) 
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 .وأقاَم هبا إلى أن تويفَ فيها رحمُة اهلل عليه، خروِج األخفِش منها

 شيوخ أحمد بن جعفر: 

فممــن وقفــُت علـيهم اثنــاِن مــن أشــهِر ، لقـد ضــنَّت المصــادُر يف ذكـِر شــيوِخه

 : هما، علماِء النحوِ 

أحُد بنـي مـازِن بـن شـيباَن بـن ، أبو عثماَن المازينُّ، بِن عثمانَ  َبْكُر بُن محمدِ  -8

تـويف بالبصـرِة سـنَة تسـع  . أحُد الذين انتهى إليهم النحُو يف زمـانِهم، النحويُّ . ُذْهل

أخـذ عـن أبـي . وقيـَل غيـَر ذلـك، سنَة ست  وثالثـين ومئتـين: وقيل، وأربعين ومئتين

ينََوري ، وأخذ عنه المربِّد. عيواألَْصم، الحسِن َسِعيد  األخفشِ  وأحمَد بِن جعفـر  الـدِّ

ــيَبَويه ــاَب ِس ــه كت ــةُ : ومــن تصــانيفه. وحمــَل عن ــه العام ــا يلحــُن في ــاُب م ــاُب ، كت وكت

 . وكتاُب الَعروضِ ، التصريِف 

ــِن  -0 ــَد ب ــُن يزي ــو العبــاِس األزديُّ ، كربِعبــداألمحمــُد ب النحــويُّ المشــهوُر . أب

، ُولـد بالبصـرِة سـنَة عشـرين ومئتـين. حُو يف زمانِه بعد المـازنِيإليه انتهى الن، بالمربِّد

: وقيـل، وتويف سنَة خمس  وثمانين ومئتـين. وقيَل غيَر ذلك، سنَة عشر  ومئتين: وقيل

 . سنَة ستٍّ وثمانين
ِّ
 ، أخَذ النحَو عن أبي ُعمـَر الَجْرمـي

ِّ
وأخـذ . وأبـي عثمـاَن المـازنِي

ومـن . عفر  الدينََوريِّ وقرَأ عليه كتـاَب ِسـيَبَويه ببغـدادَ وأحمُد بُن ج، عنه ابُن األنَباري

 .وكتاُب االشتقاِق ، وكتاُب المقتضِب ، كتاُب الكاملِ : مصنفاتِه

 تلميذ أحمد بن جعفر: 

أو تضمنَتها مصنفاُت النحِو ، وقفُت على ثالثة  منهم ممن ذكرْتهم كتُب الرتاجمِ 

 :وهم، حِو واللغةِ وكلُّهم ممن اشتهروا بعلِم الن، واللغةِ 

                                                 
 .وترجمة اإلمام يف كتب الرتاجم مختصرة وموجزة بوجه عام، كذا تالميذهو (8)

 (. 29 -22: )خبار النحويين البصريينأ (0)

ــات النحــويين واللغــويين: ينظــر( 5) ــاريخ العلمــاء النحــويينو، (05، 99 -92: )طبق ، (22، 69، 62: )ت

 (.090 -098: )إنباه الرواةو

ــر( 1) ــويط: ينظ ــويين واللغ ــات النح ــرواةو، (825، 810، 828: )ينبق ، 016، 015 -5/010: )إنبــاه ال

028.) 
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8-  
ِ
أخَذ عن أحمَد بِن جعفر  . النحويُّ الضريرُ . أبو موسى، عزيزِ عبدال بُن عبداهلل

ْينََوِري ــدَّ ــل، ال ــِن ُمَهْلَه ــُن يوســَف النِِّجيَرمــي. وجعفــِر ب ــه يعقــوُب ب ومــن . وأخــَذ عن

 .وكتابأ يف الكتابِة والكتاِب ، كتابأ يف الفرِق : تصانيفه

دمحمُد بُن الول -0  الِمصـريُّ ، يِد ابِن والَّ
ُّ
تـويف . النحـويُّ . أبو الُحسين التميمـي

ْينََوِري، أخــَذ عــن المــربِّدِ . ســنَة ثمــان  وتســعين ومئتــين ومــن . وأحمــَد بــِن جعفــر  الــدَّ

 .ولم يصنع فيه شيء، المنمُق : تصانيِفه

 ْبُن الحسنِ  -5
ُّ
 الِمصـري، علي

ُّ
وِسـي ُّ الدَّ

حـويُّ اللغـويُّ الن. أبو الحسِن الُهنَـائي

أخـَذ عـن أحمـَد بـِن جعفـر  . تـويف بعـد سـنِة سـبع  وثالثمئـة. المعروُف بُكـَراِع النمـلِ 

ينَوري وكتاُب المنجِد فيمـا اتفـَق لفُظـه ، كتاُب المنضِد يف اللغةِ : ومن تصانيِفه. الدِّ

 .وكتاُب المنتخِب من كالِم العرِب ، واختلَف معناه

 ية وأقوال العلماء فيه ووفاتهمكانة أحمد بن جعفر العلم: 

ْينََوِريِّ   .من نحاِة مِصر األعالمِ ، النحويُّ اللغويُّ ، أحمُد بُن جعفر  الدِّ

 .«حسُن المعرفةِ »: (هـ606ت )قال عنه ياقوُت الَحَمويُّ 

 .«أحُد النحاِة المربزين المصنِفين»: وقال

 .له آراءأ يف النحِو واللغِة مبثوثةأ يف الكتِب 

                                                 
 (.0/10: )بغية الوعاةو، (890: )نكث الهميانو، (82/826: )لوايف بالوفياتا( 8)

 (.6/8228: )تاريخ اإلسالمو، (002 -001: )إنباه الرواةو، (082: )بقات النحويين واللغويينط( 0)

وإنمـا نـص هـو يف موضـعين مـن كتابـه ، فلـم تـذكر عمـن أخـذ علمـه ،ترجمته يف كتب الرتاجم شحيحة( 5)

وأنشـدنيه »: قال، د بن جعفر الدينوري صراحةأحمما يشير إلى أخذه عن ( المنتخب من كالم العرب)

 (.222، 0/692: )المنتخب: ينظر. «أبو علي الدينوري

 (. 0/829: )بغية الوعاةو، (082: )إشارة التعيينو، (0/012: )نباه الرواةإ (1)

 (.6/822: )والوايف بالوفيات، (8/026: )عجم األدباءم: ينظر( 2)

 (.8/026: )عجم األدباءم( 6)

 (.8/026: )عجم األدباءم( 2)

 ، (828: )وضـــرائر الشـــعر، (862: )والقـــرط علـــى الكامـــل، (6/092: )لتـــذييل والتكميـــلا: ينظـــر( 9)

 .وغير ذلك
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 واألوُل أصــحُّ ، ســبع  وثمــانين: وقيــل، مــاَت بمصــَر ســنَة تســع  وثمــانين ومئتــين

 .وعليه أكثُر كتِب الرتاجمِ  -واهلل أعلم–

 آثار أحمد بن جعفر: 

وجلُّهــا ُتعــد اليــوَم يف عــداِد ، وممــا وقفــُت عليــه عنــه ممــا ُنســب إليــه ســتَة كتــب  

وحَوت بعُض كتِب اللغِة والقراءاِت ، اوقد أشارْت كتُب الرتاجِم إلى بعِضه، المفقودِ 

 :وهي ما يلي، وشروِح الحديِث عناويَن أخرى لم ُتشر إليها تلك الكتُب 

 : المهذب يف النحو -8

فه لما َقِدم مِصرَ   كـلَّ  وعـزا، وكتَب يف صـدِره اخـتالَف البصـريين والكـوفيين، ألَّ

ا أمعـنَ ، لمقالتِه جَّ احت وال منهم واحد   لكلِّ  يعتلَّ  ولم، صاحبِها إلى مسألة    يف حتى لـمَّ

ل، البصـريين مـذهَب  ونقـَل ، االختالَف  تركَ  وقلََّب فيه ونظَر؛، الكتاِب   ذلـك يف وعـوَّ

 .(هـ082 ت) مسعدةَ  بنِ  سعيدِ  األوسطِ  األخفشِ  كتاِب  على

 
ُّ
ْينََوري»: (هـ222ت )قال ابُن خير  اإلشبيلي  .«المهذُب تامٌّ يف جزأين للدِّ

 .بعُض مسائِل هذا الكتاِب يف عدد  من كتِب النحِو واللغِة المطبوعِة اليومَ  ونُقلت

يف ترجمــــِة األخفــــِش الصــــغيِر  (هـــــ606ت )وقــــد ذكــــَر يــــاقوُت الَحَمــــويُّ 

ْينََوِري ، (هـــ582ت) ــا يف النحــِو اختصــره الــدِّ أن أهــَل مِصــر ينســبون لألخفــِش كتاب 

اه المهذُب  المـذكوُر؟ أم هـو مسـتقلٌّ عنـه؟ االحتمـاُل فهل هو هـذا الكتـاُب ، وسمَّ

 .واهلل أعلُم بالصواِب ، قائمأ بينهما

 :ضمائر القرآن -0

 .(هـ022ت )استخرَجه من كتاِب المعاين للفراِء ، وهو كتابأ مختصرأ 

                                                 
 (. 855: )سلم الوصولو، (082: )ة التعيينإشارو، (8/026: )عجم األدباءم: ينظر( 8)

 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/826: )ومعجم األدباء، (082: )طبقات النحويين واللغويين: ينظر( 0)

 .المراجع السابقة: ينظر( 5)

 (.520: )هرسة ابن خير اإلشبيليف( 1)

 (. 9/5020: )وتمهيد القواعد، (5/00: )التذييل والتكميل: ينظر( 2)

 (.1/8228: )معجم األدباء: ينظر( 6)

 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/026: )ومعجم األدباء، (082: )طبقات النحويين واللغويين: نظري( 2)
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 :إصالح المنطق -5

 .وُنقلت بعُض مسائِل هذا الكتاِب يف بعِض كتِب اللغِة وشروِح الحديِث 

 .الفصيح -1

 .لحن العامة -2

 (:أو وقف التمام)كتاب التمام  -6

ولعلَّ أكثَر ما ُنقل عنه يف مسائِل الوقِف واالبتداِء من هذا ، وهو موضوُع الدراسةِ 

 -إن شاء اهلل–وسيأيت الحديُث عنه  -واهلل أعلم–الكتاِب كما يحتمله عنواُن الكتاِب 

 .يف مبحث  مستقلٍّ 

 

*                  *                 * 

 

 

 

 

 

                                                 
= 
 (.8/60: )وإنباه الرواة، (8/026: )ومعجم األدباء، (082: )طبقات النحويين واللغويين: نظري( 8)

 (.8/026: )عجم األدباءم( 0)

 (.1/886: )وعمدة القاري، (892، 9 -2: )مجد الصريحتحفة ال: نظري( 5)

: وإنما نقل ابن الملقن عنـه يف التوضـيح لشـرح الجـامع الصـحيح، الرتاجمالفهارس وم تشر إليه كتب ل( 1)

كـذا ذكـره ثعلـب وأبـو علـي أحمـد بـن جعفـر الـدينوري يف ، سرى بكسر الكـافكِ »: قال، (89/002)

 .«فصيحهما

: وإنما نقل البطليوسـي عنـه يف االقتضـاب يف شـرح أدب الكتـاب، الرتاجمفهارس والم تشر إليه كتب ل( 2)

السـرير الـذي : الِجنازة بكسـر الجـيم: وقال أبو علي الدينوري يف كتاب لحن العامة»: قال، (0/022)

 .«وال ُيقال للميت ِجنازة، يحمل عليه الميت
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 الثانياملبحث 

التعريف بكتاب أمحد بن جعفر يف الوقف واالبتداء

 نسبته إلى مؤلفه: 

يف غيـِر مـا موضـع  إلـى  (واالئتنـاُف  القطـعُ )ه كتابِ يف  (هـ559 ت) النحاُس  أشارَ 

االسـتغناُء يف )ووافَقـه يف ذلـك األُدفـويُّ يف كتابِـه ، ألحمـَد بـِن جعفـر  ( التمـامِ )كتاِب 

 (.القرآنِ علوِم 

 والفهـارسِ  األدلـةِ  يف كتـِب  ى أحمَد بِن جعفـر  إل كتاَب التمامِ  ن نسَب لم أجد مَ و

ى آخرَ ، والرتاجِم هبذا العنوانِ   .والكتاُب اليوَم يف عداِد المفقودِ ، وال بمسمًّ

 ولسـُت »: فقـد قـاَل يف مقدمتِـه، (القطـُع واالئتنـاُف )أما إشارُة النحـاِس يف كتابِـه 

ا م أعلمُ  إال  يف التمـا ِ  مفـردٌ  له كتـاٌب  خذت عنهم القراءةُ الذين أُ  واألئمةِ  ن القراءِ أحد 

ا  منهـا  سنذكرُ  ن فلهم كتبأ ووأما النحوي... (هـ022 ت) ويعقوَب  (هـ860 ت)نافع 

 وسهُل ، (هـ082 ت) مسعدةَ  بنُ  عيدُ َس : فمن النحويين، حتاج إليه يف هذا الكتاِب ما يُ 

 .«بُن جعفرا  وأحمُد ، (هـ022ت ) محمد   بنُ ا

، يف هـذه السـورةِ  التمـامَ  قلـُل يُ  كتاباـا يف التمـا ِ  عمَل ن مَ  أكثرُ »: هوقال يف ثنايا كتابِ 

ا  بــُن جعفــرا  أحمــُد ولــم يــذكر ، مواضــعَ  منهــا إال خمســةَ  فلــم يــذكر نــافعأ  إال موضــع 

ا  .«واحد 

ِِۡيِيژ: قوُله»: وقاَل  َبۢايبِنۡلۡيَ بـُن  ه أحمـدُ ذكـرَ  [05: الصـافات] ژفََراَغيَعلَۡيِهۡميََضۡ

 .«يف التما ِ جعفر  

 .يف كتابِه االستغناُء يف علوِم القرآنِ ( هـ599ت )وكذا نقَل ذلك األُدفويُّ 

                                                 
 (.0: )لقطع واالئتنافا( 8)

ا ،(525: )لقطع واالئتنافا( 0) وغير ذلك من المواضع التـي أشـارت صـراحة ، (686، 281: )وينظر أيض 

 .إلى أن لإلمام أحمد بن جعفر كتاب ا يف الوقف والتمام

 (.62ل-62و/6: )وكذا ذكره عنه األدفوي يف االستغناء، (202: )لقطع واالئتنافا( 5)

 (.62ل-62و/6: )االستغناء: ينظر( 1)
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ا دفويُّ األُ  وقاَل   بـُن سـليمانَ  [69: القصص] ﴾َوَيۡخَتاُر ي﴿»: أيض 
ُّ
هـذا : قـال علـي

 بِن سـليمانَ  على قولِ  وأكثُر أصحاِب التما ِ » :ثم قال، «...وقُف التمامِ 
ِّ
فممـن ، علي

 وأحمــُد ، ومحمـُد بـُن عيسـى، وأحمـُد بــُن موسـى، ويعقـوُب ، نـافعأ : ُروي عنـه ذلـك

 .«بُن جعفرا ا

النحـاُس واألُدفـويُّ بـذكِر عنـواِن كتـاِب أحمـَد بـِن جعفـر  يف الوقـِف  ولم يـنصَّ 

وكذا قد ، يف التمامِ وإنما اكتفيا بقولهم إن له كتاب ا ، -كما يظهُر من قولهما-واالبتداِء 

وه من أصحاِب التمامِ   واألخفـشِ  ويعقـوَب  نـافع   ئمـةِ األمـع  اسِمه أن اقرتانَ  غيرَ  .عدُّ

: وهـو، نفِسـه إلـى أهنـم اتفقـوا يف العنـوانِ  ؛ يـومُض «التمـامِ »فوا يف هم يف أهنم ألَّ وغيرِ 

يف  ألخفـشِ وا ويعقـوَب  نـافع   كتِب األئمةِ مسمى هو  هذا العنوانُ و. (وقُف التمامِ )

 .واهلُل أعلُم بالصواِب ، الفهارسِ و األدلةِ  كتِب 

وبعَد هذا العرِض يف نسـبِة الكتـاِب إلـى مؤلِفـه؛ يحسـُن أن ُيعـرف معنـى عنـواِن 

ا للفائدةِ   .كتاِب وقِف التماِم من الناحيِة اللغويِة واالصطالحيِة؛ إتمام 

 :تعريف وقف التما  -

( وقـف  )ا مركب ـا تركيب ـا إضـافيًّا مكون ـا مـن مصـطلح  ( التمامِ  وقِف ) ُيعد مصطلُح 

ف كـلُّ التمـامِ  وقـِف  مفهومِ  وحتى يمكن تصورُ ، (تمام  )و علـى  لفظـة   ؛ ينبغـي أن ُتعـرَّ

ا لفظة  ثم تُ ، حدة    .كعَلم   واحدة   عرفان مع 

 .واإلمساكُ  والثباُت  المـُكُث : يف اللغةِ  فالوقُف 

ـــث  أ: والفـــاءُ  والقـــاُف  الـــواوُ »: فـــارس   ابـــنُ  قـــاَل   صـــلأ واحـــدأ يـــدلُّ علـــى تمكُّ

 .«يف شيء  

                                                 
 (.890ل/2: )الستغناءا( 8)

د أحمد نصيف الجنابي يف بحثهع (0) ، مصـادر النحـاس يف كتابـه (وأثـره أهمية كتـاب القطـع واالئتنـاف: )دَّ

، ولم يذكر مرجعه يف ذلك -هبذا العنوان-ألحمد بن جعفر الدينوري ( وقف التمام: )وذكر منها كتاب

أهميـة : ينظـر .واهلل أعلـم، كمـا ألمـح إلـى ذلـك أول بحثـه، المـذكورة ولعله أخذه من مقدمة النحـاس

 (.22: )كتاب القطع واالئتناف وأثره ألحمد نصيف الجنابي

  (.8/00: )الفهرست: ظرين( 5)

 (.6/852): قاييس اللغةم( 1)
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 :فمن ذلك، عدة   على معان   ه يف العربيةِ ثم تعددت استعماالتُ 

عـن  ووقفـُت ، هشيء  أمسـكَت عنـه فقـد أوقفَتـ فكلُّ : عن الشيءِ  اإلمساكُ  -8

 .كذا؛ إذا لم أالبسه

 .يقُف  حيُث : هوغيرِ  اإلنسانِ  موقُف : ُيقال: الوقِف  موضعُ  -0

وإذا . حتـى آتيـك تحـبَّس مكانـَك : أي، قِـْف لـي: ُيقال للماشـي :الحبُس  -5

ـاوقفتُ : قلَت  على كلمة   وقفَت الرجَل  ـا؛  األرَض  ووقـَف . ه توقيف  علـى المسـاكين وقف 

 .شيء   وكلَّ ، الدابةَ  وقفُت : وكذا، هاحبَس 

ا وبيَّنته تبيين ا وقَّفُت الحديَث : التأين والتبيين -1 : يف األثـرِ ومنه ما جـاء ، توقيف 

ــأن  » ــافأ مت ــيس كحاطــِب ، إن المــؤمَن وقَّ ــلِ  ول . ال يســتعجل األمــور: أي، «اللي

 .هه وتبينتُ قد فهمتُ : تريد، فالن   على ما عندَ  ووقفُت 

 .هما يكون غايتَ  شيء   كلِّ  تتمةُ : يف اللغةِ  بالتما ِ وُيراد 

تـمَّ : ُيقـال. الكمـالِ  وهو دليُل  ،ُمنقاسأ  واحدأ  أصلأ  والميمُ  التاءُ »: فارس   ابنُ  قاَل 

 .البدرِ  ليلةَ  ؛ إذا تمَّ وتِمامأ  وقمرأ َتمامأ ، «َل إذا كمُ  الشيءُ 

نَرََيژ: ه تعـالىومنه قولُ . هعليه؛ إذا أكملَ  وتمَّ ، الشيءَ  أتمَّ : ُيقال ِۡ يَوٱۡلُع واْيٱۡۡلَجا ُِّ ِ ت
َ
َوأ

                                                 
 .(6/852): قاييس اللغةم (8)

 .(066): براز المعاينإ: ينظر (0)

 (.6/852: )قاييس اللغةم( 5)

 (.ق و م: )سان العربل( 1)

 (.0/555: )ذيب اللغةا( 2)

 (.0/555: )ذيب اللغةا( 6)

ــةذُ ( 2) ــر يف معــاجم اللغ ــر هــذا األث ــار، ك ــب الحــديث واآلث ــه يف كت ــف علي ــم أق ــة: ينظــر، ول : اــذيب اللغ

 (. و ق ف: )والنهاية يف غريب الحديث واألثر، (0/555)

 (. و ق ف: )النهاية يف غريب الحديث واألثر (9)

 (.و ق ف: )سان العربل( 0)

 (.81/062: )لغةذيب الا: نظري( 82)

 (.8/550: )قاييس اللغةم( 88)

 (.ت م م: )سان العربل( 80)
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ِهي  .ما فيهما وا كلَّ أدُّ : أي، [806: البقرة] ژِِلا

التـي لـيس  القرآنيـةِ  الكلمـةِ  على آخـرِ  الوقُف : يف االصطالِح  التما ِ  بوقِف راد ويُ 

ــا أو معنــى لهــا تعلــقأ  عليهــا  القطــعُ  نَ وحُســ، ها هبــامــا بعــدَ  وال تعلــَق ، بمــا بعــدها لفظ 

 .بما بعدها واالبتداءُ 

  بـــين المعنـــى اللغـــويِّ  والعالقـــةُ 
ِّ
وهـــو يف المعنـــى ، اـــاهرةأ  واالصـــطالحي

 االصطالح
ِّ
علـى  الصـوِت  ؛ وهـو قطـعُ هذا العلمِ  عند حدودِ  ه تقُف ؛ فحدودُ أخصُّ  ي

ــةِ  آخــرِ  ــةِ  الكلم ــةِ  القرآني ــ التام ــدهاوحبُس ــوُم الحــبِس ، ه عن ــويِّ عم ــى اللغ ويف المعن

  .واإلمساكِ 

 منهج أحمد بن جعفر يف الوقف واالبتداء ومصطلحاته: 

ــِن  ــَد ب ــاَب أحم ــابِق أن كت ــِب الس ــَص يف المطل ــد خُل ــان وق ــِف ك ــر  يف الوق جعف

، بدقـة   المؤلـِف  مـنهِج  تحديـدَ واالبتداِء يف عداِد المفقوِد اليوَم؛ لذا فإن مـن الصـعِب 

 ه من خاللِ بِن جعفر  يف كتابِ  أحمدَ  لمنهِج  عامةأ  ومعالمأ  أنه يمكن أن ُترسم حدودأ  غيرَ 

 .األعالمِ  األئمةِ  عنه يف كتِب  الواردةِ  النقوالِت 

 ومراعـاةِ ، الكـريمِ  القـرآنِ  يف وقـوِف  -أعلـمُ  واهللُ  يظهرُ  كما- بحُث هذا الكتاُب يَ 

ا وتوجيههِ  -أحيان ا-ذلك  وتعليلِ ، االبتداءِ  مواطنِ  ، أو قرائيًّـا نحويًّا أو تفسيريًّا توجيه 

 .العلميةُ وشخصيُته بِن جعفر   أحمدَ  مكانةُ  يف تلك المواضعِ  وتربزُ 

وال ، ت هـذا الموضـوعَ التـي عرَضـ المتقدمةِ  من المصادرِ  ه يف الوقِف وُيعد كتابُ 

؛ العلماءِ  ه على بعضِ يف ردودِ  ويتجلى هذا، ممن قبله استفادَ  جعفر   بنَ  أن أحمدَ  ريَب 

ـا علـى أقـوالِ   قـوَل وردَّ ، يف مواضـعَ  همبعَضـ ا وافـَق َمـمـن سـبقه لَ  إذ لو لم يكن مطلع 

 .يف مواضَع أخرى هم اآلخرِ بعِض 

ومعـاين  التفسـيرِ  كتِب  وبعضِ ، واالبتداءِ  وقِف ال يف كتِب  ه مبثوثة  وقد بقيت وقوفُ 

                                                 
 .المرجع السابق: نظري( 8)

، (812: )وأبو عمرو الداين يف المكتفـى، (8/810: )ذكر نحو هذا التعريف ابن األنباري يف اإليضاحو( 0)

 .وغيرهم من األئمة األعالم، (8/226: )والزركشي يف الربهان
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ا هبذا العلمِ التي أولَ  ها من المصنفاِت وغيرِ ، القرآنِ   نـا هـذا إلـى يومِ  الجليـلِ  ت اهتمام 

 .-حسب اني-

ا نِ يمئت الدراسةِ  يف مصادرِ  عنه يف الوقوِف  تالنقوال عددُ  وبلهَ  ين سـتو وواحد 

، وذلك يف سبع  وأربعين سـورة  ، تكرار   نقال  بغيرِ  ينتوس وتسعة   ومئة  ، نقال  مع التكرارِ 

  .أخرى ت يف مواضعَ واشرتكَ ، عنه بالنقلِ  المصادرِ  ت بعُض تفردَ 

 عنه من أنـواعِ  فمما وردَ ، على الوقِف  عنه يف الحكمِ  الواردةُ  بينما تنوعت الصيهُ 

 .لجائزُ وا، والصالُح ، والحسنُ ، والتمُّ ، التامُّ  والوقُف ، التمامِ  وقُف : الوقِف 

وكـذا يف ، اإلشـارُة إلـى موضـِع الوقـِف دون بيـاِن نوِعـه ما مـرة   وُنقل عنه يف غيرِ 

 دونَ  فيـه علـى العلمـاءِ  أو يـردُّ ، الوقـِف  حكـمِ  ُينسـب إليـه المعنـى دونَ  قليلة   مواضعَ 

ا عنده الوقِف  إلى حكمِ  إشارة    .أيض 

وبيـاُن ، يف مصادِر الدراسـةِ  عدُد النقوالِت الواردةِ ُتذكر فيه  بياينٌّ وفيما يلي رسمأ 

 :الوارِد عنه فيها الوقِف  من أنواعِ  نوع   كلِّ 

 
 

 

                                                 
 .من هذا البحث، (2: )ينظر، إليها يف حدود البحثقد أشرت و( 8)
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ــا بيــانأ مجمــلأ لنســبةِ  مــع – عنــه يف المصــادرِ  الــواردةِ  الوقــوِف  صــيهِ  وفيمــا يلــي أيض 

 :-التكرارِ 

 

هو األكثُر دوران ا عند أحمـَد بـِن  التمامِ  وقَف  أن: البياينِّ يف الرسمِ  وهو كما يظهرُ 

، التـامُّ  ثـم الوقـُف ، (تـمُّ )الــويليـه ، دون غيِره من اصطالحاِت الوقِف األخرى جعفر  

ا دون بيانِ   ثـم الوقـُف ، ه علـى العلمـاءِ ثم ما ورد عنـه يف تعقبِـ، هنوعِ  ويليه ما ُذكر وقف 

 اآليـاِت  عنـه يف بعـضِ  المعـاين الـواردةُ رتبـة  ويليهما ، بالمرتبِة نفِسها والجائزُ  الحسنُ 

 ويف آخـرِ ، يف هـذه السـورةِ  ال تمامَ  عنه أنه قاَل  ثم ما وردَ ، فيها وقِف حكم  لل بيانِ  دونَ 

 إال موضـعأ  يف السـورةِ  ال تمـامَ  :قـال وي عنـه أنـهومعـه مـا رُ ، الصـالُح  الوقُف  القائمةِ 

 .بالرتبِة نفِسها واحدأ 

وهـو لِـم عبَّـر عـن ، هحوَلـ استشـكال   إليه ووضـعُ  يمكن التنبهُ  آخرُ  وهناك ملحظأ 

بين هـذه  ؟ ما الفرُق أخرى أحيان ا( التامِّ )وبـ، (تمٍّ )بـ واآلخرَ ، (التمامِ )بـ عض الوقوِف ب

 دقيقأ  فيما بينها يف المعنى؟ هل هناك ملحظأ  هذه االصطالحاُت  ؟ هل تتفاوُت الصيهِ 
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ق بينها يف الصياغةِ  كمـا هـو يف ( األتـمِّ منـه)و( التـامِّ )هل هو بمثابِة الوقـِف  ؟بينها فُفرِّ

  ؟الِح بعِض أهِل الصنعةِ اصط

، (تــمٌّ )ه كــذا علــى قولـِـ أن الوقــَف  المصــنُف  ا ذكــرَ َمــإليــه؛ وإال لَ  وهــذا مــا أميــُل 

 .أعلمُ  واهللُ ، يف موضعين متتالين من السورةِ ( تمامأ )ه كذا على قولِ  والوقَف 

هذه  ثم ُتستقرأُ ، مصطلحية   دراسة   يف هذا أن ُتدرس هذه المصطلحاُت  واألصُل  

 أسباِب  استنباطَ  يحاوُل الباحُث و، هايف مواضعِ  موازنة   تحليلية   درس دراسة  وتُ  صيهُ ال

؟ أم أن حقيقـة   وهـل هـي مرتادفـةأ ، المتعـددةِ  يف المواضعِ  الواحدةِ  عن الصيغةِ  التعبيرِ 

ا؟ وذلك أن هذه الظاهرةَ   مـن كتـِب  المتقدمةِ  الكتِب  بعض يف شائعةأ  بينها ملحظ ا دقيق 

 .أعلمُ  واهللُ ، برتادفهما؛ لما ذكرُت  القائلِ  مع القولِ  ولسُت أميُل ، تداءِ واالب الوقِف 

ــا حــظ مــا ُيالوم ــ ¬يف منهِجــه أيض   يف بعــضِ  اآلِي  علــى رؤوسِ  ه الوقــَف مراعاُت

 الواردةِ  تالنقوال من عمومِ  يف المئةِ  أحَد عشرَ وهو ما يمثل ، التي ُنقلت عنه الوقوِف 

ـا عشرَ  ثمانيةَ  اآلِي  عنه على رأسِ  الوقوِف  عددُ  إذ بلهَ  -تكرار   بغيرِ –عنه  وعلـى ، وقف 

 ِت النقـوال مـن عمـومِ  يف المئـةِ  اثنـينِ  مثـل نسـبةَ وتُ ، وقـوف   ثالثـةَ  الفواصَل شبه ما يُ 

 .بغيِر تكرار   إليهِ  المنسوبةِ 

 :عنه الواردةِ  الوقوِف  إلى عامةِ  هذه الوقوِف  ُيبين نسبةَ  بياينٌّ وفيما يلي رسمأ 

                                                 
يف ( هــ111ت )وأبي عمـرو الـداين ، يف كتابه الوقف واالبتداء( هـ058ت )اإلمام ابن سعدان الضرير ك( 8)

 .وغيرهما، كتابه المكتفى يف الوقف واالبتدا

 .من هذا البحث، (18)و، (50: )نظري( 0)

وهي الكالم التـام ، جمع فاصلة: والفواصل .ذلك حسب اعتبار الداين يف كتابه البيان يف عد آي القرآنو( 5)

البيان : ينظر. وليس كل فاصلة رأس آية، فكل رأس آية فاصلة، وقد يكون رأس آية، المنفصل مما بعده

 (.806: )يف عد آي القرآن
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وتمثـُل  -وهـي قليلـةأ –إلـى مواضـِع االبتـداِء  -أحيان ا–يشيُر  ¬ِة إلى أنه باإلضاف

ا، خمسة  يف المئةِ   .بواقِع ثالثَة عشَر موضع 

وقد ، اعتناؤه بأقواِل المفسرين واعتباُره بعَض الوقوِف بناء  عليها ¬ومن منهِجه 

؛ كـدليل  علـى ُذكر عنه يف غيِر ما موضع  سبُب اختياِره للوقف بناء  على قول  تفسـ يريٍّ

 :فِمن ذلك، أن التفسيَر يؤيُد ما ذهَب إليه

يَرۡبننَو  ي﴿: مــا جــاَء عنــه يف الوقــِف علــى قولـِـه تعــالى -  ﴾َوَمعِننۡي ييَذاِتيقَننَرار ييإََِلَٰ

 [22: المؤمنون]

 .تمامأ : قاَل أحمُد بُن جعفر  

  هو مخاطبةأ : قاَل و
ِّ
ِي﴿: وجـلَّ  عـزَّ  اهللُ  كمـا قـاَل ، هدَ ـوحـ  للنبـي يمَُهنُميٱّلا ََ ينَنيقَنا
يٱنلااَسيقَۡديََجَُعواْيلَُكمۡي  .هوحدَ  مسعود   بنَ  مَ يْ عَ به نُ  يريدُ ، [825: آل عمران] ﴾ٱنلااُسيإِنا

  -وهو أحُد قوَلي التفسيرِ –ويؤيُده ما ذهَب إليه ابُن قتيبَة 
ِّ
أن الخطاَب ههنا للنبي

 .؛ فيتمُّ المعنى على ما قبَلهصلَّى اهلُل عليه وسلمَ 

ــاُر الطــربيِّ يف تفســيِره–والقــوُل اآلخــُر  ــه  -وهــو اختي أن الخطــاَب لعيســى علي

                                                 
 .من هذا البحث، (25: )نظري( 8)

 (.002: )تفسير غريب القرآن: ينظر( 0)
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 الســالم؛ فـــال يــتمُّ المعنَـــى؛ ألن اآليــَة قبَلهـــا جــاءت يف ســـياِق قصــِة عيســـى عليـــه 

ه  .السالم وأمِّ

 .بوضوح   على التفسيرِ  ه الوقَف إحمالُ  يف هذا المثالِ  فيظهرُ 

ضَع عدة  مـن الوقـوِف الـواردِة عنـه التفسـيَر كما أن أحمَد بَن جعفر  يوافُق يف موا

وابـِن مسـعود  ، كابِن عبـاس  ، الذي يوافُق قوَل المشهورين من الصحابِة والتابعين

 ،  وغيِرهم، والحسنِ ، ومجاهد. 

ا تفسيريًّا يوافـُق ، وال يلزُم أن يصرَح بذلك عنهم ه أحيان ا االختياَر توجيه  بل يوجِّ

ا–غفُل ذلك وأحيان ا أخرى ي، قولَهم ولعل سبَب ، -مع موافقتِه للتفسيِر كما ُذكر سابق 

يرجُع إلى قصِد  -وهي السمُة الغالبُة يف النقوالِت الواردِة عنه–عدِم توجيِه اختياراتِه 

أو ، أو لعـدِم احتمـاِل المعنـى أو التوجيـِه قـوال  آخـرَ ، االختصاِر منه أو ممن نقَل عنـه

 .أعلُم بالصواِب  واهللُ ، لشهرِة القوِل وبداهتِه

 :ومن أمثلِة ذلك

 تعالى -
ِ
ُيژ: ما جاَء عنه يف الوقِف على قوِل اهلل يٱِلا ۥٓيإَِّلا وِيلَُه

ۡ
ثم ، ژَوَمايَيۡعلَُميتَأ

َِٰسُخوَنيِِفيٱۡلعِۡلِميَيُقومُوَنيَءاَمناايبِهِۦژ: االبتداِء بقوله  .ژَوٱلرا

لصحابِة وغيِرهم يف أن المـراَد فهو يف اختياِره يوافُق قوَل جمهوِر المفسرين من ا

بالتأويِل يف اآليِة عاقبُة الشيِء وما يؤوُل إليه؛ فيجُب الوقُف حينئذ  عندهم علـى قولِـه 

ُيژ: تعالى يٱِلا وأما الراسخون ، على معنى أنه ال يعلم تأويل ذلك إال اهلل وحده، ژإَِّلا

ِۡنيِعنِديرَييَءاَمناايبِهِۦيُكِّ يژ: يف العلم فيقولون  .ژبَِِّنامِّ

؛ فعلى -وهو التفسيرُ –وأما الوقُف الواجُب يف القوِل اآلخِر مِن المراد بالتأويِل 

 .إن الراسخين يف العلِم يعلمون تأويَله: ويكون معنى اآلية، ژِِفيٱۡلعِۡلمِيژ: قولِه تعالى

ولهـا  -إن صـحت–ومن توجيهاتِه التي يمكن أن ُتجعل قاعدة  أو أصال  يف هـذا العلـِم 

ي ٧٨ايَعۡهد يژ: ما جاء يف قوله تعالى: وثيقةأ بالتفسيرِ  عالقةأ   [. 20-29: مريم] ژلََكا

                                                 
  .من هذا البحث، (06: )ينظر( 8)
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يژ وكــذلك كــلُّ ، هــذا الوقــُف : أحمــُد بــُن جعفــر   قــاَل  إذا كانــت  يف القــرآنِ  ژلََكا

 .هامثلَ 

يژفجعــَل الوقــَف علــى  قاعــدة  مطــردة  عنــده إذا انضــبَطت ، القــرآنِ  كــلِّ  يف ژلََكا

 .واهلُل أعلمُ  -ولعله يريُد موافقته يف المعنى–كوِر بضابِط المثاِل المذ

ه الوقَف علـى بعـِض األوجـِه النحويـِة المختلـِف فيهـا إحمالُ  ¬وكذا من منهِجه 

 :ن ذلكمِ ف، بين النحاِة والتي يرى وجاهَتها

يژ :تعـالىقولـه يف الوقِف علـى  ا جاءَ م - يقَلِني   يََّليُجَاوُِروََنَ ييِيَهنآيإَِّلا  ژُثنما

: علـــى أن يســـتأنَف  جعفـــر   بـــنِ  أحمـــدَ  وهـــو قـــوُل ، الكـــالمُ  مَّ ـتـــ [62: حـــزاباأل]

ۡلُعونِۡيَيژ  .ه على الشتمِ وتنصبُ ، [68: األحزاب] ژما

وليسـت هـي المختـارُة عنـَد ، وهذا أحُد األوجِه النحويِة الواردِة يف إعراِب اآليةِ 

 .كلِّ النحاةِ 

 .وذهَب بعُضهم إلى أن الوجَه نصُبها على الحالِ 

ا على بعِض األوجِه النحويـِة المختلـِف فيهـا بـين  ومن أمثلِة إحمالِه الوقَف أيض 

َم فيها التوجيَه التفسيريَّ على النحويِّ ، النحاةِ   :والتي قدَّ

                                                 

ه ألحكـام  (121: )ذكره النحاس يف القطـع واالئتنـاف (8) يژعنـد عـدِّ لموضـِع مـن يف القـرآن يف هـذا ا ژلََكا

يژوهـو القـوُل بـالوقِف علـى –وَأدرَج قـوَل أحمـَد بـِن جعفـر  تحـت المـذهب الثـاين ، السورة يف  ژلََكا

ا  .-جميع القرآن مطلق 

يژولعل أحمد بن جعفر قصَد الوقـف علـى   كمـا جـاءت هبـذا –إذا كانـت بمعنـى الـردِع والزجـِر  ژلََكا

يژعلـى المعنى يف المواضِع الستة الـواردة عنـه يف الوقـف  يف مواضـَع مختلفـة  مـن القـرآن وُأشـيَر  ژلََكا

يژوإال ما معنى تقييده الوقف على  -إليها يف مواضعها ، هـذا احتمـالأ ! ؟«إذا كانت مثلهـا»: بقوله ژلََكا

ولم أتمكن مـن الحصـول علـى نسـخة أخـرى أو طبعـة ، ويبقى لوروده تحت القول الثاين وجُه إشكال  

وقـد . واهلُل أعلـُم بالصـواِب ، ل؛ إذ لعلـه يتبـين المـراد بصـورة أوضـح هبـامحققة أخرى قد ُتبين اإلشكا

مـن ، (16: )ينظـر. وباهلل التوفيـق، بينت موقف العلماء من هذا الوقف على كال االحتمالين يف موضعه

 .  هذا البحث

 .ن هذا البحثم، (22: )ينظر( 0)
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ِ ي ١يِعوََجا يژ: تعالىقوله يف الوقِف على  ما جاءَ  - ِ  [:0-8: الكهف] ژاَقيِّ

ِ ي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ِ  .﴾ تمامأ اَقيِّ

 : والمعنى، والمؤخرِ  من المقدمِ  على أنه
ِ
 ه الكتاَب على عبدِ  الذي أنزَل الحمُد هلل

 .اا ولم يجعل له عوج  قيم  

: ومن النحويين. وغيُرهم، وسفيانُ ، ومجاهدأ ، وعلى هذا التفسيِر ابُن عباس  

 .واألخفُش ، نصيرأ وابُن قتيبةَ 

، فإنمـا هـي تفسـيرأ ، دمينأما أقواُل أهِل التأويِل المتقـ»: قاَل ، وردَّ ذلك النحاُس 

ن﴿ :التمـامُ  أن يكـون وليس يجوزُ ، وليست بتوقيف  على التمامِ   ِ ِ ؛ ألن بعـَده الَم ﴾اَقيِّ

ولســُت أدري كيــف أغفــَل هــذا مِــن ، والبــدَّ مــن أن تكــون متعلقــة  بمــا قبَلهــا، (كــي)

 .«!؟النحويين َمن ذكرناه

ِ ي﴿: ثم يبتدأُ ، ژيَجا يِعوَيژ: واألبيُن واألَولى عنَده الوقُف على رأِس اآليةِ  ِ  ژ...اَقيِّ

ا: على معنى  .أنزَله قيم 

ِينَنيَوُيننژ: فإن لم ُيفسر هذا؛ لم يكن التماُم إال على قولِه جلَّ وعـز»: قال ِذَريٱّلا
يَوَل ي ُ ََذيٱِلا وال تلتفت إلى قوِل َمن يقول أكـرُه الوقـوَف علـى ، [1: الكهف] ژاقَامُواْيٱَّتا

 .«ألهِل العلمِ فإنه مخالفأ ، مثِل هذا

يخالُف فيها أهـَل  -النحويِة منها خاصة  -وليس ينبغي أن ُيظن أن ُجلَّ اختياراتِه 

وا عليـه ، بل إن لـه اختيـارات  ارتَضـوها، اللغِة والمشتغلين بعلِم الوقِف واالبتداءِ  وثنُـّ

 .ويف اإلشارِة غنيةأ عن البيانِ ، فيها بالتعليِل والتدليلِ 

ُل عليه ـا يف اختيـاِره الوقـَف  ¬أحمُد بُن جعفر   ومما ُيعوِّ القـراءاِت  اخـتالُف أيض 

وهـو يف ، يتعـدُد بتعـدِد القـراءاِت  -أحيان ا–بل إن حكَم الوقِف عنده ، الواردِة يف اآليةِ 

ذلك كلِّه ال يخرُج عن القراءاِت العشِر المتواترِة التي اسُتقر عليهـا بعـَد ذلـك؛ ولعـلَّ 

ــه بــا ــه صــحَة الوقــِف علــى صــحتها، لقراءاِت وأحوالِهــاهــذا ُيشــير إلــى معرفتِ  ، وبنائِ

 .واهلُل أعلمُ 

                                                 
 .من هذا البحث، (12: )نظري( 8)

 .من هذا البحث، (15)و، (52: )نظري( 0)
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 : ومن ذلك

َِلُوَنيَعلِيم ي﴿: ما جاَء يف الوقِف على قولِه تعالى - َِايَتۡع ِ يب ِ
 [:28: المؤمنون] ﴾إِّنِّ

 بالكسـرِ  [20: المؤمنـون] ژِإَونايژ: ن قـرأَ َمـ على قراءةِ  تمٌّ : قاَل أحمُد بُن جعفر  

 .ناِف على االستئ

ا  :ومنه أيض 

 [:29: النور] ژَومِۢنيَبۡعِديَصلَوََِٰيٱلۡعَِشآءِيژ :ه تعالىعلى قولِ  يف الوقِف  ما جاءَ  -

َُٰثيژ: فالتماُم عنده عليها على قراءِة من رفعَ   [.29: النور] ژثََل

ََٰثي): ن قرأَ ومَ : قاَل أحمُد بُن جعفر   َٰنَثي): هفتماُمـ ؛بالنصـِب  (لاُكنمۡييَعۡوَرَٰت ييثََل يثََل
 .(لاُكمۡييَعۡوَرَٰت ي

فمنهـا مـا كـان ، ويتبيُن مما سبَق؛ تنوُع مجـاالِت التوجيـِه عنـد أحمـَد بـِن جعفـر  

 تلـك وإحماُلـه الوقـَف علـى، وكذا منها مـا كـان قرائيًّـا، ومنها ما كان نحويًّا، تفسيريًّا

ال سـيما و، حريةأ بالبحِث والنظِر والدراسـةِ  وتوجيهاُته يف هذا؛ االعتباراِت وتعليالُته

وا   ما خـالَف فيهـا بعـَض أهـِل العلـِم ممـن ُعـرف عـنهم االشـتغاَل هبـذا العلـِم ممـا ردُّ

 .فيه عليه

 يف  -يف بعـــِض اختياراتِـــه–وإنمـــا كانـــت مخالفـــُة العلمـــاِء ألحمـــَد بـــِن جعفـــر  

 : أمور  ثالثة  

ــه: أوُلهــا ــاِر الوقــِف وعدمِ ــا: يف اختي ه أحمــُد بــُن جعفــر  وقف   وذلــك إمــا أن يعــدَّ

 .أو العكُس ، ويخالفوه يف ذلك

كـأن يـرى أحمـُد بـُن : واختالفِهم يف نوِعه، يف اتفاقِهم على اختياِر الوقِف : ثانيها

، أو نحـَو ذلـك، أو حسنأ ، ويرى غيُره بأنه كاف  ، جعفر  أن الوقَف على قولِه كذا تمامأ 

                                                 
 .من هذا البحث، (25: )ينظر( 8)

 .من هذا البحث، (22: )ينظر( 0)

 .من هذا البحث، (26)و، (25: )ينظر( 5)
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 .أو العكُس 

، ختالفِهم يف التوجيِه أو المعنـىوا، يف اتفاقِهم على اختياِر الوقِف ونوِعه: ثالُثها

 نحـويٍّ أو تفسـيريٍّ 
 أحمُد بُن جعفر  اختياَره الوقَف على وجه 

َ
ويبنـي غيـُره ، كأن يبني

وإن كان على الوجِه الـذي ذكـَره أحمـُد بـُن جعفـر  ، الوقَف على وجه  غيِر الذي ذكَره

 أو حسنأ أو غيُر ذلك
 .أو العكُس ، فهو عنده كاف 

بموقِف أحمَد بِن جعفر  يف ردِّ بعِض أقواِل العلماِء يف حكـِم الوقـِف  أما ما يتعلُق 

 :فعلى حالين، واالبتداءِ 

ـا، أن يخطِّئ القوَل دون تعليل  : الحاُل األوُل  إمـا : وهو يف ذلك على حـالين أيض 

 .أو ال يفعل، أن ُيبين حكَم الوقِف عنده يف ذلك الموضعِ 

ـا علـى الحـالين ، مـع التعليـلِ  أن يخطِّـئ القـوَل : الحاُل الثـاين وهـو يف ذلـك أيض 

 .المذكورين يف الحاِل األولِ 

 .سوى ما ُأشيَر إليه، ولكلِّ صورة  مما سبَق أمثلةأ متعددةأ 

الوقِف واالبتداِء من يف  ¬بِن جعفر   دَ أحم لدراسِة منهِج  موجزأ  فهذا عرضأ ، وبعدُ 

 التوفيُق  -مبحِث التاليالتي هي فحوى ال–خالِل األقواِل المنقولِة عنه 
ِ
  .وباهلل

 

*                  *                 * 

                                                 
 .من هذا البحث، (02: )ينظر( 8)

 .ذا البحثمن ه، (22)و، (56)و: ينظر( 0)

 .من هذا البحث، (09: )ينظر( 5)

 .من هذا البحث، (50)و، (01: )ينظر( 1)
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 الثالثاملبحث 

النقوالت الواردة عن أمحد بن جعفر يف الوقف واالبتداء

 :سورة البقرة

 [.0] ژََّليَرۡيَبيژ: بُن جعفر  مذهَب نافع  يف أن التماَم قوُله َردَّ أحمدُ 

 .البد من عائد  : قال

يژ: ُد بُن جعفر  قال أحم نييَۡۡضَِبيَمَث  
َ
ۦٓيأ يََّلييَۡسَتۡۡحِ َ يٱِلا  .تمامأ  [56] ژإِنا

يژلـو وقـَف واقــفأ علـى : أحمـُد بـُن جعفــر   وقـال نناَمنَث   جـاَز وكــان  [56] ژيما

 .حسن ا

ْينََوِري  .تامٌّ [ 820] ژَوَمايَكَفَريُسلَۡيَمَٰنُيژ: وقال أحمُد بُن جعفر  الدِّ

                                                 
يف منــار  واألشــموين(. 08ل/8: )الســتغناءيف ا واألدفــوي، (55: )يف القطــع واالئتنــاف النحــاسذكــره ( 8)

 (. 26: )الهدى

ولكـن قـد ُأضـمر محـال  ، مـن عائـد يف صـلته وصـفته ژٱلِۡيَتَُٰبيژولم يخُل ، بأن هذا ال يلزم وُردَّ عليه 

وال ُيسـتنكر ، ثم ُألقيا لوضوح معنييهمـا، والهاء عائدة على الكتاب، فالمحل خرب التربئة، تتصل به هاء

 .ئة يف حال نصب االسم ورفعهإضمار خرب الترب

يف  والـداين، (08ل/8: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (55: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسحكى نحو هذا  

، وذكـروا أمثلـة مـن كـالم العـرب، (22 -26: )يف منـار الهـدى واألشـموين، (820 -829: )المكتفى

ا إعرابية توافق قول نافع يف المسألة  .وأوجه 

أن  -واهلل أعلـم-والصـحيح ، إلى أحمد بن جعفـر( 16): النسخة المطبوعة للقطع واالئتناف ُنسبت يف( 0)

: وكـذا هـي يف االسـتغناء، (82ل: )وكـذا هـي يف النسـخة المخطوطـة، هذا من قـول أحمـد بـن موسـى

 (.860: )والمكتفى، (62ل/8)

: لمكتفـىايف  الـداينو، (62ل/8: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (16: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 5)

(860.) 

؛ ألنه منصوب مردود على ما قبيحولكن االئتناف لما بعدها »: أنه قال إال، حسنأنه  النحاسوكذا ذكر  

ايفَۡوَقَهاژ: عنده على قوله والتما  المختاروالوقف ، «قبله َِ قـول  الداين وردَّ . ونسبه إلى أبي حاتم، ژَي

ننژألن »: قـال، أحمـد يف الوقـف : بـدل مـن قولــه ژَبُعوَضنن  يژوألن ، زائــدة مؤكـدة فـال ُيبتـدأ هبــا ژاما

يژ يژ؛ فـوليح بحسن، جائز» :(90: )يف المقصد زكريا األنصاريوقال . «فال يقطع منه ژَمَث    ژَمَث  

اژو ژيَۡۡضَِبيژمفعول  يژصفة لـ ژما ا ژَمَث   اژبدل من  ژَبُعوَض  يژو، زادت النكرة شياع   .«ژما

 (.860: )لمكتفىايف  داينالذكره ( 1)

= 
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ْينَ  اًراژ: َوِريوقال الدِّ ِۢنيَبۡعِديإِيَمَٰنُِكۡميُكفا  .الوقُف [ 820] ژمِّ

ي: )وَمن قرأَ 
َ
يفَأ يٱۡضنَطرايۡمتِۡعُهۥيقَلِي   يَعنَذاِبيٱنلانارِييُثما ۥٓيإََِلَٰ فهـذا الوقـُف [ 806] (هُ

 .أحمُد بُن جعفر   على ما قاَل 

ْينََوِري َُٰتۢيژ: وقال الدِّ ۡمَو
َ
ِيأ ۡكَينآء يژ ثم تبتـدُئ ، امٌّ ـت[ 821] ژِِفيَسبِيِليٱِلا

َ
 ژبَنۡليأ

 .بل هم أحياءأ : بتقديرِ 

ْينََوِري اژ: وقال الدِّ  .تامٌّ [ 892] ژإِنيتََرَكيَخۡۡيً

يبََلَٰيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََ َويمَۡميتُۡؤِمنيقَا
َ
يأ ََ  .تمامأ  [062] ژقَا

                                                 
= 
ولـيح بتـا  ، الـداينعنـد  حسـنوهو . نقال  عن نافع وغيره( 826: )يف المقصد زكريا األنصاري ووافقه 

 .وال كا 

 .ولم يذكر نوعه، (828 -822) :يف المكتفى الداينذكره ( 8)

 .بالنقل عنه وعمن وافقه الدايناكتفى و 

ۥٓيٱۡضَطراي: )من وفتح الراء، تخفيف التاء وجزم العينب( 0) يٱۡضنَطراي: )ووصل، (هُ ۥٓيُثما علـى ، بغيـر قطـع ألِفهـا( هُ

: ينظـر. وهـي قـراءة ابـن عـامر، وبه قال ابن عباس ومجاهد، وجه الدعاء من إبراهيم ربه لهم والمسألة

 (.812: )والنشر، (216 -0/212: )تفسير الطربي

 .ر نوعهولم يذك، (20- 29) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

 (. 822: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 (.829) :يف المكتفى الداينذكره ( 1)

 .يف المكتفى الداينعند  حسنوهو  

 (.892) :يف المكتفى الداينكره ذ (2)

اژلـيس »: قال، (08: )يف القطع واالئتناف النحاس هذا القول و لَّط  بتمـام؛ ألن قـول  ژإِنيتََرَكيَخنۡۡيً

 الـداينواختـار . «أو قيـل لكـم هـذا، فرض عليكم الوصية للوالـدين واألقـربين: لوالدين معناهالوصية ل

ز أن ُيقطـع مـن ذلـك علـى أن يكـون التقـدير، يف المكتفـىقول النحـاس  ، فعلـيكم الوصـية: إال أنـه جـوَّ

ا تدل عليه  ژُكتَِبيژويكون المرفوع بـ ـا قـال وبنحـو هـذا أي. وليح هـذا اختيـاره، ژَوِصيا ُيژمضمر  ض 

 (.801 -805: )يف منار الهدى األشموين

ولـم ، (29: )يف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآن ومكـ (. 820) :يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 6)

 (.890: )يف التمهيد ابن الجزري وكذا، يذكر نوع الوقف عنه

يف  زكريـا األنصـاري وجعلـه. منـه أكفـى ژقلبـيژوعلـى ، كـا ( 802: )يف المكتفى الداين وهو عند 

 .ژبََلَٰيژالوقف فيه على  يختاريف القسم الذي ( 20: )المقصد
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 :سورة آل عمران

وِيژ: ه تعالىعلى قولِ  الوقُف 
ۡ
ُيَوَمايَيۡعلَُميتَأ يٱِلا ۥٓيإَِّلا : بقولـه ثـم االبتـداءُ ، [2] ژيلَنُه

َِٰسُخوَنيِِفيٱۡلعِۡلِميَيُقومُوَنيَءاَمناايبِهِۦژ  .بِن جعفر   أحمدَ  قوُل ، ژَوٱلرا

ۖييقَۡديََكَنيلَُكۡميَءايَ  يژ يٱۡۡلََقَتا  .تمٌّ  [85] ژِِفيفَِئتَۡۡيِ

ــمَ  ــ يف القــراءتين َف وبــُن جعفــر  أن الوقــ أحمــدُ  زع  ا إذا أردَت الوقــَف جميع 

 .[816] ژرِبِِّيُّوَنيَكثِۡي يژ: الحسنَ 

ْيژ: التمامَ أن و   [.816] ژَوَمايٱۡسَتََكَُوا

                                                 
 (.802) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

والمراد بالتأويل عندهم ههنا عاقبة الشيء وما يـؤول – على معنى أنه ال يعلم تأويل ذلك إال اهلل وحده 

ِۡنيِعنِديَربَِِّنناياَمناايبِهِۦيُكِّ يءَيژ: وأما الراسخون يف العلم فيقولـون -إليه وإلـى هـذا ذهـب كثيـر مـن ، ژمِّ

والحسـن وأبـي ، كـابن عبـاس وعائشـة وابـن مسـعود ، أهل التفسير من الصحابة والتابعين وغيـرهم

ـاوجعـل الوقـف عليـه ، (802 -802: )يف المكتفى الداين اختياروهو . وغيرهم، َنهيك والضحاك . تاما

ُيژ»: قال، (8/080)يف الوقف واالبتداء  لغزالاختيار ابن اوكذا هو  يٱِلا شبه التام عنـد األصـاغر  ژإَِّلا

هـا تعضـد هـذا القـول، «واألكـابر القـدماء، النجباء ـا يف نظـام  ابـن الطحـان نـ َّ  وعليـه. وذكـر أوج  أيض 

فمــن جعــل ، وجعلـه مــن القطــع الـذي يحتمــل التمــام والوصـل مــن جهــة التأويـل، (56 -52: )األداء

ـا ووجـب -والمراد عندهم ههنا التأويل الذي هو بمعنـى التفسـير- اسخين عالمين بهالر ؛ لـم يكـن تامًّ

ينظـر (. 822: )يف المقصـد واختـاره زكريـا األنصـاريهـذا ذكـر  وبنحـو. القول األول واختار، الوصل

ا  (.802 -801: )والقطع واالئتناف، (002، 080 -2/089: )تفسير الطربي: أيض 

 (.802) :يف القطع واالئتناف حاسالنذكره ( 0)

 .(802: )يف المكتفى الداينعند  كا والوقف  

ِبِّ يژ: ريد القراءتين الواردتين يف قوله تعالىي( 5)
ِنيَا يِِّنيمِّ

َ
ََٰتَليَمَعُهۥييَوَكأ قرأهـا نـافع وابـن ، ژرِبِِّيُّوَنيَكثِنۡي يَق

: قون بفـتح القـاف وبإثبـات األلـفوقرأهـا البـا، (قُتِنَلي: )كثير والبصريان بضم القاف وبحـذف األلـف

ََٰتَليژ  (.802: )النشر: ينظر. ژَق

 .(822) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)

فكيـف : فـإن قيـل، (ما سمعنا بنبيٍّ قط ُقتل يف حرب: )له بأن سعيد بن جبير قال ويحتج»: قال النحاس 

ْيَوَمايَضُعُفواْيَوَمايٱۡسَتَكَيژ: وبعده، يكون ُقتل معه ربيون ؟ فـالجواب علـى هـذا أنـه جـاء علـى كـالم ژَُوا

ْيژفيكـون ، ولم ُيقتلـوا كلهـم، وقد بقي منهم، ُقتل بنو فالن: يقولون: العرب ُننوا ََ نايَو َِ فمـا وهـن : ژَي

 ولـو...معه ربيون قاتلفكيف يكون ... يف حرب قاتل: )يف النسخة المطبوعة تحريف وسقط. «الباقون

ـا–صـوابه مـن النسـخة المخطوطـة و، (فما وهن البـاقون )...(يقتلوا  ، -وكمـا يـدل عليـه السـياق أيض 

= 
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يٱۡلَجَِٰهلِيا ِيژعلى  والوقُف   .عند أحمَد بِن جعفر  تمامأ [ 821] ژَظنا

ۡكَيآٌءيِعنَديَربِِِّهۡمييُۡرزَقُونَيژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ 
َ
 [.860] ژبَۡليأ

ْيژ ايمَۡميَيۡفَعلُوا َِ ِ ُدواْيب َِ نيُُيۡ
َ
ُيِحبُّوَنيأ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمٌّ [ 899] ژوا

 .عن أحمَد بِن جعفر   تمٌّ  [805] ژاَمنااي َيَفيژ

                                                 
= 

ــنص (. 21ل: )ينظــر ــم ي ــداينول ــه (080 -082: )يف المكتفــى ال ــى قول ــى الوقــف عل رِبِِّيُّننوَنيژ: عل
ْيژ: والوقف عنده على قوله، ژَكثِۡي ي  .كا  ژَوَمايٱۡسَتََكَُوا

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (800: )ار الهـدىيف منـ واألشـموين، (820: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 8)

 .«تا »

ِيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (080: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه    .كا  ژُُكاُهۥيِِلا

ويف النسـخة المخطوطـة ذكـره ، كـذا يف النسـخة المطبوعـة، (821): يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 0)

 (.22ل: )ينظر، ژِعنَديَربِِِّهمۡيژ: لوقف على قولهوجعل ا، ژيُۡرزَقُونَيژ: دون قوله

: يف المقصـدزكريا األنصـاري القول بالوقف عليه  وخالف، (085: )يف المكتفى الداين ولم ينص عليه 

يف الوقف عليه يف  األشموينقال  وبنحوه .«ژيُۡرزَقُونَيژحال من فاعل  ژفَرِِكۡيَيژألن »: قال، (806)

 اختيـارى ما ورد عن أحمد بـن جعفـر يف النسـخة المخطوطـة؛ فعلـى هـذا وأما عل(. 806)منار الهدى 

، فـال ُيفصـل بينهمـا، وهذا الوقـف ينبـئ عـن اجتمـاع الـرزق والفـرح يف حالـة واحـدة»: قال، األشموين

ولـم أجـد مـن نسـب . «واهلل أعلـم بكتابـه، وهـو منصـوص عليـه، وليس بخطأ، وكثير من القراء يتعمده

 .واهلل أعلم بالصواب، ر سوى النحاسالوقف إلى أحمد بن جعف

ومـا »: ثم قـال، ويف النسخة المطبوعة نسب القول إلى نافع، (826: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

وهـو األليـق ، «وتابعـه علـى ذلـك أحمـد بـن جعفـر»: ويف المخطوط، «بعده على ذلك أحمد بن جعفر

 (. 26ل: )ينظر. واهلل أعلم، بالسياق

فَنَ يََتَۡسنبَناُهميژ: ولكـن الوقـف الكـايف، (ََتَۡسنَ اي)ألنه لم يأت خرب »: قال، يف ذلك النحاس و لَّطه 
َفاَز  ي َِ ِ َِنيٱلَۡعَذابِييب ِيم يژ: والتمام، ژمِّ

َ
: يف الوقـف واالبتـداء ابن الغـزالقال  وبنحوه، «ژَومَُهۡميَعَذاٌبيأ

ْيژ: الوقف على قولـه يف( 022 -800: )يف منار الهدى األشموينوقال ، (8/015) ايمَۡميَيۡفَعلُنوا َِ ِ : ژب

يف  الـداينلم ينص عليـه و. «بدل مما قبله ژفََ يََتَۡسبَناُهمژ: واألولى وصله؛ ألن قوله، وهو غير جيد»

 (.081: )المكتفى

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (822: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)

 .(22و -26ل: )ينظر، مخطوطةالنسخة ال

ـا»: قـال ؛يف الوقــف عليــه النحــاس وخالفـه  يف  الــداينعنــد  كــا وهــو  .«ألن مــا بعــده مــن كالمهــم أيض 

 .(081: )المكتفى
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يإَِيِۡهمۡيژ: بأن التمامَ  ن قاَل مَ  بُن جعفر  قوَل  خطَّأ أحمدُ  ََ َزِ
ُ
يإَِيُۡكۡميَوَمآيأ ََ َزِ

ُ
 ژَوَمآيأ

 .فال يتمُّ الكالُم قبَله، بما قبَله على الحالِ  منصوبأ  ژَخَِٰشعِۡيَيژ ؛ ألن[800]

 :سورة النساء

ۡعُروِفيَوَمنيََكَنيفَقِۡي يژ: قال أحمُد بُن جعفر   َِ ۡ ُكۡليبِۡلم
ۡ
 .تمٌّ  [6] ژايفَۡلَيأ

ِۡنهُيژ ميمِّ َُ  .تمٌّ [ 9] ژفَۡلۡرزُقُو

ييُننيرَُجننل يِإَونيََكَنيژ
َ
وِيٱۡرننَرأ

َ
َِٰكنند ييَ يوَرُثيَكَلَٰلَننً يأ َِ ي ِ

يفَلِننُ ِّ ۡخنن  
ُ
ۡويأ
َ
ٌخيأ
َ
ۥٓيأ نناييَوََلُ َِ ِۡنُه مِّ

ُدُسي  .همعه جوابُ  ؛ ألنه شرطأ تمٌّ : قال أحمُد بُن جعفر  [ 80] ژٱمسُّ

ْينََوِري يُتۡبُ يٱلۡيژ: وقال الدِّ  .تمامأ [ 89] ژنَئَٰـإِّنِِّ

ْينََوِري ار يژ: وقال الدِّ ۡميُكفا َُ  .تامأ [ 89] ژَو

                                                 
 (.829): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

 (.862: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

 .(082: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.862): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

 .وآخر اآلية أكفى منه، (082: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.868): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)

ألن هـذه المواريـث إنمـا تصـل إلـى »: قـال، (0/205: )يف اإليضـاح ابـن األنبـاريهذا القول  وخالف 

يف  الـداينولـم يـنص عليـه . النحـاس وبنحو هذا قـال، «ومن بعد الدين، اأهلها من بعد وصية يوصى هب

 (.089: )المكتفى

 (.089) :يف المكتفى الداينو، (860: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)

، (860: )يف القطع واالئتنـاف النحاسوكذا ، (0/202: )يف اإليضاح األنباريهذا القول ابن  وخالف 

وتُونَيژبـيِّن؛ ألن وهذا غلـط »: قال ُِ ِيَنيَي فـال يـتم الكـالم حتـى يـأيت ، معطـوف علـى مـا قبلـه ژَوََّليٱّلا

وليسـت التوبـة للـذين يعملـون السـيئات وال : بالمعطوف وال سيما المخفوض؛ ألن التقدير يف العربية

نژ: والتمـا ، الذين يموتـون وهـم كفـار  ِ ِي
َ
ۡعَتنۡدََايمَُهنۡميَعنَذابًايأ

َ
ْوَلَٰٓئِنَ يأ

ُ
، الـداينوبنحـوه قـال ، «ژاأ

 (.022: )يف منار الهدى واألشموين

 (.089) :يف المكتفى لدايناذكره  (6)

ولـيس كـذلك؛ ألن »: قـال، يف المكتفى الداين وخالفهما (.022: )يف المقصد ووافقه زكريا األنصاري 

ْوَلَٰٓئَِ يژ
ُ
 .«إشارة إلى المذكورين قبل ژأ
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ۡؤِمَنَِٰ يژ: عفر  قال أحمُد بُن ج ُِ ۡ  .الكالمِ  ههنا تمامُ  [02] ژَيَتَيَٰتُِكُميٱم

يََعبِرِييَسبِيلميژ: قال أحمُد بُن جعفر  
: والمعنـى، هذا التمامُ [ 15] ژَوََّليُجُنًبايإَِّلا

يََعبِرِييَسبِيلميژنب ـا ُج  المساجدِ : أي، الصالةِ  وال تقربوا موضعَ 
وا وال إال أن تمـرُّ  ژإَِّلا

 .واتقعدُ 

ْينََوِري ََٰث ٌيژ: وقال الدِّ  .تمامأ  [828] ژَوََّليَتُقومُواْيثََل

ْي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   يَتۡعِدمُوا َّلا
َ
يأ َٰٓ  .تمٌّ [ 9]﴾ لََعَ

 .الجحدِ  جواُب  ؛ ألن الباءَ تمٌّ [ 886] ژَمايلَۡيَسيَِليِِبَقِّميژ: قال أحمُد بُن جعفر  و

َتنننُهۥإِنيكُيژ: هموُحكـــي عـــن بعِضـــ :قـــال ِۡ  ، [886] ژننننُ يقُۡلُتنننُهۥيَيَقنننۡديَعلِ

 . وهذا خطأأ 

ۡرِضيَوَماييِيِهناي﴿: قال أحمُد بُن جعفر  
َ
َِٰتيَوٱۡۡل َمََٰو ِيُرۡلُ يٱمسا  .تمٌّ  [802]﴾ ِِلا

                                                 
 (.861 -865): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

 .(080: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.866: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

ْيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (002: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه   يَتۡغتَِسلُوا َٰ  .كا  ژَكَّتا

 (.011) :يف المكتفى الداينو، (801: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

 .(055: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.080ل/0: )يف االستغناء واألدفوي، (802: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .(051: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.082): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 2)

ُسنۡبَ ََٰنَ يَمنايژ: التمـام قال من: ن أقولوَشرُح هذا أ، لم يبين العلة من أين صار خطأ»: النحاسقال  
يَمايلَيَۡسيَِلي ََ قُو

َ
ۡنيأ
َ
يأ  :خطأ؛ ألن الباء ژيَُكوُنيَِلٓ

 .إن كانت غير متعلقة بشيء؛ فذلك غير جائز -8

 .وإن كانت للقسم؛ لم يجز؛ ألنه ال جواب ههنا -0

المجــاز إال وال يســتعمل ، وإن كانــت ُينــوى هبــا التــأخير؛ كــان خطــأ؛ ألن التقــديم والتــأخير مجــاز -5

 .«وال حجة يف ذلك وال توقيف، بتوقيف أو حجة

 (.012: )عند الداين يف المكتفى كا  ژَمايلَيَۡسيَِليِِبَقِّميژ: والوقف على قوله 

 .«تمام»: -نقال  عنه-، وقال (520ل/0: )يف االستغناء واألدفوي، (089: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (6)

 .(016: )لمكتفىيف ا الداينعند  كا وهو  
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 :سورة األنعا 

ْينََوِري  .تمامأ [ 865] ژََّليََشِيَ يََلُۥژ: قال الدِّ

ْينََوِري يژ: قال الدِّ
ُ
َٰمَِ يأ  .تامٌّ [ 865] ژِرۡرُتيَوبَِذ

 :سورة األعرا 

ِديَننن ِي﴿: هقوُلــ يف أن التمــامَ  نــافع   بــُن جعفــر  مــذهَب  أحمــدُ  ردَّ  َِ ۡ ننوهُيِِفيٱم ُِ َيۡرُت  ﴾ما

[805]. 

لََهنننا﴿: أن التمـــامَ  وزعـــمَ  َۡ
َ
 مـــن صـــلةِ  ألن الـــالمَ : ﴾؛ قـــالِۡلُۡخرُِجنننواْيِمۡنَهنننآيأ

وهُي﴿ ُِ َيۡرُت  .﴾ما

ــر   ــُن جعف ــُد ب ــال أحم ــامُ الت: ق ُۥيُخننَوارٌي﴿: م ُۥ؛ ألن ﴿[819] ﴾َلا ــن صــلةِ َلا  ﴾ م

.(َجَسد)

ْينََوِري  [. 820] ژقَامُواْيبََلَٰيژ التمامُ : وقال الدِّ

                                                 

 .(061) :يف المكتفى الداينذكره ( 8)

 .يف المكتفى الداينعند  كا  وهو 

 .(061) :يف المكتفى الداينذكره ( 0)

 .يف المكتفى الداينعند  كا  وهو 

 (.805ل/0: )يف االستغناء واألدفوي، (020: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

لََهاژ: على قوله( 021): يف المكتفى الداينوالوقف عند   َۡ
َ
 .كا  ژأ

 (.2و/5: )يف االستغناء واألدفوي، (060: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .(026: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.029) :يف المكتفى الداينذكره ( 2)

ٓيژ: على أن يكون قوله بعد ذلك  : مـن قـول َمـن قـالوا ولـيس، من قول اهلل تعـالى أو المالئكـة ژَشِهۡدََا

ـا  بـن عمـرو عبـداهللوهـذا التفسـير ُروي عـن ، ژبََلَٰيژ وهـو ، وهـو قـول مجاهـد والضـحاك، موقوف 

ا النحاسوإلى هذا التفسير أشار . الطبري اختيار يف كتابه الوقف على كال وبلـى  اختيار مك وهو . أيض 

واب لالسـتفهام الـداخل علـى النفـي ؛ ألهنا جحسن جيد ژبََلَٰيژالوقف على »: قال، (92: )يف القرآن

مَۡسُ يبَِربُِِّكمۡيژ: وهو قوله، قبلها
َ
. «عليه ژبََلَٰيژثم حذف ذلك؛ لداللة . بلى أنت ربنا: والمعنى، ژأ

ْيژ: على قـراءة التـاءيف المكتفى  اختيار الداينوهو  نژ؛ ألن ژَتُقومُوا
َ
مـن  ژبَنَلَٰيژمتعلقـة بمـا بعـد  ژأ

= 
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وَي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   َُ ي .تمٌّ [ 892] ﴾ََّليُجَلِِّيَهايمِوَۡقتَِهآيإَِّلا

 :سورة األنفال

ِي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ْيَيَثبُِِّتواْيٱّلا  .تمٌّ  [80]﴾ َنيَءاَمُنوا

مۡي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   َُ ََٰر ۡدَب
َ
ُهۡميَوأ ََ  .تمامأ [ 22] ﴾يَۡۡضُِبوَنيوُُجو

ِيَنيِمنيَقۡبلِِهمۡي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   يفِرَۡعۡوَنيَوٱّلا َِ ِبيَءا
ۡ
 .تمٌّ  [20]﴾ َكَدأ

يَسوَي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   َٰ  .تمٌّ  [29]﴾ آءميفَۡلۢنبِۡذيإَِيِۡهۡميلََعَ

 :سورة التوبة

وِۡعَدَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   يَعنيما آييإَِّلا ََ  .تمٌّ  [881] ژإِيااهُيوََعَد

                                                 
= 

ٓيژ: قوله ني: )-وهي قراءة أبي عمرو-ومن قرأ بالياء ، الجمهور سوى أبي عمرو وهي قراءة، ژَشِهۡدََا
َ
أ

ْييَي ابـن  اختيـار ژبَنَلَٰيژوالوقـف علـى . ژبََلَٰيژ: على قراءته على قوله الداين؛ لم يتم الوقف عند (ُقومُوا

ا يف نظام األداء الطحان وجعله من باب القطع الذي يحتمل التمام والوصل من جهة ، (52 -52: )أيض 

ٓيژ: ووقف على قوله، من بني آدم؛ لم يوقف عليه -الشهادة: أي–فإن كانت »: قال، تأويلال ، ژَشِهۡدََا

ا .«ويكون كافي ا  (.069: )النشر(. 062: )والقطع واالئتناف، (82/261: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

 (.26و/5: )يف االستغناء واألدفوي، (069: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 .(090: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

: ويف النسـخة المخطوطـة، ويف النسـخة المطبوعـة بيـاض، (025: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره  (0)

ا  وذكره(. 06ل: )ينظر، «تم»  (.92و/5: )يف االستغناء األدفويأيض 

 .(091: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.882ل/5: )يف االستغناء واألدفوي، (022: )االئتنافيف القطع و النحاسذكره  (5)

وجـواب »: قـال، (506: )يف المقصـد وزكريـا األنصـاري، (8/829: )يف المرشد العماين اختياروهو  

ا: تقديره، محذوف( مَوۡي) ا فظيع  وهـو (. 506: )يف منـار الهـدى األشـموين اختيـارهـو  وكذا .«لرأيت أمر 

 .(092): يف المكتفى الداينعند  كا 

: يف المكتفـى والداين، (886و/5: )يف االستغناء واألدفوي، (029: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .«تا »: قال، (092) 

 .(092: )يف المكتفى الداينعند  حسنوهو  

 (.889ل/5: )يف االستغناء واألدفوي، (029: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)

 .(092: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.006: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 6)

يمِنۡهُيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (000: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  
َ
 .كا وهو عنده  ژتَََباأ
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 :سورة يونح

 .تمامأ [ 82] ﴾ُسۡبَ ََٰنَ يٱملاُهماي﴿: عند أحمَد بِن جعفر  

يَوزَِياَدَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ۡكَسُنواْيٱۡۡلُۡسَ َٰ
َ
ِيَنيأ  .تمٌّ [ 06] ژلَِِّّلا

وِيلُُهۥژ
ۡ
تِِهۡميتَأ

ۡ
اييَأ ِا َ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 50] ژَوم

ِِۡيَي﴿ َٰلِ َٰقَِبُ يٱلظا  .عند أحمَد بِن جعفر   حسنأ  [50]﴾ َع

َِ ِيژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 62] ژيَۡوَميٱۡلقَِيَٰ

 .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 68] ﴾إِۡذيتُفِيُضوَنييِيهِي﴿

ْيژ ِيَنيَءاَمُنوا يرُُسلََنايَوٱّلا يُنَنّجِِّ  .تمامأ عند أحمَد بِن جعفر   [825] ژُثما

يلَِفۡضلِهِۦژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 822] ژفََ يَرآدا

                                                 
 (.020و/5: )يف االستغناء واألدفوي، (522: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 .كا وهو عنده  ژَسَلَٰم يژ: والوقف عنده بعده على قوله، (521: )يف المكتفى داينالولم ينص عليه  

 (.525: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

 .(526: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

يف منـار  واألشـموين، (091و/5: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (522: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

 .«عند أحمَد بِن جعفر تا »: وقال، (520) :الهدى

 .(529: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.091و/5: )يف االستغناء األدفويذكره  (1)

ِِنۡيَيژ: يف الوقف علـى قولـه( 520: )يف المقصد ووافقه زكريا األنصاري  َٰلِ َٰقَِبنُ يٱلظا ولـم يـنص . ژَع

 (.529: )يف المكتفى الداينعليه 

: الهدايـةيف  ومكـ ، (099ل/5: )يف االسـتغناء األدفـويو، (526: )يف القطع واالئتناف لنحاساذكره  (2)

 .ولم يذكر نوعه، (2/5096)

 .(520: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.002ل/5: )يف االستغناء واألدفوي، (526: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (6)

: يف المقصــد اختيــار زكريــا األنصــاريوهــو (. 520: )المكتفـىيف  الــداينعنــد  كــا : وقيــل، تــا وهـو 

 .تا وهو عنده ، (560)

 (.580: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 2)

 .(580: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

يف منـار  واألشـموين، (525ل/5: )يف االستغناء األدفويو، (580: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 9)

 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (560) :الهدى

= 



 لبنى خالد العرفج       جمعًا ودراسة                    –آراء أحمد بن جعفر الدينوري وأقواله يف الوقف واالبتداء 

 
517 

 :سورة هود

يتُوُبوٓاْيإَِيۡهِيژ: قال أحمُد بُن جعفر    . الكالمِ  ههنا تمامُ [ 5] ژُثما

ُهۡميژ ََّلٓيإِنا
َ
ۡميلِيَۡسَتۡخُفواْيِمۡنهُيأ َُ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 2] ژيَۡثُنوَنيُصُدوَر

ِۡنهُي﴿ يمِّ من  شاهدأ  ويتلو القرآنَ : أي، عند أحمَد بِن جعفر   تمٌّ [ 82] ﴾َوَيۡتلُوهُيَشاَِد 

 
ِ
 .وعز جلَّ  اهلل

 .عليه السالم وهو جربيُل : قال

ا﴿ يَخۡۡيً ُ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 58] ﴾لَنييُۡؤتَِيُهُميٱِلا

                                                 
= 
 .(580: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.585: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

تِِّۡعُكمژألن »: قال، النحاس و لَّطه  َِ : يف منـار الهـدى األشـموينوبنحو هـذا قـال ، «جواب األمر ژُي

 :قولـــه علـــىبعـــده والوقـــف عنـــده ، (585: )يف المكتفـــى الـــداينولـــم يـــنص عليـــه  (.520 -529)

 .كا وهو ، ژفَۡضلَُهۥژ

ََّليِكنۡيَيژ: والنسخة المطبوعة فيهـا زيـادة قولـه، (585: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)
َ
: كـذا، ژأ

ََّليِكۡيَيلِيَۡسَتۡخُفواْيِمۡنُهيژ
َ
عدم إثبااا؛ وذلك أهنا ليسـت مثبتـة يف النسـخة  -واهلل أعلم-والصحيح ، ژأ

 .وال يتم الكالم هبا، (820ل: )طوطةالمخ

 .(585: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

ِۡننهُيژوسـقطت ، (582: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5) والمثبـت مـن ، مـن النسـخة المطبوعـة ژمِّ

وقال يف الوقـف ، (588و-582ل/5: )يف االستغناء األدفويوكذا هي مثبتة عند ، النسخة المخطوطة

 .«مامت»: عنه

، والسـدي، ومجاهـد، وعلـى هـذا التفسـير ابـن عبـاس ، (581: )يف المكتفـى الـداينعند  كا وهو  

 (.562 -80/522: )تفسير الطربي: ينظر. الطبريوهو ما رجحه . وغيرهم، والضحاك

 (.582ل/5: )يف االستغناء واألدفوي، (582: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

: قـال، (8/052: )يف المرشـد العمـاينهـذا القـول  وخالف. (582: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

ِيَنيتَۡزَدرِٓييژ :ألن قوله؛ وليح بالجيد، أجازه بعضهم» يمَِّلا َُ قُو
َ
اَوََّلٓيأ يَخۡۡيً ُ ۡعُيُنُكۡميلَنييُۡؤتَِيُهُميٱِلا

َ
 ژأ

يإِذ يژ: جوابه ٓ ِِۡيَيإِّنِِّ َٰلِ َِِنيٱلظا ا يژ :وقوله، ژايم
َ
يأ ُ َُفِسِهمۡيٱِلا

َ
ايِِفٓيأ َِ ِ فلذلك  ؛اعرتاض دخل بينهما ژۡعلَُميب

اژلم يحسن الوقف على  زكريـا قـال  وبنحـوه. «وال بأس به إن وقف عليه واقف لطول الكالم، ژَخۡۡيً

، عنـده حسـنوهـو ، (521: )يف منـار الهـدى األشـموين وكـذا، (522 -521: )يف المقصـد األنصاري

 .عليل الذي ذكره العماين؛ للتليح بوقف: وقيل، كا : وقيل
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 .تمٌّ  [12] ژَوَمۡنيَءاَمنَيژ: قال أحمُد بُن جعفر  

ِيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ۡررِيٱِلا
َ
يََّليََعِصَميٱۡيَۡوَميِمۡنيأ ََ  .تمٌّ  [15] ژقَا

لَِ يژ: قال أحمُد بُن جعفر   َۡ
َ
 .تمٌّ [ 16] ژإَِاُهۥيلَۡيَسيِمۡنيأ

يَصَٰيژ ٌليَغۡۡيُ َِ  .صالح   غيرُ  عملأ  إياَي  سؤالَك : أي، ژلِح يإَِاُهۥيَع

َِ  ي﴿ ِ تُُهۥيقَآئ
َ
 .تمٌّ : قال أحمُد بُن جعفر  ، [28] ﴾فََضِحَيۡ يَوٱۡرَرأ

                                                 
 (.589: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

لَنَ يژ: وهـو قولـه- الـداينمن الذي قبله عند أكفى والوقف عليه   َۡ
َ
وهـو . (586: )يف المكتفـى -ژَوأ

 (.522: )يف المقصد وكذا زكريا األنصاري، تا وهو عنده ، (8/052: )يف المرشداختيار العماين 

 (.580: )يف القطع واالئتناف حاسالنكره ذ( 0)

: يف المرشـد العمـاين ذهـبوبنحـو هـذا ، «وهذا ليس بتمام وال كاف؛ ألن بعـده اسـتثناء»: النحاسقال  

ِيژ: وقول من قال الوقف عند قول اهلل»: قال، (8/059) ۡررِيٱِلا
َ
؛ ألن بعده حرف قول فاسدهو  ژِمۡنيأ

اللهـم إال أن يكـون هـذا اإلنسـان ذهـب  !؟وهو متعلق به فكيف يكون الوقف على ما دونه ...االستثناء

وال ، ويف الجملـة هـو وقـف .لكن من رحمه اهلل فإنه معصوم: ومعناه، إلى أنه استثناء منقطع من الكالم

يَمنيراِكمَيژ: والوقف عنده على، «مع االختيار أحبه وبنحـو مـا ذهـب إليـه العمـاين ذهـب . حسـن ژإَِّلا

والوقـف عنـده علـى ، (586: )يف المكتفـى الـداينولـم يـنص عليـه (. 522: )ىيف منار الهـد األشموين

يَمنيراِكمَيژ: قوله  .كا  ژإَِّلا

 (.502 -580): يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)

ٌليژهذا على قراءة من قرأ   َِ  ابـن األنبـاري أشار إلى ذلك، ژَغۡۡيُيژورفع ، بفتح الميم وضم الالم ژَع

قـال  بنحـوهو، النحـاسقـال  كـذاو. «ألن الهاء تعـود علـى السـؤال»: قال، (281 -285: )يف اإليضاح

غيـر أنـه ذهـب إلـى أن ، (529 -522: )يف منار الهدى األشموينو، (582 -586: )يف المكتفى الداين

 .كا الوقف عليها 

(. رَينَغۡين)ونصـب ، وهي قراءة القراء العشرة سوى يعقوب والكسائي؛ قرآها بكسـر المـيم وفـتح الـالم 

: ينظـر. الطبريوهو ما رجحه . وغيرهم، وقتادة، ومجاهد،  وعلى هذا التفسير المذكور ابن عباس

 (.522: )والنشر، (151 -80/155: )تفسير الطربي

 .«تمام»: قال، (552و/5: )يف االستغناء واألدفوي، (500: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

أهنـم لمـا لـم : ويكون المعنى، لى أال يكون يف الكالم تقديم وال تأخيرأن المعنى عنده ع النحاسوذكر  

: هـود] ژََّليََّتَنۡ يژ: فلمـا تبينـوا ذلـك يف وجهـه قـالوا، يأكلوا من طعام إبراهيم عليه السـالم خـافهم

ا بالبشارة بزوال الخوف[22 ضـحكت تعجب ـا مـن : وكذا على قـول مـن قـال، ؛ فضحكت امرأته سرور 

ــ ــراهيم؛ ألن ــة رجــلخــوف إب ــوم لمئ ــان يق ــر، ه ك ــن نف ــه م ــت لخوف ــى . فتعجب ــر أن يكــون المعن وأنك

ا يف كالم العرب، فحاضت: أي ژفََضِحَيۡ يژلـ وال عن أحد ممن يوثق بـه مـن ، وأن هذا ليس موجود 

= 



 لبنى خالد العرفج       جمعًا ودراسة                    –آراء أحمد بن جعفر الدينوري وأقواله يف الوقف واالبتداء 

 
519 

 :سورة يوسف

ۡيَ يمََ ي﴿: التمامُ : وقال أحمُد بُن جعفر   ََ  [.05] ﴾َوقَالَۡ ي

رِۡسلُونِيژ
َ
.عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ  [12] ژفَأ

: ا لهـم فقـالثـم دَعـ، تمٌّ  [00] ژََّليَتۡۡثِيَبيَعلَۡيُكُميٱۡيَۡومَيژ: بُن جعفر   قال أحمدُ 

يلَُكمۡيژ ُ  .ژَيۡغفُِريٱِلا

 :سورة الرعد

ِۡثلُُهۥ﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   يمِّ  .تمٌّ [ 82] ﴾َزَبد 

ۡرِضي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر  
َ
ُيُثيِِفيٱۡۡل ِۡ  .تمٌّ [ 82] ﴾َيَي

ََيَكَذَٰمَِ ييَۡۡضِيژ ۡمَثا
َ
يٱۡۡل ُ  .تمامأ  [82]﴾ ُبيٱِلا

                                                 
= 

: يف الوقـف واالبتـداءابـن الغـزال  وكـذا، (582 -586: )يف المكتفـى الداينقال  بنحوهو .أهل التفسير

  (.520: )يف منار الهدى وينواألشم، (8/122)

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (558: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 (.82و/1: )يف االستغناء األدفويهو مثبت عند  وكذا، (882و: )النسخة المخطوطة

يف  الـداينولـم يـنص عليـه  .«ژوََغلاَقن ِيژمعطـوف علـى  ژَوقَالَۡ يژألن »: قال، النحاس اختيار وهو 

 (.520: )المكتفى

 (.555: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

ــد تــا وهــو وقــف . (502: )يف المكتفــى الــداينعنــد  كــا  :وقيــل، تــا وهــو   : يف المرشــد العمــاين عن

 (.505: )يف منار الهدى واألشموين، (505: )يف المقصد وكذا زكريا األنصاري، (8/065)

 (.556 -552): يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 5)

اآليـة يف  الطبـريوهـو مـا فسـر بـه ، وهـو تفسـير ابـن إسـحاق. «والتفسير يدل علـى هـذا»: قال النحاس

 .(500: )يف المكتفى الداينعند  تا  وهو وقف(. 85/558: )تفسيره

 (.28ل/1: )يف االستغناء واألدفوي، (518: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .(552: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (28ل/1: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (518: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (2)

 .«تمام»

 .(552: )يف المكتفى الداينعند  كا  وقف هوو 

ََيژ: ووافقه أبو جعفر يف»: قال، (28ل/1): يف االستغناء األدفويذكره  (6) ۡمَثا
َ
 . «ژٱۡۡل

= 



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
591 

مۡيژ َُ و ُِّ أو  م تخلــُق ســموهُ : أي، عنــد أحمــَد بــِن جعفــر   تمــامأ  [55] ژقُننۡليَسنن

 .تنفعُ 

 :سورة إبراهيم

ِيَني﴿: قال أحمُد بُن جعفر    .تمٌّ  [0]﴾ ِمۢنيَبۡعِدَِمۡيَوٱّلا

َكلُّواْيقَۡوَرُهۡميَداَريٱۡلَيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
َ
 .تمٌّ  [09] ژَوارِيَوأ

ِياَِّتيژ واجعـل مـن ذريتـي : والمعنى، عند أحمَد بِن جعفر   للنداءِ  [12] ژَوِمنيُذرِّ

 .الصالةَ  ن يقيمُ مَ 

                                                 
= 

ََيژ»(: 5/102: )يف كتابه معاين القرآن النحاسوقال   ۡمَثا
َ
يٱۡۡل ُ ونسبه ، «تم الكالم: ژَكَذَٰمَِ ييَۡۡضُِبيٱِلا

يف  العمــاينو، (552: )يف المكتفــى الــداينعنــد  تــا وهــو  .إلــى األخفــش( 518: )يف القطــع واالئتنــاف

يف  وزكريـا األنصـاري، (8/155: )الوقـف واالبتـداء يف وهو اختيار ابـن الغـزال، (8/098: )المرشد

 (.122: )يف منار الهدى األشموينو، (122: )المقصد

يف منـار  األشـموينو، (29ل/1: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (511: )يف القطع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 8)

 .لالستفهام تا وذكر أن وقف أحمد بن جعفر عليها ، (182) :الهدى

 .إال أنه نسبه إلى أحمد بن موسى، (552: )يف المكتفى الداينلنقل واكتفى با 

 (.511: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (519: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

ــا ، (802و: )النسـخة المخطوطــة : -نقــال  عنــه-وقــال ، (62و/1: )يف االســتغناء األدفـويوذكــره أيض 

 .«تمام»

ُيژ :قوله على بعده والوقف عنده، (550: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه   يٱِلا  .كا  ژإَِّلا

 (.510: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)

القطـع ولكـن ، ژَداَريٱۡلَنَوارِيژبدل مـن  [00: إبراهيم] ژَجَهنامَيژألن »: قال، يف ذلك النحاس و لَّطه 

وبنحو هـذا ، «[00: إبراهيم] ژَوبِۡئَسيٱلَۡقَرارُيژ: والتمام، [00: إبراهيم] ژَجَهناَمييَۡصلَۡوَنَهاژ: الكايف

 (.512: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  (.218: )يف اإليضاح ابن األنباريقال 

 (.102) :يف منار الهدى األشموينو، (522) :يف القطع واالئتناف النحاس كرهذ( 2)

، كـا  ژَوَتَقبانۡليُدََعٓءِيژ: والوقف عنده بعدها علـى قولـه، (518: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 .تا : وقيل
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ۡرِضيژ: علــى مــا ُروي عــن أحمــَد بــِن جعفــر   والتمــامُ 
َ
يٱۡۡل ۡرُضيَغننۡۡيَ

َ
يٱۡۡل َُ يَننۡوَميُتَبنندا

َُٰتي َمََٰو  [.19] ژَوٱمسا

 :سورة الحجر

فلم يذكر ، يف هذه السورةِ  التمامَ  يقلُل  كتاب ا يف التمامِ  ن عمَل مَ  أكثرُ : ُس قال النحا

ا أحمدُ  ا واحد   .بُن جعفر  فيها إال موضع 

ْينََوِري  .تمامأ [ 85] ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: قال أحمُد بُن جعفر  الدِّ

 :سورة النحل

ايَوزِيَن  يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََ َكُبو  .تمامأ [ 9] ژلََِتۡ

ُليِمنيُسوٓء يژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ  َِ  [.09] ژَمايُكناايَنۡع

                                                 
 (.520 -528): يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)

 .(510: )يف المكتفى الداينعند  تا  :وقيل، كا  وهو 

 .525: القطع واالئتناف: ينظر (0)

 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (511) :يف المكتفى والداين، (521: )يف القطع واالئتناف اسالنحذكره  (5)

ولـيح ، (526 -8/522: )يف المرشـد وخالفهمـا العمـاين، (511: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

نرِِمۡيَيژ: مـن كـالم المفسـرين الوقـف علـىوعلل ذلك بـأن المشـهور ، عنده بوقف ۡۡ ُِ ۡ  ژِِفيقُلُنوِبيٱم

 .ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: ثم يبتدئ، [80: الحجر]

 (.568: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)

زكريـا و، (0/581: )يف المرشـد العمـاينوكـذا عنـد ، (216: )يف اإليضـاح ابـن األنبـاريعند  تا وهو  

: يف المكتفـى الـداينعنـد  والوقف(. 100: )يف منار الهدى األشموينو، (100: )يف المقصد األنصاري

اژ :قوله على( 519 -512) ََ َكُبو ابـن وأشار إلى هذا الوقـف  .عنده تا  وهو ژَوزِيَن  ي﴿: وقيل، ژلََِتۡ

 .«عند األكثرين ژَوزِيَن  ي﴿»: قال، (8/128: )يف الوقف واالبتداءالغزال 

ولـم ، (90: )نيف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآ ومكـ ، (561: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 2)

 .يذكر نوع الوقف

ا علـيهم، ألنه قد انقضى كالمهم وتم»: قال ؛النحاس اختيار والوقف  يژ: ثم قال اهلل جل وعز ردًّ يإِنا بََلَٰٓ
لُونَي َِ ايُكنُتۡميَتۡع َِ ِ يَعلِيُمۢيب َ ، (81/020: )يف تفسـيره الطبـريوهـو مـا فسـر بـه ، «بـل علمـتم: أي، ژٱِلا

. كـا : وقيـل، تا ( 522: )يف المكتفى الداينوهو عند (. 100: )منار الهدىيف  األشموينوبنحوه قال 

= 
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يَمننيژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ  ُ يَۡمَٰننِِهۡميََّليَيۡبَعنُثيٱِلا
َ
ِيَجۡهنَديأ واْيبِنۡلِلا ُِ ۡقَس

َ
َوأ

وُتي ُِ  [.59] ژَي

 :سورة اإلسراء

ْينََوِري  . تامٌّ [ 820] ژبََصآئِرَيژ: وقال الدِّ

 :سورة الكهف

ِ يژ: وقال أحمُد بُن جعفر   ِ  .تمامأ  [0] ژاَقيِّ

 ه الكتاَب على عبدِ  الذي أنزَل  الحمُد هلل :والمعنى، والمؤخرِ  من المقدمِ  على أنه

 .اولم يجعل له عوج  ، اقيم  

                                                 
= 

، ژُسننوٓء يژوالوقــف علــى »: قــال، (90) :يف كتابــه الوقــف علــى كــال وبلــى يف القــرآن مكــ  وخــالفهم

؛ ألهنـا جـواب حسن جيـد بـالغ ژبََلَٰٓيژوالوقف على ، عند القراء ليح هو االختيار ژبََلَٰٓيژواالبتداء بـ

ُليِمنيُسوٓء يژ: وهو قوله، لذي قبلهاللنفي ا َِ ويـدل علـى حسـن . عملـتم السـوء: فالمعنى، ژَمايُكناايَنۡع

، ولـو تعلقـت بمـا قبلهـا، وهي مما يكسر يف االبتداء، المكسورة ژإِنايژأن بعدها  ژبََلَٰٓيژالوقف على 

ا؛ لُفتحت  .«ولم يكن قوال  وال قسم 

ولـم ، (90: )يف الوقـف علـى كـال وبلـى يف القـرآن ومكـ ، (562: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 8)

 .يذكر نوع الوقف

، وألن المعنـى عنـد أهـل التفسـير يؤيـده، وعلـل ذلـك بانقضـاء كـالم المشـركين ؛النحـاس اختياروهو  

وروى معناه ، الطبريوبه قال  .ليبين لهم الذي يختلفون فيه ؛بلى يبعث اهلل جل وعز الرسول: والمعنى

 االختيـاروذكـر أن ، (90) :يف كتابه الوقف على كال وبلـى يف القـرآن مك  وخالفهم .هريرة  عن أبي

نژعنده الوقف على  وال ، وهـو إيجـاب نفـيهم، مصـدر مؤكـد لمـا قبلـه ژوَۡعنًداژألن »: قـال ؛ژاَكقِّ 

نوُتيژ: والوقف علـى .«يحسن التفريق بين التأكيد والمؤكد ُِ : يف المكتفـى الـداينعنـد  كـا  ژَمننيَي

دون ذكـر ، وإلـى قـول آخـر( 8/122: )يف الوقـف واالبتـداءابن الغزال وأشار إلى هذا الوقف  (528)

 .نوع أو نسبة أو ترجيح

 (.120) :يف منار الهدى واألشموين، (561) :يف المكتفى الداينكره ذ( 0)

 .يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  

ـــره ( 5) ـــاف النحـــاسذك ـــوي ،(591: )يف القطـــع واالئتن ـــداين، (025ل/1: )يف االســـتغناء واألدف يف  وال

 .ولم يذكر نوع الوقف، (562 -566) :المكتفى

= 
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ْينََوِريــوق ايژ: ال الـدِّ َنامِنَ ي ٤٣َوَمايََكَنيُمنَتِِصً : نىـلمعـوا. امأ ـــتم[ 11-15] ژَُ

ا إلى نصرةِ  ولم يكن يصُل  اژفيه  ويكون العامُل . ه هنالَك نفِس  أيض   .ژُمنَتِِصً

يَخنۡۡي ي﴿: هعلى قولِ  القارئِ  وقطعُ  ِ ييِيهِيَرّبِّ ِِّ 
بـِن  أحمـدَ  عنـد تمـامأ  [02]﴾ َمايَميا

 .جعفر  

 :سورة مريم

ِيمُيَعۡنيَءامَِهَِّتيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََٰ  .امأ تم[ 16] ژَيَٰٓإِبَۡر

                                                 
= 
: يف تفسـيره الطبـريوهـو مـا رجحـه . وغيـرهم، وسـفيان، ومجاهـد، وعلى هذا التفسير ابن عبـاس  

ابـن  اختيـاروهـو . وكذا ذهب إليه عدد من النحويين كنصير واألخفش وغيرهمـا(. 818 -82/812)

 (.0/226: )يف اإليضاح نبارياأل

وليسـت بتوقيـف ، فإنمـا هـي تفسـير، أما أقوال أهل التأويل المتقـدمين»: قال، النحاسهذا القول  وردَّ  

ِ ي﴿ :التمام وليس يجوز أن يكون، على التمام ِ والبـد مـن أن تكـون متعلقـة ، (كـي)؛ ألن بعـده الم ﴾اَقيِّ

عنـده الوقـف  واألَولـىواألبـين  .«!؟ين مـن ذكرنـاهولست أدري كيف أغفل هذا مـن النحـوي، بما قبلها

ِ ي﴿: ثم يبتدأُ ، [8: الكهف] ژِعوََجاژ: على رأس اآلية ِ ا: على معنى ژ...اَقيِّ  .أنزله قيم 

يَوَل يَوُينژ: فإن لم ُيفسر هذا؛ لم يكن التمام إال على قوله جل وعز»: قال  ُ َنَذيٱِلا ِيَنيقَنامُوايٱَّتا  ژاِذَريٱّلا

. «فإنـه مخـالف ألهـل العلـم، وال تلتفت إلى قول من يقول أكره الوقوف على مثـل هـذا ،[1: الكهف]

المعنى الـذي  وبنحو. بنقل المذهبين دون ترجيح أو اختيار( 562 -566: )يف المكتفى الداين واكتفى

ا  زكريا األنصاريذكره النحاس ذكره   (.168 -120: )يف المقصد واختارهمختصر 

 (.560) :المكتفىيف  الداينكره ذ( 8)

ــال   نناژ: التمــا »(: 502 -590: )يف القطــع واالئتنــاف النحــاسق : إن ابتــدأت ژَوَمننايََكَنيُمنَتِِصً

َنامَِ يژ ـا لــ، ژَُ َنامِنَ يژ: فالتمـا ؛ (رِصـتَ نْمُ )وإن جعلتها ارف  يف منـار  األشـموينذهـب  وبنحـوه. «ژَُ

َنامَِ يژ: على يف الوقف( 169: )الهدى ِيژإن جعلـت  ژَُ َنام عنـد  األوجـهو. مـن تتمـة مـا قبلهـا ژَ يَُ

َنامَِ يژأن يكـون ( 560: )يف المكتفى الداين يف تلـك الحـال تبـين نصـرة اهلل عـز وجـل : أي، مبتـدأ ژَُ

َنامِنَ يژ: الوقـف علـى( 0/502: )يف المرشد العماين ردَّ و .وليَّه وذكـر أن هـذا القـول عنـده غيـر ، ژَُ

اژ: لىعنده على قوله تعا التا وأن الوقف ، مرض    .ژُمنَتِِصً

 (.022ل/1: )يف االستغناء األدفويو، (505: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

 (.520: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (526) :يف المكتفـى والـداين، (128 -122: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (5)

 .«تا »

= 
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ََ يَعنۡنيَءامَِهنَِّتيژ :وقفَت علـى وإن شئَت : بُن جعفر   وقال أحمدُ 
َ
َراِغٌبيأ

َ
يأ ََ  ژقَا

ِيُميلَئِنيلاۡميتَنَتهِيژ: ثم ابتدأَت ، [16] ََٰ  .ژَيَٰٓإِبَۡر

ي ٧٨ايَعۡهد يژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ   [.20-29] ژلََكا

يژ وكذلك كلُّ ، هذا الوقُف : قال  .هاإذا كانت مثلَ  رآنِ يف الق ژلََكا

                                                 
= 
، وهذا الوجه عندي أجود»: قال، (0/522: )يف المرشد العماين اختياروهو ، عنهبالنقل  الداينواكتفى  

 .«وإلى الفهم أقرب

 :يف منـار الهـدى األشـموينو، (526) :يف المكتفـى الداينو، (128: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (192)

ِيمُيژ: الوقف على: وقال بعضهم»: األشموينوقال ، بالنقل عنه الداينواكتفى   ََٰ إِبَۡر ؛ بجعـل النـداء ژَيَٰٓ

ا بأول الكالم  .«يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي؟: أي، متعلق 

 (.125: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

: يف كتابه الوقف على كـال وبلـى يف القـرآن اختيار مك  وهو، (266: )يف اإليضاح ووافقه ابن األنباري 

ا: أي، وذلك لتمام المعنى وتمكن الفائدة»: قال، (25)  الـداينوهو عند . «لم يتخذ الكافر عند اهلل عهد 

وجعلها يف القسم الـذي ، (21: )يف المقصد زكريا األنصاري اختيار هووكذا  .تا ( 526: )يف المكتفى

يژالوقف فيه على  يحسن ـا: )هبـا علـى معنـى ويجـوز االبتـداء، على معنى الردع ژلََكا  أتـموهـي ، (حقًّ

: يف منـار الهـدى األشـموينهـو عنـد  وكـذا، ؛ ألهنا زجر ورد لمـا قبلهـاژاَعۡهد يژعنده من الوقف على 

 .ژاَعۡهد يژمن الوقف على  أتم( 195)

ه ألحكـام ، (126 -125: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5) يژوذلك عند عـدِّ يف القـرآن يف هـذا  ژلََكا

وهـو القـوُل بـالوقِف علـى –وَأدرَج قوَل أحمَد بِن جعفـر  تحـت المـذهب الثـاين ، الموضِع من السورة

يژ ا ژلََكا  .-يف جميع القرآن مطلق 

يژولعل أحمد بن جعفر قصَد الوقـف علـى   كمـا جـاءت هبـذا –إذا كانـت بمعنـى الـردِع والزجـِر  ژلََكا

يژالمعنى يف المواضِع الستة الـواردة عنـه يف الوقـف علـى  مواضـَع مختلفـة  مـن القـرآن وُأشـيَر يف  ژلََكا

يژوإال ما معنى تقييده الوقف على  -إليها يف مواضعها ، هـذا احتمـالأ ! ؟«إذا كانت مثلهـا»: بقوله ژلََكا

 .واهلُل أعلُم بالصواِب ، ويبقى لوروده تحت القول الثاين وجُه إشكال  

يژفعلى احتمال القول بالوقف على   ا؛ ژلََكا ـا، رده التحـاسفهـذا  يف جميع القرآن مطلق  بـل ، ورآه قبيح 

رِيژ: ألن قوله جل وعز»: هو أقبح عنده من عدم الوقف عليها؛ قال َِ يَوٱلَۡق
ال نعلـم  [50: المدثر] ژلََكا

ا رِيژإذ ، بين النحويين فيه اختالف  َِ يژمتعلق بـ ژَوٱلَۡق يژ: وقوله جل وعز، بما قبله من التنبيه ژلََكا َٰ َكنَّتا
ِي َقاب َِ

ۡ ي ٢َريُزۡرُتُميٱم يژ: وكذا، ليس هذا موضع وقف [5-0: التكاثر] ژلََكا يلََكا وكـذا ، [1: التكاثر] ژُثما

 .«[2: التكاثر]الثالثة 

= 
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َُيوَُواْيمَُهۡميِعزِّ يژ ِ ي ٨١اييِّ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ  [90-98] ژلََكا

 :سورة طه

يژ: قال أحمُد بُن جعفر   يتزَنِي  
َ
ۡنيَخلََقيٱۡۡل ِا ِ َِٰتيٱۡلُعَلييرِّ َمََٰو  .تمٌّ [ 1] ژۡرَضيَوٱمسا

ِييَيَطَرََاژ: عن أحمَد بِن جعفر    .تمامأ  [20] ژَوٱّلا

بَِطنايژ: ه تعـالىعلى قولِـ يف أن الوقَف  أبي حاتم   بُن جعفر  قوَل  أحمدُ  ردَّ  َۡ يٱ ََ قَنا
يَعُدوِّ يژ: وعـز ألن قوله جلَّ : قال ؛[805] ژِمۡنَهايََجِيَعۢا  يف موضـعِ  ژَبۡعُضُكۡميِلَۡعضم

 .اهبطوا يف هذه الحالِ : أي، الحالِ 

يَعُدوِّ يژ: عنده والتمامُ   [.805] ژَبۡعُضُكۡميِلَۡعضم

                                                 
= 

يژعنده أن  واالختيار  ؛ فيحسـن -كمـا هـي ههنـا–أن تكون بمعنى الردع والزجر ، تنقسم قسمين ژلََكا

وهو ، وهذا من أحسن األقوال»: قال، أة؛ فتكون حينئذ مبتد(أاَل : )أو تكون بمعنى. حينئذ الوقف عليها

يژوإذا تدبرت كـل مـا يف القـرآن مـن »: وقال، «قول الخليل وحسـن ، اسـتتب علـى قـول الخليـل ژلََكا

 .«وتبين لك معناه

 (.120: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

لـيس تكـون اآللهـة  :والمعنـى عنـده، (25: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القـرآن مك  اختياروهو  

ا إذا كانـت ( 0/520: )يف المرشـد العماينعند  وكذا، (522: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  .لهم عزًّ

وجعلهـا يف القسـم ، (21: )يف المقصـد زكريـا األنصـاري اختيـار هووكذا ، بمعنى النفي والرد لما قبله

يژالوقف فيه على  يحسنالذي  ـا: )هبا علـى معنـى االبتداء ويجوز، على معنى الردع ژلََكا وهـي ، (حقًّ

يف منـار  األشـموين عنـدتـا   هـووكـذا ، ؛ ألهنـا زجـر ورد لمـا قبلهـاژاِعنزِّ يژعنده من الوقف علـى  أتم

 (.195: )الهدى

 (.188: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

يف  الــداينعنــد  كــا وهــو . باالبتــداء [2: طــه] ژٱمننراۡكَمَٰنُيژيف هــذا علــى أن ترفــع  النحــاس ووافقــه 

 .(529: )المكتفى

 (.182: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

 .(598: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.180: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .(591: )يف المكتفى الداينعند  كا  وكال الوقفين 
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 :سورة األنبياء

ــُف  ــامُّ  الوق ــا رُ  الت ــى م ــر  عل ــِن جعف ِيننَني﴿: وي عــن أحمــَد ب ننَوٱيٱّلا ۡۡ واْيٱنلا ََسُّ
َ
َوأ

ْي وا ُِ  [.5] ﴾َظلَ

َ َٰٓئَِين ُيژ: قال أحمُد بُن جعفر   َِ ۡ َُٰهُميٱم ٰ : ثـم تقـول المالئكـةُ ، تـمٌّ  [825] ژَوَتنَتلَقا

ِييُكنُتۡميتُوژ  .ژَعُدونَيَهََٰذاييَۡوُمُكُميٱّلا

يَخۡلق يژ: قال أحمُد بُن جعفر  
ََ وا
َ
 .تمامأ [ 821] ژَُّعِيُدهُۥيأ

يَسوَيژ َٰ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 820] ژآء يَيُقۡليَءاَذَُتُكۡميلََعَ

 :سورة الحج

يژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ  َ ِ ُبَۡيِّ ِ
 [.2] ژلَُكمۡينلِّ

                                                 
: -نقـال  عنـه-وقـال ، (585و/1: )يف االسـتغناء ويواألدف، (100: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 .«تمام»

، [8: األنبيـاء] ژٱۡقََتََبيمِلنااِسيژ: على أن ُتجعل نعت ا لقوله (592: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

ْيژ: أو بدال  من الضمير الذي يف وا ََسُّ
َ
أعني الذين )أو ( هم الذين الموا: )إذا قدرت وليح بوقف، ژَوأ

َوٱَٰيژ: والوقف حينئذ على قوله، (الموا ۡۡ ا كا وهو  ژٱنلا : يف المرشـد العماينولم يجَوز  .عنده أيض 

ِيَنيژالوقف على ، (502 -0/501) ْيٱّلا وا ُِ وه»: ؛ قالژَظلَ  .«ألن ما بعده هو البيان عن الذي أسرُّ

 (.152: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

ال يحـزهنم الفـزع األكـرب يـوم ُتطـوى : بن جرير؛ ألن التقدير عنـدهوهو خطأ عند محمد »: النحاسقال  

ــا تمــام الكــالم ــاب ههن ــراء. «الســماء كطــي الســجل للكت ــل عــن الف ــه: ونق ــد قول : انقطــاع الكــالم عن

ا»: قال، [821: األنبياء] ژمِلُۡيُتبِيژ  الـداينعنـد  كـا وهـو  .«هو كما قال على قول أهل التفسير أيض 

ا. (590: )يف المكتفى  (.106 -86/102: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

 (.150: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

 .(590: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.559ل/1: )يف االستغناء واألدفوي، (156: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 ژِإَونۡيژلـى االبتـداء بـالنفي؛ ألن ع -تـا والوقـف عنـده –( 220: )يف منـار الهـدى األشـموينووافقه  

 . (590: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . ما أدري: أي، (ما)بمعنى 

 (.159: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)

 .(508: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  
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يَوِمَنيٱنلااِسيژ: قال أحمُد بُن جعفر   يَكۡرف  َٰ يلََعَ َ  .تمٌّ [ 88] ژَمنيَيۡعُبُديٱِلا

ْينََوِري َلَُٰليٱۡلَعِيُديژ: وقال الدِّ َويٱمضا َُ َٰمَِ ي ْي ١٢َٰٰيَذ  . تمٌّ [ 85-80] ژيَۡدُعوا

 .لك لهو خيرأ  لما فعلَت : الجزاءِ  على مذهِب  كما ُيقال يف الكالمِ : قال

َِنييَوَكثِۡي يژ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ  [89] ژٱنلااِسيمِّ

ِييَجَعۡلَنَُٰهيمِلنااِسيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِديٱۡۡلََراِميٱّلا ِۡ ۡس َِ
ۡ  .تمٌّ [ 02] ژَوٱم

                                                 
 (.150: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

هيژ: والوقف عنده بعده على قولـه، (508: )ولم ينص عليه الداين يف المكتفى  ۡنَينايَوٱخِخنَرََ يٱلُّ  ژَخِِسَ

 .كا وهو عنده 

 .«تا »: قال، (500 -508: )يف المكتفى والداين، (112: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

 (.500) :يف المكتفى الداينذكره ( 5)

ْيژبجعل »: الداينقال   نَلَُٰليٱۡلَيژمـن صـلة  ژيَۡدُعوا يعنـي ، يـدعوه: أي، ويضـمر الهـاء فيـه، ژعِيندُيٱمضا

قَۡرُبيِمنيناۡفعِهِۦژ: ثم يستأنف، الوثن
َ
يأ ۥٓ هُ نيََضُّ َِ َ وهـو أن ،  يـر مـا قالـهيف ذلك  والوجه»: ثم قال، «ژم

ْيژمنصوبة بـ (نمَ )تكون  لضـره  -واهلل-يـدعو مـن يضـره أو َمـن : والتقدير، والالم الم اليمين، ژيَۡدُعوا

 .«إذ كان اإلعراب ال يتبين فيها (نمَ )إلى ( الضر)فنُقلت الالم من . أقرب من نفعه

 -أي القول الذي أخذ به أحمد بن جعفر–أن هذا القول ( 122 -86/126: )يف تفسيره الطبريوذكر  

 مـذهبإلـى  -وهو الذي ذكره الداين واختاره–وأن القول الثاين يف المسألة ، العربية أصح مذهبعلى 

  .التأويل أقرب

 (.118) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 1)

(. 505: )يف المكتفـــى وكـــذا الـــداين، تـــا وهـــو عنـــده ، (290: )يف اإليضـــاحووافقـــه ابـــن األنبـــاري  

: الوقـف علـى قولـه النحـاسعنـد  واالختيـار، يف الجنة: أي ژَوَكثِۡيٌيژ: -كما ذكر النحاس—والمعنى

يَعلَۡيهِيٱلَۡعَذاُبيژ وذلـك بجعـل كـل األشـياء المـذكورة سـاجدة ، ألنه عطفأ على ما قبله ؛ژَوَكثٌِۡييَكقا

 العمـاينوبنحو قـول النحـاس ذهـب . «وله التقدم يف القرآن والعلم... وهذا قول صحيح بيِّن»: قال، هلل

إال إن جعلت ، «على ما دوهنا إال مع الجواز والتسامح لم يقفو»: قال، (181 -0/185): يف المرشد

يَعلَۡيهِيٱلَۡعَذاُبيژ: وخربه، تفع باالبتداءير ژَوَكثِۡيٌيژ ا على ما قبله؛ كان الوقف  ژَكقا وال يكون معطوف 

ــادونــه  إذ روى هــذا المعنــى عــن ( 86/199: )يف تفســيره الطبــرييف هــذا قــول  وافقــاوقــد . عنــده تاما

 .مجاهد

 (.115) :يف القطع واالئتناف النحاس ذكره (2)

: وتبتـدئ، جعلنـاه نصـيب ا للنـاس: إذا كـان المعنـى (291: )يف اإليضـاح ابن األنباريهذا القول  ووافق 

: يف القطـع واالئتنـاف النحـاسعنـد عليـه  الوقـفو. ژٱلَۡعَِٰينُ يژبــ( َسنَوآءٌي)فرتفـع ( َسَوآٌءيٱلَۡعَِٰيُ ي)

، عوال يكون للجملـة موضـ، أو على خرب المبتدأ، ا باالبتداءمرفوع   (َسَوآٌءيٱلَۡعَِٰيُ ي)علت إن ُج  (115)

= 
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يُرۡۡشِكَِۡييبِهِۦژ  .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، الكالمُ  ههنا تمَّ [ 58] ژَغۡۡيَ

ُدييُۡذَكُرييِيَها﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   ِۡ ِيَكثِۡي يٱۡسُميٱيَوَمَسَٰ  .ههنا التمامُ [ 12]﴾ اِلا

َمۡ يومعنى ﴿: قال ِ اُهدِّ َِٰمُعيَوبَِيع يم دُي): وكذا، ﴾ لُضيَِّعت وُتركتَصَو ِۡ وكـذا ، (َمَسَٰن

َٰت ي﴿ دُيژ، صلوات   مواضعَ : يريدُ ، ﴾َوَصلََو ِۡ  .هافذلك هدمُ ، ُعطَِّلت: أي، ژَوَمَسَٰ

ََبِِّئُيژ: عند أحمَد بِن جعفر   والتمامُ 
ُ
فَأ
َ
ِنييُكميبَِۡشِّ يأ َٰلُِكمُيمِّ  [.20] ژَذ

ِيمَي﴿ ََٰ بِيُكۡميإِبَۡر
َ
ِلاَ يأ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 29]﴾ مِّ

                                                 
= 

: يف المكتفـىالـداين  عنـد كـا  وهـو وقـف، (221 -86/225: )الطـربي يف تفسـيره رجحـهوهذا مـا 

والوقـف . عنده على قراءة النصب وليح بوقف، على قراءة الرفع على أنه خرب االبتداء (501 -505)

أن يكـون على اشـرتاط  (186 -0/182: )عند العماين يف المرشدوقف تا   ژَجَعلَۡنَُٰهيمِلنااِسيژ: على

سـواء قـرئ بالنصـب  فلـيح بوقـفوإال ، بمعنـى نصـبناه؛ الكتفائـه بمفعـول واحـد ژَجَعلَۡنَٰنهُيژمعنى 

زكريـا عنـد  هـووكـذا  .والجملـة مفعـول ثـان، أم بالرفع خرب ا لما بعـده، مفعوال  ثاني ا وما بعده مرفوع به

 (.505: )النشر: ينظر. اوقراءة الرفع قراءة األئمة كلهم إال حفص  ، (281: )يف المقصد األنصاري

 (.112) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)

ــده ( 292: )يف اإليضــاح ووافقــه ابــن األنبــاري  ــف عن ــو و، تمــا والوق يف القطــع  النحــاس اختيــاره

: قال، (282: )يف منار الهدى األشموينعند  وكذا، (502: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو ، واالئتناف

 .«اء بالشرطلالبتد تا »

 (.80و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (112: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

 وكـذا، (502: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو ، (296: )يف اإليضاحابن األنباري هذا القول  ووافق 

عند  قفو وهو، -اختيارهوهو –( 282: )يف المقصد واألنصاري، (0/102: )يف المرشد العماينعند 

ا علــى جميعهــا (282: )يف منــار الهــدى األشــموين لُهــدمت كنــائس زمــن : أي، إن ُجعــل الضــمير عائــد 

  .ومساجد زمن نبينا صلى اهلل عليه وسلم، وصوامع وبيع زمن عيسى عليه السالم، موسى عليه السالم

 (.122) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)

باالبتـداء ومـا  ژالنـارژإن ُرفعت  -تا والوقف عليه عنده –( 208: )ىيف منار الهد األشموينووافقه  

 .(502: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . هي النار: أي، بعدها خرب أو عكسه

 (.02و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (128: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

ِايَُيژ: يف هذا إن ُأريد بقوله تعالى النحاس ووافقه  ِِۡيَيَويَس ۡسلِ ُِ ۡ : قـال، اهلل عـز وجـل سـماكم ژَُٰٰكُميٱم

يف  الطبـريوهذا التفسير هو ما رجحـه . «ابن عباس ومجاهد: منهم، وأهل التفسير يوجب قولهم هذا»

، (509 -502: )يف المكتفــى الـداين اختيـارهـو  وكـذا. وفسـر هبـا اآليـة، (616 -86/611: )تفسـيره

 (.200 -208: )يف منار الهدى األشموينو
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اعن والتمامُ  ِاي﴿: ده أيض  َويَس َِِۡييِمنيَقۡبُليَوِِفيَهََٰذاَُ ۡسلِ ُِ ۡ َُٰكُميٱم  [.29] ژٰ

 :منونمؤسورة ال

ي﴿: وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  والتمامُ  يِمنۡنُهمۡيإَِّلا َُ  ﴾يَمنيَسَبَقيَعلَۡيهِيٱۡلَقنۡو

[02]. 

يَرۡبَو  ي﴿: جعفر   بنِ  أحمدَ  على قولِ  والتمامُ   [.22] ﴾َوَمعِۡي ييَذاِتيقََرار ييإََِلَٰ

يمَُهُميٱنلاناُسي﴿: وجل عزَّ  ا قال اهللُ ـكم، هوحدَ  للنبي  هو مخاطبةأ : قال ََ ِيَنيقَا ٱّلا
يٱنلااَسيقَۡديََجَُعواْيلَي  .هوحدَ  مسعود   بنَ  مَ يْ عَ به نُ  ﴾ يريدُ ُكمۡيإِنا

لُنوَنيَعلِنيم ي﴿: قال أحمُد بُن جعفـر   َِ ايَتۡع َِ ِ يب ِ
 :ن قـرأَ مِـ علـى قـراءةِ  تـمٌّ  [28]﴾ إِّنِّ

 .على االستئناِف  بالكسرِ  [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ

                                                 
 (.02و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (120: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

، القرآن: يعني ژَوِِفيَهََٰذاژ: إن أريد بقوله تعالى( 509 -502: )يف المكتفى الداينعليه عند  والوقف 

ِايژ: وكان المراد بقوله تعالى نَويَسن : يف تفسـيره طبـريالوهـو مـا رجحـه . اهلل عـز وجـل: أي ژَُٰٰكمُيَُ

ــأو .وغيـرهم، ومجاهــد، وقتـادة،  وهـو قـول ابــن عبـاس، وفسـر هبـا اآليــة( 612 -86/611)  خطَّ

، ألن الالم بعده متعلقة بما قبله»: ؛ قالژَوِِفيَهََٰذاژ: على قوله الوقف( 0/109) :يف المرشد العماين

ألمـم كمـا يشـهد الرسـول عليـه تشهدون علـى ا، ضيين عدوال  رلتكونوا م ؛سماكم اهلل مسلمين :ومعناه

 .«السالم عليكم

 (.55و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (122: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

 .(122: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  

 (.56ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (122 -126: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

َهنايٱمرُُّسنُليژ: يف القطع واالئتناف على قول مـن قـال حاسالنعند  وقف تما وهو   يُّ
َ
أ : المؤمنـون] ژَيَٰٓ

َهايٱمرُُّسُليژ: ومن َقال»: قال، مخاطبة للنبي صلى اهلل عليه وسلم [28 يُّ
َ
أ  لم يكـنمخاطبة لعيسى؛  ژَيَٰٓ

اعنده  ژَوَمعِۡي يژ : يف المرشـد ينالعماعند  وكذا، (128: )يف المكتفىالداين  عندتا   وهو وقف. «تماما

ــا األنصــاري، (0/155) ــق، (202: )يف المقصــد وزكري ــول  وواف ــذا الق ــدى  األشــموينه ــار اله يف من

، وهو على أن يكون الخطاب لعيسى عليه السـالم: يف وجه آخر وخالفه، على المعنى المذكور( 202)

أن الخطـاب –وعلـى هـذا التفسـير ، واحتج بما روي أن عيسـى عليـه السـالم كـان يأكـل مـن غـزل أمـه

 (.82/20: )يف تفسيره ابن جرير الطبري -لعيسى عليه السالم

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (52و/2: )يف االسـتغناء األدفـويو، (122: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره  (1)

 .«تا »

= 
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ٓيژ: وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  والتمامُ   [.822] ژلََكا

 :سورة النور

َسۡسُهيََار يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِۡ  .تمٌّ [ 52] ژَومَۡويمَۡميَت

ِنيفَۡوقِهِۦيَرۡوج يژ: قال أحمُد بُن جعفر    .تمامأ [ 12] ژمِّ

                                                 
= 

 بالكسر [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ: على قراءة من قرأ( 128: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو وقف  

: يف منــار الهــدى ووافقــه األشـموين. ومـن فــتح الهمــزة؛ لـم يبتــدئ هبــا؛ ألهنـا عاطفــة، علـى االســتئناف

إن قرئـت الهمـزة  ولـيح بوقـف، تـا بالكسر وهـو عنـده  [20 :المؤمنون] ژِإَونايژ: إن ُقرئت( 202)

ا على ما قبلها الوقـف عنـده  جـاز؛ (واعلمـوا أن: )نحو، وإن ُقرئت مفتوحة بإضمار فعل، مفتوحة عطف 

 (.500: )النشر: ينظر. وقرأها الباقون بالفتح، وقراءة الكسر قراءة الكوفيين. ژَعلِيم يژعلى 

 (.168 -162) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

يف كتابه الوقـف علـى كـال وبلـى يف  -عنده وليح هذا االختيار–من وجه واحد  مك  هذا القولووافق  

ٓيژلوقف على ا»: قال، (21: )القرآن ا ، ليس األمـر علـى ذلـك: على معنى، حسن بالغ ژلََكا فيكـون ردًّ

ا ا؛ ألن اهلل تعـالى : أي، لما تمنى الكافر من الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالح  أنه لـو ُردَّ لـم يعمـل صـالح 

ايُنُهواْيَعۡنهُيژ: قال َِ ِ أاَل : البتـداء هبـا علـى معنـىويجـوز ا»: ثم قال، «[09: األنعام] ژَومَۡويُردُّواْيلََعاُدواْيم

ٓيژتجعل ، إهنا كلمة والوقـف . «يف المعنـى أبلغ وأتـموالوقف عليها ، الفتتاح الكالم( أاَل )بمعنى  ژلََكا

ٓيژعلى  عنـد  حسـن تـا وهـو . ال يرجع إلـى الـدنيا: والمعنى، (121: )يف المكتفى الداينعند  تا  ژلََكا

ثـم يسـتأنف مـا ، على المعنى الذي ذهب إليه الداين( 889 -8/882: )يف الوقف واالبتداء ابن الغزال

، (258، 21: )يف المقصـد زكريا األنصاري اختياروهو . «األكثرينعند  المختارهذا هو »: قال، بعدها

يژالوقف فيـه علـى  يحسنوجعلها يف القسم الذي  هبـا علـى  ويجـوز االبتـداء، علـى معنـى الـردع ژلََكا

ا: )معنى بمعنى ألهنا »: ؛ قال(252: )يف منار الهدى األشموينعند  تا هو  وكذا. نحسوهو عنده ، (حقًّ

 .«الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا

نُليژ: على قوله تعالى -عن أحمد اللؤلؤينقال  –عنده  والتما ، يف ذلك النحاس موخالفه  َِ ۡع
َ
يأ ٓ ِ
لََعنلِّ

ايتََرۡكنُ يَصَٰلِح ي َِ ٓيژألن »: ؛ قـالژاييِي وسـقطت نسـبة القـول إلـى اللؤلـؤي يف . «متصـال  بـهلـيس  ژلََكا

 (.821و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة، النسخة المطبوعة

 .«تمام»: وهي يف النسخة المخطوطة، (122) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

 .(120: )يف المكتفى الداينعند  تا : وقيل، كا وهو  

 .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (182) :يف المكتفى الداينو، (128: )ئتنافيف القطع واال النحاسذكره ( 5)

ِنننيفَۡوقِننهِۦيژ: ؛ ألن قولــه(200: )يف اإليضــاح ابــن األنبــاريوخــالف هــذا القــول   صــلة  ژَسننَحاب يمِّ

= 
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َرۡرَتُهۡميَيَۡخنرُُجنايژ
َ
يَۡمَٰنِِهۡميلَئِۡنيأ

َ
ِيَجۡهَديأ واْيبِۡلِلا ُِ ۡقَس

َ
عنـد أحمـَد بـِن  تمـامأ [ 25] ژَوأ

 .جعفر  

َِيٱۡلعَِشآءِيوَيژ: والتمامُ   وهو قوُل ، هما بعدَ  ن رفعَ مَ  على قراءةِ [ 29] ژِمۢنيَبۡعِديَصلَوَٰ

 .جعفر   بنِ  أحمدَ 

ََٰثي): ن قـرأَ ومَ  :قال َٰنَثي): هفتماُمـ ؛بالنصـِب [ 29] (لاُكنمۡييَعنۡوَرَٰت ييثََل يَعنۡوَرَٰت ييثََل
 .(لاُكمۡي

 :سورة الفرقان

ۡميَوَماي) َُ ِيَيۡعُبُدوَنيِمنيدُيَوَيۡوَميََنۡحُۡشُ  .تمٌّ : قال أحمُد بُن جعفر  [ 82] (وِنيٱِلا

                                                 
= 

ـا– النحـاسقال  وبنحوه، ژَرۡوج يژلـ ِننيفَۡوقِنهِۦيَرنۡوج يژألن : وقـال أيض  يف  الـداين وكـذا، -نعـت ژمِّ

 .كا وهو عنده ، المكتفى

 (.125) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

يف  والعمـاين، (188: )يف المكتفى وكذا الداين، تا وهو عنده ( 928: )يف اإليضاح ووافقه ابن األنباري 

 (.0/122: )المرشد

 (.122) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

، ژلاُكمۡيژ: والخـرب، بالرفع على االبتداء، راءة الرفععلى ق (180: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

: الوقـف علـى ذلـك؛ ألهنـا بـدل مـن قولـه لـم يكـفومن قـرأ بالنصـب؛ ، أو على إضمار هذه الخصال

َٰت  يژ هيژ: والوقف عنده بعده على قولـه، ژثََلََٰثيَمرا نا َُ ـا كـا وهـو عنـده ، ژَبۡعَد والوقـف علـى . أيض 

زكريـا  اختيـاروقـراءة الرفـع ، (0/126: )يف المرشـد العمـاينعنـد  ژُكمۡيلايژ: على قوله تا القراءتين 

علــى قــراءة  ژلاُكننمۡيژوالوقــف علــى ، كــا والوقــف عليهــا عنــده ، (210: )يف المقصــد األنصــاري

: النشـر: ينظـر. وقرأهـا البـاقون بـالرفع، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلـف وشـعبة، تا النصب عنده 

(120.) 

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (192) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)

 (.820ل: )ينظر، النسخة المخطوطة

َُيژألن »: قال، يف ذلك النحاس خالفهو  مۡي)عطف على  ژَيَيُقو َُ نۡميَضنلُّواْيژ: والتمـام، (َنَنۡحُۡشُ َُ ۡمي
َ
أ

بِيَلي علـى  األشـموينعنـد  كـا والوقـف عليهـا . (182: )يف المكتفـى الـداينولم يـنص عليهـا  .«ژٱمسا

مۡي: )قراءة من قرأ َُ َُيژو، بالنون( ََنۡحُۡشُ ، وهي قراءة نـافع، بالياء؛ لعدوله من التكلم إلى الغيبة ژَيَيُقو

ا  وليح بوقف. وشعبة، وخلف، وأبي عمرو، واألخوين وهي قـراءة –على قراءة من قرأهما بالنون مع 

= 
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يٱۡلَعۡرِشيژ: قال أحمُد بُن جعفر   يلََعَ يٱۡسَتَوٱَٰ  .تمٌّ [ 20] ژٱمراۡكَمَٰنُي ُثما

 :سورة الشعراء

يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََ يقَا  .تمٌّ [ 82] ژلََكا

َٰٓءِيَليژ: قال أحمُد بُن جعفر   يإِۡسَر يبَِ ٓ ۡنيَعبادتا
َ
 .تمٌّ [ 00] ژأ

                                                 
= 

ا ، -ابن عامر  (. 216: )منار الهدى(. 185: )النشر: ينظر. -ي قراءة الباقينوه–أو بالياء مع 

 (.196 -192) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)

علـى اشـرتاط رفـع لفـظ  وكذا النحـاس، تا وهو عنده وقف ، (929: )يف اإليضاحووافقه ابن األنباري  

ا يجيـزه، قول البصريينهذا على »: قال، ژٱۡسَتَوٱَٰيژمن الضمير يف  بدال   ژٱمراۡكَمَٰنُيژ ، والكسائي أيض 

، (180: )يف المكتفى الداينيف ذلك  ووافقه .«مردود على المضمر: ويقول، غير أنه ال يقول على البدل

ـاهـو »: قـال -اختيارهوهو –( 0/169: )يف المرشد وكذا العماين، كا وهو عنده وقف   أحسـن وجها

ا بقولـه ژٱلَۡعۡرِشيژ :من الوقف على يٱلَۡعۡرِشيٱۡسَتَوٱَٰيژ: اعتبار  ؛ فـألن يوصـل [2: طـه] ژٱمراۡكَمَُٰنيلََعَ

، (220: )يف المقصـد زكريـا األنصـاريقـال نحـوه وكـذا ، «الفعل بالفاعل أولـى مـن أن يفصـل بينهمـا

 .كلهم على اشرتاط هذا التقدير، (220: )يف منار الهدى واألشموين

 (.108) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 0)

يژ: علــى قولــه والوقــف  : قــال، (22: )يف كتابــه الوقــف علــى كــال وبلــى يف القــرآن اختيــار مكــ  ژلََكا

يژالوقف على » َيِصلون إلى قتلـك يـا : أي، ليس األمر كما تظن: قال اهلل: على معنى، حسن جيد ژلََكا

َباژ: وتبدأ. موسى ََ ، (100: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو وقـف . «على إضمار قـول آخـر ژفَۡلۡذ

وابـن ، (0/121: )يف المرشـد العماين اختيار وهو. وال يصلون إليه، ال يقدرون على ذلك: على معنى

اختيـار زكريـا  وهـو. «ردٌّ لمـا قبلـه، وقـفأ تـامٌّ صـحيحأ »: قـال، (8/889: )يف الوقف واالبتـداء الغزال

الوقـف فيـه علـى  نيحسـوجعلها يف القسـم الـذي ، تا وهو عنده ، (226، 22: )يف المقصد األنصاري

يژ ـا  األشـموين اختيارهـو  وكذا. بل توصل بما قبلها، هبا وال يجوز االبتداء، ژلََكا : يف منـار الهـدىأيض 

 .نقال  عن غيره (226)

والمثبـت مـن ، وسـقط لفـظ اآليـة مـن النسـخة المطبوعـة، (108) :يف القطـع واالئتنـاف النحـاسكره ذ( 5)

 (.865و: )ينظر، النسخة المخطوطة

ۡنيژ: ؛ لداللــة قولــه(وتركتنــي)فحــذف ، ســتعبدينتن عبــدت بنــي إســرائيل وتركتنــي فلــم أ: المعنــىو 
َ
أ

يإِۡسننَرَٰٓءِيَلي يبَننِ ٓ ــه ژَعبانندتا ا للكــالم، علي ــه ، والعــرب تفعــل ذلــك اختصــار  : يف تفســيره الطبــريقال

ا قال  وبنحو، (262 -82/220) عنـد  كـا وهـو . عقب نقله قول أحمد بن جعفـر النحاسذلك أيض 

 .تا وهو عنده ، (222: )يف المقصد اختيار زكريا األنصاريوهو . (100: )يف المكتفى الداين



 لبنى خالد العرفج       جمعًا ودراسة                    –آراء أحمد بن جعفر الدينوري وأقواله يف الوقف واالبتداء 

 
415 

ُِِعونَيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ََّليتَۡسَت
َ
ۥٓيأ ۡنيَكۡوََلُ َِ ِ يم ََ  .تمٌّ [ 02] ژقَا

: -بـالجواِب  ألنه المـرادُ -موسى  فردَّ ، موسى  تستمعون قوَل أاَل : والمعنى: قال

لِۡيَيژ: هك إلى عبادتِ الذي دعوتُ  وا
َ
يَءابَآئُِكُميٱۡۡل  .ژَربُُّكۡميَوَربُّ

ْينََوِري[ 20 -29] ژَكَذَٰمَِ ي ٥٨يَح يَكرِييَوَمَقام يژ  .تمامأ : قال الدِّ

ننۡدَرُكوَنيژ ُِ َ ٓي ٦١إَِاننايم يلََكا ََ وي عــن أحمــَد بــِن علــى مــا رُ  تمــامأ [ 60 -68] ژقَننا

 .جعفر  

رِِمَۡيي﴿: قال أحمُد بُن جعفـر   ۡۡ ُِ ۡ [ 028 -022]﴾ ََّلييُۡؤِمُننوَنيبِنهِۦ ٢٠٠ِِفيقُلُوِبيٱم

 .تمٌّ 

                                                 
 (.100 -108) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 8)

 .(100: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.100) :يف المكتفى الداينو، (105: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

منـزل : أي ژَح يَكنرِييَوَمَقنام يژ: والمعنى عنده، «والتفسير يدل على ذلك»: وقال، يف هذا اينووافقه الد 

يإِۡسَرَٰٓءِيَليژ: ثم قال، هكذا كان الخرب ثم انقطع الكالم: أي ژَكَذَٰمَِ يژ، حسن ۡوَرثَۡنََٰهايبَِ ٓ
َ
وبنحو . ژَوأ

: يف المرشـــد مـــاينالع وأوجـــب(. 220 -82/229: )اآليـــة يف تفســـيره الطبـــريهـــذا المعنـــى فســـر 

تركـوا تلـك الجنـات : أي ژَكنَذَٰمَِ يژعليها؛ على اشـرتاط أن يكـون معنـى  الوقف (129 -0/122)

 وبنحـوه. وخرجوا يف طلـب موسـى -كحالها: أي-بل تركوها كذلك ، والعيون كما كانت لم يحولوها

 .تا وهو عنده ، (220: )يف المقصد زكريا األنصاري قال

 (.105) :طع واالئتنافيف الق النحاسكره ذ( 5)

، (290 -82/298: )يف تفسـيره الطبـريروى هـذا المعنـى ، ال يـدركوكم، كال: قال موسى: والمعنى 

ـا قـال  وبنحـو. وبـه فسـر اآليـة، عن السدي وغيـره . عقـب نقلـه قـول أحمـد النحـاسهـذا التفسـير أيض 

ٓيژعلى  والوقف إال أنـه فسـر اآليـة ، (22: )قـرآنيف كتابه الوقف على كال وبلـى يف ال مك  اختيار ژلََكا

ــا فســرها الطــربي والنحــاس ــر م ــال، بغي ــى »: ق ــف عل ٓيژالوق ــى، حســن ژلََكا ــى معن ــال اهلل: عل ال : ق

: قال): أي، وتجعلها على إضمار قول آخر، يا أصحاب موسى ليس األمر كما تظنون: أي، يدركونكم

يژ ِ يَرّبِّ يَمِِعَ  وجعلهـا. (105: )يف المكتفـى الـداينعنـد  تـا وهـو . «فتكون الجملـة علـى قـولين، (ژإِنا

يژالوقف فيه علـى  يحسنيف القسم الذي ( 220، 21: )يف المقصد زكريا األنصاري وال يجـوز ، ژلََكا

 .حسنوهو عنده ، بل توصل بما قبلها، هبا االبتداء

 :يف المكتفـى والداين، (880و/2: )يف االستغناء األدفويو، (102: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 .«تا  ژََّلييُۡؤِمُنوَنيبِهِۦژ: قال أحمُد بُن جعفر»: قال، (511)

  (.101: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه . «كي ال يؤمنوا به: والمعنى»: النحاسقال  
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 .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 088] ژيُعونَيَوَماييَۡسَتطِيژ

 :سورة النمل

رَۡسلُوَني﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ُِ ۡ يٱم يا يََّليََيَاُفيَلَ يُكۡسنَنۢاي ١٠إِّنِِّ ََ يبَدا يَمنيَظلََميُثما إَِّلا
 .ن المَ وال مَ : والمعنى، [88 -82] ژَبۡعَديُسوٓء ي

ايَمايَكَي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   ََ ِيَوَصدا ۡعُبُديِمنيُدوِنيٱِلا  .تمٌّ [ 15]﴾ ََ يتا

دۡييۡليبَي): قال أحمُد بُن جعفـر  
َ
ُهۡميِِفيٱخِخنَرَِيأ ُِ لعلهـم : نىـوالمعـ، تـمٌّ [ 66] (َرَكيِعۡل

 .اآلخرةِ  بعلمِ : أي، يكون أو ال يكون هم يف اآلخرةِ علمُ  أدركَ 

                                                 
 (.880و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (106: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 .(101: )المكتفىيف  الداينعند  كا وهو  

 (.805ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (100: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

، وعلل ذلك بأنه لم يجد العربيـة تحتمـل مـا قـالوا، (89 -89/86: )يف تفسيره الطبريهذا القول  وردَّ  

يژأن معنى  ورجح، وأطال الرد يف ذلك الحسن وابن جريج يف واستدل بقول ، هنا استثناء صحيح ژإَِّلا

قـول أحمـد  وكذا ردَّ . إال من الم منهم فأتى ذنب ا؛ فإنه خائف لديه من عقوبته: ذلك على أن معنى اآلية

يژو»: قـال، النحاُس  بن جعفر : والتمـام، وفيـه بطـالن المعنـى، بمعنـى الـواو ال يعـرف وال يصـح ژإَِّلا

ُهۡميََكَُواْيقَۡوم يژ وذكـر أن هـذا القـول مـردود ، (805و/2: )يف االسـتغناء فوياألد وكذا. «ژايَفَِٰسقِۡيَيإِنا

يف  الـداينولـم يـنص عليـه . وال يجوز يف شـيء مـن الكـالم، وال وجه لذلك، عند الحذاق من النحويين

 (.106: )المكتفى

 (.818و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (228: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

علـى  ژإِناَهناژ: وُكسـرت األلـف مـن قولـه»: قـال، (92 -89/20: )فسـيرهيف ت اختيار الطبـريوهذا  

، عبـداهللأن ت -وذلك عباداا الشمس–وصد هذه المرأة ما كانت تعبد من دون اهلل : والمعنى، «االبتداء

ـا ، وصدها سليمان: وقيل. وروى نحو هذا المعنى عن مجاهد ، النحـاسوعلـى هـذين التفسـيرين أيض 

ـا، وصـدها اهلُل ذلـك بتوفيقهـا لإلسـالم: وهو، ى آخرمعن الطبريوزاد  وهـو . وصـحح هـذا الوجـه أيض 

 .أتمورأس اآلية عنده ، (152: )يف المكتفى الداينعند  تا : وقيل، كا  وقف

قــال »: الوقــف هكــذا دَ ورَ ، ويف النســخة المطبوعــة ســقط، (221) :يف القطــع واالئتنــاف النحــاسذكــره ( 1)

ييۡليبَي): أحمُد بُن جعفر
َ
ُهۡميِِفيٱخِخنَرَِيدۡيأ ُِ والمثبـت مـن ، «يعلـم اآلخـرة: أي، يكـون أو ال يكـون (َرَكيِعلۡ

 (.862ل: )ينظر، النسخة المخطوطة

دۡي: )وهذا المعنى على قراءة من قرأ 
َ
وكذا ُكتبـت –بقطع الهمزة وسكون الدال من غير ألف بعدها ( َركَيأ

وقرأهـا البـاقون بوصـل الهمـزة . ين وأبـي جعفـروهي قراءة ابن كثير والبصريَ ، -يف النسخة المخطوطة

والوقـف عنـده قبلـه ، (150: )يف المكتفـى الـداينولم ينص عليـه . وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها

= 
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ونَيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ُِ ِۡنَهايَع ميمِّ َُ  .تامٌّ  طعأ ق[ 66]﴾ بَۡلي

 :سورة القص 

يَومََ ييفِرَۡعۡوَنيقُراُتيَعۡۡي يژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِ
 .تمٌّ [ 0] ژَلِّ

 .تمٌّ [ 09] ژبَۡيِ يَوَبۡيَنَ يژ: قال أحمُد بُن جعفر  

 .جعفر   بنِ  وي ذلك عن أحمدَ رُ ، تمامأ [ 69]﴾ َوَيۡخَتارُي﴿

                                                 
= 

ا. على رأس اآلية  (.102: )والنشر، (89/826: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

يۡليبَن: )قـال أحمـد بـن جعفـر»: اهكـذ، ويف المخطوط سـقط، (819ل/2: )يف االستغناء األدفويذكره  (8)
دۡي
َ
ُهۡميِِفيٱخِخَرَِيأ ُِ ونَيژ( ]...[ َرَكيِعلۡ ُِ ِۡنَهايَع ميمِّ َُ وسقط تمام اآلية مـا بينهمـا دون أثـر ، «قطع تام ژبَۡلي

 .ژبل هم يف شك منهاژ: وهو قوله، لوجود سقط

ُِيژإما أنه نقل عن أحمد تمام اآلية وقصد الوقف على : ويف األمر احتماالن  أو أنه قصد النقل ، ژونَيَع

نونَيژ: وقوله، وسقط نوع الوقف ژِِفيٱخِخَرَِيژ: عن أحمد إلى قوله ُِ ِۡنَهنايَع ميمِّ َُ ، حكـم آخـر ژبَۡلي

وألن األدفـوي ، ژِِفيٱخِخَرَِيژ: وهذا ما أانه؛ لثبوت النقل عن أحمد بن جعفر عند النحاس إلى قوله

ا ما ينقل أحكام الوقف واالبتـداء عـن شـي واالحتمـاالن ، خه النحـاس مـن كتابـه القطـع واالئتنـافكثير 

 .واهلل أعلم بالصواب، قائمان

نونَيژوالوقف على   ُِ : يف المكتفـى الـداينعنـد  -ژُيۡبَعُثنونَيژ: وهـو قولـه–مـن الـذي قبلـه  أتـم ژَع

 .تا وهو عنده ، (221: )يف المقصد اختيار زكريا األنصاريوالوقف عليه ، (150)

 .«تمام»: -نقال  عنه-وقال ، (151) :يف المكتفى الداينو، (229: )القطع واالئتنافيف  النحاسذكره ( 0)

ۡويَنتاِخَذهُۥيَوَل يژ: عنده بعده على قوله والتما ، يف المكتفى بالنقل عنه وعمن وافقه الداينواكتفى  
َ
 .ژاأ

 :يف المكتفى والداين، (869ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (282: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (5)

ينََوِري»: وقال، (152)  .«تا  ژبَيِۡ يَوَبيَۡنَ يژ: قال الدِّ

 .يف المكتفى الداينعند  مفهو  صالحوهو  

 (.890ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (281: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

ا ژَماژأن تكون  على اشرتاط( 901: )يف اإليضاح ابن األنباري هذا القولووافق   أما إذا كانت ، جحد 

ــا ذهــب ، ؛ فــال يوقــف عليهــا(الــذي)بمعنــى  ، (150: )يف المكتفــى والــداين، النحــاسوإلــى هــذا أيض 

 واألشـموين، (292 -296: )يف المقصـد وزكريا األنصـاري، (282 -0/281: )يف المرشد والعماين

: يف الــرد عليــه يف تفســيره لطبــرياأطــال ، خــالف ژَمنناژويف معنــى (. 292 -296: )يف منــار الهــدى

على  واستدل بتفسير ابن عباس ، (الذي)ههنا بمعنى  ژَماژأن تكون  ورجح، (525 -89/000)

فـإذا كـان »: قال الطـربي، إن المشركين كانوا يجعلون خير أموالهم آللهتهم يف الجاهلية: أن معنى اآلية

= 
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ْينََوِري الوقــَف  يِعۡلننژعلــى  أجـاز الــدِّ َٰ : أي ژِعنننِديٓيژ ثــم تبتــدُئ ، [29] ژَحميلََعَ

 .كذلك أرى

يرَۡيَ  ي﴿ بَِِّ ييإَِّلا ِنيرا  .عند أحمَد بِن جعفر   تمٌّ [ 96]﴾ مِّ

 :سورة العنكبوت

ۡوَثَٰن يژ
َ
ِيأ ِنيُدوِنيٱِلا َۡذتُميمِّ ايٱَّتا َِ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 02] ژاإِنا

                                                 
= 

ِنَۡيََُيَوَيۡختَيژ: من قوله ژَماژفال شك أن ، معنى ذلك كذلك ِۡ ، يف موضـع نصـب ژاُريَمنايََكَنيمَُهنُميٱ

 .«(الذي)وأهنا بمعنى ، عليها ژَوَيۡخَتارُيژبوقوع 

 (.150) :يف المكتفى الداينكره ذ( 8)

وليح ذلك »: قال، قول أحمد بن جعفر الداين وردَّ . يف تفسيره ولم ينسبه ألحد الطبريذكر هذا المعنى  

وُروي هـذا التفسـير الـذي ذكـره . كـا والوقـف عنـده ، «نـديعلـى فضـل علـم ع: ؛ ألن المعنىبش ء

( 292: )-ولـيح هـذا اختيـاره–يف منـار الهـدى  األشـموينعنـد  وقـفوهو . الداين عن قتادة وابن زيد

 -89/502: )تفسـير الطـربي: ينظـر. علمتـه مـن عنـدي: أي، بفعـل مقـدر ژِعنِديٓيژعلى أن تنصب 

506.) 

يرَۡيَن  ي﴿»: وقـال، (802و/2: )يف االسـتغناء واألدفوي، (286: )نافيف القطع واالئت النحاسذكره  (0) يإَِّلا
بَِِّ ي ِنيرا ـا .«﴾ تمام عند أحمـَد بـِن جعفـرمِّ نقـال  -وقـال ، (806: )يف التمهيـد ابـن الجـزري وذكـره أيض 

 .«تا وقف »: -عنه

 .(118: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.208) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)

َوداَُيبَيۡننُِكمۡي: )الوقف عليها على قراءة من قرأ  نَوداَُي: )برفـع( ما : وإضـافتها إلـى البـين، وذلـك برفعهـا بقولـه( ما

اژ َِ ا »: يف توجيه القراءة الطبري، قال ژإِنا اژ: أي–على أن تكون حرف ا واحد  َِ ، ويكون الخرب متناهي ـا -ژإِنا

َۡذتُيژ: عند قوله ايٱَّتا َِ ۡوَثَٰن يإِنا
َ
ِيأ ِنيُدوِنيٱِلا مـا مـودُتكم تلـك األوثـان بنـافعتكم، : ، ثم يبتدئ الخرب فيُقـالژاميمِّ

وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس، وكـذا . «إنما مودُة بينِكم يف حياتكم الدنيا، ثم هي منقطعة

َوداََيژ: قرأ حمزة وحفص وروح إال أهنم نصبوا وهـو . ژبَيۡننُِكمۡيژ: بها منونة ونصب، وقرأ الباقون بنصژما

ــ( 115: )يف المكتفى الداينعند  كا وقف  نَوداَُي)على قـراءة الرفـع، إن رفـع ال باالبتـداء، وجعـل الخـرب يف ( ما

بمعنـى الـذي، ( َمـا)وجعـل ( إِنَّ )فـإن رفعهـا علـى أهنـا خـرب . هـي أو تلـك: المجرور، أو بإضمار المبتدأ، أي

سـواء أضـاف أو –ومـن قـرأ بالنصـب . الوقف قبلها عنـدهلم يكف  موه مودة بينكم؛إن الذي اتخذت: والتقدير

نَۡيناژ: على ما قبلها؛ لتعلقها به ألهنا مفعول مـن أجلهـا، ووقـف علـى لم يقف؛ -لم يضف . ژِِفيٱۡۡلََينوََِٰيٱلُّ

 (.152: )، والنشر(89/590: )تفسير الطربي: ينظر
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ُهۥيژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِِينَِ يَوََّليََّتُطُّ  .تمٌّ [ 19] ژبَِي

 :سورة الرو 

اي﴿ ِا يِر ۡكَۡثَ
َ
اأ ََ ُرو َِ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 0]﴾ َع

 .صالحأ  قطعأ [ 21] ژآءُيََيۡلُُقيَماييَشَيژ: قال أحمُد بُن جعفر  

يژ يقَلِي   يََّليُجَاوُِروَََ ييِيَهآيإَِّلا  جعفـر   بـنِ  أحمـدَ  وُل وهو ق، الكالمُ  مَّ ـت[ 62] ژُثما

ۡلُعونِۡيَيژ: على أن يستأنَف   .ه على الشتمِ وتنصبُ ، [68: األحزاب] ژما

 :سورة سبإ

ي﴿ ََكَٓءيلََكا ۡۡلَۡقُتميبِهِۦيَُشَ
َ
ِيَنيأ يٱّلا ُروِِنَ

َ
ْينََوِري وهو قوُل ، تمٌّ  [02]﴾ قُۡليأ  .الدِّ

                                                 
 (.202) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)

 ألن الـذي بعـده تأويـل ؛ولـيح بحسـن، جـائز :قيـل»: قـال، (201: )يف منار الهـدى وخالفه األشموين 

يف  الـداينولـم يـنص عليـه  .«الرتاب المبطلون ؛ا أو كتبت بيمينكلو كنت تتلو كتاب  : كأنه قال، الجواب

ۡبِطلُونَيژ: والوقف عنده بعده على قوله، (112: )المكتفى ُِ ۡ  .كا وهو عنده ، ژٱم

 (.082ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (200: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

 (.112: )يف المكتفى الداينولم ينص عليه  

 (.256) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 5)

 .(122: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.222) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)

لُۡعونِۡيَيژ: والوقف عنده على قوله، تا وهو عنده ( 168: )يف المكتفى الداين القول هذاووافق   إذا  ژما

. علـى هـذا القـول كا وهو عنده ، ثم ال يجاورونك فيها إال قليال  ملعونين: بتقدير، نصب على الحال

االوقف يكون  وكذا لُۡعنونِيژإذا نصـبت ( 608: )عنـد األشـموين يف منـار الهـدى تامًّ ، علـى الـذم ژۡيَيما

 .وليح هذا اختياره

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (20و/6: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (260: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره  (2)

 .«تمام»

وال ، وال يقـدرون علـى ذلـك، كـال ال يروننـي: ؛ ألن المعنى-على قول النحاس– اختيار الخليلوهو  

يف الوقـف  ابـن الغـزال وكـذا، -تا وهو عنـده –( 162: )لمكتفىيف ا الداينهذا قال  وبنحو. لي شريك

ا قولهموبنحو ، «ردٌّ عليهم، وقفأ تامٌّ »: قال، (8/880: )واالبتداء : يف منـار الهـدى األشموين قال أيض 

= 
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 :سورة فاطر

ُنُهۥيَكنَذَٰمَِ يُمۡيژ: وي عن أحمَد بـِن جعفـر  فيما رُ  التمامُ  ََٰ ۡلَو
َ
: أي، [09] ژَتلِنٌ يأ

 .مكذلك الذي تقدَّ 

 :يح   سورة

ۡصَ ََٰبيٱۡلَقۡرَي ِيژ: قال أحمُد بُن جعفر  
َ
َثً يأ  .تمٌّ [ 85] ژَوٱَۡضِۡبيمَُهميما

ۡرقَِدََاژعلى  والوقُف   .تمامأ : قال أحمُد بُن جعفر  ، إجماعأ [ 20] ژما

 ؛ ألنــه تــابعأ [20] ژَهَٰننَذاژ: علــى الوقــِف  وازُ جــ جعفــر   بــنِ  وُحكــي عــن أحمــدَ 

ۡرقَد)لـ  .الرحمنِ  بعُثكم وعدُ : أي، ژَمايوََعَديٱمراۡكَمَٰنُيژ: ثم يبتدُئ ، (ما

                                                 
= 

الوقـف فيـه علـى  يحسـنيف القسم الـذي ، (606، 21: )يف المقصد زكريا األنصاريوجعلها (. 602)

يژ ا: )هبا على معنى ويجوز االبتداء، ردععلى معنى ال ژلََكا  .تا وهو عنده ، (حقًّ

 (.220) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 8)

 -160: )يف المكتفــى الــداينوكــذا ، تــا وهــو عنــده ، (910: )يف اإليضــاحاختيــار ابــن األنبــاري وهــو  

 (.655: )يف المقصد وزكريا األنصاري، (122

والمثبـت مـن ، وسـقط نـوع الوقـف مـن النسـخة المطبوعـة، (222) :ئتنافيف القطع واال النحاسكره ذ( 0)

 .(899و: )ينظر، النسخة المخطوطة

: عنـده والتما ، فال يتم الكالم دوهنا، متعلقة بما قبلها ژإِذۡيژوعلل ذلك بأن ، يف ذلك النحاس وخالفه 

رَۡسلُونَيژ آيإَِيُۡكميمُّ ولـم يـنص  (.0/202: )يف المرشـد لعمـايناقـال  وبنحوه، [81: يس] ژَيَقامُٓواْيإِنا

 (.120: )يف المكتفى الداينعليه 

 (.121 -125: )يف المكتفى والداين، (0/6220: )لهدايةايف  مك ذكره ( 5)

 (.298) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)

ــا وهــو   ــد ت ــاف النحــاس عن ــد وكــذا، يف القطــع واالئتن ــداين عن : المرشــديف  والعمــاين، يف المكتفــى ال

 (.618: )يف منار الهدى واألشموين، (618: )يف المقصد وزكريا األنصاري، (0/602)

، ولـم يـذكر نـوع الوقـف، (0/6220: )لهدايـةايف  مكـ و، (290: )يف القطع واالئتنـاف النحاسكره ذ( 2)

 (.121: )يف المكتفى وكذا الداين

علـى اإلتبـاع للمرقـد علـى  ژَهَٰنَذاژعلـى  الوقـفجـواز يف ( 925: )يف اإليضاح ووافقه ابن األنباري 

ا. بالنقل عنهما الداينواكتفى . المعنى الذي اختاره أحمد بن جعفر  العماين: وأشار إلى هذا الوجه أيض 

 (.618: )يف منار الهدى واألشموين، (618: )يف المقصد وزكريا األنصاري، (0/206: )يف المرشد
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 :سورة الصافات

ِِۡيِي﴿ َبۢايبِۡلۡيَ  .يف التمامِ  جعفر   بنُ  ذكره أحمدُ  [05]﴾ فََراَغيَعلَۡيِهۡميََضۡ

 :سورة ص  

َٰمَِ يژ :ُئ ثم يبتـد. تمٌّ [: 02] ژۡرََايََلُۥَيَغفَيژقال أحمُد بُن جعفر    رُ ـاألمـ: أي، ژَذ

 .هأو ذلك أمرُ ، ذلك

َٰمِنَ يژ: على أن يقَف  جعفر   بنُ  أحمدُ  وأجازَ  إال أن األشـبه ، [02] ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

 .ژَيَغَفۡرََايََلُۥژعلى  أن يقَف  العرِب  المِ ـكبعنده 

 :سورة الزمر

ِيُزۡلَفَٰٓيژ: جعفر  عند أحمَد بِن  التمامُ  ُِبوََآيإََِليٱِلا يِيَُقرِّ  [.5] ژإَِّلا

                                                 
 (.62ل-62و/6: )يف االستغناء واألدفوي، (202: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

 .(129: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 تمـا قـال يف »: قـال، (92ل/6: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (209: )يف القطـع واالئتنـاف النحاسذكره ( 0)

َٰمَِ يژ: القارئ  .ا تمأنه ( 195) :يف المكتفى الداينذكر عنه  وكذا، «ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

َٰمِننَ يژبالنقــل عنـه وعمــن وافقـه علــى أن تكـون  الـداينواكتفـى   والخــرب ، يف موضـع رفــع باالبتـداء ژَذ

ــا لــه ســائر ذنوبــه: والمعنــى. مضــمر ا، غفرن : يف المرشــد العمــاينذكــر هــذا المعنــى ، لــم يســتثن واحــد 

(0/682.) 

، ژََلُۥژوسـقطت ، ژَغَفۡرََنايَيژ: ويف النسـخة المطبوعـة، (209) :يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره  (5)

 (.801و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة

َٰمَِ يژوالوقف على   قـال و، تـا وهـو عنـده ، (906: )يف اإليضـاح اختيـار ابـن األنبـاري ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ

َٰمَِ يژالوقف على »: يف القطع واالئتناف النحاس َيَغَفۡرََنايژأولى؛ ألنه إذا وقـف علـى  ژَيَغَفۡرََايََلُۥيَذ
ا ژََلُۥ  اختيار العماينوهو ، (195: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو ، «احتاج إلى أن يضمر لذلك مرافع 

ـا  وإلـى هـذا ذهـب. ؛ وعلل ذلك بأن االستغفار كان من ذلك الذنب(0/682: )يف المرشد زكريـا أيض 

وهذا ما فسـر  (.629: )ر الهدىيف منا األشموينوكذا ، كا وهو عنده ( 622: )يف المقصد األنصاري

 . غفرنا له ذلك الذنب الذي استغفر منه: والمعنى، وروى ذلك عن قتادة، اآلية الطبريبه 

 (.622) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (1)

، (5/602: )يف المرشـداختيار العماين وهـو . (192: )يف المكتفى الداينعند  -تا : وقيل– كا وهو  

 (.665: )يف المقصد وكذا زكريا األنصاري ،تا  وهو عنده
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ۡلييَۡسَتوَِياِنيَمَثً يژ: عند أحمَد بِن جعفر   التمامُ   [.00] ژََ

ِيَنيِمننيُدوَِنهِۦژ: وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  والتمامُ  ِفُوَََ يبِنۡلّلا  ژَوُيَخوِّ

[56.] 

َِ ِيتََرٱيٱژ ٌَيَوَيۡوَميٱۡلقَِيَٰ ۡسَودا ُهميمُّ َُ ِيوُُجو يٱِلا ِيَنيَكَذبُواْيلََعَ عند أحمَد  تمامأ [ 62] ژّلا

 .بِن جعفر  ا

 .وي عن أحمَد بِن جعفر  على ما رُ  تمامأ [ 28] ژقَامُواْيبََلَٰيژ

 :سورة  افر

ۡصننَ َُٰبيٱنلاننارِي﴿: علــى قولــه القــارئِ  وقطــعُ 
َ
ُهننۡميأ نا

َ
عنــد أحمــَد بــِن  تمــامأ [ 6]﴾ أ

 .جعفر  

                                                 
 (.620) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (8)

، (190: )يف المكتفــىوكــذا الــداين ، تــا  وهــو عنــده، (960: )يف اإليضــاح اختيــار ابــن األنبــاريوهــو  

 (. 662: )يف المقصد وزكريا األنصاري، -نقال  عن أبي حاتم– (5/602: )يف المرشدوالعماين 

 (.682) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (0)

، (190: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (960: )يف اإليضــاح اختيــار ابــن األنبــاريوهــو  

 .؛ لالبتداء بالشرط-نقال  عن نافع–( 662: )يف منار الهدى واألشموين

 (.680) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (5)

 .(102: )يف المكتفى ينالداعند  كا وهو  

 (.685) :يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ (1)

؛ حسـن ژبَنَلَٰيژلوقف علـى ا»: قال، (91: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القرآن اختيار مك وهو  

ِننُكمۡيژ: وهو قول الخزنة، ألهنا جواب االستفهام الداخل على النفي قبلها يمِّ تُِكۡميرُُسنل 
ۡ
مَنۡمييَنأ

َ
، ژأ

 . (102: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو . «(بلى أتتنا الرسل: قالوا: )لمعنىوا

ولـم يـذكر ، (822و-00ل/6: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (682: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره  (2)

 .نوعه

 :قـال، (5/612: )يف المرشـد العمـاينواستحب هـذا القـول . (108: )يف المكتفى الداينعند  تا وهو  

ِِلُننوَنيژ :للقــارئ أن يتعمــده إذا كــان يف نفســه طــول؛ لــئال يشــكل بــأن قولــه يســتحب، تــا » ِيننَنيَُيۡ ٱّلا
 !فيكــون اــاهر الكــالم أن أصــحاب النــار هــم المالئكــة، نعــت ألصــحاب النــار [2: غــافر] ژٱلَۡعننۡرَشي

ۡصَ َُٰبيٱنلاارِيژو، ال ُيعذبون بالنار ؛والمالئكة عباد اهلل المقربون
َ
ابـن هذا قـال  وبنحو. «فارهم الك ژأ

ُيقـاس عليهمـا  -يريد هناية اآلية وبداية اآلية الثانية–هذان مثاالن »: قال، (01: )يف نظام األداء الطحان

= 
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ۡلُ يٱۡيَۡومَي﴿: وقال أحمُد بُن جعفر   ُِ ۡ ِنيٱم َِ ِ ِّ  .تمٌّ [ 86]﴾ م

َتۡقُتلُنوَنيژ: فر  ـقال أحمُد بُن جع
َ
ۥٓيأ يفِرَۡعۡوَنييَۡكُتُميإِيَمََٰننُه َِ ِۡنيَءا يمِّ ۡؤِمن  يمُّ يرَُجل  ََ َوقَا

ُي يٱِلا َ ِ يَرّبِّ
ََ نيَيُقو

َ
 .الكالمِ  فهذا تمامُ [ 09] ژرَُجً يأ

 :سورة فصلت

رۡي﴿
َ
َُٰكمۡيأ  .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، تامٌّ [ 05]﴾ َدى

 .مردي ا لكم: أي، نصب   وهو يف موضعِ : ثم قال

ِييَظَننُتميبَِربُِِّكمۡي﴿: أن يكون التمامُ  وأجازَ  َُٰكنمۡي﴿: ﴾ علـى أن تبتـدَئ ٱّلا ۡرَدى
َ
، ﴾أ

 .هو أرداكم: أي

نلَۡ يَءا﴿: عند أحمَد بِن جعفر   القارئِ  وتمامُ  ِ ۥٓيمَۡوََّليفُصِّ : ثـم يبتـدُئ ، [11] ﴾َيَُٰتنُه

يوََعَرِّبِّ يَء۬ا﴿ ِمِّ  َۡ  .﴾ۡع

                                                 
= 

أو قطـع جملـة عـن حقهـا فيمـا ، وما ُيخشى فيه صرف جملتـين إلـى معنـى إحـداهما، ما كان بمعناهما

ـا قـال  .«بعدها يف  اختيـار زكريـا األنصـاريوهـو (. 625: )هـدىيف منـار ال األشـموينوبنحو ذلـك أيض 

 .تا وهو عنده ، (621: )المقصد

والمثبـت مـن النسـخة ، وسقط نوعه من النسخة المطبوعـة، (682: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

ا  وذكره، (809ل: )ينظر، المخطوطة  ژٱۡيَۡومَيژوسقط لفظ ، (820ل/6: )يف االستغناء األدفويأيض 

 .والمثبت من القطع واالئتناف، خطوطمن الم

 .(100: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.686) :يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0)

ُيژ: ألن من وقف على» قال، يف هذا النحاس و لطه  يٱِلا َ ِ يَرّبِّ
ََ نيَيُقو

َ
ولـم  .«لـم يـأِت بتمـام الكـالم ژأ

 .(105: )يف المكتفى الداينينص عليه 

، فــأرداكم: أي: ويف النسـخة المطبوعـة. ولــم يـذكر نوعـه، (602: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسكـره ذ (5)

ا  وذكره، (820و: )ينظر، والمثبت من النسخة المخطوطة  (.801ل/6: )يف االستغناء األدفويأيض 

ــا األنصــاري  ــه زكري ــال، (692: )يف المقصــد وخالف ــى »: ق ــف عل َُٰكننمۡي﴿وال يوق ۡرَدى
َ
ــه ﴾أ  وإن زعم

 (.109): يف المكتفىالداين  ولم ينص عليه .«بعضهم

 (.801ل/6: )يف االستغناء واألدفوي، (602: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (1)

 (.852ل/6: )يف االستغناء واألدفوي، (609: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)

أرســول عربــي وقــرآن : هــل التفســيروالتفســير يــدل علــى مــا قالــه؛ ألن المعنــى عنــد أ»: النحــاسقــال  

= 
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 :سورة الشور 

ۡميإَِيۡهِي﴿ َُ ۡۡشِكَِۡييَمايتَۡدُعو ُِ ۡ يٱم يلََعَ  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 85]﴾ َكَُبَ

 :سورة الزخر 

ًرايَعلَۡيَهايَيتاِكي﴿: على قوله القارئِ  وقطعُ  يَوَُسُ بـِن  عنـد أحمـدَ  تمـامأ [ 51]﴾ ونَيي ُن

 .جعفر  

ـــق ــــــ ــُن جـال أحم ــــــعـُد ب ـــوقـال: ر  ـف ــــع ُف ـــــــ ننونَيژى ـل فَننَ يُتۡبِِصُ
َ
[ 28] ژأ

ََا۠يَخۡۡي يژ: دُئ ـــــــتــثم تب، مٌّ ــــــــــت
َ
ۡميأ
َ
 .بل أنا خيرأ : بمعنى، [20 :الزخرف] ژأ

 :سورة الدخان

                                                 
= 

تفسـير : ينظـر. اآلية الطبريوهو ما فسر به ، وغيرهما، ومجاهد، وهو قول سعيد بن جبير .«!؟أعجمي

 (.112 -02/116: )الطربي

 (.2و/2: )يف االستغناء واألدفوي، (655 -650: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)

، (220: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (992) :يف اإليضــاحاختيــار ابــن األنبــاري وهــو  

: يف منـار الهـدى واألشـموين، (608: )يف المقصد وزكريا األنصاري، (5/666: )يف المرشدوالعماين 

(608.) 

ـا  وذكره، ولم يذكر نوع الوقف، (610: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (0) : يف االسـتغناء األدفـويأيض 

 (.02و/2)

األن ﴿»: قال، النحاس  لطهو  ر)معطـوف علـى  [52: الزخرف] ﴾َوزُۡخُرف  وال يـتم الكـالم علـى ، (َُسُ

يف  األشموين وكذا، (55: )يف نظـام األداء ابن الطحانوإلى هذا ذهب . «المعطوف قبل المعطوف عليه

 الـداينه ولم يـنص عليـ .«ليس بوقف؛ ألن العطف صيرها كالشيء الواحد»: قال، (609) :منار الهدى

ا﴿: والوقف عنده بعده على قوله، (222: )يف المكتفى  .تا وهو عنده  ﴾َوزُۡخُرف 

: لهدايـةيف ا ومكـي، (09ل/2: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (611: )يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكره ( 5)

 .ولم يذكر نوع الوقف، (82/6622)

ــير الســدي  ــق لتفس ــو مواف ــه ، وه ــك عن ــريروى ذل ــ الطب ــى (. 02/688: )يرهيف تفس ــداينواكتف يف  ال

ولـم ينسـب ، ووجـه كـل مـذهب، وذكـر مـذاهب أخـرى، بالنقل عمن وافقـه( 282 -229: )المكتفى

ونَيژ»: قال، (222: )يف المقصد األنصاريوأشار إلى هذا الوقف . لنفسه اختيار فََ يُتۡبِِصُ
َ
عند  تا  ژأ

فَنَ يژالوقف علـى : وقيل، أم أنتم بصراء: أي، بعضهم
َ
نونَيأ مۡيژبجعـل  ژيُتۡبِِصُ

َ
زائـدة أو منقطعـة  ژأ

 .«(بل: )بمعنى
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، (-الــدخانِ  سـورةُ  :أي-فيهـا  ال تمـامَ : )أنـه قـال وي عـن نـافع  رُ : قـال النحـاُس 

 .جعفر   بنُ  ه على ذلك أحمدُ وتابعَ 

ْينََوِري يف سـورةِ  قد نقَل  الداينَ إال أن ا  الـدخانِ  عـن أحمـَد بـِن جعفـر  الـدِّ موضـع 

ا  .واحد 

ْينََوِري َِٰيِهَۡييژ: قال الدِّ  . تامٌّ [ 09-02] ژَكَذَٰمَِ ي ٢٧َف

 :سورة األحقا 

ايژ: قال أحمُد بُن جعفـر   َِ َُ ِيَكقِّ يَو يوَۡعَديٱِلا يَوۡيلََ يَءاِمۡنيإِنا َ [ 82] ژيَۡسَتغِيَثاِنيٱِلا

يوَۡعنَديژ: ويقـوالن وهما يستغيثان اهللَ : ؛ ألن المعنىالكالمِ  ههنا تمامُ  َوۡيلََ يَءاِمنۡنيإِنا
ِيَكقِّ ي  .متصلأ  فالكالمُ  ژٱِلا

ِطُرََاژ: قال أحمُد بُن جعفر   ِۡ يرُّ بَنۡليژ: ودواثم ُنـ: قال. مٌّ ت[ 01] ژَهََٰذايََعرِض 
ِيم ي
َ
ييِيَهايَعَذاٌبيأ ۡلُتميبِهِۦيرِيح  َۡ َويَمايٱۡسَتۡع  .ژَُ

                                                 
ا ، (610: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (8)  (.52و/2: )يف االستغناء األدفويونقل عنه ذلك أيض 

 (.281) :يف المكتفى الداينكره ذ( 0)

 .واكتفى بالنقل عنه وعمن وافقه 

، سـقط مـن النسـخة المطبوعــة، (هـذا بـالغ: أي: )وقولـه، (662): يف القطـع واالئتنـاف النحـاسذكـره ( 5)

 (.085ل: )ينظر. والمثبت من النسخة المخطوطة

قول من قـال ( 282 -286: )يف منار الهدى وردَّ األشموين، (208: )يف المكتفى الداين ولم ينص عليه 

ِيَكقِّيژ: إن الوقف على قوله يوَۡعَديٱِلا يوَيژ: من قوله ال وقفوأنه ، ژإِنا فِّ 
ُ
يۡنهِيأ َِٰلَ يلَِو ََ ِييقَنا إلـى  ژٱّلا

لِۡيَيژ: وهـو، آخر كالم العـاق وا
َ
َسَِٰطُۡييٱۡۡل

َ
وقـال يف الوقـف ، الرتبـاط الكـالم بعضـه بـبعض؛ وذلـك ژأ

ِيَكقِّيژعلى  يوَۡعَديٱِلا َُيژ: لوجود الفاء بعده يف قوله ؛فيه نظر»: ژإِنا   .«ژَيَيُقو

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (68ل/2: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (668: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 1)

ا  الداينوذكره ، «تمام»  .«تا »: -نقال  عنه-وقال ، (208) :يف المكتفىأيض 

 (.668: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 2)

ــار المؤيــدة لهــذا ، بالنقــل عمــن وافقــه (200 -208: )يف المكتفــى الــداينواكتفــى   وســاق بعــض اآلث

 .قفالو
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ْينََوِري ۡلُتميبِهِۦژ: قال الدِّ َۡ  .تامٌّ [ 01] ژَمايٱۡسَتۡع

َهار يژ: وقال أحمُد بُن جعفر   ِنينا يمِّ
يَساَع   َٰن  يژ: ثـم قـال. تمٌّ [ 52] ژإَِّلا : أي، ژبََل

 .هذا بالغ

 :سورة محمد

لَۡيَنَُٰهمۡي﴿: قال أحمُد بُن جعفر   َۡ
َ
 .تمامأ [ 85]﴾ أ

يمَُهمۡيژ: عن أحمَد بِن جعفر   ۡوََلَٰ
َ
 . تمٌّ [ 02] ژفَأ

 :سورة الفتح

 .جعفر   بنِ  أحمدَ  وهو قوُل ، التمامُ [ 02]﴾ ََّليََّتَافُونَي﴿

َٰمِننَ يَمنَثلُي﴿: علـى أن التمـامَ  العلــمِ  أهـلِ  ثرُ ـوأكـ: قـال النحـاُس  َٰنن ِيَذ  ﴾ُهۡميِِفيٱۡلاۡوَرى

 .جعفر   بنُ  أحمدُ  وبه قال .[00]

                                                 
 (.200) :يف المكتفى الداينكره ذ( 8)

 .كا وهو عنده  

 (.660: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره ( 0)

 .(200: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 (.62و/2: )يف االستغناء األدفويذكره  (5)

يمَُهنمۡيفَنَ يََنژ: عنـده واالختيار، (661: )يف القطع واالئتنافالنحاس عند  وليح هو االختيار  ، ژاِِصَ

والوقـف عنـده ، (201: )يف المكتفـى الـداينولم ينص عليه  .«وهو الصواب؛ ألن الكالم متصل»: قال

يمَُهمۡيژ: بعده على قوله  .تا وهو عنده ، ژفََ يََاِِصَ

 (.662: )يف القطع واالئتناف النحاسكره ذ( 1)

يمَُهمۡيژ: والتفسير على هذا بأن قوله  ۡوََلَٰ
َ
يژ: فقـال، ثـم انقطـع الكـالم، يـداديـد ووع ژفَأ  َ َطاَعن  يَوقَنۡو

ي ۡعُروف  أن على هذا القول أكثر أهل  النحاسوذكر ، وقتادة،  وهو قول ابن عباس، [08: محمد] ژما

اختيـار هـو  وكـذا. تـا : وقيـل، كـا وهـو عنـده ، (201: )يف المكتفى اختيار الداينوهو  .العلم واللغة

، (200: )يف المقصـد زكريـا األنصـاري وكـذا، كـذلك تـا و عنـده وه، (5/220: )يف المرشد العماين

ا (.200: )يف منار الهدى واألشموين  (.08/088: )تفسير الطربي: ينظر أيض 

 (.96ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (620 -628: )يف القطع واالئتناف النحاسذكره  (2)

 .(200: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  

 .، ولم يذكر نوع الوقف(99ل/2: )يف االستغناء واألدفوي، (620: )يف القطع واالئتناف سالنحاذكره  (6)

= 
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 :سورة الحجرات

ْي﴿  .عند أحمَد بِن جعفر   تمامأ [ 85]﴾ ِۡلََعاَرفُوٓا

 :سورة الحديد

ْينََوِري ُۥيبَاُبۢيژ: قال الدِّ  .تمامأ  [85] ژَلا

 .تمامأ [ 81] ژقَامُواْيبََلَٰيژ: وقال

                                                 
= 
وأن مثلهم يف التوراة غير مثلهم ، يف التوراة هذه الصفة التي وصفت لكم صفة أتباع محمد : والمعنى 

وهــو مــا رجحــه . وقتــادة وغيــرهم، والضــحاك، وإلــى هــذا التفســير ذهــب ابــن عبــاس ، يف اإلنجيــل

وهو عنـده ، (252: )يف المقصد اختيار زكريا األنصاريوهو (. 500 -08/506): يف تفسيره الطبري

وهـو الوقـف علـى ، وذكر مـذهب ا آخـر، بالنقل عنه وعمن وافقه( 258: )يف المكتفى الداينواكتفى . تا 

جِنيلِيژ: قولـه ولـم ، هـم كـزرع :أي، ژَكنَزۡر ميژ: ويبتـدئ، ؛ ألنـه عطـف علـى ذلـكژَوَمَثلُُهۡميِِفيٱۡۡلِ

 .أو يختار، يرجح بين القولين

: -نقـال  عنـه-وقـال ، (06ل/2: )يف االسـتغناء واألدفـوي، (622: )يف القطع واالئتنـاف النحاسذكره ( 8)

 .«تا وقف »

، (250: )يف المكتفــى وكــذا الــداين، تــا وهــو عنــده ، (025: )يف اإليضــاحاختيــار ابــن األنبــاري وهــو  

 (. 250: )يف المقصد وزكريا األنصاري، نقال  عن أبي حاتم( 5/200: )يف المرشد والعماين

 (.222) :يف المكتفى الداينذكره  (0)

ألنـك إذا »: قـال، (282: )يف القطـع واالئتنـاف -نقال  عـن أحمـد بـن موسـى-النحاس  هذا القولوردَّ  

: لوقــف عنــدهوا، ثــم تســكت، عنــدنا رجــل: لــم يحســن أن تقــول ؛ ويطيعــهعبــداهللقلــت عنــدنا رجــل ي

قـول ( 5/220: )يف المرشـد العماين ردَّ وكذلك . «وهو رأس آية: قال، ژَوَظَِٰهُرهُۥيِمنيقَِبلِهِيٱلَۡعَذاُبيژ

ُۥيبَناُبۢيژالوقف علـى »: قال، أحمد بن جعفر ؛ ألن مـا بعـده صـفة لبـاب وفائـدة ذكـر لـيح بشـ ء ژَلا

ه األشـموينوكذا قـد . عنده كا وهو ، ژُبيِمنيقَِبلِهِيٱلَۡعَذاژ: والوقف عنده على، «النكرة يف صفته  ردَّ

 .(222: )يف المكتفى الداينعند  كا وهو  .«ألن ما بعده متعلق به»: قال، (266: )يف منار الهدى

 (.222) :يف المكتفى الداين ذكره( 5)

 ؛حسـن ژبَنَلَٰيژالوقف علـى »: قال، (96: )يف كتابه الوقف على كال وبلى يف القرآن اختيار مك وهو  

َعُكمۡيژ: وهو قوله، ألهنا جواب االستفهام الداخل على النفي قبلها مَۡميََُكنيما
َ
: قـالوا: )فالمعنى، ژأ

وردَّ . (222: )يف المكتفـى الـداينعنـد  كـا وهـو . «عليـه ژبَنَلَٰيژثم حـذف لداللـة ، (كنتم معنا، بلى

وإن - ليح بوقف ژبََلَٰيژ»: لقا، يف هذه اآلية ژبََلَٰيژالوقف على ، (266: )يف منار الهدى األشموين

إال أن الفعل المضمر بعدها  -لتكون جواب ا له ژبََلَٰيژوجد مقتضى الوقوف وهو تقدم االستفهام على 

= 
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 :سورة اإلنسان

ْينَ  يَۡ يَثمايژ: َوِريوقال الدِّ
َ
 . *ما ثمَّ  إذا رأيَت : والمعنى، تمامأ [ 02] ژِإَوَذايَرأ

 

*                  *                 * 

 

                                                 
= 

تُِكۡميََِذير يژ: كما يأيت نظيره يف قوله، قد ُأبرز؛ فصارت هي مع ما بعدها جواب ا لما قبلها
ۡ
مَۡمييَأ

َ
قَامُواْي ٨أ

يقَۡديَجآَءََايََذِي ۡبَنابََلَٰ  .«[0-9: الملك] ژير يفََيذا

 (.628 -622) :يف المكتفى الداين كرهذ( 8)

يَۡ يژ؛ ألن وليح بتا »: الداينقال  
َ
يف  العمـاينوقـال . «؛ فـال يـتم الكـالم دوهنـا(إَِذا)الثانية جـواب  ژَرأ

ال يرتضــيه أهــل العلــم؛ ألن الجــواب ، ولــيح بشــ ء»: ژَثننمايژيف الوقــف علــى  (5/909: )المرشــد

 (.900 -908: )يف منار الهدى األشموينو، (908: )يف المقصد زكريا األنصاري قال وبنحوه، «بعده

 .واهلل ولي التوفيق، آخر نقل ورد عن أحمد بن جعفر الدينوري يف مصادر الدراسة، هنا* 
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 اخلامة

فإين آمـُل أن يكـون البحـُث قـد كشـَف شـيئ ا عـن مكانـِة أحمـَد بـِن جعفـر  ، وبعدُ 

   :ا يخلُص إليه البحُث ما يليولعلَّ من أبرِز م، العلميِة وجهوِده يف الوقِف واالبتداءِ 

أو ، آيـة   منها ما كـان علـى رأسِ ف، أحمَد بِن جعفر   عن الواردةِ  الوقوِف تنوُع  -8

 .ذلك أو على غيرِ ، ا بالفواصلِ شبيه  

، كالتــامِّ والتمــاِم والــتمِّ ، تعــدُد الصــيِه الــواردِة عنــه يف الوقــِف واالبتــداءِ  -0

 .بالوقِف دون بياِن نوِعه وما حكَم عليه، والجائزِ ، والحسنِ ، والصالِح 

  .قلُة النقوِل الواردِة عن أحمَد بِن جعفر  يف اإلشارِة إلى مواضِع االبتداءِ  -5

يژعلـى عنـده  التامِّ  الوقِف  اطرادُ  -1 إذا َأشـبَهت  الكـريمِ  القـرآنِ  جميـعِ يف  ژلََكا

يژ ي ٧٨ايَعۡهد يژ: الواردَة يف قولِه تعالى ژلََكا  [.20-29: مريم] ژلََكا

 -يف بعـِض المواضـعِ –حكِم الوقِف وتعدده عند أحمَد بـِن جعفـر  اختالُف  -2

بناء  على تعدِد القراءاِت واألقواِل النحويِة والتفسيريِة؛ واهَر هذا جليًّا يف التعلـيالِت 

والتوجيهاِت المنقولِة عنه؛ مما يدلُّ على أهنا مـن أولوياتِـه يف اعتبـاِر الوقـِف؛ وذلـك 

 . حكِم الوقِف أو االبتداءِ ألثِرها الواضِح على بناِء 

ا نــاقال  فحســُب  ه العلميــةِ شخصــيتِ  اهــورُ  -6  بــل كــان يعلــُل ، إذ لــم يكــن مقلــد 

ــااختياراتِــ  التــي اختارهــا بعــُض  الوقــوِف  أخــرى علــى بعــضِ  يف أحيــان   ويــردُّ ، ه أحيان 

 ُنقل عنه فيه توجيـهأ؛ وقـد تقـدَم  .-والتي ال يرى وجاهتها- العلماءِ 
وليس لكلِّ وقف 

 .بحِث تعليُل ذلكيف ال

 ما بين معنى تفسيريِّ  عليها الوقِف  اختيارَ  التي حمَل  التوجيهِ  مجاالِت  تنوعُ  -2

  أو توجيه  
ٍّ
اقرابَة أربعة  وثالثين ه ت توجيهاتُ بلغَ حيث  أو نحويٍّ  قرائي منها مـا ، موضع 

ـاومنها ما يمكن أن ُيعد أ، عممال تُ  خاصةأ  يمكن أن ُيستنبط منه تعليالتأ  يف  صـال  عام 

يژكالوقِف على ، ه من الوقوِف نظائرِ  توجيهِ   .كما سبَق ذكُره، ژلََكا

– ه يف الوقـِف اختيـارِ  ه هبـا لتأييـدِ واحتجاُج  بالقراءاِت َد بِن جعفر  أحم عنايةُ  -9

 -الـُمستقِر عليها بعدُ  المتواترةِ  الصحيحةِ  العشرِ  عن القراءاِت  يف ذلك ال يخرُج وهو 
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 .ُم على صحِة الوقِف يف اآليِة بناء  على صحِة القراءةِ أنه يحكإلى ولعلَّ هذا يشيُر 

ـبِن جعفر   إن ألحمدَ  -0 فها ضـعَّ  نحويـة   توجيهـات  ب -حيان ـاأ– يعتـدُّ فيهـا اوقوف 

أن لـه  غيـرَ ، وغلَّطوه فيها والمشتغلين بعلِم الوقِف واالبتداءِ  واللغةِ  النحوِ  أهل بعُض 

ااختياَره فيها تعليال  وا عليه أخرى ثنُّ  اوقوف    . وتوجيه 

كـابن عبـاس  ، من أقواِل الصحابِة والتابعين من التفسيرِ  بالمشهورِ  هاعتدادُ  -82

 ،  وتوجيِههـا عنـه الـواردةِ  الوقـوِف  بعـضِ  يف اختيـارِ وغيـِرهم ، والحسنَ ، ومجاهد  

  .-بذلكصرح لم يُ وإن –

 يف األمورِ  تتقاطعُ  ه من العلماءِ بِن جعفر  وغيرِ  بين أحمدَ  الخالِف  مواضعُ   -88

 :التاليةِ 

 .هوعدمِ  الوقِف  من حيُث اختيارِ  ( أ

 .ههم يف نوعِ واختالفُ  الوقِف  اختيارِ هم على اتفاقُ   ( ب

 .أو المعنى هم يف التوجيهِ واختالفُ ، هونوعِ  الوقِف  اختيارِ هم على اتفاقُ   ( ت

ــِف  -80 ــِم الوق ــاِء يف حك ــواِل العلم ــِض أق ــر  يف ردِّ بع ــِن جعف ــَد ب ــُف أحم موق

 : واالبتداِء على حالين

وتركِهـا يف ، مع بياِن حكِم الوقِف عنـده يف مواضـعَ : ئُة القوِل دوَن تعليل  تخط ( أ

 .مواضَع أخرى

وتركِهـا ، مع بياِن حكـِم الوقـِف عنـده يف مواضـعَ : تخطئُة القوِل مع التعليلِ  ( ب

 .يف مواضَع أخرى كذلك

، بلَغت النقوالُت الواردُة عنه يف الوقِف واالبتداِء مئة وتسـعة  وسـتين نقـال   -85

 .والداينُّ بخمسَة عشرَ ، واألدفويُّ بأربعِة نقول  ، د النحاُس بخمسة  وسبعين نقال  تفرَّ 

ــمِ  ــِة هبــذا العل ــُة العناي ــيُن ممــا ســبَق؛ أهمي ــه، ويتب ، وضــرورُة توجــِه الجهــوِد إلي

 :واستخراُج تراِث العلماِء وكتاباتِهم حوَله؛ وتوصي الدراسُة بما يأيت

وعالقتِهـا ، جعفر  دراسة  تحليلية  موازنـة   دراسُة صيِه الوقوِف عند أحمَد بنِ  -8

 .بالتفسيِر والقراءاِت واللغِة والعقيدةِ 
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وتصــنيُف مــا يصــلُح منهــا إلــى أســس  ، دراســُة توجيهاتِــه يف اختيــاِر الوقــِف  -0

 .وقواعَد عامة  ُيبنى عليها نظائُرها

وآخـُر ، وعلـى آلِـه وصـحبِه أجمعـين، وصلَّى اهلُل وسلَم وبارَك على نبيِّنا محمـد  

 ربِّ العالمين
ِ
 .دعواَنا أِن الحمُد هلل

 

*                  *                 * 
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 املصادر واملراجع

رحمن عبـدال(: إبـراز المعـاين) إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع -8

إبــراهيم : تحقيــق وتقــديم وضــبط(. ت.د)بــن إســماعيل الشــهير بــأبي شــامة ا

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (ط.د)، عطوه عوض

(. م8022-هــ8521) السـيرايف عبداهللالحسن بن  :أخبار النحويين البصريين -0

شـركة : مصـر، (8)ط ، منعم خفاجيعبدالطه محمد الزيني ومحمد : تحقيق

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده

(. هــ599ت ) محمد بن علي األدفوي(: االستغناء) االستغناء يف علو  القرآن -5

ــا مخطــوط  ــة ســليم آغ ــا -0نســخة مكتب ــرقم: تركي ــد األول ب ، (65: )المجل

والمجلـد (. ت.د)، (61: )والمجلـد الثالـث بـرقم(. هــ091: تاريخ النسـخ)

: تــاريخ نســخه، (66: )والمجلــد الســابع بــرقم(. ت.د)، (62: )الرابــع بــرقم

 -(د باشـامجموعة حافظ أحم) ومخطوط نسخة مكتبة السليمانية(. هـ092)

والمجلد الخـامس (. هـ098: تاريخ النسخ)، (1: )المجلد الثاين برقم: تركيا

 (.ت.د)، (6: )والمجلد السادس برقم(. ت.د)، (2: )برقم

ــراجم النحــاة واللغــويين -1 ــين يف ت ــدال(: إشــارة التعيــين) إشــارة التعي ــن عب باقي ب

، (8)ط ، مجيد ديابعبدال: تحقيق(. م8096-هـ8126)مجيد اليماين عبدال

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية: الرياض

ــن العــرب والمســتعربين  -2 ــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء م ــاموس ت األعــل  ق

خيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد الزركلـــي (: األعـــالم)والمستشـــرقين 

 .دار العلم للماليين: بيروت، (82)ط (. م0220)

ــاب -6 ــرل أدب الكت ــداهلل: االقتضــاب يف ش ــد البطليوســي عب (. ت.د) بــن محم

مطبعــة دار : القــاهرة، (ط.د)، مجيــدعبدالوحامــد ، مصــطفى الســقا: تحقيــق

 .الكتب المصرية بالقاهرة
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جمال الدين علي بن يوسف القفطي  :(إنباه الرواة)إنباه الرواة على أنباه النحاة  -2

: القـاهرة، (8)ط ، محمد أبو الفضـل إبـراهيم: تحقيق(. م8096-هـ8126)

 .مؤسسة الكتب الثقافية: وبيروت، ر الفكر العربيدا

مســاعد بــن ســليمان الطيــار : أنــواع التصــنيف المتعلقــة بتفســير القــرآن الكــريم -9

 دار ابن الجوزي: الدمام، (0)ط(. هـ8105)

مجلـة (. م8020)أحمد نصـيف الجنـابي : أهمية كتاب القطع واالئتنا  وأثره -0

 .دار الحرية للطباعة: دبغدا، (0: )العدد، (9: )المجلد، المورد

محمد بن القاسـم (: اإليضاح)إيضال الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل  -82

رحمن عبـدالمحيـي الـدين : تحقيـق(. م8028-هـ8508)بن بشار األنباري ا

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق، رمضان

زركشـي  العبـداهللبـدر الـدين محمـد بـن (: الربهـان) البرهان يف علو  القـرآن -88

، رحمن المرعشــلي وآخــرونعبــداليوســف : تحقيــق(. م8002-هـــ8182)

 .دار المعرفة: بيروت، (8)ط

جـــالل الـــدين  :(بغيـــة الوعـــاة) بغيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة -80

ــدال ــن الكمــال الســيوطي عب ــق(. م8062-هـــ8591)رحمن ب محمــد : تحقي

 .بي الحلبي وشركاهمطبعة عيسى البا: القاهرة، (8)ط ، الفضل إبراهيمأبو

بشــير : ترجمــة(. م8092-هـــ8122)كــي لســرتنج : بلــدان الخلفــة الشــرقية -85

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (0)ط ، وكوركيس عواد، فرنسيس

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز : البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغـة -81

: طبعة منقحة وموسعة، محمد المصري: تحقيق(. م0222-هـ8108)آبادي 

 .دار سعد الدين: دمشق، (8)ط ، حسان أحمد بن راتب المصري

ــان يف عــد آي القــرآن -82 ــن عثمــان الــداين : البي -هـــ8181)عثمــان بــن ســعيد ب

ـــق(. م8001 ـــت، (8)ط ، غـــانم قـــدوري الحمـــد: تحقي منشـــورات : الكوي
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 .المخطوطات والرتاث والوثائق

شـمس الـدين : (تـاريخ اإلسـالم)تاريخ اإلسل  ووفيات المشاهير واألعل   -86

حققـه وضـبط نصـه (. م0225-هـ8101)محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 .دار الغرب اإلسالمي: بيروت، (8)ط ، بشار عواد معروف: وعلق عليه

تـاريخ العلمـاء )تاريخ العلماء النحـويين مـن البصـريين والكـوفيين و يـرهم  -82

. (م8098-هـــ8128)المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــوخي (: النحــويين

جامعـة اإلمـام محمـد بـن : الرياض، (ط.د)، فتاح محمد الحلوعبدال: تحقيق

 .إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، المجلس العلمي، سعود اإلسالمية

أحمد (: تحفة المجد الصريح)تحفة المجد الصريح يف شرل كتاب الفصيح  -89

ملك بــن عبــدال: دراســة تحقيــق(. م8002-هـــ8189)بــن يوســف الفهــري ا

 (.م.د)، (ن.د)، (ط.د)، ثبيتيعيضة ال

أبـو حيـان (: التـذييل والتكميـل) التذييل والتكميـل يف شـرل كتـاب التسـهيل -80

دار : دمشق، (8)ط ، حسن هنداوي: تحقيق(. م0222-هـ8102)األندلسي 

 .القلم

محمـد بـن (: تفسير الطربي)تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -02

محسن الرتكـي عبدال بن عبداهلل: تحقيق(. م0228 -هـ8100)جرير الطربي 

-بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة واإلســالمية بــدار هجــر 

 .دار هجر: القاهرة، (8)ط ، -سند حسن يمامةعبدال

ــرآن -08 ــب الق ــداهلل: تفســير  ري ــةعب ــن قتيب ــن مســلم ب (. م8029-هـــ8509)  ب

 .علميةدار الكتب ال: بيروت، (ط.د)، السيد أحمد صقر :تحقيق

قادر الشهير بـابن مكتـوم عبدالأحمد بن : تلخي  أخبار النحويين واللغويين -00

المدينـة المنـورة  -مخطـوط نسـخة مكتبـة الجامعـة اإلسـالمية(. هـ210 ت)

 (.ت.د)، (2282: )برقم
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محمـد بـن يوسـف (: تمهيـد القواعـد) تمهيد القواعد بشـرل تسـهيل الفوائـد -05

علـي محمـد : دراسـة وتحقيـق. (م0222 -هــ8109)الشهير بنـاار الجـيش 

 .دار السالم: القاهرة، (8)ط ، فاخر وآخرون

-هـ8122)محمد بن محمد بن الجزري (: التمهيد) التمهيد يف علم التجويد -01

 .مكتبة المعارف: الرياض، (8) ط، علي حسين البواب: تحقيق(. م8092

 سالم هـارونعبدال: تحقيق(. ت.د)محمد بن أحمد األزهري : تهذيب اللغة -02

، المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشـر(: م.د)، (ط.د)، وآخرون

 .الدار المصرية للتأليف والرتجمة

، سـراج الـدين عمـر بـن علـي بـن أحمـد: التوضيح لشـرل الجـامع الصـحيح -06

دار الفــالح للبحــث : تحقيــق(. م0229-هـــ8100)المعــروف بــابن الملقــن 

أحمد : تقديم، وجمعة فتحي، الرباط خالد: بإشراف، العلمي وتحقيق الرتاث

إدارة -وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية: قطـر، (8)ط ، كريمعبـدالمعبـد 

 .الشؤون اإلسالمية

-هـــ8100)عمــر بــن علــي األنصــاري : التوضــيح لشــرل الجــامع الصــحيح -02

: تقديم، وجمعة فتحي، خالد الرباط: إشراف، دار الفالح: تحقيق(. م0229

 .دار النوادر: دمشق، (8)ط ، يمكرعبدالأحمد معبد 

 الشــهير بحــاجي عبــداهللمصــطفى بــن : ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول -09

ــة  ــق(. م0282)خليف ــد : تحقي ــدالمحم ــاؤوطعب ــدقيق، قادر األرن صــالح : ت

: إشـراف وتقـديم، صـالح الـدين أويغـور: إعـداد الفهـارس، سعداوي صالح

لمؤتمر اإلسالمي مركز منظمة ا: إسطانبول، (ط.د)، أكمل الدين حسا أوغلي

 .األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية بإسطانبول

(. م8092)علــي بـن مــؤمن الشـهير بــابن عصـفور اإلشــبيلي : ضـرائر الشـعر -00

 .دار األندلس(: م.د)، (8)ط ، السيد إبراهيم محمد: تحقيق
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: تحقيـق(. ت.د)محمـد بـن الحسـن الزبيـدي : طبقات النحـويين واللغـويين -52

 .معارفدار ال: القاهرة، (0)ط ، الفضل إبراهيم أبو محمد

بدر الدين محمـود بـن (: عمدة القاري)عمدة القاري شرل صحيح البخاري  -58

ــي  ــه شــركة مــن (. ت.د)أحمــد العين ــق علي عنيــت بنشــره وتصــحيحه والتعلي

 .دار الفكر(: م.د)، (ط.د)، العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

يل  مــا رواه عــن شــيوخه مــن الــدواوين المصــنفة يف فهرســة ابــن خيــر اإلشــب -50

محمـد بـن خيـر (: فهرسة ابن خيـر اإلشـبيلي) ضروب العلم وأنواع المعار 

، محمد فـؤاد منصـور: وضع حواشيه(. م8009-هـ8180)بن عمر األموي ا

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (8)ط 

وأسماء كتبهم الفهرست يف أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين  -55

قابلــه علــى (. م0220-هـــ8152)محمــد بــن إســحاق النــديم (: الفهرســت)

 .مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي: لندن، (ط.د)، أيمن فؤاد سيد: أصوله

القـرط ) -وه  الطرر والحواشـ  علـى الكامـل للمبـرد–القرط على الكامل  -51

ــى الكامــل ــد الوقشــي(: عل ــو الولي ــن الســيد البطليوســي ، أب -هـــ8128)واب

: بالهــور باكســتان، (8)ط ، اهــور أحمــد أاهــر: تحقيــق وتقــديم(. م8092

 .جامعة بنجاب

ــا  -52 ــن إســماعيل النحــاس : القطــع واالئتن ــد ب ــن محم ــد ب ـــ8185)أحم -ه

دار : الرياض، (8)ط ، رحمن بن إبراهيم المطروديعبدال: تحقيق(. م8000

 (.وهي النسخة المعتمدة يف البحث)عالم الكتب 

(. هـــ559ت )أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس : ا القطــع واالئتنــ -56

، (800: )بــرقم، تركيــا -(فاضــل أحمــد)نســخة مخطــوط مكتبــة كــوبرلي 

 (.ت.د)

مصـطفى بـن (: كشـف الظنـون) كشف الظنـون عـن أسـام  الكتـب والفنـون -52
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عنــى بتصــحيحه وطبعــه علــى نســخة (. ت.د) الشــهير بحــاجي خليفــة عبــداهلل

لواحق من بعده وتعليق حواشـيه ثـم برتتيـب المؤلف مجردا عن الزيادات وال

، ورفعـت بيلكـه الكليسـي، محمد شـرف الـدين يالتقايـا: الذيول عليه وطبعها

 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، (ط.د)

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : الكشف والبيان المعرو  تفسير الثعلب  -59

ـــ8100) ــق(. م0220-ه ــة وتحقي ــن عا: دراس ــد ب ــو محم ــورأب ــة ، ش مراجع

 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، (8)ط ، نظير الساعدي: وتدقيق

،  الكبيـرعبـداهلل: تحقيـق(. ت.د)محمد بـن مكـرم بـن منظـور  :لسان العرب -50

 .دار المعارف: القاهرة، (ط.د)، وهاشم الشاذلي، ومحمد حسب اهلل

ي الـدين صف(: طالعمراصد اال) على أسماء األمكنة والبقاع طلعاالمراصد  -12

ـــدال ـــن عب ـــدالمؤمن ب ـــق(. م8021-هــــ8525)حق عب ـــي محمـــد : تحقي عل

 .دار المعرفة: بيروت، (8)ط ، البجاوي

 (من بداية سورة المائدة إلـى آخـر سـورة النـاس) المرشد يف الوقف واالبتداء -18

محمـد بـن : دراسـة وتحقيـق(. هـ8105)الحسن بن علي العماين (: المرشد)

لنيـــل درجـــة الماجســـتير يف الشـــريعة  رســـالة. حمـــود بـــن محمـــد األزوري

كلية الدعوة وأصـول ، فرع الكتاب والسنة -قسم الدراسات العليا، اإلسالمية

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الدين

-هــ8120)أحمد بـن محمـد النحـاس (: معاين القرآن) معاين القرآن الكريم -10

ــق(. م8099 ــي الصــابوين: تحقي ــد عل ــة، (8)ط ، محم ــة المكرم ــد م: مك عه

، مركـز إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، البحوث العلمية وإحياء الـرتاث اإلسـالمي

 .جامعة أم القرى

(. م8099-هـــ8129)إبــراهيم بــن الســري الزجــاج : معــاين القــرآن وإعرابــه -15

 .عالم الكتب: بيروت، (8)ط ، جليل عبده شلبيعبدال: تحقيق
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محمـد : يـقتحق(. م8095-هــ8125)يحيـى بـن زيـاد الفـراء : معاين القـرآن -11

 .عالم الكتب: بيروت، (5)ط ، وأحمد يوسف نجايت -علي النجار

يـاقوت (: معجـم األدبـاء)إرشاد األريب إلـى معرفـة األديـب –معجم األدباء  -12

دار : بيــروت، (8)ط ، إحســان عبــاس: تحقيــق(. م8005)الحمــوي الرومــي 

 .الغرب اإلسالمي

-هـ8502)الرومي  الحموي عبداهللشهاب الدين ياقوت بن : معجم البلدان -16

 .دار صادر: بيروت، (ط.د(. )م8022

عـادل نـويهض : معجم المفسرين من صدر اإلسـل  وحتـى العصـر الحاضـر -12

مؤسسة نـويهض (: م.د)، (5)ط ، حسن خالد: قدم له(. م8099-هـ8120)

 .الثقافية

عمر رضـا (: معجم المؤلفين) معجم المؤلفين تراجم مصنف  الكتب العربية -19

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (8)ط (. م8005-هـ8181)كحالة 

تحقيــق (. م8020-هـــ8500)أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا : مقــاييح اللغــة -10

دار الفكر للطباعة والنشـر (: م.د)، (ط.د)، سالم محمد هارونعبدال: وضبط

 .والتوزيع

عثمــان بــن (: المكتفــى) المكتفــى يف الوقــف واالبتــدا يف كتــاب اهلل عــز وجــل -22

ــداين ــان ال ــن عثم ــعيد ب ـــ8122) س ــق(. م8092-ه ــة وتحقي يوســف : دراس

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، (0) ط، رحمن المرعشليعبدال

أحمــد بــن محمــد بــن (: منــار الهــدى) منــار الهــد  يف بيــان الوقــف واالبتــدا -28

ــدال المقصــد لتلخــي  مــا يف المرشــد يف الوقــف : ومعــه، كريم األشــموينعب

ــداء ــا بــن محمــد األنصــاري : واالبت ــه(. م0220-هـــ8100)زكري : علــق علي

 .دار الكتب العلمية: بيروت، (8)ط ، شريف أبو العال العدوي

علــي بــن الحســن الهنــائي (: المنتخــب)المنتخــب مــن  ريــب كــل  العــرب  -20
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مكــة ، (8)ط ، محمــد بــن أحمــد العمــري: تحقيــق(. م8090-هـــ8120)

ـــة ـــرى: المكرم ـــة أم الق ـــرتاث  -جامع ـــاء ال ـــة وإحي ـــد البحـــوث العلمي معه

 .ركز إحياء الرتاث اإلسالميم -اإلسالمي

ــراءات العشــر -25 ــن محمــد الجــزري (: النشــر) النشــر يف الق -هـــ8102)محمــد ب

(: مــن أول بــاب فــرش الحــروف إلــى آخــر الكتــاب)دراســة وتحقيــق (. م0221

قسـم ، رسالة لنيل درجة الماجستير. محمد بن محفول بن محمد أمين الشنقيطي

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين، الكتاب والسنة

، عزيز بـن علـي السـمايتعبـدال(: نظـام األداء) نظا  األداء يف الوقف واالبتداء -21

: الريـاض، (ط.د)، علي حسين البـواب: تحقيق(. ت.د)الشهير بابن الطحان 

 .مكتبة المعارف

صالح الدين خليل بن أيبـك (: نكث الهميان) نكث الهميان يف نكت العميان -22

، (ط.د)، أحمـد زكـي بـك: وقـف علـى طبعـه(. 8088-هــ8500)الصفدي 

 .دار المدينة: مصر

المبــارك بــن محمــد الشــهير بــابن األثيــر : النهايــة يف  ريــب الحــديث واألثــر -26

، (ط.د)، وطــاهر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي: تحقيــق(. ت.د)

 .المكتبة اإلسالمية (:م.د)

-هــ8100)ي بن أبـي طالـب القيسـي مك(: الهداية) الهداية إلى بلوغ النهاية -22

مجموعـة رسـائل جامعيـة ، (8)ط ، زارة صـالح وآخـرون: تحقيـق(. م0229

، مجموعة بحوث الكتاب والسنة: قامت بمراجعتها وتدقيقها وايئتها للطباعة

 .الشارقة، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

إسـماعيل (: هديـة العـارفين) فينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصن -29

طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة يف مطبعتهــا (. م8028)باشــا البغــدادي 

 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، (ط.د)، إسطانبول-البهية
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-هـــ8102)صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي  :الــوايف بالوفيــات -20

ــاء(. م0222 ــق واعتن ــاؤوط: تحقي ــد األرن ــي مصــط، أحم ، (8)ط ، فىوترك

 .دار إحياء الرتاث العربي: بيروت

-هــ8105)مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي : الوقف على كل وبلى يف القـرآن -62

ار: تحقيق(. م0225  .مكتبة الثقافة الدينية: بورسعيد، (8)ط ، حسين نصَّ

دراســة (. م0222 -هـــ8108)علــي بــن أحمــد ابــن الغــزال : الوقــف واالبتــداء -68

رســالة لنيــل درجــة الماجســتير يف علــوم اللغــة . سطــاهر محمــد الهمــ: وتحقيــق

 .دمشق، جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية، العربية

*                  *                 * 
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The views of Ahmad bin Ja'far Al Dinouri ( died 

in289AH) on Pausing and Resuming 

(compiled and studied) 

 
Lubna Khalid bin Mohammed Alarfaj 

 

Abstract 
  

The science of Pausing and Resuming occupies a prominent 

position among the Quran sciences.  This research sheds light on 

one of the earlier sources of this honorable science.  In this 

research, the author reviews the life of Ahmad bin Ja'far Al 

Dinouri and his scientific position.  This research is also 

concerned with tracing his views on pausing and resuming in 

different sources, and it tries to indicate to  his approach and 

terms in such views, as well as showing the scholars' situations 

toward his views. 

  

Keyword: Pausing – Resuming – Waqif Al Tamam – Kittab 

Al Tamam – Ahmad bin Ja'far – Al Dainory. 

Lobna bint Khalid bin Mohammed Al Arfag 
 

*        *        * 
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Research Summary 
(Non-verbal Denotation in Holy Quran: Audio & visual 

denotation and body gestures) 

Dr . Fawzyiah Saleh Mohammed  Alkhalife 
Consultant And Assistant Of  The Academic Affairs Agency 

Princess Nourah Bint Abdulrahman University 
Interpretation and quranic sciences Associate Professor , 

Faculty Of Islamic Studies 

Abstract 

Praise be to Allah, the lord of all creations, and peace and blessings to be upon 
our Prophet, his family and companions. 

There are many, varied non-verbal denotation in Holy Quran that includes 
many verses that have forms of non-verbal or unspoken denotation, whether it is 
acoustic or visual one or body gestures.  This language,  with its various forms and 
aspects , is a considered one of the human communication means that are influential 
on the human relations, particularly, due to their importance for influencing and 
persuading.  

Due to such importance,  the idea of wiring in " Non-verbal Denotation in Holy 
Quran: Audio & visual denotation and body gestures" was emerged to study these 
denotations, to know their impact on the others and to avail of these characteristics 
in the Da'wa of Islam, in order to enable Da'wa to realize its desired infleunce and to 
have its impact remained on the souls.   

The non-verbal denotation is the motor image of the body organs, which is 
intended to imply a hidden meaning inside the human soul. Some  mental meanings 
have an impact on the body organs, since the man expresses his satisfaction, 
sadness, happiness,  wonder, denial, fear or other emotions through body 
movements expressing his feelings, or by depicting a certain event or by depicting a 
moral character  through a body movement.  The Holy Quran depicts all of that to 
denote rhetoric points appearing through the context of the verses and by knowing 
their meanings.  The Holy Quran may convey the movement to express a situation 
only, and sometimes the physical movement may be associated with a verbal phrase 
as the case may be. It is known that the seen thing has a stronger impact on the soul 
and is more stable in mind than the thing realized by mind. 

The Holy Quran is full of rhetoric styles and meaning, and its meanings are 
renewable over the time passage. It still unveils many of the evidences of its 
inimitability, which have impressed the world and will keep doing so till the day of 
judgment.  

Research Plan: the research consists of an introduction, preamble, two 
researched and a conclusion.  

The introduction includes:  demonstrating the importance of the subject of the 
research, reasons for selecting such subject, research approach, previous studies and 
the research plan.  

The preamble includes the following two issues: 
First issue: the definition of the non-verbal denotation              Second issue: 

types of non-verbal denotation 
First research: it consists of two issues: the first one is: the non-verbal audio 

denotation, and the second one is the   non-verbal visual denotation. 
At the conclusion, I have mentioned the significant scientific findings and the 

recommendations of the research.  
I supplicate to Allah the Almighty to accept this effort as a sincere, good deed, 

and to make beneficial to whoever reads and corrects it and to all the learners and 
students. 

*        *        * 



 هـ3409( 03)للدراسات القرآنية العدد تبيانمجلة

 
452 

" Al Mabsout" Book of Imam Ibn Mahran is one of the most 

important books that combined the recitations of the Quran ten 

reciters. While reading this book, the researcher found many 

rules and issues that need to be studied and considered in order to 

avail of them. Such issues included his alerts on reciters' 

illusions/faults. Therefore, he has intended to write a research 

entitled " Imam Abi Bakr bin Mahran's alerts on reciters' 

illusions in his book ( Al Mabsout fi Al Qer'at Al Ashr)( 

Reviewing and Studying) 

 

Dr. Mohammed bin Omar bin Abdul Aziz Al Ganayani 
Assistant Professor at the Quran recitationsdepartnment, Sharia & 

Regulation College, Taif University 

 
 

Abstract 

Below are some of the reasons for which he selected this subject:  

1. The need to highlight the role of Imams of recitation at the 

beginning of recording and documentation eras, and to show 

their scientific and mental maturity.  

2. Imam Ibn Mahran is one of the prominent scholars in Quran 

recitation, and his era is one of the golden aras for recording 

and documenting the Quran recitations. 

3. Defending the Quran recitations against the suspicious issues 

posed by the spoilers and deviators.   

4. Showing how the scholars had dealt with the most accurate 

issues related to the recitations of Quran, and that the narration 

and transmission are the main basis for recitation because his 

science is primarily a translative one. 

This research has been divided into an introduction and preamble 

including include: a brief biography of Imam Abi Bakr Bin Mahran 

and overviews on his book " Al Mabsout", then the applied study 

including a review and study of the alerts of Imam Ibn Mharan on the 

reciters'  faults that are ranked as per their order in the book " Al 

Mabsout". At the end there are a conclusion and indexes. 

*        *        * 
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Surat Al Fath,  rhetoric secrets and educational and 

psychological indications 

Dr. Labib Mohammed Jubran Saleh 
assistant professor at Tiba University, 

Islamic studies section, Al Madina Al Monoura 

 

Abstract 
 

Surat al Fath contains a number of elegant eloquences 

which points to the ability of the Holy Quran to modify the 

Quranic words to be keep up with the general context of the 

verses.  This study aims at going beyond the apparent 

meaning of the word to the distinct significance, thus 

enabling us to fathom into the secrets of the depth and 

understanding as well as the psychological and educational 

references this Surah has outlined. This shows the ultimate 

excellence of the Holy Quran from the rhetorical point of 

view and the clarity of its argument integrating at the same 

time between form and content which are clearly manifested 

in its verses. Whatever perspective you look at the Holy 

Quran from, and wherever you listen to its eloquent verses, 

you will for sure be confronted with one or more aspects of 

its rhetorical eloquence which clearly manifests itself 

throughout the whole Surah.  

Key words: Surah, Al Fath, poetic eloquences, 

psychological and educational references. 

*        *        *. 
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Revelation of Verses in Reality in View of Modernists 

  
 

Dr. Fateh Hossney Mahmmoud Abdul Kareem 
Assistant professor of Interprestion at Al Majma'ah 

 

Abstract 

      This research is in short sates the emergence and principles of 

modernists' doctrine revealing their method and approach in the revelation of 

the Holy Quran Verses in reality, providing the explanatory examples . 

     This research aims to discern the origins of modernists and their 

ways in dealing with the verses of the Holy Quran in accordance with the 

scale of systematic research, its right principles, and its precise standards 

taking into account whether their approach was compatible with the 

language of the Holy Quran and its objectives and whether they went into 

the Quranic ways of deduction and diligence. 

       It will be revealed – God Willing – for each researcher and the 

unbiased how the Holy Quran became – for them – a stage for opinions and 

views where such messes – not their approach – made some dare to encroach 

the Holy Quran and its bases which resulted in having new conflicting rules 

and perspectives unrelated to the adopted objectives of Sharia . 

     The researcher recommends dealing with these modernists in two 

ways: first, awareness and enlightenment and dissemination of sound science 

gathering around the virtuous scientists. The second is to expose their 

methods and the statement of their goals, and refute their ideas by means and 

methods appropriate to the conscious language of the age and the means of 

modern communication. 

Keywords: Modernists / Revelation of Verses / Reality / Re-reading the 

Holy Quran. 

 

*        *        * 
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faces and isotopes to Ibn Qutaiba 
 

Dr. Fahd bin Ibrahim Al-Dali 
Associate professor at the  college of Islamic Sharia and Studies, Qassim 

University 

Abstract 

I studied a precious  part of a book by Ibn Qutaiba ( Al Mushakal) 

which talked about Al Wujouhu wan Nazhair in the book of Allah( the 

Almighty) under the title ( a chapter of one word for different meaninges), 

and I found the same term of Al Wujouhu wan Nazhair in its content  

I found I had  to highlight the effort Ibn Qutaiba paid in what he wrote 

about  alWujouhu wan Nazhair. 

I decided to offer a study through which I present Aba Muhammad  Ibn 

Qutaiba as an advanced author editor  in  selecting , editing and  linguistic 

analysis through an introduction in which I  presented the research  plan , a 

preface contained the biography 

 of Ibn Qutaiba and presentation of his book  ( Mushakelu Al Qura'n)  

. , then the first section is a  descriptive study of  Ibn Qutaibah then the 

second chapter which has  an analytical study of  Ibn Qutaiba's (al Wujouh 

wanNazeir, then the finale and the most important findings in which: 

 - Ibn Qutaiba  preceded all who were famous in al Wujouh wan Nazhir  

and his approval between the content and the term .. 

_. Ibn Qutaiba is the first who analyzed the term chapter in a linguistic 

analysis 

_ Ibn Qutaiba released from the habit of imitation or  the quick narration 

which others of his formers used, so , you find him by his compilation and 

analyzing apart from adjacency, affliction and engagement. He mentions one 

meaning and what is alike from the other side or commenting on it by giving 

it another double meaning.. 

 What Ibn Qutaiba wrote  contained prolific science and _He showed 

artistically a leader of all sciences . He exposes himself to language, gives 

examples from poetry ,gives evidence from the holly sunnah ,by previous 

speeches and mentions the  Qura'nic readings also . 

_He added to his antecedents three chapters which are :al  

Ellu,Testement and scourge  . 

He added to his formers variety of  _ 

forms inside the chapters and many verses from the Holly Qura'n also. 
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Identifying the aspects of what was agreed by the 

reciters in Ibn Al Jazzry's book " Al Nashr" 

( through compiling and studying) 

 

Prof. Naser bin Saud Al Qathami 
Professor of postgraduate studies – Quran recitations department – Taif 

University 

Abstract 

The research addresses the matter of combining Ibn Al Jazzry's 

identification of the aspects of the Quran verses\parts  whose way of 

recitation are agreed by the reciters and recitation scholars, which are 

contained in his book " Al Nashr fi Al Qera'at Al Ashr", in order to 

demonstrate them, showing their beauty  and to comment on them as 

well as to study and review them. The importance of that lies in the 

following:  

- The lack of books concerned with identification of the aspects 

of what was agreed by the reciters, since it is usual to identify 

the aspects of the disputed issues only. 

- Demonstrating the identification of the aspects of what was 

agreed by the reciters,  particularly in Al Nashr "book" due to 

its prominent status for the reciters, since it is one of the most 

notable books in the recitations science.  

- Imam Ibn Al Jazzry is the Imam of reciters and the last 

prominent recitations scholar. He was the one who paid much 

attention to the identification of the aspects of what was agreed 

by  the reciters through using the approach of briefing.  

Identifying the aspects of what was agreed by the reciters is a king 

of identifying the aspects that is cited, despite its scarceness,  in 

selecting the recitation, weighing it or strengthening its aspects, where 

the disputed matters are referred to the agreed ones. It also indicates 

that the recitations of Quran are revealed by Allah, and that the criteria 

to be used for the recitations conveyed by the reciters are taking and 

learning from the predecessors and tracing the origin. 
 

*        *        * 
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Introduction of edition (30) 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

Praise be to Allah, Lord of all creation, the Merciful and 

Compassionate, the Master of the day of judgment, and peace and 

blessings be upon our Prophet Muhammad, his family and 

companions. 

The scientific societies in the Saudi universities are beneficial 

entities and valuable structures that support the scientific research. 

One of the most prominent of these societies is The Saudi Scientific 

Society of Holy Quran and its sciences " Tibyan" which has provided 

blessed contributions and efforts to activate the scientific movement 

and to participate in the serious dissemination of its researches and 

outputs. 

Tibyan magazine of Quran studies is one of the most notable 

efforts and contributions made by the Society. Today we are in the 

magazine's 10
th

 year and it issues its 30
th

 issue. Such commendable 

and grateful worthy efforts, to which quite a few number of editorial 

bodies, arbiters, researchers and assistants have contributed, have 

borne their fruits for serving the Holy Quran and disseminating its 

sciences.  

We seize the opportunity to express out deep thanks and plentiful 

gratefulness to all who participated in this good work, and we would 

like to extend our warm congratulation to them after the scientific 

output reached its perfection and fruition.  

May thanks  also go to Imam Mohammed bin Saud Islamic 

University, represented by Prof. Soliman bin Abdullah Aba Al Khail, 

the honorary member of the Society, for the continuous support the 

society receives, 

and to the Faculty of Islamic Theology, Department of Holy Quran 

and its sciences and to all members of the Society,  

and we supplicate to Allah to accept our and their work as a good 

deed. 

May prayers and peace be upon our Prophet Mohammed Prophet 
Muhammad, his family and companions. 

 

Editorial Board Head 
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 

 

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/Quite+a+few
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example: 
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0555821159 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

*              *              * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research: 
- The font (Traditional Arabic) is used for  Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for  English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses: 

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows:  [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts: 

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example: 
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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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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