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جملة تبيان للدراسات القرآنية
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وكيل الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية
***

أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه جبامعة اإلمام وأستاذ
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جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية

احملاضرجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية
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جامعة األزهر – مصر

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة
مااليا مباليزيا

أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة امللك سعود بالرياض
أستاذ القراءات جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

رئيس جملس األمناء جبامعةإستنابولبرتكيا
استاذ التعليم العالي -كلية األداب -جامعة ابن
زهر -مملكة املغرب

أستاذ القرآن وعلومه جبامعة القصيم
أستاذ القرآن وعلومه جبامعة جازان

األستاذبكليةالرتبية -جامعة تكريت-العراق
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يف جملة (تبيان) للدراسات القرآنية

المواصفات العلمية والمنهجية:
 األمانة العلمية. األصالة واالبتكار. سالمة االتجاه. سالمة منهج البحث. مراعاة أصول البحث العلمي يف االقتباس والتوثيق ،وسالمة اللغة ،واإلمالء ،والطباعة. كتابة مقدمة تحتوي على( :موضوع البحث ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه،ومنهجه ،وإجراءاته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة إن وجدت وإضافته
العلمية عليها).
 تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ،حسب ما يناسب طبيعة البحثموضوعه ومحتواه.
 كتابة خاتمة بخالصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات). كتابة قائمة بمراجع البحث ،وفق المواصفات الفنية المشار إليها الحقًا.شروط تسليم البحث:
 أال يكون البحث قد سبق نشره. أال يكون مستالًّ من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية ،ويف حال كانكذلك يجب على الباحث أن يشير إلى ذلك ،وأن ال يكون سبق نشره ،لتنظر هيئة
التحرير مدى الفائدة العلمية من نشره.
 أن ال يزيد عدد الصفحات عن  04صفحة -كاملا مع الملحقات -بعد التقيد بالمواصفاتالفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط ،وحجمه ،والمسافات ،والهوامش.
 رفع البحث عرب البوابة اإللكرتونية للمجلة نسخة إلكرتونية من البحث بصيغة( ،)Wordونسخة أخرى بصيغة ( )BDFبدون بيانات الباحث.
مرفقات البحث عند تسليمه:
 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية ،ال يزيد عن ( )022كلمة ،ويتضمن

9

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

العناصر التالية( :عنوان البحث ،اسم الباحث ورتبته العلمية ،موضوع البحث،
وأهدافه ،ومنهجه ،وأهم النتائج ،وأهم التوصيات) .مع كلمات دالة (المفتاحية)
معربة بدقة عن موضوع البحث ،والقضايا التي تناولها ،بحيث ال يتجاوز عددها
( )6كلمات.
 رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتبته ،والكلماتالدالة إلى اللغة اإلنجليزية ،ويجب أن يعتمد الملخص المرتجم من قبل مركز
ترجمة متخصص.
إجراءات التحكيم:
 تنظر هيئة التحرير يف مدى تحقيق البحث لشروط النشر ،فإن كان مطابقا للشروطحول للتحكيم.
معيار التقييم

الدرجة التامة

قيمة الموضوع العلمية

30

جدة الموضوع واإلضافة العلمية
سلمة منهجية البحث
شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع
المجموع

30
30
30
444

الدرجة الفعلية جوانب الضعف

 تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير. يجتاز البحث القبول األولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز .%62 ُتحكم البحوث من قبل محكمين اثنين على األقل ،برتبة علمية تساوي أو تزيدعن الباحث.
 ُتحكم البحوث وفق المعايير التالية:معيار التقييم
العنـــوان :جـــودة الصـــيا ة ،مطابقـــة العنـــوان
للمضمون
ملحقــات البحــث :ملخ ـ  ،مقدمــة ،خاتمــة،
توصــيات ،قائمــة مراجــع .مــع تــوفر العناصــر
األساسية لكل منها.
الدراســـات الســـابقة :وافيـــة ،وضـــول العلقـــة
بالبحث ،اإلضافة العلمية محدد

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
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معيار التقييم
اللغة :النحو ،اإلملء ،الطباعة
المنهجيــة :الوضــول ،الســلمة ،االلتــزا  ،دقــة
الخطة ،سلمة التوزيع
األسلوب :الجزالة ،اإليجاز ،الوضول ،الترابط
المضـــــمون العلمـــــ  :المطابقـــــة للعنـــــوان
واألهــدا  ،الســلمة العميــة ،القــوة ،اإلضــافة
العلمية ظاهرة وقيمة.
اإلضافة العلمية :األصالة ،التجديد ،األهمية.
المصادر :األصالة ،الحداثة ،التنوع ،الشمول
النتائج :مبنية على الموضوع ،الشمول ،الدقة
التوصــيات :منبثقــة عــن الموضــوع ،الواقعيــة،
الشمول
النتيجة

الدرجة التامة الدرجة الفعلية جوانب الضعف
0
44
34
34
40
0
0
0
444

 قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن االحتماالت التالية: oيف حال اجتياز البحث درجة  %02يعترب البحث مقبوال للنشر على حاله.
 oيحتاج لتعديل يف حال حصول البحث على درجة ما بين .% 90 – % 62
 oمرفوض يف حال حصول البحث على درجة أقل من .% 62
 يف حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديالت المطلوبة للباحث ،ويقوم هوبدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على مالحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.
 بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحكم للحكم النهائي ،ويتضمنالحكم أحد احتمالين:
 oمقبول للنشر يف حال حصوله على  %02فما فوق.
 oمرفوض يف حال حصوله على  %02فما دون.
شروط النشر:
 فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة ،وال يجوز نشره فـيأي منفذ نشر آخر ورقيًا أو إليكرتونيًا ،دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير
المجلة ،وللمجلة الحق يف نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر
اإللكرتوين.
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 ينشر البحث إلكرتونيًا يف موقع المجلة ويف المجلة نفسها حسب أولوية النشر،وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث ،واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع
األبحاث يف العدد الواحد.
 يف حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر ،وعند رفض البحث للنشريرسل له اعتذار عن النشر.
 يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف الحاالت التالية: oإذا ثبت عدم صدق اإلقرار.
 oإذا أخل الباحث بالتعهد.
 oإذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم.
 oإذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة يف المجلة.
 يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها يفالمواصفات الفنية المعتمدة.
المواصفات الفنية للبحث:
 يستخدم خط ( )Traditional Arabicللغة العربية بحجم ( )89أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )81أبيض للحاشية والملخص.
 يستخدم خط ( )Times New Romanللغة اإلنجليزية بحجم ( )88أبيض للمتنوأسود للعناوين ،وبحجم ( )82أبيض للحاشية والمستخلص.
 عدد صفحات البحث ( )04صفحة (.)A4 -ترتك مسافة بداية كل فقرة ال تزيد على 8سم.

 المسافة بين السطور مفرد. الهوامش الصفحة من األعلى واألسفل واليسار 0.2سم ومن اليمين 5.2سم. -اآليات القرآنية تكتب وفق المصحف اإللكرتوين لمجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف بحجم  81بلون عادي (غير مسود).

12

جملة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

طريقة التوثيق
توثيق اآليات:
 توثق اآليات يف المتن عقب النص القرآين مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثمرقم اآلية داخل حاصرتين ،هكذا[ :البقرة.]022 :
توثيق النصوص:
 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد عالمة الرتقيم. يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة برتقيم مستقل لكل صفحة ،وتضبط الحواشيآليا ال يدويًا.
أوال :عند ورود المصدر أول مرة وكذلك يف قائمة المراجع يف نهاية البحث.
عنوان الكتاب بخط امق متبوعا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعا بفاصلة ،ثم االسم
األول والثاين وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة ،ثم الناشر متبوعا
بفاصلة ،ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة ،ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة ،ثم تاريخ
النشر متبوعا بفاصلة ،ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد (8022هـ) ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطا،
دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية8121 ،هـ8091 ،م.16/0 ،
ثانيا :إذا ورد المرجع مرة ثانية
عنوان الكتاب بخط امق متبوعًا بفاصلة ،اسم العائلة متبوعًا بفاصلة ،ثم الجزء
والصفحة متبوعة بنقطة.
مثال:
الصحال تاج اللغة وصحال العربية ،الجوهري.16/0 ،
 توثيق الحديث النبوية :تتبع ذات الخطوات السابقة ،ويضاف رقم الحديث،والحكم عليه.
 توثيق بحث يف مجلة :يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق،ثم رقم العدد.
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أ.د.حممد بن رسيع بن عبداهلل الرسيع

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين ،والصلة والسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن من أعظم نعم اهلل علينا يف هذا البلد المبارك :العناية الفائقة بكتاب اهلل تعالى ،إقـرا اء
وتحفيظًا وتعليمًا وطباع اة وبحثًا.
وإن الجمعية العلمية السعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه (تبيـان) معلـم مـن معـالم هـذأ
العناية وظاهرة من ظواهرها.
ويسرنا يف مجلة تبيان للدراسات القرآنية أن نز للباحثين بشـر قيـا المجلـة بالنشـر
اإللكتروين للبحوث بما يتفق مع قواعد وشروط المجالس العلمية يف الجامعات لك يكـون
النشر معتمد اا ومحققًا لمتطلبات المجالس العلمية ،حيث ستنشر جميع البحـوث المقبولـة
يف المجلة خلل األيا المقبلة ،ثم سيتم نشرها ورقيًا يف األعداد القادمة حسب التسلسل.
وتيسير اا للباحثين فقـد دشـنا المجلـة رابطـًا إلكترونيـًا جمعـا فيـه جميـع البحـوث
المنشورة من العدد األول إلى العدد الثلثين ،ويمكن الوصول إليه من خـلل موقـع المجلـة
اإللكتروين.
ويف الختــا فإنــه يســرين شــكر أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة يف دورتــه الخامســة علــى
ما قدموأ من جهـود يف خدمـة كتـاب اهلل وعلومـه ،كمـا أتقـد بالتهناـة ألعضـاء المجلـس يف
دورته السادسة ،نسأل اهلل أن يتقبل من الجميع وأن يجزيهم عـن القـرآن وأهلـه خيـر الجـزاء
إنه سميع مجيب.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أستاذ مساعد يف قسم الدراسات القرآنية
جامعة الملك سعود
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ملخَّص البحث
الحمــد هلل القائــل يف كتابــه العزيــز( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ) (النحــل  ، )90 :وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك
لــه ،وأشــهد أن محمــد عا عبــده ورســوله أدى األمانــة ،وبلــا الرســالة ونصــ ،األمــة،
صلوات ربي وسالمه عليه.
عنوان هذا البحث( :اإليجاز واإلطناب يف القص

القرآين وعلقتـه بمقاصـد

السور قصة زكريا  إنموذجًا. ) -
وتتجلــى مشــكلة البحــث يف ورود بعــض ســور القــرآن الكــريم مــرة علــى وجــه
اإليجاز ،ومرة علـى وجـه اإلطنـا  ،وهـذا يـدعونا إلـى التلمـل والتـدبر حـول مـدى
عالقة اإليجاز واإلطنا يف القصص القرآين بمقاصد السور .

أهدا البحث :
بيان وجه اإليجاز تارة واإلطنا تارة يف القصص القرآين وعالقته بمقاصد السور .
إبراز منهج القرآن الكريم يف تكرار القصص  ،ومدى مناسبتها لمقصد السورة .
حصول االمتثال واالتعـا مـن القصـص القـرآين مـع تجلـي مقاصـد السـور
الواردة فيها.

المنهج المتبع يف البحث :
المنهج االستقرائي االستنباطي .

خطة البحث:
يتكون البحث من مبحثين وفيها مطالب ثم خاتمة  ،وهي على النحو التالي:
المبحث األول  :اإليجاز واإلطناب يف قصة زكريا عليه السل .
المطلب األول :تعريف اإليجاز لغة واصطالحًا.
المطلب الثاين  :تعريف اإلطنا لغة واصطالحًا.
المطلب الثالث  :اإليجاز واإلطنا يف قصة زكريا . 
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المبحث الثاين :علقة اإليجاز واإلطناب بمقاصد السور .
المطلب األول:تعريف مقاصد السور
المطلــب الثــاين  :عالقــة اإليجــاز واإلطنــا بمقاصــد الســور مــن خــالل قصــة
زكريا.
أهم النتائج :
أن مقصد السورة وأهدافها أحد أسبا عرض القصة باإلطنا والتفصيل تارة،
أو اإليجاز تارة أخرى ،وذلك ليسلط الضوء على الجانب الذي سيقت ألجله القصة
والذي يصب يف مقصد السورة وأغراضها.

أهم التوصيات :
توجيه البحث العلمي نحو العناية بمقاصد السور؛ ألهنا الحجر األساس يف فهم
كتا اهلل تعالى وتدبره وإثراء معانيه.

*

*
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املقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ،ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ،ومـن
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إلـه
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عا عبده ورسوله.
ين آ َمنُـوا ات ُقـوا ال ّلـ َه َحـق ُت َقاتـه َو َ
ال َت ُمـو ُتن إال َو َأنـ ُتم ُّمسـل ُمونﱠ[آل
ﱡ َيا َأ ُّي َها الذ َ
عمران.]820:

اس ات ُقوا َرب ُك ُم الذي َخ َل َق ُكـم نمـن نف َ
ـس َواحـدَ َة َو َخ َل َـق من َهـا َزو َج َهـا
ﱡ َيا َأ ُّي َها الن ُ
ون بـه َواألَر َحـا َم إن ال ّلـ َه ك َ
ال كَث عيرا َون َساء َوات ُقوا ال ّلـ َه الـذي َت َسـاء ُل َ
َو َبث من ُه َما ر َجا ع
َـان
َع َلي ُكم َرقي عباﱠ[النساء.]8:
اهلل َو ُقو ُلوا َقو ع
ال َسديدع اﱠ[األحزا .]22:
ﱡ َيا َأ ُّي َها الذ َ
ين آ َمنُوا ات ُقوا َ
أما بعد :
فإن اإليجاز واإلطنا يف قصـص القـرآن الكـريم ظـاهرة جـديرة باالهتمـام،
والتلمل ،ولقد كان لها حظ وافر يف البحث عند المتقدمين ،إال أن أهمية هذه الدراسة
تليت يف كوهنا تناولت اإليجاز واإلطنا يف القصص القرآين وعالقته بمقاصد السور،
والشك أن علم المقاصد من أجل العلوم المعينة على فهم كتا اهلل تعالى وتـدبره،
بل هو عمدة يف فهمه ،فالمقاصد هي التي توجـه أسـلو العـرض وتسـلط األضـواء
المفسـر علـى مقاصـد السـور يسـدد ذهنـه
على العنصر المراد إبرازه ،كمـا أن وقـوف
ن

ويعصمه من الخطل يف تفسيرها؛ ألنه يتقيد يف توجيه اآليات وف عقا لهذا المقصد ،وبيان
ذلك أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعـد اسـتقراء آياهتـا والتلمـل العميـق
فيما تدل عليه معان تحقق مراد اهلل -تعالى -من كالمه.
منتظما على نحو يتضـ ،فيـه جل ًّيـا كمـال
والمنهج األسلم الذي يجعل كالم اهلل
ع
نظمه واتساق آياته ،ويربز إعجازه وبالغته؛ ومن حقق المقصود مـن السـورة ،عـرف
تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها .
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يقـــول الطـــاهر ابـــن عاشـــور يف مقدمـــة تفســـيره  ( :وفوائـــد القصـــص تجتلبهـــا
المناسبات فتذكر القصة كالربهان على الغرض المسوقة هي معه ،فال يعد ذكرها مع
غرضها تكريرا لها؛ ألن سبق ذكرها إنما كان يف مناسبات أخرى ).
وعليــه فــإن عنــوان هــذه الدراســة ســيكون بعنــوان  ( :اإليجــاز واإلطنــا يف
القصــص القــرآين وعالقتــه بمقاصــد الســور) متخــذة مــن قصــة زكريــا  أنموذجــًا
للدراسة والتطبيق.

مشكلة البحث :
ورود بعض القصص القرآين يف بعض السور مرة على وجه اإليجاز ،ومرة علـى
وجه اإلطنا  ،وهذا يدعونا إلى التلمل والتدبر حول مدى عالقة اإليجاز واإلطنا
يف القصص القرآين بمقاصد السور.

أهمية الموضوع وأسباب اختيارأ :
صلته بكتا اهلل  -تعالى -وتدبره وفهمه.
وضـو العــرب والعظــات يف القصـص القــرآين حســب مواضـع ورودهــا عنــد
النظر يف مقاصد السور.
عدم وجود دراسة قرآنيـة تناولـت موضـوع اإليجـاز واإلطنـا يف القصـص
القرآين وعالقته بمقاصد السور.

أهدا البحث :
بيان وجه اإليجاز واإلطنا يف القصص القرآين وعالقته بمقاصد السور .
إبــراز مــنهج القــرآن الكــريم يف تكــرار القصــص ،ومــدى مناســبتها لمقصــد
السورة .
حصول االمتثال واالتعا مـن القصـص القرآنيـة مـع تجلـي مقاصـد السـور
الواردة فيها .
( )8التحرير والتنوير  /ابن عاشور ،ج ،8ص. 69
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أسالة البحث :
ما عالقة اإليجاز واإلطنا يف القصص القرآين بمقاصد السور ؟
ما هو منهج القرآن الكريم يف القصص المكررة،من حيث مالءمتها لمقصـد
السورة ؟
ما أثر هذه القصص القرآنية على حياة المسلم .

الدراسات السابقة :
عنــد البحــث ومراجعــة المكتبــات ،وفهــارس مراكــز البحــث العلمــي وقواعــد
البيانــات لــم أجــد مــن بحــث العالقــة بــين اإليجــاز واإلطنــا يف القصــص القــرآين
وعالقتــه بمقاصــد الســور ،وإنمــا كــل األبحــاث التــي ظهــرت ،بعضــها متخصــص يف
اإليجاز واإلطنا يف القصص القرآين ،وأبحاث متعلقة بمقاصـد السـور ،ومـن تلـك
الكتب والمراجع :
اإلطنا يف قصص القرآن الكريم  /عائشة أحمـد جـرار ،رسـالة ماجسـتير،
 0220م.
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور لإلمام البقاعي.
أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن) للدكتور عبداهلل شحاته  ،نشر
الهيئة المصريه العامة للكتا .
(نبذ مـن مقاصـد الكتـا العزيـز) للعـز بـن عبدالسـالم  وقـد حققـه
وعلق عليه أيمـن عبـدالرزاق الشـوا ،ونشـره المحقـق عـام 8186هــ .وهـذا
الكتـا لــيس كتابــًا مســتقالع للعــز بــن عبدالســالم ،وإنمــا هــو جــزء خــتم بــه
المؤلف كتابه (اإلشارة إلى اإليجاز يف بعض أنواع المجاز ).

المنهج المتبع يف الدراسة :
المنهج االستقرائي .
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خطة البحث :
المبحث األول  :اإليجاز واإلطنا يف قصة زكريا . 
المطلب األول  :تعريف اإليجاز لغة واصطالحًا .
المطلب الثاين  :تعريف اإلطنا لغة واصطالحًا.
المطلب الثالث  :اإليجاز واإلطنا يف قصة زكريا . 
المبحث الثاين  :عالقة اإليجاز واإلطنا بمقاصد السور .
المطلب األول  :تعريف مقاصد السور .
المطلب الثاين  :عالقة اإليجاز واالطنا بمقاصد السور من خالل قصة زكريا .
ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات .

*

*
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املبحث األول :اإليـجاز واإلطناب يف قصة زكريا 
واصطلحا :
المطلب األول  :تعريف اإليجاز لغة
ا
اإليجاز لغة :
قال ابن منظور يف اللسان  ( :اإليجاز من وجز الكـالم وجـازة ووجـز عا ،وأوجـز
قل يف بالغة ،وأوجزه اختصره ،وكالم وجز أي :خفيف .وأمر وجـز وواجـز ووجيـز
وموجز وموجز ؛ يقال  :أوجز فالن إيجاز عا يف كل أمر ،وأمـر وجيـز وكـالم وجيـز أي
َ
خفيف مختصر).
وااليجاز :التقصير .يقال :أوجز يف الكالم  :إذا قصره ،فهو كالم موجز.
اإليجاز اصطلحًا :
هو اندراج المعاين المتكاثرة تحت اللفظ القليل.
قال السراج يف اللبا  ( :هو تلدية المعنـى بعبـارة ناقصـة عنـه فـر قليـل يغنـي
عن الكثير.
والـزكن .قـال أحـد
وهذا البا دقيق المسلك ،ال يرتقي إليه إال ذوو الفصـاحة ّ
النقاد :أحسن الكالم ما كان قليله ُيغنيك عن كثيره ومعناه يف ظاهر لفظه) .
وقـــال الجرجـــاين يف التعريفـــات  ( :هـــو :أداء المقصـــود بلقـــل مـــن العبـــارة
المتعارفة).
وقيل هو :اندراج المعاين المتكاثرة تحت اللفظ القليل
( )8لسان العر  /ابن منظور ،ج ،82ص. 008
( (0معجم لغة الفقهاء  /محمد رواس قلعجي ،ج ،8ص. 09
( )5معجم البالغة العربية  /بدوي طبانة ،ص. 025
( )1اللبا يف قواعد اللغة وآالت األد والنحو  /محمد علي السراج ،ج ،8ص. 866
( )2التعريفات  /الجرجاين ،ج ،8ص. 18
( )6معجم البالغة العربية  /بدوي طبانة ،ص.025
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وقــال ابــن عاشــور  ( :ومــن أبــدع األســاليب يف كــالم العــر اإليجــاز ،وهــو
متنافسهم غاية تتبارى إليه فصحاؤهم ،وقد جاء القرآن بلبدعه إذ كان مـع مـا فيـه مـن
اإليجاز المبين يف علم المعاين فيه إيجاز عظيم آخر ،وهـو صـلوحية معظـم آياتـه ألن
َ
معان متعددة كلها تصل ،لها العبارة باحتماالت ال ينافيها اللفظ .)...
تؤخذ منها

*

*

( )8التحرير والتنوير /ابن عاشور ،ج ،8ص. 808
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املطلب الثاني  :تعريف اإلطناب لغة واصطالحاً
اإلطناب لغة :
ب :حبل الخباء والسرادق ونحوها ،واألطنا :
قال ابن منظور ( :ال ُطنب وال ُطنُ ُ
الطوال من حبال األخبية ،والطنب :حبل طويل يشد به البيت والسرادق .
والمطنـب المـدا لكـل أحـد،
واإلطنا  :المبالغة يف مد أو ذم واإلكثـار فيـهُ ،

ب ،ويقال للشمس إذا َت َقض َبت عند ُطلوعها :لهـا
َب َحب ُل العاتق وجمعه َمطان ُ
والمطن ُ
َ
ب ُطــول يف الــرجلين يف اســترخاء،
ـب ،والطنَ ـ ُ
َأطنــا وهــي َأشــعة تمتــدُّ ك َلنهــا ال ُق ُضـ ُ
دار على ُكظرها ،وقيل
وال ُّطنُب واإلطناب ُة جميعًا َسير ُي َ
وص ُل َبو َتر ال َقوس العربية ثم ُي ُ
إطناب ُة ال َقوسَ :سي ُرها).

اإلطناب اصطلحًا :
قال الجرجاين يف التعريفـات ( :اإلطنـا  :هـو أداء المقصـود بـلكثر مـن العبـارة
المتعارفة ،وقيل :اإلطنا  :أن يكون اللفظ زائد عا على أصل المراد).
وقيل هو :زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جليلة من غير ترديد.
يعني عرض المعنى بزيادة األلفا  ،إلضافة معان جديدة على المعنـى الـرئيس،
وذلك لتقوية المعنى ،وتوكيده.
فالشرط الرئيس فيه ،أن تحقق الزيـادة فائـدة جديـدة علـى المعنـى ،وهـذا الـذي
يميز اإلطنا عن التطويل .
قال ابن األثير الحلبي  ( :إن التطويل يليت لغير فائدة ،أمـا اإلطنـا فيـليت لفائـدة
التلكيد ،والمبالغة).

( )8لسان العر  /ابن منظور ،ج ،9ص. 026-022
( )0التعريفات  /الجرجاين ،ج ،8ص . 9
( )5معجم البالغة العربية  /بدوي طبانة ،ص.599
( )1جواهر الكنز  /ابن األثير ،ص. 026
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املطلب الثالث :اإليـجاز واإلطناب يف قصة زكريا 
ُذكر اسم زكريا  -عليه الصالة والسالم -يف سـبعة مواضـع يف القـرآن الكـريم،
ووردت أحداث قصته يف ثالث سور قرآنية ،هـي :سـورة آل عمـران ،وسـورة مـريم،
وسورة األنبياء بينما أشير إليه إشارة يف سورة األنعام ،وجاءت هذه القصة مفصـلة يف
سوريت مريم ،وآل عمرن بينما جاءت مختصرة يف سورة األنبياء .
وإليك هذه المواضع حسب ترتيبها يف المصحف:

الموضع األول يف سورة آل عمران :
يف قوله تعـالى:ﱡ َف َت َقب َل َهـا ر ُّب َهـا ب َق ُب َ
ـول َح َس َ
ـن َو َأن َبت ََهـا َن َبا عتـا َح َسـنعا َوكَف َل َهـا َزكَريـا ُكل َمـا
َ
َد َخ َل َع َلي َها َزكَريا المح َرا َ َو َجدَ عندَ َها رزقًا َق َال َيا َمر َي ُم َأنى َلك َه َـذا َقا َلت ُه َو من عنـد

ال ّله إن ال ّل َه َير ُز ُق َمن َي َشاء ب َغير ح َسا (ُ )52هنَال َك َد َعا َزكَريا َرب ُه َق َ
ـال َر ن َهـب لـي مـن
يع الدُّ َعاء (َ )59فنَا َدت ُه ال َمآلئ َك ُة َو ُه َو َقائم ُي َصـ نلي فـي المح َـرا
لدُ ن َك ُذ نري عة َط ني َب عة إن َك َسم ُ
َ
ـن الصـالحين ()50
ورا َونَب ًّيـا نم َ
َأن ال ّل َه ُي َب نش ُر َك ب َيح َيـى ُم َصدن عقا ب َكل َمة نم َن ال ّله َو َس نيدع ا َو َح ُص ع
َق َال َر ن َأن َى َي ُك ُ
ون لي ُغالَم َو َقد َب َل َغن َي الك َب ُر َوام َر َأتي َعاقر َق َال ك ََذل َك ال ّل ُه َيف َع ُـل َمـا َي َشـاء
(َ )12ق َال َر ن اج َعل نلي آ َي عة َق َ
ـاس َثالَ َثـ َة َأيـا َم إال َرم عـزا َواذ ُكـر رب َ
ـال آ َي ُت َ
ـك
ـك َأال ُت َك نل َـم الن َ
َ
كَث عيرا َو َس نب ،بال َعش ني َواإلب َكار ( )18ﱠ (آل عمران.)18 -52 :

( )8زكريا  هو :زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بـن حشـبان بـن داوود بـن سـليمان ،ينتهـي نسـبه إلـى

يعقو بن إسحاق  -عليهما السالم -وكان عهد النبي زكريا قريب بعهد النبـي عيسـى  يـدل علـى
ذلك قوله  يف قصة مريم أم عيسى -عليهما السالم :-ﱡ َوكَف َل َها زَ كَرياﱠ (آل عمران.)52:

ع
رسوال إلى بني إسرائيل ،فقام  يدعو قومـه إلـى
بعث اهلل  -تعالى -زكريا  -عليه الصالة والسالم-
دين اهلل اإلسالم ،وعبادة اهلل وحـده ،ويخـوفهم عذابـه يف وقـت اشـتد فيـه الفسـق والفجـور ،وانتشـرت
فيهم المفاسد والمنكرات ،وكان نبي اهلل زكريا  قد تقدمت به السن وانتشـر الشـيب يف رأسـه وبلـا
عاقرا ال تلد ،فلما رأى من آيات اهلل البـاهرات عـاين هـذه اآليـة والكرامـة
من الكرب عت عيا ،وكانت امرأته ع
العجيبة من رزق اهلل -تعالى -لمريم أم عيسى  -عليهما السالم -الفاكهة يف غير حينهـا ،هنالـك رغـب
يف الولد على الكرب ،فطلب من ربه أن يرزقه غال عما تق عيا يرثه يف العلم والنبوة ويعلم الناس الخيـر ،يقـول
ـك َدعَـا زَ كَريـا َربـ ُه َق َ
ـال َر ن َهـب لـي مـن لـدُ ن َك ُذ نريـ عة َط ني َبـ عة إن َ
اهلل  -تبارك وتعالى : -ﱡ ُهنَال َ
يع
ـك َسـم ُ
الدُّ َعاءﱠ سورة آل عمران .انظر :مختصر تاريخ دمشق  /ابن عساكر ،ج ،0ص.16
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مضمون قصة زكريا  ومجرياتها يف سورة آل عمران :
جاءت قصة زكريا  -عليه الصالة والسالم -مفصلة على وجه اإلطنا يف هـذه
السورة حيث ابتدأت بكفالة زكريا  لمريم ،وذلك أن امرأة عمران -والدة مريم-
لما حملت قالت :ﱡ َر ن إنني ن ََذر ُت َل َك َما في َبطني ُم َحر عراﱠ أي :جعلت ما يف بطني
خالصًا لوجهك ،محرر عا لخدمتك وخدمة بيتك ﱡ َف َت َقبل منني ﱠ هذا العمل المبارك
يع ال َعليم ﱠ تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي ،هذا وهي يف الـبطن
ﱡ إن َك َأ َ
نت السم ُ
قبل وضعها.
وكان سبب نذر َحنة ابنة فاقوذ ،امرأة عمران كما يرويه اإلمام الطربي بسـنده أن
َ
عمران،
زكريا وعمران تزوجا من أختين ،فكانت أ ّم يحيى عند زكريا ،وأم َمريم عند
فهلك عمران وأم مريم حامل بمريم ،قال :وكانت -فيما يزعمون -قـد أمسـك عنهـا
الولد حتى أسنت ،وكانوا أهل بيت من اهلل -جل ثناؤه -بمكان.
فبينا هي يف ّ
ظل شجرة نظرت إلى طائر ُيطعم ع
نفسـها للولـد،
فتحركت ُ
فرخا لهّ ،
يهب لها ولدع ا ،فحملت بمريم ،وهلك عمران .فلما عرفت أن يف بطنها
فدعت اهلل أن َ
حبيسا يف الكنيسة ،ال ينتفـع
جنينعا ،جعلته هلل نَذير عة و "النذيرة " ،أن تع نبده هلل ،فتجعله
ع
به بشيء من أمور الدنيا).
فلما وضعتها إذا هي جارية ،وكانت ترجو أن يكون غالمـًا ؛ ليكـون أقـدر علـى
الخدمة وأعظم موقعًا يف خدمة الكنيسة ،ولكنها دفعتها نـذيرة ودعـت لهـا ولـذريتها
أن يعيــذهم اهلل مــن الشــيطان الــرجيم ،و قــيض اهلل لهــا زكريــا  ﱡ َوكَف َل َهــاﱠ إيــاه،
فنشلت يف عبادة رهبا وفاقت النساء ،وانقطعـت لعبـادة رهبـا ،ولزمـت محراهبـا فكـان
ﱡ ُكل َما َد َخ َـل َع َلي َهـا َزكَريـا المح َـرا َ َو َجـدَ عنـدَ َها رزقـًاﱠ أي :مـن غيـر كسـب وال
تعب ،بل رزق ساقه اهلل إليها ،وكرامة أكرمها اهلل هبا ،،فلما رأى زكريا  مـا مـن اهلل
به على مريم ،وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغيـر سـعي منهـا وال كسـب،
( )8تفسير الطربي ،ج  ،6ص . 552
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طمعت نفسه بالولـد ،ولهـذا َد َعـا َزكَريـا َربـ ُه أن يرزقـه ذريـة طيبـة ،طـاهرة األخـالق،
طيبة اآلدا  ،لتكمل النعمة الدينية والدنيوية هبم .فاستجا له دعاءه.
وبينما هو قائم يف محرابه يتعبد لربه ويتضـرع نادتـه المالئكـة ﱡ َأن ال ّلـ َه ُي َب نش ُـر َك
َ
ور َاونَب ًّيا نم َن الصالحينﱠ فقال زكريـا مـن
ب َيح َيـى ُم َصدن عقا ب َكل َمة نم َن ال ّله َو َس نيدع ا َو َح ُص ع
شدة فرحه :ﱡ َر ن َأن َى َي ُك ُ
ون لي ُغالَم َو َقد َب َل َغن َي الك َب ُر َوام َر َأتي َعـاقرﱠ وكـل واحـد
من األمرين مانع من وجود الولد ،فكيف وقد اجتمعا ،فلخربه اهلل  -تعـالى -أن هـذا
خـارق للعـادة ،فقـال :ﱡ ك َ
َـذل َك ال ّلـ ُه َيف َع ُـل َمـا َي َشـاءﱠ فكمـا أنـه سـبحانه يمنـع نفــوذ
األســبا مــع وجودهــا ،فإنــه يوجــدها بــدون أســباهبا ليــدل ذلــك أن األســبا كلهــا
مندرجة يف قضائه وقدره ،فـامتنع مـن الكـالم ثالثـة أيـام عالمـة علـى حمـل زوجتـه،
وأمره اهلل أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي واإلبكـار ،يف قولـه :ﱡ َفـ َلو َحى إ َلـيهم َأن
حوا ُبك َر عة َو َعش ًّيا ﱠ أي :أول النهار وآخره) ( .
َس نب ُ

الموضع الثاين :يف سورة األنعا :
اس ُك ٌّل نم َن الصالحينﱠ.
يسى َوإل َي َ
يف قوله تعالى  :ﱡ َو َزكَريا َو َيح َيى َوع َ
لم ترد قصة زكريا  يف سورة األنعام وإنمـا أشـير لـه إشـارة ،ولـذلك سـيكون
هذا الموضع خارج بحثنا ألنه لم تذكر فيه قصة زكريا .
حيث قرن  -سـبحانه -يف هـذه اآليـة بـين أولئـك األنبيـاء الشـرتاكهم يف الزهـد
الشديد واإلعراض عن الدنيا وبدأ بزكريـا ويحيـى لسـبقهما عيسـى يف الزمـان ،وقـدّ م
زكريا؛ ألنه والد يحيى فهو أصل ،ويحيى فرع.
وقال الرازي  ( :خص كل طائفة من طوائف األنبياء بنوع من اإلكرام والفضـل،
وقسمهم علـى مراتـب ومـن تلـك المراتـب ،الزهـد الشـديد واإلعـراض عـن الـدنيا،
وترك مخالطة الخلق ،وذلك كما يف حق زكريا ،ويحيى ،وعيسى ،وإلياس ).
( )8انظر :تفسير البغوي ،ج  ،8ص  ،152وتفسير السعدي ،ج  ،8ص. 809
( )0البحر المحيط ،ج ،2ص. 802
( )5تفسير الرازي ،ج ،6ص. 562
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فهدى اهلل للبشر يتمثل فيمـا جـاءت
( وهذا تقرير لينابيع الهدى يف هذه األرضُ .
به الرسل .وينحصر المسـتيقن منـه ،والـذي يجـب اتباعـه ،يف هـذا المصـدر الواحـد،
الـذي يقــرر اهلل -سـبحانه -أنــه هــو هـدى اهلل؛ وأنــه هـو الــذي يهــدي إليـه مــن يختــار
من عباده ).

الموضع الثالث :يف سورة مريم :
يف قوله تعالى :ﱡذك ُر َرح َمة َر نب َك َعبـدَ ُه َزكَريـا( )0إذ نَـا َدى َربـ ُه نـدَ اء َخف ًّيـا ()5
َق َال َر ن إنني َو َه َن ال َعظ ُم منني َواش َت َع َل الرأ ُس َشي عبا َو َلـم َأ ُكـن بـدُ َعائ َك َر ن َشـق ًّيا ()1
َوإنني خف ُت ال َم َوال َي من َو َرائي َوكَانَـت ام َر َأتـي َعـاق عرا َف َهـب لـي مـن لـدُ َ
نك َول ًّيـا ()2

َير ُثني َو َير ُ
ث من آل َيع ُقو َ َواج َعل ُه َر ن َرض ًّيا (َ )6يا َزكَريـا إنـا ُن َب نش ُـر َك ب ُغـالَ َم اس ُـم ُه
َيح َيى َلم نَج َعل ل ُه من َقب ُـل َسـم ًّيا (َ )2ق َ
ـال َر ن َأنـى َي ُك ُ
ـون لـي ُغـالَم َوكَانَـت ام َر َأتـي

َعاق عرا َو َقد َب َلغ ُت م َن الك َبر عت ًّيا (َ )9ق َال ك ََذل َك َق َال َر ُّب َك ُه َو َع َلي َهـ نين َو َقـد َخ َلق ُت َ
ـك
َث َل َي َ
اس َثال َ
ال
من َقب ُل َو َلم َت ُك َشي عئا (َ )0ق َال َر ن اج َعل نلي آ َي عة َق َال آ َي ُت َك َأال ُت َك نل َم الن َ
ـن المح َـرا َفـ َلو َحى إ َلـيهم َأن َسـ نب ُحوا ُبك َـر عة َو َعشـ ًّيا
َسو ًّيا (َ )82ف َخ َر َج َع َلى َقومـه م َ
( )88ﱠ(سورة مريم)88-0:

مضمون قصة زكريا  ومجرياتها يف سورة مريم :
يقــص علينــا القــرآن الكــريم نبــل النبــي زكريــا  ورحمــة اهلل بــه حيــث صــدر
 سبحانه -السورة بقوله :ﱡ ذك ُر َرح َمة َر نب َك َعبـدَ ُه َزكَريـا ﱠ فـذكرت السـورة حالـةنبيه زكريا ،وآثاره الصالحة ،ومناقبه الجميلة ،التي استوجبت محبة اهلل  -تعالى -له،
واإلكثــار مــن ذكــره ،وذلــك أن اهلل -تعــالى -اجتبــى واصــطفى زكريــا  لرســالته،
وخصه بوحيه ،فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين ،ودعا العباد إلى ربه ،وعلمهم ما
علمه اهلل ،ونص ،لهم ،فلما رأى من نفسه الضعف ،وخاف أن يموت ،ولم يكن أحد
ينو منابـه يف دعـوة الخلـق إلـى رهبـم والنصـ ،لهـم ،شـكا إلـى ربـه ضـعفه الظـاهر
( )8يف ظالل القرآن  /سيد قطب ،ج ،5ص. 05
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والباطن ،وناداه نداء خفيًا ،ليكون أكمل وأفضل وأتـم إخالصـًا ،فقـال :ﱡ َر ن إننـي
َو َه َن ال َعظ ُم مننيﱠ الذي هو عماد البدن ﱡ َواش َت َع َل الرأ ُس َشي عبا ﱠ؛ ألن الشيب دليل
الضعف والكرب ،فتوسل إلى اهلل -تعالى -بضعفه وعجزه ،وهذا مـن أحـب الوسـائل
إلى اهلل؛ ألنه يدل على التربي مـن الحـول والقـوة ،وتعلـق القلـب بحـول اهلل وقوتـه.
وأحسن ظنه بربه  -سبحانه -بقوله :ﱡ َو َلم َأ ُكن بدُ َعائ َك َر ن َشق ًّيا ﱠ أي :لم تكن يا
ر تردين خائبًا وال محرومًا من اإلجابة ،بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيبًا ،ولم
تزل ألطافك تتوالى علي ،وإحسانك واصالع إلي ،وهذا توسل إلـى اهلل بإنعامـه عليـه،
وإجابة دعواته السابقة ،فسلل الذي أحسن سابقًا ،أن يتمم إحسانه الحقًا.
وعلل زكريا سبب حاجته للولد بخوفه أن من يتـولى بنـي إسـرائيل بعـد موتـه ال
يقوم بدين اهلل حق القيام وظاهر هذا ،أنه لم ير فيهم أحد عا فيه لياقة لإلمامة يف الـدين،
ويف هذا شفقة زكريا  ونصحه ،وأن طلبـه للولـد ،لـيس كطلـب غيـره ،فلـم يقصـد
مجرد المصلحة الدنيوية ،وإنما قصد مصـلحة الـدين ،والخـوف مـن ضـياعه ،ورأى
غيره غير صال ،لذلك ،وكان بيته من البيوت المشـهورة يف الـدين ،ومعـدن الرسـالة،
ومظنة للخير ،فدعا اهلل أن يرزقه ولد عا ذكر عا ،صالحًا ،يبقى بعد موته ،ويكون وليًا من
بعده ،ويكون نبيًا مرضيًا عند اهلل وعنـد خلقـه ،وهـذا أفضـل مـا يكـون مـن األوالد،
ومن رحمـة اهلل بعبـده ،أن يرزقـه ولـد عا صـالحًا ،جامعـًا لمكـارم األخـالق ومحامـد
الشيم .فرحمـه ربـه واسـتجا دعوتـه فقـال :حيـث بشـره اهلل  -تعـالى -علـى لسـان
المالئكة بـ ( يحيى ) وسماه اهلل له ( يحيى ) وكان اسمًا موافقًا لمسـماه :يحيـا حيـاة
حسية ،فتتم به المنة ،ويحيا حياة معنوية ،وهي حياة القلب والرو  ،بالوحي والعلـم
والدين .ﱡ َلم نَج َعل ل ُه من َقب ُل َسم ًّيا ﱠ أي :لم يسم هذا االسم قبله أحد فحينئذ لما
جاءته البشارة هبذا المولود الذي طلبه استغر وتعجب وقال :ﱡ َر ن َأنى َي ُك ُ
ون لـي
ُغالَم ﱠ ،والحال أن زوجتـه عـاقر وقـد بلـا مـن الكـرب عتيـًا وكلنـه وقـت دعائـه ،لـم
يستحضر هذا المانع لقوة الوارد يف قلبه ،وشدة الحرص العظيم على الولد ،ويف هذه
الحال ،حين قبلت دعوته ،تعجب من ذلك ،فلجابه اهلل بقوله:ﱡ ك ََذل َك َق َال َر ُّب َك ُه َـو
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َع َلي َه نين ﱠ أي :األمر مستغر يف العادة ،ويف سنة اهلل يف الخليقة ،ولكن قدرة اهلل -
تعالى -صالحة إليجاد األشـياء بـدون أسـباهبا فـذلك هـين عليـه ،لـيس بلصـعب مـن
إيجاده قبل ولم يكن شيئًا.
ثم سلل زكريا  ربه أن يجعل له عالمة على ذلك يطمئن هبا ﱡ َق َال َر ن اج َعل
نلي آ َي عة ﱠ وليس هذا شكا يف خرب اهلل ،وإنما هو ،كمـا قـال الخليـل  : ﱡ َر ن َأرنـي
ف ُتحيـي ال َمو َتى َق َال َأ َو َلـم ُتـؤمن َق َ
ـال َب َلـى َو َلــكن نل َيط َمـئن َقلبـي ﱠ فطلـب زيـادة
كَي َ
العلم ،والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين ،فلجابه اهلل إلى طلبتـه رحمـة بـه ،فــ
َث َل َي َ
اس َثال َ
ال َسو ًّيا ﱠ وعجزه هنا عنـه مـن غيـر خـرس وال
ﱡ َق َال آ َي ُت َك َأال ُت َك نل َم الن َ
آفة ،بل كان سويًا ،ال نقص فيه ،من األدلة على قدرة اهلل الخارقة للعوائد ،ومع هذا،
ممنوع من الكالم الذي يتعلق باآلدميين وخطاهبم .،وأما التسبي ،والتهليـل ،والـذكر
ونحوه ،فغير ممنوع منه ،ولهذا قال يف اآلية األخـرى يف سـورة آل عمـران :ﱡ َواذ ُكـر
رب َك كَث عيرا َو َس نب ،بال َعش ني َواإلب َكارﱠ فاطملن قلبه ،واستبشر هبـذه البشـارة العظيمـة،
وامتثل ألمر اهلل له بالشكر بعبادته وذكره ،فعكف يف محرابه ،وخـرج علـى قومـه منـه

فلوحى إليهم ،أي :باإلشارة والرمز ﱡ َأن َس نب ُحوا ُبك َر عة َو َعش ًّياﱠ (مريم .)88:

الموضع الرابع  :يف سورة األنبياء :
يف قوله تعالى :ﱡ َو َزكَريـا إذ نَـا َدى َربـ ُه َر ن َ
نـت َخي ُـر ال َـوارثين
ال َت َـذرني َفـر عدا َو َأ َ
(َ )90فاسـت ََجبنَا َلـ ُه َو َو َهبنَــا َلـ ُه َيح َيــى َو َأصـ َلحنَا َلـ ُه َزو َجـ ُه إن ُهــم َكــا ُنوا ُي َســار ُع َ
ون فــي
ال َخي َرات َو َيد ُعو َننَا َر َغ عبا َو َر َه عبا َوكَا ُنوا َلنَا َخاشعين ()02ﱠ (سورة االنبياء)02-90:

قصة زكريا ومجرياتها يف سورة األنبياء :
زكريا  نبي كريم من كبار أنبياء بني إسرائيل ،تقدمت قصته مفصلة يف سوريت
آل عمران ومريم ،وجاءت القصة مختصرة يف هذا الموضع ،حيث تشير اآلية هنا إلى
( )8انظر :تفسير السعدي ،ج 5ص . 805 ،800
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ممتزجا بثناء ،بلن ال يجعله فرد عا بـال أنـيس
أنه دعا ربه بإلحا وضراعة شديدة ،دعاء
ع
وال معين ،فطلب أن يرزقه ولد عا يؤنسه يف وحدته ،ويعينـه يف كـربه ،ويخلفـه يف عبـادة
ربه ودعوة الناس إليه  .فآتاه اهلل سؤله ،وأصل ،له زوجه ،حيث زالت موانع الوالدة،
وهتيلت للحمل بعد أن كانت عاقرا ال تلد فلنجبت ولد عا صالحا عكان قرة عين لوالديه.
وقد مدحه اهلل وأهل بيته بخير ما يمد من عباده الصـادقين ،وهـو المسـارعة يف
طاعة اهلل والفزع إليه؛ طمعًا يف ثوابه وخوفًا من عقابه ،مع ما كانوا عليه من الخشوع
الذي مأل قلوهبم فهو ال يفارقها أبد عا.

*

*

*

( )8انظر :التفسير الكبير  /الرازي ،ج  ،08ص  ،281وتفسير ابن كثير ،ج ،5ص ،582وموسـوعة التفسـير
الموضوعي  /نخبة من العلماء ،ج ،2ص. 65

57

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

املبحث الثاني
عالقة اإليـجاز واإلطناب يف القصص القرآني مبقاصد السور
المطلب األول  :تعريف مقاصد السور:
المقصد يف اللغة :
قصـد يقصـد قصـد عا ،ويرجـع أصـل هـذه
المقاصد لغة  :جمع مقصد ،وهـو مـن َ
الكلمــة إلــى مــادة قصــد ،ومنهــا تتصــرف جميــع االشــتقاقات ،كالقصــد والمقصــد،
والقاصد ،والمقاصد ،واالقتصاد ،وغير ذلك ،وهذه الكلمة تدور يف لغة العر على
معنى التوجه والنهوض نحو الشيء ،فإذا قال العربي :قصد فالن إلى كـذا ،أي توجـه
إليه يريده دون ما سواهَ ،
وأخ َذ َقصيدَ الوادي  :أي َقصدَ ه.
المقاصد اصطلحًا :
والتصرفات المقصودة لذاهتا ،والتي تسعى النفوس إلى
المقاصد هي :األعمال
ّ
تحصيلها بمساع شتى ،أو ُتحمل على السعي إليها امتثا ع
ال .
تعريف علم مقاصد السور:
علــم مقاصــد القــرآن :يقصــد منــه الوقــوف علــى المعــاين واألغــراض األساســية
والموضــوعات الرئيســة التــي تــدور عليهــا ســورة معينــة .وقــد ُيع نبــر المفســرون عــن

مصطل( ،مقاصد السور) بمصطلحات ُأخر ،مثل :مغزى السورة ،أو غرض السورة،
أو الوحدة الموضوعية ،أو نحو ذلك .
*وهبذا يمكن أن نعرف مقصد السورة ،بلنه  ( :مغزى السورة الـذي ترجـع إليـه
معان السورة ومضموهنا ،ويمثل روحها الذي يسري يف جميع أجزائها ) .
( )8المحيط يف اللغة ،ج ،2ص . 026و لسان العر  ،ج ،88ص. 898
( )0مقاصد الشريعة اإلسالمية  /محمد الطاهر بن عاشور ،ج،0ص. 802
( )5انظر دالئل النظام /عبد الحميد الفراهي ،ص86
( )1د .محمد الخضيري ،موقع ملتقى أهل التفسير./https://vb.tafsir.net
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أهمية علم مقاصد السور:
تنبع أهمية هذا العلم من كونه وسيلة لتحقيق المقصد من إنزال هذا القـرآن كلـه
وهو تدبره واالهتداء بما تضـمنه؛ وذلـك ألن التـدبر ال يكـون إال بعـد فهـم المعـاين،
ومقصد كل سورة هو أصل معانيها الذي ترجع إليه.
المفسر على مقاصـد السـور يسـدد ذهنـه ويعصـمه مـن الخطـل يف
كما أن وقوف
ن

تفسيرها؛ ألنه يتقيد يف توجيه اآليات َوف عقا لهذا المقصـد ،وبيـان ذلـك أن مقصـد كـل
سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياهتا والتلمل العميق فيما تـدل عليـه معـان
تحقق مـراد اهلل  -تعـالى -مـن كالمـه ،وذلـك بـالنظر يف فـوات ،السـورة وخواتيمهـا،
وسباق آياهتا ولحاقها .
حتما إلى اليقين بعصمة القرآن
ثم إن االعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية يؤدي ع

ورسوخ اإليمان بلنه كالم اهلل ح عقا ،فتشرق النفس وتقر العين ويزداد نور القلب.

وعلى هذا فإن تفسـير القـرآن باعتبـار مقاصـد السـور يعتـرب هـو المـنهج األسـلم
منتظما على نحـو يتضـ ،فيـه جل ًّيـا كمـال نظمـه واتسـاق آياتـه،
الذي يجعل كالم اهلل
ع
ويــربز إعجــازه وبالغتــه؛ قــال البقــاعي ( :ومــن حقــق المقصــود مــن الســورة ،عــرف
تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها )

.

( )8نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  /البقاعي ،ج ،8ص. 822
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املطلب الثاني :عالقة اإليـجاز واالطناب يف القصص القرآني
مبقاصد السور من خالل قصة زكريا 
علقة اإليجاز واإلطناب بمقاصد السور :
ال يخفى علينا أن تكرار القصة القرآنية من أساليب البالغة ؛ حيث تربز المعنـى
الوحــد بصــور متعــددة ومــن زوايــا مختلفــة ،كمــا أن مجريــات القصــة وأحــداثها بــين
اإليجاز واإلطنا يف القصة القرآنية نفسها له عالقة بمقصـد السـورة والـذي سـيتبين
لنا  -بإذن اهلل تعالى -من خالل هذا المطلب .
وأن ّ
( وبه يتبين لك أسرار القصص المكـرراتّ ،
كـل سـورة أعيـدت فيهـا قصـة
فلمعنى أدعى يف تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له يف
السورة السابقة .
ومن هنا اختلفـت األلفـا بحسـب تلـك األغـراض ،وتغيـرت النظـوم بالتـلخير
والتقديم واإليجاز والتطويل مع أهنا ال يخالف شـيء مـن ذلـك أصـل المعنـى الـذي
تكونت به القصة ).

الموضع األول يف سورة آل عمران :
كمــا تقــدم جــاء ذكــر قصــة زكريــا  يف ســورة آل عمــران بشــيء مــن التفصــيل
واإلطنا :
وكذلك الحال يف سورة مـريم يف حـين جـاءت مختصـرة جـد عا يف سـورة األنبيـاء
ومجرد إشـارة يف سـورة األنعـام والشـك أن هـذا األمـر يـدعونا إلـى التلمـل والنظـر،
السيما إذا عرفنا أن ذلك ليس له عالقة برتتيب السور يف النزول ألنه قد يقـول قائـل:
إهنا وردت مفصلة عند أول ذكر لها يف نزول القرآن ،ولكن هذا التعليل ال يتمشى إذا
علمنا أن سورة آل عمران نزلت بعد سورة األنبياء وقد جاءت قصة زكريـا مختصـرة
يف سورة األنبياء ومفصلة يف سورة آل عمران .
( )8مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،ج ،8ص. 895
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يقول اإلمام البقاعي  ( :وبيان ّ
الزمنـي لألحـداث يف
أن معيار ترتيبه ليس التوالي
ّ

الواقع ،بل السياق والغرض العام من البيان هو الـذي يقضـي بتقـديم اإلنبـاء بحـدث

مقدمًا على اإلنباء بحدث قد سبقه يف الوقوع  .فيصـطفي يف ّ
كـل مـرة مـن النظـوم مـا
ينقل إلينا جان عبا من جوانب المعنى ،بحيث يكون ذلـك المنقـول إلينـا هـو المتناسـب
مع السياق والغرض المنصو له الكالم؛ ّ
ألن ذلك القصص له غايـة تثقيفيـة تربويـة
هتذيبية هي المعيار يف االصطفاء معنى وصورة معنى ).
ولكي أجيب عـن سـر اإليجـاز واإلطنـا يف بعـض السـور دون بعـض ننظـر يف
العالقة بين المقصد األساسي لكـل سـورة مـن هـذه السـور المـذكورة ،وبـين القصـة
نفسها من حيث اإليجاز واإلطنا .
أوالا :مقصد سورة آل عمران :
إن المقصــد األســاس لســورة آل عم ـران هــو  :إثبــات الوحدانيــة هلل -ســبحانه
وتعالى -وكيفية الثبات على التوحيد ،فبعد أن عرض اهلل  -تعالى -لنا المنهج الذي
يجب علينا أن نتبعه يف سورة البقرة جاءت سورة آل عمران لتـدلنا علـى الطـرق التـي
تعيننا على الثبات ،وهذا يتجلى واضحًا من خالل قصة زكريا . 
قال اإلمام البقـاعي  ( :المقاصـد التـي سـيقت لهـا هـذه السـورة  -أي سـورة آل
عمران -إثبات الوحدانية هلل سبحانه وتعالى .
وقال ابن عاشور يف معرض حديثه عن أغراض السورة ( :إهنا جاءت بـالتعريف
بدالئل إالهية اهلل تعالى ،وانفراده ،وإبطال داللة الذين اتخذوا آلهة من دون اهلل).
وإذا استعرضنا سورة آل عمران ومحاورها نجدها تركز على قضية الثبات علـى
الحق ،واآليات فيها كثيرة يف الثبات لكل الطبقات والناس ،ومن ذلك قوله تعالى :
ين آ َمنُوا ات ُقوا ال ّل َه َحق ُت َقاته َو َ
ال َت ُمو ُتن إال َو َأن ُتم ُّمسل ُمونﱠ (آية ) 820
ﱡ َيا َأ ُّي َها الذ َ
( )8مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،ج ،8ص. 895
( )0مختصر مقاصد السور من مصاعد النظر  /محمد الجامع ،ص 06
( )5التحرير والتنوير  /ابن عاشور ،ج ،5ص.811
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ﱡ َواعتَص ُموا ب َحبل ال ّله َجمي ععا َو َ
ال َت َفر ُقوا ﱠ (آية ) 825
ﱡ َو َك َل نين نمن نبي َقا َت َل َم َع ُه ر نب ُّي َ
ون كَثير َف َما َو َهنُوا ل َما َأ َصا َب ُهم في َسبيل ال ّله َو َما
ٍّ
ب الصابرينﱠ(آية ) 816
َض ُع ُفوا َو َما اس َت َكا ُنوا َوال ّل ُه ُيح ُّ
يمانـًا
اس إن الن َ
ين َق َال َل ُه ُم الن ُ
ﱡالذ َ
اس َقـد َج َم ُعـوا َل ُكـم َفاخ َشـو ُهم َف َـزا َد ُهم إ َ
َ
ـن ال ّلـه َو َفضـ َل لـم َيم َسس ُـهم ُسـوء
َو َقا ُلوا َحس ُبنَا ال ّل ُه َونع َم ال َوكيل * َفان َق َل ُبوا بنع َمة نم َ
َوات َب ُعوا رض َو َ
ان ال ّله َوال ّل ُه ُذو َفض َل َعظيم ()821ﱠ (آية ) 821 - 825
حـونﱠ
ين آ َمنُوا اصب ُروا َو َصاب ُروا َو َراب ُطوا َوات ُقـوا ال ّلـ َه َل َعل ُكـم ُتفل ُ
ﱡ َيا َأ ُّي َها الذ َ

(آية ) 022

كما أن السورة ُت ّ
حذر من األشياء التي تضيع الثبات ،وتشكل عقبة يف طريقه:
ـن
ـين َوال َقنَـاطير ال ُم َقن َط َـرة م َ
ـن الن َنسـاء َوال َبن َ
ب الش َـه َوات م َ
 ﱡ ُز ني َن للناس ُح ُّالذ َهب َوالفضة َوال َخيل ال ُم َسو َمة َواألَن َعـام َوال َحـرث َذل َ
َـاع ال َح َيـاة الـدُّ ن َيا َوال ّلـ ُه
ـك َمت ُ
عندَ ُه ُحس ُن ال َمآ ﱠ (آية )81
ين َت َولوا من ُكم َيو َم ال َت َقى ال َجم َعان إن َما است ََزل ُه ُم الشي َط ُ
ان ب َبعض َما
 ﱡإن الذ َك ََس ُبوا َو َل َقد َع َفا ال ّل ُه َعن ُهم إن ال ّل َه َغ ُفور َحليمﱠ (آية  )822وهي تدل على أن الـذين
تولوا يف غزوة أحد من المسلمين استزلهم الشيطان نتيجة بعض ذنوهبم السابقة.
 (ﱡ َأ َو َلما َأ َصا َبت ُكم ُّمصي َبة َقد َأ َصب ُتم نمث َلي َها ُقلـ ُتم َأنـى َه َــذا ُقـل ُه َـو مـن عنـد
َأن ُفس ُكم إن ال ّل َه َع َلى ُك نل َشـي َء َقـديرﱠ (آيـة  .)862أي كـان المسـلمون قـد انتصـروا
أول األمر على الكفار ،ثم نتيجة حب الشهوات عصـوا الرسـول - -؛ لـذا فـإن مـا

أصاهبم هو من عند أنفسهم ،ومن معاصيهم.
وبعد أن استعرضنا بعض اآليات التي تصب يف مقصد السورة سيتضـ ،لنـا بعـد ذلـك

علقة اإلطناب يف قصة زكريا  بمقصد سورة آل عمران :
ال يخفى علينا أن القصص القرآنية لم تسق مساق اإلحماض وتجديـد النشـاط،
وما يحصل من استغرا مبلا تلك الحـوادث مـن خيـر أو شـر ; فحسـب  ،وإنمـا
( )8انظر التحرير والتنوير  /ابن عاشور ،ج ،8ص61
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جاءت لغـرض أسـمى وأعلـى يصـب ويخـدم موضـوع السـورة وأغراضـها؛ ولـذلك
نلحظ من خالل التلمل يف قصة زكريا  يف سورة آل عمران أهنا ركزت على إثبـات
الوحدانيــة هلل  -ســبحانه وتعــالى -كمــا ركــزت علــى عوامــل الثبــات علــى ديــن اهلل
واتخاذ األسبا لذلك .
لقصة زكريا  يف سورة آل عمران بذكر كفالة زكريا لمـريم ،وذلـك
حيث قدم ّ
تمهيــد عا لــذكر ابنهــا عيســى  للرتكيــز علــى قضــية العبوديــة وتوحيــد األلوهيــة هلل -
تعالى -وأن عيسى عبد هلل ،ليس ابنًا له ؛ لذلك جاءت القصة هنا تخالف يف أسلوهبا
وسياقها ،وما فيها من زيادة ونقص عن مجريات القصة يف سورة مريم ،وذلـك يعـود
إلى المقصد األساسي لكل سورة ،ثم ركزت السورة ثانيًا على عوامـل الثبـات علـى
دين اهلل .
فما عوامل الثبات التي يذكرها أهل العلم :
من أهم عوامل الثبات على دين اهلل وأبرزها
الدعاء واللجوء إلى اهلل تعالى .
ذكر اهلل وشكره وحسن عبادته .
االعرتاف بفضل اهلل ونعمته .

وهذه العوامل ركـزت عليهـا السـورة حيـث أطنبـت السـورة يف قصـة زكريـا 
مؤكدة هذا المقصد من خالل أحداث القصة ومجرياهتا ،وإليك البيان:
أوالا  :الدعاء واللجوء إلى اهلل تعالى :
ظهر ذلك جليًا يف قصة زكريا  يف هذه السـورة ابتـدا عء مـن قصـة نـذر امـرأة
عمران وهي حنة أم مريم وجدة عيسى  وذلك أهنا حملت فنذرت لـئن نجاهـا اهلل
ووضعت ما يف بطنها أن تجعلـه محـرر عا لعبـادة اهلل – تعـالى -فظهـر هـذا المقصـد يف
قوله تعالى :ﱡإذ َقا َلت ام َر َأ ُة عم َر َ
ان َر ن إنني ن ََـذر ُت َل َ
ـك َمـا فـي َبطنـي ُم َحـر عرا َف َت َقبـل
( )8موقع االسالم سؤال وجوا  /المشرف العام الشيخ محمد المنجد ،ج،2ص. 98
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محر عرا لعبـادة اهلل ،أي :حبسـ ُته
منني إن َك َأ َ
نت السم ُ
يع ال َعليمﱠ أي جعلت ما يف بطنها ّ

على خدمته وخدمة ُقدسه يف الكنيسة ،ويروي الطربي بسنده عن الربيع قال( :كانـت
يحررون الذكور،فكان المحـرر
حر َرت هلل ما يف بطنها ،قال :وكانوا إنما ّ
امرأة عمران ّ
إذا ُح نرر جعل يف الكنيسة ال يربحها،يقوم عليهاويكنسها).
ﱡ َوال ّل ُه َأع َل ُم ب َما َو َض َعت َو َلي َس الذك َُر كَاألُن َثى َوإنني َسمي ُت َها َمر َي َم ﱠ

ثم تربز تلك اآلية المناجاة القريبة ،مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه ،يحدثه بما يف
نفسه ،وبما بين يديه  ،وكذلك دعوة سيدنا زكريا  ومناجاته لربه ،حيـث ركـزت
القصة على مشهد مناجاة زكريا لربه مصليًا وداعيًا وراجيًا له يف طلب الولد ،بعد ما
وجد ما امتن اهلل به على مريم من الرزق ،فخشع قلبه وانطلق لسـانه داعيـا ﱡ ُهنَال َ
ـك
يع الدُّ َعاءﱠ(آية .)59
َد َعا َزكَريا َرب ُه َق َال َر ن َهب لي من لدُ ن َك ُذ نري عة َط ني َب عة إن َك َسم ُ
فقد طمع زكريا  بعد أن رأى أن اهلل يرزق مريم  - -فاكهة الشـتاء يف
الصيف ،وفاكهة الصيف يف الشتاء ،أن يرزقه اهلل الولد ،وهو وإن كان شيخًا كبير عا قد
وهن منه العظم ،واشتعل فيه شيب الرأس ،وكانت امرأته هي األخرى مع ذلك كبيرة
وعاقر عا ،إال أنه لم يقطع الرجاء يف نيل ما تلمله وصبت نفسه إليه ،ثقة منه يف رحمة اهلل
وقدرتـه علــى خــرق نـواميس الكــون ،فــرا يســلل اهلل  ويناديـه نــداء خفيــًا ،وكــان
الجوا الفوري يف قول اهلل تعالى :ﱡ َفنَا َدت ُه ال َمآلئ َك ُة َو ُه َو َقائم ُي َص نلي في المح َـرا
َأن ال ّل َه ُي َب نش ُر َك ب َيح َيـىﱠ (آل عمران.)00 ،09:
وسورة آل عمران من السور التي كثر فيها الدعاء؛ ونحـن إذا أردنـا الثبـات علـى
بـلمس
المنهج علينا أن ندعو اهلل  -تعالى -ونلجل إليه حتى يعيننا علـى الثبـات؛ ألننـا
ّ
الحاجة إلى عون اهلل  -تعالى -للثبات.

( )8تفسير الطربي ،ج ،6ص. 552
( )0الظالل ،ج ،8ص . 565
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ثانيا ا :العبادة:
وهذه السورة مليئة بنمـاذج مـن ال ُع ّبـاد :مـريم  وعبادهتـا ومكوثهـا الطويـل يف
محراهبـا  -مكـان عبادهتـا -حيـث ظهـر هـذا المقصـد يف قولـه :ﱡ ُكل َمـا َد َخ َـل َع َلي َهـا َزكَريــا
المح َرا َ َو َجدَ عندَ َها رزقًا َق َال َيا َمر َي ُم َأنى َلك َه َـذا َقا َلت ُه َـو مـن عنـد ال ّلـه إن ال ّلـ َه َيـر ُز ُق
َمــن َي َشــاء ب َغيــر ح َســا ﱠ آيــة  ،52قــال الســعدي ( : ﱡ ُكل َمــا َد َخ َــل َع َلي َهــا َزكَريــا
المح َرا َ ﱠ وهو محل العبادة ،وفيه إشارة إلى كثرة صالهتا ومالزمتها لمحراهبا).
ثم يسلط الضوء على حال زكريـا حـين تلقـى البشـارة يف قولـه تعـالى :ﱡ َفنَا َدتـ ُه
ال َمآلئ َك ُة َو ُه َو َقائم ُي َص نلي في المح َرا َأن ال ّل َه ُي َب نش ُر َك ب َيح َيـى ُم َصدن عقا ب َكل َم َة نم َن ال ّلـه
ورا َونَب ًّيا نم َن الصالحينﱠآية  ،50حيث جاءته البشارة وهو قـائم يصـلي
َو َس نيدع ا َو َح ُص ع
بالمحرا  ،يف حـين لـم يـلت الرتكيـز علـى قضـية االجتهـاد والعبـادة يف سـورة مـريم
بالرغم من أن قصة زكريـا جـاءت مفصـلة يف سـورة مـريم ،ولكنهـا أضـاءت جوانـب
أخــرى يف القصــة ،وذلــك لتنكشــف لنــا العالقــة بــين اإلطنــا يف القصــة القرآنيــة
وعالقتها بمقصد السورة .
ثالثًا  :االعترا بنعم اهلل وفضله :
ﱡ ُكل َما َد َخ َل َع َلي َها َزكَريا المح َرا َ َو َجدَ عندَ َها رزقًاﱠ .قال  :يا مريم أنى لـك
هذا؟ قالت  :هو من عند اهلل  .ﱡإن ال ّل َه َير ُز ُق َمن َي َشاء ب َغير ح َسـا ﱠ حتـى ليعجـب
كافلها  -وهو نبي اهلل زكريـا  مـن فـيض الـرزق ،فيسـللها  :كيـف؟ ومـن أيـن هـذا
كله؟ فال تزيد على أن تقول يف خشوع المؤمن وتواضعه واعرتافه بنعمة اهلل وفضـله،
وتفويض األمر إليه كله :
ﱡ ُه َو من عند ال ّله إن ال ّل َه َير ُز ُق َمن َي َشاء ب َغير ح َسا ﱠ.ثم يتوجه زكريا إلى اهلل
 تعالى -بالدعاء معرتفًا بفضل اهلل عليه أنه سـميع الـدعاء وذلـك يف قولـه  :ﱡ َق َـال
َر ن َهب لي من لدُ ن َك ُذ نري عة َط ني َب عة إن َك َسمي ُع الدُّ َعاءﱠ(آية . )59
( )8تفسير السعدي ،ج ،8ص.066
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ثانيًا :سورة األنعا :
يف سورة األنعام أشير فقط لزكريا  مجرد إشارة يف معرض ذكـر األنبيـاء ولـم
ـن
ـاس ُكـ ٌّـل نمـ َ
يســى َوإل َيـ َ
تــذكر قصــته ،وذلــك يف قولــه تعــالى :ﱡ َو َزكَريــا َو َيح َيــى َوع َ
الصالحينﱠ(. )92
وذلـــك ألن المقصـــد األساســـي لســـورة األنعـــام قضـــية األلوهيـــة ،ومجادلـــة
المشركين وتبيين تصرفاهتم وأفعالهم وتناقشهم على كل المستويات ،وقضية الوحي
والرسالة ،وقضية البعث والجزاء ،والحديث يف هذه السورة يـدور بشـدة حـول هـذه
األصــول األساســية للــدعوة ،وألن قصــة زكريــا أحــداثها ومجرياهتــا بعيــدة عــن هــذا
المقصد لم يطنب فيها وإنما أشير إلى زكريا  إشارة يف معرض ذكر األنبياء حيـث
إن من مقاصد السورة الوحي والرسالة .

الموضع الثالث :يف سورة مريم :
يف قوله تعالى  :ﱡذك ُر َرح َمة َر نب َك َعبـدَ ُه َزكَريـا( )0إذ نَـا َدى َربـ ُه نـدَ اء َخف ًّيـا ()5
َق َال َر ن إنني َو َه َن ال َعظ ُم منني َواش َت َع َل الرأ ُس َشي عبا َو َلـم َأ ُكـن بـدُ َعائ َك َر ن َشـق ًّيا ()1
َوإنني خف ُت ال َم َوال َي من َو َرائي َوكَانَـت ام َر َأتـي َعـاق عرا َف َهـب لـي مـن لـدُ َ
نك َول ًّيـا ()2
َير ُثني َو َير ُ
ث من آل َيع ُقو َ َواج َعل ُه َر ن َرض ًّيا (َ )6يا َزكَريـا إنـا ُن َب نش ُـر َك ب ُغـالَ َم اس ُـم ُه
َيح َيى َلم نَج َعل ل ُه من َقب ُـل َسـم ًّيا (َ )2ق َ
ـال َر ن َأنـى َي ُك ُ
ـون لـي ُغـالَم َوكَانَـت ام َر َأتـي
َعاق عرا َو َقد َب َلغ ُت م َن الك َبر عت ًّيا (َ )9ق َال ك ََذل َك َق َال َر ُّب َك ُه َو َع َلي َهـ نين َو َقـد َخ َلق ُت َ
ـك
َث َل َي َ
اس َثال َ
ال
من َقب ُل َو َلم َت ُك َشي عئا (َ )0ق َال َر ن اج َعل نلي آ َي عة َق َال آ َي ُت َك َأال ُت َك نل َم الن َ
ـن المح َـرا َفـ َلو َحى إ َلـيهم َأن َسـ نب ُحوا ُبك َـر عة َو َعشـ ًّيا
َسو ًّيا (َ )82ف َخ َر َج َع َلى َقومـه م َ

( )88ﱠ(سورة مريم)88-0 :
كما تقدم جاء ذكر قصة زكريا  يف سورة مريم بشيء من التفصيل واإلطنا ،
وسيتجلى لنا ذلك حين نقف على أغراض السورة ومقاصدها .
مقصد سورة مريم :
إن المقصد األساس لسورة مريم بعد التلمل والنظر يف اآليات هو الرحمة.
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فهي سورة الرحمة ولذلك اختير لها اسم امرأة صالحة؛ تجسيد عا لهـذه الرحمـة،
فالرحمة إذا ُذكرت يف الدنيا تذكر المرأة؛ ألن اهلل تعالى قد طبعها على الرحمة فقيل:
سورة مريم .
قال سيد قطب يف الظالل  ( :ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها يف ثنايا السورة
كثيـر عا ،ويكثــر فيهـا اسـم ﱡ الـرح َم ُن ﱠ ،ويصــور النعـيم الــذي يلقـاه المؤمنــون بــه يف
ـم الـرح َم ُن ُو ًّداﱠ ويـذكر
صورة ود :ﱡإن الذ َ
ين آ َمنُوا َو َعم ُلوا الصال َحات َس َيج َع ُل َل ُه ُ
من نعمة اهلل على يحيى أن آتاه اهلل حنانًا ﱡ َو َحنَانعا نمن لدُ نا َو َزكَا عة َوك َ
َان َتق ًّيا ﱠ ،ومـن
نعمة اهلل على عيسى أن جعله بر عا بوالدته ،وديعًا لطيفًا :ﱡ َو َب ًّرا ب َوالدَ تي َو َلم َيج َعلني
َجب عارا َشق ًّيا ﱠ .
وإنك لتحس لمسـات الرحمـة النديـة ودبيبهـا اللطيـف يف الكلمـات والعبـارات
والظالل ،كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشـرك التـي ال تطيقهـا
فطرته).
فموضوع السورة ومقصدها األساسي هو الرحمة ،وقد كثر فيها اسـم الـرحمن،
وســميت الســورة باســم مــريم ،والمــرأة عنــوان للرحمــة ،وقصــة زكريــا  عنــوان
للرحمة).
وإذا استعرضنا سورة مريم ومحاورها نجدها تركز على قضية الرحمة ،واآليات
كثيرة منها:
قوله تعالى :
 -8ﱡ َقا َلت إنني َأ ُعو ُذ بالرح َمن م َ
نت َتق ًّياﱠ (مريم )89 :
نك إن ُك َ
ـن ال َب َشـر َأ َحـدع ا َف ُقـولي إننـي ن ََـذر ُت
 -0ﱡ َف ُكلي َواش َربي َو َق نري َعينعـا َفإمـا َت َـرين م َ
للرح َمن َصو عما َف َلن ُأ َك نل َم ال َيو َم إنس ًّياﱠ(مريم )06 :
( )8ينظر ظالل القرآن  /سيد قطب ،ج ،1ص. 0522
( )0د .محمد الخضيري /موقع ملتقى أهل التفسير./https://vb.tafsir.net
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ان ك َ
ان إن الشي َط َ
ال َتع ُبد الشي َط َ
 -5ﱡ َيا َأ َبت َ
َان للرح َمن َعص ًّياﱠ (مريم )11 :
اف َأن َي َمس َك َع َـذا
-1ﱡ َيا َأ َبت إنني َأ َخ ُ

ـون للشـي َ
ـن الـرح َمن َف َت ُك َ
طان َول ًّيـاﱠ
نم َ

(مريم .)12 :
ين من ُذ نرية آ َد َم َوممن َح َملنَا َم َع ُنو َ
اهلل َع َليهم نم َن النب ني َ
 -2ﱡ ُأو َلئ َك الذ َ
ين َأن َع َم ُ

ات الرح َمن َخ ُّروا
يم َوإس َرائ َيل َوممن َهدَ ينَا َواج َت َبينَا إ َذا ُتت َلى َع َليهم آ َي ُ
َومن ُذ نرية إب َراه َ
ُسجدع ا َو ُبك ًّياﱠ (مريم .)29 :
 -6ﱡ َجنات َعد َن التي َوعَدَ الرح َم ُن ع َبا َد ُه بال َغيب إن ُه ك َ
َان َوعدُ ُه َملت ًّياﱠ (مريم .)68 :
 -2ﱡ ُثم َلنَنز َعن من ُك نل شي َع َة َأ ُّي ُهم َأ َشدُّ َع َلى الرح َمن عت ًّياﱠ (مريم .)60 :
وعـدُ َ
 -9ﱡ ُقل َمن ك َ
ون
َان في الضالَ َلة َفل َيمدُ د َل ُه الرح َم ُن َمدًّ ا َحتـى إ َذا َر َأوا َمـا ُي َ
اع َة َف َس َيع َل ُم َ
ف ُجندع اﱠ (مريم )22 :
ون َمن ُه َو َش ٌّر م َكانعا َو َأض َع ُ
إما ال َع َذا َ َوإما الس َ
ب َأم ات َخ َذ عندَ الرح َمن َعهدع اﱠ (مريم .)29 :
 -0ﱡ َأاط َل َع ال َغي َ
ين إ َلى الرح َمن َوفدع اﱠ (مريم .)92 :
 -82ﱡ َيو َم نَح ُش ُر ال ُمتق َ
ال َيمل ُك َ
 -88ﱡ َ
اع َة إال َمن ات َخ َذ عندَ الرح َمن َعهدع اﱠ(مريم .)92 :
ون الش َف َ
 -80ﱡ َو َقا ُلوا ات َخ َذ الرح َم ُن َو َلدع اﱠ (مريم .)99 :
 -85ﱡ َأن َد َعوا للرح َمن َو َلدع اﱠ (مريم .)08 :
 -81ﱡ َو َما َين َبغي للرح َمن َأن َيتخ َذ َو َلدع اﱠ (مريم .)00 :
اوات َواألَرض إال آتي الرح َمن َعبدع اﱠ (مريم )05 :
 -82ﱡإن ُك ُّل َمن في الس َم َ
ين آ َمنُوا َو َعم ُلوا الصال َحات َس َيج َع ُل َل ُه ُم الرح َم ُن ُو ًّداﱠ (مريم .)06 :
 -86ﱡإن الذ َ
فقد تكررت كلمة الرحمن يف سورة مريم  86مرة ،وهذه المساحة التي يلخذها
االسم من السـورة يهـدينا إلـى مقصـد السـورة ،حيـث تتجلـى فيهـا الرحمـة اإللهيـة
للبشرية هبدايتهم إلى العقيدة الصحيحة والمنهاج القويم يف هذه الحياة وصـوال إلـى
رضوان ال ّله وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة .
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علقة اإلطناب يف قصة زكريا  بمقصد سورة مريم :
جاءت قصة زكريا بشيء من التفصيل يف سورة مريم مركزة على الرحمة ،حيث
افتتحـت السـورة بـذكر اختصـاص زكريـا  بالرحمـة ،فمـا موجبـات الرحمـة التــي
عالجتها قصة زكريا ؟
 - 8اإلحسان يف عبـادة اهلل ،وتقـوى اهلل وطاعتـه يقـر اإلنسـان مـن رحمـة ربـه ،قـال
تعالى :ﱡذك ُر َرح َمة َر نب َك َعبدَ ُه َزكَرياﱠحيث وصفه بالعبودية المستوجبة للرحمة .
ومن أسبا الرحمـة :دعـاء اهلل والتوسـل إليـه بخضـوع ،وذلـك ظـاهر يف قولـه
تعالى  :ﱡ َق َال َر ن إنني َو َه َن ال َعظ ُم منني َواش َت َع َل الرأ ُس َشي عبا َو َلـم َأ ُكـن بـدُ َعائ َك َر ن
َشق ًّيا ﱠ (مريم. )1:
حيث توسل إلى اهلل  -تعالى -بضعفه وعجزه ،وهذا من أحب الوسائل إلى اهلل؛
ألنه يدل على التربي من الحول والقوة ،وتعلق القلب بحول اهلل وقوته.
ﱡ َو َلم َأ ُكن بدُ َعائ َك َر ن َشق ًّيا ﱠ أي :لم تكن يا ر تردين خائبـًا وال محرومـًا
من اإلجابة.
 -0ومن أسبا الرحمة :إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وطاعة الرسول  - -كما
يمــوا الص ـالَ َة َوآ ُتــوا الز َكــا َة َو َأطي ُعــوا الر ُسـ َ
ـول َل َعل ُكــم ُتر َح ُمــونﱠ
قــال تعــالى :ﱡ َو َأق ُ
(النور ،) 26:ولعل من اهلل نافذة المفعول ،محققة الملمول.
فهــذه كانــت جملــة مــن األســبا التــي تجلــب رحمــة اهلل ،ركــزت عليهــا قصــة
زكريا والذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يلخـذوا هبـا ،ويعملـوا بمقتضـاها؛
لتنزل عليهم النفحات الربانية والرحمات اإللهية ،فنسلل اهلل أن يرحمنا برحمتـه وأن
يعفو عنا بعفوه ،إنه جواد كريم وهو أرحم الراحمين.

الموضع الرابع  :سورة األنبياء :
يخرب تعالى عن عبده زكريا ،حين طلب أن َيه َبـه اهلل ولـد عا ،يكـون مـن بعـده نب عيـا،
وقد تقدمت القصة مبسـوطة يف أول سـورة "مـريم" ،ويف سـورة "آل عمـران"أيضـًا،
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وهاهنا أشد اختصارا منهما ؛ﱡ إذ نَا َدى َرب ُهﱠ أي :خفية عـن قومـه :ﱡ َر ن َ
ال َت َـذرني
َ
نـت َخي ُـر ال َـوارثين ﱠ
َفر عدا ﱠ أي :ال ولدَ لـي وال
وارث يقـوم بعـدي يف النـاس ،ﱡ َو َأ َ
دعاء وثناء مناسب للمسللة.
فما مقصد سورة األنبياء :
مقصد السورة هـو :التنبيـه علـى الحسـا يف القيامـة وقـر وقوعهـا ،والرتكيـز
على قضية وحدة الرسـاالت مـن خـالل :التـذكير بحـال الرسـل ،ودعـوهتم الواحـدة
لعبادة اهلل وحده ،وبيان أن هؤالء األنبياء الذين قاموا هبـذه الـدعوة لـم يـدعهم رهبـم،
بل أعطاهم وأكرمهم وم ّكنهم ،وصـارت لهـم الغلبـة ،وصـاروا هـم أصـحا الشـلن
وآل األمر).
علقة اإليجاز بمقصد سورة األنبياء:
إن المقصد األساس لسورة األنبياء يدور حول قضية الرسـل ودعـوهتم وتكـريم
اهلل لهم ،لذا جاء الرتكيز يف سورة األنبياء على ذكر الرسل واستجابة اهلل لهم ،وهكـذا
شــلن كــل األنبيــاء يف الســورة ،ولــم تركــز علــى الجوانــب األخــرى؛ ألنــه لــيس مــن
مقصدها ،ولكثرة األنبياء جاء المرور عليها سريعًا دون تفصيل .
وألن إثبــات الوحدانيــة قــد جــاءت واضــحة يف ســورة آل عمــران وســورة مــريم
كذلك ذكرت هنا قصة زكريا باختصار ،ولكن ركزت اآليات علـى قضـية االسـتجابة
لألنبياء بقوله :ﱡ َفاست ََجبنَا َل ُه ﱠ ،وذلك ألن من أغراض السورة بيـان فضـل األنبيـاء،
وتكريم اهلل لهم بإجابة دعوهتم .
فجاءت قصة زكريا  مختصرة ،ولم يسلط فيها الضوء إال علـى إجابـة دعـوة
زكريا دون الدخول يف التفاصـيل ،وذلـك أن مقصـد السـورة هـو الرتكيـز علـى قضـية
إرسال الرسل .
( )8بصائر ذوي التمييز  /مجد الدين الفيروز آبادي ،ج ،8ص ،582التحرير والتنوير  /ابـن عاشـور ،ج،9
ص ،6موقع إسالميات. islamiyyat.com ،
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قــال يف الظــالل  ( :وكانــت االســتجابة ســريعة ومباشــرة  :ﱡ َفاســت ََجبنَا َلــ ُهﱠ،
ﱡ َو َو َهبنَا َل ُه َيح َيى َو َأص َلحنَا َل ُه َزو َج ُه ﱠ ،وكانت عقيمًا ال تصـل ،للنسـل ،ويختصـر
الســياق تفصــيل هــذا كلــه؛ ليصــل مباشــرة إلــى اســتجابة اهلل للــدعاء ﱡ إن ُهــم َكــا ُنوا
ُي َسار ُع َ
ون في ال َخي َراتﱠ فسارع اهلل يف استجابة الدعاء).

*

*

( )8يف ظالل القرآن  /سيد قطب ،ج ،1ص. 0502
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اخلامتـــــــــة
وأشير ختامًا ،إلى أن من القصص القرآين ما ال يليت إال مرة واحدة ،ومنه ما يليت
متكرر عا حسب ما تـدعو إليـه الحاجـة ،وتقتضـيه المصـلحة ،وال يكـون هـذا المتكـرر
على وجه واحـد ،بـل يختلـف يف اإليجـاز واإلطنـا  ،واللـين والشـدة ،وذكـر بعـض
جوانب القصة يف موضع دون آخر ،وأن من الحكمة يف هذا التكرار :بيان أهمية تلك
القصة ،ألن تكرارها يدل على العنايـة هبـا وتوكيـدها؛ لتثبـت يف قلـو النـاس ،ومـن
الحكمــة يف هــذا التكــرار مراعــاة الــزمن وحــال المخــاطبين هبــا ،وأغــراض الســورة
ومقاصدها،
َ
بعض تناسال
يقول اإلمام البقاعي  (" :وهكذا تتناسل مقاصد السور بعضها من
يقوم بلمرين جليلين :
األول :تلسيس معنى لم يكن مؤسسًا يف التي قبلها .
واآلخر :تلكيد ما سبق تلسيسه .
تلسيس من وجه آخر ،وال يكون التلكيـد بـالتكرير بـل بالتصـريف
ويف كل تلكيد
ُ
البيــاين يف تصــوير المعــاين ذلــك أن القــرآن الكــريم ال يقــوم علــى منهــاج التكريــر
العقيم).
( وألجــل اخــتالف مقاصــد الســور ،تتغيــر نظــوم القصــص وألفاظهــا بحســب
األسلو المفيد للداللة على ذلك المقصد ).
ولهذا نجد اإليجاز يف بعض المواضع واإلطنا يف أخرى يف القصـة الواحـدة،
والذي ظهر لي من خالل البحث :
 -8إن مقصد السورة وأهدافها أحد أسبا عرض القصة باإلطنا والتفصـيل
تارة و اإليجاز تارة أخرى ،وذلك ليسلط الضوء علـى الجانـب الـذي سـيقت ألجلـه
القصة والذي يخدم مقصد السورة وأغراضها .
( )8مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  /البقاعي ج ،8ص. 820
( )0مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور  /البقاعي ،ج ،8ص. 820
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 -0إظهار إعجاز القـرآن الكـريم البالغـي يف تكـرار القصـص بعبـارات مختلفـة
إيجازا وإطنابا ،حيث تليت هذه القصص على رغم تكرارها علـى أتـم وجـه ،وأفضـل
تناسب ،لتكمل بعضها بعضا دون تناقض يف المضمون ،أو تعارض يف سرد الحـدث
القصصي .

أهم التوصيات :
 -8ضــرورة النظــر الفــاحص مــن قبــل البــاحثين يف الكتــا المبــين يف المقاصــد
القرآنيـــة لقصـــص القـــرآن والتـــدبر األمثـــل فيهـــا ،لمـــا فيهـــا مـــن الخيـــر العظـــيم
والفال المبين.
 -0أوصي الباحثين باالهتمام باإليجاز واإلطنا يف القصص القـرآين وعالقتـه
بمقاصــد الســور مــن خــالل مشــروع متكامــل يتنــاول فيــه كــل قصــص القــرآن لتبــدو
الصورة واضحة وجلية .

*

*
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املصادر و املراجع
.8

اإلتقان يف علوم القرآن  /جالل الدين السيوطي ،مكتبة المعارف ،الرياض،
8186هـ .

.0

اإلطنا يف قصص القرآن الكريم  /عائشة أحمـد جـرار ،رسـالة ماجسـتير،
 0220م.

.5

اإل َمام البقاعي ،جهاده ومنهاج تلويله بالغة القرآن ال َكريم ،إعـداد :محمـود

.1

البحر المحيط يف التفسير /أبو حيان محمد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف

توفيق محمد سعد ،الطبعة األولى 8101 :هـ .

ابن حيان أثير الدين األندلسي المحقق :صدقي محمـد جميـل ،الناشـر :دار
الفكر – بيروت ،الطبعة 8102 :هـ .
.2

الربهان يف علوم القرآن  /بـدر الـدين الزركشـي ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة،
ط8526 ،8هـ .

.6

بصــائر ذوي التميي ـز يف لطــائف الكتــا العزيــز  /مجــد الــدين محمــد بــن
يعقو الفيروز آبادي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

.2

تفســير القــرآن العظــيم /أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي
البصري ثم الدمشقي ،المحقق :سامي بن محمد سـالمة ،الناشـر :دار طيبـة
للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 8102هـ  8000 -م.

.9

تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان /عبد الرحمن بن ناصر بن عبد
اهلل السعدي ،المحقـق :عبـد الـرحمن بـن معـال اللويحـق ،الناشـر :مؤسسـة
الرسالة ،الطبعة :األولى 8102هـ  0222-م.

.0

جامع البيان يف تلويل القرآن /محمد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب
اآلملي ،أبو جعفر الطربي المحقـق :أحمـد محمـد شـاكر ،الناشـر :مؤسسـة
الرسالة ،الطبعة :األولى 8102 ،هـ  0222 -م.

 .82جواهر الكنز /ابن األثير ،نجـم الـدين أحمـد بـن اسـماعيل :تحقيـق محمـد
زغلول سالم ،منشلة المعارف.
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 .88يف ظــالل القــرآن  /ســيد قطــب ،بيــروت :دار الشــروق ،ط 8122 :هـــ -
8092م.
 .80كتــــا التعريفــــات /علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الــــزين الشــــريف
الجرجاين،المحقق :ضبطه وصححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر،
الناشــر :دار الكتــب العلميــة بيــروت ،لبنــان ،الطبعــة :األولــى 8125هـــ -
8095م .
 .85اللبا يف قواعد اللغة وآالت األد النحـو والصـرف والبالغـة والعـروض
واللغة والمثل  /محمد علـي السـراج ،مراجعـة :خيـر الـدين شمسـي باشـا،
الناشر :دار الفكر  -دمشق،الطبعة :األولى 8125 ،هـ  8095 -م.
 .81لسـان العـر  /محمـد بـن مكـرم بــن علـى ،أبـو الفضـل ،جمـال الـدين ابــن
منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي الناشـر :دار صـادر -بيـروت ،الطبعـة:
الثالثة 8181 -هـ.
 .82مختصر تاريخ دمشق البن عساكر /محمد بن مكرم بن علـى ،أبـو الفضـل،
جمـال الــدين ابـن منظــور األنصــاري الرويفعـي اإلفريقي،المحقــق :روحيــة
النحــاس ،ريــاض عبــد الحميــد مــراد ،محمــد مطيــع ،دار النشــر :دار الفكــر
للطباعة والتوزيع والنشـر ،دمشـق  -سـوريا ،الطبعـة :األولـى 8120 :هــ -
8091م .
 .86مص ـاعد النظــر لإلشــراف علــى مقاصــد الســور  /اإلمــام البقــاعي ،مكتبــة
المعارف ،الرياض.
 .82معالم التنزيل يف تفسير القرآن = تفسير البغوي /المؤلف :محيي السنة ،أبو
محمد الحسين بن مسعود البغـوي المحقـق :حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد
عبد اهلل النمر  -عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسلم الحرش ،الناشر :دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الرابعة 8182 ،هـ  8002 -م.
 .89معجم البالغة العربية  /بدوي طبانة ،بيروت ،دار ابن حزم8189 ،هـ .

33

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

 .80معجم لغة الفقهاء /محمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،الناشر :دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 8129 ،هـ 8099 -م .
 .02مفاتي ،الغيب = التفسير الكبير /أبو عبد اهلل محمد بن عمر بـن الحسـن بـن
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين الـرازي خطيـب الـري الناشـر:
دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت ،الطبعة :الثالثة 8102 ،هـ.
 .08من بالغة القرآن يف التعبيـر بالغـدو واألصـال والعشـي واإلبكـار /الـدكتور
محمــــد محمــــد عبــــد العلــــيم دســــوقي ،رقــــم اإليــــداع بــــدار الكتــــب
0225/9626م.
 .00موسوعة التفسير الموضوعي  /نخبة من العلماء.
مواقع إلكترونية:
 -مركز تفسير WWW.TAFSIR.NET

 -موقع إسالميات . islamiyyat.com

*

*
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دراسة تأصيلية تطبيقية

إعداد

أستاذ مشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة الملك فيصل-كلية اآلدا

37
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ملخص البحث
يتناول هذا البحث بعض اآلدا المرعية يف تالوة القرآن الكريم ،وهي :جوا
بعض اآليـات القرآنيـة ،والشـهادة لهـا ،ويكـون ذلـك بقـول خـاص بعـد تـالوة آيـات
خاصة ،ويهدف البحث إلى جمع اآليات التي ورد لها جـوا يف المـلثور عـن النبـي
 وأصحابه ،وبيان مناسبة هذا الجوا للمعنى التفسيري ،وتكمن أهميته يف أن هذا
النوع من آدا التالوة يساعد على تحقيق التفكر والتدبر ،وذلـك مـن مقاصـد إنـزال
القــــرآن الكــــريم ،كمــــا قــــال تعــــالى :ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ

[ص ،]00:وانـــتظم البحـــث يف شـــقين تلصـــيلي وتطبيقـــي ،ويف التلصـــيلي تعريـــف
بالعنوان ،وبيان عالقته بعلوم القـرآن ،ثـم بيـان الحكمـة مـن األجوبـة القرآنيـة ،بينمـا
تناول يف التطبيقي اآليات التي وردت لها أجوبة ،مبينا الصـحي ،مـن الضـعيف ،وقـد
توصل البحث إلى نتائج منها أن عدد اآليات التي ورد لها جوا هي تسعة عشر آية،
فيها الصحي ،والضعيف ،وقد بينت الدراسة ذلك بالتفصيل.

*

*
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املقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فـإن مــن مباحـث علــوم القـرآن المنيفــة ،وأنواعهـا الشــريفة :معرفـة آدا تــالوة
القرآن ،ومن آدا تالوته الدقيقة :الشـهادة علـى اآليـات القرآنيـة وتصـديقها ،وهـذا
بحث بعنوان :جوا اآليات القرآنية والشهادة عليها ،يتناول هذه المسللة بالتفصيل.
يهدف هذا البحث إلى:
-8جمع اآليات التي ورد لها جوا يف الملثور عن النبي  وأصحابه ،وتمييـز
الصحي ،من الضعيف.
-0شر مناسبة الجوا الوارد يف الملثور لمعنى اآلية.
-5بيان حكم جوا اآليات القرآنية.

وتكمن أهمية البحث يف أمور:
-8أن هذا النوع من اآلدا يساعد على تحقيق التفكر والتدبر ،الذي أمر اهلل به،
وحض عليه ،يف مثل قولـه ﱡ ﱫ ﱬ ﱭﱠ[النسـاء ]90:وقولـه ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [ص ،]00:ذلــك ألن جــوا اآليــات القرآنيــة،
والشهادة على ما فيها من أخبار ،واالعرتاف هلل تعالى بما يخـرب فيهـا عـن نفسـه ،ومـا
يتبع ذلك من الوقوف عند آيات الوعد للطلب ،وآيات الوعيد لالسـتعاذة ،كـل ذلـك
مما يحضر الذهن ،ويستدعي القلب أثناء القراءة ،ولذلك اعتنى السلف هبذه اآليات
رواية وتطبي عقا.
أخـص اآلدا التـي يـذكرها العلمـاء يف كتـب
-0أن جوا اآليات القرآنية مـن
ن
علوم القرآن وآدا تالوته.
-5أنه من مكمالت تالوة القرآن حق تالوته ،ومن سؤال اهلل  بالقرآن.
-1أن هذه اآلدا من أوجه تعظيم القرآن.
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ومن أهم األسباب الت دعتن إلى الكتابة فيه:
-8أنه لم يفـرد بالبحـث والتصـنيف ،وإنمـا يـذكر العلمـاء ُنبـذا يسـيرة منـه علـى
جهة التمثيل.
-0الرغبة بجمع هذه اآلدا وإحصائها وتمييز صحيحها من ضعيفها.

وقد اقتضا طبيعة البحث أن يكون يف مبحثين:
المبحث األول :تأصيل  ،وفيه عدة مطالب:
المطلب األول :معنى «جوا اآليات القرآنية» وعناية العلماء هبا.
المطلب الثاين :أقسام هذه اآلدا .
المطلب الثالث :الحكمة من جوا اآليات.
المطلب الرابعُ :حكم جوا اآليات وتصديقها وسؤال اهلل هبا.
المبحث الثاين :الدراسة التطبيقية ،وفيه أتناول اآليات علـى ترتيـب المصـحف،
ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج.
هذا وقد جريت على المنهج االستقرائي النقدي ،واتبعت يف تخريج األحاديـث
مسلك االختصار ،فـإذا كـان الحـديث يف الصـحيحين أو يف أحـدهما اقتصـرت علـى
صـحيحا
العزو إليهما ،إال لحاجة ،وكذا لو كان يف الكتب السـتة ،وإذا كـان الحـديث
ع
أنص على صحته ،وأستلنس بلقوال بعض العلماء من المتقدمين أو المتـلخرين ،وال
أذكر أسبا التصحي ،،يف حين إذا كان الحديث ضعي عفا فإين أبين سبب ضعفه ،وأمـا
منهجي يف بيان العالقة بين الجوا والمعنى التفسيري فإين أقتصر يف بيـان ذلـك لمـا
ص ،من هذه األجوبة ،وأما ما لم يص ،فلبين عدم التناسب بينهما ،واهلل الموفق.
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املبحث األول :الدراسة التأصيلية
المطلب األول :معنى «جواب اآليات القرآنية» وعناية العلماء بها.
يمكن تعريف جوا اآليات القرآنية وتصديقها بلنه :ألفـا مخصوصـة يجيـب
هبا القارئ آيات مخصوصة.
وهذا الجوا  :قد يكون شهادة لحكمه سـبحانه ،أو جوا عبـا لسـؤاله ،أو اسـتعاذة
من عذابه ،أو رغبة يف ثوابه .ولذا فإن هـذه اآليـات ال تخـرج عـن أن تكـون :طلبـًا أو
استفهامًا ،أو وعدع ا أو وعيدع ا.
وقد اعتنى العلمـاء هبـذه اآلدا  ،فـذكروها يف كتـب علـوم القـرآن ،فمـثالع :ذكـر
بعضــها الســيوطي يف النــوع الخــامس والثالثــين مــن كتــا اإلتقــان ،وهــو :يف آدا
تالوته  ،وكذا فعل ابن عقيلة يف الزيادة واإلحسان .
وقـد كــان أول مــن علم ُتــه نــوه بــذكر هــذه اآلدا  ،ودعــا لألخــذ هبــا ،ونبــه علــى
فضيلتها ،هو اإلمام أبو عبيد القاسـم بـن سـالم الهـروي -رحمـه اهلل تعـالى ،-حيـث
أفرد بابًا لهـذا السـنن يف كتابـه المشـهور :فضـائل القـرآن ،وقـال« :بـا مـا يسـتحب
لقارئ القرآن من الجوا عند اآلية والشهادة لها»  ،ثم اقتدى به من جاء بعده ممن
صــنّف يف الفضــائل وعلــوم القــرآن وآدا القــراءة ،كالحــافظ أبــي العبــاس جعفــر
المستغفري يف كتابه فضائل القرآن ،وقال « :بـا مـا يسـتحب للقـارئ مـن الجـوا
والشهادة»  ،وكذا الحافظ البيهقـي فقـد ذكـر هـذه اآلدا يف كتابـه شـعب اإليمـان،
وسمى هذه المعرفة« :فصل يف االعرتاف هلل تعالى بما يخرب بـه عـن نفسـه» وذلـك يف
الشعبة التاسعة عشرة ،وهي :تعظيم القرآن .ونقل عـن الحليمـي قولـه يف بيـان أوجـه
تعظيم القرآن « :ومن تعظيم القرآن الوقوف عند ذكر الجنـة والنـار ،والرغبـة إلـى اهلل
( )8اإلتقان يف علوم القرآن .560/8
( )0الزيادة واإلحسان  066/0ومادته يف هذا المبحث مستقاة من اإلتقان.
( )5فضائل القرآن ألبي عبيد ص.810
( )1فضائل القرآن للمستغفري .825/8
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 يف الجنة ،واالستعاذة به من النار ،ومنها االعرتاف هلل تبارك وتعالى بما يقرر عباده
يف آيات القرآن» .
وأما الحافظ النووي فقد أشار إلـى هـذه اآلدا يف كتابـه التبيـان يف آدا حملـة
القــرآن دون أن يســميها ،بــل ذكرهــا تحــت عنــوان« :مســائل غريبــة تــدعو الحاجــة
إليها» .
ولــم تســتوف هــذه الكتــب كــل اآليــات التــي ورد فيهــا هــذا األد  ،بــل تكتفــي
بالتمثيــل ألشــهرها ،ولــذا فقــد اعتمــدت يف جمعهــا واســتيفائها علــى كتــب الحــديث
والتفسير ،ملتز عما بيان الصحي ،من الضعيف.

المطلب الثاين :أقسا هذأ اآلداب.
األصل يف هذه اآلدا  :ما روي يف السنة النبويـة ،وعـن الصـحابة  والتـابعين،
وسبيل هذا المروي سبيل التفسير بالملثور ،فما ص ،عـن النبـي  فـال خـالف فيـه،
وكذا ما ثبت عن أصحابه فإنه يقبل ،وأما ما روي عـن التـابعين فقـد وقـع فيـه خـالف
بين العلماء ،فبعضهم يقبله وبعضهم ال يقبله ،والمسللة مشهورة  ،إال أن كون هـذه
األجوبة توقيفية يرج ،عدم االحتجاج بما ورد فيها عن التابعين.
ويمكن أن نقسم الوارد يف جوا اآليات القرآنية إلى قسمين:
األول :جـــوا عـــام ،ويـــراد بـــه :مـــا يتكـــرر عنـــد ذكـــر الجنـــة والنـــار ،وورود
الوعد والوعيد.
والثاين :جوا خاص ،وهو الجوا والشهادة بلفظ خاص آليات خاصة.
أما النوع األول :فمطرد ،واألصل فيه ما ورد أن النبي  كـان يسـتعيذ مـن النـار
عند ذكرها ،ويسلل اهلل الجنة عند ذكرها .ومن أدلة هذا القسم:
( )8شعب اإليمان  .502/5وانظر المنهاج للحليمي .082/0
( )0التبيان يف آدا حملة القرآن ص.880
( )5انظـــر :مقدمـــة يف أصـــول التفســـير البـــن تيميـــة ص ،11اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن  ،022/1التفســـير
والمفسرون .06/8
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-8حديث حذيفة قال« :صليت مـع النبـي  ذات ليلـة ،فـافتت ،البقـرة ،فقلـت:
يركع عند المائة ،ثم مضى ،فقلت :يصلي هبا يف ركعة ،فمضى ،فقلت :يركع هبـا ،ثـم
افتت ،النساء فقرأها ،ثم افتت ،آل عمران فقرأها ،يقرأ مرتسالع ،إذا مر بآية فيهـا تسـبي،
سب ،،وإذا مر بسؤال سلل ،وإذا مر بتعوذ تعوذ» ،الحديث .
ويف لفظ« :وما مر بآية رحمة إال وقف عنـدها فسـلل ،وال بآيـة عـذا إال وقـف
عندها فتعوذ» .
ويف لفظ« :ال يمـر بآيـة رحمـة إال سـلل ،وال بآيـة عـذا إال اسـتجار»  .زاد يف
رواية « وإذا مر بآية فيها تنزيه هلل سب . »،وهو بمعنى رواية مسلم« :إذا مر بآيـة فيهـا
تسبي ،سب ،»،ألن التسبي ،تنزيه.
-0حديث عائشة ،فقد قال مسلم بن مخراق :قلت لعائشة رضـى اهلل عنهـا« :إن
رجا ع
ال يقرأ أحدهم القرآن يف الليلة مرتين أو ثال عثا ،فقالت :أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا،
كنت أقوم مع رسول اهلل  يف الليل التام ،فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنسـاء ،فـإذا مـر
ُ
بآية فيها استبشار دعا ورغب ،وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ» .
مت مع رسول اهلل  ليلـة ،فبـدأ فاسـتاك
-5حديث عوف بن مالك :أنه قالُ « :ق ُ
فقمـت معـه ،فاسـتفت ،البقـرة ،ال يمـر بآيـة رحمـة إال وقـف
ثم توضل ،ثم قام يصلي،
ُ
فسلل ،وال يمر بآية عذا إال وقف فتعوذ ،ثم قر أ آل عمران ،ثم قرأ النساء ،أو قال:
ثم قرأ سورة سورة يفعل مثل ذلك» .
( )8رواه مسلم يف صحيحه (. )8008
( )0رواه أبو داود (.)252
( )5رواه النسائي يف المجتبى (.)009( ،)009
( )1رواه ابن ماجه (.)8518
( )2رواه أحمــد ( ،)01620والمســتغفري يف فضــائله ( ،)62والبيهقــي يف ســننه الكــربى ( )582/0وفيــه
مسلم بن مخـراق ذكـره المـزي تمييـز يف هتـذيب الكمـال ( )259/02لـم يوثقـه أحـد ،وقـال الحـافظ:
مقبول (تقريب التهذيب.)252:
( )6رواه أبو ُع َبيد (يف فضائله ص ،)62وأحمد يف مسنده  ،01/6والنسـائي يف سـننه الكـربى ( ،)289وأبـو
داود ( ،)925وصححه الشيخ األلباين يف صحي ،سنن أبي داود.
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-5حديث أبي ليلى :عن النبي « أنه كان يصـلي ،فـإذا مـر بآيـة فيهـا ذكـر النـار
قال :أعوذ باهلل من النار».

ويف لفظ« :صليت إلى جنب النبي  وهو يصلي باليـل

تطوعًا ،فمر بآية فقال :أعوذ باهلل من النار ،وويل ألهل النار» .
فهذه األحاديث اشتملت على ثالثة أمور:
-8الوقوف عند ذكر الجنة لطلبها من اهلل .
-0الوقوف عند ذكر النار لالستعاذة باهلل منها ومن شرها.
-5الوقــوف عنــد اآليــات التــي فيهــا تنزيــه هلل ،أو تســبي ،ل ـه ،فيســبحه وينزهــه
عن النقائص.
وأمـا النــوع الثــاين فســلذكره بالتفصــيل يف الفصــل الثــاين ،حيــث إنــه هــو مقصــود
البحث ،إذ أنه غير مطرد.

المطلب الثالث :الحكمة من جواب اآليات:
يمكن تلخيص الحكمة من مشروعية جـوا اآليـات والشـهادة عليهـا وفضـلها
فيما يلي:
-8أن هــذه اآليــات التــي شــرع الجــوا عليهــا «بمنزلــة الســؤال ،فيحتــاج إلــى
الجوا  ،ومـن حـق الخطـا أن ال ُيـرتك المخا َطـب جوابـه ،فيكـون السـامع كهيئـة
الغافــل ،أو كمــن ال يســمع إال دعــاء ونــداء مــن النــاعق بــه ،ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱠ [البقرة ]828:فهذه هبة سنية ،ومن ثم ندبوا لمن مر بآيـة رحمـة أن يسـلل
اهلل الرحمة؛ أو عذا أن يتعوذ من النار؛ أو يذكر الجنة بـلن يرغـب إلـى اهلل فيهـا؛ أو
النار أن يستعيذ به منها» .
( )8رواه أبو داود ( ،)998وابن ماجه ( ،)8520ويف إسناده ضعف ألنه من رواية محمد بن عبدالرحمن بن
أبي ليلى ،وفيه ضعف (هتذيب الكمـال  ،)600/02إال أنـه يحسـن بالشـواهد التـي ذكرهتـا ،وفيـه بيـان
صفة االستعاذة وهو أن يقول :أعوذ باهلل من النار.
( )0رواه ابن أبي شيبة يف المصنف (.)6202
( )5فيض القدير للمناوي .826/2
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 -0أهنا تساعد علـى التـدبر والتفكـر يف الكتـا العزيـز ،وذلـك «هـو المقصـود
األعظم والمطلو األهم ،من قراءة القرآن ،وبه تنشر الصدور ،وتستنير القلـو ،
قال تعـالى :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [ص ،]00:وقـال :ﱡ ﱫ

ﱬ ﱭﱠ [النساء ،]90:وطريق ذلك :أن يشغل قلبـه بـالتفكر يف معنـى مـا
يلفظ به ،فيعرف معنى كل آية ويتلمل األوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك ،فـإن كـان
مر بآية رحمة استبشر وسلل ،أو عذا
مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر ،وإذا ّ

أشفق وتعو ّذ ،أو تنزيه ّنزه وعظم ،أو دعاء تضرع وطلب» .

قال الشعبي« :إذا قرأت القرآن فلفهمه قلبك ،وأسمعه أذنيك ،وإن األذنين عدل
بين القلب واللسان ،فإن مررت بذكر اهلل فاذكر اهلل ،وإن مـررت بـذكر النـار ،فاسـتعذ
باهلل منها ،وإن مررت بذكر الجنة فسلها اهلل . »
-5أن هــذه اآلدا تبعــد الغفلــة ،وتطــرد الســلم ،وتجــدد االنتبــاه ،وهــذه فائــدة
عظيمة تستوجب استحضار القلب.
 -1إن الجــوا علــى اآليــات داخــل يف ســؤال اهلل بــالقرآن ،وال ســيما يف النــوع
العام ،الذي يكون بعد ذكر جنة أو نار ،أو تنزيه وتسـبي ،هلل ،علـى مـا جـاء يف حـديث
عمران بن حصين ،أنه مر على قارئ يقرأ ،ثم سلل فاسرتجع ،ثم قال :سمعت رسول
اهلل  يقول« :من قرأ القرآن فليسلل اهلل به ،فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسللون
به الناس» .
قال المبـاركفوري« :مـن قـرأ القـرآن فليسـلل اهلل بـه :أي فليطلـب مـن اهلل تعـالى
بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا واآلخرة ،أو المراد أنه إذا مر بآيـة رحمـة فليسـللها مـن
اهلل تعالى ،أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه هبا منها ،وإما أن يدعو اهلل عقيب القراءة باألدعية
المـلثورة ،وينبغـي أن يكــون الـدعاء يف أمــر اآلخـرة وإصــال المسـلمين يف معاشــهم
( )8االتقان يف علوم القرآن .569/8
( )0شعب اإليمان للبيهقي (.)8002
( )5رواه اإلمام أحمد ( ،)80011والرتمذي ( ،)0082وقال« :هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك».
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ومعادهم» .
 -2الجوا على اآليات القرآنية والشهادة من تالوة القـرآن حـق تالوتـه ،جـاء
عــــن عمــــر بــــن الخطــــا

 يف تفســــير قولــــه تعــــالى ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ

[البقرة ]808:قال« :هم الـذين إذا مـروا بآيـة رحمـة سـللوها مـن اهلل ،وإذا مـروا بآيـة
عذا استعاذوا منها » ــ ويف روايـة عنـه قـال« :إذا مـر بـذكر الجنـة سـلل اهلل الجنـة،
وإذا مر بذكر النار تعوذ باهلل من النار»  .وجعل ذلك الغزالي من مراعاة حق اآليات
على تاليها .

المطلب الرابع :حكم جواب اآليات وتصديقها.
اتفق العلماء على أن جوا اآليات وتصـديقها مـن األمـور المسـتحبة للقـارئ،
وال ينبغي له تركها ،وهي من تعظيم القرآن ومن تالوته حق التالوة ،وهذا يف جـوا
اآليات خارج الصالة.
وأما يف الصالة فللعلماء ثالثة مذاهب:
األول :استحبا الجوا والشهادة يف الصالة دون تفريق بين فريضة وتطوع.
وهو اختيار إمام األئمة ابن خزيمة ،حيـث تـرجم يف صـحيحه« :بـا الـدعاء يف
الصالة بالمسللة عند قراءة آية الرحمة ،واالستعاذة عند قراءة آية العـذا  ،والتسـبي،
عند قراءة آية التنزيه» .
وهــذا هــو مــذهب الشــافعية  ،قــال الرافعــي« :ويســتحب للقــارئ يف الصــالة
وخارج الصالة أن يسلل الرحمة إذا مر بآية رحمة ،وأن يتعوذ إذا مر بآية عذا  ،وأن
يسب ،إذا مر بآية تسبي ،،وأن يتفكر إذا مر بآية َمثل ،وأن يقول بلي وأنا علي ذلك من
( )8تحفة األحوذي  .890/9وانظر كالم المناوي يف فيض القدير .021/6
( )0نقله القرطبي يف الجامع ألحكام القرآن  ،02/0وابن كثير يف تفسير القرآن العظيم .090/8
( )5رواه ابن أبي حاتم يف تفسيره (.)8822
( )1إحياء علوم الدين .022/8
( )2صحي ،ابن خزيمة .020/8
( )6التبيان يف آدا حملة القرآن ص.800
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الشاهدين ،إذا قرأ ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [التني ]٨ :ويقول :آمنا بـاهلل إذا
قرأ ﱡ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ [املرسالت  ،]٠٥ :والمـلموم يفعـل ذلـك لقـراءة
االمام» .
وقال النووي« :ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسلل اهلل تعالى من فضله وإذا مر
بآية عذ ا ان يستعيذ من العذا أو من الشر ونحو ذلك ،وإذا مر بآية تنزيه هلل تعالى
نزه فقال تبارك اهلل أوجلت عظمة ربنا ونحو ذلك :وهذا مستحب لكل قارئ سواء يف
الصالة وخارجها وسواء االمام والملموم والمنفرد»  .ثم قال« :وكل هـذا يسـتحب
لكـل قــارئ يف صــالته أو غيرهــا ،وســواء صـالة الفــرض والنفــل ،والمــلموم واالمــام
والمنفرد ،ألنّه دعاء فاستووا فيه كالتـلمين ،ودليـل هـذه المسـللة حـديث حذيفـة» .
وبمثل هذا القول قال اإلمام ابن حزم .
الثاين :إنه يؤخذ هبا يف صالة التطوع دون الفريضة ،فعن الحسـن وقتـادة« :أهنمـا
كانا ال يريان بلسًا أن يدعو الرجل يف التطوع ،إذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار فيقـف
عندها ،فيسلل ويتعوذ» .
واختــار هــذا القــول ابــن حبــان ،فقــد بــو يف صــحيحه بقولــه« :ذكــر اإلباحــة
للمتهجد سؤال الباري جل وعال عند آي الرحمة ،ويعوذ به عند آي العذا  ،ثم ذكر
حديث حذيفة ،ثم قال :ذكر سؤال المصطفى  ربه جل وعـال يف صـالة الليـل عنـد
قراءته آي الرحمة ،وتعويذه من النار عند آي العـذا »  .وهـذا مـذهب المالكيـة
والحنبلية.
( )8فت ،العزيز بشر الوجيز  .562/5وانظر :روضة الطالبين للنووي .010/8
( )0المجموع شر المهذ .862/0
( )5المجموع .66/1
( )1المحلى .882/1
( )2رواه عبد الرزاق يف المصنف (.)1212
( )6صحي ،ابن حبان .559/6
( )2انظر :النوادر والزيادات على ما يف المدونة  ،805/8المدخل البن الحاج .052/1
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قال ابن قدامة« :ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسللها ،أو آية
عذا أن يستعيذ منها؛ لما روى حذيفة ،...وال يستحب ذلـك يف الفريضـة؛ ألنـه لـم
ينقل عن النبي  يف فريضة ،مع كثرة من وصف قراءته فيها » .
ولم يفرق المتلخرون من الحنبلية بين الفريضة والنافلـة  ،قـال البهـويت« :ألنـه
دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل» .
الثالث :يكره جوا اآليات يف الصالة مطل عقا لإلمام ،فقد روى عبد الرزاق عـن
هشــام عــن ابــن ســيرين« :كــره أن يمــر الرجــل بــذكر النــار فيتعــوذ منهــا يف الفريضــة
بلسا يف التطوع».
والتطوع ،قال :وكان الحسن ال يرى ع
وعن ليث عن مجاهد قال« :كره إذا مر االمام بآية تخويف أو آية رحمة أن يقول
من خلفه شيئًا» .
وهذا مذهب الحنفية .
وقيد السرخسي الجواز بصـالة النفـل منفـر عدا ،وأمـا إذا كـان إما عمـا كـره لـه ذلـك
مطلقا ،وال تفسد الصالة عندهم بذلك .
ونقل عن أبي حنيفة :يكره السؤال عند آية الرحمة واالستعاذة يف الصالة .
والذي يـرتج ،لـدي هـو اسـتحبا ذلـك مطل عقـا يف الصـالة وخارجهـا ،وسـواء
فرضا ،لألحاديث الواردة يف ذلك ،وألنه دعاء وذكر مـن جـنس
كانت الصالة نفالع أو ع
األذكــار التــي تقــال يف الصــالة ،وهــذا مــذهب الشــافعية وبعــض الحنبليــة ،بــل نســبه
النووي للجمهور من السلف .
( )8المغني .501/8
( )0الروض المربع .820
( )5شر منتهى اإلرادات .080/8
( )1مصنف عبد الرزاق (.)1221
( )2حاشية ابن عابدين .212/8
( )6المبسوط .809/8
( )2نقله النووي يف المجموع .62/1
( )9المجموع .62/1
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املبحث الثاني :الدراسة التطبيقية
سورة الفاتحة:
-4جوا قوله تعالى :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ [.]2
وهو أن يقول :آمين إذا ختم سورة الفاتحة ،كما وردت بذلك السنة الصـحيحة،
التي بلغت حد التواتر فيما ذكره الشوكاين .
السنّة يف حق قارئ الفاتحـة أن يعقبهـا
قال ابن الجوزي« :ومن ّ

(آمـين) ،قـال

علي بن عبيد اهلل :وسواء كان خارج الصالة أو فيها» .
شيخنا أبو الحسن ّ

وقد ورد للتلمين فضل عظيم ،من ذلـك :حـديث أبـي هريـرة :أن النبـي  قـال:

«إذا أمن اإلمام ،فلمنوا ،فإنه من وافق تلمينه تلمين المالئكة غفر له ما تقدم مـن ذنبـه،
 وقال ابن شها  -وكان رسول اهلل  يقول :آمين» .وأما مناسبة التلمين لسورة الفاتحة :فإنه لمـا كانـت أواخـر سـورة الفاتحـة دعـاء
وابتهــــال مــــن العبــــد لربــــه ،وذلــــك مــــن قولــــه:ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

[الفاتحة ]2:حيث قال اهلل  يف الحديث القدسي« :هذا بيني وبـين عبـدي ولعبـدي
ما سلل» ناسب أن يقول بعد هذا الدعاء :آمين.
وأكثـر المفســرين أن آمـين بمعنــى :اسـتجب ،قــال الزمخشـري« :آمــين :صــوت
سمى به الفعل الذي هو استجب ،كما ّ
أن :رويد ،وحيهل ،وهلم؛ أصوات سميت هبا
األفعال التي هي :أمهل ،وأسرع ،وأقبل» .
وفيها لغتان :القصر (أمين) ،والمد(آمين) .
 -0أجوبة أخرى رويت بعد ختم الفاتحة:
( )8فت ،القدير .52/8
( )0زاد المسير .00/8
( )5رواه البخاري ( ،)292ومسلم (.)182
( )1رواه مسلم يف الصحي.)502( ،
( )2الكشاف .82/8
( )6زاد المسير .00/8
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أ-قـــال الحكـــم« :صـــليت خلـــف أبـــي عبـــد اهلل الجـــدلي فلمـــا قـــال ﱡ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ قال :كفى باهلل هاديا ونصيرا» .
-وقــال مجاهــد« :إذا قــال االمــام ﱡ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱠ فقل :اللهم إين أسللك الجنة وأعوذ بك من النار» .
وهذا لم أقف على أحد قاله سواهما ،فال يؤخذ بـه ،فـإن المتـواتر عـن النبـي 
أحق وأولى باالتباع واهلل أعلم.

سورة البقرة:
-5جوا

قوله تعالى ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ [.]896
عــن جــابر « :أن النبــي  قــرأ ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﱠ

اآلية ،فقـال :اللهـم أمـرت بالـدعاء وتكفلـت باإلجابـة ،لبيـك اللهـم لبيـك ،لبيـك ال
شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لـك ،والملـك ال شـريك لـك ،أشـهد أنـك فـرد
أحد صمد ،لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفو عا حد ،وأشهد أن وعدك حـق ،ولقـاءك
حــق ،والجنــة حــق ،والنــار حــق ،والســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا ،وأنــك تبعــث مــن
يف القبور» .
وهذا الحديث ضعيف جدا فال يعمل به.
-1ما يقال بعد قراءة خواتيم سورة البقرة:
ورد يف كتب التفسير وفضائل القرآن عدة أجوبة تقـال بعـد الفـران مـن قـراءة خـواتيم
سورة البقرة:
( )8رواه ابن أبي شيبة يف المصنف ( )9220وإسناده صحي.،
( )0رواه ابن أبي شيبة يف المصنف ( )9225وإسناده صحي.،
ع
( )5رواه ابن مردويه والديلمي وابن أبي الدنيا يف الدعاء وغيـرهم ،قـال السـيوطي :بسـند ضـعيف جـدا أهــ.
االتقان يف علوم القرآن .522/8
( )1ألنه من رواية الكلبي عن أبي صال ،عن ابن عباس (كما يف الدر المنثور .)121/8
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أ-منها قول (آمين):
ي عن أبي إسحاق« :أن معا عذا  كان إذا فـرن مـن هـذه السـورة ﱡ ﳙ
ف ُرو َ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ [ ]096قال :آمين» .

ـن رسـول اهلل  عنـد خاتمـة
وعن أبي ميسـرة« :أن جربيـل صـلوات اهلل عليـه َلق َ

القرآن ،أو قال خاتمة البقرة :آمين» .
وعن ُجبير بن ُنفير« :أنه كان إذا قرأ خاتمة البقرة يقول :آمين آمين ،حتـى يركـع،
ويقول وهو راكع حتى يسجد» .
وجبير بن نفير من طبقة التابعين ،وقوله هذا لم يثبت عن النبي  ،وقد يقال :إن
هذا من قبيل القسم األول ،وأنه يسلل عند آيات الرحمة ،وال سيما أنه ورد يف فضائل
خواتيم البقرة أحاديث صحيحة ،واهلل أعلم.
ومنها قول :اللهم ربنا لك الحمد.ُروي عــن حذيفــة  قــال« :صــليت خلــف النبــي  ،فقــرأ ســورة البقــرة ،فلمــا
ختمها قال :اللهم ربنا لك الحمد ،قلت لعبدالكريم :كم مرة ؟ قال :سبع مـرات ،ثـم
قرأ التي بعدها ،فلما ختمها قال نحوا من ذلك حتى بلا سب ععا» .
وال يؤخذ هبذا ألسبا :
-8أنه لم يثبت عن النبي  جوا على خواتيم سورة البقرة.
( )8رواه ابن جرير يف جامع البيان للطربي ( .)6210وهو منقطع اإلسناد ،لم يسمعه أبو إسحاق مـن معـاذ،
بينهما رجل لم يسم ،بينه ابن ابي شيبة يف روايته (مصنف ابن أبي شيبة.)9220 :
( )0رواه أبــو عبيــد يف فضــائل القــرآن (ص ،)852ومــن طريقــه المســتغفري يف فضــائل القــرآن ( )268ويف
إسناده ابن لهيعة ،وهو ضعيف ،فالحديث مرسل ضعيف ،مع أنه قد روي على الصـوا  ،فقـال بعـض
من رواه عن أبي ميسرة :لقنه آمين عنـد خاتمـة الفاتحـة ،فربمـا يكـون ابـن لهيعـة وهـم يف ذكـر خـواتيم
البقرة ،وإنما هي خاتمة الفاتحة (فضائل أبي عبيد.)856
( )5رواه أبو عبيد ( )802ومن طريقه المستغفري ( )265بإسناد صحي.،
( )1رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة ،با ما يقـول إذا خـتم سـورة البقـرة ( .)155وهـو حـديث شـديد
الضعف يف إسناده حنظلة بن أبي المغيرة القـاص ،وهـو ضـعيف (كمـا يف تـاريخ أسـماء الضـعفاء البـن
شاهين  ،)98وفيه كذلك عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري ،وهو ضعيف (ميزان االعتـدال
.)616/0
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-0أن اهلل  قد أعطى المسلمين ما سـللوا ،وقـال« :قـد فعلـت»  ،وأمـا معنـى
آمين :فهي استجب يار  ،فال يوجد تناسب بين هذه األجوبة وبين معنى اآلية.
-5أن اآليات نزلت يف الصحابة ،والدعاء يف اآلية خرج مخرج التعليم لهم ،قال
ابن جرير« :هذا تعليم من اهلل  عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ،وما يقولونه يف
دعائهم إياه .ومعناه :قولوا :ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ شيئا فرضت علينا عمله
فلم نعمله أو أخطلنا يف فعل شـيء هنيتنـا عـن فعلـه ففعلنـاه ،علـى غيـر قصـد منـا إلـى
معصيتك ،ولكن على جهالة منا به وخطل» .

سورة آل عمران:
-2جــوا

قولــه تعــالى ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [.]89
هذه اآلية من اآليات التي فيها شهادة هلل تعـالى ،وقـد شـهد اهلل فيهـا علـى أعظـم
أمر ،وهو وحدانيته ،واستشـهد علـى ذلـك مالئكتـه وأولـي العلـم ،وحسـب العلمـاء
بذلك شر عفا.
قال ابن كثير« :شهد تعالى وكفـى بـه شـهيدا وهـو أصـدق الشـاهدين وأعـدلهم،
وأصدق القائلين أنه ال إله إال هو أي المنفرد باإللهية لجميـع الخالئـق ،وأن الجميـع
عبيده وخلقه وفقراء إليه ،وهو الغني عمـا سـواه ،كمـا قـال تعـالى :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄﱠ [النســاء ،]866 :ثــم قــرن شــهادة مالئكتــه وأولــي العلــم بشــهادته،
فقال :شهد اهلل أنه ال إله إال هـو والمالئكـة وأولـوا العلـم ،وهـذه خصوصـية عظيمـة
قائما بالقسط :منصو على الحال ،وهو يف جميـع األحـوال
للعلماء يف هذا المقام ،ع
كذلك ،ال إله إال هو :تلكيـد لمـا سـبق ،العزيـز الحكـيم :العزيـز الـذي ال يـرام جنابـه
عظمة وكربياء ،الحكيم يف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» .
( )8صحي ،مسلم ( ،)806وانظر الروايات يف ذلك يف تفسير الطربي .816/6
( )0جامع البيان .850/6
( )5تفسير ابن كثير .02/0
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وألن هذه اآلية فيها شهادة اهلل فقد وردت روايتان يف جوا هذه الشهادة:
سمعت رسول اهلل  حين قرأ هذه اآلية ﱡ ﱔ ﱕ
األولى :عن الزبير قال« :
ُ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ قـال :وأنـا أشـهد أي ر »  ،ويف لفـظ« :وأنـا علـى ذلـك مـن
الشاهدين يا ر

».

أتيت الكوفـة
الثانية :جوا أطول من سابقه ،فقد ُروي عن َغالب القطان قالُ « :
يف تجارة لي ،فنزلت قري عبا من األعمش ،وكنـت أختلـف إليـه ،فلمـا كانـت ليلـة أريـد
أنحدر إلى البصرة ،قام من الليل وهتجد ،فمر هبـذه اآليـة ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ

ﱫ ﱬ ﱠ [آل عمران ]80-89:ثم قال األعمش :وأنا أشهد بمـا شـهد اهلل

به وأستودع اهلل هذه الشهادة وهي لي عند اهلل وديعة :إن الدين عند اهلل اإلسالم ،قالها
قلت :لقد سمع فيها شيئا فصليت وودعته ،ثم قلت :آية سمعتك ترددها ،قال:
مراراُ ،
أو ما بلغك ما فيهـا؟ قـال :قلـت :أنـا عنـدك منـذ سـنة لـم تحـدثني بـه ،فقـال :واهلل ال
أحدثك هبا الى سنة ،فكنت على بابـه ذلـك اليـوم وأقمـت سـنة ،فلمـا مضـت السـنة،
قلت :يا أبا ُم َحمد قد مضت السنة ،قال :حدثني أبو وائل عن عبداهلل قال :قال رسول
اهلل  :يجاء بصاحبها يوم القيامة ،فيقول تبارك وتعالى :عبـدي عهـد إلـي وأنـا أحـق
من َوفى بالعهد ،أدخلوا عبدي الجنة».
( )8رواه ابن أبي حاتم يف تفسيره ( 686/0وسـاق ابـن كثيـر إسـناده يف التفسـير  ،)521/8وابـن السـني يف
عمــل اليــوم والليلــة ( )152والمســتغفري يف فضــائله ( )92كلهــم مــن طــريقين عــن عمــر بــن حفــص،
حدثني عبدالملك بن يحيى بن عباد بن عبداهلل بن الزبير عن أبيه عن جده ،وهـذا إسـناد ضـعيف ،عبـاد
لم يسمع الزبير ،فقد ذكر الدارقطني أنه لم يسمع معاوية وهو تلخر كثيرا عن الزبير( ،سؤاالت الربقـاين
 )252وعمر بن حفص بن ثابت هذا فيه جهالة( ،مجمع الزوائد .)16/2
( )0رواه أحمد يف المسند ( )8108قـال الهيثمـي (يف مجمـع الزوائـد  :)502/6رواه أحمـد والطـرباين ويف
أسانيدهما مجاهيل اهـ .وضعفه محقق المسند الشيخ شعيب األرناؤوط .52/5
( )5رواه المســتغفري يف الفضــائل ( )98والعقيلــي يف الضــعفاء  ،502/5وابــن عــدي يف الكامــل ،52/2
والبيهقي يف الشعب  ،161/0وأبو عمرو بن يحيى النيسـابوري يف قـوارع القـرآن ( .)10،15وقـد بـين
العلماء أن هذا الحديث منكر ،ألن عمار بن عمر وأباه مرتوكين ،وقد تفردا هبذا الحديث ،وال يبعـد أن
أحدهما وضعه( ،ميزان االعتدال  ،866/5لسان الميزان  )19/6واهلل أعلم.
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والحاصل :أنه ال يثبت يف جوا هذه اآلية شيء عن النبي  وال عن أصحابه،
بإجماع أهل العلم ،ولعل ذلك هو ما يناسب معنى اآلية ،فإن شهادة اهلل  ال تحتاج
إلى شهادة بعدها وال إلى تصديق عليها ،واهلل أعلم.

سورة األنعا :
-6جوا

قوله تعالى ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﱠ [.]62
عن جابر  قال« :لما نزلت هـذه اآليـة :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﱠ قال رسول اهلل  :أعوذ بوجهك ،قال :ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ قـال :أعـوذ
بوجهك ،ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﱠ قال رسول اهلل  :هـذا أهـون
أو هذا أيسر».
فيستحب االستعاذة عند قراءة هذه اآلية على الصفة المروية يف هذا الحديث.
ومناسبة االستعاذة جلية ،فـإن االسـتعاذة مـن العـوذ ،والعـوذ هـو االلتجـاء إلـى
الغير والتعلق به  .فمعنى« :أعوذ باهلل :أستجير باهلل  -دون غيره من سائر خلقه» .
قال ابن عاشور « :وبعض العلماء فسر الحـديث بلنـه اسـتعاذ أن يقـع مثـل ذلـك
بين المسلمين ،ويتجه عليه أن يقال :لماذا لم يستعذ الرسول  من وقـوع ذلـك بـين
المسلمين ،فلعله ألنه أوحي إليه أن ذلـك يقـع يف المسـلمين ،ولكـن اهلل وعـده أن ال
يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم ،وليسـت اسـتعاذته بدالـة علـى أن اآليـة مـراد هبـا
خطــا المســلمين كمــا ذهــب إليــه بعــض المفســرين ،وال أهنــا هتديــد للمشــركين
والمؤمنين ،كما ذهـب إليـه بعـض السـلف؛ إال علـى معنـى أن مفادهـا غيـر الصـري،
صال ،للفريقين ألن قدرة اهلل على ذلك صالحة للفـريقين ،ولكـن المعنـى التهديـدي
( )8رواه البخاري يف الصحي.)1609( ،
( )0مفردات غريب القرآن للراغب ص.201
( )5جامع البيان .888/8
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غير مناسب للمسلمين هنا .وهذا الوجـه يناسـب أن يكـون الخـرب مسـتعمال يف أصـل
اإلخبــار ويف الزمــه فيكــون صــريحا وكنايــة وال يناســب المجــاز المركــب المتقــدم
بيانــه»  .هــذا وال تنــايف االســتعاذة اإلنصــات للــتالوة ألهنــا كلمــة خفيفــة  ،أفــاده
العراقي ،وقال« :يستحب لتالي القرآن ومستمعه إذا مـر بآيـة عـذا أن يسـتعيذ منـه،
وقد صر بذلك أصحابنا وغيرهم ،وقالوا :ال فرق بـين أن تكـون القـراءة يف الصـالة
وخارجها ،والصحي ،عند أصحابنا أن الملموم يفعل ذلك لقراءة اإلمام» .

سورة طه:
-2جوا قوله تعالى ﱡ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [.]09
ثبـت عــن ابــن مســعود  أنــه كـان يقــول بعــدها :ر زدين علمــا ،قــال علقمــة:
«طلبت عبداهلل فوجدته يف المسجد يصلي بين المغر والعشـاء ،فسـمعته يقـرأ طـه،
فلما بلا ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ ،قـال :ر زدين علمـًا ،ر زدين علمـًا ،ثالثـًا ثـم
ركع ،فقرأت األعراف وهو راكع» .
والخالصة :أن للقارئ أن يقول ذلك ،لكن على جهة الدعاء ،وليس علـى جهـة
الجوا  ،وقد قال اإلمام أحمد« :يعجبني يف الفريضة أن يدعو بما يف القرآن» فهذا
من هذا القبيل وليس من أجوبة القرآن الخاصة ،فيما يظهر لي ،ويحتمل أن يكون من
قبيل النوع األول ،وهو النوع المندرج تحت العموم.
ومناسبة هذا الدعاء جلية ،قـال أبـو حيـان« :وهـذا القـول متضـمن للتواضـع هلل،
والشكر له ،عند ما علم من ترتيب التعلم ،أي :علمتني مآر لطيفة يف بـا الـتعلم،
وأدبا جميال ما كان عندي ،فـزدين علمـا ،وقيـل :مـا أمـر اهلل رسـوله بطلـب الزيـادة يف
( )8التحرير والتنوير .092/2
( )0طر التثريب .888/5
( )5طر التثريب .880/5
( )1رواه عبــــدالرزاق ( ،)1212وابــــن أبـــــي شــــيبة ( ،)5662 ،5620والطــــرباين يف الكبيـــــر ،022/0
والمستغفري يف فضائل القرآن ( )62وإسناده صحي.،
( )2رواه أبو داود عنه (سنن أبي داود.)991 :
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شيء إال يف طلب العلم»  .وقال ابن عيينة« :ولـم يـزل  يف زيـادة مـن العلـم حتـى
توفاه اهلل . »

سورة النمل:
-8جواب قوله تعالى ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [.]20
ورد لهذه الجملة جوا وقد جاء من طريقين:
األول :قال الثعلبي" :وكان النبي  إذا قرأ هذه اآلية قـال :بـل اهلل خيـر وأبقـى
ّ
وأجل وأكرم" .
الثاين :روي عن قتادة أنه كان إذا قرأ ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ قال" :بل اهلل
خير وأبقى وأجل وأكرم" .
والصحي ،أنه ال يص ،هذا الجوا ألمرين:
األول :أن الحــديث عــن رســول اهلل  ال يصــ ،،وأمــا عــن قتــادة فعلــى فــرض
صحته فلقوال التابعين ليست حجة يف مثل هذا.
الثــاين :أن المناســبة بــين الجــوا واآليــة غيــر تامــة ،بمعنــى أن اآليــة تخاطــب
المشركين وليس المسـلمين ،والغالـب أن يكـون الجـوا هـو يف آيـة عامـة تخاطـب
الجميع أو المسلمين ،ألن الجوا بداهة لن يكون إال من المسلمين ،واالستفهام يف
( )8البحر المحيط .599/2
( )0تفسير ابن كثير .580/2
( )5ذكره الثعلبي يف تفسيره  ،080/2من غير إسناد ،ورواه البيهقي يف شعب اإليمـان ( ،)8082مـن طريـق
عمرو بن شمر (وصحف يف األصل إلى سمرة) عن جابر الجعفي قال :كان علي بن الحسين يذكر عن
النبي  ،فذكره يف حديث طويل ،وهـذا إسـناد منكـر ،عمـرو بـن شـمر مـتهم بالكـذ (كمـا يف ميـزان
االعتدال  ،)069/5وشيخه جابر الجعفي ضعيف (ميزان االعتدال ،)522/8ثم هو مرسل ألنه علـي
بـن الحسـين تــابعي لـم يــدرك النبـي  .وقـد أورده الزيلعــي يف (تخـريج األحاديــث الواقعـة يف تفســير
الكشاف  ،)82/5وقال" :منقطع بسند ضعيف إال أنه ليس فيـه مـن يعـرف بالكـذ ووضـع الحـديث
"قلت :وذلك ألنه وقع عنده :عمرو بن عمر ،وليس عمرو بن شمر ،واهلل أعلم.
( )1رواه عبد بن حميد كما يف الدر المنثور ( ،)522/6ولم أقف على إسناده.
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هذه اآلية "إنكار على المشركين يف عبادهتم متع اهلل آلهة أخرى " ،والمعنـى –كمـا
قال ابـن جريـر" :-قـل يـا محمـد لهـؤالء الـذين زينـا لهـم أعمـالهم مـن قومـك فهـم
يعمهون :آهلل الذي أنعم على أوليائه هـذه الـنعم التـي قصـها علـيكم يف هـذه السـورة،
وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذا التي ذكرها لكم فيهـا خيـر ،أمـا
تضـركم ،وال تـدفع عـن أنفسـها ،وال عـن
تشركون من أوثـانكم التـي ال تـنفعكم وال ّ
أوليائها سوءا ،وال تجلب إليها وال إليهم نفعا؟" .

سورة األحزاب:
-0جــــوا

قولــــه تعــــالى ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [.]26
جاء عن بعض السلف أن يستحب لمن سمع هذه اآليـة أن يصـلي ويسـلم علـى
النبي  ،سواء كان يف الصالة أو خارجها.
قــال مغيـــرة« :قلـــت إلبـــراهيم :أســـمع الرجـــل وأنـــا أصـــلي يقـــول :ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ أأصلي عليه؟ قال :نعم إن شئت» .
وقــال الحســن« :إذا قــال الرجــل يف الصــالة :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ فليصــل عليــه» ،وقــال ابــن ســيرين« :كــانوا إذا
قرأوا القران لم يخلطوا به ما ليس منه ويمضون كما هم»  .فـاختلف الحسـن وابـن
سيرين يف جوا هذه اآلية ،فاستحبه الحسن ولم يستحبه ابن سيرين.
والراج :،أنه إذا سمع اآلية استحب له الصالة والسالم على النبـي  وكـذا إذا
قرأها ،قال ابن كثير« :والمقصود مـن هـذه اآليـة :أن اهلل سـبحانه أخـرب عبـاده بمنزلـة
( )8تفسير ابن كثير .028/6
( )0تفسير الطربي  ،195/80وانظر :المحرر الوجيز  ،066/1والجامع ألحكام القرآن .008/85
( )5مصنف ابن أبي شيبة ( )6206يف با ترجمته :الرجل يصلي فيمر بالصالة على النبي .
( )1مصنف ابن أبي شيبة (.)6202
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عبــده ونبيــه عنــده يف المــأل األعلــى ،بلنــه يثنــي عليــه عنــد المالئكــة المقــربين ،وأن
المالئكة تصلي عليـه ،ثـم أمـر تعـالى أهـل العـالم السـفلي بالصـالة والتسـليم عليـه،
ليجتمع الثناء عليـه مـن أهـل العـالمين العلـوي والسـفلي جميعـا»  .والصـالة علـى
النبي  من جنس األذكار التي جاءت يف الصالة.

سورة الطور:
-82جوا قوله تعالى ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [.]02
ورد عن عائشة وأسماء  أهنما قالتا جوابا على هذه اآلية :ر من علي وقنـي
عذا السموم.
فعن أبي الضحى« :أن عائشـة مـرت هبـذه اآليـة ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﱠ فقالـت :ر مـن علـي ،وقنـي عـذا السـموم»  .ويف روايـة قالــت:
«اللهم من علينا وقنا عذا السموم إنك أنت الرب الرحيم ،وذلك يف الصالة» .
ـت علــى أســماء وهــي تقــرأ ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ
وعــن عبــاد بــن حمــزة قــال« :دخلـ ُ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ ،قال :فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو ،قال عبـاد:
رجعت ،وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو» .
فذهب ُت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم
ُ
ويظهر لي أن هذا من النـوع األول مـن أنـواع أجوبـة اآليـات القرآنيـة ،ألهنـا مـن
قبيل االستعاذة من النار عند ورود اسمها ،ولـذا فقـد تـرجم عليـه ابـن أبـي شـيبة« :يف
الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذا » .
( )8تفسير ابن كثير .122/6
( )0رواه عبدالرزاق يف المصنف (.)1219
( )5رواه ابن أبي شيبة يف المصنف (.)6208
( )1رواه ابن أبي شيبة (.)6200
( )2مصنف ابن أبي شيبة .525/1
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سورة الرحمن:
-88جوا قوله تعالى ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [.]85
ورد يف جواهبا أن يقال :وال بآالئـك ربـي نكـذ  ،أو :لـيس بنعمـة ربنـا نكـذ ،
وقد جاء بذلك حديثان.
األول :حديث جابر قال« :قرأ علينا رسول اهلل  سورة الـرحمن حتـى ختمهـا،
فقال :مالي أراكم سكوتًاَ ،للج ُّن كانوا أحسن منكم رد عا ،ما قـرأت علـيهم هـذه اآليـة
َ
بشــيء مــن نعمائــك ربنــا
مــن مــرة ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ إال قــالوا :وال

َ
بشيء من آالئك ربنا نكذ » .
نكذ َ ،ف َل َك الحمد» ،ويف لفظ« :إال قالوا :وال
الثاين :حديث ابن عمر« :أن رسول اهلل  قرأ سـورة الـرحمن ،أو ُقرئـت عنـده،

فقال :مالي أسمع الجن أحسن جوابًا لردها مـنكم ،قـالوا :ومـا ذلـك يـا رسـول اهلل؟
قال :ما أتيت على آيـة منهـا ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ إال قالـت :لـيس بنعمـة
ربنا نكذ » .
فهذا الحديث صحي ،،وعليه فإن هذا الجوا مستحب.
كثيـرا ،فقـد يغفـل اإلنسـان أو
ومن الحكمة يف استحبابه :أن هـذه اآليـة تكـررت ع
يسهو لكثرة تكرار هذه اآلية ،أو ال ينتبه لما يف السورة من نعم يعددها الباري سبحانه
وتعالى ،فجاء هذا الجوا ليجعـل القلـب واللسـان مرتبطـا هبـذه اآليـة ،ممـا يجعـل
المستمع يتتبعها وينتظر قراءهتا كي يردد بعدها الجوا .
ومناسبة الجوا لآلية ظاهرة ،وقد بينها المفسرون :ألن معنى فبلي آالء ربكما
تكذبان :فبلي نعم ربكما معشر الجن واإلنس من هذه النعم تكذبان .
( )8رواه الرتمذي ( ،)5000وقال"" :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم عـن زهيـر
ابن محمد ،قال ابن حنبل :كلن زهير بن محمد الذي وقع بالشـام لـيس هـو الـذي يـروي عنـه بـالعراق،
كلنه رجل آخر قلبوا اسمه ،يعني لما يروون عنه من المناكير ،وسمعت محمـد بـن إسـماعيل البخـاري
يقول :أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير ،وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة ".
( )0رواه ابن جرير  ،801/02والمستغفري يف فضائل القرآن ( )052وصححه الهيثمي يف (مجمع الزوائد
 )021/2والسيوطي يف الدر المنثور (.)602/2
( )5تفسير الطربي .00/00
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قــال ابـــن كثيـــر « :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ أي :فبــلي اآلالء يـــا معشـــر
الثقلين ،من اإلنس والجن تكذبان؟ قالـه مجاهـد ،وغيـر واحـد ،ويـدل عليـه السـياق
بعــده ،أي :ال ـنن َع ُم ظــاهرة علــيكم وأنــتم مغمــورون هبــا ،ال تســتطيعون إنكارهــا وال
جحودها ،فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون" :اللهم ،وال بشيء من آالئك ربنـا
ن
نكـذ  ،فلــك الحمـد" .وكــان ابــن عبـاس يقــول" :ال بل نيهـا يــا ر " ،أي :ال نكــذ
بشيء منها»  .ولفـظ حـديث ابـن عبـاس« :ال بليتهـا يـا ر ّ »  ،فكانـت هـذه اآليـة
وأخواهتا مسب َبة عن النعم التي وردت قبلها .
والحديث يدل على أن المستمع هو الذي يقول ذلك ،وليس القارئ ،ألن النبي
 قرأ عليهم السورة فما سمعوه قال ذلك ،بل أرشدهم إلى أن يقولوا هم ذلـك عنـد
سماع اآليـة ،ولعـل سـبب ذلـك :أن قولـه ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ تكـرر يف
السورة كثيرا ،فلو أراد القارئ أن يجيب عليها فربما صارت السورة أطول من أطـول
منها ،ولذلك استحب النبي  الجوا للمستمع دون القارئ.
وأزال ابن جرير إشكا ع
ال على التثنيـة يف قولـه :ﱡ ﲜ ﱠ ،فقـال« :فـإن قـال :لنـا
قائــل :وكيــف قيــل :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ فخاطــب اثنــين ،وإنمــا ذكــر يف
أول الكـالم واحـد ،وهـو اإلنسـان؟ قيـل :عـاد بالخطـا

يف قولـه :ﱡ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﱠ إلــى اإلنســان والجــان ،ويــدل علــى أن ذلــك كــذلك مــا بعــد هــذا مــن
الكالم ،وهو قولـه :ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﱠ وقد قيل :إنما جعل الكالم خطابا الثنـين ،وقـد ابتـدئ الخـرب عـن واحـد،
لما قد جرى من فعل العـر تفعـل ذلـك ،وهـو أن يخـاطبوا الواحـد بفعـل االثنـين،
( )8تفسير ابن كثير .121/2
( )0تفسير الطربي .00/00
( )5نظم الدرر للبقاعي .820-829/80
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فيقولون :خلياها يا غـالم ،ومـا أشـبه ذلـك»  .وأفـاد القرطبـي أن لفـظ األنـام أصـالع
يدخل فيه الجان .

سورة الذاريات:
-80جوا قوله ﱡ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ [.]90
ورد أن جوا هذه اآلية قول :أشهد.
فعن عبداهلل بن السائب قال« :أخر عمر بن الخطـا العشـاء اآلخـرة ،فصـليت،
ـرأت والــذاريات ،حتــى أتيــت علــى قولــه ﱡ ﲘ ﲙ
ودخــل فكــان يف ظهــري ،فقـ ُ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ فرفع صوته حتى مأل المسجد :أشهد» .
ويف لفظ من طريق جعفر بن إ َياس قال« :دخل عمر بن الخطـا المسـجد وقـد
ُسب َق ببعض الصالة ،فنشـب يف الصـف ،وقـرأ اإلمـام ﱡ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﱠ فقال عمر :وأنا أشهد» .
والمراد بالرزق المطر ،وما يوعدون هو الجنة  ،ومن سياق الرواية يحتمـل أن
يكون عمر رفع صوت بذلك ألنه حفزه الن َفس عند الدخول يف الصف ،فرفـع صـوته
بمــا كــان يــدور يف نفســه ،فخرجــت هــذه الكلمــة مــن عمــر رضــي اهلل مخــرج التــدبر
والتفكر ،ويحتمل كذلك أنه من جوا اآليات ،واهلل أعلم.

سورة الواقعة:
-85جوا قوله تعالى ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ []20اآليات.
المـدَ ري
ُروي لهذه اآليات جوا  ،فقد قال شداد بـن جابـانُّ « :
بـت عنـد حجـر َ
( )8تفسير الطربي .00/00
( )0الجامع ألحكام القرآن .829/82
( )5رواه أبو عبيد يف الفضائل ( )22ومن طريقه المستغفري ( ،)21بإسناده صحي.،
( )1رواه أبو عبيد ( )28أبو عبيد ومن طريقه المستغفري ( ،)22وهو منقطع ألن جعفرا لم يلق عمر .
( )2تفسير ابن كثير .58/2

11

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

فســمعته وهــو يصــلي مــن الليــل يقــرأ ،فمــر هبــذه اآليــة ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠقال :بل أنت يا ر  ،بل أنت يا ر  ،بل أنت يـا ر ،
ثم قرأ ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ قال :بـل أنـت يـا
ر  ،بــل أنــت يــا ر  ،بــل أنــت يــا ر  ،ثــم قــرأ ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ قـال :بــل أنـت يــا ر  ،بـل أنــت يـا ر  ،بــل
أنــــت يــــا ر  ،ثــــم قــــرأ ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﱠ قال :بل أنت يا ر  ،بل أنت يا ر  ،بل أنت يا ر » .
قلت :والظاهر أن هـذا لـم يقلـه حجـر مـن بـا جـوا اآليـات القرآنيـة ،وإنمـا
خرج منه مخرج التدبر والتلمل ،ولذا لم يرد عن أحد من السـلف جوا عبـا لهـذه اآليـة،
ولعل ذلك ألن اآلية تقرير ال استفهام  ،فال يناسبها هذا الجوا المبني علـى كـون
االستفهام على بابه.

تبارك الملك:
-81جــــــوا

قولــــــه تعــــــالى ﱡ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸﱠ[.]52
ذكر بعض المفسرين أن جوا هذه اآلية أن يقول :اهلل ر العالمين.
قال يف الجاللين« :ويستحب أن يقول القارئ عقـب معـين« :اهلل ر العـالمين»
كما ورد يف الحديث ،وتليت هذه اآلية عند بعض المتجربين فقال :تـليت بـه الفـؤوس
والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي ،نعوذ باهلل من الجراءة على اهلل وعلى آياته».
( )8مصنف عبد الرزاق ( ،)1225وحجـر المـدري تـابعي مـن الـيمن ،تـويف قبـل سـنة ( 02تـاريخ اإلسـالم
للذهبي .)009/0
( )0تفسير ابن كثير  ،02/9نظم الدرر .002/80
( )5تفسير الجاللين .222
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وذكره السخاوي يف تفسيره  ،واستحبه بعض الفقهاء .
وال شك أن اهلل هو القادر على أن يليت بماء معين ،إال أن الجوا بقوله :اهلل ر
العالمين لم أجده يف حديث عن النبي  وال عن أحد من السلف ،وهـو كـذلك غيـر
مناسب لآلية:
وذلك ألن اآلية يف مخاطبـة المشـركين ولـيس المـؤمنين ،وعلـى وجـه التحـدي
لهم ،واالحتجاج عليهم- ،واآليات قبلها تدل علـى ذلـك بوضـو  ،فـإن «المقصـود
من اآلية أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه عليهم ويـريهم قـب ،مـا هـم عليـه مـن الكفـر
والمعنى أخربوين إن صار ماؤكم ذاهبًا يف األرض فمن يلتيكم بماء معـين فـال بـد أن
يقولوا هو اهلل تعالى فيقال لهم حينئذ فلم تجعلون معه من ال يقدر علـى شـيء أصـالع
شريكًا له يف العبودية فهذا محال» .
قــال ابــن جريــر« :يقــول تعــالى ذكــره لنبيــه محمــد ُ :قــل يــا محمــد لهــؤالء
المشركينَ :أ َر َأي ُتم أيها القوم العادلون باهلل ،ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ يقـول :غـائرا ال
تنالــه الــدالء ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ يقــول :فمــن يجيــئكم بمــاء معــين ،يعنــي
بــالمعين :الــذي تــراه العيــون ظــاهرا »  ،فكلنــه قــال :أي هــل تســتطيع آلهــتكم التــي
عدلتموها باهلل سبحانه وتعالى أن تلتيكم بالماء الجاري!.

سورة القيامة:
-82جوا قوله تعالى ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ[]12
ورد يف جوا هذه اآلية أن يقال :بلى ،أو :اللهم فبلى ،أو اللهم سبحانك بلى.
والدليل على ذلك:
 -8حــديث ابــن عبــاس « :أنــه كــان إذا قــرأ ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
( )8تفسير السخاوي .165/8
( )0كالخطيب الشربيني يف مغني المحتاج ( ،)508/8والرملي يف هناية المحتاج (.)219/8
( )5لبا التلويل .508/1
( )1تفسير الطربي .859/05
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ﲩ ﲪ ﱠ [القيامــة ]12:قــال :اللهــم ســبحانك بلــى ،وإذا قــرأ ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﱠ [األعلــى ]8:قــال :ســبحان ربــي األعلــى ،وإذا قــرأ ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﱠ [التين ]2:قال :بلى» .
ويف روايــــة عــــن ابــــن عبــــاس قــــال« :إذا قــــرأت ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ
[األعلــى ،]8:فقــل :ســبحان ربــي األعلــى ،وإذا قــرأت ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ فقــل :ســبحانك اللهــم فبلــى ،ويف لفــظ :اللهــم فبلــى ،لــم يــذكر
سبحانك ،ويف لفظ :سبحانك فبلى ،وكلها ثابتة عنه» .
قـرأت التـين
 -0ويشهد له حديث جـابر بـن عبـداهلل أن رسـول اهلل  قـال« :إذا
َ
والزيتــون فبلغــت ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ فقــل :بلــى ،وإذا قــرأت ال أقســم بيــوم
القيامة فبلغت :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ فقل :بلى» .
 -5وله شاهد من حـديث أبـي هريـرة :رواه إسـماعيل بـن أميـة قـال :سـمعت أعرابيـًا
يقول :سمعت أبا ُه َريرة يقول :قـال رسـول اهلل « :مـن قـرأ مـنكم بـالتين والزيتـون فـانتهى
إلى آخرها :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ []9؟ فليقل :بلـى ،وأنـا علـى ذلـك مـن
الشــاهدين .ومــن قــرأ :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ فــانتهى إلــى :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [ ]12؟ فليقـل :بلـى ،ومـن قـرأ :والمرسـالت فبلــا ﱡ ﳜ

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ [ ]22؟ فليقل :آمنا باهلل» .
( )8رواه عبدالرزاق يف تفسيره  ،595/5ومن طريقه المستغفري يف الفضائل ( )25وإسناده صحي.،
( )0رواه ابو عبيد ص ،25والبيهقي يف الشعب  ،522/0والمستغفري يف الفضائل (.)28،20
( )5رواه المستغفري يف فضائله ( )22وهو حديث منكر ،ألنه مـن روايـة إسـحق بـن عبـداهلل بـن أبـي فـروة،
وهو مرتوك ،وقد تفرد به عن محمد بن المنكدر (ميزان االعتدال .)805/8
( )1اختلف فيه على إسماعيل ،فهكذا رواه سفيان بن عيينـة عنـه :رواه أحمـد ( )010/0وأبـو داود ()992
والرتمذي ( ،)5512وابن السني ( ،)152وقد رواه عبدالرزاق ( )1220عن معمـر عـن إسـماعيل بـن
أمية – فلرسله  -أن النبي  كـان إذا قـرأ (التـين) وبلـا ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ قـال:

بلــى ،وإذا قــرأ ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ قــال :بلــى ،وإذا قــرأ ﱡ ﳜ

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ قال :آمنا باهلل وبما أنزل ،ورواه أبو عبيد ( )20عن إسماعيل بن إبـراهيم،

=
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صـحابي لـم يسـم :عـن موسـى بـن أبـي عائشـة قـال« :كـان
 -1وله شاهد من حديث
ٍّ

رجل يصلي فوق بيته ،فكان إذا قـرأ :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ

[ ]12؟ قال :سبحانك ،فبلى ،فسللوه عن ذلك فقال :سمعته من رسول اهلل . »

مناسبة الجواب لآلية:
هذه اآليات من سورة القيامة تتحدث عـن رجـل كـافر  -قيـل إنـه أبـو جهـل -
أيظـن
ظن أنه سيرتك سـدى ،فقـال  ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ أي:
ّ
هذا اإلنسان الكافر باهلل أن يرتك همال أن ال يؤمر وال ينهى ،وال يتعبد بعبادة ،وأنه إذا
=

عن إسماعيل بن أمية ،عن عبد الرحمن بن القاسم ،قال :قال أبو هريرة ،وقفه ولم يرفعه ،رواه ابن أبـي
حاتم يف العلل  ،02/0والمستغفري يف الفضائل  ،90وصح ،أبو زرعة هذه الرواية ،فقـال :الصـحي،
إســماعيل بــن أميــة عــن عبــدالرحمن بــن القاســم عــن أبــي هريــرة موقــوف أهـــ (العلــل  ،)02/0ومــال
الدارقطني إلى صحة حديث ابن عيينة (العلل .)016/88
( )8رواه أبــو داود ( ،)991ومــن طريقــه البيهقــي  .582/0وصــححه األلبــاين ،لكــن أبــا عبيــد قــد رواه عــن
موسى بن أبي عائشة ،عن رجل ،عن آخر ،عن آخر ،أنه كان يقـرأ فـوق بيـت لـه فرفـع صـوته ﱡ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ فقال« :سبحانك اللهم وبلى» ،فسئل عـن ذلـك ،فقـال:
سمعت رسول اهلل  يقوله ،فهذا أص ،،ألن موسى لم يرو عن صحابي ،وعامة حديثـه عـن التـابعين،
وقال النقاد إن روايته عن أمثال سليمان بن صرد وعمرو بن حريـث مرسـلة ،وأثبـت البخـاري لـه رؤيـة
عمرو بن حريث (هتذيب الكمال  ،02/00سير أعالم النبالء .)822/6
وبقي من شواهد هذا الحديث:
 -8حديث أبي أمامة :أخرج ابن النجار يف تاريخه عن أبي أمامة قـال « :صـليت مـع رسـول اهلل  بعـد
حجته فكان يكثر مـن قـراءة ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ فـإذا قـال ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ سمعته يقول" :بلى وأنا على ذلك مـن الشـاهدين ".ذكـره السـيوطي يف
الدر المنثور (( )561/9ووقع يف النسخة تحريف ابن النجار إلى البخاري).
 -0حديث الرباء :أخرجه القطيعي يف الجزء المسمى بللف دينار ( )008مـن حـديث يـونس عـن الـرباء
ابن عاز قال :لما نزلت هذه اآليـة :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ قـال
رسول اهلل  « :سبحانك وبلى».
إال ان يونس ال يدرى من هو (ميزان االعتدال  )190/1واهلل أعلم.
 -5مرسـل قتــادة ،رواه ابـن جريــر يف التفسـير ( ،)802/00ولفظــه :عـن قتــادة يف قولــه :ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠُ :ذكر لنا أن رسول اهلل  كان إذا قرأها قال« :سبحانك وبلى«.
( )0تفسير الطربي  ،90/01وحتى لو كان هو سبب نزول اآلية فالعربة بالعموم.
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مات لن يرجع ولن يعود.
فذكر سبحانه هذا المتكرب بلصله الذي خلقه منه ،وأنه كان نطفة من منـي يمنـى،
فقال له تعالى ذكره :ألم يك هذا المنكر قدرة اهلل على إحيائه من بعد مماته ،وإيجاده
َ
منـي ،وهـذا المنـي ميـت ال
من بعد فنائهُ ،نطف عة :يعني :ماء قليال يف صلب الرجل من ّ

حياة فيه ثم تدرج يف خلقه حتى جعله إنسانا سويا ،وذكـرا أو أنثـى ،فهـذا الـذي ابتـدأ

الخلق أيعجز أن يحيي الميت وهـذه هـي أفعالـه وقدرتـه ،ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ ،وهذا السؤال فيه توقيف وتوبيخ لمنكر البعث.
قال ابن جرير« :يقول تعالى ذكره :أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا اإلنسان من
نطفة ،ثم علقة حتى صيره إنسانا سويا ،له أوالد ذكـور وإنـاث ،بقـادر علـى أن يحيـي
الموتى من مماهتم ،فيوجدهم كما كانوا من قبل مماهتم ،يقول :معلوم أن الذي َقـدر
َ
مني يمنى ،حتى صـيره بشـرا سـو عيا ،ال ُيعجـزه إحيـاء
على خلق اإلنسان من نطفة من ّ
ميت من بعد مماته ،وكان رسول اهلل  إذا قرأ ذلك قال :بلى» .

فمن هنا ناسب أن يقول المؤمن المصدق بموعود اهلل :بلى ،خال عفا للكافر الذي
ال يصدق بذلك.

سورة اإلنسان:
-86قوله تعالى :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [.]8

ورد أن بعــض الصــحابة قــال جوابــا لهــا :إي وعزتــك ،فجعلتــه ســميعًا بصــير عا،

وحيًا وميتًا ،ويف بعض الروايات :ليتها تمت.
وهذه الروايات ذكرها أبو عبيد والمستغفري يف بـا جـوا اآليـات والشـهادة
لها  ،ولذا سلذكرها ثم أبين الصحي ،فيها.
الرواية األولـى« :سـمع عمـر رجـالع يقـول :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
( )8جامع البيان .90/01
( )0فضائل القرآن ألبي عبيد ص ،810فضائل القرآن للمستغفري .821/8
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ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ فقال عمر :ليتها تمت» .
وعن ابن مسعود« :أنه سـمع رجـال عيتلـو هـذه اآليـة ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ فقال ابن مسعود :يا ليتها تمت ،فعوتب يف قولـه هـذا،
فلخذ عودا من األرض فقال :ياليتني كنت مثل هذا» .
وله إسناد آخر بلفظ« :أال ليت ذلك تم» .
الرواية الثانية :وهي رواية وردت يف بعـض ألفـا حـديث ابـن مسـعود السـابق،
وهي« :أن عبـداهلل بـن مسـعود سـمع رجـالع يقـرأ ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ فقال :إي وعزتك ،فجعلته سميعًا بصير عا ،وحيًا وميتًا» .
وجاء نحوه عن عمر  ،فقد قال جعفر بن ُبرقان« :بلغني أن عمر بن الخطـا
تــال هــذه اآليــة ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ فقــال :إي

وعزتك يار  ،فجعلته سميعًا بصير عا وحيًا ميتًا» .
ونالحظ ما يلي:

أو ع
ال :أن الروايات يف ذلك ضعيفة وال تص ،سندع ا.
ثانيًا :على فرض صحتها فإهنا ليست من قبيل جوا اآليات.
ثالثًا :تمني ابن مسعود  أهنا تمت يتبين وجهه بمعرفة معنى اآلية.
فإن االستفهام بمعنى الخرب والتقرير ،والمعنـى مـا ذكـره الفـراء« :قـد أتـى علـى
اإلنسان حين من الـدهر» .وقـال« :وهـل قـد تكـون جحـدا ،وتكـون خـربا ،فهـذا مـن
الخــرب ألنــك قــد تقــول :فهــل وعظتــك؟ فهــل أعطيتــك؟ تقــرره بلنــك قــد أعطيتــه
( )8رواه أبــو عبيــد  ،22والمســتغفري  ،26ويف إســناده زيــاد بــن أبــي مســلم ضــعيف ،ثــم هــو منقطــع عــن
عمر(ميزان االعتدال .)05/0
( )0رواه المســتغفري يف فضــائله ( ،)22ويف إســناده يزيــد بــن أبــي زيــاد ،لــين الحــديث (ميــزان االعتــدال
 ،)105/1ثم هو منقطع بينه وبين ابن مسعود.
( )5رواه ابن أبي شيبة (.)51226
( )1رواه أبو عبيد يف فضائله ( )28ومن طريقه المستغفري ( .)92بنفس اإلسناد السابق.
( )2رواه المستغفري يف فضائل القرآن ( ،)02وهو ضعيف ألنه منقطع.
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ووعظته ،...وقوله تبارك وتعالى :لم يكن شـيئا مـذكورا يريـد :كـان شـيئا ،ولـم يكـن
مذكورا ،وذلك من حين خلقه اهلل من طين إلى أن نفخ فيه الرو » .
والمقصود باإلنسان يف هذه اآليـة هـو آدم  ،يف قـول الجمهـور  ،وقيـل :إنـه
جميع الناس ،فعلى هذا يكون اإلنسان اسم جنس .
والحين من الدهر الذي لم يكن فيه آدم مـذكورا هـو مكثـه طينـا مصـورا قبـل أن
ينفخ فيه الرو  ،قال ابن جرير « :فذلك قدر الحين الذي ذكـره اهلل يف هـذا الموضـع،
قـالوا :ولـذلك قيـل :ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ ألنـه
أتى عليه وهو جسم مصور لم تنفخ فيه الرو أربعون عاما ،فكان شـيئا ،غيـر أنـه لـم
مذكورا ،قالوا :ومعنى قولـه :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ لـم يكـن شـيئا لـه
يكن شي عئا
ع
نباهة وال رفعة ،وال شرف ،إنما كان طينعا الز عبا وحم عل مسنو عنا» .
وعلى القول الثاين يف المراد من اإلنسان يكون الحين :زمان كونه نطفة ،وعلقة،
ومضغة .
وعلى هذا فإنه لما تليت على ابن مسعود تمنى لو بقي اإلنسان غير مذكور ،فلم
يخلق ولم يوجد ،ولم ُيكلف ،قال الزمخشري« :وعن بعضهم :أهنا تليت عنده فقال:
ليتها تمت ،أراد :ليت تلك الحالة تمت ،وهي كونه شيئا غير مذكور ولم يخلـق ولـم
يكلف»  .فهذا ليس من با جوا اآليات ،يزيد ذلك وضـوحا أنـه روي عـن أبـي
بكر الصديق أنه قال« :ليتها تمت فال نبتلى»  .قال القرطبـي« :أي ليـت المـدة التـي
أتت على آدم لم تكن شيئًا مذكور عا تمت على ذلك ،فال يلد وال يبتلى أوالده» .
( )8معاين القرآن  ،085/5وانظر :الكشاف .662/1
( )0جامع البيان .92/01
( )5زاد المسير  .521/1ورجحه ابن عطية .129/2
( )1جامع البيان .99/01
( )2زاد المسير .521/1
( )6الكشاف .662/1
( )2الجامع ألحكام القرآن .802/80
( )9الجامع ألحكام القرآن .802/80
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من سورة المرسلت:
-82جوا قوله تعالى ﱡ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ [.]22
روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول جوا هذا اآلية :آمنت باهلل وما أنزل.
فعــن أبــي هريــرة قــال« :وإذا قــرأ والمرســالت عرفــا فــانتهى إلــى آخرهــا أو بلــا
آخرها ﱡ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ فليقل :آمنت باهلل وما أنزل» .
والذي يظهر لي:
أنه ال يستحب قول ذلك ،ألمرين :األول :أن هذا الحـديث ضـعيف ،الثـاين :أن
اآلية واردة يف سياق خطا المشركين ،والمعنى« :إن لم يصدقوا بـالقرآن الـذي هـو
المعجز والداللة على صدق الرسـول  ،فبـلي شـيء يصـدقون» وألهنـا خطـا
للمشركين ال يحسن الجوا عليها.

سورة األعلى:
-89جوا قوله ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [األعلى.]8:
ورد عن جماعة من الصحابة أهنم قالوا يف جواهبا :سبحان ربي األعلى.
فعن علي بـن أبـي طالـب أنـه قـرأ ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ فقـال« :سـبحان
ربي األعلى» ،زاد يف بعض الروايات« :يف الصالة»  ،ويف بعض الروايات :فقيل له:
له« :أتزيد يف القرآن قال :ال إنما أمرنا بشيء فقلته» .
( )8رواه أبو عبيد ( ،)20ومن طريقه المستغفري ( ،)90ويف إسناده اختالف واضطرا  ،مـر ذكـر بعضـه يف
سورة القيامة ،ورواه عبدالرزاق يف المصـنف ( )1220عـن معمـر عـن إسـماعيل بـن أميـة أن النبـي 
فذكره ،فالحديث مرسل.
( )0الجامع ألحكام القرآن .860/80
( )5رواه البيهقي يف السنن  ،588/0والمستغفري يف الفضائل ( )92من طريـق المسـيب بـن عبـد خيـر عـن
دي من رواية سـفيان عنـه ،أخرجـه عبـدالرزاق ( ،)1210وأبـو
الس ُّ
أبيه عنه ،وقد تابع المسيب عن أبيه ُّ
ُع َبيد ص  ،20وابن أبي شيبة ( )9618زاد :وهو يف الصالة.
( )1نقله القرطبي يف التفسير ( )81/02من كتا ابن األنباري بإسناده.
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وثبت هذا أيضًا عن أبي موسى األشعري  ،وابن الزبير  ،وابن عمر  .وجاء
من حديث ابن عباس ،واختلف عنه فبعضهم رفعه وبعضهم وقفه .
ويؤخذ من هذه الروايات استحبا قول :سبحان ربـي األعلـى عنـد قـراءة هـذه
اآلية ،والقارئ والمسـتمع يف ذلـك سـواء ،قـال القرطبـي« :يسـتحب للقـارئ إذا قـرأ
ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ أن يقــول عقبــه :ســبحان ربــي األعلــى ،قالــه النبــي ،
وقاله جماعة من الصحابة والتابعين» .
وإنما ناسب هذا الجوا امتثا ع
ال ألمر اهلل  ،قال الطـربي« :أي نـزه اسـم ربـك
أن تــدعو بــه اآللهــة واألوثــان ،لمــا ذكــرت مــن األخبــار ،عــن رســول اهلل  ،وعــن
الصحابة أهنم كانوا إذا قرءوا ذلك قالوا :سبحان ربـي األعلـى ،فبـين بـذلك أن معنـاه
كان عندهم معلوما :عظم اسم ربك ونزهه» .

سورة التين:
-80جوا قوله ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [:]9
يقول يف الجوا  :بلى وأنا على ذلك من الشـاهدين .وقـد مـر ذكـر حـديث أبـي
( )8وهــو موقــوف بإســناد صــحي ،،رواه عبــدالرزاق ( ،)1210وابــن أبــي شــيبة يف المصــنف (،)9612
والبيهقي يف السنن  ،588/0والمستغفري يف الفضائل ( ،)95وعند بعضهم أنه كان يف صالة الجمعة.
( )0وهو موقوف عليه ،رواه ابن أبي شيبة ( ،)9610والمستغفري ( )91وإسناده صحي ،أيضًا.
( )5موقو عفا عليه رواه أبو عبيد ( )25والمستغفري ( ،)96وإسناده صحي.،
( )1فرواه وكيع نا أبي عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي  كان إذا قرأ ﱡ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ قال :سبحان ربي األعلى .وهذا إسناد صحي ،،رواه من طريقـه المسـتغفري (،)92
وقد رواه وكيـع عـن إسـرائيل مثـل ذلـك ،رواه أبـو داود  ،995وأحمـد ،050/8والبيهقـي يف السـنن
 ،582/0والضياء يف المختارة  ،560/82وكذلك رواه شريك عن مخول عـن البطـين عـن سـعيد بـن
جبير عن ابن عباس مرفوعا ،وحديثه يف المختارة ،فهذا يقوي الرفع.
لكن رواه سفيان عـن أبـي إسـحق فلـم يـذكر فيـه عـن النبـي  ،أخرجـه أبـو ُع َبيـد ص  25والطـربي يف التفسـير،
وتابعه معمر رواه عبدالرزاق  ،1228تابعهما شعبة رواه البيهقي يف الشعب  ،522/0واهلل أعلم.
( )2الجامع ألحكام القرآن .80/02
( )6تفسير الطربي .569/01
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هريرة . 
وص ،ذلك عن ابن عباس  موقوفا  ،وعليـه :فيسـتحب قـول هـذا الجـوا
بعد هذه اآلية.
وأمــا مناســبة الجــوا

لآليــة ،فــإن معنــى :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ

أي :أما هو أحكـم الحـاكمين ،الـذي ال يجـور وال يظلـم أحـدا ،ومـن عدلـه أن يقـيم
القيامة فينصف المظلوم يف الدنيا ممن ظلمه .
قال القرطبي« :وألف االستفهام إذا دخلت عل النفي ويف الكالم معنى التوقيف
صار إيجابا- ،أي أن االستفهام تقريري  -وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
 إذا قــرأ :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ قــاال :بلــى ،وأنــا علــى ذلــك مــن
الشاهدين ،ف ُيختار ذلك» .

جواب القواقل :
-02وهـــــــــــــــي ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ و ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

و ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ.
قال عمرو بن عثمان :أخربين من قـال لـه أبـو جعفـر « :إذا قـرأت ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱠ فقل أنت :هو اهلل أحد» .
ويف لفظ آخر عنه« :إذا قرأت ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ فقل أنت :اهلل أحـد اهلل
الصمد .وإذا قرأت ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ فقل أنت :أعوذ بر الفلق .وإذا
( )8يف سورة القيامة ،وقد رواه أحمد ( ،)2500وأبو داود ( ،)992والرتمذي (.)5512
( )0فضائل القرآن للمستغفري (.)25
( )5تفسير ابن كثير .152/9
( )1التحرير والتنوير .158/52
( )2الجامع ألحكام القرآن .882/02
( )6سميت القواقل ألنه تبتدئ بقل ،وتسمى المعوذات كذلك( ،أسـرار ترتيـب القـرآن ص )825واخـرتت
القواقل بدل المعوذات ألن الجوا خرج على كلمة :قل.
( )2رواه البيهقي يف الشعب  ،0250وال يثبت ألن يف إسناده رجال مجهوال.
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قرأت ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ فقل أنت :أعوذ بر الناس« .
وال وجه لهذا الجوا من جهتين:
األولى :لم يثبت هذا عن النبي  وال عن أحد من أصحابه.
الثاين :أنه جاء عن النبي  أنه قال« :قيـل لـي قـل فقلـت» ،قـال ُأبـي  :فـنحن
نقول كما قال رسول اهلل  . ولم يذكر هذا الجوا الذي قد يفهم منه أن لفظة قل
زائدة ،وليس كذلك.

*

*

*

( )8رواه أبو عبيد يف الفضائل ص  ،820وفيه عمر بن عطيـة قـال أحمـد :ال أعرفـه (العلـل  ،)8610وذكـره
ابن حبان يف الثقات .890/2
( )0رواه البخاري .1026
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اخلامتة
يف هناية هذا البحث أسجل بعض النتائج:
-8جوا اآليات وتصـديقها مـن آدا تـالوة القـرآن المنسـية ،وقـد نبـه عليهـا
بعض من ألف يف آدا القرآن وعلومه ،فضال عن المفسرين.
-0من جوا اآليات ما هو عام يتكرر عند كل ذكر جنة أو نار أو رغبة أو رهبة،
وهو النوع األول.
-5مــن جــوا اآليــات أجوبــة مخصوصــة تقــال بعــد آيــات مخصوصــة ،وقــد
أحصاها البحث يف عشرين موض ععا.
-1ليس كل ما ذكـر مـن أجوبـة اآليـات صـحي ،،بـل فيهـا الصـحي ،والضـعيف
والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين.
-2ظهرت مناسبة جلية بين األجوبة الواردة الثابتة وبين معنى اآلية.
-6ترج ،لدى الباحث أن ما صـ ،مـن أجوبـة اآليـات يسـتحب قولـه بعـدها يف
الصالة وخارجها ،سواء كانت الصالة فرضا أو تطوعا.
واهلل الموفق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

*

*
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املصادر واملراجع
.8

البخاري :محمد بن إسماعيل البخاري ( ،)026صحي ،البخـاري :الجـامع
المسند الصحي ،المختصـر مـن أمـور رسـول اهلل  وسـننه وأيامـه ،تحقيـق
محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،ط.8100 ،8

.0

ابن تيمية :أحمد بن عبدالسالم الحراين ( ،)209مقدمـة يف أصـول التفسـير،
مكتبة الحياة ،بيروت.8122 ،

.5

ابن الجوزي :جمال الدين أبو الفرج البغدادي ( ،)202زاد المسـير يف علـم
التفسير ،دار الكتا العربي-بيروت.

.1

ابن أبي حاتم :عبدالرحمن بن محمد الرازي ( ،)502تفسير القرآن العظيم،
دار الباز.8180 ،

.2

ابـن حبـان :محمـد بـن حبـان التميمـي ( ،)521صـحي ،ابـن حبـان ،تحقيــق
شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة.8181 ،

.6

ابــن حجــر :أحمــد بــن علــي العســقالين ( ،)920تقريــب التهــذيب ،تحقيــق
محمد عوامة ،دار الرشيد سوريا ،ط.8126 ،8

.2

ابــن حنبــل :أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ( ،)018المســند ،تحقيــق شــعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط.8108 ،8

.9

ابــن خزيمــة :محمــد بــن إســحاق النيســابوري ( ،)588الصــحي ،،تحقيــق
األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.

.0

ابن السني :أحمد بن محمد الدينوري( ،)561عمـل اليـوم والليلـة ،تحقيـق
كوثر الربين ،دار القبلة ،جدة.

 .82ابــن شــاهين :عمــر بــن أحمــد البغــدادي ( ،)592تــاريخ أســماء الضــعفاء
والكذابين ،تحقيق عبدالرحيم القشقري ،ط.8120 ،8
 .88ابن أبي شيبة :عبداهلل بن محمد العبسي ( ،)052المصـنف ،تحقيـق محمـد
عوامة ،دار القبلة ،جدة.
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 .80ابن قدامة :عبـداهلل بـن أحمـد الجمـاعيلي( ،)602المغنـي ،مكتبـة القـاهرة،
.8599د.ط.
 .85ابن كثير :عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي (221هـ) ،دار هجر ،مصر
القاهرة.
 .81ابــن عاشــور :محمــد الطــاهر بــن محمــد التونســي (8505هـــ) ،التحريــر
والتنوير ،الدار التونسية للنشر8091،م.
 .82ابن عقيلة ،محمد بن أحمد المكي (8822هــ) الزيـادة واإلحسـان يف علـوم
القرآن ،مجموعة محققين ،جامعة الشارقة ،ط.8102 ،8
 .86ابن ماجه :محمـد بـن يزيـد القزوينـي ( ،)025السـنن ،تحقيـق محمـد فـؤاد
عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
 .82أبو حيان :محمد بن يوسف ،البحـر المحـيط ،تحقيـق :الشـيخ عـادل أحمـد
عبد الموجود ،دار الكتب العلمية،بيروت .0222
 .89أبو داود :سليمان بـن األشـعث السجسـتاين( ،)022السـنن ،تحقيـق محمـد
محي الدين ،المكتبة العصرية ،صيدا-بيروت.
 .80البقاعي :إبراهيم بن عمر بن حسن (992هـ) نظم الـدرر يف تناسـب اآليـات
والسور ،دار الكتا اإلسالمي ،القاهرة.
 .02البيهقــي :أحمــد بــن الحســين البيهقــي (129ه ــ) ،شــعب اإليمــان ،تحقيــق
عبــدالعلي حامــد ،مكتبــة الرشــد8105 ،هــ ،الســنن الكبيــر ،تحقيــق محمــد
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ط.8101 ،5
 .08الرتمـــذي :محمـــد بـــن عيســـى الرتمـــذي ( ،)020الســـنن ،تحقيـــق شـــاكر
وعبدالباقي وعطوة ،مصطفى البابي ،ط.8502 ،0
 .00الحليمي :الحسين بن حسن الجرجاين ( ،)125المنهاج يف شعب اإليمـان،
تحقيق حلمي فودة ،دار الفكر ،ط.8500-8
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 .05الدارمي :عبداهلل بن عبدالرحمن الـدارمي ( ،)022مسـند الـدارمي ،تحقيـق
حسين أسد داراين ،دار المغني.8180 ،
 .01الذهبي :محمد بن أحمد بـن عثمـان الدمشـقي ( ،)219ميـزان االعتـدال يف
نقد الرجال ،تحقيـق البجـاوي ،دار المعرفـة ،بيـروت،ط  ،8590 ،8تـاريخ
اإلسالم ،تحقيق بشار معروف ،دار الغر اإلسالمي ،ط.0225 ،8
 .02الذهبي :محمد حسين الذهبي ( ،)8509التفسير والمفسرون ،مكتبة وهبة،
القاهرة.
 .06الرافعـــي :عبـــدالكريم بـــن محمـــد القزوينـــي ( ،)605فـــت ،العزيـــز بشـــر
الوجيز=الشر الكبير ،دار الفكر ،بيروت.
 .02الزيلعــي :عبــداهلل بــن يوســف الزيلعــي ( ،)260تخــريج األحاديــث واآلثــار
الواقعــة يف تفســير الكشــاف للزمخشــري ،تحقيــق عبــداهلل الســعد ،دار ابــن
خزيمة ،ط.8181 ،8
 .09السيوطي :جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر(088هـ) ،اإلتقـان يف علـوم
القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـا ،
مصر ،8021 ،الدر المنثور يف التفسير بالمـلثور ،دار الفكـر بيـروت ،أسـرار
ترتيب القرآن ،دار الفضيلة ،القاهرة.
 .00الصــنعاين :عبــدالرزاق بــن همــام ( ،)088المصــنف ،تحقيــق األعظمــي،
المكتب اإلسالمي بيروت ،ط.8125 ،0
 .52الطربي :أبو جعفر ،محمد بن جرير اآلملي ( 582 - 001هـ) ،جامع البيان
يف تلويل القرآن ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة.
 .58العراقي :عبدالرحيم بن الحسـين العراقـي ( ،)926طـر التثريـب يف شـر
التقريب ،مصورة دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 .50الغزالي :أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (222ه) ،إحيـاء علـوم الـدين،
دار المعرفة ،بيروت.
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 .55الفــراء :يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الــديلمي (022هـــ) ،معــاين
القرآن ،المحقق :أحمد يوسف النجايت ،ومحمد علـي النجـار وعبـد الفتـا
إسماعيل الشلبي ،دار المصرية للتلليف والرتجمة ،مصر.
 .51القاسم :أبو عبيد القاسم بن سالم الرومي (001ه) فضـائل القـرآن ،تحقيـق
مروان عطية ،دار القلم ،دمشق.
 .52القرطبـي :محمــد بــن أحمـد القرطبــي (628هـــ) ،الجـامع ألحكــام القــرآن:
تفســـير القرطبـــي ،المحقـــق :الـــربدوين ،واطفـــيش ،دار الكتـــب المصـــرية،
القاهرة8591 ،هـ.
 .56القطيعي :أحمد بن جعفر البغدادي ( ،)569جزء األلف دينار ،تحقيـق بـدر
البدر ،دار النفائس ،الكويت ،ط.8181 ،8
 .52المبــاركفوري :محمــد بــن عبــدالرحمن ( ،)8525تحفــة األحــوذي بشــر
جامع الرتمذي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .59المحاربي :أبو محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام ابـن
عطيــة األندلســي (210هـــ) ،المحــرر الــوجيز ،المحقــق :عبــد الســالم عبــد
الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت 8100،هـ
 .50المزي :يوسف بن عبدالرحمن القضاعي ( ،)210هتذيب الكمال يف أسماء
الرجال ،تحقيق بشار معروف ،مؤسسة الرسالة ،ط.8122 ،8
 .12المستغفري :جعفر بـن محمـد النسـفي (150هــ) فضـائل القـرآن ،تحقيـق:
أحمد السلوم ،دار ابن حزم بيروت ،ط.0229 ،8
 .18المناوي :محمد عبدالرؤوف المناوي ( ،)8258فيض القدير شر الجامع
الصغير ،المكتبة التجارية ،مصر ،ط.8526 ،8
 .10النسائي :أحمد بن شعيب النسائي ( ،)525المجتبى من السنن ،تحقيق أبـو
غدة ،المطبوعات اإلسالمية ،حلب.8126 ،
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 .15النووي :يحيى بن شرف النووي (626هــ) ،التبيـان يف آدا حملـة القـرآن،
تحقيق محمد الحجار ،دار ابن حزم بيروت ،المجموع شر المهـذ  :دار
الفكر ،بيروت ،روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين :تحقيـق زهيـر الشـاويش،
المكتب اإلسالمي ،ط.8180 ،5
 .11النيسابوري :مسلم بن الحسـين القشـيري ( ،)068صـحي ،مسـلم :المسـند
الصحي ،المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  ،تحقيق محمـد
فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 .12النيســابوري :أبــو عمــرو بــن يحيــى الجــوري ( ،)102قــوارع القــرآن ومــا
يستحب أن ال ُيخـل بقراءتـه كـل يـوم وليلـة ،تحقيـق أحمـد السـلوم ،مكتبـة
المعارف ،الرياض ،ط.8150 ،8
 .16الهيثمي :علي بن أبي بكر الهيثمي ( ،)922مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،
تحقيق حسام القدسي ،القاهرة.8181 ،
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تصنيف
بدر الدين محمد بن رض الدين محمد الغزي الدمشق
المتوىف سنة (  481هـ )

دراسة وتحقيق

أستاذ القرآن وعلومه المساعد
جامعة المجمعة

99

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

ملخص البحث
موضــوع البحــث  :دراســة وتحقيــق مخطــوط  :الــدر الثمــين يف بعــض مــا ذكــره
أبوحيان وعارضه السمين ،لمؤلفه  :بدر الدين محمد ال َغ ّزي المتوىف سنة 091هـ .
أهدف البحث  :إخراج كتـا الغـزي ( الـدر الثمـين ) بتحقيـق علمـي يليـق بـه،
وهـذا سـيفيد البـاحثين يف التعــرف علـى منهجـه يف التفســير ،ومنزلـة ردود أبـي حيــان
المتــوىف ســنة (  212هـــ ) علــى الزمخشــري المتــوىف ســنة (  259هـــ ) ومنزلــة ردود
السمين الحلبي المتوىف سنة (  226هـ ) على شيخه أبـي حيـان ،ويعـين كـذلك علـى
معرفة بعض صور الحركة العلمية يف دمشق والقاهرة خالل القرن العاشر خصوصـًا
يف علم التفسير.
منهج البحـث :اتبعـت المـنهج العلمـي يف الدراسـة والتحقيـق ،حيـث تـم جمـع
ثالث مصورات لنسخ خطية متفرقة لهذا الكتا  ،ودراسـتها والتعريـف هبـا ،وقمـت
نص المخطوط بالمقارنة بين المخطوطات الـثالث سـعيًا السـتخراج الـنص
بضبط ّ
كما أراد مؤلفه.
أهم النتائج :كشف البحث عن أن هتمة الجمود العلمـي التـي أوردهـا بعـض البـاحثين
حول علماء هذه الفرتة ليست على إطالقها .وأظهرت دراسة الرسالة المكانة العلميـة لبـدر
الدين الغزي يف التفسير وحرصه على تحريـر األقـوال والرتجـي ،بينهـا .كمـا تبـين للباحـث
أهمية االعتناء بمناهج المفسرين وطرائقهم الدقيقة يف الرتجي.،
أهـــم التوصـــيات :االعتنـــاء بالمؤلفـــات والرســـائل الصـــغيرة يف علـــم التفســـير
وتحقيقها ،خصوصًا ما يتعلق بالردود والمحاكمات .والسعي لتحقيق تفسير الغزي
المنظوم ودراسته علميًا يف رسائل جامعية.
الكلمات المفتاحية:
الدر الثمين – بدر الدين الغزي – الزمخشري  -أبو حيان – السمين الحلبـي –
التفسير.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

القسم األول :الدراسة
املقدمة
الحمد هلل ر العالمين ،والصالة والسالم على خاتم المرسلين ،نبينـا محمـد،
وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد :
فهذه رسالة يف التفسير ومنـاهج المفسـرين ،كتبهـا بـدر الـدين محمـد بـن رضـي
الدين محمد الغزي الدمشقي ،المتـوىف سـنة (  091هــ ) ،وسـماها ( الـدر الثمـين يف
بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه السمين ) وقصـد منها جمـع عشـــر مســائل تعــقب
الزمخشـري
فيها أبو حيـــان المتـوىف سـنة (  212هــ ) يف تفسـيره ( البحـر المحـيط )
َ
المتوىف سنة (  259هـ ) يف تفسيره ( الكشاف ) ،ثم جاء تلميـذ أبـي حيـان المعـروف
بالســمين الحلبــي المتــوىف ســنة (  226هـــ ) يف كتابــه ( الــدر المصــون ) فــدافع عــن
الزمخشري وانتقد تعقيبات شيخه أبي حيـان ،وبـدر الـدين الغـزي ينتصـر يف رســالته
هذه ( الدر الثمين ) ألبي حيان يف هذه المسائل كلها .
ولهذا الكتا قصة علمية سلوردها الحقًا ،وهي تكشـف عـن شـيء مـن صـور
الحركة العلمية يف علم التفسير يف القرن العاشر ،كما أهنـا تبـين أهميـة الوقـوف علـى
دقائق مناهج المفسرين ،حتى اليقع التعقب العلمي دون معرفة المنهج ،فقد كشفت
هذه الرسالة أن بعض المؤاخذات العلمية على المفسـرين ناتجـة عـن عـدم الوقـوف
على منهج المفسر وطريقته .
وبعــد ،فهــاهي رســالة البــدر الغــزي أقــدمها لمحبــي علــم التفســير بعــد الدراســة
والتحقيق ،سائالع اهلل تعالى أن ينفع هبا ،وأن يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه ،والحمـد هلل
ر العالمين ،والصالة والسالم على خاتم المرسلين .
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الفصل األول :املؤلف وحياته العلمية
التعريف بمؤلف ( الدر الثمين ) :
هو بدر الدين أبو الربكات محمد بن القاضي رضي الدين محمد بـن محمـد بـن
عبد اهلل بن بدر بن عثمان بن جابر الغزي العامري القرشي الشافعي.
قــال ولــده الــنجم الغــزي يف ( الكواكــب الســائرة )  :ولــد يف وقــت العشــاء ليلــة
االثنين رابع عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعمائة .
قرأ القرآن العظيم على عدة مشايخ ،منهم  :البدر السـنهوري بروايـات العشـرة،
ثم لزم يف الفقه والعربية والمنطق والده الشيخ رضي الدين ،وقرأ يف الفقه أيضًا على
تقي الدين ابن قاضي عجلون ،وكان معجبًا به يلقبه شيخ اإلسالم ،وأكثر انتفاعه بعد
والده عليه ،وسمع عليه يف الحديث ،ثم رحل مع والده إلى القاهرة فلخذ عن مشايخ
اإلسالم هبـا  :القاضـي زكريـا وأكثـر انتفاعـه يف مص َـر بـه ،والربهـان بـن أبـي شـريف،
والربهان القلقشـندي ،والقسـطالين ،وغيـرهم ،وبقـي يف االشـتغال بمصـر مـع والـده
نحو خمس سنوات ،واستجاز له والده قبل ذلك من الحافظ جالل الدين السيوطي .
تولى عدد عا مـن الوظـائف الدينيـة كمشـيخة القـراء بالجـامع األمـوي ،وانتفـع بـه
الناس طبق عة بعد طبقة ،ورحلوا إليـه مـن اآلفـاق ،ولـزم العزلـة عـن النـاس يف أواسـط
عمره ال يليت قاضيًا ،وال حاكمًا ،وال كبير عا ،بل هـم يقصـدون منزلـه الكـريم للعلـم،
وطلب الدعاء ،و مرة قصده نائب الشام مصطفى باشا فلم يجتمـع بـه إال بعـد مـرات
من االستئذان ،فلما دخل عليـه قبـل يـده ،والـتمس منـه الـدعاء فقـال لـه :ألهمـك اهلل
العدل ،ولم يزده على ذلـك ،فكـرر طلـب الـدعاء ،فلـم يـزده علـى قولـه :ألهمـك اهلل
العدل ،وكانت هذه دعوته لكل من قصده من الحكام .
( )8مصــادر الرتجمــة  :الكواكــب الســائرة بلعيــان المائــة العاشــرة لــنجم الــدين الغــزي  ،0-5/5وشــذرات
الذهب البن العماد الحنبلي  . 202 -205 /82باختصار وتصرف .
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وأما تصانيفه يف سائر العلوم فبلغت مائة وبضعة عشر مصـنفًا ،مـذكورة يف ثنايـا
ترجمته التي كتبها ابنه نجم الدين الغزي ،وذكر بعض من ترجم للبدر أسماء بعضها،
فمن أشهرها  :التفاسير الثالثة ،المنثور ،والمنظومان ،وأشهرها  :المنظوم الكبير ،يف
مائة وثمانين ألف بيت ،وله نسخ ناقصة يف دار الكتب الظاهريـة والمصـرية وغيرهـا،
فلعلها لو جمعت لكمل الكتا  ،وقد أورد بعض أبيات هـذا التفسـير الكبيـر يف ثنايـا
رسالته هذه التي نقدم لها ،وله من التصانيف كذلك  :حاشـيتان علـى شـر المنهـاج
للمحلي ،وشرحان على المنهاج كبير وصغير ،ساير فيه المحلي ،وزاد فيـه أكثـر مـن
الثلث مع اإلشارة فيه إلى نكـت الحاشـية ،وهـو يف حجـم المحلـي أو دونـه ،وكتـا
الــدر النضــيد يف أد المفيــد والمســتفيد ،وآدا العشــرة ،وآدا المؤاكلــة ،وثالثــة
شــرو علــى األلفيــة يف النحــو ،منظومــان ،ومنثــور ،وكتــا شــر الصــدور بشــر
الشـذور ،وشـر علـى التوضـي ،البـن هشـام ،وشـر شـواهد التلخـيص يف المعـاين
والبيان ،و نظم اآلجرومية ،وهو أول تآليفه ،والعقد الجـامع يف شـر الـدرر اللوامـع
نظم جمع الجوامع يف األصول لوالده ،وغير ذلك ،وبعض هذه الكتب مطبوع .
وهو ممن جمع بين العلم والعمل ،والسيادة والرئاسة ،وحسن السمت ،وحسن
الخلق ،والسخاء ،والحياء؛ عاش ثمانين سنة ،إال أيامًا قليلة ،وكان مقبـول الشـفاعة
عند القضاة والحكام .
مرض أيامًا ،وكـان ابتـداء مرضـه يف ثـاين شـوال سـنة أربـع وثمـانين وتسـعمائة،
واستمر مريضًا إلى يوم األربعاء سادس عشـري شـوال المـذكور ،فتـويف إلـى رحمـة
اهلل تعالى عقب أذان العصر ،وهو يسمع األذان جالسًا ،وصـلى عليـه الجمـع الغفيـر
من الغد يوم الخميس بعد صالة الظهر يف الجامع األموي .
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الفصل الثاني :قصة الكتاب
قصة الكتا نقلها صاحب كشف الظنـون  ،وملخصـها  :أن المـولى الفاضـل
القاضي علي بن محمد ،المعروف بقنالي زاده ،القاضي بالشـام ثـم مصـر ،والمتـوىف
سنة (  020هـ ) ،حضر مرة درس الشيخ العالمة بدر الدين الغزي لمـا خـتم التفسـير
المنظوم الذي صنفه ،وذلك يف الجامع األموي بدمشـق ،وجـرى يف الـدرس أبحـاث
عديدة ،منها اعرتاضات السمين على شيخه أبـي حيـان األندلسـي ،فقـال الشـيخ بـدر
الدين الغزي  :إن أكثرها غير وارد ،وقال المولى علي  :والذي يف اعتقادي إن أكثرها
وارد ،وأصرا على ذلك ،ثم إن المولى علي كشف عن ترجمة السمين يف كتـا ابـن
حجر العسقالين ( الدرر الكامنة ) ،فرأى أن الحـافظ ابـن حجـر وافقـه الـرأي ،حيـث
قال ابن حجـر يف الـدرر يف أثنـاء ترجمـة السـمين الحلبـي  ( :صـنف يف حيـاة شـيخه،
وناقشه فيه مناقشات كثيرة غالبها جيدة ) ،فكتب المولى علي إلى الغزي أبياتًا يسلله
ورجـ ،فيهـا كـالم
أن يكتب حول هذه االعرتاضات ،فاستخرج الغزي عشـرة منهـاّ ،
أبي حيان ،وزيف اعرتاضات السمين عليها ،وسماها ( الدر الثمين يف بعـض مـاذكره
أبو حيان وعارضه السمين ) ،وأرسلها إلـى القاضـي علـي ،وهـي هـذه الرسـالة التـي
قمت بدراستها وتحقيقها.
وأنبه إلى أن المولى الفاضـل القاضـي علـي بـن محمـد ،المعـروف بقنـالي زاده
كتب رد عا موسعًا على البدر الغزي يف رسـالة أخـرى أعمـل علـى دراسـتها وتحقيقهـا
بعون اهلل تعالى .

*

*

*

( )8كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة . 258-252/8
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الفصل الثالث  :التعريف بالنسخ اخلطية ومنهج التحقيق
بعد البحث وبذل الجهد عثرت على ثالث نسـخ خطيـة لهـذا الكتـا  ،فسـعيت
للحصول على مصوراهتا ،وتيسر ذلك وهلل الحمد ،وهذا تعريف هبا :
النسـخة األولـى :مصــورة عـن النســخة المخطوطـة المحفوظــة يف تركيـا ،مكتبــة
مغنيسيا ،يف ثنايا مجموع رقمه (  ،) 822وعدد أوراقه ( 828ق ) ويشـمل عـدد عا مـن
الرســـائل ،وورد اســم الرســـالة فيــه علــى الغــالف بخــط مغــاير لخــط المخطــوط (
المحاكمات بين أبي حيـان والفاضـل السـمين لرضـي الـدين الغـزي ) وكتـب فوقهـا
أرقام صفحاهتا من المجموع (  ،) 00-90ويظهـر أن هـذه التسـمية تقريبيـة وليسـت
مقصودة ،لسـببين  :األول :أن الناسـخ األصـلي للمجمـوع عنـدما وصـل إلـى كتـا
الغزي نسبه للبدر وسماه :رسالة الشيخ بدر الدين .الثاين :أن البدر الغزي نـص علـى
اسم كتابه ( الدر الثمين ) يف أول المخطوط كما سيليت.
ويحوي المجموع أيضًا  :رسالة يف الرد على البدر الغزي لقنالي زاده ،والناسخ
والمنســوخ لهبــة اهلل البغــدادي ،ورســالة يف مفهــوم المخالفــة للفاضــل عبــد الحلــيم
الشــهير بــلخي زادة ،وحاشــية التلــوي ،للســيد الشــريف ،والكــايف يف علــم العــروض
والقوايف .
وناسخ المجموع واحد  :وهو سليمان بن يوسف السرائي ،وقد كتب اسمه بعد
انتهاء رسالة الغـزي ،ثـم كتـب اسـمه مـرة أخـرى بعـد انتهـاء حاشـية التلـوي ،،وزاد :
الشهير بابن معيد ،ولم أعثر له على ترجمة .
وقد ذكر تاريخ النسخ فقال ( يف أوائل شـهر شـوال المنـتظم يف سـلك سـنة عـدد
النون مع الباء بعد األلف من هجرة من لـه العـز والشـرف  )...فبـان بـذلك أنـه كتـب
المخطوط يف سنة 8220هـ ،إذ الباء باثنين والنون بخمسين حسب حروف الجمل .
وقد رمزت لهذه النسخة أثناء التحقيق برمز ( أ ) .
النسخة الثانية  :مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتـب القوميـة
بمصر ،تحت رقم ( )592تفسير تيمور ،وعدد أوراق رسالة الغـزي ( 85ق ) ،وهـي
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نسخة منقولة من نسخة قديمة ،وهذه عادة جرت عليها دار الكتب ،حيـث يـتم نسـخ
مايـُخ َشى تلفه أو فقده من المخطوطات ،وقد كتب هذه النسخة ( محمـود صـدقي )
يف يوم األحد  1أكتوبر سنة  ،8001وقد جاء يف آخر رسالة الغـزي  ( :قـد تـم كتابتـه
على يد الفقير إلـى اهلل المعبـود أحقـر الـورى يوسـف بـن محمـود يف أوائـل جمـادى
اآلخرة لسنة تسع وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصالة والتحيـة ) ثـم كتـب
ناسخ دار الكتب ( قد وقع الفران من نسخ هذا يف يوم األحـد  1أكتـوبر ســـنة 8001
كاتبه محمود صدقي نساخ ) .
وقد كتب هذا الناسخ يف ختام رسالة أخرى ملحقة برسـالة الغـزي نسـبه ووقـت
كتابته كاآليت  ...( :الفقير إلى اهلل المعبود أحوج الورى يوسف بن محمود السرائي (
وقد تقرأ  :السرالي ) عفا عنهما العايف يف أواخر جمادى األولى لسنة تسع وألف مـن
الهجرة النبوية على صاحبها الصـالة والسـالم والتحيـة وعلـى آلـه الكـرام وأصـحابه
العظام  .تمت ) .
وقد رمزت لهذه النسخة أثناء التحقيق برمز (

).

النسخة الثالثة  :مصورة عن نسخة أصلية موجودة يف مكتبة أخي الفاضل الشيخ
مشهور حسن سلمان يف األردن ،زودين بصورة منها لما علم بتحقيقـي للكتـا  ،فلـه
الشكر والدعاء.
وهي يف (  80ق) ضمن مجموع ،وناسخها هو محمد العجلوين ،وتاريخ النسخ
هو يف السادس والعشرين من شهر صفر سنة 020هـ ،مما يعني أهنا يف حياة المؤلـف
رحــم اهلل الجميــع ،ولــم أعثــر علــى ترجمــة للناســخ .ولــوال صــعوبة القــراءة فيهــا
وانطماس بعض الكلمات التخذهتا أصال.
وقد رمزت لهذه النسخة أثناء التحقيق برمز ( ج ) .
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إثبات نسبة الكتاب للمؤلف :الكتاب ثابا النسبة للمؤلف ألسباب كثيرة ،منها:
 .8وجود اسم المؤلف على النسخ الخطية الثالث.
 .0أن الكتا مذكور ضمن مؤلفات بدر الدين الغزي يف كتب الرتاجم.
 .5أن المؤلف نقل يف هذا الكتا عن كتابه (التفسير المنظوم).
 .1صدر رد على هذا الكتا كما ذكرت سابقًا أثناء حديثي عن قصة الكتا ،
وهذا يثبت نسبته للبدر الغزي.
 .2لم ينسب الكتا لغير مؤلفه بدر الدين الغزي فيما أعلم.
مــنهج التحقيــق :لــم أتخــذ إحــدى النســخ أص ـالع ،وانمــا لجــلت لطريقــة الــنص
المختار ،مع اإلشارة يف الهامش لالختالفات المهمة بين كلمات النص إذا وجـدت،
إضافة إلى الرجوع إلى المصـادر التـي نقـل عنهـا المؤلـف ،حيـث اجتهـدت يف عـزو
النقوالت إلى مصادرها األصلية ما أمكن.
والسبب يف عدم اتخاذي إلحدى النسخ أصال هو أن النسخة المنسوخة يف حياة
المؤلف نالهـا بعـض التلـف وعـدم وضـو بعـض الكلمـات أو الجمـل ،ممـا دعـاين
الستبعادها واللجوء لطريقة النص المختار من النسخ الثالث.
وحيث إن الكتا فيه عدد من المسائل ذكر المؤلف أهنـا عشـر أو نحوهـا ،فقـد
قمت برتقيمها (م/8م...0وهكذا) وكتبت ذلك قبل كل مسالة ،فبلـا عـدد المسـائل
( )85مسللة.
ثم قمت بعزو اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآليـة ،وتخـريج األحاديـث علـى
وعرفــت بــاألعالم الــذين وردوا يف المخطــوط ،و صــنعت فهــارس لآليــات
قلتهــاّ ،
واألحاديث واألعالم واألشعار ،وختمت بفهرس عام للكتا .
وختامًا :أسلل اهلل تعالى أن أكون قد وفقت يف إخراج الكتا هبذا الشكل الذي
بذلت فيه جهد عا كبير عا ،ولن أعدم ناصحًا محبًا للخير يرشـدين ويـدلني علـى مـواطن
القصور إن شاء اهلل تعالى.
والحمد هلل ر

العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد خاتم المرسلين.
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القسم الثاني :الكتاب حمققاً
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل الــذي شــرف مــن وفقــه بــالعلم والعمــل ،وزينــه بالهدايــة المقــدرة يف
األزل ،والصالة والسالم على محمد أفضل خلق اهلل عـز وجـل ،وعلـى آلـه وصـحبه
المنزهين عن السفاهة والزلل ،وبعد:
فهــذه رســالة أشــار بتلليفهــا م ـن إشــارته جــزم ،وامتثــال أمــره حــزم ،ولهمتــه يف
استنباط العلوم وتحقيقها عزم  ،أن أجرد عشر مسـائل أو نحوهـا ممـا تعقبـه اإلمـام
أبو حيان على الكشاف وانتقده تلميذه السمين  ،مع رعايـة اإلنصـاف ،فلجبتـه
إلى ما ذكر ،وامتثلت ما به أمر ،وسميتها بـ (الدر الثمين يف بعـض مـا ذكـره أبـو حيـان
وعارضه السمين) ،ومن اهلل أستمد وعليه يف األمور أتوكل وأعتمد.
ومن المقرر المعلوم يف مصطل ،الزمخشري تسميته الـــجملة التذيـيــلية
بالـجــــملة الـمـــعرتضة  ،فيــر ّد عليــه أبــو حـــــيان يف كثيــــر مــن المــــــواضع بــلن
المــــعتـــرضة ال تــقع إال يف أثناء الكالم ،وأهنا تكون بين شـيئين متطـالبين ،ويجيـب
( )8هو المولى الفاضل القاضي علي بن محمد ،المعروف بقنالي زاده ،القاضـي بالشـام ثـم مصـر ،المتـوىف
سنة ( 020هـ) .وتقدمت قصة تلليف الكتا .
( )0محمد بن يوسف ،أثير الدين أبو حيان األندلسي ،مفسر ونحوي جليـل ،لـه عـدد مـن المؤلفـات ،منهـا:
البحر المحيط يف تفسير القرآن العظيم ،وتويف سنة (212هـ) .انظـر :بغيـة الوعـاة للسـيوطي -092/8
.092
( )5تفسير الكشاف للزمخشري ،وستليت ترجمة الزمخشري قريبًا.
( )1أحمــد بــن يوســف ،شــها الــدين الحلبــي المعــروف بالســمين ،وهــو تلميــذ أبــي حيــان ،لــه عــدد مــن
المؤلفات ،منها :الدر المصون يف إعرا القـرآن ،نـاقش فيـه شـيخه أباحيـان يف كثيـر مـن أعاريبـه التـي
ذكرها يف البحر المحيط ،وتويف سنة(226هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .120/8
( )2يف " "( :المقر).
( )6محمود بن عمر ،أبو القاسم ،ويعرف بجار اهلل الزمخشري ،كبير المعتزلـة ،مفسـر ولغـوي ،لـه مؤلفـات
من أهمها :تفسير الكشاف ،وتويف سنة (259هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .092-020/0
( )2يف " "( :تسمية).
( )9كما يف تفسير الكشاف  ،801 /8عند تفسيره لآلية ( )855من سورة البقرة.
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َ
ماش على مصطل ،البيانيين .
السمين كابن هشام وغيرهما بلنه
وتســـميته المنصـــو علـــى المـــد أو بإضـــمار فعـــل بلنـــه منصـــو علـــى
االختصاص ،وقد يكون منكر عا أو مبهمًا  ،فيتعقبه أبـو حيـان بلنـه لـيس بج ّيـد ،فـإن
المنصو على االختصاص ال يكـون نكـرة وال مبهمـًا ،وإنمـا ذلـك منصـو علـى
المد  ،وينتقده السمين بلن الزمخشري لـم يعـن االختصـاص المبـو لـه يف النحـو
نورث"  ،إنما يعني النصب بإضمار فعـل الئـق ،وأن
نحو" :نحن معاشر األنبياء ال َ
أهل البيان يسمون هذا اختصاصًا ،وكذلك يفعل السفاقسي وغيره ،فيقولـون :إنـه
لم يرد االختصاص االصطالحي وإنما يريد المعنوي.
وتقريره أن تقديم المعمول أو الخرب يفيد االختصـاص  ،فيتعقبـه أبـو حيـان يف
( )8عبد اهلل بن يوسف ،المعروف بابن هشام األنصاري ،نحـوي كبيـر ،لـه عـدد مـن المؤلفـات منهـا :مغنـي
اللبيب عن كتب األعاريب ،وتويف سنة (268هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .22-69/0
( )0يقول ابن هشام يف مغني اللبيب ( :821/2للبيانيين يف االعرتاض اصـطالحات مخالفـة الصـطالحات
النحويين ،والزمخشري يستعمل بعضها ......وير ُّد عليه مثل ذلك من ال يعرف هذا العلـم كـلبي حيـان
توهمًا منه أنه ال اعرتاض إال ما يقوله النحوي ،وهو االعرتاض بين شيئين متطالبين) .ويقـول الـدكتور
محمد أبو موسى يف كتابه :البالغة القرآنية يف تفسير الزمخشري (ص ( :)529وقد يقـع االعـرتاض يف
آخــر الكــالم ،وهــذا مســلك الزمخشــري ،وهــو فيــه مخــالف لطريقــة الجمهــور ......وهــذا النــوع مــن
االعرتاض يسميه البالغيون تذييال).
وانظــر كــالم أبــي حيــان يف البحــر المحــيط ،00-08/5وكــالم الســمين الحلبــي يف الــدر المصــون
.855-850/0
( )5كما يف تفسـير الكشـاف  ،801-805 /8عنـد تفسـيره لآليـة ( )855و ،002/8عنـد اآليـة ( )822مـن
سورة البقرة ،و 518/8عند تفسير اآلية ( )85من سورة آل عمران.
( )1لفظــة (نحــن) لــم تــرد يف كتــب الحــديث كمــا قــال الســخاوي يف األجوبــة المرضــية (ص  ،)209وورد
الحديث بلفظ( :إنا) ،ومعناهما واحد .أخرجه النسائي يف الكربى ( .)6520ويف البخاري  5205ورد
الحديث بلفظ( :النورث ،ماتركنا صدقة).
( )2المجيــد يف إعــرا القــرآن المجيــد ،للسفاقســي (ص  .)100والسفاقســي هــو :إبــراهيم بــن محمــد بــن
إبراهيم القيسي المالكي ،برهان الدين ،أحـد تالميـذ أبـي حيـان ،وصـاحب كتـا  :المجيـد يف إعـرا
القرآن المجيد ،وتويف سنة (210هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .102/8
( )6فصل ذلك ووضحه الـدكتور محمـد أبـو موسـى يف كتابـه :البالغـة القرآنيـة يف تفسـير الزمخشـري (ص
 )060ومــا بعــدها .ومــن أوضــ ،األمثلــة علــى ذلــك ماقالــه الزمخشــري وناقشــه أبوحيــان ثــم رد عليــه
السمين يف تفسير اآلية الثانية من سورة البقرة يف قوله تعالى (الريب فيه).
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كل كتابه بلنه إنما يكون لالهتمام ،ويطيل يف تقريـر ذلـك ،فيـرد عليـه السـمين وغيـره
بلنه ليس كذلك بل يفيده ،
وقد تبعه السبكي يف ذلك أو ع
ال وشحن به كتبه  ،ثم رجع آخر عا.
و ما هو من هذه المواد الثالثة كثير يف تفسيره "البحر"و "النهر" .
إذا ُعلم ذلك ،فلنرجع إلى ما نحن بصدده من المسائل المشار إليها.
م /8قوله  -أي الزمخشري  :-ويجوز أن يكون التقدير حـاج وقـت أن آتـاه اهلل
الملك .
قال أبو حيان  :إن عنى أن ذلك على حذف مضاف فيمكن ذلك ،علـى أن فيـه
بعد عا من جهة أن المحاجة لم تقع وقت أن آتاه اهلل الملك ،إال أن يتجوز يف الوقت فال
يحمل على ما يقتضيه الظاهر من أنه وقت ابتداء إيتاء اهلل الملك له ،أال ترى أن إيتـاء
اهلل الملك إياه سابق على المحاجة.
وإن عنى َأن " َأن"والفعل وقعت موقع المصـدر الواقـع ظـرف الزمـان ،كقولـك
َ
الحاج ،وصيا الديك ،فال يجـوز ذلـك؛ ألن النحـويين
خفوق النجم ،ومقدم
جئت
ّ
( )8يف " "(لذلك).
( )0يف "أ"و " "( :يقيده) ،وال وجه لها ،ألن الكالم عن اإلفـادة .وانظـر :الـدر المصـون للسـمين الحلبـي
.022/2
( )5أحمد بن علي ،هباء الدين السبكي ،له مؤلفات منها :عـروس األفـرا  ،وهـو تلميـذ ألبـي حيـان ،وتـويف
سنة ( 225هـ).
انظر :بغية الوعاة للسيوطي .515-510/8
( )1منها :عروس األفرا  ،825-820 /0كما أنه نقـل يف هـذا المـوطن رسـالة والـده تقـي الـدين السـبكي
التـي ســماها :االقتنــاص يف الفــرق بــين الحصــر واالختصـاص ،ونقلهــا عــن البهــاء يف عــروس األفــرا
السيوطي يف اإلتقان  8220 /1ومابعدها.
( )2يعني كتا  :البحر المحيط ،وكتا  :النهر الماد ،وكالهما يف التفسير ألبي حيان ،وهما مطبوعان.
( )6تفسير الكشاف للزمخشري  ،522/8البقرة  029وهي قوله تعالى :ﱡﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ).
( )2البحر المحيط ألبي حيان .105 /1

113

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

المصـر بلفظـه ،فـال يجـوز:
نصوا على أنه ال يقـام مقـام ظـرف الزمـان إال المصـدر
ّ
يصي ،الديك ،وال :جئت أن صا الديك .انتهى.
أجيء أن
َ
قال السمين  :كذا قال الشيخ ،وفيه نظر من جهة أنـه ال ينـو عـن الظـرف إال
المصدر الصري ،،وهذا معارض بلهنم نصوا على أن ما المصدرية تنو عن الزمـان
وليست بمصدر صري .،انتهى.
وأنت تنظر تصري ،أبي حيان بلهنم نصوا يف المسللة على ما ذكر ،وقول السمين
أهنم نصوا يف نظيرها على ما ذكر ،وال يقوى هذا بر ّد هذا ،إذ يحتمل الفـرق ،ويمكـن
التخريج على ما يصنعه أصحابنا يف نصين متعارضين أو مختلفين للشافعي – رضـي
اهلل تعــالى عنــه – يف مس ـللة ونظيرهــا ،إذ بعضــهم يخــرج قــو ع
ال مــن كــل منهمــا إلــى
األخرى ،وبعضهم يبقي النصين على ظاهرهما ويستخرج فرقًا.
وقد أشرت إلى هذه المسللة يف تفسيري بقولي:
قــــــال الزمخشــــــري أو معنــــــاه ** حــــاج الخليــــل وقــــت أن آتــــاه
قـــال أبـــو حيـــان :إن كـــان عنـــى ** ذاك علــى حــذف مضــاف أمكنــا
مــــع التجــــوز بوقــــت ،أو عنــــى ** موقــــع ظــــرف َأن وفعــــل ههنــــا
قامــا  ،كجئتــك خفــوق الــنجم ** أو مقـــدم الحـــاج فـــذا ذو وهـــم
فإنــــــه خــــــص بظــــــرف ذكــــــرا ** بلفظــــه يف الوقــــت ال مــــا ُقــــدرا
ورده الســـــمين رد عا مـــــا اختفـــــى ** علـــى لبيـــب أنـــه قـــد ضـــعفا
م /0قوله يف آل عـــمران :ﱡﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
( )8الدر المصون للسمين الحلبي .228/0
( )0هو تفسير كبير منظـوم للمؤلـف ،لـه عـدد مـن النسـخ الخطيـة ،وقـد بحثـت عـن هـذه األبيـات فوجـدهتا
مذكورة يف القطعة المخطوطة من التفسير الموجودة يف مكتبة جامعة النجا الوطنيـة بنـابلس (ق 822
 /أ) ،والتي تمثل الجزء األول من التفسير ،وأكثـر عـزوي عنـد تحقيـق أبيـات منظومـة التفسـير يف هـذه
الرسالة هو لهذه النسخة ،فإن عزوت لغيرها بينت ذلك.
( )5يف التفسير المنظوم للمؤلف :وقتا كجئتك ،...والمثبت من النسخ الخطية للدر الثمين.
( )1هذا البيت األخير ليس يف التفسير المنظوم للمؤلف.
( )2يعني الزمخشري يف الكشاف .522/8
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ﮣ ﮤﱠ[ آل عمران ]52-51/سميع علـيم لقـول امـرأة عمـران ،ونيتهـا و"إذ"
منصو به.
وهو تابع يف ذلك الطربي .
قال أبو حيان  :ال يص ،ذلك؛ ألن (عليم) إمـا أن يكـون خـرب عا بعـد خـرب ،أو
وصــــفًا لقوله (سميع) ،فإن كان خرب عا فال يجوز الفصل بـه بـين العامـل والمعمـول؛
ألنه أجنبي منهما ،وإن كان وصفًا فـال يجـوز أن يعمـل (سـميع) يف الظـرف ألنـه قـد
وصف ،واسم الفاعل وما جرى مجراه إذا وصف قبل أخذ معموله ال يجـوز لـه إذ
ذاك أن يعمــل ،علــى خــالف لــبعض الكــوفيين يف ذلــك ،وألن اتصــافه تعــالى بســميع
عليم ال يتقيد بذلك الوقت .انتهى.
قال السمين :هذا العذر غير مانع؛ ألنه يتسع يف الظرف وعديله مـا ال يتسـع يف
غيـــره ،ولـــذلك يقـــدم علـــى مـــا يف حيـــز (أل) الموصـــولة ،ومـــا يف حيـــز (أن)
المصدرية.انتهى.
وقال الشيخ سعد الدين " :منتصب "إذ"بسميع عليم علـى التنـازع " ،وهـو
أقعد مما قاله السمين.
( )8جامع البيان للطربي .552/2
( )0البحر المحيط ألبي حيان .580/2
( )5هكذا يف "ج"والبحر المحيط ،أما "أ"و " "ففيهما :اليصل.،
( )1يف "أ" :أخذ قبل أخذ ،وكانت كذلك يف " "ثم تم تصويبها ،أما "ج"والبحر فهي كالمثبت أعاله.
( )2هكذا يف "ج"و الدر المصون للسمين الحلبي ،ويف "أ"و " " :القدر.
( )6يف " "و "ج" :خــرب أل الموصــولة ومــا يف خــرب أل المصــدرية ،والتصــويب مــن "أ"و الــدر المصــون
للسمين الحلبي.
( )2هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،عـالم بـالنحو والتصـريف والبالغـة ،لـه عـدة مؤلفـات ،منهـا:
شـر العضـد ،وشـر مطـول علـى التلخـيص يف البالغـة ،وحاشـية لـم تـتم علـى الكشـاف ،تـويف سـنة
(208هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .092/0
( )9هكذا يف النسخ الثالث ،وقوله هذا مذكور يف حاشيته على الكشاف (ق  )820من نسخة موقـع مجلـس
الشورى يف إيران (رقم  .)82009وعبارة التفتازاين يف المخطوط( :وإذ منصو به ،أي :بسميع عليم،
على التنازع).
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قلت :وقد قال أبو حيـان نفسـه يف قولـه تعـالى :ﱡﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﱠ [ آل عمـــران( :]800-808/قـــال الزمخشـــري :أو َعمـ َ
ــل يف إذ
محـرر؛ ألن العامـل ال يكـون مركبـًا مـن
همت معنى سـميع علـيم ،أقـول :هـذا غيـر
ّ
وصفين ،فتحريره أن يقول :أو عمل فيه معنى سميع أو عليم ،وتكون المسللة مـن
با التنازع).
هذه عبارة أبي حيان بحروفها ،وربما يكون الشيخ سعد الدين أخـذ مـا نقلـه هنـا
من ثمة كما يقع له ذلك كثير عا.
وهناك قال السمين  :إن التنـازع الـذي ذكـره أبـو حيـان هـو مـراد الزمخشـري،
وجعل ذلك جوابًا له عن الزمخشري عن مقالة أبي حيان ،فاعلمه.
وغير خاف مع إعمال أحدهما أن يعمل المهمل يف ضمير ما تنازعاه ،فتلمل.
قلت :وقد أشرت إلى هذا البحث يف التفسير بقولي:
إذ قالــــت امــــرأة عمــــران اذكــــر ** وزعـــم الكشـــاف مثـــل الطــــربي
أن انتصـــــــابه بقولـــــــه ســـــــميع ** علـــــــيم إمـــــــا أول أو الجميـــــــع
ورد يف البحـــــــر اتجـــــــاه األول ** للفصــــل بــــين عامــــل والعمــــل
أن يجعـــل الفاعـــل أيضـــًا خـــربا ** فــإن يكــن وصــف ســميع ال يــرى
إعمــال موصــوف ســوى األ َق نلـين ** ولـــــم يقيـــــدوهما بـــــذا الحـــــين
واثنــــان لــــيس يعمــــالن عمــــالع ** إال علــــى قــــول ضــــعيف أهمــــال
والشــيخ ســعد الــدين قــال َعم ـال ** علــــــى التنــــــازع وممــــــا ُنقــــــال
عـــن الســـمين أن قيـــد الوصـــف ** والفصــــل لــــم يــــؤثرا يف الظــــرف
إذ قـــــد توســـــعوا بـــــه فاعتنيـــــا ** بــــــما إلـــــى الزمخشـــــري نــــــميا
( )8البحر المحيط .889/6
( )0هكذا يف "ج"والبحر المحيط ،ويف "أ"و " " :فتجويزه.
( )5الدر المصون للسمين الحلبي .590-598/5
( )1يقصد تفسيره الكبير المنظوم ،ولألسف مكان األبيات صفحة بيضاء يف مخطوطة التفسـير التـي أشـرت
لها سابقًا.

111

الدر الثمين يف بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه السمين

د .عبداهلل بن حمد المنصور

قلــت ومــا الســعد إليــه قــد أشــار ** لـــه أبـــو حيـــان مـــن قبلـــه صـــار
ضــــــــمت
همــــت ** طائفتــــــــان إذ إليــــــــه
ّ
يف مثلهــــا مــــن قولــــه إذ ّ
ثم قلت يف المكان المشار إليه :
وإذ تعلقــــــت بقولــــــه علــــــيم

**

أو بــدل مــن إذ غــدوت قــد أقــيم

معمــــول هــــذا الفعــــل إذ تبــــوأ

**

وذان قائلهمــــــــــــا يخطــــــــــــل

ومــــن يعلــــق بســــميع وعلــــيم

**

معـــــا فمـــــا مقالـــــه بمســـــتقيم

إال إذا أول بالتنـــــــــــــــــــــــــازع

**

ومــــا خــــال معنــــاه عــــن تنــــازع

نظيـــــره مطابقـــــًا قـــــد مـــــر يف

**

إذ قالــــــت امــــــرأة عمــــــران ويف

انتهى .واهلل الموفق.
م /5قوله ( :ﰃ ﰄ ﰅ) [ آل عمران  :] 862 /من أين هذا.
قال أبو حيان ( :الظرف إذا وقع خرب عا للمبتدأ ال ُيقـد ُر داخـالع عليـه حـرف جـر
انتصـب علـى إسـقاط "يف"،
غير "يف" ،أما أن يقدر داخالع عليه "مـن"فـال؛ ألنـه إنمـا
َ
ولـذلك إذا ُأضـمر الظــرف َت َعـدى إليــه الفعـل بوســاطة "يف" ،إال أن ُيت َسـع يف الفعــل،
فينصبه نصب التشبيه بالمفعول به ،فتقدير الزمخشري (أنى هذا) :من أين هذا ،تقدير
غير سائا ،وذهول عن القاعدة التي ذكرناها).
قال السمين ( :لـم يقـدر غيـر "يف"مـع "أنـى"حتـى يلزمـه مـا قـال ،إنمـا جعـل
( )8اآليـة ( )800مـن سـورة آل عمــران .وهـذه األبيـات غيـر واضــحة يف مخطوطـة التفسـير المنظـوم للبــدر
الغزي ،وصفحنها أكثرها بياض.
( )0يف " " :وزان.
( )5يف " " :يف.
( )1يعني الزمخشري يف الكشـاف .156/8وتمـام اآليـة (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ) ﱠ.
( )2يف البحر المحيط  .069-062/6وقد سقط بعض كالم أبي حيان عند المؤلف ،فقد جاءت العبـارة يف
البحر كالتالي ...( :غير سائا ،واستدالله على هذا التقدير بقوله( :من عنـد أنفسـكم) وقولـه (مـن عنـد
اهلل) وقوف مع مطابقة الجوا للسؤال يف اللفظ ،وذهول عن.)...
( )6يف الـدر المصــون  ،121/5والعبــارة فيــه بــدون كلمــة (غيــر) ،وكــذلك الجملــة التاليــة لهــا جــاءت عنــد

=
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"أنّى"بمنزلة "أين"يف المعنى).انتهى.
وقوله( :لم يقدّ ر غير "يف") ،لم أر تقديرها يف كالمه هنا .
وقد أشرت إلى هذا المبحث يف التفسير بقولي:
ولـــم يجـــز تقـــدير مـــن أيـــن وال ** يصـــ ،أيـــن أو متـــى هنـــا بلـــى
يصـــ ،كيـــف إذ عـــن الحـــال ** ذلــــك االســــتفهام ثــــم قــــدرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
ـرب ** مبتــدأ لــم ينــو معــه حــرف جــر
جــن أيــن والظــرف إذا كــان خـ
مـ
عليــــه يــــدخل ســــوى "يف"أمــــا ** تقــدير "مــن"فــال يصــ ،جزمــا
قالــــــه يف النهــــــر أبــــــو حيــــــان ** جــــوزي بالرحمــــة والغفــــران
قال السمين ولم يقدر غيـر "يف" ** فإن "من أين"كـ "أنـى"يعنـي يف
معنــــاه قــــد أراد ثــــم مــــا َخفــــي ** مــــا يف كالمــــه مــــن التكلــــف
م /1قوله  :أو خلقًا آخرين مكان اإلنس.
قال أبو حيان  :مدلول آخر يف اللغة أن يكون مـن جـنس مـا قبلـه ،نحـو :رأيـت
زيد عا وآخر؛ فال يكون آخر من غير جنس زيد ،واشرتيت فرسًا وآخـر؛ لـم يكـن آخـر
إال من جنس الفرس.

=

السمين هكذا ...( :جعل "أنى"بمنزلة "من أين"يف المعنى.)...
( )8يبدو أن نسخة الغزي من كتا الدر المصون أقحم الناسخ فيها كلمة (غير) فتغير المعنى ،ولذلك نفـى
الغزي كالم السمين ،مع أن السمين لم يقصد المعنى الذي فهمه الغزي ،وكل ذلك بسبب إقحام كلمة
(غير).
( )0يف التفسير المنظوم (ق  ، )825ولم ترد األبيات كما ذكرها هنا ،بل ورد البيت األول والثـاين والخـامس
فقط ،مع تغيير بعـض الكلمـات كـذلك .وباعتبـار تلليفـه للتفسـير المنظـوم سـابق علـى كتابنـا هـذا فقـد
أبقيت األبيات كما وردت يف النسخ الخطية الثالث.
( )5يف " " :ليص.،
( )1يعنــي الزمخشــري يف الكشــاف  221/8يف أثنــاء تفســيره لآليــة ( )855مــن ســورة النســاء( :ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ).
( )2يف البحر المحيط  .121-125/2وقد ساقه الغزي بالمعنى.
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وأجاز الزمخشري وابن عطية هنا :أن يكـون بـآخرين مـن غيـر جـنس النـاس؛
وهو خطل؛ ألن غيـر تقـع علـى المغـايرة يف جـنس أو وصـف؛ وآخـر ال تقـع إال علـى
المغايرة يف أبعاض الجنس.
قال السمين  :هذا الفرق الذي ذكره ور ّد به غيـر موافـق عليـه ،ولـم يسـتند فيـه
إلى نقل ،ولكـن ُي َـر ّد مـن وجـه آخـر :وهـو أن آخـرين صـفة لموصـوف محـذوف،
والصفة ال تقـوم مقـام موصـوفها إال إذا كانـت خاصـة بالموصـوف  ،نحـو :مـررت
بكاتــب ،أو تــدل عليــه ،وهنــا ليســت بخاصــة ،فــال بــد أن تكــون مــن جــنس األول
لتحصل بذلك الداللة على الموصوف المحذوف .انتهى.
وما قاله يصل ،تعليالع لمقال أبي حيان.
وقد أشرت إلى البحث يف التفسير بقولي :
ويــــــــــلت ربنــــــــــا بآخرينــــــــــا ** يوجــــــــدُ آخــــــــرين موقنينــــــــا
مكـــــانكم وذكـــــر الزمخشـــــري ** أو آخــــرين غيــــر جــــنس البشــــر
قــــال أبــــو حيــــان وهــــو خطــــل ** فــــــــإن لفــــــــظ آخــــــــر ينبــــــــؤ
بلنـــه مـــن جـــنس مـــا قـــد ذكـــرا ** نحـــو اشـــرتيت فرســـًا وأخـــرى
فــــال يكــــون ذاك مــــن أجنــــاس ** كــل المخــاليق ســوى األفـــراس
والحلبـــي مـــا درى الفـــرق فـــرد ** عليــــــه إذ لــــــم يلتــــــه بمســــــتند
قــــال ولكنــــا نــــرد مــــن طريــــق ** آخـــــــر أن آخـــــــرين ال يليـــــــق
إال بـــلن يكـــون نعـــت محـــذوف ** وال تســـد صـــفة عـــن موصـــوف
( )8يف المحرر الوجيز  .18/5وابن عطية هو :عبد الحق بن غالب ،مفسر وفقيه ولغوي غرناطي ،له تفسـير
مشهور من أجود المؤلفات ،تويف سنة (210هـ) .انظر :بغية الوعاة للسيوطي .25 /0
( )0يف الدر المصون .885/1
( )5يف "ج" :قد يرد.
( )1سقطت كلمة (بالموصوف) من " ".
( )2هكــذا يف الــدر المصــون ،ومــا نقلــه قنــالي زاده عــن المصــنف ،أمــا يف "أ"و " " :فحصــل ،ويف "ج":
فتحصل.
( )6يف التفسير المنظوم (ق .)028
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إال إذا خصــــــــــت بــــــــــه أو دال ** لــــه دليــــل كاحــــذف المعــــتال
وههنـــــا ليســـــت بخاصـــــة فـــــال ** بــــــد وأن يلحــــــق جنســــــًا أوال
وأبو حيان ثقة ال يحتاج إلى دليل فيما ينقله.
م /2قولــــه يف قولــــه تعــــالى :ﱡﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱠ

[المائدة  :] 56 /ويجوز أن تكون الواو يف (مثله) بمعنى مع.
قال أبو حيان  :هذا ليس بشيء؛ ألنه يصير التقدير :مع مثله معه ،أي :مع مثـل
ما يف األرض مع ما يف األرض؛ إن جعلت الضمير يف معه عائد عا علـى مـا فيكـون معـه
حا ع
ال من مثله ،وإذا كان ما يف األرض مـع مثلـه كـان مثلـه معـه ضـرورة؛ فـال فائـدة يف
ذكره معه لمالزمة معية كل منهما لآلخر .وأجا الطيبي  :بلن معه على هذا تلكيد.
تلكيد.
وقال السفاقسي  :جوابه أن التقدير ليس كالتصري ،،والواو مضمنة معنى مع،
مع ،وإنما يقب ،لو صر بمع ،وكثيـر عا مـا يكـون التقـدير بخـالف التصـري ،،كـر ّ
صرحت بقول ور سخلتها لم يجز .قال السمين  :قد يجـا
شاة وسخلتها ،ولو ّ
بلن الضمير يف معه عائد على مثله ،ويصير المعنى :مع مثلين ،وهو أبلا من أن يكون
مع مثل واحد.
( )8هكذا يف "ج"ومخطوطة التفسير المنظوم وما نقله قنالي زاده عن المصنف ،أما "أ"و " " :فاحذف.
( )0يعني الزمخشري يف الكشاف ،652/8وتمام اآلية  56من سـورة المائـدة :ﱡﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﱠ.
( )5البحر المحيط.892-820/9
( )1يف حاشيته على الكشاف المسماة :فتو الغيب  .510/2والطيبـي هـو :الحسـن بـن محمـد ،عالّمـة يف
التفسير والعربية ،له حاشية مشهورة على تفسير الكشاف تسمى فتـو الغيـب ،وتـويف سـنة (215هــ).
انظر :بغية الوعاة للسيوطي .200 /8
( )2يف كتابــه :إعــرا القــرآن (مخطــوط مكتبــة الحــرم النبــوي رقــم  088الجــزء األول  -ق ،) /885
ويسمى هذا الكتا كذلك :المجيـد يف إعـرا القـرآن المجيـد ،ولـم يطبـع منـه إال مجلـد واحـد فيمـا
أعلم ،توقف عند اآلية ( )812من سورة البقرة.
( )6هكذا يف مخطوطة السفاقسي و "أ" ،ويف " "تفت ،،ويف "ج"محتملة للرسمين.
( )2الدر المصون .022/1
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قلت :يحتاج يف تفسير كتا اهلل تعالى إلى نقل صري ،وإال دخل تحت الوعيد؛
وال نقل يف ذلك.
على أن ما قاله قد أشار إليـه أبـو حيـان نفسـه ،وعبارتـه  :وإن جعلـت الضـمير
عائد عا على مثله؛ أي :مع مثله مع ذلك المثل؛ فيكون المعنى :مع مثلين ،فالتعبير عن
هذا المعنى بتلك العبـارة ع ٌّـي؛ إذ الكـالم المنـتظم أن يكـون الرتكيـب إذا أريـد ذلـك

المعنى :مع مثليه  .انتهت.

وقد أشرت إلى هذا البحث يف التفسير بقولي ملخصًا:
وقيـــــــل إن الـــــــواو يف ومثلـــــــه ** كمـــع وقـــالوا ذاك ال وجـــه لـــه
هنــا إذ التقـــدير مـــع مثـــل الـــذي ** يف األرض معـــه ولضـــعفه انبـــذ
هــــذا إذا كــــان الضــــمير واقعــــا ** لمـــا فـــإن كـــان لمثـــل راجعـــا
فهــــــــو أشــــــــد يف ركاكــــــــة يف ** معنـــى وذاك غايـــة يف الضـــعف
لكـــــن يجـــــا باختيـــــار األول ** ومعـــــه أكـــــد مـــــا لـــــه يلـــــي
هـــــــــو وذا تلكـــــــــد لفظـــــــــي ** ومثـــــل هـــــذا عـــــنهم مـــــروي
مــع أن مــا قــدر لــيس كالصــري ** ،فقــد يكــون دونــه مــن الفصــي،
كــــر شــــاة عنــــدنا وســــخلها ** مع أن ر سخلها لفـظ وهـى
م /6قوله  :يجـوز أن يكـون نصـبًا علـى :علـيكم ذلكـم فـذوقوه ،كقولـك:
( )8البحر المحيط .892/9
( )0يف "أ"و " " :مثله ،أما "ج"فهي محتملة ألن تكـون (مثليـه) ،والتصـويب مـن كتـابي :البحـر المحـيط
والدر المصون.
( )5التفسير المنظوم (ق  / 001أ).
( )1هكذا يف "ج"والتفسير المنظوم (ق  /001أ) ،ويف "أ"و " " :مثله.
( )2يف " " :بلى.
( )6يف "أ"و " " :سخلتها .يف الموضعين يف هذا البيت ،والمثبت من "ج"والتفسير المنظوم (ق  / 001أ).
( )2يعني الزمخشري يف الكشاف  ،022/ 0عند تفسيره لآلية ( )81من سـورة األنفـال ،وهـي قولـه تعـالى:
ﱡﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱠ.
( )9يف " " :عليكم قوله ذلكم .وهي زيادة مقحمة.
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زيد عا فاضربه.
قال أبو حيان  :ال يجوز هذا التقدير؛ ألن عليكم من أسـماء األفعـال ،وأسـماء
األفعال ال تضمر ،وتشبيهه له بقولك :زيد عا فاضربه ،ليس بجيد؛ ألهنم لـم يقـدّ روه
بـ :عليك زيد عا فاضربه ،وإنما هو منصو على االشتغال.
قال السمين  :قد يكون المصـنف نحـا نحـو الكـوفيين ،فـإهنم يجرونـه مجـرى
الفعل مطلقًا ،ولذلك يعملونه متلخر عا نحو ﱡﭚ ﭛ ﭜﱠ [ النساء .] 01 /
وقد أشرت إلى ذلك يف التفسير بقولي:
وغيــــر هــــذا جــــاز أن يقــــدّ روا ** كقولــــــه علــــــيكم أو باشــــــروا
لكن علـيكم اسـم فعـل وهـو ال ** يضــــمر مثلمــــا األثيــــر نقــــال
لكــن ألهــل الكوفــة قــد وافقــا ** إذ له مجرى الفعل أجروا مطلقا
م /2قولــه يف ﱡﭑﱠ( :ﯻ) معطــوف علــى موضــع ﱡﯥﱠ؛
ألنه واقع موقع الخرب ،تقديره :من كان يف الضاللة مدّ أو يـمد له الرحمن ويزيد؛ أي:
يزيد يف ضالل الضال بخذالنه ،ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه .انتهى.
قــال أبــو حيــان  :ال يجــوز

أن يكــون (ﯻ) معطوفــًا علــى موضــع

( )8البحر المحيط .11 / 88
( )0يف " " :ألنه.
( )5يف مطبوعة البحر المحيط :هذا.
( )1الدر المصون .290 / 2
( )2يف التفسير المنظوم للمؤلف (ق  / 22أ – ) من نسخة مكتبة برنستون برقم .262
( )6جاء يف هامش مخطوطة التفسير :يقصد أبا حيان.
( )2يعنــي الزمخشــري يف الكشــاف  ،59 / 5عنــد تفســير اآليــة ( )26مــن ســورة مــريم ،وهــي قولــه تعــالى
( ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ).
( )9يف " " :ضالل الضاللة.
( )0يف "أ"و " " :المهتدي ،والمثبت من "ج"والكشاف.
( )82البحر المحيط .190 / 81
( )88يف المطبوع من البحر :اليص.،
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ﱡﯥﱠ؛ سـواء كـان دعـا عء أم خـرب عا بصـورة األمـر؛ ألنـه يف موضـع الخـرب إن كانـت
(ﯡ) موصـــولة؛ أو يف موضـــع الجـــوا إن كانـــت (ﯡ) شـــرطية ،وعلـــى كـــال
التقديرين فالجملة من قوله :ﱡﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱠ عارية من ضمير يعـود
على (ﯡ ) يربط جملـة الخـرب بالمبتـدأ ،أو جمـــــــلة الشـرط بـالجزاء الـذي هـو
(ﯥ) ومـا عطــف عليــه؛ ألن المعطــوف علـى الخــرب خــرب ،والمعطــوف علــى
جملة الجزاء جزاء ،وإذا كانت أداة الشـرط اسـمًا ال ظرفـًا تعـين أن يكـون يف جملـة
الجزاء ضمير أو ما يقوم مقامه ،وكذا يف الجملة المعطوف عليها.
قال السمين  :ذكر أبو البقاء أيضًا كما ذكر الزمخشري ،وقد يجا عما
عما قااله بلنا نختار على هذا التقدير أن يكـون (ﯡ ) شـرطية ،وقولـه :ال بـد مـن
ضمير؛ ممنوع؛ ألن فيه خالفًا  ،فقد يكون الزمخشري وأبو البقاء من القائلين بلنـه
ال يشرتط .انتهى.
وأنت تنظر هتافت هذا الجوا وتناقضه ،وشتان بين قولـه :ممنـوع؛ وقولـه :قـد
يكون من القائلين بلنه ال يشرتط ،مع أنه مرجو .
وقال السفاقسـي  :يمكـن أن يكـون الزمخشـري الحـظ معنـى بـديعًا ،ومـراده
بعطفه على يمد عطفه عليه مع من كان يف الضـاللة ،وحـذف (ﯴ) الثـاين لداللـة
األول عليه ،أي :من كان يف الضاللة فليمدد؛ ومن كان على هـدى فيزيـده اهلل هـدى.
( )8يف المطبوع من البحر :ضميره.
( )0الدر المصون .651 / 2
( )5يعني العكربي يف كتابه :إعرا القرآن ،ويسمى :إمالء ما من بـه الـرحمن  .882 –886 /0والعكـربي
هو :أبو البقاء عبداهلل بن الحسين ،إمام يف اللغة ،وصاحب مصنفات ،تـويف سـنة (686هــ) .انظـر :بغيـة
الوعاة للسيوطي .59 /0
( )1يف المطبــوع مــن الــدر المصــون زيــادة :خالفــًا قــدمت تحقيقــه ومــا يســتدل بــه عليــه يف ســورة البقــرة.
فقد....الخ.
( )2يف كتابه :إعرا القرآن (مخطوط مكتبة الحرم النبوي رقم  088الجزء الثالث  -ق  /820أ) ،ويسـمى
هذا الكتا كذلك :المجيد يف إعرا القرآن المجيد.
( )6سقطت كلمة الثاين من " ".
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وهو لطيف.
وقد أشرت إلى ذلك البحث جميعه يف التفسير بقولي:
** وقيـــل ذا عطـــف علـــى فيمـــدد
فهــــــو بمعنــــــى خــــــرب ومعنــــــاه ** ر الضــــــاللة يزيــــــد مــــــواله
لـــــــــه الضـــــــــالل ويزيـــــــــد اهلل ** مـــن اهتـــدى بالـــدين مـــن هـــداه
وهـــو الـــذي ذكـــره الزمخشـــري ** ومثلــــه أبــــو البقــــاء العكــــربي
قــــال أبــــو حيــــان مــــا صــــ ،ألن ** يف موضــع الخــرب ذا إن كــان مــن
موصـو ع
ال أو يف موضـع الجـزاء إن ** كــــان لشـــــرط وعليهمـــــا فـــــإن
جملــــة مــــا تعطفــــه مــــن ويزيــــد ** عاريــــة عــــن مضــــمر لــــه يفيــــد
علــى الــذي يــربط هــذي الجملــة ** بالمبتـــــدأ كـــــذا بشـــــرط قبلـــــه
فــــإن مــــا تعطفــــه علــــى الخــــرب ** أو الجــــزاء حكمــــه لــــه اســــتقر
وإن تكــــن أداة شــــرط اســــما ** ليســـت بشـــرط كـــان ذاك جزمـــا
والحلبــي قــال يف الشــرط خــالف ** يف مضـــــمر الجـــــزاء يعنـــــي يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاف
االنحــــذاف
انحـنحــــو ذا جــــواز
فع ّلـــــه يختـــــار مـــــن الكشـــــاف ** يف
أمـــــا السفاقســـــي فقـــــال ع ّلـــــه ** الحــــظ معنــــى عاليــــًا محلــــه
يريــــــد عطفــــــه علــــــى مقالــــــة ** يمـــد مـــع مـــن كـــان يف الضـــاللة
وحذفـــــه يف الثـــــاين للداللـــــة ** عليــــــه والتقــــــدير يف المقالــــــة
َ
ضــــاللة فليمــــدد ** لـــ ُه وزا َد مـــن ُهـــداه َمـــن ُهـــدي
مــــن كــــان يف
م /9قوله  :و(ﯯ ) [ طه  ] 52 /عطف بيان للوزير.
( )8لم أعثر على هذا المقطع من المنظومة يف المخطوطات الست التي جمعتها للتفسير المنظوم.
( )0سقطت كلمة تكن من " ".
( )5يف " " :يف الذي.
( )1يعني الزمخشري يف الكشاف  ،68 / 5عند تفسير اآلية ( )52من سورة طـه ،وهـي قولـه تعـالى (ﯯ
ﯰ ﯱ ).
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قال السمين  :لم يتعقبـه أبـو حيـان بنكيـر وهـو عجـب منـه ،فـإن عطـف البيـان
يشرتط منه التوافق تعريفًا وتنكير عا ،وقد عرفت أن وزير عا نكرة وهارون معرفة.
قلت :بل العجب من السمين ،فإن المسللة قد ذكرها أبو حيان وتعقبها بـالنكير،
وعبارتــه يف النهــر  :وال يجــوز أن يكــون عطــف بيــان للتخــالف لكــون وزيــر عا نكــرة
وهارون معرفة.
ثم قال :قال الزمخشري :وإن جعل يعني أخـي عطـف بيـان آخـر جـاز وحسـن،
انتهى .ثم تعقبـه بقولـه :يبعـد فيـه عطـف البيـان؛ ألن األكثـر أن يكـون األول دونـه يف
الشهرة ،واألمر هنا بالعكس ،انتهى.
وقد أشرت إلى ذلك يف التفسير بعد حكاية أقوال يف اإلعرا :
قيــل همــا لــي و وزيــر عا فيصــير ** هـــارون ذا عطـــف بيـــان للـــوزير
قلـــت وال يصـــ ،للخلـــف فـــال ** يكـــون عطفـــًا بـــل يكـــون بـــدال
كمـــا أبـــو حيـــان قـــد أشـــار لـــه ** ويــــليت هــــذا يف نظيــــر المســـــللة
وقيــــل بــــل همــــا وزيــــرا أول ** مـــن أهلـــي الثـــاين وذاك يبـــدل
وهـــارون منـــه ثـــم لـــي تبيـــين ** وأخـــــــي إمـــــــا بـــــــدال يكـــــــون
أو مبتـــــدأ خـــــربه مـــــا يعقبـــــه ** فـــانظر علـــى األوجـــه مـــا يناســـبه
وإن تقــل عطــف بيــان فحســن ** ومــــــن يــــــر ّد ذا فقولــــــه وهــــــن
م /0قولــه ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [ فــاطر ] 12 /بــدل مــن أرأيــتم بــدل
( )8الدر المصون .58-52/9
( )0هكذا يف النسخ الخطية ،ويف الدر المصون :فيه.
( )5النهر الماد ألبي حيان .28/1
( )1لم أعثر على هذا المقطع من المنظومة يف المخطوطات الست التي جمعتها للتفسير المنظوم.
( )2سقطت (يف) من "ج".
( )6يف " " :الذي بدال من الثاين.
( )2يعني الزمخشري يف الكشاف  ،682 / 5عند تفسير اآلية ( )12من سورة فـاطر .والمؤلـف سـاق معنـى
كالمه ال نصـه .وتمـام اآليـة ( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ).
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اشتمال؛ ألنه بمعنى أخربوين.
قال أبو حيان  :هذا ال يص،؛ ألنه إذا أبدل مما دخل عليه االستفهام فال بد من
دخول األداة على البدل ،وأيضًا فإبدال الجملة من الجملة لـم يعهـد يف لسـاهنم ،ثـم
البدل على نية تكرار العامل ،وال يتلتى ذلك هنا ألنه العامل يف أرأيتم فيستحيل
فيســتحيل دخولــه علــى أروين ،قــال :والــذي أذهــب إليــه هنــا :أن أرأيــتم بمعنــى
أخربوين ،وهي تطلب مفعولين؛ أحدهما منصو واآلخر يشـتمل علـى االسـتفهام،
أرأيت زيد عا ما صنع؟ فاألول هنا هـو شـركاءكم ،والثـاين مـاذا خلقـوا،
كقول العر :
َ
وأروين جملة اعرتاضية فيها تلكيـد الكـالم وتشـديد  ،ويحتمـل أن يكـون ذلـك مـن
با اإلعمال؛ ألنه توارد على ماذا خلقـوا :أرأيـتم و أروين؛ ألن أروين قـد ُتع ّلـق عـن
مفعولها يف قولهم :أما ترى أي برق ههنا ،ويكون قد أعمل الثاين على المختار عند
عند البصريين .
وقال السمين  :الجوا عن األول :أن االستفهام فيه غيـر مـراد قطعـًا ،فلـم
يعد أداته لعدم إرادته ،وأما قوله :فلم يوجد يف لساهنم؛ فقد وجد ،ومنه:
 ...تلتنا تلمم بنا .............. ** ...
اهلل أن تبايعا ** تؤخذ كرهًا ......
إن علي َ
( )8البحر المحيط .62/89
( )0سقطت ال من "أ".
( )5يف البحر المحيط :ف ُيتَخ ّيل .وأشار المحققون لنسخ أخرى لفظها :فيتحمل.
( )1يف "ج"والبحر :تسديد.
( )2يف "أ" :قد أعمل الذي على المختار.
( )6حصل سقط عند نقل المؤلف عن أبي حيان ،فتمام العبارة يف البحـر المحـيط :ألن أروين قـد تعلـق عـن
مفعولها الثاين كما علقت رأى التي لم تدخل عليها همزة النقل عن مفعولها يف قولهم....الخ.
( )2الدر المصون .059/0
( )9يف "أ"و " " :من األول ،ويف "ج"والدر المصون :عن األول.
( )0تمام البيت :متى تلتنا تلمم بنا يف ديارنا ** تجد حطبا جزال ونارا تلججا.
وقائله هو :الحطيئة أو عبيد اهلل بن الحر الجعفي .انظر :الكتا لسـيبويه  96/5وتعليـق المحقـق عبـد
السالم هارون.
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وقد نص النحويون على أنه متى كانت الجملة يف معنى األولى ومبينة لها أبدلت
منها ،ولم يجب عن استحالة تكرار العامل هنا.
وقد تعرضت لذلك يف التفسير بقولي:
ولــــم يجــــز هنــــا أبــــو حيــــان ** لبــــــــــــــدل وزاد يف التبيــــــــــــــان
فــإن مــا أبــدل مــن ذي اســتفهام ** تدخلـــــــــــه األداة لالســـــــــــتفهام
وانـــو لتكـــرار الـــذي قـــد عمـــال ** يف بـــــدل وهـــــو هنـــــا مـــــا قـــــبال
قـــال وال يعهـــد إبـــدال الجمـــل ** مـــن جمـــل لهـــم وإن أتـــى فقـــل
وثـم مــن أجــا عنــه والجــوا

** ذو وهــن ومــا خــال عــن اعتصــا

ولكــن الســمين يف الجــوا مــا ** أبعــــد؛ قــــال مــــا أتــــى مســــتفهما
ـــرد هنــــا فلــــم ُت َعــــد ** أداتــــــــه قــــــــال واإلبــــــــدال ورد
بــــه فلــــم ُيـ َ
بجملـــــة مـــــن جملـــــة كتلتنـــــا ** ُتلمـــــــم بنـــــــا إذا غـــــــدا مبينـــــــا
ولم يجب عـن أنـه قـد اسـتحال ** تكــــرار عامــــل بــــذلك المقـــــال
ثم ذكرت ما ذهـب إلـيــه أبــو حـيــان مـن اإلعـرا نصـًا واحتمـا ع
ال كمـا مــر يف
النــــظم والتفسير ،فقلت بعد النقل عنه :
وقـــــال والـــــذي إليـــــه أذهـــــب ** يف أرأيـــــــتم أن هـــــــذا يطلــــــــب
مفعــــوال انتصــــب وهــــو شــــركا ** والثـــــاين مـــــاذا خلقـــــوا وذلكـــــا
يفهــــــــــم االســــــــــتفهام وأروين ** معــــــــرتض مؤكــــــــد التبيــــــــين
قـــــال ومـــــن جـــــائز االحتمـــــال ** كــــون الــــذي هنــــا يف االعمــــال

=

اهلل أن تبايعا ** تؤخذ كرها أو تجيء طائعا.
( )8تمام البيت :إن علي َ
وقائله اليعرف .انظر :الكتا لسيبويه  826/8وتعليق المحقق عبد السالم هارون.
( )0لم أعثر عليه ضمن مخطوطات التفسير المنظوم التي وقفت على صورها.
( )5النص يف "أ"( :كما مر) ثم استدرك يف الهـامش (فقلـت بعـد النقـل عنـه يف التفسـير) ثـم سـاق األبيـات ،ويف " ":
(كما مر يف التفسير) ثم انتقل للمبحث التالي ولم يورد األبيات ،والمثبت أعاله من نسخة "ج".
ولم أعثر على هذا النص يف مخطوطات التفسير المنظوم التي وقفت على صورها.
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م /82قوله بعد هذا بقليل (ﮛ ﮜ ) [ فاطر  :] 18 /جوا القسم يف
(ﮙ ﮚ) سد مسد الجوابين.
قال أبو حيان  :إن أخذ هـذا علـى ظـاهره لـم يصـ،؛ ألهنـا لـو سـدت مسـدهما
لكان لها موضع من اإلعرا باعتبار جـوا الشـرط ،وال موضـع لهـا مـن اإلعـرا
باعتبار جوا القسم ،والشيء الواحد ال يكون معمو ع
ال غير معمول.
قال السمين  :قول الزمخشـري :أنـه سـا ّد مسـدّ الجـوابين ،يعنـي أنـه دال علـى
جوا الشرط.
وقال السفاقسي  :ينبغي أن يتناول كـالم الزمخشـري علـى أنـه أراد مـن حيـث
المعنى ال من حيث اإلعرا .
والشيخ  فت ،لهما با التلويل ،وقد أشرت إلى ذلك يف التفسير بقولي:
بقولي:
وهـــذه الجملـــة قـــد دلـــت علـــى ** منحــذف الجــوا كيــف جعــال
أي عــن جـــوا الشـــرط قـــد ســـد ** قســــم أي كمــــا مضــــى علـــــى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
الصـ
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ـــــرد
ـــــؤول إن لــــــم تؤلــــــه فـ
تســـــدّ ** مـ
فقولـــــه عـــــن الجـــــوابين
م /88قولــه ( :ﰁ ﰂ ) [األحقــاف  :] 80 /يف محــل النصــب
معطوف على محل (لينذر) ألنه مفعول له.

( )8يعنـي الزمخشـري يف الكشـاف  ،682 / 5عنـد تفسـير اآليـة ( )18مـن سـورة فـاطر ،وتمامهــا( :ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) .
( )0يف البحر المحيط .65/89
( )5الدر المصون .050/0
( )1يف كتابه :إعرا القرآن (مخطوط مكتبة الحرم النبوي رقم  088الجـزء الرابـع  -ق  ،) /62ويسـمى
هذا الكتا كذلك :المجيد يف إعرا القرآن المجيد.
( )2لم أعثر عليه ضمن مخطوطات التفسير المنظوم التي وقفت على صورها.
( )6يعني الزمخشري يف الكشاف  ،528/1عند تفسير اآلية ( )80من سورة األحقاف ،وتمامهـا( :ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ).
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قال أبو حيان  :تبعـه يف ذلـك أبـو البقـاء  ،وهـو ال يجـوز علـى الصـحي ،مـن
مــذاهب النحــويين؛ ألهنــم يف الحمــل علــى المحــل شــرطوا أن يكــون المحــل بحــق
األصالة والمحل هنا ليس بحق األصالة؛ ألن األصل هو الجر يف المفعول له ،وإنمـا
النصب ناشئ عن إسقاط الخافض ،لكنه لما كثر بالشروط المذكورة يف النحو وصل
إليه الفعل فنصبه.
قال السمين  :قوله( :األصل يف المفعـول لـه الجـر بـالحرف) :ممنـوع؛ بـدليل
ب بشروط؛ ثم يقولون :ويجوز جره بالالم ،فقولهم( :ويجوز
قول النحويين :إنه َينص ُ
جره) ظاهر يف أنه فرع ال أصل .
قلت :لكنهم يعللونه بقولهم  :رجوعًا لألصـل؛ فعـدم امتنـاع جـره بـالالم مـع
الشروط ألنه األصل ،فما قاله أبو حيان أص ،،واهلل تعالى أعلم.
وقد أشرت إلى ذلك يف تفسيري بقولي:
قــــال وبشــــرى يف محــــل رفــــع
فــالرفع ظــاهر وجــر منعطــف
يف قولــــــه لينــــــذر أي لإلنــــــذار
هنــــاك مفعــــول لــــه قــــال أبــــو
إليـــه إذ بشـــرط يف الحمـــل علـــى
أصــــالة هنــــا إذ المفعــــول لـــــه
فيـــه الســــمين فهــــو لــــم يحــــرر
ألنــــــه يرجــــــع بــــــالجر إلــــــى

**
**
**
**
**
**
**
**

أو جـــر أو نصـــب بقـــول مرعـــي
على الذي من مصدر قـد ائتلـف
والنصــب للمحــل إذ منــه صــار
حيـــان يف الـــراج ،ممـــا ذهبـــوا
محــــل التلصــــيل مــــع جــــر وال
األصـــل فيـــه الجـــر ال مـــا نقلـــه
إذ مـــع شـــروط جـــره لـــم ينكـــر
أصـــل كمـــا عـــن النحـــاة نقـــال

( )8يف البحر المحيط .020/80
( )0يعني العكربي يف كتابه :إعرا القرآن ،ويسمى :إمالء ما من به الرحمن .051 /0
( )5الدر المصون للسمين الحلبي .662/0
( )1يف " " :فرع األصل.
( )2يف "أ" :لقولهم.
( )6لم أعثر عليه ضمن مخطوطات التفسير المنظوم التي وقفت على صورها.
( )2يف " " :يف الرفع.
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م /80قولـــه  :يف الطـــالق (ﯞ ) [الطـــالق  :] 88 /أبـــدل مـــن (ﯜ )

[الطالق .] 82 /
قال أبو حيان  :ال يص ،لتباين المدلولين يف الحقيقة  ،ولكونه ال يكـون بـدل
كل وال بعض وال اشتمال ،والزمخشري تبع يف ذلك الكلبي .
وقال السمين  :اعرتاضه عليه غير الزم؛ ألنه بولا فيه حتى جعل نفس الذكر.
وكذا قال السفاقسي  :قد يجا بلنه جعل الذكر مجاز عا.
نعول على انتقاد أبي حيان يف التفسير.
وهو حسن؛ ولذلك لم ّ
م /85قوله ( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) ﱠ عطف بيان له .
قال أبو حيان  :عطف البيان إنما يكون بالجوامد .
قال السمين  :يجا عنه بلن هذا جار مجرى الجوامد.
وقد أشرت إلى ذلك يف تفسيري بقولي :
( )8يعني الزمخشري يف الكشاف  ،262/1عند تفسير اآلية ( )88من سورة الطالق ،وتمامها( :ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ).
( )0يف البحر المحيط  592/02بمعناه.
( )5يف البحر المحيط :بالحقيقة.
( )1لم ترد (بدل كل) عند أبي حيان يف البحر المحيط .وإنما ذكر بدل بعض واشتمال فقط.
فسـر الرسـول بجربيـل عليـه السـالم ،ال يف إعـرا اآليـة كمـا يظهـر مـن
( )2الزمخشري تبع الكلبي يف كونه ّ
مراجعة النكت والعيون للماوردي  .56/6والكلبي هو :محمد بن السائب ،مفسر وإخباري مشـهور،
تويف سنة (816هـ) .انظر :سير أعالم النبالء للذهبي .019 /6
( )6الدر المصون للسمين الحلبي .562-520/82
( )2يف كتابه :إعرا القرآن (مخطوط مكتبة الحرم النبوي رقـم  088الجـزء الرابـع  -ق /822أ) ،ويسـمى
هذا الكتا كذلك :المجيد يف إعرا القرآن المجيد.
( )9يعني الزمخشري يف الكشاف  ،905/1عند تفسير اآلية ( )5 -8من سورة الناس.
( )0يعني عطف بيان لقوله تعالى( :بر الناس).
( )82يف البحر المحيط .259/08
( )88يف " " :للجوامد.
( )80الدر المصون  ،868/88وزاد :وقد تقدم يف "الرحمن الرحيم "أول الفاتحة تقريره.
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وذان نعتــــــان وقيــــــل بــــــدالن ** ورجحــــوا أهنمــــا عطفــــا بيــــان
إذ الربوبيـــــــــــة ال تســـــــــــتلزم ** ملكـــًا وأن الملـــك لـــيس يلـــزم
منــــه اإللهيــــة فاإللــــه خــــاص ** بــــه علــــى هنايــــة البيــــان نــــاص
لكــــن أبــــو حيــــان قــــال األول ** أظهـــر فالبيـــان لـــيس يحصـــل
ـــــــزال ** كجامـــــــد كالهمـــــــا فجعـــــــال
إال بجامـــــــد أجيـــــــب ُن ن
عطفــي بيــان ثــم أي علــى ســبيل ** تجـــــوز ونظمــــــه فيـــــه دليــــــل
أنـــــه جـــــل باإلعـــــادة جـــــدير ** وهـــو عليهـــا مـــع مشـــيئته قـــدير
ولنختم الرسالة بتنبيه لطيف  :وهو أن أبا حيان قال يف قوله تعالى( :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ) [األنعــام  :] 29 /المشــهور يف الشــمس أهنــا مؤنثــة،
وقيل تذكر وتؤنث ،فلنثت أو ع
ال على المشهور ،وذكرت يف اإلشارة على اللغة القليلة
مراعــا عة ومناســب عة لتــذكير الخــرب ،فرجحــت لغــة التــذكير التــي هــي أقــل علــى لغــة
التلنيث ......ويمكن أن يقال :إن أكثر لغة األعاجم ال يفرقـون يف الضـمائر وال يف
اإلشارة بين المذكر والمؤنث ،وال عالمة عندهم للتلنيث ،بل المذكر والمؤنث ولـو
كان بفرج سواء يف ذلك عندهم ،فلشار إلـى المؤنـث بمـا يشـار بـه إلـى المـذكر حـين
حكى كالم إبراهيم .وحـين أخـرب تعـالى عنهـا بقولـه( :بازغـة) و (أفلـت) أنـث علـى
مقتضى العربية إذ ليس ذلك بحكاية .انتهى.
قلت :لم يتعرض له بنكير السمين وال السفاقسي وال مشايخنا يف حواشـيهم،
=

( )8لم أعثر عليه ضمن مخطوطات التفسير المنظوم التي وقفت على صورها.
( )0أشار ناسخ نسخة "أ"وناسخ نسخة " "يف هامش نسختيهما إلى لفظ آخر :يجعل.
( )5يف "أ"( :قوله بتنبيـه لطيـف) بـدال مـن (ولنخـتم بتنبيـه لطيـف) ،وقـد وضـع ناسـخ " "قولـه (ولنخـتم
الرسالة) على هامش النسخة ووضع كلمة (ص )،لإلشارة إلى أهنا من أصل الكتا .
( )1البحر المحيط .022/0
( )2سقطت كلمة (المشهور) من "ج".
( )6يف "أ" :األعجام.
( )2بـل رد عليــه الســمين يف الــدر المصـون  82/2بقولــه( :وهــذا إنمــا يظهـر أن لــو حكــى كالمهــم بعينــه يف

=
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وهي زلة منه عظيمة جديرة بالتعقب ،فإنه:
أو ع
ال :يحتاج إلى أن إبراهيم عليه السالم كان يتكلم هبذه اللغة التي هبذه الصفة.
وثانيًا :لـو ُسـ نلم ذلـك فـالمرتجم لكـالم العجمـي إنمـا يرتجمـه ويحكيـه باللغـة
الفصيحة ،وإال صار كالمتندر عليه والمتعجب من تركيب كالمه ،فكيف والمـرتجم
هــو ر العــالمين بكــالم عربــي مبــين؛ قــد بلــا اإلعجــاز ببالغتــه؛ وبــز ذوي ال َل َســن
بفصاحته ،وال شك أن من يليت يف ترجمة كالم بالعربية بتذكير المؤنث واإلشارة إلـى
المؤنث بصيغة المذكر يكون ناطقًا باللحن يف كالمه ،والقرآن منزه عن ذلك ،وانظر
إلى حكايته تعالى كالم موسى وأخيه ويـونس ويوسـف وإسـحاق ويعقـو وأيـو
عليهم السالم وغيرهم بلفص ،لغة وأمتنها ،والقرآن كله على أسلو واحد.
مر يف توجيه اإلشارة هبذا.
ويكفينا ما ّ
واألحسن أن يقدر هذا المرئي :ربي؛ ونحو ذلك.
واإلشــارة هبــذا إلــى المؤنــث مــع التلويــل يف القــرآن كثيـــر ،ومنــه قــــــــــــــوله
تعالى( :ﯨ ﯩ ﯪ) ﱠ [ إبراهيم  ] 20 /فإنه إشارة إلى القرآن أو السـورة أو مـا
فيها من العظة ،وقوله( :ﯧ ﯨ) [ الجاثية  ] 88 /فإنه إشـارة إلـى اآليـات ،فـإن
بعــــده (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ) [ الجاثيــــة  ] 88 /وقبلــــه( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)
[الجاثيــة  ] 0 /والمــراد مــا ذكــر مــن اآليــات أو القــرآن ،وقولــه( :ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [ األحزا

 ] 00 /واإلشارة

إلـــى األحـــزا  ،وقولـــه( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [ آل
عمــــران  ، ] 862 /وقولــــه( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
=

لغتهم ،أما شيء ُيع ّبر عنه بلغة العر ويعطى حكمه يف لغــة العجـم ،فــهو محـــــــــل نــظر) وهـو رد ال
يقاوم ز ّلـة أبي حيان ،فـلعل الغزي لم يعتربه .وقد قال محقق الدر المصون الـدكتور أحمـد الخـراط يف
هامش الصفحة :اليكفي مثل هذا الرد على الشيخ ،ويبقى اإلنسان إنسانًا ولو كان أبا حيان زمانه.
( )8لم ترد آية آل عمران ( )862يف نسخة " " ،بينما استدركها ناسخ "أ"يف الهامش ووضع كلمـة (صـ)،
لإلشارة إلى أهنا من أصل الكتا .
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ﮥ ) [ آل عمران .] 808 /
وقد أشرت إلى ذلك يف التفسير بقولي:
قــــال ولمــــا أن رأى الشــــمس ** بازغـــــــة إذ بضـــــــيائها ارتـــــــدت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت
ـــذكر ** لقولــــــه ربــــــي فــــــذكر الخــــــرب
بقــــال لهــــم هــــذا إشــــارة الـ
مــع صــون لفــظ الــر عــن تلنيثــه ** ولــــو علــــى التقــــدير يف حديثــــه
وجـــاء يف نعـــت اإللـــه المالـــك ** عـــــــــالم ال عالمـــــــــة لـــــــــذلك
وقيـــل بـــل تـــذكيرها قـــد ســـمعا ** فهــــــو بــــــين اللغتــــــين جمعــــــا
قــــــال أبــــــو حيــــــان إن أكثــــــرا ** لغـــات عجـــم إن رأيـــت مضـــمرا
يف تلك أو إشارة لم تنظر

** بين الذي أنث والمذكر

مــــن فــــارق وال عالمــــة تــــرى ** فالكــــل بالتــــذكير لفظــــه جــــرى
واهلل يف اآليـــــة لمـــــا أن حكـــــى ** كــــــالم إبــــــراهيم هــــــذا ســــــلكا
فجـــــاء بالضـــــمير ذي التـــــذكير ** فيهــــــا ولمــــــا جــــــاء بالضــــــمير
يف أفلــــت بازغــــة جــــرى علــــى ** األصــــل إذ عــــن الحكايــــة خــــال
قلــــت وهــــذا عرقــــه ال ينــــبض ** وهــو ضــعيف بــل عــراه حــرض
فــــــلوال هــــــل كــــــان إبــــــراهيم ** بــــــــلعجمي شــــــــلنه التكلــــــــيم
هبـــــذه اللغـــــة ثـــــم لـــــو فـــــرض ** ذاك فقــد قــوي جــاش المعــرتض
فهــــــل إذا ترجمــــــه المــــــرتجم ** بلغـــــة العـــــر

هـــــل يعجـــــم

لســــانه يف حلــــه بــــل لــــو فعــــل ** ذلــــك كــــان منــــه غايــــة الخلــــل
( )8يف "ج" :وقد أشرت إليه بقولي.
وقد وجدت المؤلـف أورد األبيـات الثالثـة األولـى يف تفسـيره المنظـوم (ق  /886أ مـن النسـخة رقـم
 1609من مخطوطات دار الكتب المصرية).
( )0شطب ناسخ "أ"على حرف (أن) ،وزاد (قد) بعد كلمة الشمس..
( )5سقط هذا البيت من " " ،ولفظه يف "أ" :يف تلك إشارة.
( )1الحرض :الفساد ،كما يف القاموس المحيط (ص .)650
( )2كتب ناسخ"أ"فوق كلمة (العر ) :األعرا  ،كلنه يشير لنسخة.
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فإنــــــــــه يصــــــــــير كالمنــــــــــدّ ر ** عليـــــــه يف لغتـــــــه والمنكـــــــر
ومثــل ذا يق ـ ّب ،اللفــظ الحســن ** فإنـــــــــه يصـــــــــير كـــــــــالهزء إذن
بـــل هـــو لحـــن ظـــاهر والقـــرآن ** منــــــزه عــــــن خلــــــل ونقصــــــان
وانظــــر إلــــى حكايــــة اهلل كــــالم ** موســى وهــارون عليهمــا الســالم
وقـــــــول أيـــــــو وداود معـــــــا ** ســــواهم هــــل فيــــه شــــيء وقعــــا
ممــا يخــالف الفصــي ،مــن كــالم ** عــر بــل األفصــ ،يف أعلــى مقــام
تمت الرسالة ،واهلل الموفق .والحمد هلل أو ع
ال وآخر عا وظـاهر عا وباطنـًا كمـا يحـب
ويرضى ،وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

*

*

*

( )8سقطت (يف) من " ".
( )0سقطت (ذا) من " ".
( )5هذه خاتمة"ج"وزاد بعد ذلك( :حررها محمد العجلوين يف سادس عشـر مـن صـفر الخيـر سـنة .)020
أما "أ"فجاءت خاتمتها كالتالي( :قد تم كتابته على يد الفقير إلى اهلل المعبود أحقـر الـورى يوسـف بـن
محمود يف أوائل جمادى اآلخرة لسنة تسع وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصالة والتحية) ثـم
كتب ناسخ دار الكتب المصرية( :قد وقـع الفـران مـن نسـخ هـذا يف يـوم األحـد  1أكتـوبر سـنة .8081
كاتبه محمود صدقي .نساخ) .أما نسخة" "فجاء يف خاتمتها مايلي( :قد تم كتابته على يد الفقيـر إلـى
اهلل الرؤوف أحقر الورى سليمان ابن يوسف السـرائي عفـا عنهمـا الملـك العـايف يف أوائـل شـهر شـوال
المنتظم يف سلك سنة عد والنون مع الباء بعد األلـف مـن هجـرة مـن لـه العـز والشـرف علـى مهاجرهـا
أفضل الثنايا وأكمل التحايا).
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اخلامتة
الحمد هلل تعالى على ما وفق وأعان ،وأصلي وأسلم على نبينا محمد ،وبعد:
فقد ظهـر لـي يف ختـام الدراسـة والتحقيـق لهـذا األثـر العلمـي عـدد مـن النتـائج
والتوصيات:
 .8أظهــرت دراسـ ُة الرســالة وتحقيقهــا المكانـ َة العلميــة لبــدر الــدين الغــزي يف
التفسير وحرصه على تحرير األقوال والرتجي ،بينها.
 .0تبــين للباحــث أهميــة االعتنــاء بمنــاهج المفســرين وطــرائقهم الدقيقــة يف
الرتجي ،،وأن إغفال ذلك قد يكون سببًا يف َ
نقد اليثبت.
 .5كشف البحـث عـن أن هتمـة الجمـود العلمـي التـي أوردهـا بعـض البـاحثين
حول علماء هـذه الفـرتة ليسـت علـى إطالقهـا ،فقـد رأينـا يف هـذه الرسـالة تحقيقـات
علمية جيدة ونافعة للمتخصصين يف التفسير.
 .1أبرزت الرسالة المكانة العلمية الرفيعة لبالغـة الزمخشـري يف تفسـيره ،وأن
مناقشات أبي حيان وتلميذه السـمين الحلبـي مكمـالت مهمـة لهـذا العلـم األصـيل:
بالغة القرآن الكريم.
 .2النقــوالت التــي نقلهــا المصــنف يف ثنايــا هــذه الرســالة عــن تفســيره الكبيــر
المنظوم تستدعي سرعة دراسته وتحقيقه لمكانته العلمية وفوائده.
 .6االعتناء بالمؤلفات والرسائل الصغيرة يف علم التفسير وتحقيقها ،خصوصًا
ما يتعلق بالردود والمحاكمات.

*

*
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املصادر واملراجع
.8

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزمخشري ،محمـود بـن عمـر ،رتبـه
وضــبطه وصــححه :مصــطفى حســين أحمــد ،ط8122 ،5هـــ ،دار الكتــا
العربي ،بيروت.

.0

البحر المحيط ،ألبي حيان ،محمد بن يوسف ،حققه :جماعة مـن البـاحثين
بإشـــراف مؤسســـة الرســـالة العالميـــة ،ط8156 ،8هــــ ،مؤسســـة الرســـالة
العالمية ،دمشق.

.5

الــدر المصــون يف علــوم الكتــا المكنــون ،للســمين الحلبــي ،أحمــد بــن
يوسف ،تحقيق :الدكتور أحمد الخراط ،ط ،8دار القلم ،دمشق.

.1

بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويين والنحــاة ،للســيوطي ،جــالل الــدين عبــد
الرحمن بن أبي بكر ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبـة العصـرية،
لبنان.

.2

الكواكــب الســائرة بلعيــان المائــة العاشــرة ،للغــزي ،نجــم الــدين محمــد بــن
محمـــد ،وضـــع حواشـــيه :خليـــل المنصـــور ،ط8189 ،8هــــ ،دار الكتـــب
العلمية ،بيروت.

.6

شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب ،البـن العمـاد الحنبلـي ،عبـد الحـي بـن
أحمد ،تحقيق :عبد القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط ،ط8126 ،8هـ،
دار ابن كثير ،دمشق.

.2

كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ،حـاجي خليفـة8120 ،هــ ،دار
الفكر ،بيروت.

.9

مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،البــن هشــام األنصــاري ،عبــد اهلل بــن
يوسف ،تحقيق وشـر  :عبـد اللطيـف الخطيـب ،ط0222 ،8م ،المجلـس
الوطني للثقافة والفنون ،الكويت.

151

الدر الثمين يف بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه السمين

.0

د .عبداهلل بن حمد المنصور

البالغة القرآنية يف تفسير الزمخشري وأثرها يف الدراسات البالغية ،للدكتور
محمد حسنين أبو موسى ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

 .82األجوبـــة المرضـــية فيمـــا ســـئل الســـخاوي عنـــه مـــن األحاديـــث النبويـــة،
للسخاوي ،محمد بن عبد الرحمن ،تحقيق :محمـد إسـحاق إبـراهيم ،ط،8
8102هـ ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرياض.
 .88صــحي ،البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،بعنايــة الناشــر ،ط،8
8105هـ ،دار ابن كثير ،دمشق.
 .80سنن النسائي ،أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق :حسـن عبـد المـنعم شـلبي
بمساعدة محققي الدار ،ط8108 ،8هـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .85المجيد يف إعرا القرآن المجيد ،للسفاقسي ،إبراهيم بن محمد ،تحقيـق :موسـى
ابــن محمــد زنــين ،ط8128 ،8هـــ ،منشــورات كليــة الــدعوة اإلســالمية ،ليبيــا.
واعتمدت كذلك على النسخة الخطية لهذا الكتا والتي اسمها  :إعـرا القـرآن
( مخطوط مكتبة الحرم النبوي رقم  ) 088وهي يف أربعة أجزاء.
 .81عروس األفرا يف شر تلخيص المفتا  ،للبهاء السبكي ،أحمـد بـن علـي،
تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ط8105 ،8هـ ،المكتبة العصرية ،بيروت.
 .82اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر،
تحقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط8106 ،8هـ ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف ،المدينة المنورة.
 .86التفسير المنظوم ( مخطوط ) ،لبدر الدين الغزي ،محمد بن محمـد ،نسـخة
جامعة النجا الوطنية بنابلس ( دون رقم ) ،ومكتبة برنستون ( رقم ،) 262
ودار الكتب الظاهرية ( .) 6010 - 1022 - 1609
 .82جامع البيان يف تلويل آي القرآن ،للطربي ،محمد بن جرير ،تحقيق :عبد اهلل
الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجـر ،ط8100 ،8هــ،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر .
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 .89حاشــية ســعد الــدين التفتــازاين علــى الكشــاف ( مخطــوط ) ،نســخة مجلــس
الشورى يف إيران ( رقم .) 82009
 .80المحرر الوجيز يف تفسير الكتا العزيز ،البن عطيـة األندلسـي ،عبـد الحـق
ابن عطية ،تحقيق :مجموعة من الباحثين بإشراف إدارة الشؤون اإلسالمية،
ط8156 ،8هـ ،وزارة األوقاف القطرية ،الدوحة.
 .02فتو الغيب يف الكشف عن قناع الريـب ( حاشـية الطيبـي علـى الكشـاف )،
للطيبي ،الحسين بن عبد اهلل ،تحقيق :مجموعة من الباحثين بإشراف محمد
عبد الرحيم سلطان العلماء ،ط8151 ،8هـ ،وحدة البحوث والدراسات يف
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،دبي.
 .08إمالء ما مـن بـه الـرحمن ،ويسـمى  :التبيـان يف إعـرا القـرآن ،ألبـي البقـاء
العكربي ،عبد اهلل بن الحسين ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .00الكتا  ،لسيبويه ،أبو بشر عمـرو بـن عثمـان بـن قنـرب ،تحقيـق وشـر  :عبـد
السالم هارون ،ط8129 ،5هـ ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.
 .05النكت والعيون ،للماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد ،تحقيق :السـيد بـن
عبد المقصود ،ط ،8دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.

*

*
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الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

تلليف
العالمة أبي عبداهلل محمد بن أحمد بن داود الدن مشقي ،ابن النجار
(ت962هـــ)

دراسة وتحقيق:

األستاذ المساعد يف قسم القراءات
جامعة أم القرى
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ملخص البحث
يـحتوي هذا البحـث علـى دراسـة وتــحقيق لكتـا يف علـم القـراءات ،للعالمـة
الـمقرئ محمد بن أحمد بن داود الدن مشقي ،الشهير بابن النجار(ت 962ه) ،بين فيه
ثير من
مؤ نلفه الجوا الصوا  ،والقول الراج ،بال ارتيا  ،فيما ورده من سؤال ،و ُأ َ
استشكال ،وفصل رده يف ستة فصول وخاتـمة ،وسـماه الر ّد الوايف للقول الـمنايف .
وتتجلى أهمية إخراج هذا الكتا يف كونه لإلمام ابن النجار ،والذي أثنـى علـى
كتابــه هــذا ُثلــة مــن العلمــاء ،مــن أبــرزهم اإلمــام العالمــة ابــن حجــر العســقالين
(ت920ه) ،وتربز أهميتـه كـذلك يف الــمسائل الدقيقـة ،والتحريـرات الــمهمة التـي
الفن.
ناقشها الـمؤ نلف ،وعرضها بلسلو مفصل ،معتمد عا على مصادر أصيلة يف هذا ن
وجعلـت
اعتمدت يف تـحقيق هذا الكتا وإخراجه على نسختين خطيتين،
وقد
ُّ
ُ
البحث يف مقدمة ،وقسمين ،وخاتـمة ،وفهارس

*

*
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الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

املقدمة
الحمد هلل ر العالـمين ،والصالة والسالم على الـمصطفى األمـين ،وعلـى آلـه
وصحبه األكرمين ،وعلى كل من سار على منهاجه بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:
فقــد اهــتم علمــاء األمـــة األســالف ،ونـــجباؤها األخــالف بالتصــنيف يف أفنــان
الكتا  ،والكشف عن ُمـبين الخطا  ،وال شك أن علم القراءات القرآنية من العلوم
التــي نالــت حظـــًا مــن الروايــة وافــر عا ،ونصــيبًا مــن الدن رايــة زاخــر عا ،فقــد تنوعــت فيــه
ــمنيف
ــمصنفات ،ومــر هــذا العلــم الشــريف ،والفـ ُّ
ـن الـ ُ
الـــمؤلفات ،وتعــددت فيــه الـ ُ

َ
بـمراحل وأطوار؛ حتى استقر واض ،الـمعالم واآلثار.

وقــد قــيض اهلل  لهــذا العلــم رجــا ع
ال أوفيــاء ،وعلمــاء أجــالء؛ بــد عءا مــن عهــد
الصحابة  والتابعين وتابعيهم إلى يومنا  -هذا  ،-فحفظوا ألفاظه ،وفهموا معانيـه،
وأمعنوا النظر فيه ،ورحلوا يف طلبه ،وأفنوا ال ُعـمر يف جمعه ،وبذلوا ُجهدهم يف الدفاع
عنه ،وحماية جنابه ،حاديهم يف ذلك :أن شرف العلم من شرف الـمعلوم.
ومن هؤالء األعالم :اإلمام العالم المقرئ أبو عبداهلل محمد بن أحمـد بـن داود
الدن مشقي ،الشهير بابن النجار(ت 962هــــ) ،صاحب الـمؤلفات الـمفيدة ،والرسائل
الفريدة ،والتي دلت على غزارة علمه ،ودقة فهمه ،وثناء العلماء عليه.
الحصـول علـى أحـد كتـب العالمـة ابـن النجـار،
وقد تـيسر لــي  -بــحمد اهلل -
ُ
ثيـر
وهو :الر ُّد الوايف للقول الـمنايف  ،والذي كان ر ّد عا واضح َا ،وجوابـًا شـافيًا لـ َمــا ُأ َ
يف عصره من أقوال ُمــنافية للصـحة والصـوا فيمـا يتعلـق بـبعض مسـائل القـراءات
الـمخالف ،ورد عليـه بالحجـة والربهـان ،وبــما
وتحريراتـها ،بين فيه ابن النجار قول ُ
سطره علماء هذا الفن من بيان.
ومن هنا تبـين لـي أهميـة هـذا الكتـا  ،وقيمـة مـا يحتويـه مـن تحريـرات مفيـدة
لـمسائل دقيقة ،يعلمها أهل هذا التخصص ،وكان هذا سببًا الختيار هذا الكتا .
وبعد البحث واالستقراء ،والتحري واالستفتاء ،لم أقـف علـى مـن سـبقني إلـى
فعقدت العزم على دراسته ،والعمل على تـحقيقه.
تحقيق هذا الكتا وإخراجه،
ُ
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 خطة البحث:
اقتضــت طبيعــة العمــل يف تحقيــق هــذا الكتــا أن يتكــون البحــث مــن :مقدن مــة،
وقسمين ،وخاتـمة ،وفهارس.
 الـمقدِّ مة ،وتتضمن :أهمية الموضوع وسبب اختياره ،وخطة البحث ،ومـنهج
التحقيق.
القسم األول :قسم الدراسة ،وفيه فصالن:
الفصل األول :دراسة الـمؤ ِّلف ،وفيه ثالثة مباحث:
الـمبحث األول :اسمه ونسبه ولقبه وكنيته وشهرته ومولده ووفاته.
الـمبحث الثاين :نشلته وشيوخه وتالميذه.
الـمبحث الثالث :مؤلفاته وآثاره العلمية.
الفصل الثاين :دراسة الكتاب ،وفيه أربعة مباحث:
الـمبحث األول :اسم الكتا  ،وتوثيق نسبته لـمؤ نلفه.
الـمبحث الثاين :مصادر الكتا  ،وقيمته العلمية.
الـمبحث الثالث :موضوع الكتا  ،وسبب تلليفه.
الـمبحث الرابع :وصف النسخ الخطية للكتا  ،ونـماذج منها.
القسم الثاين :الن ّ الـمح َّقق.
ثم الخاتـمة ،وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
والفهارس ،ويتضمن :فهرس الـمصادر والمراجع.

 منهج التحقيق:
اجتهدت  -قدر اإلمكان  -يف ا نتباع الـمنهاج العلمي الـمتعارف عليـه يف تــحقيق
ُ
الـمخطوطات ،وأبرز مـعالـم منهاجي يف التحقيق هي:
الـنص الــمحقق وفـق قواعـد اإلمـالء الــحديث ،واسـتخدام عالمـات
 -8كتابة
ّ
الرتقيم الالزمة.
الــمصورة عـن نسـخة جامعـة برنسـتون
اعتمدت نسخة مركز الملك فيصل
-0
ُ
ّ
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ورمـزت لــها
ورمزت لـها بـــــ (األصل) ،وقابلـت عليهـا نسـخة مكتبـة قونيـا،
أصال،
ع
ُ
ُ
بــــ (ق).
أثبت الساقط من النسختين يف الـمتن وجعلته بين معكوفتين [ ] ،وأشرت له
ُّ -5
يف الحاشية.
أثبت الفروق بين النسختين ،وأشرت لـها يف الـحاشية.
ُّ -1
وأشرت له يف الحاشية.
الـمقتبس بين عالمتي حصر ‹‹ ››،
ُ
ُّ -2
أثبت النص ُ
راعيت ما ورد يف هامش النسختين من فوائد وتعليقـات وشـرو  ،وأثبتُّـه يف
-6
ُ
الحاشية.
أثبت الـنص الــمحقق الـوارد يف آخـر صـفحة مـن نسـخة (ق) ،وهـو ثنـاء العلمـاء
ُّ -2
وتقريظهم للكتا ومؤ نلفه يف آخر مبحث وصف النسخ الخطية للكتا لـمناسبة ذلك.
ـرت إلــى أرقــام صــفحات نســخة األصــل داخــل الــنص الـــمحقق بــين
 -9أشـ ُ
معقوفتين [ ].
 -0التزم ُت كتابة اآليات القرآنية علـى الرسـم العثمـاين وفـق مصـحف الــمدينة
الـمنورة الـمطبوع برواية حفص عن عاصم ،وأشرت إلى اسم السورة ورقم اآليـة يف
الحاشية.
قـت النصـوص واألقـوال واآلثـار مـن مصـادرها
جـت األحاديـث ،ووث ُ
 -82خر ُ
ومظاننـها.
ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم يف الـمتن يف أول مواضع ورودهم.
-88
ُ
قت على بعض عبارات النص بـما يقتضيه األمر من بيان وإيضا .
 -80عل ُ
ويف نـــهاية هــذه الـــمقدن مة أســلل اهلل  أن يتقبــل هــذا العمــل ،ويـــجعله مباركــًا
َ
وسهو وخطـلَ ونسـيان،
خالصًا لوجهه الكريم ،وأن يغفر لي ما حصل فيه من تقصير
إنه سـميع مـجيب.
والحمد هلل ر ن الـعالـمين،،،
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القسم األول :قسم الدراسة
الفصل األول :دراسة الـمؤلِّف
الـمبحث األول :اسمه ونسبه ولقبه وكنيته وشهرته ومولدأ و وفاته
هــو محمــد بــن أحمــد بــن داود ،الدن مشــقي ،الشــافعي ،المقــرئ ،ولقبــه :شــمس
الدن ين ،وكنيته :أبو عبداهلل ،وشهرته :ابن النجار.
ُولدَ تقريبًا سنة  299هـ ،وتويف قريبًا من سنة  922هـــ .
وذهب ابن الحمصي إلى تحديد سنة وفاة ابن النجار؛ بل تحديد الشـهر واليـوم
ومكان دفنه  فقال يف حديثه عن أحداث سنة 962هـ‹‹ :ويف خامس عشره أيضًا
تويف الشيخ العالمة ،شيخ القـراءات بدمشـق ،شـمس الـدين ،أبـو عبـداهلل محمـد بـن
النجار ،و ُدف َن من الغد بـمقربة با

الفراديس 

.

الـمبحث الثاين :نشأته وشيوخه وتلميذأ:
لم ينل ابن النجار حقه من االهتمام عند المرتجمـين ،فلـم ُيـذكر يف كثيـر منهـا،
وأول من ترجم له اإلمـام السـخاوي ،فقـال‹‹ :محمـد بـن أحمـد بـن داود ،الشـمس،
أبوعبــداهلل ،الدمشــقي ،الشــافعي ،المقــرئ ،و ُيعــرف بــابن النجــارُ ،ولــدَ ســنة ثمــان
وثمانين وسبع مئة تقريبًا ،وأخذ القراءات عن صدقة الضرير تلميذ ابن اللبان ،وبرع
( )8ينظر ترجمته يف:
الضوء الالمع ( ،)529/6حـوادث الزمـان ووفيـات الشـيوخ واألقـران ( ،)02/8األعـالم ( ،)551/2معجـم
المؤلفين ( ،)65 /5مقدمة رسالة غاية المراد يف معرفة إخراج الضـاد للـدكتور طـه محسـن (ص،)026 -021:
مقدمة رسالة غاية المراد يف معرفة إخراج الضاد ليحيى البكـري (ص ،)129 - 126:مقدمـة كتـا "ابـن النجـار
الدمشقي وكتابه القواعد الحسان يف إعرا أ نم القرآن"(ص ،)520 - 009:مقدمـة كتـا اإلفهـام يف شـر بـا
وقف حمزة وهشام للدكتور أحمد التهانوي (ص ،)08 - 80:مقدمة كتا اإلفهـام يف شـر بـا وقـف حمـزة
وهشام للدكتور محمد برهجي (ص- 15:ـ .)12
( )0أكثــر المرتجمــين البــن النجــار ذكــروا هــذا التــاريخ لوفاتــه ،ونقلــوه عــن الســخاوي يف الضــوء الالمــع
(.)529/6
( )5حوادث الزمان (.)02/8
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فيهــا ،وتصــدر لهــا بجــامع بنــي أميــة وغيــره ،فلخــذها عنــه الفضــالء كالســيد حمــزة
الحسيني ،وانتفعوا به فيها ،وكان مع ذلك ماهر عا يف الحسا  ،وله مجلـس يف مسـجد
َب شرحًا على با وقف حمزة وهشام من القصيد ،وكـذا
َيل ُب َغا يعظ فيه الناس ،وكت َ
كتب يف األوجه الواقعة من آخر البقرة وأول آل عمران وعارضه فيهـا بعـض تالمذتـه
وغلطه يف بعض مقاالته ،ومات ظنًا قريبًا من سنة سبعين›› .
 نشأته:
ومن خالل ما سبق من ترجمة ابن النجار يتبين لنـا أنـه عـاش  يف دمشـق ،وأخـذ
ف يف كتب الـرتاجم
ووص َ
عن علمائها ،واهتم بعلوم القراءات ،وبرع فيها ،وتصدر لإلقراءُ ،
الـمقرئ  ،وكان واعظًا ،وكذلك كان ماهر عا يف علم الحسا .
ُ
 شيوخه :لم أقف إال على شيخ واحد البن النجار ،وهو:
الـمس َحرائي الضرير(ت 902هــ) ،
 -8صدقة بن سالمة بن حسين أبو محمد َ
تلميذ محمد بن أحمد بن علي بـن الحسـن أبـو المعـالي ،الدمشـقي ،المشـهور بـابن
ال ّل ّبان(ت226هــــ) .

َ
واحد البن النجار ،وهو:
 تلميذأ :لم أقف إال على تلميذ
-8السيد حمزة بن أحمد بن علي الحسيني(ت921هـــ) .

الـمبحث الثالث :مؤلفاته وآثارأ العلمية:
كـــان ابـــن النجـــار  مـــن المهتمـــين يف التصـــنيف والتـــلليف ،وخاصـــة يف
علم القراءات ،وقد تصدر لإلقراء يف جامع بني أميـة وغيـره  ،وكـان لـه مجلـس يف
( )8الضــوء الالمــع ( ،)529/6وهــي الرتجمــة المشــهورة البــن النجــار ،والتــي اعتمــد عليهــا الزركلــي يف
األعالم ،وعمر رضا كحالة يف معجم المؤلفين ،ومن جاء بعدهما من المحققين .انظر مصادر ترجمتـه
يف الصفحة السابقة.
( )0انظر ترجمته يف :غاية النهاية ( ،)556/8الضوء الالمع (.)582/5
( )5انظر ترجمته يف :غاية النهاية (.)20/0
( )1انظر ترجمته يف :الضوء الالمع ( ،)865/5األعالم (.)026/0
( )2الضوء الالمع ( .)529/6
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َيل ُب َغا يعظ فيه الناس .
 ومــن مؤلفاتــه يف علــم القــراءات والتجويــد والنحــو ،مرتب ـ اة حســب حــرو
الهجاء :
 -8اإلفهام يف شر با وقف حمزة وهشام على الهمز .
 -0التكبير يف ختم القرآن .
 -5التمييز يف معرفة أقسام األلفات يف كتا اهلل العزيز .
 -1جوا مسللة يف قراءة قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ .
 -2الرد المستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من تحريك الميم .
الـمنايف .
 -6الر ُّد الوايف للقول ُ
 -2السكت والغنة .
( )8جامع معروف مشهور بدمشق ،وهو من أحسن جوامعها ،بناه سيف الدين يلبغا سنة 912ه.
انظر :نزهة األنام يف محاسن الشام (ص ،)61 :منادمة األطالل (.)508/8
( )0الضوء الالمع (.)529/6
( )5انظــر :ابــن النجــار الدمشــقي وكتابــه :القواعــد الحســان يف إعــرا أم القــرآن (ص.)520 -526 :
ووقفت على بعضها أثناء البحث.
استفدت منه كثير عا يف بيانات هذا المبحث،
وقد
ُ
ُ
( )1وهو مطبوع بتحقيق د .أحمد ميان التهانوي ،وكذلك مطبوع بتحقيق د .محمد برهجي.
( )2مخطوط فيما أعلم ،ومنـه نسـخة يف المكتبـة الظاهريـة بدمشـق بـرقم ( ،)2092تقـع يف ورقتـين ،ضـمن
مجموع ،ومنها صورة يف مركز جمعة الماجد برقم (.)0168
( )6محقــق ،وهــو عبــارة عــن بحــث منشــور يف مجلــة البحــوث اإلســالمية التابعــة للرئاســة العامــة للبحــوث
العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية ،إصـدار سـنة 8122ه ،العـدد  ،89للـدكتور :حسـين علـي
البوا .
([ )2األنبيــاء[ ،]25:القصــص .]18:وهــي رســالة محققــة للــدكتور طــه محســن  -كليــة اآلدا بجامعــة
بغداد  ،-منشور عن دار السيدة رقية للقرآن الكريم ببغداد.
( )9محقق للدكتور طه محسن  -كلية اآلدا بجامعة بغداد  ،-منشور عن دار السـيدة رقيـة للقـرآن الكـريم
ببغداد.
( )0وهو الكتا الذي نحن بصدده.
( )82محقق للدكتور طه محسن  -كلية اآلدا بجامعة بغداد  ،-منشور عن دار السيدة رقية للقرآن الكـريم
ببغداد.

141

د .عبداهلل بن موسى الكثريي

الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

 -9غاية المراد يف معرفة إخراج الضاد .
 -0القواعد الحسان يف إعرا أم القرآن .
 -82مسللة (تل َمنا) .
 -88مسللة (سرابيلهم من قطران)
 -80نثر الدرر يف معرفة مذاهب األئمة السبعة بين السور .
 -85وصل االستعاذة بالبسملة .

*

*

*

( )8وهو مطبوع بتحقيق يحيى البكري ضمن كتابه" :العالم الرباين الشيخ المقرئ عبيداهلل األفغـاين رحالتـه
وشيوخه وتالميذه" ،وكذلك هو بحث منشور للدكتور طه محسن يف مجلة المجمع العلمي العراقي -
بغداد  -الجزء  - 0المجلد 8129 - 50ه.
( )0فيما أعلم أنه مخطوط ،وقد ذكر د.عمار الددو أنه يحققه ،وله كذلك دراسة حوله بعنوان " :ابن النجار
الدمشقي وكتابه "القواعد الحسان يف إعرا أم القرآن "دراسة منهجية نقديـة .بحـث منشـور يف مجلـة
معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية ،العدد العاشر8158 ،ه.
( )5مخطوط فيما أعلم ،ومنها نسخة يف جامعة برنستون برقم ( ،)1516تقع يف  5ورقـات ضـمن مجمـوع،
ومنها نسخة يف مركز جمعة الماجد برقم (.)82910
( )1مخطوط فيما أعلم ،ومنها نسخة يف جامعة برنستون بـرقم ( )1516تقـع يف  1ورقـات ضـمن مجمـوع،
ومنها صورة يف مركز جمعة الماجد برقم (.)82910
( )2مخطوط فيما أعلم ،منه نسخة يف جامعة برنسـتون بـرقم ( ،)1516تقـع يف  6ورقـات ،ضـمن مجمـوع،
ومنه نسـخة يف مركـز جمعـة الماجـد بـرقم ( ،)82910ومنـه نسـخة يف المكتبـة الظاهريـة بدمشـق رقـم
( )2092تقع يف  1ورقات ،ضمن مجموع ،ومنه صورة يف مركز جمعـة الماجـد بـرقم ( ،)0168ومنـه
نسخة يف مكتبة دنيزلي الواقعة ضمن مكتبـة قونيـا العامـة برتكيـا ضـمن مجمـوع ،ورقـم الحفـظ (،)80
وتقع يف خمس ورقات.
( )6محقق للدكتور طه محسن  -كلية اآلدا بجامعة بغداد  ،-منشور عن دار السـيدة رقيـة للقـرآن الكـريم
ببغداد.
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الفصل الثاني :دراسة الكتاب
الـمبحث األول :اسم الكتاب ،وتوثيق نسبته لـمؤلفه:
الـمنايف  ،وال شك يف ذلك؛ فقد صر المؤلف
اسم الكتاب :الر ُّد الوايف للقول ُ
الـمنايف›› .
بتسميته بقوله‹‹ :وسميته :الر ُّد الوايف للقول ُ
وكذلك أحال إليه المؤلـف يف موضـع مـن كتابـه نثـر الـدرر يف معرفـة مـذاهب
األئمة السبعة بين السور بقوله..‹‹ :فهذا صري ،يف أن البسملة ألبي عمرو وابن عامر
من غير هذه الطرق كما بينا ذلك يف كتابنا المسمى :بالر ِّد الوايف. ››..
وقد ورد عنـوان الكتـا هبـذا االسـم علـى غـالف نسـختي المخطـوط منسـوبًا
لمؤلفـه ابــن النجــار ،وكـذلك ورد اســم الكتــا منسـوبًا لـــمؤلفه يف معــرض تقــريظ
بعض العلماء وثنائهم على هذا الكتا

.

ــمؤلف بنفســه يف مقدمــة كتابــه بقولــه ..‹‹:وبعــد :يقــول العبــد الفقيــر
وصــر الـ
ُ
المعـــرتف بـــالعجز والتقصـــير ،الراجـــي عفـــو ربـــه الغفـــار ،محمـــد الشـــهير بـــابن
النجار. ››..
وقال اإلمام السخاوي يف ترجمته للعالمة ابن النجار:
َب شرحًا على با وقف حمزة وهشام من القصيد ،وكذا كتب يف األوجه
‹‹وكت َ
الواقعة من آخر البقرة وأول آل عمران ،وعارضه فيها بعض تلمذته ،و َّلطه يف بعض
مقاالته. ››....،
ومن خالل ما سـبق يتبـين لنـا صـحة اسـم الكتـا  ،وصـحة نسـبته لــمؤ نلفه ابـن
النجار .
(( )8ق /2:أ).
( )0نثر الدرر يف معرفة مذاهب األئمة السبعة بين السور (/821أ).
( )5راجع مبحث :وصف النسخ الخطية للكتا .
(( )1ق/0:أ).
( )2الضوء الالمع(.)529/6
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الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

الـمبحث الثاني :مصادر الكتاب ،وقيمته العلمية
 -8تظهر قيمة الكتا  ،وأهميته العلمية من تعدُّ د مصادره ،ونفيس نقوالته ،فقد
قام هذا الكتا على مراجع ومصادر أصيلة يف علم القـراءات ،ومـن أهمهـا منظومـة
اإلمام الشاطبي 

حرز األماين ووجه التهاين وشروحها األصيلة المعتمدة عند

علمــاء الفــن كشــر اإلمــام الســخاوي فــت ،الوصــيد  ،وشــر اإلمــام الـــمنتجب
الهمذاين الدرة الفريدة  ،وشر اإلمام الفاسي الآللئ الفريدة  ،وشر اإلمـام أبـي
شامة إبراز المعـاين  ،وشـر اإلمـام ابـن جبـارة المفيـد يف شـر القصـيد  ،وشـر
اإلمام الجعربي كنز المعاين -رحمهم اهلل.-
وحوى الكتا نقوالت نفيسة لإلمام أبـي عمـرو الـداين ،واإلمـام ابـن الجـزري
رحمهما اهلل.-دفاع مؤلفه  عـن بعـض مسـائل علـم القـراءات،
 -0سبب تلليف الكتا ُ ،
ور ُّده لـــما ُأثيــر يف عصــره مــن أقــوال مرجوحــة وبعضــها مغلوطــة ،وإظهــار الصــحي،
الراج ،،وهو ما ُيـم نيز الكتا ويزيده قيمة.
الــمقرئ
 -5المؤلـف ابـن النجـار ُ وصـف بـــ
ُ

وبـــــ شـيخ القــراءات

وعرف برسوخ قدمه يف العلم ،وبكثرة مصنفاته ،وبشـهرته بـين العلمـاء،
بدمشق ُ ،
وثنــائهم عليــه ،وال أدل علــى ذلــك مــن ثنــائهم علــى كتابــه هــذا الــرد الــوايف للقــول
المنايف

وتقريظهم له ،ومن أشهرهم اإلمام ابن حجر العسقالين 

 -1هذا الكتا من أوائل الـمصنفات التي اهتمت وناقشت مسللة األوجـه بـين
السـورتين ،الجـائز منهــا والممنـوع ،وهــي مسـللة دقيقــة مـن مســائل علـم القــراءات،
و ُيعترب هذا الكتا مرجعًا متقدن مًا فيها.
( )8انظر :الضوء الالمع (.)529/6
( )0انظر :حوادث الزمان (.)02/8
( )5انظر :مبحث :وصف النسخ الخطية للكتا  ،ونماذج منها.
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 -2المســائل التــي ناقشــها المؤلــف يف فصــول الكتــا  ،ورد فيهــا علــى قائلهــا،
مســائل دقيقــة لهــا صــلة بعلــم تحريــر القــراءات ،وهــذا ُيظهــر أهميــة الكتــا وقيمتــه
العلمية ،و ُيظهر شخصية المؤلف وتم ُّكنه من المسائل الدقيقة يف هذا العلم.

*

*
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الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

الـمبحث الثالث :موضوع الكتاب ،وسبب تأليفه
َ
سـؤال ُو نجـه لمؤ نلفـه ،فقـد اف ُتـت َ،
موضوع الكتاب وسبب تأليفه :إجابة ور ٌّد على
الكتـا بســؤال واستشــكال ُو نجــه البــن النجـار  عــن رجــل أعجمـ ٍّـي قــال‹‹ :إن
للبــدور الســبعة  بــين آخــر البقــرة وأول آل عمــران ســبعة آالف وسـ َ
ـبعة وســبعين
وجهًا ،ثم إنه أثبـت البسـملة لألئمـة السـبعة؛ إال حمـزة ،وفض َـل مـد (الم) علـى مـدن
(مــيم) ،ونقـ َـل لحمــزة بــين الســورتين الوصــل والســكت معــًا ،واسـ َ
ـتعمل الوقــف
ـب
للمبسملين ،والتز َم أن ذلك من طريق الشاطبية والتيسير ،ثم إنه رك َ
والسكت معًا ُ
للمبسملين خمسة وعشرين وجهًا ،فهل ما قاله صحي ،أم ال؟›› .
بين السورتين ُ
فبدأ الـمؤلف  كتابه بـمقدن مة افتتحها بالثنـاء علـى المـولى  -جـل وعـال -
والصالة والسالم على رسوله الـمصطفى ،ثم شرع يف الجوا على مـا ورد إليـه مـن
أسئلة يف ستة فصول وخاتـمة ،وقال:
‹‹الكالم يف الر ند على ما قاله يف ستة فصول وخاتـمة:
الفصل األول :فيما أث َب َت ُه من البسملة ن
لكل القراء إال حمزة.
الثاين :يف تفضيل مدن (الم) على مدن (ميم).
الثالث :فيما أث َب َت ُه من السكت لحمزة بين السورتين.
للمبسملين ،وغيرهم.
الرابع :فيما استَع َمل ُه من الوقف والسكت معًا ُ
التز َم ُه أن ذلـك مـن طريـق الشـاطبية والتيسـير ،ومـا وافقهمـا مـن
الخامس :فيما َ
ختصرات.
الـم َ
ُ
للمبسملين وغيرهم.
السورتين ُ
السادس :فيما رك َب ُه من الوجوه بين ُّ
فهذه ستة فصول ،وأما الخاتمة فسـيليت الكـالم عليهـا إن شـاء اهلل تعـالى يف آخـر
الكتا ›› .

(/8( )8أ).
(/0( )0أ).
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مـدعمًا
ُيورد يف بداية كل فصل السؤال الوارد إليه ،ثم ُيب نين رده والجوا عليه ،ن
لـمــا
جوابه بآراء العلماء ال ُـمعتربين ،مقتبسًا أقوالهم من كتبهم المعتمـدة ،و ُمناقشـًا َ
وحجته الب نينة.
ُأثير بفهمه الدقيق ،وا نطالعه الواسع،
ّ

*

*
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الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

الـمبحث الرابع :وصف النسخ اخلطية للكتاب ،ونـماذج منها
تمكنـت  -بفضـل اهلل  -مـن الحصـول
بعد البحث والمطالعة والنظـر والسـؤال
ُ
اعتمـدت عليهمـا يف دراسـة هـذا الكتـا وتحقيقـه،
على نسختين لهذا الكتا  ،وقد
ُ
ووصفهما كالتالي:
 /8نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسلمية:
ومصدرها نسخة يف جامعة برنستون يف أمريكا ،ورقم حفظهـا ( ،)1516تقـع يف
( )82ورقة ضمن مجمـوع (  ،)892 -822منسـوخة سـنة 068ه ،بخـط أحمـد بـن
موسى بن محمد القرشي ،منها صورة يف مركـز جمعـة الماجـد بـدبي ،ورقـم الحفـظ
( ،)82910ومنها صـورة يف مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،ورقم الحفظ ( -82 -2222ف).
وهي نسـخة كاملـة ،ومصـححة ،وخاليـة مـن الطمـس ،وفيهـا تعليقـات ،وعـدد
أوراقهــا ( )82ورقــة ،وعــدد األســطر يف الصــفحة الواحــدة ( )81ســطر عا ،وخطهــا
مشرقي واض.،
الــمنايف) ،واسـم
ُأثب َت على غالف النسـخة عنـوان الكتـا (الـر ُّد الـوايف للقـول ُ
مؤلفها.
أصال ل ُقر نسخها من وفاة المؤلف ،ولتقدُّ م نسخها
اعتمدت هذه النسخة ع
وقد
ُ
عن النسخة الثانية.
 /0نسخة مكتبة قونيا:
تقع هذه النسخة يف مكتبة دنيزلي الواقعة ضمن مكتبة قونيا العامة برتكيـا ضـمن
مجمــوع ،ورقــم الحفــظ ( ،)80وتقــع يف خمــس ورقــات (821ــ  ،)829وناســخها:
عبداهلل بن محرم الجالي ،وتاريخ نسخه 8026هــ.
وهــي نســخة واضــحة جــد عا ،وخطهــا مشــرقي جميــل ،وخاليــة مــن الطمــس،
ومصححة ،وعـدد أوراقهـا بـدون الغـالف أربعـة أوراق ،وعـدد األسـطر يف الصـفحة
الواحدة ( )55سطر عا.
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الـمنايف) ،واسم مؤلفها.
و ُأثب َت على غالفها عنوان الكتا (الر ُّد الوايف للقول ُ
وتـمتاز هذه النسخة باحتوائها على تقريظات نفيسة ،وثناء جميـل علـى الكتـا
ومؤ نلفه ابن النجار ،وجاءت هذه التقريظات يف آخر صفحة مـن هـذه النسـخة ،وهـذا
ن ُّ التحقيق:
ووجدت على آخر نسخة شيخنا اإلمام العالم العالمـة الشـيخ شـمس الـدن ين،
((
ُ
الـمقرئ ،النحوي ،الفرضي ،الشهير بابن النجـار  وأرضـاه ،وجعـل الجنـة مثـواه،
ُ
َ
عافية ما صورته:
وختم له بخير يف
‹‹ الحمد هلل وكفى ،وسالم على عباده الذين اصطفى ،أما بعد:
فقد وقـف العبـد الفقيـر أحمـد بـن علـ بـن حجـر العسـقلين علـى هـذا الـر ند
ــمنايف كالشــايف للقلــب الصــايف ،وتحقيقــه لمحــل
الــوايف ،فوجـ ُ
ـدت اعرتاضــه علــى الـ ُ
ـدعوت اهلل أن يديـــم النفــع بــه يف ظـ نـل عفــوه
ــمكايف ،فـ
ُ
البح ـث ال يلبــا ُه الصــايف وال الـ ُ
الصايف ،ويزيده من فيض فضله الوايف إن شاء اهلل تعالى ،واهلل أعلم››.
‹‹ الحمـــد هلل ر العـــالمين ،وصـــلى اهلل علـــى ســـ نيدنا محمـــد خـــاتم النب نيـــين
والـمرسلين والصالحين ،وبعد:
فوجدت
الـمنايف،
فقد
ُ
ُ
تلملت هذا الكتا الـمبارك ،الـمسمى بالر ند الوايف للقول ُ
ــحرر عا شــافيًا
مؤ نلفــه الشــيخ اإلمــام العالمــة شــمس الــدن ين قــد نقـ َـل نقـ عـال صــحيحًا مـ ّ
ــما فيــه مــن البحــث الفصــي ،والنقــل
ووافيــًا ،ال يجــوز العــدول عنــه إلــى غيــره؛ لـ َ
الصحي ،،نفعه اهلل ونفع به.
عـمار›› .
محمد بن عمر الـمقرئ ،الشهير بابن َّ
قال ذلكَّ :
( )8أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد العســقالين ،و ُيعــرف بــابن حجــر ،العــالم المشــهور وصــاحب
التصانيف المشهورة ،المتوىف سنة 920ه .انظر :البلغة(ص ،)12:الضوء الالمع (.)56/0
( )0لم أهتد إلى ترجمته ،ولعل وقع تصحيف من الناسـخ ،والمقصـود محمـد بـن عمـار ولـيس محمـد بـن
عمر ،وهو كذلك ُيعرف بابن عمار ،وعاش يف عصر المؤلف ،وهـو :محمـد بـن عمـار بـن محمـد ،أبـو
ياســر ،القــاهري ،المصــري ،المــالكي ،و ُيعــرف بــابن عمــار ،كــان إمامــًا عالمــًا ،فقيهــًا ،محــدن ثًا ،ولــه
مصنفات كثيرة ،منها :الكايف يف شر مغني اللبيب ،غاية اإللهام يف شر عمدة األحكـام ،زوال المـانع
يف شــر جمــع الجوامــع ،تــويف بالقــاهرة ســنة 911ه .انظــر :الضــوء الالمــع ( ،)050/9البــدر الطــالع
(.)050/0
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‹‹ الحمـــد هلل ر العـــالمين ،وصـــلى اهلل علـــى ســـ نيدنا محمـــد خـــاتم النب نيـــين
والصالحين ،وبعد:
الــمنايف،
فقد
ُ
وقفت على هـذه النسـخة المباركـة ،الــمسماة بـالر ند الـوايف للقـول ُ

فوجـدت مؤ نلفهـا الشـيخ اإلمـام العالمـة الـــمح نقق الــمد نقق الشـيخ شـمس الـدين أبــا
ُ
ع
مقبـوال مرضـيًا
نقـال صـحيحًا
عبداهلل محمد بن النجار نفعـه اهلل ونفـع بـه ،فقـد نقـل ع
شافيًا وافيًا ،ال يجوز العدول إلى غيره ،ومن َعدَ َل عنه إلى غيره فهو غير مصيب.
قال ذلك :محمد بن محمد بن عمر الـمقرئ ،الشهير بـابن األحـدب  ،عفـا اهلل
عنهم وعن جميع المسلمين››.
وكذلك على حاشيتها ما صورته:
‹‹ الحمد هلل ر العالمين ،وصلى اهلل على سـ نيدنا محمـد وآلـه وسـلم ،وكـذلك
الـمستعمل المنقول المقروء به ،نفـع
أقول بصحة ما نقله وما نقل فيه ،وهو الصحيُ ،
اهلل به.
قال ذلك :أحمد بن أحمد بن محمود الـمقدس

 ،عفا اهلل عنه ،آمين››.)) .

( )8لم أعثر على ترجمته ،ولعله (ابن) من سبق يف التقريظ السابق وهو ابن عمار.
( )0أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى ،الشها المقدسي ثم الدمشـقي ،الــمقرئ ،و ُيعـرف بـالعجيمي،
قرأ القراءات على جماعة ،وتصدى لإلقراء ،وأخذ عنه كثيرون ،تويف بدمشق سنة 962ه .انظر :الضوء
الالمع (.)001/8
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(نـماذج من النسخ اخلطية)

ورقة العنوان من نسخة"األصل"
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الورقة األولى من نسخة "األصل"
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الورقة األخيرة من نسخة "األصل"
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ورقة العنوان من نسخة "ق"
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الورقة األولى من نسخة "ق"

152

د .عبداهلل بن موسى الكثريي

الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

الورقة األخيرة من نسخة "ق"
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القسم الثاني :النص الـمحقَّق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أحمدُ اهلل حق حمده
ما تقول السـادة القـراء الموثـوق بـنقلهم ،الــمتصل سـندهم بالـدليل إلـى سـيدنا
أعجمي قال :إن للبدور [السبعة]  بين آخـر البقـرة
محمد إلى جربيل يف رجل
ٍّ
َ
وسـبعة وسـبعين وجهـًا ،ثـم إنـه أثبـت البسـملة لألئمـة
وأول آل عمران سـبعة آالف
السبعة؛ إال حمزة ،وفض َل مد الم على مدن ميمَ ،
ونقل لحمزة بـين السـورتين الوصـل
َ
للمبسـملين ،والتـز َم أن ذلـك مـن
والسكت معـًا،
واسـتعمل الوقـف والسـكت معـًا ُ
للمبسـملين خمسـة وعشـرين
طريق الشاطبية والتيسير ،ثم إنـه رك َ
ـب بـين السـورتين ُ
وجهًا ،فهل ما قاله صحي ،أم ال؟
أفتونا ملجورين أثابكم اهلل الجنة[بـمننه وكرمه ورضي عنكم أجمعين] .
[الحمد هلل على سوابا آالئه ،وصلواته على س نيدنا مـحمد[] /8خاتم أنبيائـه،
وعلى آله وأصحابه ما ألألَ نجم بضيائه ،وبعد:
فقد أجا َ عليه سـ نيدنا وشـيخنا اإلمـام العـالم العالمـة الــمح نقق ،إمـام اآلفـاق،
ــح َضر واألعــرا ،
ــجم الغفيــر مــن الـ َ
جمع عليــه باال نتفــاق ،مــن َشــهدَ بــذلك الـ ُّ
ــم َ
والـ ُ
ســيبويه الصــرف ،وخليــل اإلعــرا  ،ذو التصــانيف الســن نية ،الـــمؤيد بالكتــا
( )8يف (ق)[ :الحمد هلل وحده].
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )1إشارة إلى سي َبويه ،وهو :عمرو بن عثمان بن َقن َبر ،أبو بشر ،و ُيقـال :أبـو الحسـن ،سـي َبويه الفارسـي ،ثـم
البصري ،إمام النحو ،صاحب كتا الكتا  ،تويف سنة 892ه على الراج.،
انظر :أخبار النحويين البصريين(ص ،)65:بغية الوعاة(.)052 ،000/0
( )2إشارة إلى الخليل بن أحمد :وهو الخليل بن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم ،أبـو عبـدالرحمن الفراهيـدي،
األَزدي ،البصري ،النحـوي ،اإلمـام المشـهور ،صـاحب العـروض ،وكتـا العـين ،تـويف سـنة 822ه،
وقيل822 :ه.
انظر :إنباه الرواة( ،)526/8إشارة التعيين(ص.)881:
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واألقــوال الســن نية ،العالمــة األســتاذ ،العــالي اإلســناد ،الشــيخ شــمس الــدن ين ،ط نيــب
زكي النجار ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد الشافعي ،الشهير بابن النجار ،أيده
العنصرّ ،

اهلل ،وجعل التيسير عنوان إرشاده ،وبلغه مـن السـعادة يف الـدارين غايـة نــهاية مـراده،
ورفع منزلته لديه ،وبيض وجهه بين يديه ،فقال  : ]الكالم يف الر ند على[/0أ] ما
قاله يف ستة فصول وخاتـمة:
الفصل األول :فيما أث َب َت ُه من البسملة ن
لكل القراء إال حمزة.
الثاين :يف تفضيل مدن (الم) على مدن (ميم).
الثالث :فيما أث َب َت ُه من السكت لحمزة بين [السورتين] .
للمبسملين ،وغيرهم] .
الرابع :فيما استَع َمل ُه من الوقف والسكت معًا [ ُ
التز َم ُه أن ذلك من طريـق الشـاطبية والتيسـير[ ،ومـا وافقهمـا مـن
الخامس :فيما َ
ختصرات] .
الـم َ
ُ
للمبسملين وغيرهم] .
السورتين [ ُ
السادس :فيما رك َب ُه من الوجوه بين ُّ
فهــذه ســتة فصــول ،وأمــا الخاتمــة فســيليت الكــالم عليهــا إن شــاء اهلل تعــالى يف
آخر الكتا .
فنشرع اآلن يف تقرير ما قلناه ،ويف الر ند على ماقاله [هذا القائل]  ،فنقول:
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصـل) ،وهـو مـن قـول تلميـذه؛ ولعلـه كاتـب هـذه النسـخة :أحمـد بـن
موسى بن محمد القرشي ،ووقع يف (ق):
الـمقرئ الشهير بابن النجار  :الحمدُ هلل على سـوابا اآلئـه ،وصـلواته
[أجا َ الشيخ اإلمام العالمة ُ
على س نيدنا مـحمد خاتم أنبيائه ،وعلى آله وأصـحابه مـا ألألَ نجـم بضـيائه ،وبعـد :يقـول العبـدُ الفقيـر،
عفو ر نبه الغفار ،مـحمد الشـهير بـابن النجـار ،كـان اهلل لـه حيـث ال
المعرتف بالعجز والتقصير ،الراجي َ
وآنس وحشته إذا ُوض َع يف َرمسه ،الكالم يف الر ند على ما قاله يف ....الخ].
يكون لنفسهَ ،
( )0يف (ق)[ :سوى حمزة].
( )5ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )1ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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الفصــل األول[ :يف الــر ند] علــى مــا أثبتــه [ ] /0مــن البســملة ألبــي عمــرو
وابن عامر.
فنقول  -وباهلل التوفيق  : -أما ما أثبته مـن البسـملة لهمـا فهـو خـالف المشـهور
عنهما من طريق الشاطبية [كما يليت بيانه  -إن شاء اهلل تعالى  ، ]-و ُمـخالف

لـما

لـــما يف التيســير أيضــًا ،فــإن صــاحب التيســير  قــال‹‹ :بــاب ذكــر التســمية:
اختلفــوا يف التســمية بــين الســورتين ،فكــان ابــن كثيــر وقــالون وعاصــم والكســائي
ُيبسملون بين كل سورتين يف جميع القرآن؛ ما خال األنفال وبراءة ،فإنـه ال خـالف يف
ترك البسملة بينهما››  ،ثم قال ‹‹ :وكان الباقون ،فيما قرأنا لهـم ،ال ُيبسـملون
بين السورتين›› .
ولي اهلل أبو القاسم الشاطبي  -رحمه اهلل تعالى ورضي عنه  -فإنه قال:
وأما ُّ
‹‹باب البسملة:

ور َتين ب ُسن َة ر َجال نـ ََمو َها در َيــــ عة َوتـ ََح ُّم َال›› .
الس َ
َو َبس َم َل بين ُّ
َ
فنقل البسملة أيضًا لقالون والكسائي وعاصـم وابـن كثيـر ،كمـا حكـاه صـاحب
الــمبسملين؛ ألن هـذا مـن قبيـل
التيسير ،فتعين للباقين[/5أ] ترك البسـملة مـن ضـدن ُ
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )0ما بين المعكوفتين :زيادة يف (األصل).
( )5يف(ق)[ :مصادم].
( )1عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ،أبو عمرو الداين ،األموي ،موالهم القرطبي ،شيخ مشـايخ
المقرئين ،أخذ القراءات عن كثير ،منهم :أبو الحسن طـاهر بـن غلبـون ،وأبـو الفـت ،فـارس بـن أحمـد،
وغيرهم ،وله كتا جامع البيان ،والتيسير ،والمقنع يف رسـم المصـحف ،وغيـر ذلـك كثيـر ،تـويف سـنة
111ه .انظر:طبقات القراء( ،)189/8غاية النهاية(.)225/8
( )2التيسير(ص.)820:
( )6التيسير(ص.)820:
الرعينـي ،الضـرير ،اإلمـام
( )2القاسم بن ف ُّيـره بـن خلـف بـن أحمـد ،أبـو القاسـم ،وأبـو محمـد ،الشـاطبيُّ ،
العالمة ،صاحب المنظومة الالمية(حرز األماين) ،والرائية(عقيلة أترا القصائد) ،قـرأ القـراءات علـى
أبي عبـداهلل محمـد النفـزي ،وأبـي الحسـن بـن هـذيل ،وغيـرهم ،وعـرض عليـه خلـق كثيـر ،تـويف سـنة
202ه .انظر :طبقات القراء( ،)628/0غاية النهاية(.)02/0
( )9حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم.)828:
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الحذف واإلثبات .
ـــــارة  يف
قـــــال الشـــــيخ اإلمـــــام العـــــالم شـــــها الـــــدن ين بـــــن ُج َب َ
شرحه لقول الشيخ [رحمه اهلل] :
ور َتين ب ُسن َة ر َجال نـ ََمو َها در َيــــ عة َوتـ ََح ُّم َال
الس َ
َو َبس َم َل بين ُّ
‹‹أخـرب أن قــالون والكسـائي وعاصــمًا وابـن كثيــر ُيبسـملون بــين كـل ســورتين،
فتعين أن الباقين ال ُيبسملون ،فهو من قبيل اإلثبات والحذف››  .انتهى كالمه.
وقــــــال الشــــــيخ اإلمــــــام العــــــالم ُمنت ََجــــــب

الــــــدن ين ‹‹:اعلــــــم

 وفقك اهلل  -أنه ال خالف بين القراء يف البسملة يف أول فاتحـة الكتـا  ،ويف تركهـاالسورَ ،ف َبس َم َل بين كل سـورتين قـالون
يف أول براءة ،وإنـما اختلفوا فيما عداهما من ُّ
عن نافع ،والكسائي ،وعاصم ،وابن كثير›› .
( )8انظر :التيسير(ص ،)820:النشر(.)020/8
( )0أحمد بن محمد بن عبدالولي بن ُج َبارة ،شها الدن ين ،أبو العباس الـمقدسي ،اإلمام ،شار الشاطبية،
قرأ على الشيخ حسن الراشدي ،وابن النحاس ،وال َق َرايف ،وغيرهم ،وقرأ عليه الشريف أحمد القرعـي،
وعبــداهلل المراكشــي ،وغيرهمــا ،تــويف ســنة 209ه ــ .انظــر :طبقــات القــراء( ،)921/0غايــة النهايــة
(.)800/8
( )5ما بين المعكوفتين :زيادة يف (ق).
( )1المفيد يف شر القصيد (.)559/8
( )2يف (ق)[ :منتخب] ،وو َق َع اختالف بين النسختين يف جميع مواضـعه :يف (األصـل)ُ [ :منت ََجـب] بـالجيم،
ويف (ق)[ :منتخب] بالخاء.
وقــد وقــع االخــتالف يف اســمه بــين الجــيم والخــاء يف مصــادر ترجمتــه ،والــراج ،أنــه بــالجيم ،والخــاء
تصحيف ،ولالستزادة انظـر مصـادر ترجمتـه :الـذيل علـى الروضـتين(ص ،)822:سـير أعـالم النـبالء
( ،)080/05العـــرب( ،)010/5طبقـــات القـــراء( ،)262/0غايـــة النهايـــة( ،)582/0بغيـــة الوعـــاة
( ،)522/0شــــــــذرات الــــــــذهب( ،)505/2كشــــــــف الظنــــــــون( ،)8226 ،8029/0هديــــــــة
العارفين( ،)120/0األعالم( ،)002/2معجم المؤلفين( ،)082/5وغيرها.
ــه َمذاين ،اإلمــام العالمــة ،صــاحب
ــمنتَجب بــن أبــي العــز بــن رشــيدُ ،منتَجــب الــدن ين أبــو يوســف الـ َ
( )6الـ ُ
َ
التصــانيفَ ،شـ َر َ الشــاطبية ،وأعـ َـر القــرآنَ ،
لـمــفصل ،قــرأ علــى أبــي الجــود ،وأبــي الـ ُيمن
وشـ َر َ ا ُ
الكندي ،وغيـره ،وقـرأ عليـه الصـائن الضـرير ،والنظـام التربيـزي ،وغيرهمـا ،تـويف سـنة 615ه .انظـر:
طبقات القراء ( ،)262/0غاية النهاية (.)582/0
( )2الدُّ رة الفريدة (.)056/8
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والـمبسملون من[ ] /5القـراء
وقال الشيخ اإلمام العالم أبو شامة ُ ‹‹ :
وتحمـال] ›› ،
الذين ُرم َز لهم يف هذا البيت من قوله :ب ُسـن َة ر َجـال نــ ََمو َها دريــــ عة [
ُّ
وهم :قالون والكسائي وعاصم وابن كثير ،ف َلث َب َت البسملة لهؤالء المـذكورين أيضـًا
دون غيرهم ،ف ُعل َم من ذلك أن الباقين ال ُيبسملون.
الــجع َبري ‹‹:أي أثبـت ذو بـاء
وقال الشيخ اإلمام العالمـة برهـان الـدن ين َ
(ب ُسن َـة) ،وراء (ر َجـال) ،ونـون (نـ ََمو َهــا) ،ودال (در َيــ عة) :قـالون والكسـائي وعاصـم
وابـــــن كثيـــــر ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

الــــــمستثناة›› .
بـــــين كـــــل ســـــورتين؛ إال
ُ

أي :براءة.
وقال الشيخ اإلمام العالم أبو عبداهلل الفاسي  يف شرحه لقول الشيخ:
ور َتين ب ُسن َة ....البيت
الس َ
َو َبس َم َل بين ُّ
‹‹ َأخبــــَر أن رجـــا ع
ال ُيبســـملون بــــين الســـورتين آخـــذين يف ذلـــك ب ُســــن َة›› ،
ور َم َز[/1أ] أسماءهم بالباء والراء والنون والدال ،وهـم :قـالون والكسـائي وعاصـم
َ
( )8عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان ،أبـو القاسـم المقدسـي ،ثـم الدن مشـقي ،المعـروف بـلبي
َشــامة ،المقــرئ ،النحــوي ،األصــولي ،صــاحب التصــانيف ،قــرأ القــراءات علــى الســخاويَ ،
وشـ َـر
الشاطبية ،وأخذ عنه القراءات شها الدين ال َكفري ،وأحمد اللبـان ،تـويف سـنة 662ه .انظـر :طبقـات
القراء ( ،)202/0غاية النهاية (.)562/8
( )0ما بين المعكوفتين :زيادة يف (األصل) ،وليست يف إبراز المعاين.
( )5إبراز المعاين(ص.)62:
الـجع َبري ،الشافعي ،قـرأ علـى أبـي الحسـن
بعي،
الر
إسحاق،
أبو
خليل،
بن
إبراهيم
( )1إبراهيم بن عمر بن
َ
ّ
والـمنتَخب التكريتي ،وغيرهما ،وقرأ عليه أبو بكر بن الجندي ،وأحمد بن نحلة ،والقاسـم
ُ
الوجوهيُ ،
المغربي ،وغيرهم ،ومصنفاته أزيد من مائة مصنف ،تويف سنة 250ه .انظر :طبقات القراء (،)965/0
غاية النهاية (.)08/8
([ )2الفاتحة]8:
( )6كنز المعاين (.)562 ،566/8
( )2محمد بن حسن بن محمد بن يوسف ،أبو عبـداهلل المغربـي الفاسـي ،شـيخ القـراء بمدينـة حلـبَ ،ش َـر
الشاطبية ،قرأ على أبي القاسم عبدالرحمن الشافعي ،وأبي موسى عيسى بن يوسف ،وأخـذ عنـه خلـق
كثيـر ،مــنهم :هبــاء الــدين بــن النحــاس ،والشـيخ يحيــى الــمنبجي ،وغيرهمــا ،تــويف ســنة 626ه .انظــر:
طبقات القراء ( ،)205/0غاية النهاية(.)800/0
( )9الآللئ الفريدة (.)822/8
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وابن كثير .انتهى كالمهم يف ذلك.
ـت :فهــذا صــري ،يف أن البســملة ليســت لكــل القــراء مــن طريــق الشــاطبية
قلـ ُ
ــال›› .
والتيسير ،وأما قول الشيخ َ ‹‹ :وفي َها خ َالف جيدُ ُه َواض ُ ،ال ُّط َ
فالصحي ،أن الخالف المشهور يف البسـملة إنــما هـو عـن ورش دون ابـن عـامر
ستعمل  ،وبالبسملة قرأنا له دون
الـم َ
وأبي عمرو كما وردت به الرواية عنه وكما هو ُ
دون ابن عامر وأبي عمرو ،وهذا هو المشهور من طريق الشاطبية.
الــم َشار
قال الشيخ اإلمـام العـالم أبـو الحسـن السـخاوي ‹‹ :والخـالف ُ
الــمقرىء كـان يلخـذ[ ] /1بالتسـمية بـين
إليه عن ورش أن أبا غانم بن أحمد ُ
كل سورتين لورش يف جميع القـرآن ،وتابعـه يف ذلـك اآلخـذون عنـه كـاألُذ َفو ُّي

([ )8لكل القراء] :مثبت يف (األصل) ،ويف (ق) [:ألبي عمرو وابن عامر].
( )0المقصود اإلمام الشاطبي  وهو مقصود المؤلف بـــ (الشيخ) يف جميع مواضع الكتا .
( )5حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)825:وهو عجز بيت ،وصدره:
َ
وال نَص كَال ُحب َوجه َذ َكر ُتـ ُه َوفي َها خ َالف جيدُ ُه َواض ُ ،ال ُّط َ
ــال
ستعمل] ،أي :من طريق الشاطبية ،ولالستزادة ،انظـر :النشـر ( ،)068 ،062/8إتحـاف
الـم َ
([ )1وكما هو ُ
فضالء البشر(.)562 ،520/8
ــهمداين الســخاوي ،اإلمــام العالمــة،
ـم الــدن ين الـ َ
( )2علــي بــن محمــد بــن عبــد الصــمد بــن عبداألحــد ،علـ ُ
فسر ،أول من َش َر َ الشـاطبية وسـماه "فـت ،الوصـيد" ،وشـر الرائيـة وسـماه
الـم ن
الـمقرىء ،النحويُ ،
ُ
َ
الـمصنفات ،أخذ القراءات عن أبي القاسـم الشـاطبي ،وتـال
"الوسيلة إلى كشف العقيلة" ،وغيرها من ُ
عليـه خلـق كثيــر بالسـبع ،كـلبي شــامة ،والـزواوي ،وغيرهمــا ،تـويف سـنة 615ه .انظــر :طبقـات القــراء
( ،)210/0غاية النهاية(.)269/8
( )6يف(ق) [ :والخالف المشهور].
الـمقرئ ،النحوي ،أخذ القراءة عن أحمد بـن هـالل،
الـمظفر بن أحمد بن حمدان ،أبو غانم الـمصريُ ،
(ُ )2
وسـم َع الحـروف مـن موســى بـن أحمـد عـن ابــن مجاهـد ،روى القـراءة عنـه أبــو بكـر محمـد بـن علــي
َ
األُذفوي ،وعمرو بن ع َراك ،ومحمد بن ُخ َراسان ،تـويف سـنة 555ه .انظـر :طبقـات القـراء(،)521/8
غاية النهاية(.)528/0
( )9يف (األصل)[ :اآلخرون] ،وهو تصحيف وقع يف بعض نسخ شر السخاوي .انظر :حاشية ُمـح نقق فت،
الوصيد(.)026/0
ُ
َ
فسر،
( )0محمد بن علي بن أحمد بن محمد ،اإلمام أبـو بكـر األذف ّ
الــم ن
الــمقرئ ،النحـويُ ،
ـوي الــمصريُ ،
وسم َع من أحمد بن براهيم بن جامع ،وسـعيد بـن السـكن ،و َلـز َم
الـمظفر بن أحمدَ ،
قرأ علي أبي غانم ُ

=
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وغيره›› .
فـــانظر هـــداك اهلل كيـــف حكـــى الخـــالف عـــن ورش دون أبـــي عمـــرو وابـــن
قلت :وهو أعرف بكالم الشيخ من غيره؛ ألنه قرأ عليه وأخذ عنه] .
عامر!ُ [،
وقال الشيخ اإلمام العالم ُمنت ََجب الدن ين  قولهَ (‹‹ :وفي َها خ َـالف):يعنـي
يف البسملة عن ورش›› .
(خ َالف جيدُ ُه َواض ُ ،ال ُّطـال) ،فالجيم من (جيدُ ُه) رمز لـورشَ ،ف َع َـزى الخـالف
يف البسملة لورش أيضًا.
ري  يف شرحه لقول الشـيخ
الـجع َب ّ
وقال الشيخ اإلمام العالمة برهان الدن ين َ
َ ( :
ــال).
وال نَص كَال ُحب َوجه َذكَر ُتـ ُه َوفي َها خ َالف جيدُ ُه َواض ُ ،ال ُّط َ
‹‹أي :ال رواية لذي كاف (كَال) ،وحاء ( ُحب) :ابن عامر وأبي عمرو يف البسملة
عــــن شــــيوخنا ،ويف[/2أ] إثباهتــــا وحــــذفها لــــذي جــــيم (جيــــدُ ُه) ورش وجهــــان
مشهوران›› َ .ف َع َزى الخالف يف البسملة أيضًا لورش كما عزاه غيره.
نص يف الفصل
وقال الشيخ اإلمام العالم أبو عبداهلل الفاسي ‹‹ :أنه لم يلت ٌّ
بالبسملة وال يف تركها عن من أشار إليه بالكاف والحاء يف قوله(:كَال ُحب)››  .وهو
ابن عامر وأبو عمرو.
ثم قال ‹‹ :قال أبو الط نيـب عبـدالمنعم بـن َغل ُبـون  :وأمـا ابـن عـامر وأبـو
=

أبا جعفر النحاس ،روى القراءة عنه محمد بن الحسين بن النعمان ،وأبـو الفضـل الخزاعـي ،والحسـن
بن سليمان ،وغيرهم ،تويف سنة 599هـ .انظر :طبقات القراء( ،)566/8غاية النهاية (.)809/0
( )8فت ،الوصيد (.)026/0
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5يف (ق)[ :منتخب] ،وهو تصحيف كما ُذك َر بيانه يف أول موضع ذكره.
( )1الدُّ رة الفريدة (.)011/8
( )2كنز المعاين (.)522 ،560/8
( )6الآللئ الفريدة (.)821/8
ن
الــمحقق ،مؤلـف
الــمقرئُ ،
( )2عبدالـمنعم بن ُعبيداهلل بن غَل ُبون بن مبارك ،أبو الط نيب الحلبي ،نزيل مصر ُ
كتــا اإلرشــاد يف القــراءات  ،قــرأ علــى إبــراهيم بــن عبــدالرزاق ،والحســين بــن خالويــه ،والحســن

=
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عمرو فلم تلت عنهما رواية منصوصة بفصل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ بين السورتين›› ،
قال‹‹ :وهذا الذي أشار إليه الشيخ بقولهَ ( :و َال نَص كَال ُحب)››  ،ثم قـال‹‹ :وبـاقي
ـــال) ،فلشـار
ـ ،ال ُّط َ
البيت يدل على ما ذكرته ،وهـو قولـهَ ( :وفي َهـا خ َـالف جيـدُ ُه َواض ُ
ف عنه فيها[ ] /2وهو ورش››  .انتهى كالمهم يف ذلك.
بـــ(جيدُ ُه) إلى من اخ ُتل َ
قلت]  :فقد َظ َه َر لك من جميع ما َن َقلناه أن الخالف الـمشهور يف البسملة من
[ ُ
طريق الشاطبية إنمـا هـو عـن ورش دون ابـن عـامر وأبـي عمـرو  ،وكـذا نـص عليـه
الشيخ اإلمام العالم فضل الـمتلخرين شمس الـدن ين ابـن الــجزري [يف كتابـه
النشر يف القراءات العشر]  ،وأما ما حكاه أبو شـامة مـن‹‹ :أن الخـالف يف البسـملة
مروي عن ابن عامر وأبي عمرو››  ،فليس مـن طريـق الشـاطبية والتيسـير كمـا تقـدم
الـم َصـننفين عنهم يف الشر الكبير›› ،
[لك] بيانه ،ولهذا قال‹‹ :وقد ذكرنا عبارة ُ
فدل ذلك على أن الخالف عن ابن عامر وأبي عمرو ليس من طريـق هـذين الكتـابين
الـم َصر به فيهما.
كما هو ُ
=

الحصائري ،وغيرهم ،وعرض القراءات عليه ولده أبو الحسن طاهر ،ومكي بن أبي طالب ،وأحمد بن
نفيس ،وغيرهم ،تويف سنة 590ه .انظر :طبقات القراء ( ،)562/8غاية النهاية (.)122/8
( )8الآللئ الفريدة (.)822/8
( )0الآللئ الفريدة ( .)822/8بتصرف يسير من المؤلف.
( )5الآللئ الفريدة ( .)822/8بتصرف يسير من المؤلف.
( )1ما بين المعكوفتين :ساقط يف (األصل) ،مثبت يف (ق).
( )2يف (ق)[ :دون أبي عمرو وابن عامر]
( )6محمد بن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن يوسـف بـن الجـزري ،أبـو الخيـر ،شـمس الـدن ين ،الدن مشـقي،
الـمقرئ ،الحافظَ ،ل َـه َج بطلب الحديث والقرآن ،و َب َرزَ يف القراءات ،وصنف فيها التصـانيف
الشافعيُ ،
النافعة ،وأشهر مؤلفاته كتابه العظيم النشـر يف القـراءات العشـر قـرأ علـى جماعـة مـنهم :عبـدالوها
السالر ،وإبراهيم الحموي ،ومحمد بن الصائا ،وغيرهم ،وقرأ عليه خلـق كثيـرون مـنهم :ابنـه أحمـد،
ومحمود الشيرازي ،وأبو بكـر الحمـوي ،وغيـرهم ،تـويف سـنة 955ه .انظـر :غايـة النهايـة (،)012/0
إنباء ال ُغمر(.)166/5
( )2انظر :النشر ( ،)062 ،020/8وما بين المعكوفتين :ساقط يف (األصل) ،مثبت يف (ق).
( )9إبراز المعاين(ص.)66:
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )82إبراز المعاين(ص.)66:
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ونحن بـحمد اهلل تعالى ما ُننكر ورود الخـالف يف البسـملة عـن ابـن عـامر وأبـي
عمرو؛ ولكن ليس من طريق الشاطبية والتيسير [/6أ] كما تقدم النقل يف ذلك ،وكما
نص عليه الشيخ اإلمام العالم [العالمة] بقية األفاضل شمس الـدن ين ابـن الجـزري
رحمه اهلل تعالى .
قلت :وقد َج َرت عادة ُّ
الشرا من الفقهاء والقراء والنُّحاة وغيـرهم أن يشـرحوا
ُ
أو ع
خـر] ضـعيفة وشـاذة ،فـال يجـوز
ال كالم الـماتن ،ثم يذكروا أبحاثًا ووجوهـًا [ ُأ َ
إدخالها يف كالم

عمـل بـه يف غيـر محلـه ،فـافهم ذلـك
الـماتن ،وليس كل ما ُيقـال ُي َ

ُتصب إن شاء اهلل تعالى.

الفصل الثاين :يف الر ند على ما قاله من تفضيل مدن (الم) على مدن (ميم) .
فنقول :أمـا ما َذك ََر ُه من تفضيل مدن (الم) على مـدن (مـيم) ،فهـو أيضـًا ُم َ
ــخالف
ل َـما يف الشاطبية والتيسير ،أما التيسير فلـم يـذكر فيـه شـيء مـن ذلـك ،وأمـا الشـاطبية
فقال الشيخ :
‹‹ َو ُمد َلـ ُه عندَ [ ] /6ال َف َواتـُ ،مشبـعًا››  ،أيُ :مد للساكن الالزم عنـد فـوات،
ـــفضل مـــد بعـــض الحـــروف
الســـور مـــدّ عا مشـــبعًا ،فـــ َلط َل َق [المـــد  ]ولـــم ُيـ ن
على بعض.
قلت :ولو َأرا َد تفضيل مـدّ الم علـى مـدن مـيم َلــ َق َال :ويف [مـدن ] الم الوجهـان،
ُ
الـم َ
دغم الوجهان ،أال ترى أنه لـما كـان الخـالف يف اليـاء مـن هجـاء عـين يف
أو :ويف ُ
( )8ما بين المعكوفتين :زيادة يف (ق).
( )0انظر :النشر ( ،)062 ،020/8تقريب النشر (.)080 ،088 ،082 ،020/8
( )5ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )1يف (ق)[ :يف قول].
( )2أي يف :ﮋ ﭑﮊ .
( )6حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)829:وهو صدر بيت ،وعجزه:
الوج َهان وال ُّط ُ
ول ُف نض َال
َو ُمد َلـ ُه عندَ ال َف َواتـُ ،مشبـعًا َويف عَي َن َ
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )9ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).

172

د .عبداهلل بن موسى الكثريي

الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

قوله عزوجل :ﮋﭑ ﮊ  ،ﮋ ﭤ [ ]8ﭓﮊ من ُط ُرقـه َح َكاه؟! فقال:
َ
الوج َهان وال ُّط ُ
شيء من
ول ُف نضال››  ،وهكذا عادته  إذا كان يف
‹‹ َويف َعي َن َ
من ُط ُرقـه خالف َذك ََر ُه [ونبه عليه] .
أال ترى إلى قوله يف با الـمدن والقصر:
ــر َبــادر ُه َطالبـًا ب ُ
ــخلفه َما›› ،كيـف حكـى الخـالف عـن
‹‹ َفـإن َينــ َفصل َفال َقص َ
قــــالون والــــدُّ وري يف الـــــمدن المنفصــــل مــــع أنــــه َو َر َد الـــــمدُّ عنهمــــا فيــــه بــــال
خالف؟!؛[لكن] من غير ُط ُرقه /2[،أ] ونظائر هذا كثير جد عا.

فإذا تقرر ما قلناه ،فنذكر ما قاله ُّ
الشرا يف قول الشيخ :
‹‹و ُمــد َل ـ ُه عنــدَ ال َفوات ــُ ،مشبـــعًا›› ،فقــال[الشــيخ َع َل ـ ُم الــدن ين أبــو الحســن]

السخاويَ (‹‹:و ُمد َلـ ُه) :أي [و ُمـد] للساكن››  ،ثم قال‹‹ :وحروف الفوات ،على
على أربعة أقسام :فالمد الـمشبع يف نحو :الم وميم وسين›› .
وقال أبو شامة َ ( ‹‹ :و ُمد َلـ ُه) :أي :للساكن الـالزم؛ وألن كالمـه يف البيـت
ــــمدُّ [قبــــل]
الســــابق فيمــــا ُيـ َ

الســــاكن››  ،ثــــم قــــال‹‹ :نحــــو :صــــاد قــــاف

([ )8مريم.]8:
([ )0الشورى.]0:
( )5حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)829 :وهو عجز بيت ،وصدره:
الوج َهان وال ُّط ُ
ول ُف نض َال
َو ُمد َلـ ُه عندَ ال َف َواتـُ ،مشبـعًا َويف عَي َن َ
( )1ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )2حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)822:وهو صدر بيت ،وعجزه:
َفـإن َينـ َفصل َفال َقص َـر َبـادر ُه َطالبًا ب ُ
ـخلفه َما ُيرو َ
يك َد ّر عا َو ُمـخ َضال
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2انظر :القراءات الثماين للعماين(ص ،)816:النشر (.)502/8
( )9ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل) ،وهي ليست يف فت ،الوصيد للسخاوي .
( )82فت ،الوصيد (.)092/0
( )88فت ،الوصيد (.)092/0
( )80ما بين المعكوفتين :ساقط يف (األصل) ،و(ق) ،وهي مثبتة يف شر أبي شامة ،والكالم يقتضيها.
( )85إبراز المعاين(ص.)800:
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نون الم ميم››  ،ثم قـال‹‹ :وهـذا الــمدُّ أيضـًا الزم لجميـع القـراء ؛ ألن السـكون
الزم كمدن ﮋ ﭱﮊ ›› .
قلت :و َمـدُّ ﮋ ﭱﮊ :القراء [كلهم] فيه علـى مرتبـة واحـدة ،وهـذا معلـوم
ُ
الـمدن َمـا َقب َـل َسـاك َن››  ،أي :وعـن كـل القـراء
من قول الشيخ َ ‹‹ :و َعن ُك نلهم ب َ
مقروء بـمدن حرف الـمدن الواقع قبل الساكن الالزم ،فكذا يف فوات ،السـور ال [] /2
نفضل مد الم على [مدن ] ميم؛ ألن سكونـها الزم أيضًا.
ن
الــم َ
دغم علـى غيـره››  ،فهـو
وأما قول أبي شامة‹‹ :ومـنهم مـن اختـار تفضـيل ُ
حكاية

ب إليه بعض أهل األداء مـن غيـر طريـق الشـاطبية والتيسـير كمـا
عن ما َذ َه َ

يليت بيانه بـحمد اهلل وعونه .
ـارة ‹‹ :قـول الشـيخَ ( :و ُمـد َلــ ُه عنـدَ ال َف َـواتــُ ،مشبــعًا) َأ َم َـر بالــمدن
وقال ابـن ُج َب َ
ألجــــــــــــل الســــــــــــاكن يف فــــــــــــوات ،الســــــــــــور ،وأراد بـــــــــــــها الحــــــــــــروف
ــمقطعة››  ،نحــو :صــاد ،وقــاف ،وكــاف ،والم ،ومــيم ،ثــم قــال ‹‹ :وهــذا القســم
الـ ُ
مـمدود ن
لكل القراء وجهًا واحد عا›› .

( )8إبراز المعاين(ص ،)800:بتصرف يسير.
( )0يف (ق)[ :وهذا المد الالزم لجميع القراء].
([ )5أول مواضعها ،البقرة.]861:
( )1إبراز المعاين(ص ،)800:بتصرف يسير.
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )6يف (ق)ُ [ :عل َم هذا].
( )2حرز األماين ووجه التهاين(بيت رقم ،)822:وهو صدر بيت ،وعجزه:
الوقف َوج َهان ُأ نص َل
الـمدن َمـا َقب َل َساك َن َوعندَ ُس ُكون َ
َو َعن ُك نلهم ب َ
( )9ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0إبراز المعاين(ص.)800:
( )82يف (ق)[ :إنـما هو حكاية].
( )88يف (ق)[ :كما يليت بيانه إن شاء اهلل تعالى].
( )80الـمفيد يف شر القصيد(.) /12
( )85الـمفيد يف شر القصيد(.) /12
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وقــــال ُمنتَجــــب الــــدن ين(‹‹ :و ُمــــد َلــــ ُه) يعنــــي للســــاكن ،وقولــــه :عنــــد
الفــوات ،يعنــي فــوات ،الســور››  ،ثــم قــال ‹‹ :نـــحو :ﮋ ﭑﮊ  ،وﮋ ﭑ ﮊ ،
ـفضل مد بعض الحروف على بعض.
وﮋ ﭤﮊ ››  ،ولم ُي ن

وقال أبو عبداهلل الفاسي  :قول الشيخ(‹‹ :و ُمـد َلـ ُه عنـدَ ال َفـواتُ ،مشـبعًا)،
أي :و ُمد ألجل الساكن( ،عنـدَ [/9أ] ال َف َـوات ، )،يعنـي :فـوات ،السـور نحـو :مـيم،
والم ،ونون››  ،ثـم قـال‹‹ :وال خـالف يف إشـباع مـدن ه؛

وهو السكون

لوجـود الموجـب لـذلك

الالزم›› .

قلت :وهذا صري ،أيضًا يف أنه ال خالف يف مدن الم من طريق الشاطبية والتيسير
ُ
كما تقدم النقل يف ذلك ،ومن حكـى الخـالف فيـه مـن هـذين الكتـابين فهـو مخطـئ،
وليس له تحقيق بـهذا العلم ،فاعرف ذلك.
ونحــن  -بـــحمد اهلل تعــالى  -ال نـــجهل أن بعــض أهــل األداء قــال بتفضــيل مــدن
الـم َ
ظهر؛ لكن ليس من طريق الشاطبية والتيسير
الـم َ
دغم على ُ
ُ
قلت :وبعض أهل األداء أيضًا فضل [مد]
ُ

كما تقدم بيانه.

الــم َ
لضـعف
دغم؛ َ
الـم َ
ظهر علـى ُ
ُ

( )8يف (ق)[ :منتخب].
( )0الدرة الفريدة (.)568/8
( )5يف (ق)[ :ثم مثل].
([ )1البقرة[ ،]8:آل عمران[ ،]8:العنكبوت[ ،]8:الروم[ ،]8:لقمان[ ،]8:السجدة.]8:
([ )2األعراف.]8:
([ )6غافر[ ،]8:فصلت[ ،]8:الشورى[ ،]8:الزخرف[ ،]8:الدخان[ ،]8:الجاثية[ ،]8:األحقاف.]8:
( )2الدرة الفريدة (.)568/8
( )9يف (ق)[ :عند فوات ،السور].
( )0الآللئ الفريدة (.)050/8
نص الفاسي.
( )82يف (ق)[ :يف إشباع مدن ه لجميع القراء] ،ولم ُأثبت الزيادة يف المتن؛ لعدم اتفاقها مع ن
( )88يف (ق)[ :وهو الساكن].
( )80الآللئ الفريدة (.)055/8
( )85يف (ق)[ :لكن ليس من طريق هذين الكتابين].
( )81ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
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ســببه باإلدغــام ،وهــو الســكون ،حكــى الــوجهين أبــو العـ نـز الواســطي يف كفايتــه
الكربى .
والــحق أنــهما سـيان››
الـجع َبــري ‹‹ :
ُّ
قال الشيخ العالمة ُبــرهان الـدن ين َ
الــــم َ
ظهر  -قـــال‹‹ :ألن سكونــــهما واحـــد ،وعليـــه
دغم
والــــم َ
ُ
[ - ] /9يعنـــيُ :
الجمهور›› .
وقال الشيخ اإلمام العالم أفضل الـمتلخرين شمس الدن ين ابـن الــجزري :
الـم َ
الـموجب للمـدن
والـم َ
ظهر يف ذلك كله؛ إذ ُ
دغم ُ
‹‹ذهب الجمهور إلى التسوية بين ُ
هو التقـاء السـاكنين ،والتقاؤهمـا موجـود ،فـال معنـى للتفضـيل بـين ذلـك››  ،قـال:
نصًا عـن أحـد مـن مـؤ نلفيهم
‹‹وهذا الذي عليه الجمهور وعامة العراق نييـن ،وال نعلم ّ
قـرأت  -أي:
باختيار خالفه ،قال أبو عمرو الداين‹‹ :وهذا مذهب أكثر شيوخنا ،وبـه
ُ
بالتســوية يف مــدن الم ومــيم  -علــى شــيوخنا البغداد نييـــن والـمصر نييـــن››  .انتهــى
كالمهم يف ذلك .
( )8محمــد بــن الحســين بــن ُبنــدَ ار ،أبــو العــزن الواســطي ال َقالنسـ ّـي ،المقــرئ ،صــاحب التصــانيف ،و ُمقــرئ
الهـراس ،وأبـي
العراق ،أ ّلـف كتـا اإلرشـاد يف العشـر ،وكتـا الكفايـة الكـربى ،قـرأ علـى أبـي علـي ّ
القاسم الهذلي ،ومحمد األواين ،وغيرهم ،وتال عليه أبو محمد سـبط الخيـاط ،وأبـو العـالء الهمـذاين،
وغيرهما ،تويف سنة 208ه .انظر :طبقات القراء ( ،)260/0غاية النهاية (.)809/0
( )0يف (ق)[ :الكفاية].
( )5لم أقف عليه يف "الكفاية الكربى"ألبـي العـزن  ،وكـذلك كتابـه "إرشـاد المبتـدي" ،وقـد َذكَـر هـذا الـنص
المؤلف منهما .انظر :كنز المعاين ( ،)22/0النشر (.)589/8
ُ
الجعربي ،وابن الجزري ،و َأ َخ َذه
ُّ
( )1كنــز المعــاين(/28أ) ،وقــد رســمها محقــق الكتــا (ســببان) ،وهــو وهــم وخطــل .انظــر :كنــز المعــاين
(.)220/0
( )2كنز المعاين (.)220/0
( )6النشر (.)589/8
( )2يف (ق)[ :على أصحابنا].
( )9النشر ( ،)589/8وانظر :جامع البيان(ص.)022:
( )0يف (ق)[ :انتهى ماله].
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فقـد َظ َهـ َـر لــك أن [تفضــيل] مـد الم علــى مــدن مــيم لـيس مــن طريــق الشــاطبية

والتيسير ،ويكفي يف [ذلك] قول الشيخ  :و‹‹ ُمـد َلــ ُه عنـدَ ال َف َـواتُ ،مشـبعًا››،
فلم يحك خالفًا يف ذلك.
ري ‹‹ :قوله/0[ :أ] ( ُمشبعًا) :تنصيص على المدن التـام ،ونفـي
الـجع َب ُّ
قال َ
الحتمال التوسط››  .انتهى كالمهم يف ذلك ،واهلل أعلم.
السورتين.
الفصل الثالث :يف الر ند على ما َأث َبـتَه من السكت لحمزة بين ُّ

فنقول :وأما ما َأثـ َبـتَه من السكت لحمزة فهو خالف الــمشهور عنـه ،و ُم َ
ــخالف

ــما قالــه الشــارحون لكــالم الشــيخ  ،أمــا
ــما يف الشــاطبية والتيســير أيضــًا ،ولـ َ
لـ َ

صاحب التيسير  فإنه قـال‹‹ :كـان أصـحا حمـزة َيصـ ُلون آخـر السـورة بـلول
األخـرى››  ،فلــم يــَحك عــن حمـزة غيــر الوصــل ،وكــذا َن َقـل الوصــل لـــحمزة بــين

السورتين ابن الجزري  يف كتابه الـمسمى :بالنشر يف القراءات العشر ،وقد َذك ََر
ُّ
فيه كتبًا كثيرة [ -نيفًا على خمسين كتابًا] [،-وطرقًا عديدة ولـم يــَحك] عـن
حمزة سوى ذلك .
وقــال الشــاطبي َ ‹‹ :و َوص ُل َ
ــاحة››  ،فالفــاء مــن
ور َتيـــن َف َص َ
ـــك َبي َ
الس َ
ـــن ُّ
احة] لـحمزة ] /0[،فلم يـَحك عنه غير الوصل.
[ َف َص َ
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5كنز المعاين(.)220/0
( )1التيسير(ص.)820:
( )2وهي ( )26كتابًا ذكرها ابن الجزري يف مقدن مة كتابه النشر  .انظر :النشر(.)09 - 29/8
وما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق)
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )2انظر :النشر(.)020/8
( )9حرز األماين ووجه التهاين(بيت رقم ،)820 :وهو صدر بيت ،وعجزه:
َو َوص ُل َ
احة َوصل َواس ُكتَن ُك ٌّل َج َال َيا ُه َحص َال
ور َتيـن َف َص َ
الس َ
ـك َبيـ َن ُّ
( )0ما بين المعكوفتين :ساقط يف (األصل) ،و(ق) ،وسياق الكالم يقتضيه.
( )82يف (ق)[ :فلم يحك أيضًا].
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احة) ،أي :لـ َما فيـه مـن
قال السخاوي  يف شرحه لهذا البيت‹‹ :قولهَ ( :ف َص َ
تبيين اإلعرا ››  ،قال‹‹ :وحجتـه يف ذلـك مـا قـدمناه مـن أن القـرآن عنـده يف حكـم
سورة واحدة›› .
قال أبو شامة  يف شرحه لقـول الشـيخ َ ‹‹ :و َوص ُل َ
ور َتيــن
ــك َبي َ
الس َ
ــن ُّ

احة] ›› ،قال‹‹:بين يف صدر [هذا] البيت قـراءة حمـزة  -وهـي الوصـل -
[ َف َص َ
ـاحة)››  ،فــنص لــه علــى الوصــل أيضــًا ،وأمــا قــول أبــي
 َو َر َمـ َـز لــه بقولــهَ ( :ف َصـ َوي السكت عن حمزة››  ،أي :من غير هذه ال ُّطرق كمـا تقـدم لـك
شامة ‹‹ :وقد ُر َ
من أن ُّ
ــما يف الــمتون ،فـال يجـوز إدخالــها فيهـا،
الشرا يـحكون وجوهًا مــخالفة ل َ
فاعرف ذلك.
وقــال ُمن َت َج ـب الــدن ين يف شــرحه لقــول الشــيخَ ‹‹ :و َوص ُلـ َ
ور َتيـــن
ــك َبيـ َ
الس َ
ــن ُّ

احة››:
َف َص َ

ــما فيـه مـن رفـع أو
‹‹ ُر َ
وي عن حمزة أنه كان َيص ُل آخر السورة بلول األخرى؛ ل َ
جر أو غير ذلك››  ،لم يـَحك عنه[/82أ] غير الوصل أيضًا.
نصب أو ٍّ

احــة)››  ،وهـو
السـورتين لـذي فـاء ( َف َص َ
الـجعبـ ُّ
وقال َ
َري ‹‹ :أي :صـل ُّ
بالسورة من غير سكت بينهما.
السورة ُّ
حمزة ،ف َل َم َر  بوصل ُّ
ـــــــي اهلل [أبــــــــي القاســــــــم
ـــــــارة َ ‹‹ : أخ َبـ َ
وقــــــــال ابــــــــن ُج َبـ َ
ـــــــر ولـ ُّ

( )8فت ،الوصيد (.)021/0
( )0فت ،الوصيد (.)021/0
( )5ما بين المعكوفتين :ساقط يف (األصل) ،مثبت يف (ق).
( )1ما بين المعكوفتين :مثبت يف(ق) ،ساقط يف (األصل) ،وهي مثبتة يف شر أبي شامة.
( )2قوله[ :وهي الوصل] ،من شر المؤلف ،وليس من قول أبي شامة.
( )6إبراز المعاين(ص.)62:
( )2يف (ق)[ :وأما قوله.]..
( )9إبراز المعاين(ص.)66:
( )0يف (ق) [ :وقال الشيخ منتخب].
( )82الدرة الفريدة (.)015/8
( )88كنز المعاين (.)569/8
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الشاطبي] أن حمزة َيصل السورة بالسورة من غير بسملة›› .

وقــال أبــو عبــداهلل الفاســي  يف شــرحه لقــول الشــيخَ ‹‹ :و َوص ُل َ
ـــن
ـــك َبي َ
السورتين من با الفصاحة؛ لـ َما فيه من
ور َتيـن َف َص َ
احة››َ ‹‹ :أخ َبر أن الوصل بين ُّ
الس َ
ُّ
وي عنـه ذلـك ،وهـو حمـزة››  ،قـال‹‹ :كـان
بيان اإلعرا  ،و َأ َش َار بالفـاء إلـى مـن ُر َ

الســورتين ،و َيصـ ُـل إحداهـــما بــاألخرى ،ويقــول :القــرآن كلــه
 ال ُي َبســمل بــين ُّ
عندي كسورة واحدة››  .انتهى كالمهم يف ذلك.
قلت :انظر هداك اهلل  -تعالى  -كيف أثنى الشيخ  على قراءة حمزة بقوله:
ُ
احة››؛ ل َـما فيه من بيان اإلعرا من رفع ونصب وجر ،ومن بيـان همـز الوصـل
‹‹ َف َص َ
[ ] /82والقطع[ ،وكسر التنوين اللتقاء السـاكنين]  ،وغيـر ذلـك ،فلـو َق َرأنَــا لـه

بالسكت َلز َال هذا الـمعنى ،وكان غير فصاحة ،فكيف يجـوز لهـذا القائـل أن يحكـي
السكت بين السورتين لحمزة من هذه الطرق؟![ ،أو أن ُيـدخل يف هـذه الطـرق مـا
ليس منها؟! ،وهذا من قلـة معرفته بـهذا العلم ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون] .
َعم َلـه من الوقف والسكت معًا.
الفصل الرابع :يف الر ند على ما است َ
للمبسـملين وغيـرهم ،فغيـر جـائز
فنقول :وأما استعمال الوقـف والسـكت معـًا ُ

نقال عن أحد من ُّ
الشـرا  ،وال سـمعنا أحد عا مـمن أدركنا أنه
أيضًا ،ولم نَـجد يف ذلك ع
للمبســملين كمــا صــر بـــه
الســورتين ُ
فعــل ذلــك ،وإنـــما ُيســتَع َمل الوقــف بــين ُّ
ولي اهلل أبي القاسم الشاطبي] لـم أقـف
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق) .وقولهُّ [ :
عليها يف شر ابن جبارة؛ فلعلها من زيادات المؤلف.
( )0المفيد يف شر القصيد (.)512/8
( )5الآللئ الفريدة (.)820/8
( )1يف (ق)[ :عندي كله.]..
( )2الآللئ الفريدة (.)820/8
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2يف (ق)[ :فكيــف يجــوز لهــذا القائــل أن يحكــي الســكت لحمــزة بــين الســورتين مــن هــذه الطــرق ،واهلل
سبحانه أعلم].
( )9ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
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[اإلمــام] الشــاطبي  يف قولــهَ ‹‹ :و َمه َمــا َتصل َهـــا َمــع َأ َواخـــر ُســو َر َة َفـ َـال َتـــق َفن

للمبسملين والسكت لغيرهم؛ ما خال حمزة
الده َـر في َها َفـتَـثـ ُق َ
ــال››  ،فجعل الوقف ُ
وعل َم هذا من قوله:
حمزة كما تقدمُ ،

‹‹ َوصل َواس ُكـتَـن ُك ٌّـل َج َـال َيـا ُه َحـص َال››  ،ولم يقل/88[:أ] َوصل َوقـ َفن ،ثـم

ثم قال أيضًا:
َـار ُدو َن َتـنَ ُّف َ
ـم مـن
الـمختَــار ،ف ُعل َ
س››  ،ولم يقلَ :و َوقــ ُف ُه ُم ُ
الـمخت ُ
‹‹ َو َسكـ ُت ُه ُم ُ
للمبســملين ،ومــن َج َعـ َلـــ ُه
هــذا أن الســكت مـــخصوص لهــم ومنســو إلــيهم ،ال ُ
للمبسملين فقد أخطل يف ذلك.
ُ
َــار ،أي:
الـجع َب ُّ
قال َ
الـمخت ُ
ـري  يف شرحه لــهذا البيـت :قولـهَ ‹‹ :و َسكــ ُت ُه ُم ُ
اف السكت إليهم أيضًا .
السكات››  ،ف َل َض َ
َو َسك ُت ُّ
ـت :الضــمير يف ( َسكـــ ُت ُه ُم) يعــود إلــى الثالثــة
ــارة يف شــرحه‹‹ :قلـ ُ
وقــال ابــن ُج َبـ َ
الـمخيـر لـهم بين الوصل والسكت ،وهم :ابن عامر ،وورش ،وأبو عمرو›› .
ُ
َــار ُدو َن َتــنَ ُّف َ
س) :إنــما اختـار أهـل األداء
الـمخت ُ
وقال السـخاويَ (‹‹ :و َسكــ ُت ُه ُم ُ
ل َـمن ترك البسملة تقليل السكت من غير تنفس؛ ألن ذلك يكفي يف اإلشعار بانقضـاء
ــمن تــرك البســملة[ ،فكيــف يجــوز اســتعماله
الســورة››  ،فصــر أيضــًا بالســكت لـ َ
للم َبسملين] ؟!.
ُ
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم.)829 :
( )5حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)820:وهو عجز بيت ،وصدره:
َو َوص ُل َ
احة َوصل َواس ُكـتَـن ُكـ ٌّل َج َـال َيـا ُه َحـص َال
ور َتيـن َف َص َ
الس َ
ـك َبيـ َن ُّ
( )1حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)821 :وهو صدر بيت ،وعجزه:
َـار ُدو َن َتـنَ ُّف َ
س َو َبع ُض ُه ُم في األَر َبع الزُّ هر َبس َم َ
ــال
الـمخت ُ
َو َسكـ ُت ُه ُم ُ
( )2كنز المعاين(/02أ) ،وقد رسمها مح نق ُـق الكتـا  :وسـكت السـاكت  ،وهـو وهـم .انظـر :كنـز المعـاين
(.)525/8
الـمبسملين].
( )6يف (ق)[ :فلضاف السكت إلى أبي عمرو وابن عامر وورش دون ُ
( )2الـمفيد يف شر القصيد (.)512/8
( )9فت ،الوصيد (.)022/0
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
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وقال أبو شامة [يف شرحه] ‹‹ :بـين قـراءة غيـر حمـزة ممـن لـم ُيبسـمل ،فقـال:

ـب السـكت إلـيهم أيضـًا ،وكـذا َقا َلــ ُه
( َوصل َواس ُكتـَن ُك ٌّل َج َال َيـا ُه َحص َال)››  ،فن ََس َ
ُمنتَجب الدن ين يف شرحه .

وقــال أبــو عبــداهلل الفاســي‹‹ ] /88[:ضــمير( َسكـــ ُت ُه ُم) يعــود علــى الثالثــة
الـمخير لـهم بين الوصل والسكت››  ،فلضاف [السكت] إليهم أيضًا.
ُ
وقال يف التيسير‹‹ :ويـُختَار يف مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر :السكت بين
السـورة
السورتين››  ،ولـم يقل :الوقف ،ثم قـال‹‹ :وكـان ابـن مجاهـد يـرى وصـل ُّ
ُّ
بالسورة ،ويرى السكت››  ،ولـم يقل :ويرى الوقف.
ُّ
الـمبسملين الشيخ شمس الدن ين ابن الجزري ،ولم
وكذلك صر بالسكت لغير ُ
َيـحك غيره .
فكيــف يســتعمل لهــم هــذا القائ ـل

الوقــف والســكت معــًا؟! وفيــه مخالفــة

للمنقول عنهم.
هذا يحكم من غير دليل ،وليس إلى ذلـك [مـن]
عرف الطالب مذاهب األئمة [السبعة]
مثال أن ُي ن

الــمقرىء
سـبيل ،فـإذا أراد ُ

السورتين يف البسملة وتركها،
بين ُّ

َ
للمبسملين والسـكت لغيـرهم كمـا تقـدم النــقل يف ذلـك ،وكمـا هـو
استعمل الوقف ُ

( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )0إبراز المعاين(ص.)66:
( )5يف (ق)[ :منتخب الهمداين].
( )1انظر :الدرة الفريدة (.)015/0
( )2الآللئ الفريدة (.)826/8
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2التيسير(ص.)820:
( )9التيسير(ص.)820:
( )0انظر :النشر (.)062/8
( )82يف (ق)[ :فكيف يجوز لهذا القائل أن يستعمل.]..
( )88ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )80ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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الـمعمول به يف جميع األمصار ،وكما فعله عالمـة هـذا الفـن ومــح نققه برهـان الـدن ين
الـجع َبـري  فال يحيد عنه إلى غيره ،فإنه غير جائز .واهلل أعلم.
َ
فإذا علمت هذا وتصورته [فإنا نقول وباهلل التوفيق] :
[/80أ] إعلم أنـه ال يجـوز عنـد القـراء َخل ُ
ـط ال ُّطـرق بعضـها بـبعض  ،كمـا ال
يجوز عنـد الفقهـاء  -  -خلـط الــمذاهب بعضـها بـبعض [،فكـذا عنـد القـراء ال
يجوز َخل ُط الرواية وال ُّطرق بعضها ببعض] .
أال ترى إلى قول الشيخ  ،ورضي عنه [-كيف قال] :
‹‹ َل ُـهم ُط ُـرق ُيهدَ ى ب َـها ُك ُّل َطـار َق›› [ ،يعنـي :األئمـة السـبعة  ، ]والــمراد
بــال ُّطرق :مــذاهبهم الـــمنسوبة إلــيهم مــن التســهيل ،والتحقيــق ،وإشــباع الحركــات،
ـــمخفف[ ،وإخـــراج
ـــمشدد ،وتخفيـــف الـ ُ
واســـتيفاء الــــمدات ،ومراعـــاة تشـــديد الـ ُ
الحـــروف مـــن مخارجهـــا ،وإعطـــاء كـ ن
ــق ح ًّقـــه مـــن اإلظهـــار واإلدغـــام
ــل ذي حـ ٍّ

واإلخفاء]  ،ونحو ذلك [مما يطول الكالم بذكره] .
َـصبـ ُت َهـــا›› [،أيَ :و َصف ُت َـهـــا] ،
ثــم قــال َ ‹‹ :و ُهـــن ال ّل َواتـــي لل ُم َواتـــي ن َ
( )8انظر :كنز المعاين ( ،)598/8وانظر تعليق ابن الجزري يف النشر (.)062/8
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5انظر :جمال القراء(ص ،)610:ويف المسللة تفصيل وتلصيل ذكره ابن الجزري يف النشر (.)80/8
( )1وهـو مــا ُيسـمى التلفيــق بــين المـذاهب  ،ويف حكمــه تفصـيل طويــل عنــد األصـوليين والفقهــاء .انظــر:
التلفيق بين المذاهب الفقهية(ص.)80:
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )2حرز األماين ووجه التهاين (بيت رقم ،)10:وهو صدر بيت ،وعجزه:
َل ُـهم ُط ُـرق ُيهدَ ى ب َـها ُك ُّل َطـار َق َو َال َطارق ُيـخ َشى ب َـها ُمت ََم نح َال
( )9ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )82ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
وانظر :الدرة الفريدة ( ،)865/8شر شعلة(ص ،)52:سراج القارئ(ص.)82:
( )88حرز األماين ووجه التهاين(بيت رقم ،)15:وهو صدر بيت ،وعجزه:
ب َفان َصب يف ن َصاب َك ُمفض َال
َـصبـ ُت َهـا َمنَاص َ
َو ُهـن ال ّل َواتـي لل ُم َواتـي ن َ
( )80ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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فـــــــ( ُهــن) :ضــمير ال ُّطــرق ،يعنــي :ال ُّطــرق الـــمذكورة يف هــذا الكتــا

( ،لل ُم َواتـــي

َـصبـ ُت َهـا) :أيَ :و َصف ُت َهـا و َبـينــ ُت َها [يف هـذه القصـيدة] لــ َمن يـوافقني عليهـا وعلـى
ن َ
وقرأت به ،ومن أراد غير هذه ال ُّطـرق فليطلبهـا مـن غيـر
ما اص َطـ َلح ُته فيها  ،ونَقل ُتـه
ُ

هذا الكتا

.

َ
ألحد أن ُيدخل يف هذه ال ُّطرق غيرها.
َف َظ َه َـر من هذا أنه ال يجوز
قلت :وهو كـذلك]  ،وقـد ورد يف الحـديث أن( :القـراءة سـنة متبعـة يلخـذها
[ ُ

اآلخر عن األول ،فاقرأوا كما ُع نلم ُتموه) .
وقــال علـ ُّـي بــن أبــي طالــب ( :-  -إن رســول اهلل  ] /80[ يــلمركم أن

َتق َر ُءوا كما ُع نلم ُتم)  ،أي :وال تقرأوه على مرادكم ،وال تختاروا فيه شيئًا برأيكم.

التز َمـ ُه أن ذلك من طريق الشاطبية والتيسـير ،ومـا
الفصل الخامس :يف نَـقض ما َ
ختصرات.
الـم َ
وافقهما من ُ
التز َمــه هـذا القائـل مـن أن هـذه الوجـوه التـي ركبهـا مـن طريـق
فنقول :وأمـا مـا َ

الشاطبية والتيسير ،فغير مستقيم ؛ ألن ما قالـه مـن أن البسـملة ن
لكـل القـراء مـا خـال
( )8يف (ق)[ :يف هذا النظم].
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5يف (ق)[ :لمن يوافقني على ما اصطلحته فيها].
( )1انظر :الدرة الفريدة (،)866/8كنز المعاين(.)020/8
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).

( )6ور َد هذا األثر بصيا وطرق متعددة موقوفًا عن عمر بن الخطا وزيـد بـن ثابـت  ،وعـن عـروة بـن
الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبدالعزيز وعـامر الشـعبي مـن التـابعين .انظـر :السـبعة (ص،10:
 ،)22النشر (.)82/8
علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بـن هاشـم ،أبـو الحسـن الهاشـمي القرشـي ،أميـر المـؤمنين ،وأحـد
(ّ )2
السـلمي ،وأبـو األسـود
السابقين األولين ،ع ََر َض القرآن على النـب نـي َ ،
عرض عليه أبـو عبـدالرحمن ُّ
الدُّ ؤلي ،وعبدالرحمن بن أبي ليلىُ ،قت َل شهيد عا سنة 12ه .انظر :طبقات القـراء ( ،)20/8غايـة النهايـة
(.)216/8
( )9أخرجه أحمد يف مسنده  ،)950( 022/0والبزار  ،)110( 00/0والطربي يف تفسـيره ( ،)05/8وابـن
مجاهد يف السبعة (ص ،)12:وابن ح نبان .)216( 00/5
( )0يف (ق)[ :فغير صحي.]،
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حمــزةُ ،مـ َ
ــخالف لـــ َما يف الشــاطبية والتيســير كمــا تقــدم بيانــه [ ،وكــذا مــا قالــه مــن
تفضــيل مــدن الم علــى مــدن مــيم ُمـ َ
ــخالف أيضــًا لـــ َما يف الشــاطبية والتيســير كمــا تقــدم
ــما يف
الســورتين مــُ َخالف أيضــًا لـ َ
بيانــه]  ،وكــذا مــا قالــه مــن الســكت لحمــزة بــين ُّ
استعم َلـــه مــن الوقــف والســكت
الشــاطبية والتيســير كمــا تقــدم بيانــه  ،وكــذا مــا
َ
للم َبسملين وغيرهم ُم َ
ـخالف ل َـما يف الشاطبية والتيسير كما تقدم بيانه .
ُ
فكيف يقول [هذا القائل :أن ما قالـه]

مـن طريـق الشـاطبية والتيسـير؟! وهـذا

أمس َك عن هذا االلتزام.
لسوء َفهمه ،وق نلة علمه ،فيا َليـتَـ ُه َ
ختصرات وغيــره ،فلــيس بـــمستقيم
ــم َ
وأمــا قولــه/85[:أ] ومــا وافقهمــا مــن الـ ُ
أيضًا؛ ألن ما قاله مـما تقدم [ذكره] غير موافق للشاطبية والتيسـير ،فكيـف يقـول:
وما وافقهما؟! فليته قال :وما خالفهما ،ولو قال ذلك لم يص[ ،له] أيضًا؛ ل َـما فيه

فيه من َخلط ال ُّطرق بعضها ببعض؛ إال أن يـجعل كل طريق علـى انفرادهـا كمـا فعلـه
الـجع َبـري  ،وكما هو الـمنقول يف الكتب من أن كل مصننف له
العالمة برهان الدن ين َ
له طرق [قرأ بـها ،و] وضعها يف كتابه ،فال يخلط بغيرهـا ،وكمـا هـو الــملخوذ مـن
كالم الشاطبي

:

علمـت جميـع مـا ُقــلناه و َن َقلنـاه
َـصبـ ُت َهـا››]  ،فإذا
َ
[‹‹ َو ُهـن ال ّل َواتـي لل ُم َواتـي ن َ
السورتين ،وهو:
وحررناه فنشرع اآلن يف ر ند غالب ما ركبه من الوجوه بين ُّ
( )8انظر :الفصل األول.
( )0انظر :الفصل الثاين ،وما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5انظر :الفصل الثالث.
( )1انظر :الفصل الرابع.
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )9انظر :كنز المعاين (.)069 ،062/8
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )82يف (ق)[ :الشيخ].
( )88ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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الفصل السادس :
فقال :األول:
وصل آخر السورة الــمنقضية بالبسـملة ،ووصـل البسـملة بـلول السـورة اآلتيـة،
فهذا الوجه ُم َسلم.
الثاين:
السكت على آخر السورة الـمنقضية ،ووصل البسملة بلول السـورة اآلتيـة ،هـذا
للم َبســملين ،وإنـــما
ــما تقــدم مــن أن الســكت ال ُيســتعمل ُ
[الوجــه] غيــر جــائز؛ لـ َ
ُيستعمل لهم الوقف كما قاله الشيخ [الشاطبي] رحمه[ ] /85اهلل تعالى .
الثالث:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية قصر عا ،ووصل البسملة بلول السورة اآلتيةُ ،مسلم.
الرابع:
الوقــف علــى آخــر الســورة الــمنقضية توســطًا ،ووصــل البســملة بــلول الســورة
اآلتيةُ ،مسلم أيضًا.
المهمـة يف علـم تحريـرات القـراءات ،وقـد أفردهـا
أهم فصول الكتا  ،وهذه المسللة من المسائل
ن
( )8هذا الفصل من ن
بعض العلماء بالتلليف ،وهي األوجه المقروء هبا بين السورتين ،وللعلمـاء فيهـا أقـوال وتحريـر ،ويف هـذا الفصـل
المؤلـف بـالر ند عليـه يف فصـول الكتـا السـتة ،ويف هـذا
ُ
بين المؤلف  جزء عا من األوجه التي ذكرها من قام
الفصل أيضًا تعقبه يف بعض األوجه ووافقه يف بعضها ،وهذا االخـتالف قـد وقـع فيـه أهـل األداء ،واخـتالفهم يف
تحريــر العــوارض مجتمعــة ،فبعضــهم ســواها (مــذهب التســوية) ،وبعضــهم فــرق بينهــا وجعلهــا أبوابــًا مختلفــة
(مــذهب التفرقــة) ،وهاتــان الطريقتــان همــا طريقــة الجمهــور ،وبعــض أهــل األداء اســتخدم طريقــة التلفيــق بــين
الطريقتين ،والمسللة التي معنا يف هذا الفصل :اجتماع عارض منصو وآخر مجرور ،فمن سـوى بينهمـا سـاوى
مدهما ورا َم يف المجرور بالقصر مع قصر المنصو  ،ومن فرق بينهما ساوى مـدهما ورا َم المجـرور بالقصـر مـع
تثليث المنصو .
وخشي عة لإلطالة يف التعليق على كل وجه فإين اكتفي هبذا التعليق يف بداية هذا الفصل ،وفيـه بيـان لسـبب
تع ُّقب المؤلف وموافقته.
ولالســتزادة ،ينظــر :كنــز المعــاين ( ،)8522/5العــدد المعتــرب (ص ،)00 ،08:المكــرر (ص،)62 :
البــدور الزاهــرة للنشــار ( ،)082/8غيــث النفــع (ص ،)61 :قــرة العــين (ص ،)12 ،52 ،50:حــل
المشكالت (ص ،)65 ،62 ،12:القول المعترب (ص.)11 -52:
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )5ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )1انظر :الفصل الرابع.
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الخامس:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية طو ع
ال ،ووصل البسملة بلول السورة اآلتيةُ ،مسلم.
الســادس :الســكت علــى الســورة الـــمنقضية ،وعلــى البســملة ،واالبتــداء بــلول
الــمبسملين
السورة اآلتية ،غير جائز ل َـما تقدم لـك [مـن] أن السـكت يكـون لغيـر ُ
ولي اهلل أبو القاسم الشاطبي [ ،وأبـو عمـرو الـداين
[بين السورتين] كما صر به ُّ

صاحب التيسير . ]
السابع:

والسـكت علـى البسـملة ،واالبتـداء
الوقف على آخر السورة الــمنقضية قصـر عا،
ُ
بلول السورة اآلتية ،غير جائز؛ ل َـما فيه من الجمع بين الوقف والسكت.
الثامن:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية توسطًا ،والسكت على البسـملة ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
التاسع:
الوقف على آخر السورة الــمنقضية طـو ع
ال ،والسـكت علـى البسـملة ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية/81[،أ] غير جائز [أيضًا] .
العاشر:
السكت على آخر السورة الـمنقضية [طو ع
ال]  ،والوقـف علـى البسـملة قصـر عا،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )5يف (ق)[ :كما نبه عليه الشيخ رحمه اهلل تعـالى بقولـهَ ‹‹ :وصـل َواسـ ُكتَن ُك ُّـل َج َال َيـا ُه َحص َـال›› ،وبقولـه:
الـمخت َُار ُدو َن َتنَ ُّف َ
س››] .وانظر :الفصل الرابع.
‹‹ َو َسك ُت ُه ُم ُ
( )1انظر :التيسير(ص ،)820:وما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )6ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
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الحادي عشر:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية قصر عا ،وعلى البسملة قصر عا ،واالبتداء بـلول
السورة [اآلتية]  ،جائز.
الثاين عشر:
الوقف على آخر السـورة الــمنقضية توسـطًا ،وعلـى البسـملة قصـر عا ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،غير جائز؛ ل َـما فيه من عطف قصر على مدن [توسط] .
الثالث عشر:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية طو ع
ال ،وعلى البسملة قصر عا ،واالبتداء بـلول
السورة اآلتية ،غير جائز؛ ل َـما فيه من عطف َ
قصر على مدٍّ .
الرابع عشر:
السكت علـى آخـر السـورة الــمنقضية قصـر عا ،والوقـف علـى البسـملة توسـطًا،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
الخامس عشر:
الوقف على آخر السـورة الــمنقضية قصـر عا ،وعلـى البسـملة توسـطًا ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،غير جائز.

( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
ويف هذا الموضع تحشية يف المخطوط[ :أقول :بل هو جائز سائا ،وال مانع منه ،وليس هـو مـن عطـف
قصر على مدٍّ ؛ للوقف على األول ،وإنما يمتنع لو وصل الممدود بالمقصور ،كمنفصـلين يف آيـة نحـو:
ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [البقــرة ،]1:ال يجــوز مــد األول مــع قصــر الثــاين وال العكــس ألحــد مــن
القراء حتى وال لقالون والدُّ وري عن أبي عمرو؛ ألن طريق المد غير طريق القصر ،وهذا بخالف ما إذا
وقــف علــى األول ،ويجــوز للقــارئ أن يقــف علــى الكلمــة يف المــدن العــارض بالمــدن  ،وعلــى األخــرى
با لقصر ،وعلى األخرى بالتوسط وبـالروم واإلشـمام حيـث يسـوغان ،ولـو كـان األمـر كمـا زعمـه ابـن
النجار للزم القارئ إذا وقف على كلمة عارض المدن أو غيره أن يقف ذاته بمثله يف جميـع مـا يقـع بعـده
من المدود العارضة ،وهذا مما لم يقل به أحد ،فاعلم].
( )5يف (ق)[ :غير جائز لما ذكرنا].
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[ ] /81السادس عشر :
الوقف على آخر السورة الـمنقضية توسطًا ،وعلى البسـملة توسـطًا ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،جائز.
السابع عشر:
الوقف على آخر السـورة الــمنقضية طـو ع
ال ،وعلـى البسـملة توسـطًا ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
الثامن عشر:
الســكت علــى آخــر الســورة الـــمنقضية قصــر عا ،والوقــف علــى البســملة طــو ع
ال،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
التاسع عشر:
الوقــف علــى آخــر الســورة الـــمنقضية قصــر عا ،والوقــف علــى البســملة طــو ع
ال،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
العشرون:
الوقف على آخر السـورة الــمنقضية توسـطًا ،وعلـى البسـملة طـو ع
ال ،واالبتـداء
بلول السورة [اآلتية]  ،غير جائز.
الحادي والعشرون:
ال ،وعلى البسملة طو ع
الوقف على آخر السورة الـمنقضية طو ع
ال ،واالبتداء بـلول
السورة اآلتية ،جائز.
الثاين والعشرون:
السكت على آخر السورة الـمنقضية [طو ع
ال]  ،والوقـف علـى البسـملة رومـًا،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،غير جائز.
( )8يف (ق) :سقط هذا النوع ،و ُك نرر مع ما بعده (السابع عشر).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).

111

د .عبداهلل بن موسى الكثريي

الـمنايف (دراسة وحتقيق)
الر ُّد الوايف للقول ُ

الثالث والعشرون:
الوقــف علــى آخــر الســورة الـــمنقضية [/82أ] قصــر عا ،وعلــى البســملة رومــًا،
واالبتداء بلول السورة اآلتية ،جائز.
الرابع والعشرون:
الوقف على آخر السـورة الــمنقضية توسـطًا ،وعلـى البسـملة رومـًا ،واالبتـداء
بلول السورة اآلتية ،جائز.
الخامس والعشرون:
الوقف على آخر السورة الـمنقضية طو ع
ال ،وعلى البسملة رومًا ،واالبتداء بـلول
السورة اآلتية ،جائز.
للمبسملين [بين السورتين] .
انتهى ما ركبه ُ
قلت :وهذا تركيب َعسر ال يكاد اإلنسان َينتَق ُشه علـى صـحيفة الخـاطر؛ وذلـك
ُ
ل َـما فيه من عدم الجواز ،ثم إن هذا القائل ما يخلـوا إمـا أن يجعـل الوقـف والسـكت

شيئين مـختلفين ،أو شيئًا واحد عا.

للمبسـملين معـًا
فإن جعلهما مـختلفين [ -وهو كـذلك]  -فـال يجـوز اسـتعمالهما ُ
للمبسملين ،والسكت لغيرهم كما تقدم النقل يف ذلك.
وغيرهم؛ بل يستعمل الوقف ُ
وإن جعل معناهما واحد عا فهو تكرار ،فافهم ذلك.

ـب مـن عطـف
ُ
قلت :ويف هذا الرتكيـب مـن التخليطـات مـا ال يخفـى علـى ذي ُل ٍّ
َ
َ
سكت على َ
َ
َ
سكت ،ومدٍّ على َ
وقصر على مدٍّ  ،وغير ذلـك،
قصر،
ووقف على
وقف،
وهذا غير جائز.
وحاصله :أنـه ال يجـوز مـن هـذا الرتكيـب سـوى عشـرة أوجـه التـي أشـرنا إليهـا
بــالجواز كمــا قالــه الشــيخ اإلمــام العالمــة برهــان الــدين الـــجعربي ] /82[ 
للمبسملين:
وناهيك به قدوة وإمامًا ،وقد قال  بعد أن ذكر هذه الوجوه العشرة ُ
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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‹‹عرفتــك الســبيل ،وأريتــك التمثيــل››  ،فكيــف يجــوز حينئــذ العــدول عــن منهجــه
والسلوك يف غير مدرجه؟!.
قلت:
ُ
وهذه العشرة أوجه هـي المقـروء هبـا يف جميـع األمصـار ،والمـلخوذة مـن كـالم
ولي اهلل [أبي القاسم] الشاطبي ،وها أنا أركبها تركيبًا حسنًا واضحًا ،و ُأشـير إلـى
ّ
بالـحمرة مع التمثيل يتض ،لك السبيل ،فلقول وباهلل المستعان:
ذلك ُ
للم َبسملين يف البسملة بين السورتين ثالثة أوجـه :وصـلها بالسـورتين ،وقطعهـا
ُ
عن السورتين ،وقطعها عن األولى ووصلها بالثانية ،وعكسه ال يجوز.
علمت هذا فينتج لنا من هذه الثالثة :عشرة أوجه:
فإذا
َ
واحد مع وصلها بالسورتين  -أعني الماضـية واآلتيـة  ،-وسـتة مـع قطعهـا عـن
السورتين  ،وثالثة مع قطعها عن األولى ووصلها بالثانية.
أمثلة ذلك:
األول :وصلها بالسورتين ،وصفته أن تقول:
ﮋﰊﰋﰌﰍﮊ ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ ﮋﭑﮊ بوصل الجميع.
( )8كنز المعاين (.)8528/5
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )5يف هذا الموضع تحشية يف المخطوط[ :قوله( :وستة مـع قطعهـا عـن السـورتين) غيـر ُمسـلم؛ بـل يجـوز
على هذا التقدير اثنا عشر وجهًا حاصلة من ضر ثالثة يف األربعة ،أي :الثالثة التي يف آخر السورة يف
األوجه التي يف البسملة ،وفيها على التقدير األول وهو وصلها بالسورتين وجه واحد كما قـال ،وعلـى
التقدير الثالث وهو :وقطعها عن األولى ووصلها باآلتيـة ثالثـة كـذلك كمـا قـال ،فجملـة األوجـه سـتة
عشر وجهًا ُيقرأ هبا ،وال وجه للمنع من هذه األوجه الزائدة علـى العشـرة ،وال تعتـرب بمنعـه مـن ذلـك،
وال بما نقله عن الجعربي ،وال بمن قرض له على مصنفه من األئمة وشـهدوا لـه باإلتقـان ،فلعلهـم لـم
ُيمعنوا النظر يف ذلك ،وبيان جواز هـذه األوجـه السـتة التـي زد ُتــها علـى األوجـه العشـرة التـي ذكر ُتــها
ُيؤخذ من الحاشية يف آخر الورقة التي قبل هذه المكتوبـة بـــــ [أقـول :بـل هـو جـائز سـائا ]..فراجعهـا،
أحق أن ُيتبع ،وباللـه التوفيق].
والحق ُّ
ُّ
([ )1البقرة.]096:
([ )2الفاتحة.]8:
([ )6آل عمران.]8:
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الثــاين :أن تقــف علــى آخــر الســورة الـــماضية بالـــمدن  ،ثــم علــى البســملة بالـــمدن
[أيضًا]  -أعني :مد الياء  -ثم تبتدئ باآلتية ،وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ [/86أ] ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

الثالــث :أن تقــف علــى الـــماضية بالتوســط ،ثــم علــى البســملة بالتوســط أيضــًا
 أعني :يف الياء  -ثم تبتدئ باآلتية ،وصفته أن تقول:ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

الرابع :أن تقف علـى الماضـية بالقصـر  -أي :بقصـر اليـاء  ،-ثـم علـى البسـملة
بالقصر أيضًا  ،ثم تبتدئ اآلتية ،وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

الخامس :أن تقف على الماضية بالمدن  ،ثم على البسملة بالروم -وهـو اإلتيـان بـبعض
الحركة  -وال يتلتى معه إال القصر ال غير  ،ثم تبتدئ باآلتية ،وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

السادس :أن تقف على الماضية بالتوسط ،ثم علـى البسـملة بـالروم ،ثـم تبتـدئ
باآلتية ،وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

السـابع :أن تقــف علــى الماضـية بالقصــر ،ثــم علــى البسـملة بــالروم ،ثــم تبتــدئ
باآلتية ،وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ [ ] /86ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋﭑﮊ

الثامن :أن تقـف علـى الماضـية بالمـدن  ،ثـم تصـل البسـملة بـلول السـورة اآلتيـة،
( )8ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )0يف (ق)[ :الثالــث :أن تقــف علــى الماضــية بالتوســط ،أعنــي يف اليــاء ،ثــم علــى البســملة كــذلك ،ثــم
تبتدئ.]...
( )5يف (ق)[ :ثم على البسملة كذلك.]..
( )1انظر :التحديد (ص ،)862:التمهيد(ص.)29:
( )2انظر :قرة العين(ص.)51:
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وصفته أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

التاسع :أن تقف على الماضية بالتوسط ،ثم تصل البسملة بـلول اآلتيـة ،وصـفته
أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

العاشر :أن تقف على الماضية بالقصر ،ثم تصـل البسـملة بـلول اآلتيـة ،وصـفته
أن تقول:
ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ﮋ ﭑ ﮊ

للمبسملين ال يجوز غيرهـا ،ومـن قـال غيـر ذلـك فقـد خـالف
فهذه عشرة أوجه ُ
النقل ،وأتى بـما ال يقبله العقل ،واالعتماد على ما نقلناه ،واهلل أعلم.
الـمبسملين فلهم بين السورتين الوصل والسكت؛ ما خال حمـزة ،فـإن
وأما غير ُ
له الوصل ،وليس لهم الوقف كما تقدم هنالك فاعرف ذلك.
وأما اختالف مذاهبهم يف الفت ،واإلمالة وبين اللفظين ،ومـد المنفصـل وقصـره
فهو معروف [عند القراء]

فال ُيحتاج الكـالم عليـه [/82أ] خـوف اإلطالـة ،وكـذا

مــالهم يف الوقــف علــى ﮋ ﭙ ﮊ مــن اإلشــمام والــروم واإلســكان[ ،والمــد]
والتوسط والقصر معلوم أيضًا فال ُيحتاج إلى ذكره.
خاتـمة:
اعلم هداك اهلل تعالى [إلى الصوا ]  :أن هذه األوجه ونحوهـا الـواردة علـى
سبيل التخيير إنـما المقصود هبا معرفة جواز القراءة بكل منهـا علـى وجـه اإلباحـة ال
الخلف ،فبلي َ
على وجه ذكر ُ
وجه ُقـر َئ منهـا جـاز ،وال احتيـاج إلـى الجمـع بينهـا يف
( )8انظر :الفصل الرابع.
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
([ )5البقرة[ ،]022:آل عمران ،]0:وموضع آل عمران هو المقصود هنا.
( )1ما بين المعكوفتين مثبت يف (األصل) ،ساقط يف (ق).
( )2ما بين المعكوفتين :مثبت يف (ق) ،ساقط يف (األصل).
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موضع واحد إذا قصـد اسـتيعا األوجـه حالـة الجمـع واإلفـراد ،وكـذلك مـا جـرى
مجرى ذلك من الوقف بالسكون والروم واإلشمام ،والمدن والتوسط والقصر ،وكان
بعــض المحققــين ال يلخــذ فيهــا إال باألصــ ،األقــوى ،ويجعــل البــاقي ملذونــًا فيــه،
وبعضهم ال يلتزم شيئًا؛ بل يرتك القارئ يقرأ ما شاء منها؛ إذ ٌّ
كل جائز ،أما مـن يلخـذ
يتعمــده إال متك نلــف غيــر عــارف بحقيقــة أوجــه
بجميــع ذلــك يف كــل موضــع فــال ّ
الخالف  ،واهلل أعلم.
قلت :وينبغي أيضًا أن ال يتك ّلم يف هذا العلم إال من له معرفة ودراية بكل طريق
ُ
وروايةّ ،
وأال يقع يف الزلل والتخليط يف العمل ،وتزل به القدم ،ويندم فال ينفعه الندم.
فنسلل اهلل التوفيق والهداية إلى [ ] /82أصو طريـق[،وأن يتقبـل حسـناتنا،
ويتجاوز عن سيئاتنا ،إنه أرحم الراحمين ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصلى اهلل على
سيدنا محمد وآله وصحبه وس ّلم.
وكتبه :العبد الفقير الحقير الذليل الراجي عفو ربه أحمـد بـن موسـى بـن محمـد
القرشي ،غفر اهلل له ولوالديه ولجميع المسلمين] .

*

*

*

( )8انظر :إتحاف فضالء البشر ( ،)825 ،820/8غنية الطلبة بشر الطيبة( .)206/8
( )0ما بين المعكوفتين :مثبت يف (األصل).
ووقــع يف (ق)[ :وأن يجعلــه خالصــًا لوجهــه الكــريم ،إنــه الغفــور الــرحيم ،وهــذا مــا يســر اهلل الكــريم
الـمنايف) ،والحمد هلل وحده ،وصلى اهلل على
الوها من النقل الصوا  ،وسـمي ُتـه( :الر ّد الوايف للقول ُ
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثير عا إلى يوم الدين]
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اخلاتـمة
الحمد هلل ر العالـمين ،والصالة والسالم على س نيدنا ونب نينا مــحمد وعلـى آلـه
وصحبه والتابعين ،وعلى من سار على منهاجه بإحسان إلى يوم الدن ين ،أما بعد:
فقد أكرمني اهلل بدراسة وتـحقيق كتا

الــمنايف لإلمـام ابـن
الـر ّد الـوايف للقـول ُ

النجار ،والذي أورد فيه الجوا الشايف ،والرد الكـايف ،والبيـان الـوايف علـى مـا ورده
َ
َ
استشكال يف بعض مسـائل القـراءات وتحريراهتـا ،وكـان ر ُّد ابـن
ثير من
من سؤال ،و ُأ َ
النجار ُمبينًا مفص عال يف ستة فصول وخاتـمة.
اجتهدت يف دراسة وتـحقيق النص ،وإخراجه علـى وجـه قريـب مــما أراده
وقد
ُ
قت لـهذا.
مؤ نلفه ،وأرجو أن أكون قد ُو نف ُ

 ومن أبرز نتائج تـحقيق هذا الكتاب:
 /8اعتمــا ُد الـــمؤلف يف ر نده وبيانــه علــى مــتن الشــاطبية ،وشــروحها األصــيلة
الـمعتمدة كشرو األئمة :السخاوي ،و الـمنتجب الهمذاين ،والفاسي ،وأبـي شـامة،
وابن جبارة ،والجعربي ،رحمهم اهلل.
 /0إحاطة الـمؤلف بطرق القراءات الـمتعددة ،وتحريراتــها الــمختلفة ،وذلـك
من خالل تعليقاته وإحاالته.
 /5عناية المـؤلف بـما يورده اإلمام الداين يف التيسـير ،واإلمـام ابـن الجـزري يف
النشر ،واإلمام الجعربي يف شرحه للشاطبية.

 وأوص يف ختا بـحث هذا بـما يل :
 /8العمل على تحقيـق كتـا

العـدد الــمعترب مـن األوجـه بـين السـور  ،ألبـي

الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي(ت926هـــــ) ،يف رسالة علمية.
ـب يف مسـللة األوجـه بـين السـور قديــمًا وحـديثًا،
 /0تت ُّبع وجمع جميع مـا ُكت َ
ّ
مستقل.
وإخراجه يف كتا
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 /5إقرار مقرر دراسي ُيعنى بتحريرات القراءات ومسائلها التفصـيلية يف بـرامج
الدراسات العليا بلقسام القراءات.
واهلل أســلل أن يوفقنــا لصــال ،العمــل ،ويغفــر لنــا الخطــل والزلــل ،ويكرمنــا بنيــل
الـمرام ،وحسن الختام.
آمين ..آمين..

*

*
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الـمصادر واملراجع
أوالا :الـمخطوطة:
.8

كنز المعاين يف شرل حرز األماين ،إلبـراهيم بـن عمـر الجعـربي(ت250ه)،
نســـخة مخطوطـــة محفوظـــة يف مكتبـــة األزهـــر بالقـــاهرة ،ورقـــم حفظهـــا
( /522902قراءات).

.0

الـــــمفيد يف شــــرل القصـــــيد ،البــــن ُجبــــارة أحمـــــد بــــن محمــــد بـــــن
عبـــدالولي(ت209هــــــ) ،نســـخة مخطوطـــة محفوظـــة يف مكتبـــة البلديـــة
باإلسكندرية ،ورقم حفظها (.) /8200

.5

نثر الدرر يف معرفة مذاهب األئمة السبعة بين السـور ،لشـمس الـدين محمـد
ابــن أحمــد بــن النجــار (ت922هـ ـ) ،نســخة مخطوطــة محفوظــة يف مكتبــة
دنيزلي الواقعة ضمن مكتبة قونيا ضمن مجموع ،ورقم حفظها (.)80

ثانيًا :الـمطبوعة:
.1

إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ،ألبي شامة عبدالرحمن بن
إســماعيل بــن إبــراهيم المقدســي(ت662هـــــ) ،تحقيــق :إبــراهيم عطــوه
عوض ،دار الكتب العلمية.

.2

ابـــن النجـــار الدمشـــق وكتابـــه القواعـــد الحســـان يف إعـــراب أ ِّ القـــرآن ،
للدكتور /عمـار بـن أمـين الـددو ،مجلـة معهـد اإلمـام الشـاطبي للدراسـات
القرآنية ،العدد  ،82ذو الحجة 8158هـ.

.6

إتحــا فضــلء البشــر بــالقراءات األربعــة عشــر ،ألحمــد بــن محمــد البنــا
(ت8882ه) ،تحقيــق :د /شـــعبان محمـــد إســـماعيل ،دار عـــالم الكتـــب،
بيروت( ،ط8122 ،)8:ه ـ 8092م.

.7

أخبـــــار النحـــــويين البصـــــريين ،ألبـــــي ســـــعيد الحســـــن بـــــن عبـــــداهلل
الســـيرايف(ت569ه) ،تحقيـــق :د /محمـــد إبـــراهيم البنـــا ،دار االعتصـــام،
(ط8122،)8:ه ـ 8092م.
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إشــارة التعيــين يف تــراجم النحــاة واللغــويين ،لعبــدالباقي بــن عبدالمجيــد
اليمــاين(ت215ه) ،تحقيــق :د /عبدالمجيــد ديــا  ،مركــز الملــك فيصــل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض( ،ط8126 ،)8:ه 8096 -م.

.0

األعـــل تـــراجم ألشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربين
والمستشــرقين ،لخيــر الــدن ين الزركلــي(ت8506ه) ،دار العلــم للماليــين،
بيروت( ،ط0220 ،)82:م.

 .82اإلفها يف شرل باب وقف حمزة وهشا  ،لشمس الدين محمد بن أحمد ابن
النجار (ت922هـ) ،تحقيق :د /محمد أحمد برهجـي ،دار عمـار ،األردن،
(ط8159 ،)8:هــ 0282 -م.
 .88اإلفها يف شرل باب وقف حمزة وهشا  ،لشمس الدين محمد بن أحمد ابن
النجــار (ت922هـ ـ) ،تحقيــق :أحمــد ميــان التهــانوي ،إدارة تعلــيم القــرآن
والسنة ،كراتشي ،باكستان ،بدون تاريخ.
 .80إنباء الغمر بأبناء العمر ،لشها الدين أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر
العســقالين (ت920ه) ،تحقيــق :د /حســن حبشــي ،لجنــة إحيــاء الــرتاث
اإلسالمي ،بإشراف :محمد توفيق عويضة8590 ،ه 8060 -م.
 .85انباأ الرواة على أنباأ النحاة ،للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف
القفطي (ت601ه) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبـراهيم ،دار الفكـر العربـي
 القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافية  -بيروت( ،ط8126 ،)8:ه 8096 -م. .81البحــر الزخــار ،المعــرو بـــمسند البــزَّ ار ،ألبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو
البزار(ت000هـــــ) ،تحقيـق :د.محفـو الـرحمن زيـن اهلل ،مؤسسـة علـوم
القرآن ،بيروت( ،ط8120 ،)8:ه 8099 -م.
 .51البـــدر الطـــالع بــــمحاسن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع ،لمحمـــد بـــن علـــي
الشـــوكاين(ت8022ه) ،وضـــع حواشـــيه :خليـــل المنصـــور ،دار الكتـــب
العلمية ،بيروت( ،ط8189 ،)8:ه 8009 -م.
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 .86البدور الزاهـرة يف القـراءات العشـر المتـواترة ،ألبـي حفـص عمـر بـن قاسـم
األنصـــاري المعـــروف بـــــــ«بالنشـــار"(ت059ه) ،تحقيـــق :علـــي محمـــد
معــوض ،وعــادل أحمــد عبــدالموجود ،عــالم الكتــب ،بيــروت8102 ،ه -
0226م.
 .57بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي
(ت088ه) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ،دمشق( ،ط،)0:
8500ه 8020 -م.
 .89البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ،لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـو
الفيروزآبــادى (ت 982ه) ،دار ســعد الــدين ،دمشــق( ،ط8108 ،)8:ه ــ -
0222م.
 .80التحديـــــد يف اإلتقـــــان والتجويـــــد ،ألبـــــي عمـــــرو عثمـــــان بـــــن ســـــعيد
الـداين(ت111ه) ،تحقيــق :أ.د /غــانم قــدوري الحمــد ،دار عمــار ،عمــان،
(ط8108 ،)8:ه 0222 -م.
 .02تفسير الطبري ،جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ،ألبـي جعفـر محمـد بـن
جرير الطربي (ت582ه) ،تحقيق :د /عبداهلل بن عبدالمحسن الرتكـي ،دار
هجر ،القاهرة( ،ط8100 ،)8:ه 0228 -م.
 .08تقريب النشر يف القراءات العشر ،ألبي الخير محمد بن محمـد بـن الجـزري
(ت955هــــــ) ،تحقيــق :د.عــادل بــن إبــراهيم رفــاعي ،مجمــع الملــك فهــد
لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة( ،ط8155 ،)8:هـــ.
 .00التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلقتـه بتيسـير الفتـو  ،للـدكتور :غـازي بـن
مرشد العتيبي ،مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،العـدد
(8158 ،)02هــــ 0282 -م.
 .05التمهيــــد يف علــــم التجويــــد ،ألبــــي الخيــــر محمــــد بــــن محمــــد بــــن
الجزري(ت955ه) ،تحقيق :أ.د /غانم قدوري الحمـد ،مؤسسـة الرسـالة،
بيروت( ،ط8108 ،)8:ه 0228 -م.
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 .01التيسير يف القراءات السبع ،ألبي عمرو عثمان بـن سـعيد الـداين(ت111ه)،
تحقيق :أ.د /حاتم صـال ،الضـامن(ت8151ه) ،مكتبـة الرشـد ،الريـاض،
(ط8150 ،)8:ه 0288 -م.
 .02جـامع البيــان يف القـراءات الســبع المشــهورة ،ألبـي عمــرو عثمـان بــن ســعيد
الداين (ت111ه) ،تحقيق :محمد صدوق الجزائـري ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت( ،ط8106 ،)8:ه 0222-م.
 .06جمــــال القــــراء وكمــــال اإلقــــراء ،ألبــــي الحســــن علــــي بــــن محمــــد
الســـخاوي(ت615ه) ،تحقيـــق :مـــروان العطيـــة ،ومحســـن خرابـــة ،دار
الملمون ،دمشق  -بيروت( ،ط8189 ،)8:ه 8002 -م.
 .02حرز األماين ووجه التهاين يف القـراءات السـبع «مـتن الشـاطبية» ،للقاسـم بـن
فيرة الشاطبي (ت202ه) ،ضبطه :محمد تمـيم الزعبـي ،دار ابـن الجـزري،
المدينة المنورة( ،ط8155 ،)6:ه 0280 -م.
ُّ
حل الـمشكلت وتوضيح التحريرات يف القراءات ،لمحمد بن عبـدالرحمن
.09
الخليجي (8590هــــ) ،تحقيق :أبو الخير عمر الــمراطي ،أضـواء السـلف،
الرياض( ،ط8109 ،)8:هــــ 0222 -م.
 .00حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران ،البن الحمصي أحمـد بـن محمـد
ابن عمر األنصاري(ت051هـــ) ،تحقيـق :د /عبـدالعزيز فيـاض حرفـوش،
دار النفائس ،بيروت( ،ط8108 ،)8:هـــ 0222 -م.
 .52الدرة الفريدة يف شرل القصيدة ،البن النّجيبين الهمذاين(ت615ه) ،تحقيق:
د/جمال محمد طلبة السيد ،مكتبة المعارف ،الرياض( ،ط8155 ،)8:ه -
0280م.
 .58الـــــذيل علـــــى الروضـــــتين ،ألبـــــي شـــــامة محمـــــد بـــــن عبـــــدالرحمن
المقدسي(ت662هـــ) ،تصحي :،محمد زاهد الكوثري ،عني بنشره :السيد
عزت الحسيني ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان(،ط8021 ،)0:م.
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 .50السبعة يف القراءات ،ألحمد بن موسى بن مجاهد(ت501هــ) ،تحقيـق :د/
شوقي ضيف ،دار المعارف ،القاهرة( ،ط.)0:
 .55سـراج القــارئ المبتــدي وتـذكار المقــرئ المنتهـ  ،البـن القاصــ ،علــي بــن
عثمان بن محمد البغدادي (ت928ه) ،صححه وضبطه :محمد عبـدالقادر
شاهين ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط8102 ،)0:ه 0221 -م.
 .51ســير أعــل النــبلء ،لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي(ت219ه)،
تحقيــق :د /بشــار عــواد معروف،وشــعيب األرنــاؤوط ،وآخــرون ،مؤسســة
الرسالة ،بيروت( ،ط8122 ،)5:ه.
 .52شــذرات الــذهب ،البــن العمــاد عبــدالحي بــن أحمــد بــن محمــد الحنبلــي
(ت8290ه) ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق  -بيـروت،
(ط8126،)8:ه 8096 -م.
المسمى«كنز المعاين شرل حـرز األمـاين» ،ألبـي
 .56شرل شعلة على الشاطبية،
َّ
عبداهلل محمد بن أحمد الموصلي(ت626ه) ،المكتبـة األزهريـة ،القـاهرة،
8189ه 8002-م.
 .52صـــحيح ابـــن ح َّبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان ،لألميـــر عـــالء الـــدين علـــي بـــن
بل َبان(ت250هـــ) ،تحقيق :شـعيب األرنـؤوط ،مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت،
(ط8181 ،)0:هــــ 8005 -م.
 .59الضوء اللمع ألهـل القـرن التاسـع ،لشـمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن
السخاوي (ت020ه) ،دار الجيل ،بيروت( ،ط8180 ،)8:هـ 8000 -م.
 .50طبقات القراء ،ألبي عبداهلل محمـد بـن أحمـد الـذهبي(ت219ه) ،تحقيـق:
د /أحمـــــد خـــــان ،مركـــــز الملـــــك فيصـــــل للبحـــــوث والدراســـــات
اإلسالمية،الرياض( ،ط8102 ،)0:ه 0226 -م.
 .12العبــر يف خبــر مــن بــر ،للحــافظ الــذهبي(ت219هـــــ) ،تحقيــق :أبــو هــاجر
زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان( ،ط8122 ،)8:هــــ 8092 -م.
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 .18العدد الـمعتبر من األوجه بين السور ،ألبي الفضـل عبـدالرحيم بـن الحسـين
العراقي(ت926هــــ) ،تحقيق :جمـال السـيد رفـاعي الشـايب ،مكتبـة أوالد
الشيخ ،الجيزة( ،ط0226 ،)8:م.
.10

ايــة المــراد يف معرفــة إخــراج الضــاد ،لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن
النجــار(ت922هــــ) ،تحقيـــق :د /طـــه محســن ،مجلـــة المجمـــع العلمـــي
العراقي ،بغداد ،الجزء  ،0المجلد  ،50ذو القعدة 8129هـــ 0222 -م.

.15

ايــــة المــــراد يف معرفــــة إخــــراج الضـــــاد ،لمحمــــد بــــن أحمــــد بـــــن
النجار(ت922هـ) ،تحقيق :يحيى بن عبداهلل البكري الشهري ،ضمن كتابـه
العالم الرباين الشيخ المقرئ عبيداهلل األفغاين رحالته وشيوخه وتالميـذه ،
دار عالم الفوائد ،مكة المكرمة( ،ط8101 ،)8:هــ.

.11

ايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء ،ألبـــي الخيـــر محمـــد بـــن محمـــد بـــن
الجزري(ت955ه) ،تحقيق :ج .برجسرتاسر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
(ط8528 ،)8:ه 8050 -م.

.12

نيــة الطلبــة بشــرل الطيبــة ،لـــمحمد بــن محفــو بــن عبــداهلل الرتمســي
(ت8559هـــــ) ،تحقيــق :د /عبــداهلل بــن محمــد الجــار اهلل ،دار التدمريــة،
الرياض( ،ط8150 ،)8:هـــ.

.16

يـــث النفـــع يف القـــراءات الســـبع ،لســـيدي علـــي النُّـــوري الصفاقســـي
(ت8889ه) ،ضــبطه وصــححه :محمــد عبــدالقادر شــاهين ،دار الكتــب
العلمية ،بيروت( ،ط8180 ،)8:ه 8000 -م.

 .12فــتح الوصــيد يف شــرل القصــيد ،ألبــي الحس ـن علــي بــن محمــد الســخاوي
(ت615ه) ،تحقيق :د /موالي محمد اإلدريسي الطاهري ،مكتبـة الرشـد،
الرياض( ،ط8106 ،)0:ه 0222 -م.
 .19القــراءات الثمــاين للقــرآن الكــريم ،للحســن بــن علــي بــن ســعيد ال ُعمــاين
(ت222هــــــ) ،تحقيــق :محمــد بــن عيــد الشــعباين ،دار الصــحابة ،طنطــا،
(ط8109 ،)8:هــــ 0229 -م.

211

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

 .10قــرة العــين بتحريــر مــابين الســورتين بطــريقتين ،لمحمــد بــن عبــدالرحمن
الخليجي (8590هــــ) ،تحقيق :أبو الخير عمر الــمراطي ،أضـواء السـلف،
الرياض( ،ط8109 ،)8:هــــ 0222 -م.
 .22القــول الــــمعتبر يف األوجــه التـــ بـــين الســور ،لعلـــي بــن محمـــد الضـــباع
(ت8592هـــ) ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر8521 ،هـــ -
8056م.
 .28كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون ،لحاجي خليفة (ت8262ه) ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بيروت.
 .20كنز المعاين يف شرل حرز األماين ،إلبـراهيم بـن عمـر الجعـربي(ت250ه)،
تحقيـــق :فرغلـــي ســـيد عربـــاوي ،مكتبـــة أوالد الشـــيخ ،الجيـــزة( ،ط،)8:
0288م.
 .25الآللــا الفريــدة يف شــرل القصــيدة ،لمحمــد بــن الحســن بــن محمــد الفاســي
(ت626ه) ،تحقيق :عبدالرزاق علي إبـراهيم موسـى(ت8100ه) ،مكتبـة
الرشد ،الرياض( ،ط8158 ،)0:ه 0282-م.
 .21مسند اإلما أحمد بن حنبل(ت314هــ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،عـادل
مرشد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط8186 ،)8:هــــ 8002 -م.
 .22معجـــم المـــؤلفين تـــراجم مصـــنف الكتـــب العربيـــة ،لعمـــر رضـــا كحالـــة
(ت8129ه) ،مؤسسة الرسالة.
 .26الـــمفيد يف شــرل القصــيد ،البــن ُجبــارة أحمــد بــن محمــد بــن عبــدالولي
(ت209هـــــ) ،تحقيــق :خيــر اهلل الشــريف ،دار الغوثــاين ،دمشــق ،ســورية،
(ط8100 ،)8:هـــ 0229 -م.
وتحرر ،ألبي حفـص عمـر بـن قاسـم
مكرر فيما تواتر من القراءات السبع
َّ
 .22الـ َّ
األنصــاري ،المعــروف بـــ ــ«بالنشــار"(ت059ه) ،تحقيــق :أحمــد محمــود
الحفيان ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط8100،)8:هـ 0228 -م.
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 .29منادمة األطلل ومسامرة الخيال ،لعبد القادر بـن أحمـد بـن مصـطفى بـدران
(ت 8516ه) ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان،
(ط8092 ،)0:م.
 .20نزهة األنا يف محاسن الشا  ،ألبي البقاء عبـداهلل البـدري ،مـن علمـاء القـرن
التاسع ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان( ،ط8122 ،)8:هــــ 8092 -م.
 .62النشــــر يف القــــراءات العشــــر ،ألبــــي الخيــــر محمــــد بــــن محمــــد بــــن
الجزري(ت955ه) ،إشراف :العالمة علي محمد الضباع ،دار الفكر.
 .68هدية العارفين أسماء الـمؤلفين وآثار الـمصنفين ،إلسماعيل باشا البغـدادي
(ت8550ه) ،دار إحيـــاء الـــرتاث العربـــي ،بيـــروت ،مصـــورة مـــن طبعـــة
اسطنبول.

*

*
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إمتاع البررة لشرل نظم المصدَّ رة يف اختل

القراء السبعة

د .مشاعل بنا سالم عبداهلل باجابر

محمد بن أحمد المنجرة
للشيخ أب العلء إدريس بن َّ
4416هـ 4421 /هـ

إعداد

عضو هياة التدريس بجامعة أ القر  -قسم القراءات
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ملخص البحث
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
المصــدرة يف اخــتالف القــراء الســبعة" ،رأيــت أن
بعــد اإلطــالع علــى منظومــة " َ
أشرحها بما يفت َُ ،اهلل به علي لتكون عونًا للقارئ ومرجعًا للباحث ،وتضمن البحث
مقدمة وثالثة فصول وخاتمة:
المقدمة :وفيها أهمية النظم والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
الفصل األول :حقيقة المقدم يف األداء والمؤلفات فيه ،وفيه مبحثان:
األول :المقدم يف األداء وأسبا التقـديم وفوائـد معرفتـه ،الثـاين :المؤلفـات يف
المقدم يف األداء
الفصل الثاين :التعريف بالمؤ نلف والمؤلف ،وفيه ثالثة مباحث:
األول :ترجمة المؤ نلف ،الثاين :نسبة النظم إلـى مؤ نلفـه ،الثالـث :وصـف النسـخ
الخطية ونماذج منها
الفصل الثالث :شر النظم ،ثم الخاتمة والفهارس العامة.

*

*
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املقدمة
الحمد هلل عدد ما خلق وأنعـم ،وتفضـل علـى خلقـه بـالعلم وبـه أقسـم ،وأجـزل
المثوبــة ألهــل العلــم ذوي الهمــم ،وجعلهــم هــم خيــار األمــمَ ،
وخــص أهــل القــرآن
باألجر األعظم ،والصـالة والسـالم علـى المبعـوث رحمـ عة للعـالمين ،المع نلـم األول
ألمته أجمعين ،خير الخلق وخاتم المرسلين ،إمام األولـين واآلخـرين ،عليـه أفضـل
وأتم التسليم.
الصالة ُّ
أما بعد:
فقــد اخــتص اهلل ســبحانه وتعــالى كتابــه الكــريم بعنايتــه الربانيــة مــن بــين الكتــب
السماوية التي أنزلت ،فتكفل سبحانه بحفظه إلى يـوم الـدين ،قـال تعـالى ﴿ :ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (الحجــر ،)0 :فحفظــه مــن التحريــف والتبــديل والتغييــر
بالزيادة أو النقصان وغير ذلك ،وقد وصلت إلينا قراءاته المتواترة من عهد النبـي ﷺ

إلى يومنا هذا ،فتعلمناها وحفظناها ،وكان لبعض قراءات األئمة الفضالء وجهان أو
أكثر وكالهما متواتر صحي ،،فيتعين على طالب علم القـراءات والقـارئ بـه المـتقن
فيــه ،أن يميــز بــين المقــدم والمــؤخر يف األداء أثنــاء القــراءة ،ويعلــم أســبا التقــديم
والتلخير ،ولكون المراجع المختصة هبذا البا قليلة جدًّ ا؛ فقـد رأيـت أن أسـهم بمـا
المصـدرة يف اخـتالف القـراء السـبعة"للشـيخ أبـي
يفت َُ ،اهلل به علي يف شر منظومة " َ
العالء إدريس بن محمد المنجـرة (ت8852هــ) ،وأسـميته بــ"إمتـاع الـربرة" ،وهـو
شر مختصر يب نين عن ألفاظها ،ويرشد إلى أحكامها ،ليكون عونًا للقارئ ومرجعـًا
للباحث ،هذا وأسلل اهلل السداد والقبول إنه جواد كريم.

أهمية المنظومة:
ُيعــدُّ الــنظم مــن أعظــم أســبا حفــظ العلــوم وضــبطها ،و ُيســر استحضــارها،

وفهمها ،وقد عول عليه العلماء المتقنون لـه يف تـلليفهم ٌّ
كـل يف فننـه وبابـه ،ولمـا كـان
علم ا لقراءات من العلوم المهمة التي يتقن التلليف فيها ذوو التخصص والدراية هبا،
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فقد عمد أربا هذا العلم إلى وضع مؤلفـات منظومـة يف القـراءات وعلومهـا ،ومـن
هؤالء األعـالم :أبـي العـالء إدريـس المنجـرة ،إذ عمـد إلـى علـم القـراءات فجـادت
قريحته بنظم ُعد من نوادر النظم يف هذا العلم ،وهو نظم سلس وسهل يف بابـه ،امتـاز
باإليجاز واإليضا  ،وكذلك فيه بعض الكلمات التي لم تذكر يف الكتب التي تكلمت عن
وعلو
المقدم يف األداء ،وبين الوجه المقدم يف الكلمات المختَلف فيها ،مع جاللة قدر مؤلفه ن
كعبه وسعة علمه يف اللغة والقراءات ،كما يعترب من المتقدمين يف هذا البا  ،وال يعني ذلك
أنه لم يسبقه إليه أحد ،ولكـن هـو ممـن خـص الكـالم والـنظم يف إيـراد المواضـع التـي فيهـا
الخالف مع بيان المقدم يف األداء منها ،وهذا العلم ليس عا ّمـًا لكـل مـن قـرأ القـرآن ،وإنمـا
للمتخصصين يف علم القراءات.

الدراسات السابقة للمنظومة:
بعد البحث والتحري لم أقف على من تصدى لشر هذه المنظومـة مـع يقينـي
بلهميتهــا ،وهــو مــا شــجعني وحــظ همتــي لتناولهــا بالشــر واإليضــا ؛ بغيــة تيســير
ألفاظها وشر مبانيها ،وإيضا معانيها ،وجالء غامضها ،وبيان األوجـه التـي يجـب
تقديمها يف األداء ،واألوجه التي تكون أولى من غيرها يف التقديم.

عمدت إلى رسم منهج يف الدراسة وشرل هذأ المنظومة يف ما يل :
 لخصت قسم الدراسة قدر المستطاع؛ حيث لم يكن هو أساس البحث.
وعددت أسبا التقديم.
 بينت معنى المقدم يف األداء ،والمؤلفات فيه،
ُ
 ترجمت حياة المؤ نلف ،وشيوخه ،وتالميذه ،وغير ذلك ،وكتبت لهم تاريخ
الوفاة فقط ،ولم أترجم لكل من ورد ذكره تخفيفًا على قسم الدراسة؛ حيث لم يكن
هو األساس يف البحث.
لمؤ نلفهـا ،ومـنهج النـاظم فيهـا ،ثــم
 بينـت عنـوان المنظومـة،
وأثبـت نســبتها َ
ُّ
وصفت النسخ الثالث ،وقارنت بينها يف أثناء عرض المنظومة يف الشر .
 اتخذت النسخة (أ) أصالع ،وأكملت ما سقط منها من األبيات من النسختين
األخرى.
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 عزوت اآليات الواردة يف النص عقب اآلية مباشرة؛ تخفيفًا على الهوامش.
 خرجت األحاديث التي ذكرهتا واستشهدت هبا.
 كتبت أرقام أبيات الشاطبية ،أو الطيبة عند االستشهاد هبا قبـل البيـت نفسـه،
حيث يرد؛ توثيقًا للبيت ،وتخفيفًا على الهوامش.
 ترجمت لألعالم غير المعروفين ،وتركت ترجمة القراء والرواة المعتربين،
وكذلك المؤلفين المشهورين؛ تجنبًا لإلطالة.
 بينت معاين بعض المصطلحات التـي وردت يف هـذا البحـث ،ولـم أتعـرض
لها كلها مما هو معروف ألهل هذا الفن؛ ألين قصـدت ببحثـي هـذا المتخصصـين يف
علم القراءات.
 حيث يرد المرجع أكتب اسم الكتا مختصرا والجزء والصفحة فقط ،هبذا
الشكل ( ،)051 /8ولو كان من جزء واحـد حتـى تكـون الهـوامش بـنفس التنسـيق،
وال أكتب معلومات الكتا كاملة إال يف فهرس المراجع.
 عندما يكون هناك أكثر من مرجع ورد ذكرهم على التوالي فلجمع المراجع
يف هامش واحد حتى ال أثقل البحث بالهوامش.
ست يف بيان األبيات شر ألفاظها بإيجاز مـع بيـان
 اعتمدت االختصار وتلم ُ
المعنــى الك نلــي للبيــت ،ومــا يــرد فيــه مــن اســتدراكات ،واســتنتاجات ،واســتثناءات،
وتعديل األخطاء ،وبيان الوجه األولى يف التقديم إذا كان خالف البيت.
المقــدم يف األداء يف البيــت بــذكر األوجــه المختلــف فيهــا
 شــرحت الوجــه ُ
للقارئ ،ثم أذكر الوجه المقدم يف النظم ،ثم ُأبين إذا كان هذا الوجه موافق للـداين أو
ال ،وهل تقديمه راج ،أم هناك وجه أرج ،يف التقديم.
 عملت ملحق يتضمن المنظومة يف هناية البحث؛ ليسهل على القارئ معرفـة
الكلمات وأرقام األبيات.
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خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة ،على التفصيل التالي:
المقدمة :وفيها أهمية النظم والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
الفصل األول :حقيقة المقدم يف األداء والمؤلفات فيه ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :المقدم يف األداء وأسبا التقديم وفوائد معرفته.
المبحث الثاين :المؤلفات يف المقدم يف األداء.
الفصل الثاين :التعريف بالمؤ نلف والمؤلف ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :ترجمة المؤ نلف.
لمؤ نلفها ،ومنهج الناظم فيها.
المبحث الثاين :عنوان المنظومة وإثبات نسبتها َ
المبحث الثالث :وصف النسخ الخطية ،ونماذج منها.
الفصل الثالث :شر نظم المصدرة يف اختالف القراء السبعة.
الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس العامة :فهرس المراجع ،وفهرس الموضوعات.

*

*
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الفصل األول :حقيقة املقدَّم يف األداء واملؤلفات فيه
املبحث األول :املقدم يف األداء وأسباب التقديم وفوائد معرفته:
بعد النظر والفحص يف الكتب المتخصصة يف هـذا الفـن لـم أقـف علـى تعريـف
للمقدم يف األداء ،فاستنتجت مما قرأت ،وعرفته بالتعريف التالي:
المقدم يف األداء هو :تقديم وجه على وجه يف القراءة ،إذا كان للقارئ وجهان أو
أكثر ،وذلك لسبب معـين أو عـدة أسـبا  ،منهـا :أن يكـون المقـدم مـا عليـه جمهـور
القراء ،أو األكثر شهرة ،أو األص ،رواية.
يعد المقدم يف األداء من التحسينات والتكمـيالت يف هـذا العلـم الشـريف وهـو
من زيادة الضبط ،ويدخل تحت الخالف الجائز ،وال ُيمنع البحث فيه ،واألخذ َ
برأي
محدد ثابـت ،ولكـن الـذي ُيمنـع هـو أن توضـع قواعـد غيـر دقيقـة للمقـدم يف األداء،
تـــؤدي إلـــى رد بعـــض اختيـــارات القـــراء الصـــحيحة والمتـــواترة كمـــا فعـــل بعـــض
المتلخرين ،أو تلخير قراءة وجه ممنوع أو مردود ،وذلك مثل قول ابن الجزري أو الـداين:
"ال يص :" ،فهذا يعنـي :أنـه خطـل مـن الطريـق المحـدد ال أنـه مـؤخر يف األداء ،و "ال
يجوز" :بالطبع ال تفيد أنـه مـؤخر يف األداء بـل ممنـوع يف األداء ،وقـولهم" :ال نلخـذ
له" :ال يعني بالطبع نؤخره يف األداء ،وهكـذا ،فالوجـه غيـر الصـحي ،ال ُيقـرأ بـه ،واألوجـه
الصحيحة ننظر فيها من حيث أيهما نقدم ،ف ُي َقدم وجه على آخر لسبب معين .
أما خلط األوجـه والتلفيـق لقـارئ معـين بوجـه لـيس لـه ،فهـذا خلـط وتلفيـق ال
يجوز ،كما قال السخاوي " :وخلـط بعـض القـراءات بـبعض عنـدنا خطـل"  ،وقـال
القسطالين يف لطائفه" :ومن لم يميز بين الطرق والروايات ال منهاج له إلـى السـالمة
من الرتكيب يف القراءات"  ،وفصل ابن الجزري يف الرتكيب واتخذ منهجًا وسـطًا
فذكر أنه -8 :إن كانت إحـدى القـراءتين مرتتبـ عة علـى األخـرى فـالمنع مـن ذلـك منـع
( )8ينظر :أجوبة القراء الفضالء ( ،)02 /8والرسالة الغراء (.)2 /8
( )0جمال القراء وكمال اإلقراء (.)610 /8
( )5لطائف اإلشارات (.)552 /8
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تحريم ،كمن يقرأ :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (البقرة )52 :بالرفع فيهمـاَ ،أو بالنصـب،
كثير ورفـع (كَلم َ
آخذ عا رفع (آ َد َم) من قراءة غير ابن َ
ـات) مـن قـراءة ابـن كثيـر ،وشـبه ُه ممـا
َ
يص ،يف اللغة.
ب بما ال تجيزه العربية وال ُّ
َيرك ُ
َ
الرواية وغيرها على أمرين:
 -0وأما ما لم يكن
فر ُق فيه بين مقام ن
كذلك فإنا ُن ن

الرواية ،فإنه ال يجوز أيضًا من حيث إنـه كـذ يف
أ -فإن قرأ بذلك على سبيل ن
الرواية وتخليط على أهل الدن راية.
ن
 وإن لم يكن على سبيل النقل ،بل على سـبيل القـراءة والـتنالوة ،فإنـه جـائزصــحي ،مقبــول ال منــع منــه وال حظــر ،وإن كنــا نعيبــه علــى أئمـة القــراءات العــارفين
الروايات من وجه تساوي العلماء بـالعوا نم ال مـن وجـه أن ذلـك مكـروه أو
باختالف ن
َ
كل من عند اهلل نزل تخفيفًا على األمة ،فلو أوجبنا علـيهم قـراءة ن
حرام؛ إذ ٌّ
روايـة
كـل
على َ
تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصـو ُد مـن التخفيـف وعـاد
حدة لشق عليهم
ُ

بالسهولة إلى التكليف .
هذا بالنسبة لخلط القراءات أو الروايات أو الطرق ،وأما األوجـه المقدمـة يف األداء،
فقد جمع الشيخ د .بشير دعبس على سـبيل التعـداد األوجـه التـي ورد فيهـا الخـالف مـن
طرق القراء العشرة وقام بحصرها فوجدها تصـل إلـى ( )122موضـعًا أصـو ع
ال وفرشـًا،
وقــد يــليت يف الموضــع الواحــد أكثــر مــن خـالف ألكثــر مــن قــارئ ،وبــذلك تصــل أوجــه
الخالف إلـى ( )282وجهـًا ،كمـا يف هـاء الضـمير نحـو( :يـؤده ،نؤتـه ،نصـله) اختلفـت
الطــرق فيهــا عــن هشــام وابــن ذكــوان وأبــي جعفــر ،فخــالف هشــام يــدور بــين اإلســكان
واالختالس والصلة ،وابن ذكوان يدور بين اإلشباع واالختالس ،وأما أبـو جعفـر فيـدور
بين اإلسكان واالختالس .

أهم أسباب التقديم:
هناك أسبا ُيعتدُّ هبا لتقديم وجه على آخر يف األداء ،وهبا يستقيم تـرجي ،وجـه
( )8النشر يف القراءات العشر (.)80 /8
( )0ينظر :اختالف وجوه طرق النشر (.)22 /8
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على آخر ف ُيختار ،فكان لكل وجه مقد َم مختار منهج للتقديم واالعتبار ،وقد يجتمـع
يف االختيار الواحد سببان أو ثالثة ،وقد ال يرى للتصدير إال موجب واحد كاالقتصار
غير المصدر ،و ُي َثنّـى
خرج عن َسنن التصدير ،ف ُيقدم ُ
أو التقديم يف الذكر ،غير أنه قد ُي َ
بالراج ،المصدر ،وذلك لداعي االختصار خالل القـراءة بـالجمع للسـبعة األخيـار،
ومــن خــالل تتبــع مصــنفات أهــل العلــم يف مبحــث المقــدم يف األداء فإنــه يمكــن
استخالص أهم أسبا التقديم؛ وهي على النحو التالي:
أن يكون الوجه المراد تقديمه هو الذي عليه الجمهور ،أو عليه أكثر الـرواة ،مثـل:
تقديم الخرب على االستفهام البن ذكوان يف قوله﴿ :ﭡﭢﭣ﴾ (مريم. )66 :
أن يكون المقدم هو الوجه األشهر يف القراءة ،مثل :تقـديم اليـاء علـى التـاء
البن ذكوان يف قوله ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ (الحاقة ،)10 :لكوهنا أكثر شهر عة عن األخفـش
عن ابن ذكوان .
أن ُينص على أن أحد الوجهين أوجه قياسًا ،مثل :إدغام الواو يف الواو ألبي
عمرو يف (هو) إذا انضمت الهاء قبلها ولقيت الواو مثلها ،نحو :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ (آل
عمران. )89 :
أن ُينَص على أن وجه أقوى مـن وجـه ،مـن ناحيـة الروايـة أو العربيـة ،مثـل:
قوله﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ (العلق ،)2 :لقنبل قصر الهمزة ومدن ها ،والقصر أثبت من طريق
األداء ،والمدُّ أقوى من طريق النص .
أن ُينص على أن وجه أرج ،من اآلخـر ،مثـل :إذا ُسـبق الحـرف المـدغم بحـرف
مد ،فيجوز فيه المد والتوسط والقصر ،والمدُّ أرج ،،كما ذكر ابن الجزري .
( )8ينظر :البيت رقم 20 :يف هذا النظم وشرحه.
( )0ينظر :البيت رقم 90 :يف هذا النظم وشرحه.
( )5ينظر :التيسير (.)82 /8
( )1ينظر :البيت رقم 99 :يف هذا النظم وشرحه.
( )2ينظر :النشر (.)518 /8
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النص بلن الوجه المقدم هو األولى ،أو ذكر الوجهين مع تفضـيل أحـدهما،
ُّ
مثل :تصدير الفت ،على الضم لحفص يف ضاد ﭽ ﭻ ﭼ ﭼ (الروم. )21 :
أن ينص بعض األئمة على أن الحـذاق علـى غيـر هـذا الوجـه ،فيكـون غيـره
هو المقدم.
أن يكون الوجه المقدم مـن الـوجهين المختلـف فيهمـا هـو الوجـه الموافـق
ألصــل مذهبــه يف البــا  ،ومــا عــداه فرعــًا لــه ،مثــل :تقــديم اإلدغــام علــى اإلظهــار
للدوري عن أبي عمرو يف كل راء مجزومة قبل الـالم نحـو﴿ :ﯿ ﰀ ﴾ (الطـور:
. )19
أن يكـون موافقــًا لرسـم المصــحف الـذي يقــرأ عليـه الــراوي ،مثـل :تقــديم
الحــذف علــى اإلثبــات لقنبــل يف قولــه﴿ :ﯦ ﯧ ﴾ (يوســف ،)80 :لموافقــة
الرسم .
الوجه المقدم ما كان عليه القدماء فيكون أعلى إسناد عا ،مثل تقـديم وجـه
التحقيق بدون إدخال لهشام يف الهمزتين من كلمة .
أن يكــون موافقـــا لمــا يف التيســـير والشــاطبية ،وذلـــك يف معظــم أوجـــه
الخالف ،فإذا كان القارئ يقـرأ مـن الشـاطبية وللـراوي وجهـان فالمقـدم هـو الوجـه
الموافق لما يف التيسير ،وإذا كان يقرأ من الطيبة فالمقدم هو الوجه الذي يوافق مـا يف
الشاطبية ،ويمكن أن يطرد هذا األصل كذلك ليشمل الدرة فتقدم ما يف الدرة على ما
يف غيرها.
إذا كان الوجهان من التيسير فالمقدم ما يف طريق التيسـير علـى مـا لـيس يف طريقـه،
نحو قولـه تعـالى :ﭽ َأ ُؤشـهدُ وا ﯙ ﭼ(الزخـرف )80 :لقـالون ،فـإن اإلدخـال بـين
( )8ينظر :التيسير (.)886 /8
( )0ينظر :البيت رقم 82 :يف هذا النظم وشرحه.
( )5ينظر :البيت رقم 10 :يف هذا النظم وشرحه.
( )1ينظر :البيت رقم 51 :يف هذا النظم وشرحه.

214

إمتاع البررة لشرل نظم المصدَّ رة يف اختل

القراء السبعة

د .مشاعل بنا سالم عبداهلل باجابر

الهمــزتين وعدمــه وجهــان مــن التيســير ،فيقــدن م أصــحا هــذا الــرأي اإلدخــال علــى
القصر؛ ألن اإلدخال رواه الـداين مـن طريـق أبـي الفـت ،وهـو الـذي أسـند منـه روايـة
قالون ،والقصر رواه الداين من طريق أبي الحسن بن غلبون ،ولم يسـند روايـة قـالون
من طريقه.
يقدم الوجه الذي يوافق فيه الراوي عن شيخه الراوي األخر عنـه ،وهـذه
الطريقة لها تلييد من كالم اإلمام ابن الجزري واإلمام مكي بـن أبـي طالـب كمـا ُذكـر
الروايـة ،أو وافقـ ُه يف
ذلك يف النشرَ " :و َحم ُل رواي َة الراوي علـى مـن شـارك ُه يف تلـك ن
أصــل تلك القراءة َأصل معتمد عليه وال سيما عنـد التشـكيك واإلشـكال"  ،مثـل:
تقديم القراءة باأللف البن ذكوان يف( :إبراهيم) يف المواضع الخمسـة عشـر التـي يف
سورة البقرة ال غير لموافقته فيه لشيخه ابن عامر .
يقــدم اختيــار القــارئ ،فقــد يــروي وجهــين أو أكثــر يف الحــرف ثــم يقــول
يجـوز الـوجهين لكنـه يقـدم مـا
وأختار كذا أو آخذ بكذا ونحو ذلـك ،فهـذا يعنـي أنـه ّ
يختار أو يلخذ به ،وهذا مشهور يف كالمهم كثير ،وقـد اختـار الـداين والشـاطبي وابـن
الجزري يف مؤلفاهتم ،فلقرهم العلماء بعدهم على ما اختاروه واعتمدوه.
تقــديم الوجــه المصــدر يف الــذكر يف التيســير ،مثــل :تصــدير االخــتالس علــى
اإلسكان ألبي عمر يف ﭽ ﯹ ﭼ (األنعام. )820 :
نص الداين على األخذ بلحـد الـوجهين ،مثـل :تقـديم إسـكان اليـاء علـى
ُّ
الفــت ،للبــزي يف قولــه تعــالى﴿ :ﭮ ﭯ﴾ (الكــافرون ،)6 :وتصــري ،الــداين بقولــه:
"وبه آخذ" .
التصري ،بالوجه المصدر ،وإدراج اآلخر يف عموم الكالم ،مثل :تصدير
( )8النشر (.)180 -189 /8
( )0ينظر :البيت رقم 80 :يف هذا النظم وشرحه.
( )5ينظر :التيسير (.)62 /8
( )1ينظر :التيسير ( ،)002 /8وشر البيت رقم 90 :يف هذا النظم.
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التشديد على التخفيف للبزي يف ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ (الواقعة ،)62 :وﭽ ﭧ ﭨ ﭼ

(آل عمران. )815 :
اقتصار الداين يف التيسير على الوجه المصدر وعـدم ذكـر غيـره  ،مثـل:
تصدير الكسر مع اإلشباع البن ذكوان يف هاء﴿ :ﯲ﴾ (األنعام ،)02 :على الكسر
من غير إشباع .

فائدة معرفة أسباب التقديم:
لــم أقــف علــى فائــدة محــددة يف كتــب القــراءات علــى معرفــة أســبا التقــديم،
واستنتجت من قراءيت يف هذا البا أنـه البـد للمتخصـص يف علـم القـراءات أن يعـي
ويميز الوجه المقدم المصدر يف األداء من الوجه المتلخر ،وال يستطيع تمييز المقـدم
إال بمعرفة أسبا التقديم ،فالعلم هبا ضرورة للمتخصصين يف هذا الفن ،ويعينهم يف
أص ،وأضبط.
بيان وإيضا الوجه المقدم ،وبالتالي تكون قراءته ُّ

*

*

*

( )8ينظر :التيسير (.)66 /8
( )0ينظــر لهــذه األســبا جميعــًا :إبــراز الضــمير ( ،)90 - 92 /8واخــتالف وجــوه طــرق النشــر مــع بيــان
المقــدم أداء ( ،)99-95 /8وأجوبــة القــراء الفضــالء ( ،)820-02 /8النجــوم الطوالــع علــى ال ـدرر
اللوامع ( 806 /8وما بعدها).
( )5ينظر :البيت رقم 18 :يف هذا النظم وشرحه.
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املبحث الثاني :املؤلفات يف املقدم يف األداء
عــرض العلمــاء لموضــوع المقــدم يف األداء ضــمن مباحــث يف كتــب علــوم القــراءات
رواية ،وكتب التحريرات يف القراءات ،ومنهم من تناول الحديث عنها يف مصـنفات مفـردة،
ومن ذلك ما يلي:
إبراز الضمير من أسـرار التصـدير ،تـلليف :محمـد بـن عبـد السـالم الفاسـي
ت(8081هـ) ،ط ،8 :وزارة األوقاف والشؤون بالمغر .
الرسالة المتضمنة لبيان ما هو مقـدم أداء مـن أوجـه الخـالف بالنسـبة لـرواة
البدور السبعة ،تلليف :الشيخ محمد بن علي بن يالوشة ت(8581هـ).
الرسالة الغراء يف األوجـه المقدمـة يف األداء عـن العشـرة القـراء ،تـلليف :د.
على محمد توفيق النحاس ،ومعها القصيدة الحسناء يف األوجه المقدمة يف األداء عن
العشــرة القــراء تلخيصــًا للرســالة ،لــنفس المؤلــف ،مصــر مكتبــة اآلدا  ،ط،8 :
8180هـ.
فــيض اآلالء يف األوجــه المقدمــة لــورش يف األداء ،تــلليف :علــي محمــد
النحاس ،دار الصحابة للرتاث -مصر ،الطبعة األولى 0221م.
ومن الكتب التي ُذكر يف ثناياها المقدم يف األداء بصري ،العبارة أو اإلشارة:
 -8المفردات ،لمكي بن أبي طالب القيسي (ت152هـ).
 -0التيسير يف القراءات السبع للداين (ت111هـ) ،ط ،0:دار الكتا العربي،
بيروت8102 ،هـ.
 -5جــامع البيــان ،ألبــي عمــرو الــداين (ت111هـــ) ،تحقيــق :عبــد الــرحمن
الطرهوين ويحيى مراد ،ط ،8:دار الحديث القاهرة ،ط8102 ،8:هـ.
 -1المفردات ،ألبي عمرو الداين (ت111هـ) ،تحقيق :حاتم الضامن ،ط،8:
دار البشائر ،دمشق8109 ،هـ.
 -2الدر النثير والعـذ النميـر ،لعبـد الواحـد المـالقي (ت222هــ) ،تحقيـق:
أحمد المقري.
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 -6كنــز المعــاين يف شــر الشــاطبية ،للجعــربي (ت250هـــ) ،تحقيــق:أحمــد
اليزيدي ،ط ،8:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغر 8180 ،هـ.
 -2النشر يف القراءات العشر ،البن الجزري (ت955هــ) ،خـرج آياتـه :زكريـا
عميرات ،ط ،5:دار الكتب العلمية ،بيروت8188 ،هـ.
 -9القواعــد المقــررة والفوائــد المحــررة المســمى بمــتن البقريــة يف القــراءات
السبع ،لمحمد بـن قاسـم البقـري (ت8888هــ) ،تحقيـق :جمـال الـدين شـرف ،دار
الصحابة مصر8102 ،هـ.
 -0غيث النفع يف القراءات السبع ،لعلي بن محمد الصفاقسي (ت8889هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط8102 :هـ.
 -82الروض النضير يف تحرير أوجـه الكتـا المنيـر ،للمتـولي (ت8585هــ)،
تحقيق :خالد أبو الجود ،ط8102 ،8:هـ.
 -88النجوم الطوالـع علـى الـدرر اللوامـع يف أصـل مقـرأ اإلمـام نـافع ،للعالمـة
سيدي إبراهيم المارغني (ت8510هـ) ،دار الفكر ،ط.8:
 -80شر تنقي ،فت ،الكريم يف تحرير أوجه القرآن العظيم ،ألحمد عبد العزيز
الزيات (ت8101هـ) ،دار الصحابة بطنطا مصر ،ط8152 ،8:هـ.
 -85اختالف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أداء ،للدكتور بشير دعبس ،دار
الصحابة للرتاث ،مصر ،ط8152 ،8:هـ.

*

*
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الفصل الثاني :التعريف باملؤلِّف واملؤلَّف
املبحث األول :ترمجة املؤلِّف:
اسمه:

هو الشيخ إدريس بن محمد بن أحمـد بـن علـي بـن أبـي بكـر الشـريف الملقـب
بالمنجرة الكبير  ،ويكنى بلبي العالء ،تلمساين األصل.
والمنجريون أصلهم من تلمسان ،قدموا إلى المغر يف أواسط المائة التاسـعة،
من الهجرة واستوطنوا فاسـًا ،وهـم بيـت علـم وديـن وفضـل يتصـل نسـبهم بعبـد اهلل
ابن إدريس .
مولدأ:
ولد يف مدينة فاس ،يف أواسط ذي القعدة عام 8226هـ .
نشأته وحياته العلمية:
الشيخ أبو العالء المنجرة من العلماء القراء ،حفظ القرآن الكريم وأتقنه ،ارتحل
إلــى بــالد المشــرق ،وأدى فريضــة الحــج ،ولقــي جماعــة مــن أهــل العلــم وشــيوخ
القــراءات ،فلخــذ عــنهم وأجــازوه ،وقــد ضــمن ذلــك فهرســته ،وتلقــى القــراءات
المه َرة،
والروايات والعلوم الشرعية والعربية ،حتى أصب ،متفننًا فيها ،فهو من القراء َ
جيد التالوة فصي ،العبارة ،تخرج على يده كثير من القراء ،من سـوس األقصـى إلـى
طرابلس ،بـل كـانوا يعـدون مـن لـم يقـرأ عليـه أو علـى طريقتـه ال ُي َعـدُّ قارئـًا ،وألـف
المؤلفات العظيمة والمفيـدة ،فلـه تئـآليف وتقاييـد يف علـم القـراءة نظمـًا ونثـر عا ،مـع
مشاركة يف سائر العلوم الشـرعية والفنـون ،قضـى الشـطر األكـرب مـن حياتـه يف تعلـيم
كتا اهلل ،يجلس ب َعنَزة القرويين يستقبل وفود القراء والمتعلمين ما بين شـاد ومنتـه،
(ُ )8ل نقب بالمنجرة الكبير؛ تمييز عا له عن ابنه الذي ُل نقب بالمنجرة الصغير.
( )0ينظر :إمتاع الفضالء برتاجم القراء ( ،)02 /0وفهرس الفهارس واألثبـات ( ،)269 /0 ،501والقـراء
والقراءات بالمغر (.)882 /8
( )5ينظر :األعالم ( ،)092 /8وسلوة األنفاس ومحادثة األكياس (.)562 /0 - 206
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وعاش ُم َع نظمًا لكتا اهلل وسنة نبيه ،قويًا علـى الظلمـة والمبتدعـة ،ال تلخـذه يف اهلل
لومة الئم ،وهو والد عبد الرحمن اإلدريسي المنجري ،وحفيده العالّمة المفتي :أبي
بكر بن عبد الرحمن بن إدريس المنجرة ،فهو إمام القراء بفـاس ،وشـيخ المقـرئين يف
المغر كله ،وإليه المرجع يف ذلك .
مذهبه الفقه :
كان أبو العالء إدريس المنجرة قد تمذهب بفقه اإلمام مالـك بـن أنـس إمـام دار
الهجرة ،وهذا المذهب انتشر يف المغر األدنى واألقصى  ،وكان أهل هـذه الـبالد
أكثرهم على التمذهب به ،بل يرجع الفضل بعد اهلل إلى علمائهم يف االعتناء بمذهب
مالك أصو ع
ال وفروعًا ،ومما يؤكد أن المنجـرة كـان علـى مـذهب مالـك أنـه معـدود يف
طبقات المالكية .
شيوخه:
تتلمذ إدريس المنجرة على عدد من علماء مصر والمغر  ،ومن شيوخه يف المغر :
الس َالسي( ،ت 8889هـ) .
 -8الشيخ
ن
المجود أبو زيد عبد الرحمن بن عمران ن
 -0أحمد ابن ناصر الدرعي( ،ت 8800هـ) .
ومن شيوخه يف مصر:
 -5محمد ابن قاسم ال َب َقري( ،ت 8888هـ) .
( )8ينظــر :فهــرس الفهــارس واألثبــات ( ،)269 /0 ،501واألعــالم ( ،)092 /8وتــاريخ القــراءات يف
المشــرق والمغــر ( ،)225 /8والقــراء والقــراءات بــالمغر ( ،)882 /8وإمتــاع الفضــالء بــرتاجم
القراء ( ،)02 /0وسلوة األنفاس ومحادثة األكياس (.)561 /0 - 206
( )0المغر األدنى :تشمل حاليا جمهورية تونس وبعض األجزاء الشرقية من الجزائر.
المغــر األقصــى :هــي مــا يعــرف اآلن بالمملكــة المغربيــة .ينظــر :التعريــف باألمــاكن الــواردة يف البدايــة
والنهاية (.)062 /8
( )5ينظر :شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية ( .)190 /8- 8502
( )1ينظر :معجم المؤلفين ( .)822 /2
( )2ينظر :شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية (.)120 /8
( )6ينظر :معجم المؤلفين ( ،)856 /88فهرس الفهارس واألثبـات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـالت
( ،)269 /0 ،501وإمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري (.)08 /0
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 -1المعمر صال ،بن حسن ال َف َرضي المصري( ،ت 8808هـ) .
تلميذأ:
 - 8أبو القاسم بن علي الشاوي المعروف بابن ُد نرى (ت8822هـ) .
المن َج َرة ،خلفه يف كرسي اإلقراء بجامع القرويين،
 - 0ابنه أبو زيد عبد الرحمن َ
(ت8820هـ) .
المـ َرابط ،جلـس إلـى
 - 5أبو عبـد اهلل محمـد بـن القاسـم بـن محمـد بـن أحمـد ُ
الشيخ المنجرة طويالع ،فقرأ عليه ست ختمات بالروايات السبع عرضـًا مـن صـدره،
وأجـــازه إجـــازة عامـــة ووصـــفه بالفقيـــه النبيـــه الوجيـــه ،كمـــا أجـــازه يف "حـــرز
األمانى"منظومة الشاطبى ،و"الدرر اللوامع"البن بـري ،و"مـورد الظمـآن"للخـراز،
و"إنشــاد الشــريد"البــن غــازي ،وشــر المجيــز عل ـى داليــة ابــن المبــارك ،و"الــنهج
المتدراك" .
مؤلفاته:
له تآليف شتى وتقاييد يف علم القراءة نظمًا ونثر عا منها:
 -8أرجــوزة يف تشــهير مــا لنــافع يف طرقــه العشــر ،مخطــوط بالخانــة الحســنية
بالمغر  ،برقم. 855908509686028590 :
 -0أرجوزة يف رسم القراء السبعة -ما عدا نافعًا -أسماها "كفايـة الطـال "،
وهي مخطوط ،نسخت بتاريخ 8896هـ بخط محمد بن عبد الكريم الزوادي .
 -5تعليق على المنظومة السابقة يحل مضامينها ويشر مسائلها.
 -1تقريب الكالم يف تخفيف الهمز لحمزة وهشام ،مخطوط له نسخ بالخزانة
( )8ينظر :األعالم (.)802 /5
( )0ينظر :معجم المؤلفين (.)00 /9
( )5ينظر :معجم المؤلفين (.)805 /2
( )1ينظر :موقع ن للقرآن وعلومه.
( )2ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )6ينظر :إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري (. )08 /0
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الحسنية بالمغر  ،أرقامها 922 :و  85592و . 82186
 -2منظومة اإلرشاد يف وقـف السـبعة ووصـلهم ،مخطـوط بالخزانـة الحسـنية
بالمغر  ،برقم. 8228 :
 -6منظومة التكميل يف وقف الثالثـة ،مخطـوط بالخزانـة الحسـنية بـالمغر ،
برقم ، 8559082068228 :وقد ُذكرت هذه المنظومتان للمنجرة يف كتا تقييد
وقف القرآن الكريم .
َ -2طرر على الجعربي ،وأدرجها ولده أبو زيد يف حاشيته الكـربى علـى "كنـز
المعاين يف شر حرز األماين".
 -9عذ الموارد يف رفع األسانيد ،وهو ثبـت صـغير يف نحـو ثالثـة كـراريس،
قـال يف أولـه" :أريــد أن أسـ ّطر ذكــر بعـض أشــياخي يف التعلـيم والرتبيــة ،وبعـض مــن
اجتمعت به من السادات بالمغر حضـور عا وغيبـة ،وبالمشـرق يف رحلتـي إليـه مكـة
وطيبة ،تربكًا ال دعوى أين منهم" ،ثـم عـدد مشـايخه يف العلـم والقـراءات بالمشـرق
والمغر وسـوس والصـحراء ،وهـو مخطـوط بالخزانـة الحسـنية بـالمغر  ،بـرقم:
. 881656229
-0

فت ،المجيـد المرشـد لضـوال القصـيد ،وهـو شـر علـى منظومـة الـدرة

المضــية يف قــراءة األئمــة المرضــية البــن الجــزري ،مخطــوط ،بالخزانــة الحســنية
بالمغر  ،برقم.)6(88228 :
 -82قصيدة ضمنها السور المكية والمدنية .
 -88منظومة فيما اشتهر عن القـراء تصـديره مـن وجـوه الروايـات واسـمها
( )8ينظر :كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ،09 ،عمر عمور.
( )0ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )5ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )1ينظر :تقييد وقف القرآن الكريم (.)586 - 20 /8
( )2ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )6ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )2ينظر :فهرس الفهارس واألثبات ( ،)269 /0 ،501وإمتاع الفضالء ( )00 /0ولم .
( )9وهذا االسم هو الذي كتب يف كتا القراء والقراءات بالمغر (.)805 /8
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"المصــدرة يف اخــتالف القــراء الســبعة" ،مخطــوط بالمكتبــة الحســنية ،بــرقم-09 :
 05828وهي المنظومة التي نحن بصدد شرحها .
 -80نزهــة النـــاظر والســـامع يف إتقـــان األداء واإلرداف للجـــامع ،مخطـــوط،
بالخزانة الحسنية بالمغر  ،برقم. 8505026006019 :
 -85قصــيدة الميــة يف اإلدغــام واإلظهــار علــي مــذهب أبــى عمــرو البصــري،
مخطوط بالخزانة الحسنية بالمغر  ،برقم. 9920:
 -81النهج المتدارك يف شر دالية ابن المبـارك ،مخطـوط بالخزانـة الحسـنية
بالمغر  ،برقم. 88121002285228261611 :
وفاته:
تويف  بعد صالة الظهـر مـن يـوم الثالثـاء الثـاين والعشـرين مـن محـرم عـام
8852هـ  ،وقد عاش إحدى وستون سنة ،مليئـة بـالعلم والجـدن والمثـابرة يف طلـب
العلم وتعليمه.

*

*

*

( )8ينظر :موقع مخطوطات وكتب إسالمية وعربية ،فهرس مخطوطات القراءات والتجويد.
( )0ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )5ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات.
( )1ينظر :موقع الباحث العلمي ،قسم المخطوطات ،وقد ذكرت أكثر هـذه المؤلفـات للمنجـرة يف :فهـرس
الفهارس واألثبات ( ،)269 /0 ،501وإمتاع الفضالء (.)00 /0
( )2ينظر :األعالم ( ،)092/8وسلوة األنفاس ومحادثة األكياس (.)562 /0 - 206

225

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

املبحث الثاني
عنوان املنظومة وإثبات نسبتها ملؤَلفها ،ومنهج الناظم فيها
عنوان المنظومة وإثبات نسبتها لمؤلفها:
ورد ذكــر عنــوان هــذه المنظومــة معــزو عة لمؤلفهــا يف النســخة (ج) ،ويف فهــرس
مخطوطات القراءات والتجويـد بعنـوان( :رسـالة الشـيخ إدريـس يف اخـتالف القـراء
السبعة) ،وكذلك يف كتا "القراء والقراءات بالمغر "  ،وكتا "إمتاع الفضـالء
بــرتاجم القــراء" بعنــوان( :منظومــة فيمــا اشــتهر عــن القــراء تصــديره مــن وجــوه
الروايــات) ،وذكــر الفاســي هــذا الــنظم يف كتابــه"إبــراز الضــمير"بقولــه" :مصــدرة
المنجرة"  ،فتبين مـا ُذكـر أن اسـم المنظومـة "المصـدرة"لتسـمية ابـن عبـد السـالم
الفاسي لها بذلك ،وأهنا يف اختالف القراء السبعة؛ لمـا ورد يف فهـرس المخطوطـات
ويف النســخة (ج) ،فتبــين أن اســم الــنظم (:المصــدرة يف اخــتالف القــراء الســبعة)،
وأسميت الشر بـ (إمتاع الربرة بشر المصدرة يف اخـتالف القـراء السـبعة) ،أمـا مـا
يتعلق بنسبة المنظومـة للعالمـة المنجـرة فقـد ثبتـت نسـبتها لـه فيمـا سـبق ،باإلضـافة
لذكرها يف بداية المخطـوط يف النسـختين ( ) و(ج) ،ومـا ذكـره محمـد مخلـوف يف
شجرة النور الزكية  ،والزركلي يف األعالم من أن له نظما يف علم القراءات.

منهج الناظم يف نظمه:
اتخذ المؤلف منهج النظم وليس النثر ،وسلك فيه بحر الرجز ،وهو الـذي عليـه
أكثر المنظومات العلمية ،ونظم المؤ نلف مواطن التصدير مب نينًا الوجه المقدم منسوبًا
مـؤخر
إلى قارئه من غير أن يعرض لذكر الوجه المؤخر إال ما نـدر ،كقولـه:
وضـمها َ
ُّ
( )8ينظر.)805 /8( :
( )0ينظر.)00 /0( :
( )5ينظر.)22 /8( :
( )1ينظر.)190 /8( :
( )2ينظر.)092 /8( :
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المرام ،ولم ُيبـ نين سـبب التصـدير ،واتخـذ أحيانـًا يف تقديمـه مـذهب المغاربـة،
ن َ
لت َ
والخــالف المــذكور مــن طريــق الشــاطبية ،ويــذكر أحيانــًا مــن طــرق الطيبــة ،وبــدأ
باألصول ،ثم الفرش ،ثم با التكبير وخاتمة األبيات ،ولـم يلتـزم بالرتتيـب يف ذكـر
األصول والفرش ،وعدد أبياهتا تسعة وتسعون بيتًا.

مصادر المؤ ِّلف للمنظومة:
اتخذ المؤلف عدة مصادر منها :السـبعة البـن مجاهـد (ت501هــ) ،والتيسـير،
والجـامع للـداين (ت111هــ) ،وكنـز المعــاين للجعـربي (ت250هــ) ،والنشـر البــن
الجزري (ت955هـ).

*

*

223

*

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

املبحث الثالث :وصف النسخ اخلطيَّة ومناذج منها
النسخة (أ):
فيها خمسة ألـوا  ،يف كـل لـو عشـرون بيتـًا تقريبـًا ،وخطهـا واضـ ،،وعليهـا
بعــض التعليقــات ،والتصــحيحات ،وموقعــة يف آخرهــا ،وهــي موجــودة يف المكتبــة
الحســنية بــرقم (  ،) 05828-09ورمــزت لهــا بالنســخة (أ) ،وجعلتهــا األصــل لــي؛
حيث لم يكتب يف النسخ الثالث تاريخ النسخ أو اسم الناسخ ،وهذه النسخة ليس هبا
طمس أو نقص إال أربعة أبيات أكمل ُته من النسختين األخرى ،و ُكتبـت بخـط مغربـي
قــديم ،وتقــع يف خمــس صــفحات ،وتحــوي كــل صــفحة علــى واحــد وعشــرين بيتــًا
تقريبًا ،ماعدا الصفحة األخيرة.
النسخة (ب):
فيها خمسة ألوا  ،يف كل لو عشرون بيتًا تقريبا وقـد تزيـد أو تـنقص ،وخ ُّطهـا
أوض ،من (أ) ،و ُمشك َلة ،و ُذكر يف أولها بعد البسملة" :قـال مؤ نلفـه عبيـد ربـه وخـادم
كتابه العزيز وأهله أبو العالء إدريس بن محمد الشريف الحسني ،كان اهلل لـه ،آمـين،
والحمـــد هلل ر العـــالمين" ،وجـــاءتني مـــن المغـــر العربـــي ولـــيس عليهـــا رقـــم
المخطـــوط وال اســـم المكتبـــة ،ويظهـــر أهنـــا بيـــد أحـــد األفـــراد المعنيـــين بحفـــظ
المخطوطات ،وتقع يف خمس صفحات ،وتحوي كل صـفحة علـى واحـد وعشـرين
بيتًا تقريبًا.
النسخة (ج):
هي كذلك خمسة ألوا  ،وخ ُّطها واض ،ال بلس به غير مضبوط بالشكل ،وهـي
محفوظــة يف المكتبــة األزهريــة ،بعنــوان" :رســالة الشــيخ إدريـس يف اخــتالف القــراء
الســبعة" ،وكتــب يف آخــرهُ :وقــف بخزانــة الــدمنهوري ،وتقــع يف خمــس صــفحات،
وتحوي كل صفحة على واحد وعشرين بيتًا تقريبًا.
وسلورد بعض النماذج.
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النماذج

اللول األول من النسخة (أ)

اللول األخير من النسخة (ب)
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اللول األخير من النسخة (ج)

*

*
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الفصل الثالث
شرل نظم المصدَّ رة يف اختل القراء السبعة
بسم اهلل الرحمن الرحيم صلى اهلل على نبيه الكريم .
قال المصنف  بعد البسملة والصالة على النبي الكريم:
الحمــــدُ هلل َع َلــــى الــــد َوام
َ

** ُثــــــم َع َلــــــى َنب نينَــــــا الســــــ َالم

تلسيًا بالكتا العزيز ،وإتباعًا لسنة الرسول  ،فقد أخـرج ابـن ماجـه يف سـننه
ول اهلل ُ " :ك ُّل َأم َر ذي َب َ
من طريق َأبي ُه َري َرةََ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ال َ
ال ُيبـدَ ُأ فيـه بال َحمـد،
فهو َأق َ
ط ُع"  ،ثم ثنى بالسالم على النبي المصطفى  إتباعا ألمر اهلل يف قولـه ﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾
(األحزا ،)26 :وهو ما جرت عليه عادة كتا الـنظم ،أن يبـدؤوا نظمهـم بالحمـد،
والحمــد هــو الثنــاء بجميــل الصــفات ،واقتصــر النــاظم علــى الســالم دون الصــالة
لمقتضى النظم ،وال كراهـة يف ذلـك ،خالفـًا لمـن ذكـر الكراهـة ،إال مـن التـزم علـى
اقتصارها دون غيرها .
َو َها َك َما فيه خـ َالف ُمشـ َتهر ** َع ـن الـ ُّـر َواة الس ـبع َف ـاف َهم َم ـا ُذك ـر
وهاك :أي :خذ الكلمات التي اشتهر فيها خالف عن بعض رواة القراء السـبعة،
ويقصد بالمشـتهر هنـا :مـا ذاع وانتشـر عـن القـراء السـبعة وهـم( :نـافع ،وابـن كثيـر،
َ
كم َعظ َ
([ )8الصدر] :أع َلـى ُم َقـدم ن
ـم :ال َقويـة،
والم َصـد ُر ُ
كـل شـيء وأو ُلـه ،وصـدر الكتـا  :عنوانـه وأولـهُ ،
والســابق مــن الخيــل .ينظــر :القــاموس المحــيط ( ،)215 /8وكتــا الكليــات ( ،)211 /8وتــاج
العروس (.)009 /80
(ُ )0ذكرت البسمله يف النسخة (أ) ،وهي غير مثبتة يف ( ) و( ج).
( )5قال شعيب األرنؤوط :إسناده ضعيف يف اإلحسان يف تقريـب صـحي ،ابـن حبـان ( ،)825 /8 ،8وقـد
ارتقى لمرتبة الحسن لغيره لكثرة طرقه ،وقـال ابـن عثيمـين حـديث حسـن يف شـر ريـاض الصـالحين
( ،)196/5ورواه ابن ماجه يف سننه ( ،)90 /5 ،8901والنسائي يف سننه (.)802 /6 ،82509
( )1ينظر :القول البديع يف الصالة على الحبيب الشفيع(.)00-06 /8
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وأبوعمرو ،وابن عامر ،وعاصم ،وحمزة ،والكسائي) .
ممـــا َبـــدَ ا َعـــ ُنه ُم فـــي الت َقـــدُّ م ** َمــــ َع التــــ َل ُّخر َف َح نقــــق َواف َهــــم
الر َوا َيــة ** َع ـن األَ َفاض ـل َذوي الدن َرا َي ـة
َك َمــا بــه َصــحت َلنَــا ن
يذكر الناظم الكلمات التي فيها خالف للقارئ أو الراوي ،من حيث التقـديم أو
التــلخير لــبعض األوجــه علــى بعــض ،وهــذا التقــديم أو التــلخير مــلخوذ عــن األئمــة
الفضالء ذوي الخربة والعلم اليقين ،أصحا الروايات الصحيحة المتصلة.
يــق فــي اإل َبانَــة
ف َوالتوف َ
واهلل َر نبـــــي َأ َســـــ َل ُل اإل َعا َنـــــة ** َوال ُّلطــ َ
َ
البد لطالب العلم ومعلمه سؤال اهلل اإلعانـة والتوفيـق يف طلـب العلـم؛ لمعرفـة
الصحي ،من العلم وتسهيله على طالبه ،فهـو فضـل اهلل يؤتيـه مـن يشـاء ،وهـذا ديـدن
العلماء الصادقين ،ولعل الناظم هنا قدم لفظ الجاللة (واهلل ربي) على قوله( :أسلل)
إلفـــــــــادة االهتمـــــــــام بـــــــــذكر اهلل تعـــــــــالى؛ كمـــــــــا يف قولـــــــــه تعـــــــــالى:
﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾(الفاتحة.)2 :
ور َتين ** لل َبصــر َوالشــام َو َور َ
ش ُد َ
ون َمــين
السـ َ
َو َصد ُروا بالسكت َبي َن ُّ
ُيشير الناظم إلى الوجه المقدم بين السورتين ،ألبي عمرو وابن عـامر وورش يف
البسملة  :فقـد اختلـف عـن ورش مـن طريـق األزرق وأبـي عمـرو وابـن عـامر بـين
السورتين ،إما بالوصـل  ،أو بالسـكت  ،أو بالبسـملة ،ووردت الثالثـة األوجـه يف
( )8ينظر :التيسير (.)0 /8
( )0الرواية :ما رواه الخلف عن السلف ،من القراءة بإسناد صحي ،متواتر .والدراية :المعرفـة بلصـول علـم
القرآن ،والقراءات ،والعربية .ينظر :السبعة ( ،)16-12 /8ونظرات فقهية وتربويـة يف أمثـال الحـديث
(88 /8و .)58
( )5البسملة :إذا قال :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،كما يقال :حمـدل إذا قـال :الحمـد هلل .ينظـر :لسـان العـر
(.)120/0
( )1الوصل :هو االتصال وعدم االنقطاع ،واصطالحًا :هو أن يصل القارئ آخر كل سـورة بـلول األخـرى.
ينظر :كنز المعاين (.)61/8
( )2السكت :القطع ،واصطالحًا :قطع الصوت زمنـًا هـو دون الوقـف عـاد عة مـن غيـر تـنفس .ينظـر :النشـر
(.)012/8
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الشاطبية يف قول ناظمها:
** َوصل َواس ُكتَن ُك ٌّل َجالَ َيــــــــــــــــا ُه
...................... - 828
َ -820و َ
ال نَص كَال ُحب وج َه َذكَر ُت ُه ** َ َوحفيه
ص َاالَخالَف جيـدُ ُه َواض ُـ ،ال ُّطـالَ
ووجه السكت هو المقدم لهم يف القراءة ،وصر به صاحب التيسـير أنـه الوجـه
المختار لهم  ،وابن مجاهد يرى لهم الوصل والسكت بال بسملة  ،وليس يف ذلك
أثر يروى عنهم بالفصل بين السورتين بالبسملة أو بغير فصل وإنما هو استحبا من
الشيوخ  ،دون َمين :أي :دون كذ

.

ــع َوالنــاس ** بال َعكس َل ُهـم ُهـدي َت للق َيـاس
إال عنــدَ ال َف َلــق َم َ

إال بين سورة الفلـق والنـاس فالوجـه المقـدم لهـم الوصـل علـى عكـس الحكـم
األول ،فمن يقرأ منهم بالسكت يـليت بـين الفلـق والنـاس بتقـديم الوصـل ،ومـن يقـرأ
بالوصل فيليت بين الفلـق والنـاس بتقـديم السـكت ،وهـذا مـا عليـه عمـل المغاربـة يف
القراءة ،وما ُس نمي عيبًا يف القراءة عندهم قد ال يسمى كذلك عند غيرهم ،وعلل ابـن
عبــد الســالم الفاســي هــذا الحكــم بــلن الق ـارئ حينمــا خــرج مــن ســورة اإلخــالص
بالوصل فحكمه َ
باق بيده لم يرتفع إلى آخر سورة هي سورة الناس  ،وقد ذكـر ابـن
عبد السالم يف كتابـه إبـراز الضـمير هـذا التعليـل مطـو ع
ال ،وقـال يف آخـره" :وهـذا مـن
األسبا الداعية لتقديم غير المقدم" .
الزهر َو َلـي َس َعص ُـر ُهم
ــم َل َة التـــي َل ُهـــم ** في األَر َبع ُ
َو َقـــدن َم ال َبسـ َ
سميت األربع الزهر بذلك لشهرهتا وهي التي تبدأ بـ(ويل) أو (ال أقسم) ،و ُتقدم
( )8ينظر :التيسير (.)81 /8
( )0ينظر :مفردة أبي عمرو بن العالء ( ،)16 /8الدر النثير والعذ النمير (.)882 /8
( )5ينظر :اإلرشاد يف القراءات (.)012 /8
( )1ينظر :لسان العر (.)102 /85
( )2ينظر :غيث النفع ( ،)665/8وإبراز الضمير من أسرار التصدير (.)02 -06 /8
( )6إبراز الضمير من أسرار التصدير (.)09 /8
( )2يف النسخة (ج) :يف الدهر ال العصر وليس حالهم ،والمثبت من (أ) و ( ).
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البسملة يف مذهب من سكت وهم ورش وأبو عمرو وابـن عـامر ،بـين السـور األربـع
الزهــر وهــي :بــين (المــدثر والقيامــة) ،وبــين (االنفطــار والمطففــين) ،وبــين (الفجــر
ُ
والبلــد) ،وبــين (العصــر والهمــزة) ،وهــو اســتحبا الشــيوخ ،فلمــا مــن فصــل بــين
السورتين بالبسملة فإن شاء وصل آخر السورة بالبسملة بالسورة التي تليها ،وإن شاء
وقف على آخر السـورة وعلـى البسـملة ،وإن شـاء وقـف علـى آخـر السـورة ووصـل
البسملة بلول السورة ،أما الوجه الرابـع فممتنـع وهـو :وصـل آخـر السـورة بالبسـملة
والوقــف عليهــا ،فمــن يقــرأ بــين الســور بالوصــل عنــدما يــليت إلــى هــذه الســور يقــرأ
بالسكت ،ومن يقرأ بالسـكت يقـرأ بـين األربـع الزهـر بالبسـملة ،والـراج ،ومـذهب
األكثرية هو التسوية بين هذه السور وغيرها  ،وقوله :وليس عصرهم لعله إشارة من
الناظم أن الحكم ينطبق على السور األربع وليس فقط سورة العصر.
ولم ُيشر الناظم هنا إلى التسمية يف أجزاء السور ،والمقدم فيها عدم التسمية .
يسى َوالدُّ وري بنَقـ َل ُمن َجـل
المن َفصـل ** لع َ
َو َقدن م اإلش َب َ
اع فـي ُ
ذكر الناظم أن المد المنفصل لقالون ودوري أبي عمرو ُي َقدم فيـه وجـه التوسـط
على وجه القصر ،وذكر ثبوت ذلك بالنقل الصحي ، ،وقـد روى الـداين عـن قـالون
والدوري الخالف يف المنفصل ولكن قصر المنفصل لقالون هو ما قرأ به الداين على
أبي الفت ،وهو طريقـه يف روايـة قـالون ،بينمـا روى مـد المنفصـل للـدوري يف روايتـه
على أبي عمرو من طريق الفارسي ،وهو طريـق التيسـير ،واختيـار ابـن مجاهـد وأبـي
طاهر ،وروى القصر عن الدوري من طريق أبي الفـت ،وهـو لـيس طريقـه يف التيسـير،
( )8ينظر :اإلرشاد يف القراءات ( ،)022-012 /8والتيسير (.)81 /8
( )0قال الداين " :وبغير تسمية ابتدأت رءوس األجزاء على شـيوخي الـذين قـرأت علـيهم يف مـذهب الكـل،
وهو الذي أختار ،وال أمنع من التسمية" .جامع البيان (.)010 /8
( )5اإلشباع هو :إتمام الحكم المطلو من تضعيف الصيغة لمن له ذلك .ينظـر :التمهيـد يف علـم التجويـد
(.)22/8
( )1عيسى هو :قالون راوي نافع.
( )2ينظر :جامع البيان (.)008 /8
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فـالراج ،أن يقـدم وجــه قصـر المنفصـل لقــالون ،ويقـدم وجـه التوســط لـدوري أبــي
عمرو ،وهذا خالف ما اختاره الناظم .
ه َشا ُم ُهم ُي َقدن ُم التسـهي َال ** فــــي َنحــــو َءانــــ َذر َت ُهم َجمــــ َيال
لهشام يف الهمزتين المفتوحتين مـن كلمـة :التسـهيل والتحقيـق وكالهمـا مـع
اإلدخال ،ووجه التسهيل مقدم عنده يف األداء علـى التحقيـق ،ولـيس يف التيسـير عـن
هشام سوى تسهيل الهمزة الثانية مع اإلدخال ،وهو طريـق ابـن عبـدان عـن الحلـواين
عن هشام ،وهو طريق التيسير .

اك َأيضــًا مث َلـ ُه ** فـــي َو َســـط َزائـــ َد ُخـــذ َأصـــ َل ُه
َو َحمـ َز ُة َكـ َذ َ
َ
حـرف زائـد وهـي :هـاء
اختلف عن حمزة وقفًا علـى الهمـز المتوسـط بـدخول

التنبيه وياء النداء والالم والباء والفاء والواو والكاف والسين وهمزة االستفهام والم
التعريف  ،فله التسهيل والتحقيق ،ووجه التسهيل مقدم ،لقوله :مثلـه ،أيُ :قـدن م لـه
التسهيل مثـل مـا ُقـدن م لهشـام يف البيـت السـابق ،والـراج ،أن يكـون التحقيـق مقـدمًا
لخلف على مذهب أبـي الحسـن حيـث لـه فيهـا التحقيـق وإجـراؤه مجـرى المبتـدأ،
ويقدم التسهيل لخالد على مذهب أبي الفت ،فله التخفيف بالتسهيل أو اإلبدال .
و َقـدن م النقـ َل َلـدَ ى وقـ َ
ف َع َلـى ** َبــــا َك َشــــي َء َل َه َمــــا َمعــــًاَ ،وال
َ
ف ل َحمـ َـز َة َع َلـى َمـا ُنقـ َال ** َو َقـــدن م النقـــ َل َو َســـكتًا َقـــد َعـــ َال
َوقـ َ
لهمــا معــًا :أي :حمــزة وهشــام وهمــا أقــر مــذكورين ،فلهمــا يف الوقــف علــى
المســيء)
الهمــز المتطــرف المســبوق بســاكن أصــلي غيــر األلــف ،نحــوَ ( :شــيء) و( ُ
( )8ينظــر :مفــردة أبــي عمــر بــن العــالء ( ،)19-12 /8وجــامع البيــان ( ،)001-002/8والرســالة الغــراء
(.)06 /8
( )0التسهيل هو :جعل الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها ،فتجعل الهمـزة المفتوحـة بـين الهمـزة
المحققة واأللف ،وهكذا يف المكسورة والمضمومة .ينظر :مختصر العبارات (.)12 /8
( )5ينظر :التيسير (.)02 /8
( )1ينظر :إبراز المعاين من حرز األماين (.)010 /8
( )2ينظر :جامع البيان ( ،)592 -591 /8والرسالة الغراء (.)12 /8
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المــرء) و(دفء) النقــل ،وإذا كــان الســاكن قبــل الهمــز واو أو يــاء أصــليتان فلجــاز
و( َ
بعض العلماء فيهما وجه اإلبدال مع اإلدغام ،والنقل مقدم حيـث هـو طريـق التيسـير
ولم ُيذكر فيه غيره  ،فمذهب أبي الحسن النقل؛ لذلك هو المقدم من رواية خلف،
ومذهب أبي الفت ،اإلبدال مع اإلدغام؛ فهو المقـدم مـن روايـة خـالد ،مـا ذكـر ذلـك
صاحب الرسالة الغراء .
وقول الناظم( :وال وقف لحمزة على ما نقال) أي :ال يجتمع الوقف مع النقـل،
فـال يكــون الوقــف علــى متحــرك؛ وإنمــا يوقـف علــى الحــرف المنقــول إليــه الحركــة
بالســكون العــارض ألجــل الوقــف ،وال نقــل يف مــيم الجمــع أبــد عا ،قــال الجمــزوري
يف منظومته:
َ
َ
َ
آخـــر ** صحي َ،بشكل الهمز واحذف ُه ُمسـهال
ســـاكن
لـــورش كـــل
وحـــرك
ن
ميم الجمع بالنقل عـن كـال
وعن حمـزة يف الوقـــف ُخلـــف ولـم ** ُتحرك ُ
وإذا اجتمع حكمي النقل والسكت لحمزة وقفًا ،مثـل الم التعريـف التـي تليهـا
همزة ،نحو( :األرض) و(اإلنسان) فيقدم النقل على السكت؛ ألنه مذهب الجمهـور
مــن أهــل األداء ،وهــو مــذهب أبــي الفــت ،فــارس بــن أحمــد وبــه قــرأ عليــه الــداين،
وهو اختياره .
ف بـــ َزاي ُهـــ ُزؤا ** ل َحمـــــــ َز َة كَـــــــ َذ َ
اك َفـــــــاء ُك ُفـــــــ َؤا
الوقـــ َ
َو َقـــدن م َ
لحمزة يف الوقف على كلمتـي (هـزؤا) و(كفـؤا) وجهـان :أحـدهما :النقـل علـى
القياس المطرد ،فيوقف بالزاي المفتوحة والفاء المفتوحة وبعدهما ألف المـد ( ُه َـزا
-وُ -ك َفا) ،وهو الوجه المقدم كما أشار إليـه النـاظم ،وهـو مـذهب أبـي الحسـن بـن

( )8ينظر :التيسير ( ،)50 /8وجامع البيان ( ،)560-569 /8وفريدة الدهر (.)226 /8
( )0ينظر :الرسالة الغراء (.)12 /8
( )5كنز المعاين بتحرير حرز األماين (.)882/8
( )1ينظــر :جــامع البيــان ( ،)128-509 /8والنشــر ( ،)105/8وذكــر صــاحب الرســالة الغــراء يف ذلــك
تفصيال .ينظر :الرسالة الغراء (.)12-50 /8
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غلبون حيث قال" :وهو األجود واألقيس" .
والثاين :إبدال الهمزة واو عا مع إسكان الزاي ( ُهز َوا -وُ -كف َوا) علـى ا نتبـاع رسـم
المصحف ،وهو ظاهر التيسير والشاطبية وطريق أبي الفت ،،وقـال الـداين يف جامعـه:
"وهذا مذهب عامة أهل األداء من أصحا حمزة وغيرهم ،وهو مذهب شيخنا أبي
الفت ،،وكذا رواه منصوصًا" .
فعلى هذا يكون النقل مقدما يف رواية خلف؛ ألنه مذهب أبي الحسن ،واإلبدال
مقدمًا يف رواية خالد؛ ألنه مذهب أبي الفت.،
يـع النـاس
اع ُقل في النـاس ** لل َمازني ال َبصري َجم َ
َو َصد َر اإلض َج َ
ذكر الناظم أن ألبي عمرو البصري الخالف يف (الناس) المجـرورة بـين اإلمالـة
والفت ،،والوجه المقدم اإلمالة ،وهذا مـا يف ظـاهر الشـاطبية ،والصـحي ،أنـه خـالف
موزع بين راويي أبي عمرو ،فصر الداين يف التيسير :أن إمالة (الناس) المجرورة من
اليص،
قراءته على الفارسي عن أبي طاهر ،وهذا سند قراءته عن الدوري ،فعلى هذا
ُّ
يصـ ،للسوسـي إال الفـت ،،كمـا ذكـر يف المفـردات مـن
للدوري فيها إال اإلمالة ،وال
ُّ
إخالص الفت ،لغير من ُذكر ،وكذلك أسانيده يف التيسير .
حصــال  .:.فيفتحــه السوسـ ُّـي
ـم يف النــاس يف الجـ نـر ن
وقــال الجمــزوري :وخل ُفهـ ُ
والدور ميال  ،وهـذا مـن طريـق الشـاطبية ،أمـا مـن طريـق الطيبـة فللـدوري اإلمالـة
والفــت ،،وعليــه يكــون لــه تقــديم اإلمالــة ،وقــال ابــن الجــزري يف الطيبــة- 582 :
ب ُخلفًا.
 ............الناس ب َجر َ .:.ط ني ُ
َو َقدن م اإلخ َفا َء في َبارئ ُكم ** للــــدُّ وري َمــــع َنظيــــره َيــــل ُمر ُكم
َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ ُكم

( )8التذكرة ( ،)829 /8وينظر :النشر (.)212 /8
( )0جامع البيان ( ،)520 /8وينظر :النشر (.)212/8
( )5اإلضجاع :هو اإلمالة الكربى .ينظر :مختصر العبارات (.)09 /8
( )1ينظر :جامع البيان ( ،)120 /8ومفردة أبي عمرو ( ،)861 /8والتيسير ( ،)11 /8و .
( )2ينظر :كنز المعاين بتحرير حرز األماين (.)880/8
( )6اإلخفاء :يراد به االختالس ،وهو :اإلتيان ببعض الحركة يف الوصل ،وهو يدخل جميع أنواع الحركـات
من فت ،وضم وكسر .ينظر :مختصر العبارات (.)81 /8
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قـرأ دوري أبــو عمـرو :باإلســكان واالخـتالس يف همــزة (بـارئكم) ويف الــراء يف
يلمركم) و(يلمرهم) و(تلمرهم) و(ينصركم) و(يشـعركم) ،والمقـدم
نظائرها وهيُ ( :
عند النـاظم هـو :وجـه االخـتالس الـذي أشـار إليـه باإلخفـاء ،وقـد ورد الوجهـان يف
الشاطبية والتيسير  ،ولكن الداين صـر يف التيسـير أن المـروي عـن أبـي عمـرو هـو
اإلسكان دون غيره ،وهذا هو طريق التيسـير يف روايـة الـدوري ،حيـث قـرأ بـه الـداين
على الفارسي عن أبي طاهر ،وصر كذلك يف المفـردات أن االخـتالس مـن قراءتـه
على أبي الحسن وهو مذهب سيبويه  ،وعلى هذا فـاألرج ،تقـديم اإلسـكان علـى
االختالس؛ ألنه اختيار الداين يف التيسير والمفردات.
َو َنح َو َيغفـر َل ُكـ ُم اإلدغـا ُم ** ُم َقــــــــدم َلــــــــ ُه َأ َيــــــــا كــــــــ َرا ُم
قرأ الدوري عـن أبـي عمـرو باإلدغـام واإلظهـار يف كـل راء مجزومـة قبـل الـالم
نحــو ﴿ :ﯿ ﰀ ﴾ (الطــور ،)19 :و﴿ ﭠ ﭡ ﴾ (البقــرة ،)29 :كمــا أطلــق ذلــك
وي عـن ابـن
الخالف الشاطبي والداين يف التيسير  ،والمقدم له اإلدغـام ،وهـو مـا ُر َ
مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمرو ،وقال الداين عن ابن مجاهـد" :ولـم
يذكر خالفا وال اختيارا" .
َوإن َتقف بنَحو ل َمه لل َبـ نزي ** َفال َهــــــا ُء َأو ع
ال َو َتــــــرك ُيجــــــزي
َ
بخلف عنه على (ما) التـي لالسـتفهام ،إذا دخـل
يقف البزي بزيادة هاء السكت
فيم  -عم  -مم) ،والوقـف لـه
بم َ -
لم َ -
جر ،وهي يف خمس كلماتَ ( :
عليها حرف ٍّ
بالهاء هو المقدم عند الناظم ،وقـد أطلـق الـداين يف التيسـير الوقـف لـه بالهـاء ،وذكـر
الشاطبي الخالف  ،ولكن الداين فصل ذلك يف المفـردات ،فـذكر أن الوقـف بالهـاء
للبزي من قراءته على أبي الحسن ،والوقف بغير هاء من قراءته على الفارسي وعلـى
( )8ينظر :التيسير ( ،)62/8ومتن الشاطبية البيتين (.)122 - 121
( )0ينظر :مفردة أبي عمرو بن العالء ( ،)26-22/8والرسالة الغراء (.)62 /8
( )5ينظر :التيسير ( ،)52 /8ومتن الشاطبية البيت (.)092
( )1التيسير (.)52/8
( )2ينظر :التيسير ( ،)25/8ومتن الشاطبية البيت (.)596
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أبي الفت ، ،فـاألولى أن ُيقـدم تـرك الهـاء؛ ألهنـا مـن قـراءة الـداين علـى الفارسـي يف
البزي ،وهي طريق التيسير.
رواية ن
يم فـي الـ نـذكر ُألــف
َوالب ـن َذك ـ َو َ
ان ُي َق ـد ُم األَل ـف ** فـي َلفـظ إبـ َراه َ
قرأ ابـن ذكـوان لفـظ( :إبـراهيم) بـاأللف (إبراهـام) ،ولـه الخـالف يف المواضـع
الخمسة عشر التي يف سورة البقرة ال غير  ،والوجـه المقـدم لـه بـاأللف؛ حيـث هـو
موافق فيه لشيخه ابن عامر ،واألص ،أن يقدم له وجه الياء؛ حيث قرأ بـه الـداين علـى
أبي الحسن وهو طريق التيسير ،و ُذكر تفصيل هذه األوجه البـن ذكـوان وعـدد طـرق
كل وجه يف اختالف وجوه طرق النشر .
َوفـــي َألَعنَـــ َت ُكم َقـــد ان َجـــ َال ** ألَح َمــــــدَ التســــــه ُيل َقــــــدن َم َأو َال
قرأ أحمد البزي :بالتسهيل والتحقيـق يف ﭽ ﭫﭼ (البقـرة ،)002 :والوجـه
وي عنه من طريـق
المقدم له يف األداء :التسهيل؛ ألنه مذهب الجمهور عنه ،وهو ما ُر َ
التيسير .
الر َضـــى الجـَــــ ََواد
َو َبص َط عة َيبــ ُص ُط ُقـل بالصـاد ** َقـــدن م ل َخـــالد ن
ورد الخـــــــالف يف قولـــــــه﴿ :ﯱ﴾ يف (البقـــــــرة ،)012 :و﴿ﭯ﴾ يف
(األعراف ،)60 :عن ابن ذكوان وخالد.
فخالد :ذكر لـه الـداين الخـالف يف الحـرفين وتبعـه الشـاطبي َ ،و ُقـدن َم لـه وجـه
الصاد على السين يف الموضـعين؛ حيـث إن طريـق التيسـير عـن خـالد هـو مـن قـراءة
( )8ينظر :مفردة عبد اهلل بن كثير (.)858/8
( )0ينظر :السبعة ( ،)860 /8والكنز يف القراءات العشر (.)186 /0
( )5ينظر :اختالف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أدا عء (.)259 -252 /8
( )1ينظر :التيسير (.)61 /8
( )2هذا البيت ساقط من النسخة (أ) ،ومثبت من ( ) و (ج).
( )6ينظر :التيسير ( ،)62 /8وقال الشاطبي:
ُ
ُ
ضى ** َو َيب ُصط عَن ُهم غَي َر قن ُبل اعت ََال
..................... - 281حرم نيه ر ع
َ
ُ
الوج َهان َقو َ
ع
ال ُم َوص َال
ا
م
يه
ف
ل
ق
و
**
ة
السين َباقيهم َويف ال َخلق َبص َط
َ
َ
َ - 282وب ن
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الــداين علــى أبــي الفــت ،مــن طريــق ابــن شــاذان عــن خــالد وهــي بالصــاد يف الحــرفين
معًا .
وذكر الناظم ابن ذكوان يف البيت التالي فقال:
ــالف
ــال خـ َ
األعـراف ** َو َيبــــ ُص ُط اعكســـ ُه بـ َ
ابن َذك َو َ
ان َلـدَ ى
ك ََذا ُ
َ
يعني أن ابـن ذكـوان يقـرأ يف (بصـطة) يف األعـراف بالصـاد ،و(يبسـط) يف البقـرة
بالسين بال خالف يف الحرفين ،وهذا ما ذكره الداين يف التيسير  ،وال عـربة للخـالف
المذكور له يف الشاطبية يف موضع األعراف حيث ليس له فيه إال الصاد ،وأ ّما السـين؛
فليست من طريق الشاطبي وال من طريـق النقـاش التـي لـم ُيـذكر يف التيسـير سـواها،
وقد نوه ابن الجزري على ذلك يف النشر .
اع ف ـي الح َم ـار ** َم ـ َع النض ـير َزا َد ُه ـم َي ـا َق ـار []8
َق ـدن م َل ـ ُه اإلض ـ َج َ
الضــمير يف "لــه"يعــود علــى ابــن ذكــوان فلــه اإلمالــة والفــت ،يف ألــف (الحمــار)
ونظائرهـــــا وهـــــي﴿ :ﯭ﴾ (البقـــــرة ،)020 :و﴿ ﮒ ﴾ (الجمعـــــة،)2 :
و﴿ﯾ ﴾ المنصــــوبة يف (آل عمــــران 52 :و ص ،)08 :و﴿ ﮖ ﴾ (النــــور:
 ،)55و﴿ﮉ ﴾ (الــــــرحمن ،)29 - 02 :و﴿ ﮔ ﴾ (آل عمــــــران52 - 55 :
والتحريم ،)80 :و ُقدن َم له وجه اإلمالة؛ ألنه هو الوجـه الوحيـد الـذي ذكـره الـداين يف
التيسير عن ابن ذكوان  ،وقول الناظم :ياقار :منادى مرخم لـ(يا قاري).
وي عن ابن ذكوان اإلمالـة قـو ع
ال واحـد عا يف ﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾(البقـرة)82 :
و ُر َ
غيـره
الموضع األول من البقرة ،وهذه رواية ابـن األخـرم عـن األخفـش عنـهَ ،و َروى ُ
عــن ابــن ذكــوان باإلمالــة يف جميــع القــرآن ،فلــه الــوجهين الفــت ،واإلمالــة يف بقيــة
( )8ينظر :الرسالة الغراء (.)66 /8
( )0البيت ساقط من النسخة (أ) ،ومثبت من ( ) و (ج).
( )5ينظر :التيسير (.)62 /8
( )1ينظر :النشر (.)068/0
( )2ينظر :التيسير (.)11-15 /8
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المقدم هو اإلمالة حيث إنه من طريق التيسير ،وقرأ به ابـن ذكـوان
المواضع ،والوجه ُ
على عبد العزيز وفارس كما ذكر ابن الجزري يف التحبير .
ُي َع نذ ُ َمن البن َكثيـرهم َر َووا ** ُي َقـد ُم اإلظ َهـ ُار َح نقـق َمـا َح َكـوا
يف قولــه تعــالى ﴿ :ﮍ ﮎ ﴾ (البقــرة ،)091 :نــص الــداين يف التيســير علــى
إدغامـه عــن ابــن كثيــر بـالخالف  ،وتبعــه الشــاطبي بقولــهُ .........- 092 :ي َعـ نـذ
َدنَا بال ُخلف ..
والوجه المقدم هـو اإلظهـار؛ مـع أن الخـالف ُذكـر يف التيسـير والشـاطبية إال أن
طريق التيسير يقتضي اإلظهار فيه للبزي وقنبل .
ه َشـــا ُم ُهم َصـــد َر باإلد َخـــال ** فــــــي َأ ُؤنبــــــ ُئ بــــــ َال إشـــــــ َكال
َكـــ َذ َ
اك َأ ُءلقـــ َي َمـــع َأ ُءنـــز َال

** َلكـــــن فيه َمـــــا َأخيـــــر عا َســـــه َال

جــاءت الهمــزتين المختلفتــين وثانيهمــا مضــموم مــن كلمــة يف ثالثــة مواضــع يف
القـــــرآن وهـــــي﴿ :ﯞ ﴾ (آل عمـــــران ،)82 :و﴿ ﮘ ﴾ (ص ،)9 :و﴿ ﯻ ﴾
(القمر ،)02 :ولهشام فيها الخالف على أربعة أوجه:
األول :تحقيق الهمزتين مع اإلدخال في المواضع الثالثة ،وهو الوجـه المقـدم؛
وبــه قــرأ الــداين علــى أبــي الفــت ،فــارس بــن أحمــد يعنــي مــن طريــق ابــن عبــدان عــن
الحلواين ،ويف التجريد مـن طريـق أبـي عبـد اهلل الجمـال عـن الحلـواين وقطـع بـه ابـن
سوار وغيره .
الثاين :التحقيق بدون إدخال يف المواضع الثالثة ،وهذا من زيادات الشاطبي عن
( )8ينظر :التيسير ( ،)15 /8وتحبير التيسير (.)016 /8
( )0ينظر :التيسير (.)52 /8
( )5ينظر :الرسالة الغراء (.)11 /8
األص ،وزنًا ،وجميعها موزونة ،ويف ( ) :يف أؤلقي مع أنـزال ،ويف (ج):
( )1المثبت من النسخة (أ) ،وهو
ُّ
يف أؤلقي أؤنزال.
( )2ينظــر :التيســير ( ،)50 /8وجــامع البيــان ( ،)506 /8والمســتنير ( ،)225 /8والتجريــد (،)800 /8
والنشر ( ،)106 /8والرسالة الغراء (.)50 /8
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أصله ،وهو الوجه الذي قطع به الجمهور لـه مـن طريـق الـداجوين عـن أصـحابه عـن
هشام كابن سوار وصاحب الروضة وصاحب التجريد وغيرهم .
ينهمــا فــي آل عمـ َـران ،وتســهيل الثان َيــة مــع
الثالــث :تحقي ـق الهمــزتين مــن غيــر ألــف َب َ
اإلدخال في ال َباق َيتَين ،وهذا من قراءة الداين على أبي الحسن وليست من طريق التيسير.
الرابع :تسهيل الهمزة الثانية مع اإلدخال يف المواضع الثالثة ،وهذا مـا انفـرد بـه
الداين عن هشام ،ولم يذكره الشاطبي ،ولم ُيشر له النـاظم يف األبيـات ،وهـو مـا قـرأه
الداين على أبي الفت ،من طريق الحلواين ،وهو وجه التخيير بـين التسـهيل والتحقيـق
مع اإلدخال يف المواضع الثالثة ،وقد ذكر الداين تفصيل ذلك يف جامعه .
ــع الن َظـــائر ه َشـــام ** بال َقصـــر َأو ع
ــرام
ُيـ َ
ال ُهـــدي ُتم َيـــا كـ َ
ــؤ نده َمـ َ
اختلفت الطرق عن هشـام يف هـاء الضـمير يف لفـظ ﴿ ﮣ ﴾ الموضـعان يف (آل
عمـــران )22 :ونظائرهـــا وهـــي ﴿ :ﮡ ﴾ الموضـــعان يف (آل عمـــران )812 :ويف
(الشـــورى ،)02 :و ُن َو نلـــه و ُنصـــله يف ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ (النســـاء)882 :
على ثالثة أوجه:
األول :كسر الهاء مع القصر ،وهو :االختالس ،وهذا الوجه المقـدم؛ حيـث لـم
يذكر يف التيسير سواه  ،وهو أحد وجهـي الشـاطبية واإلعـالن  ،وكـذلك ورد عـن
الحلواين عن هشام يف السبعة .
الثاين :إشباع كسرة الهـاء ووصـلها بيـاء ،وهـذا هـو الوجـه الثـاين عـن هشـام مـن
( )8ينظر :المستنير ( ،)221-225/8والتجريد ( ،)800 /8والنشر (.)106 /8
( )0ينظر :جامع البيان (.)502-506 /8
( )5هذا البيت سـاقط مـن النسـخة (أ) ،ومثبـت يف ( ) و (ج) ،ومنهجـي أين اعتمـدت (أ) األصـل ،ولكننـي
ذكرت البيت هنا ألهمية الكلمة وإيضاحها ،ولعل سقوطه مـن النسـخة أ ،سـهو عا مـن الناسـخ ،فللحقتـه
هنا استدراكًا على الناسخ.
( )1ينظر :التيسير (.)90 /8
( )2ينظر :متن الشاطبية البيت ،865 :و اإلعالن ()815 /8
( )6ينظر :السبعة (.)082 /8
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الشاطبية واإلعالن ،وبه قرأ ابـن الفحـام علـى المـالكي والفارسـي عـن الحلـواين ،
وكذلك تلخيص ابن بليمة ،والكايف ،والعنوان وغيرهم ،وهذا الوجه الذي لم يذكر
سائر المؤلفين عن الحلواين عن هشام سواه على ما ذكر ابن الجزري .
الثالث :اإلسكان وقد ورد عنـه مـن طريـق الـداجوين عنـه وذلـك مـن المسـتنير،
وغاية أبي العالء  ،والتجريد من قراءة ابن الفحام على الفارسي  ،وغيـرهم ،ولـم
ولم ُيذكر يف التيسير وال الشاطبية.

ال ** فــي ُكن ـ ُت ُم َو َظل ـ ُت ُم ك ََمــا ان َجـ َـال
ــــز ني َقـــــدن م َأو ع
َوالشـــــدُّ لل َبـ ن

للبزي يف قوله ﴿ :ﭧﭨ ﴾ (آل عمران ،)815 :و﴿ ﮥ ﮦ ﴾ (الواقعة:
 )62تشــديد التــاء وتخفيفهــا وصــالع يف الموضــعين ،والم َقــدم التشــديد ،حيــث إن
التشديد من طريق أبي الفرج النجاد المقرئ َعن ق َرا َءته على أبي ال َفت ،بن َبدهن َعـن
أبي بكر الزينَبي َعن أبي ربي َعة َعـن البـزي ،وهـو لـيس مـن طريـق التيسـير والشـاطبية
ولكنه ُذكر فيهما ،وهذا االختيار من الناظم مخـالف لمـا اختـاره غيـره ،واألرجـ ،أن
يقدم للبزي وجه التخفيف حيث هو طريق التيسير ،وقال ابن الجـزري" :لـم أعلـم
أحد عا ذكر هذين الحرفين سوى الـداين مـن هـذه الطريـق ،وأمـا النجـاد فهـو مـن أئمـة
القراءة المربزين الضابطين؛ ولوال ذلك لما اعتمد الداين على نقله وانفراده هبمـا مـع
أن الداين لم يقرأ هبما على َ
أحد من شيوخه" .
َوله َشـــــا َم َتحـــــــ َس َبن التـــــا َء ** ب َهـــــا ابتَـــــدئ و َأ نخـــــ َرن ال َيـــــا َء
( )8ينظر :التجريد (.)021 - 025 /8
( )0ينظر :تلخيص العبارات ( ،)26 /8والكايف ( ،)22 /8والعنوان (.)92 /8
( )5ينظر :النشر (.)519 /8
( )1ينظر :المستنير ( ،)91 /0وغاية االختصار (.)595 /8
( )2ينظر :التجريد (.)021 - 025 /8
( )6هذا البيت ساقط من النسخة أ ومثبت يف و ج.
( )2ينظر :التيسير ( ،)91 /8ومتن الشاطبية البيت (.)252
( )9النشر ()069 /0
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يف قولــه تعــالى﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ (آل عمــران ،)860 :اختلــف فيــه عــن
هشام بين التاء والياء ،والمقدم يف األداء هو التاء؛ حيث هـو روايـة الجماعـة ،وقـراءة
الياء هي رواية الداين على أبي الفت ،وهو طريق التيسير واألولى بالتقـديم ،وقـد ُذكـر
الخالف يف الشاطبية .
َخ َال ُد ُهــــم ُيــــ َؤ نخ ُر اإل َما َلــــة ** ضـــــ َعافًا َءات َ
يـــــك بـــــ َال َم َحا َلـــــة
ورد الخــالف لخــالد بــين الفــت ،واإلمالــة يف كلمتــي ﴿ ﭻ ﴾ (النســاء،)0 :
و﴿ﮀ ﴾ موضعي (النمل ،)12 - 50 :وقد أطلق الخالف فيهما الـداين يف التيسـير
وتبعه الشاطبي  ،والفت ،مقدم يف األداء؛ ألن الداين قرأ يف الموضـعين بـالفت ،علـى
أبي الفت ،يف رواية خالد ،وقال ابن غلبون" :ولم ُيذكر عن خالد اختالفًا فـدل علـى
أنــه باإلمالــة ،وروى غيــره عــن خــالد بــالفت ،،وأنــا آخــذ بــالوجهين جميعــًا ،وأختــار
الفت،؛ ألجل إمساك ابن مجاهد عنه"  ،وصر الداين يف التيسـير بلنـه يلخـذ لخـالد
فيهما بالفت. ،
َو َمــــال للك َســــائي َقــــدن م َأو َال ** َوق َفـــًا َع َلـــى المـــيم َو َال ُمـــ ُه َتـــ َال
ُذكر الخـالف عـن الكسـائي يف الوقـف علـى (مـا) وعلـى (الـالم) يف قولـه (مـال) يف
المواضع األربعة﴿ :ﯽﯾ﴾ (النساء ،)29 :و﴿ﮇﮈﮉ﴾ (الكهف،)10 :
و﴿ﮓﮔﮕ﴾ (الفرقان ،)2 :و﴿ﯽﯾ ﯿ ﴾ (المعارج ،)56 :عنـد الـداين وابـن
شري ،والشاطبي  ،ولم أقف على تقديم وجه علـى آخـر يف هـذه الكلمـة للكسـائي؛ بـل
ورد عنه يف التذكرة الخالف والرتجي ،بـالوقف علـى الـالم؛ ا نتباعـًا لخـط المصـحف ،
بينما ذكر ابن الفحام يف "التجريد"وأبي العز يف "الكفاية"وغيرهم الوقف على (ما) ألبـي
( )8ينظر :التيسير ( ،)08 /8وجامع البيان ( ،)819 /0ومتن الشاطبية البيت(.)222
( )0ينظر :التيسير ( ،)28 /8ومتن الشاطبية البيتين ( .)552-500
( )5ينظر :اإلرشاد ( ،)205 /0والسبعة (.)002 /8
( )1ينظر :التيسير ( ،)28 /8والرسالة الغراء (.)21 /8
( )2ينظر :التيسير ( ،)26/8وابن شري ،صاحب الكايف ( ،)91 /8ونظم الشاطبية البيت (.)598
( )6ينظر :التذكرة (.)010-018 /8
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عمرو والكسائي قو ع
ال واحد عا  ،فيكون الناظم رج ،تقديم الوقف على الميم له من هـذا
البا  ،حيث إنه الوجه المذكور له عند البعض بال خالف.
ف على (ما) يبتدئ بالالم متصلة بما بعدها فيهن؛ ألهنـا حـرف جـر فـال
ومن و َق َ
يجوز أن تنفصل عما بعدها .

ــت مـــن َر َدا
اهلل ل َخــــ َال َد َبــــدَ ا ** ببـــدء اإلد َغـــام ُوقيـ َ
َبــــل َط َبــــ َع ُ

ورد الخالف لخالد يف قوله ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ (النساء ،)822 :والوجه المقـدم لـه
هو اإلدغام؛ حيث إنه الوجه المختار عند جماعة من أهل األداء عن حمـزة ،وبـه قـرأ
الداين على أبي الفت ،فارس يف رواية خالد ،وكذا روى ابن الفحام صـاحب التجريـد
عن أبي الحسن الفارسي عن خالد اإلدغام قو ع
ال واحد عا .
يم ُهم كَــــــ َذ َ
اك فــــــي ُأ َواري
اع ف ـي ُي ـ َواري ** َتمــــــ ُ
َو َص ـد َر اإلض ـ َج َ
ورد الخــالف عــن المشــار إليــه بـــ تمــيمهم وهــو :دوري الكســائي بــين الفــت،
واإلمالـــــة يف كلمتـــــي ﴿ﯳ ﴾ (المائـــــدة ،58 :واألعـــــراف ،)06 :و﴿ ﯿ ﴾
(المائدة ،)58 :وصر الداين يف التيسير بلنه يلخـذ باإلمالـة مـن روايـة ال َفارسـي َعـن
كسـائي،
أبي َطاهر َعن أبي ُعث َمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير َعـن أبـي عمـر َعـن ال َ
َولم يروه َغ ُيره ،وهو ليس من طريق التيسير ،وتبعه الشاطبي يف ذلـك  ،وقـرأ الـداين
له بـالفت ،مـن َطريـق التيسـير .والوجـه المقـدم لـه اإلمالـة ،وهـي المقصـود بقولـه:
طرقًا عنه ،والوجهان صحيحان وقرأ هبما ابن الجزري .
اإلضجاع ،ألنه األكثر ُ
( )8ينظر :التجريد ( ،)088 /8والكفاية الكربى (.)825-820 /8
( )0ينظر :مصطل ،اإلشارات يف القراءات الزوائد المروية عن الثقات (.)026 /8
(ُ )5وقيت من ردا :دعاء من الناظم لمن عمل هبذا التقديم أن ينجيه اهلل من الهالك ،فـ ردى الشيء بـالحجر:
(كسره) .ينظر :تاج العروس (.(810 /59
( )1ينظر :التجريد ( ،)820 /8والنشر (.)6 /0
( )2ينظر :متن الشاطبية البيت رقم 508( :و .)500
( )6ينظر :التيسير (.)22 /8
( )2ينظر :اختالف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أدا عء (.)182 /8

245

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

َأئـــــن َكم َو َبا َبـــــ ُه اإلد َخـــــ ُال ** بــــــه اب َتــــــدَ ا ه َشــــــا ُم َال ُم َحــــــ ُال
كلمـــة﴿ :ﮡ ﮢ﴾ (فصـــلت ،)0 :وبابـــه :أي مـــا ماثلهـــا ،والمـــراد كـــل
همزتين من كلمة الثانية منهما مكسورة ،اختلف فيها عن هشام على ثالثة أوجه:
األول :التحقيق مع اإلدخال ،وذلك من طريق ابن عبدان والجمال كالهما عـن
الحلواين ،ومن طريق الشذائي عن الداجوين ،وهذا هو الوجه المقدم؛ حيث هو أحد
وجهي الشاطبية ،وقرأ به الداين على أبي الفت ،وهو طريق التيسير .
الثــاين :التسـهيل وال يكــون إال مــع اإلدخــال ،وذلــك مــن الكــايف وورد يف النشــر
لجمهــور المغاربــة  ،وهــو أحــد وجهــي الشــاطبية ،وغيــرهم ،وهــذا الوجــه خــاص
بموضع فصلت السابق.
الثالث :التحقيق بدون إدخال ،وقرأ به هشام مـن طريـق الـداجوين ،ومـن طريـق
الجمال عـن الحلـواين  ،وجـاء يف السـبعة والتجريـد وغيـرهم ،وعـدد طـرق هـذا
الوجه أكثر من السابق وهو الذي ينبغي أن يقدم عن الثاين ألنه أكثرها رواية وأعالهـا
إسناد عا ؛ فهو من كتا السبعة.
لهشام كذلك اإلدخال من قراءة الداين على أبـي الحسـن فـي َسـب َعة َم َواضـع فـي
﴿ﯣ ﯤ ﴾ يف (األعـــــراف ،)98 :و﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ يف (األعـــــراف،)885 :

و﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ يف (مريم ،)66 :و﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ في (الشـعراء ،)18 :و﴿ ﭒ ﭓ ﴾
يف (الصــــــــافات ،)20 :و﴿ ﮂ ﴾ يف (الصــــــــافات ،)96 :و ﴿ ﮡ ﮢ ﴾ يف
(فصلت. )0 :

َ
انجــ َال
الــراء َ
لسوس إن َأ َتى بـ َال ** ُســ ُكون َبعــدَ ُه ففــي َ
َلف ُظ َر َأى ل ُّ

( )8ينظر :التيسير ( ،)50 /8ومتن الشاطبية البيت رقم.)809-802( :
( )0ينظر :الكايف ( ،)06 /8والنشر (.)180 /8
( )5ينظر :إتحاف فضالء البشر ( ،)068 /8اختالف وجوه طرق النشر (.)528 /8
( )1ينظر :السبعة ( ،)812/8والتجريد (.)800 /8
( )2ينظر :اختالف وجوه طرق النشر (.)528 /8
( )6ينظر :التيسير (.)50 /8
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الج َزا َلــــه
ُخلــفَ ،و َلكــن َأخــ َر اإل َما َلــة ** َقا َلــــ ُه َأهــــ ُل العلــــم َو َ
ون َبعــدَ ُه ** ُي َقـــدن ُم ال َفـــت ََ ،ف َح نصـــل ُرشـــدَ ُه
الســ ُك ُ
يمــا ُّ
َو ُشــع َب ُة ف َ
َوإن َأ َتـــى مـــن َبعـــده َضـــم ُير ** َفالبــــن َذكــــ َو َ
ان ُخلــــف َشــــه ُير
الحـرفين ** َو َأخــــــ َر ال َفــــــت َ ،بــــــدُ ون َمــــــين
اع فـي َ
ُيقدن م اإلض َج َ
جاءت كلمة ﴿ :ﮧ﴾ يف القـرآن فعـالع ماضـيًا ويكـون بعـدها إمـا متحـرك ظـاهر
مثــــل ﴿ :ﭰ ﭱ﴾ (األنعــــام ،)26 :أو متحــــرك مضــــمر مثــــل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ﴾ (األنبياء ،)56 :أو ساكن مثل ﴿ :ﭿ ﮀ ﴾ (األنعام.)22 :
فــالتي أتــى بعــدها متحــرك ظــاهر ســبعة مواضــع :لــورش فــيهن التقليــل يف الــراء
والهمزة ،وأمالهما :حمزة والكسائي وابن ذكوان ،واختلف عن هشام بين فـت ،الـراء
والهمزة وبين إمالتهما ،والوجهان صحيحان عنه  ،ووافقهـم شـعبة يف ﴿ ﭰ ﭱ﴾
(األنعام ،)26 :واخ ُتلف عنه يف السـتة الباقيـة ،وقـرأ أبـو عمـرو باإلمالـة المحضـة يف
الهمزة مع فت ،الراء ،وذكر الشاطبي الخالف يف إمالة الراء عن السوسي بقوله:
َ - 616و َحر َفي َر َأى ُكالًّ َأمـل ُمـز َن ُصـح َب َة ** َوفي َهمــزه ُحسن َوفي الراء ُيجـــ َتالَ
 - 612ب ُخل َ
ف َو ُخلـف فيهمـ َا َم َـع ُمضـم َر ** ُمصــيب َو َعــن ُعث َمـ َ
ـان يف ال ُكـ نـل َق نل ـالَ
وال ُيقرأ بالخالف وإمالة الراء للسوسي؛ ألنه ليس من طريق الشاطبية والتيسـير
وال من طريق النشر كما بين ذلك ابـن الجـزري  ،وقـد ذكـره صـاحب التجريـد مـن
رواية عبد الباقي عن السوسي من طريق الخراساين .
( )8يف النسخة ( )" :قاله أهل الثبت والجزاء َله"لعله تصحيف من الناسخ ،ويف النسخة (ج)" :قالـه أهـل
الثبت والجزا َله" ،وأهل الثبت هم :أهل العلم.
( )0يف النسخة ( ) :فحقق ،والمثبت"فحصل"من (أ) و(ج).
( )5الخالف لهشام من طرق النشر ،أمـا التيسـير فلـيس لـه فيـه إال الفـت .،ينظـر :التيسـير ( ،)22 /8والنشـر
(.)25 /0
( )1ينظر :التيسير ( ،)22 /8والنشر ( ،)25 /0وإتحاف فضالء البشر (.)158 /8
( )2ينظر :النشر (.)21 /0
( )6ينظر :التجريد (.)862 /8
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والتي أتى بعدها متحرك مضـمر ثـالث كلمـات يف تسـعة مواضـع وهـي ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ (األنبيـــــــــــــــاء ،)56 :و﴿ ﮰ ﮱ ﴾ (النمـــــــــــــــل- 82 :
والقصـص ،)58:و﴿ ﮝ ﴾ (النمـل ،)12 :و(بفـاطر ،9 :والصـافات ،22 :والــنجم:
 ،85والتكوير ،05 :والعلق.)2 :
أمــال فــيهن الــراء والهمــزة :شــعبة وحمــزة والكســائي وورد الخــالف عــن ابــن
ذكوان ،وفت ،الراء وأمال الهمزة أبو عمرو ،وللسوسـي الخـالف يف إمالـة الـراء ،وال
كرت سابقا تفصيل هذا الخالف له،
ُيقرأ به لخروجه عن طريق التيسير والنشر ،وقد َذ ُ
ولورش التقليل فيهما .
وذكر الناظم أن المقدم يف خالف ابن ذكوان اإلمالة ،والصوا تقديم الفـت ،لـه
يف الحرفين؛ حيث هو طريق التيسير وقطع به الداين البن ذكـوان وعـزاه للنقـاش عـن
األخفش وقال :إنه قرأ بالفت ،على الفارسي وعلى أبي الفت ، ،ومـا ذكـره الشـاطبي
من الخالف فيه البن ذكوان فليس من طريقه.
أمــا التــي بعــدها ســاكن "الـــــ التعريــف"ففــي ســتة مواضــع وهــي﴿ :ﭿ ﮀ﴾
(األنعـــام﴿ ،)22 :ﮓ ﮔ﴾ (األنعـــام ﴿ ،)29 :ﮦ ﮧﮨ ﴾ (النحـــل،)92 :
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ (النحــل ﴿ ،)96 :ﯷ ﯸ ﴾ (الكهــف ﴿ ،)25 :ﰂ ﰃ

ﰄ ﴾ (األحزا .)00 :
قرأ فيهن بإمالـة الـراء وفـت ،الهمـزة :شـعبة وحمـزة ،وأمـا الخـالف الـذي ذكـره
الشاطبي يف إمالة الهمزة عن شعبة ،ويف إمالة الراء والهمزة معًا عن السوسي بقوله:
-619و َقب َل الس ُكون الرا َأمل فـي صـف َا ** ب ُخل َ
ف َو ُقل في ال َهمز ُخلف َيقي صالَ
َ
َ
ُّ
ي َد
.....................................
ََ - 610وقـــــــف فيـــــــه كَـــــــاألُو َلى
فقد ذكر الناظم أنه ُيقدم الفت ،يف الهمزة لشعبة ،والخـالف لشـعبة هنـا يف الهمـز
( )8ينظر :الشاطبية البيتين رقم ( ،)612 -616والنشر ( ،)22 /0وإتحاف فضالء البشر (.)158/8
( )0ينظر :التيسير (.)825 /8
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انفرد به الشاطبي ،وكذلك خالف السوسي ،فهذا ليس من طرق النشـر بمـا يف ذلـك
التيسير والشاطبية ،والصوا االقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميـع طـرق
النشر ،وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهمـا لـم تصـ ،إال مـن طريـق خلـف حسـبما
حكاه الداين وابن مجاهد فقط .
وأما إمالة الراء والهمـزة عـن السوسـي :فهـو ممـا قـرأ بـه الـداين عـن شـيخه أبـي
الفت ،،وقد قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير ولهذا هو لـيس
من طرق النشـر أصـال ،قـال ابـن الجـزري يف النشـر" :وبعـض أصـحابنا ممـن يعمـل
بظــاهر الشــاطبية يلخــذ للسوســي يف ذلــك بلربعــة أوجــه وهــي :فتحهمــا ،وإمالتهمــا،
وبفت ،الراء وإمالة الهمزة ،وبعكسه وهو إمالة الراء وفت ،الهمزة ،وال يص ،منها مـن
طريق الشاطبية والتيسير سوى األول"  ،والناظم يف هنايـة الكـالم عـن لفـظ( :رأى)
قال  :دون َمين ،أي :بالصدق دون كذ وافرتاء يف قولي على القراء هبذه األوجه .
اجو نني َف َح نقــق َكـي َتفـي
َوله َشا َم َقدن م التخف َ
يف فـي ** ُنـون ُت َحـ ُّ

اختلف عن هشام بين التخفيف والتثقيل يف نـون ﴿ :ﯘ ﴾ (األنعـام،)92 :
والمقـدم هـو التخفيـف؛
وورد هذا الخـالف عـن الـداين يف التيسـير وتبعـه الشـاطبيُ ،
حيث بين الداين أن التخفيف هو من قراءتـه علـى أبـي الفـت ،مـن طريـق عبـد اهلل أي:
السامري عن الحلواين ،وهذا هو طريق التيسير الذي ُيقر ُأ لهشام منه ،ورواية التشديد
من طريق الجمال عن الحلواين .
الص َل َة في َهاء اقتَـده ** لنَجــــــل َذكــــ َو َ
ان َف َح نقــــق َوان َتبــــه
َو َقدن م ن
( )8ينظر :متن الشاطبية البيت رقم ( ،)610-619والنشر (.)26 /0
( )0النشر.)22/0( :
( )5ينظر :تاج العروس ( ،)008 /56والصحا يف اللغة (.)892 /0
( )1ورد يف النسخة (ج)" :التحقيق" ،والمثبت من (أ) و( ) وهو الصوا .
( )2ينظر :التيسير ( ،)821 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)622والرسالة الغراء (.)90 /8
ُ
َ
( )6أي :ابن ذكوان ،والنجل :النسـل والولـد ،وقـد ن ََجـل بـه َأبـوه َين ُجـل نَجـالع ون ََج َلـه َأي :ولـدَ ه ،والناجـل:
الكريم النجل .ينظر :لسان العر (.)616 /88
( )2المثبت من النسخة (أ) ،ويف النسخة ( ) و(ج)" :لذكوان فح نق َقن ُه وانتبه".
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البن ذكوان الخـالف يف هـاء ﴿ﯲ﴾ (األنعـام ،)02 :فـروي عنـه الكسـر مـع
اإلشباع وذلك يف سائر الكتب إال اليسـير منهـا ،وروى بعضـهم عنـه الكسـر مـن غيـر
إشباع ،وذكر الشاطبي له الخالف  ،ومنع المحررون له وجـه القصـر ،والمقـدم لـه
الصلة وهو الكسر مع اإلشباع؛ حيث هو الوجه الوحيد الذي ذكره الـداين يف التيسـير
ولــم يــذكر غيــره ،وهــو موافــق لمــا ذكــره الشــاطبي ،وهــو أكثــر الطــرق روايــة عــن
ابن ذكوان .
ـــرا
َو ُشـــع َب ُة فـــي َأنهـــا إ َذا َقـــ َرا ** ُي َقــــدن ُم ال َكســــ َر َحقي عقــــا َقــــد َجـ َ
ورد الخـــالف لشـــعبة بـــين كســـر الهمـــزة وفتحهـــا يف قولـــه ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﴾
(األنعــام ،)820 :و َذ َكــر ذلــك الخــالف الشــاطبي والــداين والوجهــان صــحيحان
وج نيدان ،والكسر هو المقدم على ما ُذكر يف األبيات ،و ُذكر يف كتا "اختالف وجوه
طرق النشـر" :أن الفـت ،هـو المقـدم حيـث أن طرقـه أكثـر وهـو علـى روايـة جمهـور
درج
العراقيين ،كما ورد يف النشر  ،وقـول النـاظم :حقيقـًا قـد جـرا ،أي :هـذا
ُّ
الفـن َ
وجرى على حقيقة من األمر ،أو أن شعبة يف الحقيقة يجري تقديم الكسر ،وقد يطلق
على الدوام .

ب َرح َمــــ َة َمــــ َع النظيــــر َقــــدن م ** لنَجـــل َذكـــ َو َ
ان ب َكســـ َر َفـــافهم

البن ذكوان كسر نون التنـوين يف نَحـو َقولـه ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ (النسـاء- 10 :
 )22وشبهه إذا َ
كان بعد الساكن الثاني ضمة الز َمة ،ما عدا كلمتـين لـه فيهـا الخـالف
( )8ينظر :متن الشاطبية البيت (.)625
( )0ينظــر :التيســير ( ،)822 /8والنشــر ( ،)868 /0واخــتالف وجــوه طــرق النشــر مــع بيــان المقــدم أدا عء
(.)022/8
( )5يف النسخة (أ)" :أنه إذا" ،والصوا ما أثبته من النسختين ( ) و(ج).
( )1ينظر :التيسير ( ،)826 /8ومتن الشاطبية البيت (.)629
( )2ينظر :النشر ( ،)002 /0واختالف وجوه طرق النشر (.)220 /8
( )6ينظر :تاج العروس (.)522 /52
َ
َ
كسر تنوينه فافهم ،وهـذا أوضـ ،األسـاليب الثالثـة،
( )2يف النسخة ( ) :برحمة مع أخيه قدن م ** لذكوان ُ
َ
َ
ونون وافهم.
برحمة مع أخيه قدن م **
ويف (ج):
لذكوان كسر عا ن
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بـــين الكســـر والضـــم وهمـــا﴿ :ﯖﯗ ﯘ﴾ (األعـــراف )10 :و﴿ﭣ ﭤ ﴾
(إبراهيم ، )06 :وقـال ابـن الجـزري" :والوجهـان صـحيحان عـن ابـن ذكـوان مـن
طريقيــه رواهمــا عنــه غيــر واحــد"  ،والمقــدم الكســر حيــث هــو األصــل والقاعــدة
مثل نظائرها.
يس ** َوجـــ ُه الـ ن
يس
ــذي فـــي َوزنـــه َرئـــ َ
ــر َيــا ُشــع َبة فــي َب َئــ َ
َو َأخ َ
ورد عـــن شـــعبة يف قولـــه ﴿ :ﭴ ﭵ ﴾ (األعـــراف ،)862 :الوجهـــان فلـــه:
ﱡ َبي َئسﱠ مثـل َقي َقـب ،ولـه:ﱡ َبئـيسﱠ مثـل رئـيس ،والوجهـان صـحيحان وذكرهمـا
الداين يف التيسير والشاطبي ،والوجه الثاين هو المقدم؛ حيث هـو األكثـر روايـ عة عنـه،
وهو من طريق التيسير .
ــال ** ُيثبـــــ ُت َيـــــا عء َواق عفـــــا َو َموصـــــ َال
ه َشــا ُم ُهم َقــد َم كيــدُ ون َف َ
لهشام إثبات اليـاء الزائـدة وحـذفها يف الحـالين يف قولـه ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾
(األعراف ،)802 :وأورد له هذا الخالف الداين والشاطبي  ،والوجه المقدم إثبات
إثبات الياء يف الحالين؛ ألنه األكثر طرقًا ورواية عنه ،وهو من طريق التيسير الذي قرأ
به على شيخه أبي الفت ،من طريق الحلواين ،كما نص عليه الداين يف جامع البيان .
َه َ
اع َح نصل ما رووا []0
ار َو َأد َرا ُكم ل َذك َو َ
ان َح َكـوا ** ُيقد ُم اإلض َج ُ
عن ابن ذكوان يف كلمة ﴿ ﮗ ﴾ (التوبة )820 :الوجهان الفت ،واإلمالة ،وهـذا
( )8ينظر :التيسير (.)29 /8
( )0النشر (.)022 /0
َ
ـيس ،والمثبـت مـن (أ) و( ) وهـو
بيس ** وج ُه الذي يف وزنـه َبئ َ
( )5يف النسخة (ج) :وأحرف لشعب َة يف َ
الصوا .
( )1ينظر :التيسير ( ،)881 /8ومـتن الشـاطبية البيـت رقـم ( ،)222والنشـر ( ،)522 /0واخـتالف وجـوه
طرق النشر مع بيان المقدم أدا عء (.)290 /8
( )2ينظر :التيسير ( ،)882 /8ومتن الشاطبية البيتين (.)150-158
( )6ينظر :جامع البيان (.)060 /0
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ما نص عليه الداين يف جامع البيان والشاطبي وظاهر التيسـير  ،والوجـه المقـدم هـو
اإلمالة؛ حيث هـو مـن طريـق الصـوري عـن ابـن ذكـوان ،وهـو الوجـه الـذي قطـع بـه
الجمهور ،وأكثر الطرق رواية .
وكذلك كلمة ﴿ ﮅ ﴾ (يونس )86 :و﴿ ﯖ ﴾ (الحاقة )5 :حيثما وقعـت
البــن ذكــوان فيهــا الوجهــان كمــا يف الشــاطبية وظــاهر التيســير  ،والوجــه المقــدم
هو اإلمالة.
المـــــدُّ َكـــــ َذا َال ُأقســـــ ُم
ألَح َمــــدَ ال َبــــ نز ني فــــي َأد َرا ُكــــ ُم ** ُي َقـــــد ُم َ
يف قوله﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ (يونس ،)86 :و﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ (القيامة،)8 :

قرأ قنبل بحذف األلف بعد الالم يف الموضعين ،فتصير الم توكيد ،وللبـزي الخـالف
بين حذف األلف وإثباهتا ،وإثبـات األلـف فيهمـا علـى أهنـا "ال"النافيـة ،وهـو الوجـه
المقدّ ُم للبزي؛ حيث قرأ بـه الـداين علـى شـيخه أبـي الحسـن بـن غلبـون وأبـي الفـت،
فارس .
َو َقـــدن َمن فـــي النُّـــون مـــن تتبعـــان ** َتخفيف َهــا ل َعبــد اهلل ابــن َذكــ َوان
البــن ذكــوان يف ﴿ﭖ ﭗ﴾ (يــونس ،)90 :فــت ،التــاء وتشــديدها وكســر البــاء
وتخفيف النون ،وهذا الوجه المقدّ م والذي هو من طرق التيسير والطيبة ،ولـم يـذكر
الــداين غيــره يف التيســير ،وانفــرد ابــن مجاهــد عــن ابــن ذكــوان :بتخفيــف التــاء الثانيــة
وإسكاهنا وفت ،الباء مع تشديد النون ،ورواه سالمة بن هارون أداء عن األخفش عـن
ابــن ذكــوان ،والوجهــان يف الشــاطبية ،ولكــن الشــاطبي أشــار إلــى الوجــه الثــاين بلنــه
مضطر بقوله :ماج  ،وجاء يف النشر نقال عن الـداين :أنـه غلـط مـن أصـحا ابـن
( )8ينظر :التيسير ( ،)802 /8وجامع البيان (  ،)005-000/0ومتن الشاطبية البيت (.)505
( )0ينظر :النشر ( ،)62 /0اختالف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أدا عء (.)521 /8
( )5ينظر :التيسير ( ،)808/8ومتن الشاطبية البيت (.)212
( )1ينظر :النشر (.)582 /0
( )2ينظر :متن الشاطبية البيت (.)220
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مجاهــد ومــن ســالمة؛ ألن جميــع الشــاميين رووا عــن ابــن ذكــوان بتخفيــف النــون
وتشديد التاء ،ثم ذكر أهنا صحت من طرق أخرى وبينها ،وبين ابن الجزري أن ذلـك
يعرج عليها يف الطيبة .
كله ليس من طرق النشر ولذا لم ن
الوج َه ـان **
الحــذف واإلث َبــات ُخــذ َب َيــان
َ
َو ُقن ُب ـ َل ف ـي َنر َت ـع َ

يقــرأ قنبــل كلمــة ﴿ﯦ ﯧ ﴾ (يوســف ،)80 :بــالنون فيهمــا وكســر العــين
وجزم الباء ،وأثبت الياء يف (نرتعي) من طريق ابن شنبوذ وصالع ووقفًا ،وحذفها مـن
طريق ابن مجاهد ،وبين الناظم هنا صحة العمل بـالوجهين لقنبـل ،ولـم يبـ نين النـاظم
هنا الوجه المقدم خالفًا لمنهجه يف النظم ،وأثبت الوجهـان ابـن الجـزري ،وكـذلك
هما مثبتان يف الشاطبية والتيسير ،إال أن اإلثبـات لـيس مـن طريـق الشـاطبية والتيسـير
ألن طريقهما عن قنبل هو طريق ابن مجاهد  ،فعلى هذا يكون الحذف هو المقدم؛
ألنه األكثر طرقًا وروايةع ،والموافق لرسم المصحف ،والوجهان صحيحان.
المـــ َرام
َهي ـ َت ب َفــت ،التــاء َصــد َر ه َشــام ** َو َضـــ ُّم َها ُمـــ َؤخر نلـــ َت َ
لهشام يف قوله﴿ :ﭛ ﭜ﴾ (يوسف ،)05 :كسر الهاء مع الهمـز ولـه يف التـاء
وجهان :الفت ،والضم ،وذكر هذا الخـالف الـداين وتبعـه الشـاطبي  ،وروايـة الفـت،
مقدمة على رواية الضم؛ حيث هي من طريق التيسير ،وكال الروايتين صحي ،،ووجه
الضم ليس من طريق التيسير ،قال ابن الجـزري" :لـذلك جمـع الشـاطبي بـين هـذين
الوجهين عن هشام يف قصيدته فخرج بذلك عـن طريـق كتابـه لتحـري الصـوا " ،
ولذلك منعه بعض المحرون ،وذكر الناظم بعد ذلك أنك بمعرفتك للوجه المقدم يف
األداء حققت هدفك ونلت مرادك.
( )8ينظر :التيسير ( ،)805 /8والنشر (.)505 /0
مؤخر اإلثبات.
( )0المثبت من (أ) و( ) ،ويف النسخة (ج):
ُ
( )5ينظــر :الســبعة ( ،)512 /8والتيســير ( ،)858 /8ومــتن الشــاطبية البيــت ( ،)118والنشــر (،)52 /0
وإتحاف فضالء البشر (.)500 /8
( )1ينظر :التيسير ( ،)809 /8ومتن الشاطبية البيت (.)222
( )2النشر (.)558 /0
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ألَح َمدَ ال َب نز ني في َياي َئس ال َبدَ ل ** ُم َقــــــدم َلــــــ ُه َف َح نقــــــق ال َع َمــــــل
يف قولــه ﴿ :ﭠ ﴾ (يوســف ،)92 :و﴿ ﭗ ﭘ ﴾ (يوســف ،)92 :و﴿ ﭞ

ﭟ ﴾ (يوسف ،)92 :و﴿ﯗ ﯘ ﴾ (يوسف ،)882 :و﴿ ﮌ ﮍ ﴾ (الرعـد:
 )58قرأ البزي من عامة طرق أبي ربيعة بتقديم الهمزة إلى موضع الياء وتلخير اليـاء
إلى موضع الهمزة ثم يبدل الهمزة ألفًا ،وروى اآلخرون عن أبي ربيعة وابن الحبا
عنه بالهمز بعد الياء بال تـلخير كالجماعـة ،ووجـه البـدل هـو المقـدم لـه؛ ألنـه طريـق
التيسير ولم يذكر الداين غيره للبزي  ،فلمرنا الناظم أن نحقـق عمليـًا مـا تعلمنـاه يف
األوجه المقدمة يف التالوة.
َأفئـــدَ ة بال َيـــاء َصـــد َر ه َشـــام ** ب َهـــ َذا َقـــد َصـــحت ر َوا َيـــ ُة األَ َنـــام
يف قوله تعالى ﴿ :ﮓ ﴾ (إبراهيم ،)52 :الخـالف عـن هشـام بـين إثبـات اليـاء
بعد الهمزة وحذفها ،والمقدم له وجه إثبات الياء ،وهذا الخـالف مثبـت يف الشـاطبية
والتيسير ،ونص الداين أنه قرأ على أبـي الفـت ،بيـاء بعـد الهمـزة ،وقـال" :هكـذا نـص
عليه الحلواين عنه" .
ف
الهمـ َزة َبعـدُ َيقـ ُ
َ
الحــذ ُ
ف ** َوال َبـ نز فـي َ
ائي َ
َوقــدن َمن فــي ُشــ َر َك َ
يف قوله تعالى ﴿ :ﭖ ﭗ ﴾ (النحل ،)02 :ورد الخالف عن البـزي يف
التيسير والشاطبية بـين إثبـات الهمـزة وحـذفها ،والمقـد ُم لـه عنـد النـاظم هـو حـذف
الهمزة ،والصوا الذي عليه العمل :أن البزي ليس له إال إثبات الهمز مثل البـاقين،
كما أشار ابن الجـزري إلـى أن روايـة الـداين بـالخلف للبـزي علـى سـبيل الحكايـة ال
الرواية ،وأنه ال يجوز له إال إثبات الهمز ،وقـال" :الحـق :أن هـذه القـراءة ثبتـت عـن
( )8يف النسخة (أ) :لم تتض ،الكلمة ،ويف (ج) كتبت" :يا بيس" ،والصـوا مـا أثبتـه مـن ( ) ومـن سـياق
الكالم حيث هي الكلمة المختلف فيها للبزي بعد كلمة "هيت".
( )0ينظر :التيسير ( ،)800 /8وإتحاف فضالء البشر (.)551 /8
( )5ينظر :التيسير ( ،)02 /8ومتن الشاطبية البيت (.)922
ف ".
الهمــزُ ُب َعيدُ َيق ُ
و
ي
( )1المثبت من النسخة (أ) ،ويف النسخة ( ) و(ج)" :لل َبزن
َ
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البــزي مــن الطــرق المتقدمــة ال مــن طــرق التيســير وال الشــاطبية وال مــن طرقنــا" ،
للبزي هو الوجه الذي يقف عنده ويعتمده مثـل
وقوله :بعد يقف ،أي :أن وجه الهمز ن
الباقين ،أو المراد أنه إذا قرأ بالهمز وقف بعد الكلمة و ُيعتَرب من الوقف الكايف.
بالرضـــــوان
ين الب ـن َذك ـ َوان ** ُم َقـــــد ُم ال َيـــــاء َت ُفـــــز ن
َيج ـزين الـ نـذ َ
يف قولــه ﴿ :ﮀ ﮁ ﴾ (النحــل ،)06 :البــن ذكــوان الخــالف بــين النــون
والياء ،والوجـه المقـدم لـه اليـاء ،ولـم يـذكر لـه ابـن مجاهـد إال هـذا الوجـه ،وورد
الخالف له يف الشاطبية ،وقد بين الداين يف التيسير أن رواية النقاش عن األخفش عـن
ابن ذكوان بـالنون وهـم؛ ألن األخفـش ذكـر ذلـك يف كتابـه عنـه باليـاء  ،والوجهـان
صحيحان عن ابن ذكوان ،وعليهما العمل ،بل إن روايـة النـون عـن ابـن ذكـوان أكثـر
طرقا من رواية الياء عنه .
وقيد الناظم كلمة (نجزين) بـ (الذين)؛ ألن الموضع الذي يليه متفق عليه بالنون.
لسوسـي باإلضـ َجاع ** ُق َبيــــــ َل َفت َحــــــ َة بــــــ َال نــــــ َزاع
َحر َفي َن َئا ل ُّ
يف قوله ﴿ :ﯙ ﯚ﴾ يف الموضعين (اإلسراء 95 :و فصـلت ،)28 :للسوسـي
الخالف بين اإلمالة والفت ،يف الهمزة ،و ُذكر الخالف يف الشاطبية وأشـار إليـه الـداين
يف التيسير  ،والوجه المقدم للسوسي بال نزاع أو خـالف هـو وجـه اإلمالـة ،هـذا مـا
ذكره الناظم ،والصوا والذي عليه العمل الفـت ،للسوسـي بـال خـالف ،حيـث قـال
ابن الجزري" :أجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفت ،ال نعلم بيـنهم
يف ذلك خالفًا" .
( )8ينظر :التيسير ( ،)06 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)929والنشر (.)518 /0
( )0ينظر :السبعة (.)522 /8
( )5ينظر :التيسير ( ،)06 /8ومتن الشاطبية البيت (.)981-985
( )1ينظر :اختالف وجوه طرق النشر مع بيان المقدم أدا عء (.)688 /8
( )2يف النسخة (ج)" :رأى" ،والصوا ما أثبته من (أ) و( ).
( )6ينظر :التيسير ( ،)09 /8ومتن الشاطبية البيت (.)580
( )2النشر (.)20 /0
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ات فيـــه َقـــد ُموا ** لنَجـــــل َذكـــــ َو َ
ان بـــــ َذا َك َحك ُمـــــوا
َتســـ َئ َلن َني اإلث َبـــ ُ
قرأ ابن ذكـوان ﴿ :ﯗ ﯘ ﴾ (الكهـف )22 :بفـت ،الـالم وتشـديد النـون ،ولـه
الخالف بين إثبات الياء وحذفها ،والوجه المقـدّ م لـه اإلثبـات؛ ألنـه الوجـه الموافـق
قراءة الجماعـة ،والوجهـان يف الكـايف والتلخـيص والشـاطبية والتيسـير  ،والحـذف
واإلثبات كالهما صحي ،عن ابن ذك َ
نصا وأدا عء ،كما أخرب ابن الجزري .
وان ًّ

َو َهمـــ َز ُة القطـــع لشـــعبة قـــدموا ** َمـــع َمـــدن َها فـــي َقـــ َال َءا ُتـــوني اع َل ُمـــوا

لشعبة بخالف عنه يف ﴿ :ﰕ ﰖ ﴾ (الكهف )06 :هبمزة ساكنة بعـد الـالم مـن
المجيء ،وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة ياء ،والوجه اآلخـر لـه:
قطع الهمزة ومدة بعدها يف الحالين من اإلعطاء مثل الباقين ،وهو الوجه المقـدّ م لـه؛
حيث هو قراءة الجماعة ،والوجهان صحيحان ،والخالف له يف هذا الموضع والذي
قبله وهـو ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ (الكهـف ،)06 - 02 :وقـد ذكـر ابـن الجـزري تفصـيل
الخالف فيهما .
اعـــــــــا
ن
اعا ** ب َيـــــــــاء َمـــــــــر َي َم َت ُكـــــــــن ُم َط َ
لسوس ـ ني اإلض ـ َج َ
وأخـ َـرن ل ُّ
ورد الخالف عن السوسي يف (اليـاء) يف قولـه ﴿ :ﭑ﴾ (مـريم ،)8 :فلـه
الفت ،واإلمالة ،وهي المراد بقوله :اإلضـجاعا ،والوجـه المقـدم لـه الفـت ،،والروايـة
بالفت ،هي المشهورة والصحيحة عن أبـي عمـرو ،وجـاء الخـالف يف التجريـد ،وأمـا
اإلمالــة يف الشــاطبية فهــي تبعــًا لمــا يف التيســير وهمــًا  ،وقــال عنهــا ابــن الجــزري:
"وليس ذلك يف طريق التيسير والشاطبية ،بل وال يف ُط ُرق كتابنا ،ونحـن ال نلخـذ مـن
َ
لذكوان محت ُم" ،والمثبت من (أ).
علم  ---مقدم
ني اإلثبات فيه ُي ُ
( )8يف النسخة ( ) و(ج)َ " :
تسل َ
( )0ينظر :التيسير ( ،)20 /8والكايف ( ،)858/8وتلخـيص العبـارات ( ،)886 /8ومـتن الشـاطبية البيـت
(.)112
( )5ينظر :النشر (.)585 /0
( )1يف النسخة ( ) و(ج)...." :قدم ُ ...... ---علم" ،والمثبت من (أ).
( )2ينظر :التيسير ( ،)828 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)922-926-922والنشر (.)582 /0
( )6ينظر :التيسير ( ،)828 /8والتجريد ( ،)820 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)250والنشر (.)28 /0
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غير طريق من ذكرنا"  ،فمنع المحررون اإلمالة هنا للسوسي ،وال يؤيخذ هبا.
الخ َبـــر ** فـــي َأئـــ َذا َمـــا مـــ ُّت عنـــدَ ُه اشـــ َت َهر
َوالبـــن َذكـــ َو َ
ان ُي َقـــد ُم َ
قرأ ابن ذكوان بالخرب واالستفهام يف قوله ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ (مـريم ،)66 :والوجـه
المقدم له الخرب ،حيث هو الوجه الذي من طريق التيسير وعليه الجمهور .
رئيــًا لحمـ َز َة َب ـدَ ا فـي ال َوقــــف ** َتـــــــ َل ُّخر اإل َ
دغـــــــام َنقـــــــــ عال َيشـــــــف
لحمزة وقفًا على كلمة ﴿ :ﯞ ﴾ (مريم ،)21 :إبدال الهمزة ياء ولـه فيهـا بعـد
اإلبدال وجهان :اإلظهار واإلدغام ،والوجهان صحيحان ،وذكر النـاظم تقـديم وجـه
اإلظهــار ،واألولــى تقــديم اإلدغــام؛ حيــث جــاء منصوصــًا عليــه ،ولموافقتــه لرســم
المصحف كما ذكر ابن الجزري .
الوصــــــــ ُل َبعــــــدُ ُيع َلــــــ ُم
َو َيتقــــــــه إســــــــ َكا ُن ُه ُم َقــــــــد ُم ** ل َخــــــالد َو َ
يف قوله ﴿ :ﯿ ﴾ (النور ،)20 :لخالد كسر القاف ولـه يف الهـاء الخـالف بـين
اإلسكان والكسر مع الصلة ،ووجه اإلسكان مقدم ألنه طريق التيسير فقـرأ بـه الـداين
على أبي الفت ،،مع ذكر الخالف يف التيسير والشاطبية .
ات ** َقدن مـــــــــ ُه للــــــــث َالث ُهــــــــم َو َال ُت
َوإن َتقــــف َءا َتــــان َي اإلث َبــــ ُ

يف قوله﴿ :ﭗ ﭘﭙ﴾ (النمل ،)56 :أثبتها مفتوحة يف الوصـل نـافع وأبـو عمـرو
وحفص ،وأما يف حالة الوقف فورد الخالف عن قالون وأبو عمرو وحفص بـين اإلثبـات
والحذف ،و ُأط َلق لهم الخالف فـي التيسـير ،والشـاطبية ،والتجريـد وغيرهـا  ،والمقـدم
لهم وجه اإلثبات؛ حيث هو مذهب ابن مجاهد وغيره ،واألكثر رواية .
( )8النشر (.)98 /0
( )0يف النسخة ( ) و(ج)" :لذكوان أخي فقدن م الخرب.:.يف قوله أئذا ما م ُّت اشت ََهر" ،والمثبت من (أ).
( )5ينظر :النشر (.)520 /8
( )1ينظر :التيسير ( ،)55/8والنشر (.)205 /8
( )2ينظر :التيسير ( ،)820 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)868والنشر (.)522 /8
ُ
ثالث" ،والمثبت من (أ) و(ج) ،وكالهما بمعنى واحد.
( )6يف النسخة ( )" :مقدم ص ،عنهم
( )2ينظر :التيسير ( ،)885 /8والتجريد ( ،)090-098/8ومتن الشاطبية البيت ( .)152
( )9ينظر :السبعة ( ،)190 /8والنشر (.)512 ،899 /0
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ـــــن َذكــــــ َو َ
ان َقــــــ َرا
َو ُتخ َر ُج َ
ون الض ُّم في التاء َج َرا ** ُم َقــــــدم َكــــــ َذا ابـ ُ
ورد الخالف عن ابن ذكوان بين ضم التـاء وفتحهـا يف قولـه ﴿ :ﭺ ﭻ ﴾
(الروم ،)80 :وهو الموضع األول من سـورة الـروم ،وأورد هـذا الخـالف الشـاطبي
ضـم التـاء وفـت ،الـراء؛ حيـث هـو روايـة
وأشار إليه صاحب التيسـير  ،والمقـدّ م لـه ُّ
األكثر عنه من سائر الطرق ،إال أن الـداين قـرأ علـى شـيخه عبـد العزيـز الفارسـي عـن
يصر به هكذا يف التيسير ،وال ينبغي أن يؤخذ
النقاش بفت ،التاء عن ابن ذكوان ،ولم ن
من التيسير بسواه ،كما قال ابن الجزري  ،وعلى هـذا فالمقـدم هـو فـت ،التـاء؛ ألنـه
المحررون ما قدمه الناظم.
طريق التيسير ،وال يؤخذ بغيره؛ ولذا منع
ن

َوك َســفًا ه َشــا ُم ُهم َقــد َصــد َرا ** ُســـــ ُك ُ
يس ُمن َكــــــ َرا
ون ســـــينه َو َلـــــ َ

يف قوله ﴿ :ﯞ﴾ (الـروم ،)19 :يف موضـع الـروم خاصـة لهشـام الخـالف بـين
إسكان السين وفتحها ،والمقدم له اإلسكان ،وهذا أمر غير منكـر عنـه ،فهـو مـا عليـه
أكثر الرواة والطرق عن هشام ومنهم ابن مجاهد فلم َيذكر غير هذا الوجه عنه .

َضعفًا َلدَ ى الث َالث َحفص َقـد َما ** بــــــال َفت ،فــــــ نيهن َف َح نقــــــق َواع َل َمــــــا

لحفص الخالف بـين الفـت ،والضـم يف (الضـاد) لكلمـة (ضـعف) يف مواضـعها
الثالثة يف قولـه﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ﴾ (الــروم ،)21 :والوجهــان صــحيحان عنــه  ،والفــت ،مقــدم لموافقتــه
لشيخه عاصم ،ولكونه أيضـًا هـو الوجـه الـذي قـرأ بـه علـى شـيخه عاصـم ،واختـار
حفص الضم؛ لحديث عطية العويف عن ابن عمر أن النبـي  أقـرأه بالضـم ورد عليـه
الفت ،،وهو حديث حسن رواه الرتمذي وأبو داود .
( )8ينظر :التيسير ( ،)882 /8ومتن الشاطبية البيت (.)695-690
( )0ينظر :النشر (.)069 /0
( )5يف النسخة (ج)" :فما فيه م َرا" ،والمثبت من (أ) و( ).
( )1ينظر :السبعة ( ،)229-222 /8والتيسير ( ،)882 /8والنشر (.)520-529/0
( )2ينظر :النشر (.)512 /0
( )6ينظر :النشر ( ،)596 /0وسنن الرتمذي ( ،)815 /88 -5892وسنن أبي داوود (.)50 /1 -5029
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ان لل َبــــــ نز ني ** فـــــي َيـــــاء َوالالئـــــي َمـــــ َع ال َبصـــــر ني
َو َقــــــدن م اإلســــــ َك َ
للبزي وأبي عمرو حذف الياء التي بعد الهمزة يف كلمة ﴿ ﮂ ﴾ (األحـزا ،1 :
والمجادلة ،0 :والطالق ،)1 :ولهما بعد ذلك يف الهمزة وجهـان :إبـدالها يـاء سـاكنة
وتمد اللتقاء السـاكنين ،أو تسـهيلها ،وذلـك يف الحـالين ،واإلبـدال مـع السـكون هـو
المقدم؛ فهـو طريـق التيسـير ولـم يـذكر الـداين غيـره ،والوجهـان صـحيحان ذكرهمـا
الداين يف جامعه .
الوصـــــل بـــــ َال إل َبـــــاس []5
ـن َذكـ َو َ
ان فـي إل َيـاس ** ب َهمـــــ َزة َ
َو َصد َر اب ُ
ورد عن ابن ذكوان الخلف يف كلمة ﴿ :ﯟ ﯠ ﴾ (الصافات ،)805 :فيقرأها
هبمزة وصل أو هبمزة قطع مثل الباقين ،والمقـدم لـه وجـه همـزة الوصـل؛ حيـث هـو
طريق التيسير عنه ،وذكر الشاطبي هذا الخالف ،فالوجهـان صـحيحان كمـا ذكـر ابـن
الجزري .
الســوق َهمـ ُز الـ َـواو ** ُم َقـــــــــدم َلـــــــــ ُه َف ُخـــــــــذ َيـــــــــا َراو
َو ُقن ُبـل فـي ُّ
لقنبـــل يف قولـــه ﴿ :ﮞ ﴾ (ص )55 :و﴿ ﭻ ﭼ ﴾ (الفـــت ،)00 :،وجهـــان
بالسؤق) وهو طريـق التيسـير ،والثـاين :اإلتيـان بـواو
األول وهو المقدم :همز الواو ( ُّ
بالسـؤوق) ،وهـو مـن زيـادات الشـاطبية علـى التيسـير ،وقيـل:
بعد همـزة مضـمومة (
ُ
الوجه الثاين مما انفرد به الشاطبي فيهما ،وليس كذلك بل نص الهذلي على أن ذلـك
فيهما طريق بكار عن ابن مجاهد .
َو َير َضـــ ُه للـــدُّ وري باإلســـ َكان ** ُم َقـــــــــدم كَـــــــــ َذا ه َشـــــــــام َثـــــــــان
قولــه تعــالى﴿ :ﮈ ﮉ﴾(الزمــر ،)2 :للــدوري يف الهــاء :اإلشــباع واإلســكان،
والمقدم وجه اإلسكان عند الناظم ،واألولى أن ُيقدم اإلشباع له إذ أهنـا قـراءة الـداين
بطريق أبي الزعراء وهي طريق التيسير.
( )8ينظر :التيسير ( ،)882 /8وجامع البيان (  ،)60-62/5والنشر (.)121/8
( )0ينظر :التيسير ( ،)800/8ومتن الشاطبية البيت ( ،)009والنشر (.)520-529/0
( )5ينظر :الكامل ( ،)506 /8والتيسير ( ،)800 /8ومتن الشاطبية البيت ( ،)059والمفردات (.)90/8
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وأما هشام فله االختالس واإلسكان ،واالختالس هو المقدم له ،والوجه الثـاين
اإلسكان كما ذكر الناظم؛ ألنه ليس من طريق التيسير ،وال يقرأ به عند المحررون .
ـــــق فيــــــه ُرشــــــدُ ُكم
ُثـــم َلـــ ُه التســـه ُيل فـــي َأئـــن ُكم ** ُب َعيـــــــدَ ُه التحقيـ ُ
ق ـرأ هشــام بــالتحقيق مــع اإلدخــال يف الهمــزتين المختلفتــين مــن كلمــة ثانيهمــا
مكسور ،وله يف موضـع ﴿ ﮠ ﮡ ﴾ يف (فصـلت ،)0 :وجـه آخـر وهـو التسـهيل مـع
اإلدخال وهو المقدم أدا عء؛ حيث ليس لـه مـن طريـق الـداين إال هـذا الوجـه ،وأمـا مـا
ذكره الشاطبي من الخالف هنا فهو من زياداته  ،وقد أشار النـاظم إلـى اإلدخـال يف
البيت رقم.)51( :
َو َق ـدم التش ـديدَ ف ـي م ـيم َل ـدَ ى ** َلمــــــــا َم َتــــــــاع له َشــــــــا َم ُمرشــــــــدَ ا
قرأ هشام ﴿ :ﭜ ﭝ ﴾ (الزخرف )52 :بتشديد الميم وتخفيفها ،والمقدم وجـه
التشديد؛ حيـث هـو األكثـر طرقـًا وروايـ عة عنـه ،والوجهـان صـحيحان كمـا ذكـر ابـن
الجزري .
َبـــــ نز ُّي ُهم َقـــــد َم َوجـــــ َه التـــــاء ** فــــــي ُتنــــــذ َر الـ ن
ين َقبــــــ َل ال َيــــــاء
ـــــذ َ
قرأ البـزي بالتـاء واليـاء بخلـف عنـه يف قولـه ﴿ :ﯾ ﯿ ﴾(األحقـاف،)80 :
والوجه المقدم التاء؛ ألنه طريـق التيسـير ،والخـالف الـذي أطلقـه الشـاطبي والـداين
الف يف التيسـير
صحي ،إال إنه ال يقرأ به من طريقه ،قال ابـن الجـزري" :إطال ُقـه الخـ َ
خروج عن طريقه"  ،وقد منع المحررون القراءة به.
يحا َيــــا َلــــ ُه
ــر َيــا َصــا َلــ ُه ** فــــي َءانفــــًا َنقــــالع َصــــح ع
و َقــدن م ال َقص َ
"يا صا "أي :يا صاحبي  ،والضمير "له"يشير إلى البزي ،فكلن الناظم يقـول
( )8ينظر :التيسير ( ،)805 /8والمفردات ( ،)826 /8والنشر (.)529-522 /8
( )0ينظر :التيسير ( ،)02 /8وجامع البيان ( ،)505-500/8والنشر (.)528 /8
( )5ينظر :النشر (.)008 /0
( )1ينظر :التيسير ( ،)809 /8والنشر ( ،)525 /0والرسالة الغراء (.)00 /8
( )2كتبت يف النسخ الثالث كلهنا (الصفة) أو (الصقط) ،اضطرا من النساخ ،والصوا ما أثبته من السياق.
( )6ينظر :المعجم الوسيط (.)222 /8
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يا صاحبي قدم القصر للبزي يف كلمة "ءانفًا"ويا له من نقـ َل صـحي ،،فقـرأ البـزي يف
كلمــة ﴿ ﯦ﴾ (محمــد )86 :بــالخالف بــين القصــر والمــد ،والمقــدم عنــد النــاظم
القصر ،واألَولى أن ُيقدم المد؛ ألن الذين روى عنهم الداين القصر عن البـزي ليسـوا
من طرق التيسـير ،فـال وجـه إلدخـال هـذا الوجـه يف طـرق الشـاطبية والتيسـير ،وقـرأ
الداين بالمد كالجماعة برواية البزي على الفارسـي عـن النقـاش  ،ولـذا منـع بعـض
المحررون قراءة القصر.
َمــن لــم َي ُتــب ُي َقــدن ُم اإلد َغا َمــا ** َخال ُد ُهــــــــــم َفــــــــــات َبع األَع َال َمــــــــــا
قرأ خالد ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ (الحجرات ،)88 :باإلدغام واإلظهار عند الباء
يف التاء ،ووجه اإلدغام م َقدم عند الناظم ،على مـا يف النشـر لجمهـور المغاربـة ،وأمـا
جمهور العـراقيين فلهـم تقـديم اإلظهـار ،وذكـر الـداين الـوجهين لخـالد علـى سـبيل
التخيير ،وكالهما صحي ،عن خالد وهبما قرأ ابن الجزري .
الوقف َع َلـى ** ُينَـــــادي لل َم نكـــــي َف ُخـــــذ ُه ُمســـــ َج َال
َو َقدن م اإلث َب َ
ات في َ
يف قولــه تعــالى﴿ :ﮒ ﮓ﴾ (ق،)18 :كلمــة (ينــاد) :تقــرأ بغيــر يــاء يف مــذهب
الجميع وصالع ووقفًا؛ إتباعًا للرسـم حيـث رسـمت يف المصـاحف بغيـر يـاء ،إال مـا
ورد عن ابن كثير من الخالف وقفًا كما يف الشـاطبية ،والمقـدم لـه اإلثبـات ،وهـو مـا
أثبته الداين يف التيسير عن ابن كثير ولم يذكر غيره .
الم َصيط ُرون ** ل َحفـــ َ
ص َال َخـــال َد َفـــاف َهم ال ُفنُـــون
َو َصد ُروا بالصاد في ُ
ورد الخالف لحفص يف كلمة ﴿ :ﮂ ﴾ (الطور )52 :بين السين والصاد،
و ُي َقدم له وجه الصاد ،حيث هي رواية الداين على أبي الحسن وهي طريق التيسير.
أما خالد فالخالف عنده دائر بين الصاد الخالصة واإلشمام ،ويقدم له اإلشـمام
( )8ينظر :التيسير ( ،)800 /8والنشر (.)521 /0
( )0ينظر :التيسير ( ،)52 /8والنشر ( ،)0 /0واختالف وجوه طرق النشر (.)085 /8
( )5ينظر :التيسير ( ،)020/8وجامع البيان ( ،)892 /5ومتن الشاطبية البيت ()8212
حصل" ،والمثبت من (أ).
( )1يف ( ) و(ج) " ن
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ألنــه قــراءة الــداين علــى أبــي الفــت ،،ونــوه ابــن الجــزري يف النشــر بلنــه ال يوجــد نــص
بخالف ذلك إال ما يف التيسير والشاطبية  ،وقول النـاظم :فـافهم الفنـون ،أي :افهـم
واستوعب وعي يا قارئ فنون علم القراءات ،ومنها األوجه المقدمة يف األداء.
الر َوا َيـــــــــ ُة َلـــــــــ ُه
ات ن
المن َشــ َئ ُ
ين َقــدن م َكســ َر ُه ** ل ُشـــــــــع َب َة بـــــــــه ن
الشــ ُ
َو ُ
يف قوله تعالى ﴿ :ﭵ ﴾ (الرحمن ،)01 :قرأ شعبة بالخالف بين كسر الشـين
وفتحها و ُيقدم له الكسر؛ ألنه طريق التيسير وبه قرأ الداين على أبي الفت. ،
َومـي ُم َيطمـث َصـدن َرن ل َعلـي ** ب َكســـــره فـــــي الثـــــان َعكـــــ ُس األول
اختلف عـن الكسـائي وهـو المـراد بقولـه هنـا" :لعلـي"يف مـيم ﴿ﭮ ﭯ﴾ يف
الموضـعين (الـرحمن 26 :و  ،)21فــروى عنـه أبــو عمـرو أنـه إذا كســر األولـى ضــم
الثانية وإذا ضم األولى كسر الثانية ،والوجه األخير هو الوجه المقدم يف األداء ،وهـو
ما رواه عنه كثير من األئمة ،ولم يقرأ الداين على أبي الفت ،بغير هذا الوجه للكسائي،
ونص على ذلك يف جامعه .
َو ُشع َب ُة في َقولـه ان ُشـ ُزوا َم َعـا ** ُي َقـــــدن ُم الضـــــم َح َكـــــا ُه َمـــــن َو َعـــــا
قرأ شعبة بالخالف بـين ضـم الشـين وكسـرها يف الكلمتـين مـن قولـه﴿ :ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ﴾ (المجادلة ،)88 :والمقدم وجه الضم عند الناظم ،واألَولى أن يقدم
الكسر ألنه رواية الداين على أبي الفت ،وهو طريقه يف التيسير ،ومن يقرأ بضم الشـين
يبتدئ بكسر األلف .
يبتدئ بضم األلف ،ومن يقرأ بكسر الشين فيهما
فيهما
ُ
ُ
ون ُدو َلـــ عة بالتـــاء ** ه َشــــــــا ُم ُهم َقــــــــ َر َأ َقبـــــــــ َل ال َيــــــــاء
َكـــي َال َي ُكـــ َ
( )8ينظر :التيسير ( ،)021 /8وجامع البيـان ( ،)890-896 /5ومـتن الشـاطبية البيـت ( ،)8219والنشـر
(.)095-090 /0
نشره" ،والمثبت من (أ) و( ).
( )0يف (ج)" :لشعبة لدنيا َ
ضاع ُ
( )5ينظر :جامع البيان (.)022 /5
( )1ينظر :جامع البيان ( ،)025-020/5والنشر (.)092 /0
( )2ينظر :التيسير ( ،)020 /8وجامع البيان ( ،)086-081 /5والرسالة الغراء (.)29-22 /8
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يف قولــــه تعــــالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ﴾(الحشــــر ،)2 :لهشــــام فيهــــا
الخالف بين التاء والياء ،وذلك يف التيسير والشاطبية ،والوجه المقدم التاء فهو ما قرأ
به الـداين علـى أبـي الفـت ،وهـو طريـق التيسـير ،وال يجـوز نصـب (دولـ عة) مـع تلنيـث
(تكون) .
الرضـــــ َوان
َو َقـدن م اإلد َغ ـا َم البـن َذك ـ َوان ** فـــــي َل َقـــــد َزينـــــا َت ُفـــــز ب ن
عن ابن ذكوان الخالف بـين اإلظهـار واإلدغـام يف قولـه ﴿:ﮈ ﮉ ﴾ (الملـك:
 ،)2والمقدّ م وجه اإلدغام عند النـاظم ،واألَولـى أن ُيقـدم اإلظهـار حيـث هـو روايـة
الجمهــور عــن األخفــش عنــه ،وصــر الــداين بــذكر قراءتــه مــن طريــق النقــاش عــن
األخفش عن ابن ذكوان باإلظهار ،وهو طريق التيسير .
ون َصــــد َرا ** لنَجــــــل َذكــــــ َو َ
ان ب َيــــــا َواشـــــــ َت َه َرا
ون ُيؤمنُــــ َ
َيــــذك ُر َ
يف قولــه ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ (الحاقــة )18 :و﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ (الحاقــة ،)10 :روى
الداين عن ابن ذكوان الـوجهين فيهمـا بالتـاء واليـاء ،وروايـة التـاء هـي طريـق التيسـير
الذي قرأ به الداين من طريق النقاش ،ولكن الناظم هنـا قـدم اليـاء فيهمـا لكوهنـا أكثـر
رواي عة وشهر عة عن األخفش عن ابن ذكوان ،وبذلك نوه الناظم بقوله" :واشتهرا" .
فـي ُل َبـد عا ه َشـا ُم ُهم فـي الــالم ** ُي َقــــــــدن ُم الضــــــــم َة فــــــــي ال َكــــــــ َالم
الضـم والكسـر يف كلمـة ﴿ :ﮈ ﮉ ﴾ (الجـن:
قرأ هشـام بـالخلف يف الـالم بـين
ن
 ،)80والمقدم له الضم ،حيث هو طريق التيسير من رواية ابـن عبـدان عـن الحلـواين
ولم ُيذكر يف التيسير غيره ،وزاد الشاطبي الخالف فخرج عن طريقه .
( )8ينظــر :التيســير ( ،)020 /8وجــامع البيــان ( ،)089/5والعنــوان ( ،)899 /8ومــتن الشــاطبية البيــت
(.)8262
( )0ينظر :التيسير ( ،،)10/8وإتحاف فضالء البشر (.)18 /8
َ
كذاك َشهروا" ،والمثبت من (أ).
( )5يف النسخة ( ) و(ج)...." :صدروا  .:.لذكوان باليا
( )1ينظر :التيسير ( ،)081/8والنشر (.)008 /0
( )2ينظر :التيسير ( ،)082 /8ومتن الشاطبية البيت (.)8292
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الوقـــف للــث َالث َيـــا َصــا ُألـــف
َس َالس َال َقد َصد ُروا وج َه األَلف ** فــي َ
قـــرأ البـــزي وابـــن ذكـــوان وحفـــص بإثبـــات األلـــف وحـــذفها وقفـــًا يف قولـــه:
﴿ﯾ﴾ (اإلنســان ،)1 :والوقــف لحفــص بإثبــات األلــف ،وللبــزي وابــن ذكــوان
بحذف األلف ،هو المقدم أدا عء من طريق التيسير ،وقدم الناظم وجه الوقـف بـاأللف
لهم؛ صل عة للفتحة يف الالم باأللف ،ولتعدد رواياته .

يــــــرات
المغ َ
الملق َيـات ** إظ َهــــــا َر َتائ َهــــــا كَــــــ َذا ُ
َخال ُد ُهم ُي َقدن َمن في ُ
قرأ خالد باإلظهـار واإلدغـام يف قولـه تعـالى﴿ :ﮝﮞ﴾ (المرسـالت)2 :
و﴿ﮛﮜ﴾ (العاديات ،)5 :ورواية اإلدغام قرأ هبا الداين على أبي الفت ،،فهـو
الم َقدم من طريق التيسير ،والناظم هنا قدم اإلظهار حيث صر الـداين بلنـه لـم يجـد
اإلدغام مسطور عا عن خالد .
ُم َصيطر َخال ُد ُهـم َقـد َصـد َرا ** إشمـــــــَا ُم َصــــــاده َف َمـــــا فيــــــه مــــــ َرا
قـرأ خــالد بــالوجهين :بالصــاد الخالصـة واإلشــمام يف قولــه تعــالى﴿ :ﯦ﴾
(الغاشية ،)00 :والوجه المقدّ م هو اإلشمام؛ حيث هو طريق التيسير من قراءة الداين
على أبي الفت ،،وقـال يف النشـر" :وال يوجـد نـص عنـه بخالفـه ،وأثبـت لـه الخـالف
فيهمــا صــاحب التيســير ...وتبعــه الشــاطبي"  ،فقــد ورد فيهمــا الخــالف  ،وقــول
الناظم :فما فيه مرا ،أي :ال شك وال جدال يف تقديم وجه اإلشمام لخالد.
الواد ** َفال َيــــــا ُء َأو ع
ال َو ُقــــــل َذا َكـــــــ ُينَــــــاد
َوإن َتقـــف ل ُقن ُبـــ َل بـــ َ
( )8ينظــر :التيســير ( ،)082/8وجــامع البيــان ( ،)020-022 /5والنشــر ( ،)006-002 /0والرســالة
الغراء (.)20 /8
( )0ينظر :التيسير ( ،)892 /8وجامع البيان (.)820 /5
( )5النشر)095 /0( :
( )1ينظر :التيسير ( ،)000 /8وجامع البيان (.)890 - 896 /5
( )2يف نسخة (أ) كتب" :البن كثير"؛ وهذا خالف الصوا  ،وقد يكون سهوا مـن الناسـخ؛ حيـث الخـالف
لقنبل وليس البن كثير ،والمثبت من ( ) و(ج).
( )6المثبت من النسخة (أ) ،وهو أكثر وزنًا ُّ
وأدل معنى ،ويف النسخة ( ) و(ج) .:. ..." :بالياء أو ع
ال وقل وناد".
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يف قولــه تعــالى﴿ :ﭺ﴾ (الفجــر ،)0 :أثبــت اليــاء يف الحــالين البــزي ،ولقنب ـ َل
الخالف بين إثباهتا وصالع فقط كورش أو إثباهتا يف الحـالين كـالبزي ،وهـو مـا قـرأ بـه
الداين على أبي الفت،؛ ولذلك فإن إثبـات اليـاء لقنبـ َل يف الوقـف هـو المقـدم؛ لكونـه
طريق التيسير  ،وهذا الخالف يف إثبات اليـاء يف الوقـف يشـبه الخـالف الـذي تقـدم
ذكره يف البيت رقم )22( :بكلمة( :يناد).
ُثـــم َر َووا فـــي َأن َر َءا ُه َقـــد َما ** ب َقصــــر َهمــــزه َف ُخــــذ ُه ُمح َك َمــــا[]1
يف قوله تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ (العلق ،)2 :قرأ قنبل بقصر الهمـزة وبمـدن ها مثـل
الباقين ،والوجه المقدم له القصر ،ولم ُيذكر يف التيسير غيـره ،وانفـرد الزينبـي بروايـة
المدن عنه مخالفًا للجماعة  ،والوجهان صحيحان ،وقال ابـن الجـزري" :وال شـك
أن القصر أثبت وأص ،عنه من طريـق األداء ،والمـدُّ أقـوى مـن طريـق الـنص ،وهبمـا
آخذ من طريقه؛ جمعًا بين النص واألداء" .
َولــــي دينــــي َقــــد َم ال َبــــ نز ُّي ** إســـــــــــ َك ُ
ان َيائـــــــــــه َو َذا َجلــــــــــــ ُّي
َ
للبــزي يف قولــه تعــالى﴿ :ﭮ ﭯ﴾ (الكــافرون ،)6 :الخــالف بــين فــت ،اليــاء
وإسكاهنا يف (لي) ،والمقـد ُم لـه وجـه اإلسـكان؛ لكونـه المشـهور عـن البـزي ،وقـال
الداين" :وبه آخذ" .

يـل َبعـدُ التكبيـر ** ب َســـــنَ َد َعـــــن َعبـــــد اهلل ابـــــن َكثيـــــر
َس نم َلـ ُه التهل َ

التكبير مروي عن البزي وبه قرأ الداين على شيخه الفارسي ،وما أطلقـه الـبعض
البن كثير بروايتيه فلـيس مـن طريـق التيسـير ،وروايتـه لقنبـل مـن زيـادات الشـاطبي،
ولفظ "اهلل أكرب"هو مـا ورد يف التيسـير ،وزيـادة التهليـل هـي مـن طريـق ابـن حبـا ،
( )8ينظر :جامع البيان (.)091 /5
( )0يف النسخة ( ) و(ج)" :ثم له يف أن"......وهو األصو حيث الضمير يف له يعود على قنبل ،وهو مـن
له الخالف فيها.
( )5ينظر :التيسير ( ،)001 /8وجامع البيان (.)090 /5
( )1النشر (.)115 /0
( )2ينظر :التيسير (.)002 /8
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وموضعه :آخر كل سورة بد عأ من آخـر سـورة الضـحى ،وعلـى ذلـك ال يجـوز القطـع
على البسملة إذا ُوصلت بالتكبير قبلهـا ،واألولـى وصـل التكبيـر بـآخر السـورة ،وإن
شاء قطع عليه وابتدأ بالبسملة موصولة بلول السورة بعدها ،هذا مـا رجحـه الـداين يف
التيسير ،وأما قول الشاطبي" :وبعض له من آخر الليل وصال" ،محمول على التكبير
ألوائل السور ،وليس ذلك من طريق التيسير  ،ومراد الناظم :بلن التهليل يليت بعـده
التكبير البن كثير ،بسند صحي ،،وله فيه أربعة أوجه:
األول :التكبير وحده ،من الشاطبية والطيبة ،للبزي وقنبل.
الثاين :التهليل مـع التكبيـر ،مـن الشـاطبية علـى مـا حققـه المتـولي ومـن الطيبـة،
للبزي وقنبل.
الثالث :التهليل مع التكبير والتحميد ،من الطيبة للبزي ،ومن غير طرق الشاطبية
والطيبة لقنبل.
الرابع :ترك التكبير فقط لقنبل وحده ،من طرق الشاطبية ومن الطيبة .
ُهنَــا ان َت َهــى ُم َرا ُدنَــا َوال َقصــدُ ** َتاري ُخـــــ ُه فـــــي َعـــــا َم َشـ َ
ــــاق َيبـــــدُ
أراد النــاظم أن يبــين يف هــذا البيــت ســنة تــلليف الــنظم ،علــى حســا الجمــل،
وحسا الجمل هذا كان العلماء يحفظون به التاريخ حيث يشير كل حرف إلى رقـم
مشـرقي ،وعـدٌّ مغربـي ،وقـد
معين فتجمع األرقام ويكون التـاريخ ،ولـه عـددان :عـدٌّ
ّ
اعتمد الناظم طريقة أهل المغر يف حسا الجمل.
وحساهبا كالتالي( :شاق يبد) ش ،8222 :أ ،8 :ق ،822 :ي ،0 : ،82 :د1 :
المجموع= 8882هـ ،وهو متوافق مع حياة المؤلف الذي تويف عام 8852هـ.
(شــــاق العبــــد) = 8828هـــــ ،كمــــا ُذكــــر هــــذا اللفــــظ والعــــدد يف كتــــا
( )8ينظر :التيسير ( ،)009 - 006 /8ومتن الشاطبية البيت (.)8855
( )0ينظر :رسالة يف التكبير للسور القرآنية (.)22-21 /8
( )5يف النسخة (ج) (تاريخه يف عام شاق العبـد) ،ويف ( ) (تاريخـه يف عـام العبـد) ،والمثبـت مـن (أ) وهـو
الصوا الموافق لعصر الناظم ووزن البيت.
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القراء والقراءات .
ب الخ َيـ َار َأهـ َل العل ـم ** َأن َيصـــ َف ُحوا َعـــن َجهلنَـــا بـــالحلم
َو َنر َغـ ُ
الز َيـــا َدة ** ُيصـــــلح ُه َمـــــن َجـــــا َد فـــــي اإل َفـــــا َدة
َوإن َي ُكــن َنقــص َأو ن
رغــب النــاظم  يف هنايــة قصــيده بــلن يصــف ،عنــه أهــل العلــم والدرايــة
والمعرفة ،وأن يتصفوا بالحلم حال جهله أو خطـله يف هـذا القصـيد ،فـإن كـان هنـاك
نقص أو زيادة أو خطل ،طلب أن يصلحه من يجيد ويتقن هـذا الفـن والعلـم الجليـل،
وال يبخل عليه بالفائدة.
يم َجـــل َو َعـــ َال ** ب َفضــــــــله َيغفــــــــ ُر ُذ ُنو َبنَــــــــا َو َال
َو َر ُّبنَـــا ال َكـــر ُ
يم
يم ** َف َيا َلـــــ ُه مـــــن َغـــــاف َر بـــــ َذا َعلـــــ ُ
ُي َؤاخ ـ ُذ ال َعب ـدَ بفعل ـه الــذم ُ

يحب الصف،
فيقول إنكم إن تصفحوا وتغفروا فربنا سبحانه وتعالى كريم عظيم
ُّ
عن عبـاده ،ويغفـر بفضـله وجـوده عـن التـائبين ،وال يؤاخـذ العبـد بفعلـه القبـي ،بعـد
التوبة ،فهي تمحو ما قبلها ،وهو سبحانه من صفاته أنه غفور رحيم عليم بكل شيء.
الوالــــــدَ ين َرحيمــــــًا َع ُطوفــــــًا
َر ن بي وباألَش َياخ ُكن َر ُؤوفـًا ** َو َ
الم َعاصـي ** َع َليــه ُتــب ُكــن َلــ ُه فــي الق َصــاص
المذن ُ
ب ُذو َ
َو َعبدُ َك ُ
بدأ يف الدعاء بقوله" :ر ن "وهذه الكلمة هي بداية دعاء األنبيـاء علـيهم السـالم،
فهــي مناجــاة هلل ســبحانه وبعــدها طلــب مــن اهلل أن يــرأف بــه وبحالــه وبالشــيوخ كبــار
السن ،لتعب اإلنسان يف ذلك الوقت وضعف بدنه ،وقد يقصد الناظم شـيوخه الـذين
تلقى عنهم العلم ،ولهـم الفضـل عليـه بعـد اهلل ،وأن يـرحم والديـه ويعطـف سـبحانه
عليهما كما كانا يعطفان على وليدهما صـغيرا ،وطلـب مـن اهلل أن يغفـر ويتـو عـن
العبــد العاصــي ،ويكــون معــه يف حــال القصــاص يــوم القيامــة ،واهلل ســبحانه أرحــم
باإلنسان من أمه.
( )8ينظر :القراء والقراءات بالمغر (.)805 /8
( )0كتبت يف النسختين (أ) و( )" :يف الحلم" ،ويف (ج)" :والحلم" ،وما أثبته أقر للمعنى.
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المصـــ َط َفى َخيـــر األَنَـــام
ُثـــم الصـــ َال ُة َدائ عمـــا َمـــ َع الســـ َالم ** َع َلـــى النبـــ ني ُ

ول الـــــد َوام َما َلـــــ ُه انت َهـــــا ُء ** َكــــــــال َو َال َلــــــــي َس َلــــــــ ُه انق َضــــــــا ُء
ُطـــــ َ
ويف هنايــة الكــالم كمــا يف بدايتــه تســتحب الصــالة والســالم علــى خيــر األنــام،
محمـد رفيــع المقــام ،شـفيعنا يــوم الزحــام ،صــالة دائمـة ال تنقطــع وال تنتهــي ،فخيــر
الكالم ما يبدأ ويختم بالصالة على النبي المصطفى بدر التمام ،عليـه أفضـل الصـالة
وأتم السالم.

َ -822و ُجم َل ُة األَب َيات ُخذ َيـا َقـار ** َما َئـــــة َغيـــــ َر َواحـــــ َد ُم َمـــــار []2
هذا البيت األخير قد يكون من زيادة الناسخ يف النسخة (أ)؛ حيث عدد األبيـات

تسع ة وتسعون بيتًا ،كما ذكر هو يف هذا البيت أهنا مائة غيـر واحـد ،وهـي يف النسـخة
(أ) مائة مـع هـذا البيـت ،وعـدد األبيـات يف النسـخة (أ) خمسـة وتسـعون بيتـًا بـدون
األخيــر ،وقــد أكملــت األبيــات األربعــة الســاقطة مــن هــذه النســخة مــن النســختين
األخرى ،ولم يثبت هذا البيت األخير يف النسختين ( ) و(ج) ،وعدد أبيات النسخة
( ) سبعة وتسعون بيتًا ،وعدد أبيات النسخة (ج) تسعة وتسعون بيتًا.

*

*
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اخلامتة
الحمد هلل حمد عا كثير عا ط نيبًا مباركًا فيه ملئ السماوات واألرض ،وملئ ما بينهما
وملئ ما شاء سبحانه ،على تمام هذا البحث المتواضع ،والصالة والسالم على خيـر
الــورى ،نبــي الهــدى ،المع نلــم األول ،والرســول األكمــل ،القــدوة األتقــى ،والقلــب
األنقى ،وبعد:
فقد ظهر لي بعد االطـالع والشـر لهـذه المنظومـة أهنـا تميـزت بسـهولة اللفـظ
وسالســته ،وجريهــا علــى اللســان بيســر مــن غيــر كلفــة وال مشــقة ،وخرجــت بعــدة
نتائج أهمها:
لفن النظم وإجادته له.
علو كعب كاتب المنظومة و َطرقه ن
 -8ن
 -0منهجه يف تقديم األوجه يف القراءة ،لـم يطـرد علـى نسـق واحـد حيـث يقـدن م
أحيانا الوجه الموافق للتيسير ،وأحيانا يؤخره.
 -5يقدن م الناظم أحيانًا ما عليه العمل عند قراء المغر  ،وهذا ظاهر من تقديمه
ألوجه ممنوعة عند قراء المشارقة.
 -1لم يلتزم الناظم برتتيب أبوا األصول ،وال ترتيب السور يف ذكر المسائل.
 -2اعتمد طريق التيسير والشاطبية غالبًا.

التوصيات:
بالتوسع والتبحر يف فروع فنون القـراءات التـي تفتقـر للمراجـع
أوصي الباحثين
ُّ
والتوسـع
كالمقدم يف األداء ،والتحريرات ،والمسائل الفرعية يف كلمات مخصوصة،
ُّ
يف با معين من أبوا األصول وإعطائه حقه يف البحث والتلخيص والرتتيب.
وقد قضيت مع هذا النظم وقتـا واسـعا ماتعـًا يف شـر ألفاظـه وتقريـب معانيـه،
وتلخيص مسائله بما يفيد القارئ وينفع المتعلم ،كذا أحسب واهلل المسئول أن ينفـع
ن
ولـي ذلـك والقـادر
به ناظمه ،وشارحه ،ومحكمه ،وقارئه ،وأن يجزل به الثوا  ،إنه ُّ
عليه ،وأطلب ممن يقرأ بحثـي ويق نيمـه أن ينظـر إليـه بعـين العـالم المتفـاين والمقـرئ
الحاين ،الذي هدفه اإلصـال والتيسـير ال التشـديد والتعسـير ،فكـل عمـل بشـري ال
يخلو من الخطل والنسيان ،والمؤمن مرآة أخيه ،والحمد هلل ر ن العالمين.
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ملحق املنظومة اليت متَّ شرحها وهي
املصدرة يف اختالف القراء السبعة للشيخ إدريس املنجرة
ـــــــــالم
َ
الحمــــــــدُ هلل َع َلــــــــى الــــــــد َوام ** ُثـــــــــم َع َلـــــــــى نَب نينَـــــــــا الس
َ
َو َه َ
ــر َواة الســـبع َفـــاف َهم َمـــا ُذكـــر
ـــاك َمـــا فيـــه خ َ
ـــالف ُمشـــتَهر ** َعـــن الـ ُّ
ـــــــع التـــــــ َل ُّخر َف َح نقـــــــق َواف َهـــــــم
ــــنه ُم فــــي الت َقـــــدُّ م ** َم َ
ممــــا َبــــدَ ا َع ُ

الر َوا َيــــة ** َعــــــــن األَ َفاضــــــــل َذوي الدن َرا َيــــــــة
ك ََمــــا بــــه َصــــحت َلنَــــا ن
ــــق فـــــي اإل َبا َنـــــة
ــــف َوالتوفيـ َ
واهلل َر نبــــــــي َأ َســــــــ َل ُل اإل َعا َنــــــــة ** َوال ُّلطـ َ
َ
ـور َتين ** لل َبصـــــر َوالشـــــام َو َور َ
ش ُد َ
ون َمـــــين
الس َ
َو َصد ُروا بالسكت َبـي َن ُّ
ــــع َوالنـــــاس ** بـــــال َعكس َل ُهـــــم ُهـــــدي َت للق َيـــــاس
إال عنـــــدَ ال َف َلـــــق َمـ َ
ــر ُهم
ـــــم َل َة التــــــي َل ُهــــــم ** فـــي األَر َبـــع ُ
الزهـــر َو َلـــي َس َعصـ ُ
َو َقــــــدن َم ال َبسـ َ
يســـــى َوالـــــدُّ وري بنَقـــــ َل ُمن َجـــــل
المن َفصــــل ** لع َ
َو َقــــدن م اإلشــــ َب َ
اع فــــي ُ
ه َشــــــا ُم ُهم ُي َقــــــدن ُم التســــــهي َال ** فـــــــي نَحـــــــو َءانـ َ
ــــــيال
ــــــذر َت ُهم َجمـ َ
َ ** فــــــي وســــــط َزائـ َ
ـــــد ُخــــــذ َأصــــــ َل ُه
َــــذ َ
ــــز ُة ك َ
اك َأيضــــًا مثلــــ ُه
َو َحم َ
َ َ
ــل َلــدَ ى وق َ
ــف َع َلــى ** َبــــــا ك ََشــــــي َء َل َه َمــــــا َمعــــــًاَ ،وال
َو َقــدن م النق َ
ـــال ** َو َقـــــدن م النقـ َ
ــــال
ــــل َو َســـــكتًا َقـــــد َعـ َ
مـــز َة َع َلـــى َمـــا ُنق َ
َوق َ
ـــف ل َح َ
َــــــــذ َ
ــــــــز َة ك َ
ــــــــؤا
اك َفــــــــاء ُك ُف َ
ــــزؤا ** ل َحم َ
الوقـ َ
ــــزاي ُهـ ُ
ــــف بـ َ
َو َقـــــدن م َ
ـــع النــــاس
اع ُقـل فـي النـاس ** لل َمــــازني ال َبصــــري َجميـ َ
َو َصد َر اإلض َج َ
َو َقــــدن م اإلخ َفــــا َء فــــي َبــــارئ ُكم ** للــــــدُّ وري َمــــــع نَظيــــــره َيــــــل ُمر ُكم
ــــــــــرا ُم
ــــم اإلدغـــــا ُم ** ُم َقــــــــــدم َلـــــــــــ ُه َأ َيــــــــــا كـ
َ
َونَحـ َ
ــــو َيغفـــــر َل ُكـ ُ
ـــزي ** َفال َهـــــــــا ُء َأو ع
ال َو َتـــــــــرك ُيجـــــــــزي
َوإن َتقــــف بنَحــــو ل َمــــه لل َبـ ن
يم فـــي الـ ن
ــذكر ُألـــف
ـــو َ
ــراه َ
ان ُي َقــــد ُم األَلــــف ** فـــي َلفـــظ إبـ َ
َوالبــــن َذكـ َ
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ــــال ** ألَح َمــــــــدَ التســــــــه ُيل َقــــــــدن َم َأو َال
َوفـــــي َألَعنَـــــ َت ُكم َقـــــد ان َجـ َ
الر َضــــــى الجـَـــــــ ََواد
ــــص ُط ُقــــل بالصــــاد ** َقــــــدن م لخــــــالد ن
َو َبصــــ َط عة َيبـ ُ
ـــــالف
ان َلــدَ ى األعـ َـراف ** َو َيبـــــــ ُص ُط اعكســــــ ُه بــــــال خـ َ
ـن َذكـ َـو َ
َكـ َـذا ابـ ُ
ــــع النضــــير َزا َد ُهــــم َيــــا َقــــار []8
اع فــي الح َمــار ** َم َ
ــج َ
َقــدن م َلــ ُه اإلض َ
ــــار َح نقــــق َمــــا َح َكــــوا
ُي َع ن
ــذ ُ َمــن البــن كَثيــرهم َر َووا ** ُي َقــــد ُم اإلظ َه ُ
ــــــــال إشـــــــــ َكال
َ
ــــــــئ ب
ه َشــــــا ُم ُهم َصــــــد َر باإلد َخــــــال ** فــــــــي َأ ُؤنب
ُ
َـــــذ َ
اك َأ ُءلقـــــي َمـــــع َأ ُءنـــــز َال ** َلكــــــــن فيه َمــــــــا َأخيــــــــر عا َســــــــه َال
ك َ
َ

ـــــع الن َظــــــائر ه َشــــــام ** بال َقصــــــر َأو ع
ـــــرام
ُيـ َ
ال ُهــــــدي ُتم َيــــــا كـ َ
ـــــؤ نده َمـ َ

ــــال
ال ** فـــــي ُكنـــــ ُت ُم َو َظلـــــ ُت ُم ك ََمـــــا ان َجـ َ
ــــــز ني َقـــــــدن م َأو ع
َوالشـــــــدُّ لل َبـ ن
ـــــــرن ال َيــــــــا َء
َوله َشـــــــا َم َتحـــــــــ َس َبن التـــــــا َء ** ب َهــــــــا اب َتــــــــدئ و َأ نخـ َ
ــــــؤ نخ ُر اإل َما َلـــــــة ** ضـــــــ َعافًا َءاتيـ َ
ــــــال َم َحا َلـــــــة
ــــــك بـ َ
َخ َال ُد ُهـــــــم ُيـ َ
ــــال
َو َمــــــال للك َســــــائي َقــــــدن م َأو َال ** َوق َفـــــًا َع َلـــــى المـــــيم َو َال ُمـــــ ُه َتـ َ
ـــــت مــــــن َر َدا
ـــــال َد َبــــــدَ ا ** ببــــــدء اإلد َغــــــام ُوقيـ َ
اهلل ل َخـ َ
َبــــــل َط َبـ َ
ـــــع ُ
ــــــــذ َ
ــــــــيم ُهم َكـ َ
اك فـــــــــي ُأ َواري
ــواري ** َتمـ
ُ
اع فـــي ُيـ َ
ــج َ
َو َصـــد َر اإلضـ َ
ــــــــال ** بــــــــه اب َتــــــــدَ ا ه َشــــــــا ُم َال ُم َحـ ُ
ـــــــال
ُ
َأئــــــــن َكم َو َبا َبــــــــ ُه اإلد َخ
َ
ــــال
انج َ
َلف ُ
لســوس إن َأ َتــى ب َ
الــــراء َ
ــال ** ُســــ ُكون َبعــــدَ ُه ففــــي َ
ــظ َر َأى ل ُّ
ـــر اإل َما َلــــة ** َقا َلـــــــ ُه َأهـ ُ
الج َزا َلـــــــه
ــــــل العلـــــــم َو َ
ُخلــــفَ ،و َلكــــن َأخـ َ
ون َبعــــدَ ُه ** ُي َقــــــدن ُم ال َفــــــت ََ ،ف َح نصــــــل ُرشــــــدَ ُه
الســــ ُك ُ
يمــــا ُّ
َو ُشــــع َب ُة ف َ
ــــــو َ
ان ُخلــــــف َشــــــه ُير
َوإن َأ َتـــــى مـــــن َبعـــــده َضـــــم ُير ** َفالبــــــن َذك َ
ـــــــر ال َفــــــــت َ ،بــــــــدُ ون َمــــــــين
الحـــرفين ** َو َأخـ َ
اع فـــي َ
ــج َ
ُيقـــدن م اإلضـ َ
ـــاجونني َف َح نقــــق َكــــي َتفــــي
َوله َشــــا َم َقــــدن م التخفيـ َ
ـــف فــــي ** ُنــــون ُت َحـ ُّ
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ـــــو َ
ان َف َح نقــــــق َوانتَبــــــه
الصـــ َل َة فـــي َهـــاء اقتَـــده ** لنَجــــــــل َذكـ َ
َو َقـــدن م ن
ــــرا
ــــر َحقي عقـــــا َقـــــد َجـ َ
ـــــرا ** ُي َقـــــدن ُم ال َكسـ َ
َو ُشــــــع َب ُة فــــــي َأنهــــــا إ َذا َقـ َ
َ
ان ب َكس َ
ــــــو َ
ــــــر َفــــــافهم
ـــــع النظيــــــر َقــــــدن م ** لنَجــــــل َذك َ
ب َرح َمــــــة َمـ َ
ـــيس ** َوجـــــ ُه الـ ن
ــــيس
ــــذي فـــــي َوزنـــــه َرئـ َ
ـــر َيــــا ُشــــع َبة فــــي َب َئـ َ
َو َأخـ َ
ـــــــال
ـــــــت َيـــــــا عء َواق عفـــــــا َو َموص َ
ــــال ** ُيثب
ُ
ه َشــــا ُم ُهم َقــــد َم كيــــدُ ون َف َ
َهـ َ
اع َح نصــل مــا رووا []0
ــذك َو َ
ــار َو َأد َرا ُكـــم لـ َ
ـج ُ
ان َح َكـــوا ** ُيقــد ُم اإلضـ َ
المــــــــدُّ َكـ َ
ـــــــم
ألَح َمــــدَ ال َب ن
ـــــــذا َال ُأقسـ ُ
ــــم ** ُي َقــــــــد ُم َ
ــــز ني فــــي َأد َرا ُك ُ
ـــــوان
َو َقــدن َمن فـــي النُّــون مـــن تتبعـــان ** َتخفيف َهـــــا ل َعبـــــد اهلل ابـــــن َذك َ
الحــــــذف واإلث َبــــــات ُخــــــذ َب َيــــــان
الوج َهـــــان ** َ
َو ُقن ُبــــ َل فـــــي نَر َتـــــع َ
ـــــرام
ـــــؤخر نلـ َ
ـــــم َها ُمـ َ
َهي َ
المـ َ
ـــــت َ
ــت ب َفــت ،التــاء َصــد َر ه َشــام ** َو َضـ ُّ
ألَح َمدَ ال َب نـز ني فـي َيـاي َئس ال َبـدَ ل ** ُم َقــــــــدم َلــــــــ ُه َف َح نقــــــــق ال َع َمــــــــل
َأفئـــــدَ ة بال َيـــــاء َصـــــد َر ه َشـــــام ** ب َه َ
ــــذا َقــــد َصــــحت ر َوا َيــــ ُة األَنَــــام
ـــــف
ـــــزة َبعـــــدُ َيق ُ
الهم َ
ف ** َوال َب ن
الحـــذ ُ
ـــــز فـــــي َ
َائي َ
َو َقـــدن َمن فـــي ُشـ َ
ــرك َ
بالرضـــــــوان
َيجــــزين الـ ن
ـــوان ** ُم َقـــــــد ُم ال َيـــــــاء َت ُفـــــــز ن
ين البــــن َذكـ َ
ـــذ َ
َ
ـجاع ** ُق َبيـ َ
ـــــــــزاع
َ
ـــــــــة بـ
ـــــــــل َفت َحـ
ـــــــــال نـ َ
لسوســي باإلضـ َ
َحر َفــي َن َئــا ل ُّ

ـــــذ َ
ان بـ َ
ـــــو َ
اك َحك ُمــــــوا
َتســــ َئ َلن َني اإلث َبـ ُ
ـــات فيــــه َقــــد ُموا ** لنَجــــــل َذكـ َ
ـــز ُة القطـــع لشـــعبة قـــدموا ** َمـــع َمـــدن َها فـــي َقـ َ
ــال َءا ُتـــوني اع َل ُمـــوا
َو َهم َ
اعـــــــــا
اعا ** ب َيــــــــاء َمـــــــــر َي َم َت ُكـــــــــن ُم َط َ
ن
ـــج َ
ـــي اإلض َ
ـــرن ل ُّ
وأخ َ
لسوس ن
الخ َبــــر ** فــــي َأئـ َ
ـــت عنــــدَ ُه اشــــت ََهر
َوالبــــن َذكــــ َو َ
ـــذا َمــــا مـ ُّ
ان ُي َقــــد ُم َ
ــز َة َبــدَ ا فــي ال َوقــــف ** َتــــــ َل ُّخر اإل َ
ــــــــال َيشـــــــف
ع
دغــــــام نَق
رئيــًا لحم َ
الوصــ ُ
ـــــم
َو َيتقـــــــــه إســـــــــ َكا ُن ُه ُم َقـــــــــد ُم ** ل َخــــــالد َو َ
ــــــل َبعــــــدُ ُيع َلـ ُ
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ـــــات ** َقدن مــــــــــ ُه للـــــــــث َالث ُهـــــــــم َو َال ُت
َوإن َتقـــــف َءا َتـــــان َي اإلث َب ُ

ـــــو َ
ـم فـي التـاء َج َـرا ** ُم َقــــــدم َكـ َ
ـــــرا
َو ُتخ َر ُج َ
ـــــن َذكـ َ
ـــــذا ابـ ُ
ان َقـ َ
ون الض ُّ
َوك َســـفًا ه َشـــا ُم ُهم َقـــد َصـــد َرا ** ُســــــ ُك ُ
ــــــرا
ون ســـــــينه َو َلـ َ
ــــــيس ُمن َكـ َ
ـــــيهن َف َح نقــــــق َواع َل َمــــــا
َضعفًا َلدَ ى الث َالث َحفص َقـد َما ** بــــــال َفت ،فـ ن
ــــع ال َبصـــــر ني
َو َقـــــــدن م اإلســـــــ َك َ
ـــــــز ني ** فـــــي َيـــــاء َوالالئـــــي َمـ َ
ان لل َب ن
ــــال إل َبـــــاس []5
الوصـــــل بـ َ
ــو َ
ان فــي إل َيــاس ** ب َهمـ َ
ــــزة َ
ــن َذك َ
َو َصــد َر اب ُ
الــواو ** ُم َقـــــــــدم َلـــــــــ ُه َف ُخـــــــــذ َيـــــــــا َراو
الســوق َهم ُ
ــز َ
َو ُقن ُبــل فــي ُّ
َ
َـــــــــذا ه َشـــــــــام َثـــــــــان
َو َير َضــــ ُه للــــدُّ وري باإلســــ َكان ** ُم َقـــــــــدم ك
ـــــق فيــــــه ُرشــــــدُ ُكم
ُثــــم َلــــ ُه التســــه ُيل فــــي َأئــــن ُكم ** ُب َعيـــــــدَ ُه التحقيـ ُ
َو َقـــدم التشـــديدَ فـــي مـــيم َلـــدَ ى ** َلمــــــــا َم َتــــــــاع له َشــــــــا َم ُمرشــــــــدَ ا
ين َقبـ َ
ــــــز ُّي ُهم َقــــــد َم َوجــــــ َه التــــــاء ** فــــــي ُتنــــــذ َر الـ ن
ـــــل ال َيــــــاء
ـــــذ َ
َب ن
يحا َيــــا َلــــ ُه
ـــر َيــــا َصــــا َلــــ ُه ** فــــي َءانفــــًا نَقــــالع َصــــح ع
و َقــــدن م ال َقصـ َ
َمـــن لـــم َي ُتـــب ُي َقـــدن ُم اإلد َغا َمـــا ** َخال ُد ُهــــــــــم َفــــــــــات َبع األَع َال َمــــــــــا
ـــــج َال
َو َقـدن م اإلث َبـ َ
الوقــف َع َلــى ** ُينَـــــادي لل َم نكـــــي َف ُخـــــذ ُه ُمس َ
ـات فــي َ
َ
ــــص َال َخــــال َد َفــــاف َهم ال ُفنُــــون
َو َصــــــــد ُروا بالصــــــــاد فــــــــي ** ل َحف
الر َوا َيــــــــــ ُة َلــــــــــ ُه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكط ُ
ُ
ات ن
َسر َــر ُه
ــين َقــدن م
المن َشــ َئ ُ
ون ** ل ُشــــــــــع َب َة بــــــــــه ن
الش ُ
الم َص َو ُ
ــــس األول
َومــــي ُم َيطمــــث َصــــدن َرن ل َعلــــي ** ب َكســـــره فـــــي الثـــــان َعكـ ُ
ــزوا َم َعـــا ** ُي َقـــــدن ُم الضـــــم َح َكـــــا ُه َمـــــن َو َعـــــا
َو ُشـــع َب ُة فـــي َقولـــه ان ُشـ ُ
ـــــــر َأ َقبـــــــــ َل ال َيــــــــاء
َكـــــي َال َي ُكـ َ
ــــون ُدو َلـــــ عة بالتـــــاء ** ه َشــــــــا ُم ُهم َقـ َ
ــــوان
الرضـ َ
ـــوان ** فـــــي َل َقـــــد َزينـــــا َت ُفـــــز ب ن
َو َقــــدن م اإلد َغــــا َم البــــن َذكـ َ
ــــــو َ
ان ب َيـــــــا َواشــــــــت ََه َرا
َ
َيـــــــذك ُر َ
ون ُيؤمنُـ
ــــــون َصـــــــد َرا ** لنَجـــــــل َذكـ َ
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ـــــــالم
فـــي ُل َبـــد عا ه َشـــا ُم ُهم فـــي الـــالم ** ُي َقــــــــدن ُم الضــــــــم َة فــــــــي ال َكـ َ
الوقــف للــث َالث َيــا َصــا ُألــف
َس َالس َال َقد َصد ُروا وج َه األَلـف ** فــي َ
ــــــار َتائ َهــــــا ك َ
يــــــرات
المغ َ
َــــــذا ُ
الملق َيــات ** إظ َه َ
َخال ُد ُهــم ُي َقــدن َمن فــي ُ
ـــــرا
ُم َصـــيطر َخال ُد ُهـــم َقـــد َصـــد َرا ** إشمـــــــَا ُم َصـــــاده َف َمـــــا فيـــــه م َ
ـــــــالواد ** َفال َيـــــــا ُء َأو ع
ال َو ُقـــــــل َذا َكــــــــ ُينَـــــــاد
َوإن َتقـــــــف ل ُقن ُبـــــــ َل ب
َ
ُثــــــم َر َووا فــــــي َأن َر َءا ُه َقــــــد َما ** ب َقصــــر َهمــــزه َف ُخــــذ ُه ُمح َك َمــــا[]1
ــــــز ُّي ** إســـــــــــ َك ُ
ـــــــــــي
ان َيائـــــــــــه َو َذا َجل
ــــــي دينــــــي َقــــــد َم ال َب ن
ُّ
َول َ
ــل َبعـــدُ التكبيـــر ** ب َســـــن ََد َعـــــن َعبـــــد اهلل ابـــــن كَثيـــــر
ــم َلـــ ُه التهليـ َ
َسـ ن
يخــــــ ُه فــــــي َعــــــا َم َشـ َ
ُهنَــــا انت ََهــــى ُم َرا ُدنَــــا َوال َقصــــدُ ** َتار ُ
ـــــاق َيبــــــدُ
ـــل العلــــم ** َأن َيصــــ َف ُحوا َعــــن َجهلنَــــا بــــالحلم
ـــار َأهـ َ
َونَر َغـ ُ
ـــب الخ َيـ َ
الز َيـــــا َدة ** ُيصـــــلح ُه َمـــــن َجـــــا َد فـــــي اإل َفـــــا َدة
َوإن َي ُكـــــن نَقـــــص َأو ن
ــــــــــر ُذ ُنو َبنَــــــــــا َو َال
ــــال ** ب َفضــــــــــله َيغف
يم َجـــــل َو َعـ َ
ُ
َو َر ُّبنَـــــا ال َكـــــر ُ
يم ** َف َيا َلــــــ ُه مــــــن َغــــــاف َر ب َ
ــــــيم
ُي َؤاخـ ُ
ــــــذا َعل ُ
ـــذ ال َعبــــدَ بفعلــــه الــــذم ُ
الوالــــــــدَ ين َرحيمــــــــًا َع ُطوفــــــــًا
َر ن بــي وباألَش ـ َياخ ُكــن َر ُؤوفــًا ** َو َ

الم َعاصــي ** َع َليـــه ُتـــب ُكـــن َلـــ ُه فـــي الق َصـــاص
المــذن ُ
ب ُذو َ
َو َعبــدُ َك ُ
َ
المصـــ َط َفى َخيـــر األَ َنـــام
ــع السـ َ
ُثـــم الصـ َ
ــي ُ
ــال ُة َدائ عمـــا َمـ َ
ــالم ** َعلـــى النبـ ن

ــــول الـــــد َوام َما َلـــــ ُه انت َهـــــا ُء ** كَـــــــال َو َال َلـــــــي َس َلـــــــ ُه انق َضـــــــا ُء
ُطـ َ
 -822وجم َلـــ ُة األَبيـــات ُخـــذ يـــا َقـــار ** ما َئـــــــة َغيـــــــر واحـ َ
ــــــد ُم َمـــــــار []2
َ َ
َ
َ ُ
َ
َ

*

*
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املصادر واملراجع
-8

إبراز الضمير من أسـرار التصـدير ،تـلليف :محمـد بـن عبـد السـالم الفاسـي
ت(8081هـ) ،تحقيق :د.بوشتا أزاييط ،الناشـر :وزارة األوقـاف والشـؤون
اإلسالمية ،المغر  ،الطبعة :األولى 8155هـ.

-0

إبراز المعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ،تلليف :القاسم بن فيره بن
خلف بن أحمد الرعيني ،أبو محمد الشاطبي (ت 202هـ).

-5

إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،تلليف :أحمد بن محمد بـن
الدمياطي ،شها الدين الشهير بالبناء (ت 8882هـ) ،المحقق :أنس
أحمد
ّ
مهــرة ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة  -لبنــان ،الطبعــة :الثالثــة0226 ،م -
8102هـ ،عدد األجزاء.8 :

-1

مدرس القـراءات بالمسـجد
أجوبة القراء الفضالء ،تلليف :د إيها فكري ،ن
النبوي ،الناشر :المكتبة اإلسالمية بالقاهرة ،الطبعة :األولى 8100هـ.

-2

اإلحسان يف تقريب صحي ،ابن حبان ،تلليف :محمد بن حبان بن أحمد بـن
حبان ،التميمي ،أبو حاتم ،الـدارمي ،ال ُبسـتي (ت 521هــ) ،ترتيـب :األميـر
عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي (ت  250هــ)،حققـه وخـرج أحاديثـه
وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،الناشـر :مؤسسـة الرسـالة ،بيـروت ،الطبعـة:
األولى8129 ،هـ ،عدد األجزاء.89 :

-6

اخــتالف وجــوه طــرق النشــر مــع بيــان المقــدم أدا عء ،تــلليف :د.بشــير أحمــد
دعبس ،الناشر :دار الصحابة بطنطا ،الطبعة :األولى 8152هـ 0220 -م.

-2

اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة ،تلليف :أبي الطيب عبـد المـنعم بـن
عبيد اهلل بن غلبون (ت590هـ) ،دراسة وتحقيق :د.باسم بن حمدي السيد،
جائزة األمير سلطان الدولية ،الطبعة :األولى 8150هـ0288 -م.

 -9األعالم ،المؤلف :خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس،
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الزركلــي الدمشــقي (المتــوىف 8506 :هـــ) ،الناشــر :دار العلــم للماليــين،
الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  0220م.
 -0إمتـ َا ُع ال ُف َضــالء ب َتــراجم القـ ّـراء فيمــا َبعــدَ ال َقــرن الثــامن الهجــري ،المؤلــف:
إلياس بن أحمد حسين  -الشهير بالسـاعايت  -بـن سـليمان بـن مقبـول علـي
الزعبـي ،الناشـر :دار
الربماوي ،تقديمَ :فضيلة المقرئ الشـيخ محمـد تمـيم ّ
النــدوة العالميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،الطبعــة :األولــى 8108 ،هـــ -
 0222م ،عدد األجزاء.0 :
محمـد بـن عبـد
محمـد بـن ّ
 -82تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،المؤلـف ّ :
ــرزاق الحســـيني ،أبـــو الفـــيض ،المل ّقـــب بمرتضـــى ،الزبيـــدي ،تحقيـــق:
الـ ّ
مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية ،عدد األجزاء.12 :
 -88تاريخ القراءات يف المشرق والمغر  ،تلليف :د.محمـد المختـار ولـد أبـاه،
الناشر :المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو ،سنة الطبع:
8100هـ 0228 -م.
 -80التجريد لبغيـة المريـد يف القـراءات السـبع ،تـلليف :أبـي القاسـم عبـد الـرحمن بـن
عتيق المعـروف بـابن الفحـام الصـقلي (ت286هــ) ،دراسـة وتحقيـق :د.ضـاري
إبراهيم الدوري ،الناشر :دار عمار ،الطبعة :األولى 8100هـ0220 -م.
 -85تحبير التيسـير يف القـراءات العشـر ،المؤلـف :شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن
الجــزري ،محمــد بــن محمــد بــن يوســف (المتــوىف955 :هـــ) ،المحقــق :د.
أحمد محمد مفل ،القضاة ،الناشر :دار الفرقان  -األردن  /عمـان ،الطبعـة:
األولى8108 ،هـ 0222 -م ،عدد األجزاء.8 :
 -81التــذكرة يف القــراءات ،المؤلــف /الشــيخ أبــي الحســن طــاهر بــن عبــد المــنعم بــن
غلبون( ،المتوىف500 :هــ) ،المحقـق :د /سـعيد صـال ،زعيمـة ،الناشـر :دار ابـن
خلدون -اإلسكندرية ،الطبعة :األولى 8100هـ 0228 -م ،عدد األجزاء.8 :
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 -82تقييــد وقــف القــرآن الكــريم ،تــلليف :محمــد بــن أبــي جمعــة الهبطــي ،تحقيــق :د.
الحسن بن أحمد وكاك ،مطبعة النجا الجديدة  -الدار البيضاء8188 -هـ.
 -86تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السـبع ،تـلليف :أبـي علـي
الحسن بن خلف بن عبـداهلل ابـن بليمـة (ت281هــ) ،تحقيـقُ :سـ َبيع حمـزة
حاكمي ،الناشر :دار القبلة -جدة ،مؤسسة علوم القرآن  -بيـروت ،الطبعـة:
األولى 8120هـ 8099 -م.
 -82التمهيد يف علم التجويد ،المؤلـف :شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،
محمــد بــن محمــد بــن يوســف (المتــوىف955 :هـــ) ،تحقيــق :الــدكتور علــى
حسين البوا  ،الناشر :مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة :األولى8122 ،هـ
  8092م ،عدد األجزاء.8 : -89التيسير يف القراءات السبع ،المؤلف :عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبـو
عمرو الداين (المتوىف111 :هـ) ،المحقق :اوتو تريزل ،الناشـر :دار الكتـا
العربي  -بيروت ،الطبعة :الثانية8121 ،هـ8091 /م ،عدد األجزاء.8 :
 -80جـامع البيــان يف القـراءات الســبع ،تــلليف :أبـي عمــرو عثمــان بـن ســعيد بــن
عثمـان بـن عمــرو الـداين (ت111هــ) ،تحقيــق :أ.عبـد الـرحيم الطهــروين و
د.يحيــى مــراد ،الناشــر :دار الحــديث  -القــاهرة ،ســنة الطبــع8102 :هـــ -
0226م ،عدد المجلدات.5 :
 -02الدر النثير والعذ النمير «يف شر مشكالت وحل مقفالت اشـتمل عليهـا
كتــا التيســير ألبــي عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداين (المتــوىف  111هـــ)»،
المؤلف :عبد الواحد بن محمد بـن علـي ابـن أبـي السـداد األمـوي المـالقي
(المتوىف 222 :هـ) ،تحقيق ودراسة :أحمـد عبـد اهلل أحمـد المقـرئ ،أصـل
الكتا  :أطروحة دكتوراه للمحقق ،الناشـر :دار الفنـون للطباعـة والنشـر -
جدة ،عام النشر 8188 :هـ  8002 -م ،عدد األجزاء.1 :
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 -08الرســالة الغــراء يف األوجـــه المقدمــة يف األداء ،المؤلـــف :د .علــي محمـــد
النحاس ،راجعهـا :عبـد الـرزاق السـيد البكـري ،الناشـر :اآلدا  10ميـدان
األوبرا ،الطبعة :األولى8180هـ8008-م.
 -00رســالة يف التكبيــر للســور القرآنيــة ،تــلليف :محمــد أبــو الخيــر ،الناشــر :دار
الصحابة للرتاث بطنطا ،الطبعة :األولى.
 -05السبعة يف القراءات ،المؤلف :أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر
ابن مجاهد البغدادي (المتوىف501 :هـ) ،المحقق :شـوقي ضـيف ،الناشـر:
دار المعارف  -مصر ،الطبعة :الثانية8122 ،هـ ،عدد األجزاء.8 :
 -01سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمـن أقـرب مـن العلمـاء والصـلحاء بفـاس،
تلليف :أبي عبد اهلل محمد بن جعفر بـن إدريـس الكتـاين ،تحقيـق :د.محمـد
حمــزة علــي الكتــاين ،الناشــر :الموســوعة الكتانيــة لت ـاريخ فــاس ( ،)1عــدد
األجزاء.5 :
 -02سنن ابن ماجة ،المؤلف :ابـن ماجـة أبـو عبـد اهلل محمـد بـن يزيـد القزوينـي
(تويف025 :هـ) ،كتب حواشيه :محمود خليل ،الناشر :مكتبة أبي المعاطي،
عدد األجزاء.2 :
 -06سنن النسائي الكربى ،تلليف :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسـائي ،الناشـر:
دار الكتــب العلميــة  -بيــروت ،الطبعــة األولــى  ،8008 - 8188تحقيــق :د.عبــد
الغفار سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن ،عدد األجزاء.6 :
 -02شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية ،المؤلف :محمد بن محمد بـن عمـر
ابن علي ابن سالم مخلوف (المتوىف8562 :هــ) ،علـق عليـه :عبـد المجيـد
خيــالي ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ،الطبعــة :األولــى 8101 ،هـــ -
 0225م ،عدد األجزاء.0 :
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 -09شر التحريـرات المرضـية علـى مـتن الشـاطبية ،المؤلـف :محمـد بـن عيـد
الشعباين ،مراجعة :جمال الدين شرف ،الناشر :دار الصحابة بطنطا ،الطبعة:
األولى 8102هـ 0226 -م.
 -00شر رياض الصالحين ،لإلمام النووي (ت626هـ) ،شرحه :الشيخ محمـد
ابن صال ،العثيمين (ت8108هـ) ،حققه وخـرج أحاديثـه :د.عبـد الـرحمن
الهاشــمي ،الناشــر :مؤسســة المختــار ،الطبعــة :األولــى 8106هـــ ،عــدد
األجزاء.1:
 -52شر طيبة النشـر يف القـراءات العشـر ،تـلليف :شـها الـدين أبـي بكـر أحمـد بـن
محمد بن محمد "ابن الناظم"(ت925هـ) ،تحقيق :الشـيخ جمـال الـدين محمـد
شرف ،الناشر :دار الصحابة للرتاث بطنطا ،سنة الطبع8106 :هـ 0222 -م.
 -58الصحا يف اللغـة ،تـلليف :أبـي نصـر إسـماعيل الجـوهري الفرابـي ،برتقـيم
المكتبة الشاملة.
 -50العنوان يف القراءات السبع ،المؤلف :أبو طاهر إسماعيل بن خلـف المقـرئ
األنصــاري السرقســطي (المتــوىف122 :هـــ) ،المحقــق( :د .زهيــر زاهــد -
د.خليــل العطيــة) (كليــة اآلدا  -جامعــة البصــرة) ،الناشــر :عــالم الكتــب،
بيروت ،عام8122 :هـ ،عدد األجزاء.8 :
 -55غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار ،تلليف :أبي العالء الحسـن
ابن أحمد الهمذاين (ت260هـ) ،دراسة وتحقيق :د.أشرف محمـد طلعـت،
الناشــر :الجماعــة الخيريــة بجــدة ،الطبعــة :األولــى 8181هـــ 8001 -م،
المجلدات :اثنان.
 -51غيــث النفــع يف القــراءات الســبع ،المؤلــف :علــي بــن محمــد بــن ســالم ،أبــو
الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالكي (المتـوىف8889 :هــ) ،الناشـر:
دار الكتب العلمية  -بيروت ،المحقق :أحمد محمود عبد السميع الشافعي
الحفيان ،الطبعة :األولى 8102 ،هـ  0221 -م ،عدد األجزاء.8 :
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 -52فريدة الدهر يف تلصيل وجمـع القـراءات ،المؤلـف :محمـد إبـراهيم محمـد
ســالم (المتــوىف8152 :هـــ) ،الناشــر :دار البيــان العربــى-القــاهرة ،الطبعــة:
األولى 8101 ،هـ 0225-م ،عدد األجزاء.1 :
 -56فهرس الفهارس واألثبات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـالت،
المؤلف :عبد الحي بن عبد الكبير الكتاين ،المحقق :إحسان عباس ،الناشر:
دار الغــر اإلســالمي  -بيــروت ص ،2292/885 : .الطبعــة :الثانيــة،
8090م ،عدد األجزاء.0 :
 -52القاموس المحيط ،المؤلف  :محمد بن يعقو الفيروزآبادي ،عدد األجزاء .8 :
 -59القــراء والقــراءات بــالمغر  ،تــلليف :ســعيد اعــرا  ،الناشــر :دار الغــر
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة :األولى 8182هـ  8002 /م.
 -50القــول البــديع يف الصــالة علــى الحبيــب الشــفيع ،تــلليف :محمــد بــن عبــد
الــرحمن الســخاوي (ت020هـــ) ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة -بيــروت-
لبنان ،الطبعة :األولى 8122هـ.
 -12الكايف يف القراءات السبع ،تلليف :أبي عبـد اهلل محمـد بـن شـري ،بـن أحمـد
الرعينــي األشــبيلي المقــرئ( ،ت 126هـــ) ،تحقيــق :الشــيخ جمــال الــدين
محمد شرف ،الناشر :دار الصحابة للرتاث بطنطا ،سـنة الطبـع8102 :هــ -
0226م.
 -18الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها ،المؤلف :يوسف بن علـي بـن
الهـ َـذلي اليشــكري المغربــي
جبــارة بــن محمــد بــن عقيــل بــن ســواده أبــو القاســم ُ
(المتــوىف162 :هـــ) ،المحقــق :جمــال بــن الســيد بــن رفــاعي الشــايب ،الناشــر:
مؤسسة سما ،الطبعة :األولى 8109 ،هـ  0222 -م ،عدد األجزاء.8 :
 -10الكليــات  -معجــم يف المصــطلحات والفــروق اللغويــة ،تــلليف :أبــو البقــاء
أيــو بــن موســى الحســيني الكفــومي ،تحقيــق :عــدنان درويــش  -محمــد
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المصـــري ،عـــدد األجـــزاء  ،8 :دار النشـــر :مؤسســـة الرســـالة  -بيـــروت -
8180هـ 8009-م.
 -15كنز المعاين بشر حرز األماين المعروف بشر شعلة ،تلليف :أبي عبد اهلل محمد
ابن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (ت626هـ) ،المكتبة األزهرية ،مصر.
 -11كنــز المعــاين بتحريــر حــرز األمــاين ،نظــم الشــيخ :ســليمان بــن حســين بــن
الجمــزوري ،دراســة وتحقيــق :عبــد العظــيم بــن إبــراهيم بــن عبــد العظــيم،
الناشر :المكتبة األزهرية للرتاث والجزيرة للنشر ،الطبعة :األولى 8150هـ
 0280م. -12الكنز يف القراءات العشر ،المؤلف :أبو محمد ،عبد اهلل بن عبـد المـؤمن بـن
الواسطي المقرئ تـاج الـدين
الوجيه بن عبد اهلل بن على ابن المبارك التّاجر
ّ

ويقال نجم الدين (المتوىف218 :هـ) ،المحقق :د .خالد المشهداين ،الناشر:
مكتبة الثقافة الدينية  -القاهرة ،الطبعة :األولى 8102 ،هـ  0221 -م ،عدد
األجزاء.0 :
 -16لسان العـر  ،المؤلـف :محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفريقـي المصـري،
الناشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة األولى ،عدد األجزاء .82 :
 -12لطــائف اإلشــارات لفنــون القــراءات ،تــلليف :شــها الــدين القســطالين،
تحقيق :عامر السيد عثمان و عبد الصبور شاهين ،الناشر :المجلس األعلـى
للشئون اإلسالمية  -القاهرة ،سنة الطبع8500 :هـ 8025 -م.
 -19مــتن الشــاطبية "حــرز األمــاين ووجــه التهــاين يف القــراءات الســبع" ،تــلليف:
القاســـم بـــن فيـــره بـــن خلـــف بـــن أحمـــد الرعينـــي ،أبـــو محمـــد الشـــاطبي
(ت202هـ) ،تحقيق :محمد تميم الزعبي ،الناشر :دار الهدى ودار الغوثاين
للدراسات القرآنية ،الطبعة :الرابعة 8106هـ 0222 -م.
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 -10مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ،تلليف :إبراهيم بـن سـعيد
ابــن حمــد الدوســري ،الناش ـر :دار الحضــارة -الريــاض ،الطبعــة :األولــى،
 8100هـ  0229 -م.
 -22المعجم الوسيط ،تلليف :إبـراهيم مصـطفى ،وأحمـد الزيـات ،وحامـد عبـد
القادر ،ومحمد النجار ،تحقيق :مجمع اللغـة العربيـة ،الناشـر :دار الـدعوة،
عدد األجزاء.0 :
 -28المستنير يف القراءات العشر ،تلليف :أبي طاهر أحمد بـن علـي بـن عبيـد اهلل
ابـن عمــر بــن سـوار البغــدادي (ت106هـــ) ،تحقيـق :د.عمــار أمــين الــددو،
الناشــر :دار البحــوث للدراســات اإلســالمية ،الطبعــة :األولــى 8106هـــ-
0222م ،عدد المجلدات.0 :
 -20مصطل ،اإلشارات يف القراءات الزوائـد المرويـة عـن الثقـات ،تـلليف :ابـن
القاص ،البغدادي علي بن عثمان بن محمد (ت928هــ) ،دراسـة وتحقيـق:
د.عطية بن أحمد بـن محمـد الـوهيبي ،الناشـر :دار الفكـر ،الطبعـة :األولـى
8102هـ 0226 -م.
 -25مفردة أبي عمرو بن العالء البصري ،تلليف :أبي عمرو الداين (ت111هــ)،
تحقيــق :أ.د .حــاتم صــال ،الضــامن ،الناشــر :دار البشــائر ،الطبعــة :األولــى
8109هـ 0229 -م.
 -21مفـردة عبــد اهلل بــن عـامر الشــامي ،تــلليف :أبـي عمــرو الــداين (ت111هـــ)،
تحقيق :أ.د .حاتم صال ،الضامن ،الناشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة :األولى
8150هـ.
 -22مفــردة عبــد اهلل بــن كثيــر المكــي ،تــلليف :أبــي عمــرو الــداين (ت111هـــ)،
تحقيــق :أ.د .حــاتم صــال ،الضــامن ،الناشــر :دار البشــائر ،الطبعــة :األولــى
8109هـ 0229 -م.
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 -26النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع ،تلليف :الشيخ
سيدي إبراهيم المارغيني ،ويليه الرسالة المتضمنة لبيان ما هو مقدم أداء من
أوجه الخالف بالنسبة لرواة البدور السبعة ،تلليف :الشـيخ محمـد بـن علـي
ابن يالوشة ت(8581هـ) ،الناشر :دار الفكر.
 -22النشر يف القـراءات العشـر ،تـلليف :شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،
محمد بـن محمـد بـن يوسـف (المتـوىف  955 :هــ) ،المحقـق :علـي محمـد
الضــباع (ت 8592هـــ) ،الناشــر :المطبعــة التجاريــة الكــربى [تصــوير دار
الكتا العلمية] ،عدد األجزاء.0 :
 -29نظرات فقهية وتربوية يف أمثال الحديث مع تقدمه يف علوم الحديث ،تلليف:
د.عبد المجيد محمود عبد المجيد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،بيروت-
لبنان ،الطبعة :الثانية 8585هـ.
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ملخص البحث
الحمد هلل ر العالمين ،وأصـلي وأسـلم علـى سـيدنا ونبينـا محمـد ،وعلـى آلـه
وأصحابه أجمعين ،وبعد:
فقد تم يف هذا البحث دراسة مسللة التكبير عند خـتم القـرآن الـواردة عـن بعـض
أئمة القراءات ،وذلك ببيان معنى التكبير عند خـتم القـرآن ،واإلشـارة إلـى نقلتـه مـن
أئمة القراءات ،وحكمه عند القراء ،ومدى صحة العمل به ،وصيغته ومحله ،وتوثيق
كل ذلك من مصادر القراءات العتيقة ،كما تم اسـتعراض آراء المحـدثين يف التكبيـر،
وأدلــة المنــع مــن العمــل بــه عنــدهم ،وأحكــامهم علــى مرويــات التكبيــر تصــحيحا
وتضعيفا ،واإلجابة على اإلشكاالت التي أوردوها حول التكبير ،كما عـالج البحـث
رأي الفقهاء يف هذه القضية ،واستعرض أدلة اإلقرار وفتـاوى اإلباحـة عنـدهم قـديما
وحديثا ،كما ناقش فتاوى المنع من العمل التكبير عند المتلخرين منهم.
وتكمن مشكلة البحث يف أن موضوع التكبير من الموضـوعات المشـرتكة التـي
يتجاذهبــا أكثــر مــن تخصــص ،وهــذا يوســع دائــرة الخــالف ودائــرة البحــث أيضــا،
فالخالف يف التكبير يدور بين القراء والمحدثين والفقهاء ،ومثل هذه المباحث ينـدر
تناولها بين المتخصصين يف علوم الشريعة ،فضال عن غيـرهم .وال شـك أن معالجـة
مسللة تتعلق بلكثر من تخصص ليس باألمر الهين ،مع قناعة الباحث بـلن هـذا الـنمط
من الدراسات يربز الرتابط والتكامل بـين العلـوم اإلسـالمية ،نظـرا لوحـدة المصـادر
واألدلة التي ُتستقى منها األحكام الشرعية عامة .
ومن مشكالت البحث أيضًا أن النتائج التي توصل إليها كل فريق تختلـف عـن
الفريق اآلخر اختالفًا كبير عا ،فمدرسـة القـراء تـرى التكبيـر سـنة مستفيضـة عنـد خـتم
المصحف عند من صـحت عنـه الروايـة بـذلك ،ومرويـاهتم يف ذلـك تزخـر هبـا كتـب
القراءات ،بينما المحدثون ومن سلك طريقتهم يرون أن التكبيـر ال يثبـت بـه حـديث
صحي ،مرفوع وال موقوف ،وعليه فهو من األمور المنكرة التي لم يقم على صـحتها
دليــل ،والفقهــاء المتقــدمون مــن الشــافعية والحنابلــة يرونــه مســنونا ،يف حــين يــرى
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المعاصرون من الفقهاء أنه من بدع القراء التي ينبغي الحذر منها.
وقد كان من أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث أن وجه التكبير الوارد عن
القراء وجه صحي ،يجوز العمل به عند من ثبتت له يف ذلك رواية ،وأن ألفا التكبير
ليست من القرآن باتفاق ،وأن طريق ثبوت القراءة وما يتعلق هبا من أحكام هو التواتر
بروايــة جمــع عــن جمــع يســتحيل تواطــؤهم علــى الكــذ  ،وأن وجــه التكبيــر وجــه
صــحي ،معمــول بــه وإن لــم تثبــت قصــة ســبب النــزول لســورة الضــحى ،وأنــه مــن
المستبعد عقال أن ينتشر بين القراء يف الزمن الفاضل مسللة ال أصل لها فيمن سبقهم،
فينقلوهنا على سبيل الرواية ،ويودعوهنـا كتـبهم المدونـة جـيال بعـد جيـل ،وأن تعـدد
صيا التكبير ال يقد يف ثبوت التكبير ،إذ القراء ملتزمون بما أخذوه عن شيوخهم.

*

*
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املقدمة
الحمــد هلل ر العــالمين ،والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين وخــاتم
النبيين سيدنا محمد ،القائـل فيمـا صـ ،عنـه« :خيـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه».
أما بعد:
فمن جملة المسائل التي ُتتناقل تواترا عند القراء التكبير عند ختم المصـحف
يف قراءة عبد اهلل بن كثير من رواية أحمد بن محمد البزي ،وبعض الطرق عـن محمـد
ابــن عبــد الــرحمن المخزومــي المعــروف بقنبــل ،وبعــض الطــرق عــن أبــي شــعيب
السوسي راوية أبي عمرو ،وبعض الطرق عـن أبـي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع المـدين،
ابتــداء مــن ســورة ﭽ ﭲ ﭼ[الضــحى ] 8 :وإلــى آخــر القــرآن ،بــل وأثبتتــه بعــض
مصادر القراءات يف سائر سور القـرآن ماعـدا بـراءة  ،وكتـب القـراءات تـنص علـى
ثبوته ،وشيوخ اإلقراء قديما وحديثا يروونه وينقلونه عند الختم من هذه الطرق.
يسلم للقراء بصحته ُ
أهل الحديث ،إذ أهنم َيـرون أن هـذا
غير أن هذا األمر لم ن
الحديث الوارد يف التكبير حديث منكر ،وأحمد بن محمد البزي  -الـذي عليـه مـدار
حديث التكبير  -عندهم لين الحديث ذاهبه ،وال تص ،الرواية عنه.
يسـلم للقـراء بصـحة التكبيـر بعـض الفقهـاء المعاصـرين كالشـيخ
كما أنه لـم ن
العالمة عبد العزيز بن باز ،والشيخ محمد بن صال ،العثيمين ،والشـيخ بكـر بـن عبـد
اهلل أبو زيد  -رحمهم اهلل جميعًا -وغيرهم ممن تلثروا بمنهج المحـدثين ،واعتـربوا
التكبير بدعة وعادة جرى عليها القراء ،فليس أمرا متواترا كما يظنه أهل القراءة.

( )8صحي ،البخاري برقم ،2202البخاري( ،محمد بن إسماعيل ،المتويف 026هـ) ،المحقق :محمد زهير
الناصر،الناشر :طوق النجاة  -ترقيم فؤاد عبـد البـاقي) ،الطبعـة :األولـى8100 ،هــ عـدد األجـزاء،0 :
(. )800 /6
( )0وذلك ألن التكبير مقرون بالبسملة ،وليس يف أول التوبة بسملة اتفاقا .ينظر :هدايـة القـاري إلـى تجويـد
كالم الباري ،المرصفي (.)299 /0
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مشكلة البحث:
قضية التكبير من القضايا التي تضاربت األقوال فيها بشـكل كبيـر ،وتزاحمـت
فيها اآلراء بين القبول والرد ،وتجاذ القراء والمحدثون والفقهاء أطراف الحـديث
عنها ،ما بين مثبت لها ومقر هبا ،ومنكر لصحتها ،فلين وجه الصوا فيما ذهـب إليـه
كل فريق؟ وماهي أدلة القراء على ثبوت التكبيـر؟ وهـل األدلـة التـي اعتمـدوا عليهـا
تثبت صحة ما ذهبوا إليه؟ وماهي أدلة المحدثين علـى القـول بعـدم صـحة الثبـوت؟
وهل سلمت أدلتهم من االعرتاض؟ وهل يمكن الجمع والتوفيق بصورة علميـة بـين
ماذهب إليه القراء وما رآه المحدثون؟ وأين موقـف الفقهـاء مـن تلـك القضـية؟ هـل
وافقوا القراء يف اختيارهم؟ أم مالوا إلى ما ذهب إليه المحدثون؟
ولما كانت قضية التكبير هبذا التداخل واالرتباط بين العلوم الثالثة أحببت أن
أعرج على المسللة تلصيال وتوضيحًا ،وبيانًا وترجيحًا ،مناقشا لألقوال وممحصـًا
لآلراء ،راد عا بالدليل على ما يستوجب الرد ،داعمـا بـالقول مـا يؤيـده الـدليل ،وتقويـه
الحجة ،ويهدي إليه النظر السليم.
وأنا إذ أناقش مسألة كهذأ فإين أبرأ من حـول وقـوت إلـى حـول اهلل وقوتـه ،وأسـأله أن
يكون قصدي من البحث بيان الحق والدعوة إليه ،ال مزاحمة هؤالء ،وال مناطحة أولاك.

الدراسات السابقة:
تناولت بعـض الدراسـات المعاصـرة قضـية التكبيـر وناقشـتها ،فمنهـا مـا كتبـه
فضــيلة الشــيخ المقــرئ إبــراهيم األخضــر القــيم – شــيخ القــراء بالمســجد النبــوي-
بعنوان" :تكبيـر الخـتم بـين القـراء والمحـدثين" .اسـتعرض فيهـا فضـيلته يف الفصـل
األول التكبير عند القراء وسبب وروده ،ومن ورد عنه التكبير مـنهم ،وابتـداء التكبيـر
وهنايته ،ثم استعرض يف الفصل الثاين التكبير عند المحدثين وساق الروايات الواردة
يف التكبير وحكم أئمة الحديث عليها ،ثم ذكر الشيخ يف الفصـل الثالـث سـبب نـزول
سورة الضحى والروايات الواردة يف ذلك والحكم عليهـا ،ثـم خلـص الشـيخ حفظـه
اهلل إلى نتيجة وهي :أن التكبير ال يثبت ،وأن األولى تركه سواء يف روايـة البـزي أم يف
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رواية غيره صونًا لكتا اهلل وتجريد عا له عن كل ماليس منه.
ومن الدراسات المعاصرة أيضـا يف موضـوع التكبيـر مـا كتبـه الشـيخ الـدكتور
أحمد الزعبي الحسني يف رسالة أسماها" :إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشـير
النذير" ،وقد ذكر أن سبب تلليفها هو الرد على رسالة الشيخ إبراهيم األخضر سـالفة
الذكر  ،وقد قسم رسالته إلى خمسة مباحث ،وهـي :ورود التكبيـر وسـببه ،وأقـوال
المحدثين يف حديث التكبير ،وسنة التكبير عند المفسرين ،وسنة التكبير عند الفقهاء،
وسنة التكبير عند القراء .وتناول يف كل مبحـث مـن هـذه المباحـث مـا يتعلـق بـه مـن
روايات وأدلة ،ثم استعرض مناقشا أقوال المحدثين يف حديث التكبير ،ونقل ارتضاء
المفسرين للعمل بالتكبير فساق نقوال من تفاسير األلوسي والقرطبي والخطيب
الشربيني والبغوي وابن كثير والسيوطي وغيرهم ،ثـم خلـص إلـى نتيجـة قـال
فيها" :والخالصة أن التكبير سنة واردة عن الرسول نقلهـا األئمـة األعـالم باألسـانيد
المتواترة ،وحديث التكبير صحي ،،ويكفي يف صحته إقرار إمامنا الشافعي عليه".
عليه".
ومــن الدراســات المعاصــرة لقضــية التكبيــر بحــث بعنــوان" :التكبيــر عنــد خــتم
( )8انظر  :تكبير الختم بين القراء والمحدثين ،دار المجتمع للنشر والتوزيع ،بدون( ،ص.)21،25:
( )0انظر إرشاد البصير إلى سنية التكبير ،الشيخ الدكتور أحمد الزعبي الحسني ،دار اإلمام مسـلم ،بيـروت،
الطبعة األولى8099:م( ،ص)88:
( )5وعبارته" :وند التكبير عند خاتمة هذه السـورة الكريمـة وكـذا مـا بعـدها إلـى آخـر القـرآن."...،رو
المعاين (.)591 /82
( )1وعبارتهَ " :فصلُ :ي َك نب ُر ال َقارئُ في ر َوا َية ال َبزن ني َعن ابن كَث َير ."....،تفسير القرطبي (.)825 /02
النبي  فس ّن التكبير آخرها وروى األمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها
( )2وعبارته" :ولما نزلت كرب ّ
وهو اهلل أكرب أو ال إله إال اهلل واهلل أكرب" .السراج المنير (.)219 /1
َ
ورة َحتـى َيخـت َم
ورة َو ُّ
الض َحى َع َلى َرأس ُك نل ُس َ
( )6وعبارتهَ " :والسنَ ُة في ق َرا َءة َأهل َمك َة َأن ُي َكب َر من َأول ُس َ
آن َف َي ُق ُ
ال ُقر َ
اهلل َأك َب ُر .ك ََذل َك َق َرأ ُت ُه َع َلى اإل َمام ال ُمقرئ َأبي نَص َر ُم َحمـد بـن َأح َمـدَ ال َحامـد ني ب َمـر َو".
ولُ :
تفسير البغوي .)020 /2( -
( )2نقل حديث الحاكم بنصـه ،وأورد سـببا لنـزول السـورة لـم يـذكر فيـه التكبيـر .ينظـر :الـدر المنثـور (/9
.)250
( )9إرشاد البصير إلى سنية التكبير (ص.)62:
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المصحف الشريف ،مفهومه وأحكامه بين القـراء والفقهـاء" .أعـده الـدكتور محمـد
خالد منصور ،تناول فيه مفهـوم التكبيـر عنـد خـتم المصـحف عنـد القـراء والفقهـاء،
وبين منهج كل منهما يف استعراض الموضوع ،وقد قسم بحثه إلى ستة مباحث هي :
مفهوم التكبير عند عند القراء والفقهاء ،وحكم التكبير ،وسبب التكبير ،ولفظ التكبير
ومحلــه ،واألحكــام الفقهيــة المتعلقــة بــالتكبير داخــل الصــالة ،واألحكــام الفقهيــة
المتعلقة بالتكبير خارج الصالة ،واستعرض يف كل مبحث مـا يتعلـق بـه مـن روايـات
ونقــول وآراء ،ثــم خلــص إلــى نتيجــة هــي :أن حكــم التكبيــر عنــد خــتم المصــحف
الشريف هو السنية عند القراء و الفقهاء .وأن األسانيد التي رواها القـراء يف إثبـات
التكبير عن البزي وعن غيره هي أسانيد معروفة وصـحيحة عنـدهم ،والتكبيـر ثابـت
معمول به ،ويعمل به القراء جيال بعد جيل".
ومن الدراسات السـابقة المتعلقـة بموضـوع التكبيـر رسـالة لفضـيلة الشـيخ بكـر بـن
عبداهلل أبو زيد  بعنـوان" :بـدع القـراء القديمـة والمعاصـرة" .وقـد تعـرض الشـيخ يف
ثنايــا الحــديث عــن تلــك البــدع لقضــية التكبيــر فقــال" :وهنــاك أمــور ســبعة تتعلــق بــالختم
وهي(:أ) إكمال الختم ) (،استحبا ختمه يف مساء الشتاء وصـبا الصـيف( .ج) وصـل
ختمة بـلخرى بقـراءة الفاتحـة وخمـس آيـات مـن أول البقـرة(.د) تكـرار سـورة اإلخـالص
ثالثًا(.ه) التكبيـر يف آخـر الضـحى إلـى آخـر سـورة النـاس داخـل الصـالة أو خارجهـا(.و)
صيام يوم الختم(.ز) دعاء الختم داخل الصالة .فهذه األمور السبعة ال يص ،فيها شيء عـن
النبي  ،وال عن صحابته  ،وعامة ما يروى يف بعضها مما ال تقوم به الحجـة ،فالصـحي،
عدم شرعية شيء منها" .ويف سياق متصـل بموضـوع التكبيـر قـال الشـيخ بكـر يف كتـا :
"مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصالة وخارجها"" :وشيخ اإلسالم ابـن تيميـة
رحمه اهلل تعالى تكلم كالما شديدا يف التكبير المذكور ،وأنه لم يـرد إال يف روايـة البـزي عـن
( )8التكبيــر عنــد خــتم المصــحف الشــريف،مفهومه وأحكامــه بــين القــراء والفقهــاء ،الــدكتور محمــد خالــد
منصور( ،ص)51:
( )0السابق (ص.)52:
( )5بدع القراء القديمة والمعاصرة ،أبو زيد(،بكر بن عبد اهلل ،المتوىف8152ه) مكتبة السنة،بدون ،ه
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ابن كثير".
وكتــب الشــيخ عبــد الــرزاق البكــري يف ملتقــى أهــل التفســير بحثــًا بعنــوان:
"التكبير عند ختم القرآن" .نقل فيه أقوال اإلمام ابن الجزري حـول التكبيـر ورواتـه،
كما نقل قول اإلمام السيوطي والشخ محمـد مكـي نصـر ،وأورد روايـات المحـدثين
المرفوعة والموقوفة يف التكبيـر ،كمـا ذكـر فتـوى شـيخ اإلسـالم وشـيئا مـن الفتـاوى
المعاصرة يف الموضوع ،ورأي فقهاء الحنابلة والشافعية يف التكبير ،ثم خلص الشيخ
إلــى أن الروايــات الــواردة يف التكبيــر مــن الناحيــة الحديثيــة لــم تثبــت وأهنــا ظــاهرة
الضعف ،وأن ترك التكبير هو األولى عند الختم لعدم ثبوته ،وأن من أراد األخـذ بـه
من با االستحسان لوروده عن بعض القراء فال حرج ،ولكن ُي َ
خشى أن يكون فعـل
ما لم يفعله رسول اهلل. 

ما الذي أضافه البحث؟
تليت هذه الدراسة لموضوع التكبير كمحاولة من الباحث لجمع شـتات المسـللة
محل الدراسة من كتب القراء والمحدثين والفقهاء ،وبيان القول الفصـل يف جوازهـا
أو عدمه ،وبيان وجه الصوا والخطل عند كل فريق ،ومحاولة الجمع والتوفيـق بـين
األقوال المختلفة على أساس علمي مقبول ،والدراسـات السـابقة المشـار إليهـا – ال
حرم اهلل أصحاهبا األجر-وإن طرقت الموضـوع وأث َرتـه ؛ إال أن طريقـة المعالجـة يف
نظر الباحث لم تستقص جوانب الموضوع المتشعبة ،ولم تستوف كل جزئياتـه ،وال
يزال الموضوع بحاجة إلى دراسة أعمق وأعم وأشمل ،وما زال فيـه مجـال لإلضـافة
العلمية التي تزيده ثراء ،ل ُي َ
كشف ما استبهم ،ويتض ،ما أشكل ،وكلي رجـاء أن يجـد
المطالع لهذا البحـث مـا كـان يطمـح إليـه مـن إرواء الغليـل ،وشـفاء العليـل بواضـح
الدليل يف تلك القضية .
( )8مرويات دعاء ختم القرآن(،ص )6 :دار الراية بالرياض ،الطبعة الثانية8129،ه8099،م.
( )0المشاركة بتاريخ 8155/82/82هـ.
( )5ملتقى أهل التفسير ،المشاركة بتاريخ 8155/82/82هـ.
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منهج البحث:
فرضت طبيعة البحث أن يكون المنهج المتبع يف دراسته كاآليت:
( )8المنهج االستقرائ  ،وذلك بتتبع واسـتقراء الروايـات الـواردة يف الموضـوع
محل الدراسة عند القراء والمحدثين والفقهاء من مصادرهم األصلية.
( )0المنهج التحليلـ  ،وذلـك بتحليـل الروايـات الـواردة عنـد كـل فريـق وبيـان
ما اشتملت عليه من أدلة ومناقشتها.
( )5المنهج النقدي ،وذلك بمناقشة ونقـد بعـض اآلراء الـواردة يف ثنايـا البحـث
مما يحتاج إلى نقد ومناقشة من وجهة نظر الباحث.

خطة البحث:
لقــد قســمت البحــث إلــى مقدمــة وأربعــة مباحــث ،وخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم
النتائج التي توصل إليها البحث.
المبحث األول :تعريف التكبير وصيغه ومحله وأنواعه ورواته .وفيه ثالثة مطالب.
المطلب األول :تعريف التكبير وسببه وصيغه.
المطلب الثاين :محل التكبير وأنواعه.
المطلب الثالث :التعريف برواة التكبير من القراء.
المبحث الثاين :حكم التكبير عند ختم المصحف عند القراء ،وفيه أربعة مطالب.
المطلب األول :حكم التكبير عند ختم المصحف عند القراء.
المطلب الثاين :الرد على بعض القراء المعاصرين الذين منعوا التكبير.
المطلب الثالث :حكم من لم يثبت التكبير.
المطلب الرابع :التفريق بين أسانيد القراء وأسانيد المحدثين.
المبحث الثالث :حكم التكبير عند ختم المصحف عند المحدثين .وفيه أربعة مطالب.
المطلب األول :نصوص أئمة الحديث الذين حكموا بصحة حديث التكبير.
المطلــب الثــاين :الكتــب التــي حكمــت علــى حــديث التكبيــر بالنكــارة ،وعلــى
راويه بالضعف.
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المطلب الثالث :مناقشة المحدثين يف دعوى انفراد البزي برواية التكبير.
المطلــب الرابــع :الحكــم علــى حــديث التكبيــر بالنكــارة والضــعف -إن صــ-،
ال ينفي صحة األخذ بالتكبير.
المبحث الرابع :حكم التكبير عند ختم المصحف عند الفقهاء .وفيه مطلبان.
المطلب األول :حكم التكبير عند ختم المصحف عند الفقهاء.
المطلب الثاين :فتاوى الفقهاء المانعة من التكبير ومناقشتها والرد عليها.
الخاتمة :وفيها نتائج البحث.

*

*
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املبحث األول :تعريف التكبري وصيغه وحمله وأنواعه ورواته
المطلب األول :تعريف التكبير وسببه وصيغه.
التكبير لغة  :التعظيم  ،وهو مصدر كرب يكرب تكبيـرا ،كعظـم يعظـم تعظيمـا،
قال تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﭼ [اإلسراء ،]888:ومعناه  :اهلل أعظم من كل عظيم  ،قال
ت الشيء :رأيتـه كَبيـر عا ،قـال تعـالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
الراغب األصفهاين" :وأك َبر ُ

[يوسف . ]58 :والتكب ُير يقال لذلك ،ولتعظيم اهلل تعالى بقولهم :اهلل َأك َب ُر ،ولعبادتـه

واستشـــعار تعظيمـــه ،وعلـــى ذلـــك :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [البقـــرة:
 ،]892ﭽ ﯘ ﯙ ﭼ [اإلسراء."]888:
ــون َأك َب ُــر ب َمعنَــى كَب َ
يــر َت ُق ُ
وقــال الفيــوميَ " :و َي ُك ُ
يــر
ــول األَك َب ُــر َواألَصــ َغ ُر َأي ال َكب ُ
اهلل َأك َب ُر من ُك نل كَب َير".
اهلل َأ َك َب ُر َأي ال َكب ُيرَ ،وعندَ َبعضهم ُ
َوالصغ ُيرَ ،ومن ُه عندَ َبعضهم ُ
تكبيـرا ،فهـو ُمك نبـر ،والمفعـول ُمكبـر
وقال الدكتور مختار عمـر" :كب َـر يك نبـر،
ع
تعظيمـا هلل "ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ،ﭽ ﯡ
المص ّلي :قال :اهلل أكرب،
ع
– للمتعدن ي ،-كبر ُ

وتبجلوه" ، .وعلـى هـذا فـالمعنى
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [البقرة :]892 :تع نظموه
ن
المحوري الذي يدور حولـه معنـى التكبيـر عنـد أئمـة اللغـة هـو :التعظـيم واإلجـالل
( )8مختار الصحا  ،الرازي( ،زين الدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ،المتـوىف666 :هــ)،
المحقــق :يوســف الشــيخ محمــد ،الناشــر :المكتبــة العصــرية ،بيروت،الطبعــة الخامســة8102 ،هـــ /
8000م،عدد األجزاء( 8 :ص.)062 :
( )0هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،المرصفي( ،عبد الفتـا عجمـي ،المتـويف ،)8120مكتبـة طيبـة،
المدينة المنورة ،الطبعة  :الثانية ،عدد األجزاء .)292 /0( 0 :
( )5المفردات يف غريب القرآن،األصفهاين( ،الحسين بـن محمـد ،ت220 :هــ) ،المحقـق :صـفوان عـدنان
الـــداودي ،الناشـــر :دار القلـــم ،الـــدار الشـــامية – دمشـــق -بيـــروت ،الطبعـــة :األولـــى  8180 -هــــ،
(ص.)609 :
( )1المصبا المنير يف غريب الشر الكبير ،الفيـومي( ،أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي المتـوىف :نحـو
222هـ) ،الناشر :المكتبة العلمية – بيروت ،عدد األجزاء.)201 /0( 0 :
( )2معجم اللغة العربية المعاصرة ،عمر( ،د .أحمد مختار عبد الحميد ،المتوىف8101 :هــ) ،الناشـر :عـالم
الكتب ،الطبعة :األولى 8100 ،هـ  0229 -م ،عدد األجزاء.)8906 /5( ،1 :

295

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

والتبجيل ،والتنزيه من السوء.
وأما يف االصطال عند القراء فقد قال الشيخ عبد الفتـا القاضـي" :ذكـر نـد
إليــه الشــارع عنــد خــتم بعــض ســور القــرآن ،كمــا نــد إلــى التعــوذ عنــد البــدء
بــالقراءة" ، .وفائدتــه كمــا قــال الحليمــي " :نك َتـ ُة التكبيــر التشــبي ُه للقـ َـرا َءة ب َصــوم
َر َم َض َ
السـور" .أو أهنـم كمـا
ان ،إ َذا َأك َم َل عد َت ُه ُي َك نب ُرَ ،ف َك َذا ُهنَا ُي َك نب ُر إ َذا َأك َم َـل عـد َة ُّ
قال مكي" :وحجته يف التكبير أهنا روايـة نقلهـا عـن شـيوخه مـن أهـل مكـة يف الخـتم
يجعلون ذلك زيادة يف تعظيم اهلل  مع التالوة لكتابه ،والتربك بختم وحيه وتنزيلـه،
والتنزيـــه لـــه مـــن الســـوء لقولـــه :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ [المـــدثر ،]5 :ﭽ ﯡ ﯢ ﭼ

[البقرة."...،]892 :
وأما الفقهاء فلم أجد للتكبير تعريفا عند المتقدمين منهم ،وإنما شـرعوا يف بيـان
حكمه مباشرة ،وعرفه الدكتور محمـد خالـد منصـور بلنـه "ذكـر مسـنون مخصـوص
على هيئة مخصوصة يؤتى به عند ختم المصحف الشريف " ، .وقـد ذكـر الـدكتور
خالد منصور أن الشيخ سعدي أبـو حبيـب نـص علـى تعريـف التكبيـر بقولـه " :ذكـر
جليل أثبته الشرع على وجه التخييـر مـن سـور آخـر القـرآن" ،.وقـد رجعـت لكتـا
القاموس الفقهي للشيخ سعدي الذي نقل عنه الدكتور هذا التعريف يف نفـس الطبعـة
المشار إليها فلم أجده! ما وجدت أال قوله" :التكبير :تعظـيم اهلل تعـالى وتنزيهـه مـن
السوء"  ،وهذا أليق بالمعنى اللغوي للتكبير ال المعنى االصطالحي.
( )8البدور الزاهرة يف القراءات العشر المتواترة ،القاضي( ،ص.)522 :
( )0الحسين بن الحسن الحليمي الفقيه الشافعي ،تويف125ه .اإلكمال يف رفع االرتيا البن ماكوال.)92 /5( ،
( )5انظر اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السـيوطي( ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ،المتـوىف088 :هــ)،
المحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،الناشــر :الهيئــة المصــرية العامــة للكتــا  ،الطبعــة8501 :هـــ/
 8021م ،عدد األجزاء.)595 /8( 1 :
( )1إبراز المعاين من حرز األماين (ص.)252 :
( )2التكبير عند ختم المصحف الشـريف مفهومـه وأحكامـه بـين القـراء والفقهـاء ،إعـداد الـدكتور  :محمـد
خالد منصور ،قسم الفقه وأصوله  -كلية الشريعة – الجامعة األردنية ،بدون.
( )6القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،المؤلف :الـدكتور سـعدي أبـو حبيـب ،دار الفكـر .دمشـق – سـورية،

=
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سبب ورود التكبير:
وأما سبب ورود التكبير فقد قال أبو شامة يف إبرازه" :ذكر الحافظ أبو العالء عن
البزي بإسناده أن األصل يف التكبيـر أن النبـي  انقطـع عنـه الـوحي ،وقـد اختلـف يف
سبب ذلك ،ويف قدر مدة انقطاعه فقال المشركون :قلـى محمـدا ر ُّبـ ُه ،فنزلـت سـورة
ﭽﭲ ﭼ ،فقال النبي  :اهلل أكرب ،وأمر النبي  أن يكـرب إذا بلـا ﭽ ﭲ ﭼ مـع
خاتمة كل سورة حتى يختم ،قال أبو الحسن بن غلبون :فلما قرأها رسول اهلل  كرب
حتى ختم شكرا هلل تعالى لما ّ
كذ المشركين فيما زعموه" ، .وقـال ابـن الجـزري
بعد أن ساق كالم أبي شامة السابقَ " :و َه َذا َقو ُل ال ُجم ُهور من َأئمتنَا َك َلبي ال َح َسن بـن
َغل ُب َ
ون َو َأبـي َعم َـرو الـداني َو َأبـي ال َح َسـن الس َ
ـخاو نيَ ،و َغيـرهم مـن ُم َت َقـدن َم َو ُمتَـ َل نخ َر،
ن
ـال َبع ُض ُـهمَ :ق َ
ينَ ،و َق َ
اهلل َأك َب ُـر
َقا ُلواَ :ف َكب َر النب ُّـي ُ شـك عرا للـه َلمـا كَـذ َ ال ُمشـرك َ
ـال ُ
وراَ ،أي بنُ ُزول ال َوحي".
َتصدي عقا ل َما َأنَا َع َليهَ ،و َتكذي عبا لل َكافر َ
ينَ ،وق َيلَ :ف َر عحا َو ُس ُر ع
َاسـ َبة
قال اإلمام ابن كثير – أبو الفداء صاحب التفسير " :-وذكر القـراء فـي ُمن َ
ـحى َأنـ ُه َلمـا َتـ َلخ َر ال َـوح ُي َعـن َر ُسـول اهلل َ ،و َفت ََـر تل َ
ـك
ـورة ُّ
الض َ
التكبير من َأول ُس َ
ال ُمــد َة ثــم جــاء ال َم َلـ ُ
ـك َف ـ َلو َحى إ َليــه ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [الضــحى]0-8 :
َ
وراَ ،و َلـم ُيـر َو َذل َ
ـم َع َليـه بصـح َة َو َال
ـك بإسـنَاد ُيح َك ُ
ور َة بت ََمام َهـا كَب َـر َف َر عحـا َو ُس ُـر ع
الس َ
ُّ
َضع َ
ف ،فاهلل أعلم".
قلت :وسواء ص ،سبب النزول الذي ذكره القراء أو لم يص ،،فإن وجه التكبيـر
ثابت صحي ،مقروء به؛ لعدم اقرتان ثبوت التكبير بثبوت ذلك السبب ،فلـيس سـبب
=

الطبعة :الثانية  8099م ،تصوير 8005 :م ،عدد األجزاء( ،8 :ص)585 :
()8إبراز المعاين من حرز األماين ،أبو شامة المقدسي (ص.)256 :
( )0النشــر يف القــراءات العشــر ،ابــن الجــزري ( ،)126 /0وانظــر إتحــاف فضــالء البشــر ،البنــا الــدمياطي
(ص.)682 :
( )5قلت  :ونقل ذلك عنه الشوكاين يف فت ،القدير ،ينظر :فت ،القدير للشوكاين (.)226 /2
( )1تفسير ابن كثير ،أبو الفداء ابـن كثيـر (إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر المتـوىف221 :هــ) ،المحقـق :محمـد
حسين شمس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى  8180 :هـ (.)182 /9
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النزول شرطًا من شروط العمـل بـالتكبير ،أو شـرطًا يف صـحة ثبوتـه ،فـالتكبير وجـه
ثابت مشهور مستفيض عند القراء متلقى بالقبول بينهم ،وال منكر له قـديما أو حـديثا
بين جموعهم ،مثله يف ذلك مثل بعض القراءات المتواترة الصحيحة التـي ذكـرت يف
األحاديث الضعيفة ،فإهنا أيضا ثابتة مقروء هبـا ،وال يعنـي عـدم ثبـوت سـبب النـزول
لهذه السورة – الضـحى -بطـالن التكبيـر كمـا توهمـه الـبعض؛ كمـا ال يعنـي ضـعف
األحاديث الـواردة يف بعـض القـراءات الصـحيحة بطـالن تلـك القـراءات؛ ألن وجـه
التكبير وتلك القراءات قد ثبتا وتواترا واستفاضا عند جموع القراء استفاضة يقـع هبـا
العلم اليقيني ،وينقطع معها العذر ،وتقـوم هبـا الحجـة ،وال يتوقـف قبـول كـل منهمـا
على سبب آخر ،وسبب النزول يف حال صحته ،وصحة اإلسناد ألحاديـث القـراءات
يف حال وجودها ،إنما هـي شـواهد يسـتلنس ويسـتدل هبـا علـى الصـحة ،ولـيس همـا
أساس الصحة.

صيغ التكبير :
قبل الشروع يف بيان الصيا الواردة عن القـراء يف التكبيـر ينبغـي أوال أن ُيع َلـم أن
صيا التكبير عند ختم القرآن ليست من القرآن باتفاق القراء ،سواء يف قراءة ابن كثيـر
أو يف قـراءة غيـره ،وإنمـا هـي ذكـر جليـل أثبتتـه الروايـة علـى وجـه التمييـز بـين ســور
القرآن ،كما ُأثبتت االستعاذة واستحبت يف أول القراءة مع الجزم بعدم قرآنيتهـا عنـد
الجميــع ،ولــذلك لــم يرســم التكبيــر يف جميــع المصــاحف المكيــة ،وال يف غيرهــا
كاالستعاذة ،قال الجعربى" :وليس يف إثبات التكبير – يعني يف المصـحف -مخالفـة
للرسم؛ ألن مثبته لم يلحقه بالقرآن كاالستعاذة".
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية َ " :و َلي َس التكب ُير َمك ُتو عبا في ال َم َصاحفَ ،و َلـي َس ُه َـو
ينَ ،و َمن َظن َأن التكب َير مـن ال ُقـرآن َفإنـ ُه ُيسـ َتتَا ُ َفـإن َتـا َ
في ال ُقرآن با نت َفاق ال ُمسلم َ

َوإال ُقت َل".

( )8انظر الهادي شر طيبة النشر يف القراءات العشر (.)521 /5
( )0مجموع الفتاوى ،ابن تيمية( ،أحمد بن عبد الحليم تويف209هـ) ،المحقق :عبد الرحمن بن محمـد بـن

=
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وقال القرطبي" :ال ُقر ُ
آن َث َب َت نَق عال ُمت ََوات عرا ُس َو ُر ُه َوآ َيا ُت ُه َو ُح ُرو ُف ُهَ ،ال ز َيا َد َة فيه َو َال
انَ ،فالتكبير َع َلى َه َذا َليس ب ُقر َ
ُنق َص َ
آن" .
َ
ُ
وقال الشـيخ القاضـي" :أجمـع الـذين ذهبـوا إلـى إثبـات التكبيـر علـى أنـه لـيس
بقرآن ،وإنما هو ذكر ند إليه الشارع عند ختم بعـض سـور القـرآن ،كمـا نـد إلـى
الت عوذ عند البدء بالقراءة ،ونظرا لإلجماع على أنه ليس بقرآن لم يكتـب يف مصـحف
ما من المصاحف العثمانية ال يف المكي وال يف غيره".
هذا وقد اختلف الناقلون للتكبير يف صيغته بين مقل ومكثـر ،فمـنهم مـن يقتصـر
على عبارة (اهلل أكرب) ،وهذ العبارة محل اتفاق عنـد جميـع نقلـة التكبيـر ،ومـنهم مـن
زاد قبلها عبارة التهليل(:ال إله إال اهلل) ،ومـنهم مـن زاد بعـد التكبيـر عبـارة التحميـد:
(وهلل الحمد)"،فيبدأ بالتهليل ،ويثنى بالتكبير ،ويثلـث بالتحميـد ،فيقـول" :ال إلـه إال
اهلل واهلل أكرب وهلل الحمد" ،ويجب وصل بعضها ببعض ،وتكون بمثابة جملة واحـدة
فال يص ،الوقف على التهليل وال على التكبير ،وأيضا يجـب تقـديم ذلـك كلـه علـى
ـ ،أداء" .وهــذه نصــوص أئمــة القــراءات
البســملة ،وقــد ثبــت ذلــك روايــة ،وصـ ّ
المتقدمين يف ذلك.
قال اإلمام أبو عمرو الداينَ " :واختلف أهل االداء في لفظ التكبير َف َك َ
ان َبعضهم
َي ُقول (اهلل أكرب) َال غير ،ودليلهم على ص َحة َذلك َجميع االحاديث ال َوار َدة بذلك من

ون َي ُقو ُل َ
آخ ُر َ
غير ز َيا َدة َ ،...وك َ
َان َ
ون ( َال اله اال اهلل َواهلل أكـرب) فيهللـون قبـل التكبيـر،

َواستَدَ ُّلوا على ص َحة َذلك ب َما حـدّ ثنَا ُه َفـارس بـن أح َمـد المقـرىء َق َ
ـالَ :حـدثنَا عبـد
ال َباقي بن الحسن َق َالَ :حدثنَا أح َمد بن سلم الختلى َوأح َمد بـن َصـالَ ،ق َ
ـاالَ :حـدثنَا
َيف ُه َو؟ َف َق َ
ـال لـيَ (:ال إلـه إال اهلل
الحسن بن الحبا َق َالَ :س َللت البزى َعن التكبير ك َ

=

قاســـم ،الناشـــر :مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف ،المدينـــة النبويـــة ،الســـعودية،عام النشـــر:
8186هـ8002/م.)189 /85( ،
()8تفسير القرطبي (.)825 /02
( )0البدور الزاهرة يف القراءات العشر المتواترة ،القاضي( ،ص.)522 :
( )5انظر الهادي شر طيبة النشر يف القراءات العشر ،محمد سالم محيسن.)520 /5(،
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َواهلل أكرب) ".
وقال أبو القاسم الهذلي يف كامله " :والمشهور أن ال ُع َمـر ّي يوافـق أهـل مكـة يف
التكبير ،وتفصيله أن أبي فر وابـن ُم َخل َـد -يعنـي الحسـن بـن الحبـا  -عـن البـزي
يقوالن  :ال إله إال اهلل واهلل أكرب وهلل الحمد ،والباقون عـن ال ُع َمـر ّي ،وأهـل مكـة غيـر
الفليحي يقولون :اهلل أكرب".
وقــال أبــو الكــرم الشــهرزوري يف المصــبا الزاهــر مشــيرا إلــى صــيغة التكبيــر:
"الحسن بن الحبـا

عـن البـزي :ال إلـه إال اهلل واهلل أكـرب ﭽ ﭑﭒ

ﭓﭼ .وروى الصــــــبا عــــــن قنبــــــل :ال إلــــــه إال اهلل واهلل أكــــــرب وهلل الحمــــــد
ﭽﭑﭒ ﭓﭼ .والباقون :اهلل أكرب ﭽ ﭑﭒ ﭓﭼ .
ويف كتا المبهج يف القراءات الثمان" :روى قنبل يف رواية ابن مجاهـد التهليـل
والتكبير من خاتمة ﭽ ﭲ ﭼ وصـفته :ال إلـه إال اهلل واهلل أكـرب ،والبـاقون يكـربون
مـن غيــر هتليــل ،وصــفته :اهلل أكــرب ،وروى الخزاعـي عــن البــزي وصــل آخــر الســورة
بالتكبير ،والباقون يقطعون آخر السورة من أول التكبير."...،
وقال السرقسطي يف العنوان" :وقـد اختلـف عنـه -أي البـزي -يف لفـظ التكبيـر،
والذي اختاره من ذلك :اهلل أكرب ال غير ،وبه قرأت وبه آخذ" ، .وكذا قال ابن بليمة
( )8التيسير يف القراءات السبع ،الداين( ،ص.)002 :
الهـ َـذلي(،يوســف بــن جبــارة تــوىف:
( )0الكامــل يف القــراءات العشــر واألربعــين الزائــدة عليهــا ،أبــو القاســم ُ
162هـ) ،المحقق :جمال بن السـيد الشايب،الناشـر :سـما للتوزيـع والنشـر،الطبعة :األولـى 0222م،
عدد األجزاء( 8 :ص.)126 :
( )5المصبا الزاهـر يف القـراءات العشـر البـواهر ،المؤلـف :أبـو الكـرم الشـهرزوري (المبـارك بـن الحسـن
المتوىف222:ه) ،المحقق :عثمان غزال ،دار الحديث ،القاهرة0222،م ،عدد األجزاء.5:
( )1المبهج يف القراءات الثمان ،المؤلف :سبط الخياط( ،عبد اهلل بن أحمد ،المتوىف218ه)،المحقق :خالد
حسن أبو الجود ،دار عباد الرحمن ،الطبعة األولى0280،م ،عدد األجزاء(،0:ج.)028/0
( )2العنوان يف القراءات السبع ،السرقسطي (،إسماعيل بن خلف المتـوىف122 :هــ) ،المحقـق :الـدكتور زهيـر
زاهــد  -الــدكتور خليــل العطيــة ،الناشــر :عــالم الكتــب ،بيــروت ،عــام النشــر8122 :هـــ،عدد األجــزاء8 :
(ص.)082 :
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يف تلخيص العبارات.
وقال ابن البـاذش " :فلمـا لفـظ التكبيـر فقـد اختلفـوا فيـه ،فـذكر األهـوازي عـن
أحمد بن فر عن البزي أن لفظه" :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وهلل الحمـد" .وقـال أبـو
الفضل الخزاعي :قرأت من طريق ابن الصبا عن أبي ربيعة وقنبـل" :ال إلـه إال اهلل،
واهلل أكرب ،وهلل الحمد" .وقال الحسن بن الحبا  :سللت البـزي عـن التكبيـر :كيـف
هو؟ فقال لي" :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب" .وكذلك روى أبو خبيب العباس بن أحمـد
الربيت أن البزي لفظ له بالتكبير فقال" :ال إلـه إال اهلل ،واهلل أكـرب" .وكـذلك روى ابـن
فر من غير طريق األهـوازي ،وقـال الجمـع الغفيـر عـن قنبـل وعـن البـزي :إن لفـظ

التكبير" :اهلل أكـرب"فحسـب .والوجـوه كلهـا سـائا اسـتعمالها ،وأخـذ علينـا أبـي 
لقنبل بالتكبير ،وللبزي بالتهليل والتكبير".
وقال يف كتـا المفتـا يف اخـتالف القـرأة السـبعة" :روى البـزي عـن ابـن كثيـر
التكبير من أول هذه السورة -يعني الضحى -ولفظـه :اهلل أكـرب ،وروى قنبـل التهليـل
والتكبيــر مــن أول ســورة ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ ولفظــه :ال إلــه إال اهلل ،واهلل أكــرب ،وقــد قــرأت
للبزي بالتهليل والتكبير".
وقال ابن غلبون يف التذكرة" :والتكبير اليوم بمكة "اهلل أكرب"ال غير ،وبه قـرأت
وبه آخذ".
وقال يف كتا الروضة يف القراءات" :روى البزي التكبير من أول الضـحى إلـى
خاتمة الناس ،ولفظه "اهلل أكرب" ،تابعه الزينبي عن قنبـل يف لفـظ التكبيـر ،وخالفـه يف
( )8تلخيص العبارات بلطيـف اإلشـارات ،ابـن بليمـة(،الحسـن بـن خلـف المتـوىف281هــ) ،تحقيـق سـبيع
حاكمي ،دار القبلة ،جدة ،السعودية ،األولى8099م(ص.)820:
( )0اإلقناع يف القراءات السبع ،ابن الباذش (ص.)502 :
( )5المفتا يف اختالف القرأة السبعة( ،عبد الوها بن محمد القرطبـي ،المتـوىف165ه) ،تحقيـق :د.حـاتم
الضامن ،دار البشائر ،دمشق ،الطبعة األولى0226،م(،ص.)520
( )1التذكرة يف القراءات الثمان ،أبـو الحسـن بـن غلبـون (طـاهر بـن عبـد المـنعم ،المتـوىف 500ه) ،تحقيـق:
د.أيمن سويد ،طبعته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة ،بدون.

299

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

االبتداء به".
وقال ابن سوار يف المسـتنير" :واختلفـوا يف التكبيـر مـع التهليـل ،فقـرأت لقنبـل
على جميع من قرأت عليه ،ولهبة اهلل عن أبي ربيعة والبن فر بالتكبير مع التهليـل،
وصفته" :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب" ،وقرأت للبزي من جميع طرقه سوى مـن ذكـرت
عنه والبن فلي ،بالتكبير فحسب من غير هتليل".
َ
اهلل
وقال ابن الجزريَ " :أما صي َغ ُت ُه َف َلـم ُيخ َت َلـف َعـن َأ َحـد ممـن َأث َبتَـ ُه َأن َلف َظـ ُه " ُ
الز َيـا َدة َع َليـهَ .ف َلمـا ال َب نـز ُّي،
َأك َب ُر "َ ،و َلكن اخ ُتل َ
ف َعن ال َب نز ني َو َعمن َر َوا ُه َعن ُقن ُب َل في ن
ـظ ب َعينـه مـن َغيـر ز َيـا َد َةَ ،و َال نَق َ
ـص َف َي ُق ُ
ـور َعنـ ُه َه َـذا اللف َ
اهلل َأك َبـ ُـر)
َف َـر َوى ال ُجم ُه ُ
ـول ( ُ
ﭽﭑﭒ ﭓﭼ ﭽ ﭲ ﭼ[الضـــــــــــــحىَ ،] 8 :أو ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ
يصــين،
ـع بــه فــي ال َكــافي َوال َهــاديَ ،والهدَ ا َيــةَ ،والتلخ َ
[الشــر َ ،]8 :و ُهـ َـو الــذي َق َطـ َ
ـع بـه
ب التبص َـرةَ ،و ُه َـو الـذي َق َط َ
َوال ُعن َوانَ ،والتذك َرةَ ،و ُه َو الذي َق َر َأ بـه َو َأ َخ َـذ َصـاح ُ
َأي عضا في ال ُمبهجَ ،وفي التيسير من َطريق َأبي َربي َعةََ ،... ،و َر َوى اآل َخ ُر َ
ون َعن ُه التهل َيل
يـق ابـن ال ُح َبـا َعنـ ُه مـن
اهلل َأك َب ُـر " َو َهـذه َطر ُ
اهلل َو ُ
من َقبل التكبيرَ ،و َلف َظه " َال إ َل َه إال ُ

َجميع ُط ُرقهَ ،و ُه َو َطر ُيق ه َبة اهلل َعن َأبي َربي َع َةَ ،وابن ال َف َر َأي عضا َعن ال َب نز ني ".
ف َه ُؤ َالء اآلخ ُذ َ
ون بالتهليل َم َع التكبيـر َعـن ابـن ال ُح َبـا
وقال أيضا ُ " :ثم اخ َت َل َ

ــك َلف َ
ــور ُهم ك َ
ــهم َع َلــى َذل َ
ــظ " َوللــه
َــذل َك بــاللفظ ال ُم َت َقــدن مَ ،و َزا َد َبع ُض ُ
َف َــر َوا ُه ُجم ُه ُ
اهلل َأك َب ُر َولله ال َحمدُ )ُ ،ثم ُي َبسم ُل َ
يـق َأبـي
ونَ ،و َهذه َطر ُ
اهلل َو ُ
ال َحمدُ " َف َقا ُلواَ ( :ال إ َل َه إال ُ
َطاهر َعبد ال َواحد بن َأبي َهاش َم َعن ابن ال ُح َبا ."... ،

( )8الروضــــة يف القــــراءات اإلحــــدى عشــــرة ،أبــــو علــــي المــــالكي(،الحســــن بــــن محمــــد البغــــدادي،
المتوىف159:هـ) ،تحقيق د.مصطفى عدنان سلمان ،مكتبة العلـوم والحكـم ،المدينـة المنـورة ،الطبعـة
األولى0221،م.
( )0المســتنير يف القــراءات العشــر،ابن ســوار البغــدادي( ،أحمــد بــن علــي بــن ســوار ،المتــوىف 106هـــ)،
المحقق:د.عمار الددو،الناشر :دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية ،دبي،اإلمـارات ،الطبعـة األولـى،
0222م.
()5النشر يف القراءات العشر،ابن الجزري.)100 /0( ،
()1النشر يف القراءات العشر،ابن الجزري)152 /0( ،
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ـن ال َم َغار َبـة
يـر َعنـ ُه م َ
وقال أيضًاَ " :و َأمـا ُقن ُبـل َف َق َط َ
ـور َمـن َر َوى التكب َ
ـع َلـ ُه ُجم ُه ُ
ب
بالتكبير َف َقطَ ،و ُه َو الذي فـي الشـاطبيةَ ،و َتلخـيص َأبـي َمع َش َـرَ ،و َلـم َيـذ ُكر ُه َصـاح ُ

التيسير ك ََما َقدمنَاَ ،و َذك ََر ُه في َغيرهَ ،واألَك َث ُر َ
ون م َن ال َم َشار َقة َع َلى التهليلَ ،و ُه َو َقـو ُل
َ
ـع َلـ ُه بـه الع َراق ُّي َ
ـع
ـون مـن َطريـق ابـن ُم َجاهـدَ ،و َق َط َ
اهلل َأك َب ُر) َحتـى َق َط َ
اهلل َو ُ
( َال إ َل َه إال ُ
ب َذل َك َل ُه سب ُط ال َخياط في ك َفا َيته م َن الطري َقينَ ،وفـي ال ُمـبهج مـن َطريـق ابـن ُم َجاه َـد
ـع
َف َقطَ .و َق َال اب ُن َسو َار في ال ُمستَنيرَ :ق َرأ ُت به ل ُقن ُب َل َع َلى َجميع َمن َق َرأ ُت َع َليهَ ،و َق َط َ
َل ُه به َأي عضا اب ُن َفار َ
س في َجامعه من َطريق ابن ُم َجاه َد َوابـن َشـنَ ُبو َذَ ،و َغيره َمـاَ ،و َق َ
ـال
ورة في َه َذا الكتَا َخاص عة
سب ُط ال َخياط في ك َفا َيتهَ :ق َر َأ اب ُن كَث َير من ر َوا َية ُقن ُب َل ال َمذ ُك َ
ين َق َـرأ ُت َع َلـيهم
بالتهليل َوالتكبير من َفات َحة ﭽ ﭲ ﭼ َع َلى اخت َالف ُشـ ُيوخنَا الـذ َ
َفمن ُهم َمن َأ َم َرني ب َذل َكَ ،ومن ُهم َمن َأ َم َرني من َأول ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ إ َلى آخر ال ُقرآن،... ،
َو َق َال الدان ُّي في َجامع ال َب َيانَ :وال َوج َهان َيعني التهل َيل َم َع التكبير َوالتكب َير َوحدَ ُه َعـن
وران ُمستَع َم َالن".
ال َب نز ني َو ُقن ُب َل َصح َ
يحان َج نيدَ ان َمش ُه َ

هذا وقد تواترت المصنفات يف القراءات على ذكر صيا التكبير ،فانظر الكنـز يف
القـراءات العشـر  ،والكفايـة الكـربى يف القـراءات العشـر  ،واإلتحـاف والشـمعة
المضية  ،والوجيز يف شر قراءات القرأة الثمانية  ،فضـال عـن شـرو الشـاطبية
وشرو طيبة النشر.
قلت :فيظهر جليًا من خالل هذه النصوص الكثيرة أن صيغة التكبير عند جميع
مــن أثبتــه هــي لفظــة( :اهلل أكــرب) ،وأن هــذه اللفظــة محــل اتفــاق بــين جميــع النــاقلين
( )8النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.)158 /0( ،
( )0الكنز يف القراءات العشر ( .)506 /0
( )5الكفاية الكـربى يف القـراءات العشـر ،أبـو العـز القالنسـي (المتـوىف208:ه) ،تحقيـق :عثمـان غـزال ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى0222:م( ،ص.)181
( )1إتحاف فضالء البشر ،البنا الدمياطي( ،ص ،)688 :والشمعة المضية (.)669 /0
( )2الوجيز يف شر قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة ،األهوازي( ،ص.)508 :
( )6انظر الـدرة الفريـدة ( ،)002/2وشـعلة( ،)262/8والفاسـي( ،)199/5وسـراج القـارئ (،)298/8
والوايف ( )580/8وشر الطيبة للنويري( ،)92/5وشر الطيبة البن الناظم(.)8806/0
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للتكبير ،وقد اقتصر على هذه الصيغة من غيـر زيـادة عليهـا كثيـر مـن أئمـة القـراءات
ومصــنفيها كــلبي علــي المــالكي ،وابــن غلبــون ،والسرقســطي إســماعيل بــن خلــف،
والحسن بن بليمة ،وحكاه الهذلي عن أهل مكة غيـر الفليحـي ،وصـدر بـه الـداين مـا
ذكره من أقوال ،وذكره سبط الخياط كوجـه عنـد البـزي ،وهـي روايـة ابـن سـوار عـن
البزي يف معظم طرقه ،وهي رواية ابن الباذش عن أبيه عن قنبـل ،وذكـر ابـن الجـزري
أنه رواية الجمهور عن البزي ،ورواية جمهور المغاربة عن قنبل.
وقــد ذكــر بعــض األئمــة الزيــادة يف صــيغة التكبيــر علــى لفظــة (اهلل أكــرب) ،ووقــع
الخالف بينهم يف هذه الزيادة على قـولين ،األول :زيـادة التهليـل فقـط قبـل التكبيـر،.
الثاين :زيادة التهليل قبل التكبير وزيادة التحميد بعده.
فلما زيادة التهليل فقط فرواهـا سـبط الخيـاط قـوال واحـدا يف روايـة قنبـل مـن
طريق ابن مجاهد ،وهو وجه له عن البـزي ،وقـال بـه ابـن سـوار يف روايـة قنبـل قـوال
واحدا ،وهو وجه له عـن البـزي مـن طريـق أبـي ربيعـة وابـن فـر  ،ورواه الـداين عـن
الحسن بن الحبا عن البزي ،ورواه عبد الوها القرطبي يف المفتا عن قنبل قوال
واحدا ،وهو أحد الوجهين له عن البزي ،وهو رواية ابن الباذش عن أبيه عـن البـزي،
ورواه ابن الجزري عن البزي من طريق الحسن بن الحبـا وأحمـد بـن فـر  ،وهـي
أيضا رواية أكثر المشارقة عن قنبل كما ذكر ابن الجـزري ،وعلـى هـذا فتكـون صـيغة
اهلل َأك َب ُر).
اهلل َو ُ
التكبير على هذا المذهبَ ( :ال إ َل َه إال ُ
القول الثاين :زيادة التهليل قبل التكبير وزيادة التحميد بعده ،وقد ذكر هذا القول
أبو جعفر بن الباذش عن األهوازي عن أحمد بن فر عن البزي ،وقرأ به أبو الفضـل
الخزاعي من طريق ابـن الصـبا عـن أبـي ربيعـة عـن البـزي ،وقـرأ بـه لقنبـل كـذلك،
وذكــره أبــو الكــرم الشــهرزوري يف المصــبا الزاهــر مــن طريــق ابــن الصــبا عــن
قنبل،كما ذكر هذا القول ابن الجزري عن البزي من َطريق َأبي َطاهر َعبد ال َواحـد بـن

َأبي َهاش َم َعن ابن ال ُح َبا  ،وعلى هذا فتكون صيغة التكبير على هذا المـذهب( :ال
إله إال اهلل واهلل أكرب وهلل الحمد).
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فتحصل من هذا كله أن صـيا التكبيـر تـؤدى بثالثـة طرائـق ،وكلهـا صـحيحة
منصوص عليها عند أئمة الشلن ،وهي ،األول :االقتصار على لفظة (اهلل أكرب ) فقـط.
الثاين :زيادة التهليل وحـده قبـل التكبيـر .الثالـث :زيـادة التهليـل قبـل التكبيـر وزيـادة
التحميد بعده.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن ترتيب عبارات التكبيـر يف حـال الزيـادة هـو أن يبـدأ
القارئ بالتهليل ،ويثنى بالتكبير ،ويثلث بالتحميـد ،فيقـول" :ال إلـه إال اهلل واهلل أكـرب
وهلل الحمـد" ،فــإذا اقتصــر علـى زيــادة التهليــل وحــده فيبـدأ بالتهليــل ويثنــي بــالتكبير
فيقول(:ال إله إال اهلل واهلل أكرب ).

*

*
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املطلب الثاني :حمل التكبري وأنواعه
محل التكبير ابتدا اء وانتهاءا:
ذكر اإلمام الداين  يف التيسير " :أن البزى روى َعن ابن كثيـر بإسـناده أنـه
ك َ
ـورة الـى آخـر ﭽﮀ
َان يكرب من آخر ﭽ ﭲ ﭼ[الضحىَ ] 8 :م َع َف َراغه من كل ُس َ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [النــاس ." ] 8:كمــا ســاق الــداين يف جــامع البيــان بســنده إلــى
البزي قال :نا عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر صـاحب القـراءة قـال :قـرأت علـى
إسماعيل بن عبد اهلل بن قسـطنطين فلمـا بلغـت ﭽ ﭲ ﭼ[الضـحى ] 8 :قـال لـي:
ك ّبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة ،فإين قرأت على عبد اهلل بن كثيـر فـلمرين بـذلك،
وأخربين عبد اهلل بن كثير أنه قرأ علـى مجاهـد فـلمره بـذلك ،وأخـربه مجاهـد أنـه قـرأ
على ابن عباس فلمره بذلك وأخربه ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كَعب َفلمره بـذلك
َوأخرب ُه أبي َأنه َق َر َأ على النبي  فلمره بذلك ".
وقال أبو شامة يف إبرازه " :قال مكي يف التبصـرة  :كـانوا ال يرتكـون التكبيـر يف
كل القراءات من خاتمة ﭽ ﭲ ﭼ[الضحى ،] 8 :قال :ولكـن عـادة القـراء األخـذ
بالتكبير البن كثير يف رواية البزي خاصة ،ومن المصـنفين مـن حكـى التكبيـر لجميـع
القراء يف جميع سور القرآن ،ذكره أبو القاسم الهذلي يف كتابـه الكامـل ،وذكـره أيضـا
الحافظ أبو العالء ".
وقــال أبــو الفضــل الخزاعــي" :كــان ابــن كثيــر غيــر الفليحــي يكــرب مــن خاتمــة
ﭽﭲ ﭼ [الضحى ] 8 :عند انقضاء كـل سـورة إلـى آخـر القـرآن ،وبـه قـرأت عـن
عمري عن يزيد." ،..،
( )8التيسير يف القراءات السبع (ص.)128 :
( )0جامع البيان،الداين ،)8250 /1( ،وانظر تحبيـر التيسـير (ص،)600 :ومفـردة عبـد اهلل بـن كثيـر للـداين
(.)859
( )5إبراز المعاين من حرز األماين (ص ،)252 :وانظر الكنز يف القراءات العشر(الواسـطي المتـوىف218هــ)
(.)506 /0
( )1المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة ،الخزاعي (،أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعـي ،المتـوىف 129هــ)،

=
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وقال ابن الجزري يف النشر َ " :و َق َال َم نكيَ :و ُرو َي َأن َأه َل َمك َة كَا ُنوا ُي َك نب ُر َ
ون في
ٌّ
وهـا َعـن
آخر ُك نل َخت َم َة من َخات َمة ﭽ ﭲ ﭼ ل ُك نل ال ُقراء البن كَث َيرَ ،و َغيره ُسـن عة َن َق ُل َ
ُش ُيوخهم." .
فهذه النصوص الواردة عن اإلمام الداين وأبي شـامة والخزاعـي ومكـي بـن أبـي
طالب وابن الجزري تفيد أن محل ابتداء التكبير من خاتمة سورة الضحى ،وأن هنايته
سورة الناس ،وأنه البن كثير وحده دون غيره من القراء ،وأن بعض المصـنفين كـلبي
القاسم الهذلي والحافظ أبي العـالء أوردوا التكبيـر لجميـع القـراء ،ويف جميـع سـور
القرآن.
ونقل أبو شامة عن الحافظ أبي العالء إسناده عن " :عن حنظلـة بـن أبـي سـفيان
قال :قرأت علـى عكرمـة بـن خالـد المخزومـي ،فلمـا بلغـت ﭽ ﭲ ﭼ[الضـحى:
"]8قال لي :هيها .قلت :وما تريد هبيها؟ قال :كرب؛ فإين رأيت مشايخنا ممن قرأ على
ابن عباس فلمرهم ابن عباس أن يكربوا إذا بلغوا ﭽ ﭲ ﭼ ،وأسند عن إبراهيم بن
يحيى بن أبي حية التميمي قال :قرأت علـى حميـد األعـرج فلمـا بلغـت ﭽ ﭲ ﭼ

قال لي :ك نبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم فإين قرأت على مجاهـد فـلمرين بـذلك،
وقــال :قــرأت علــى ابــن عبــاس  --فــلمرين بــذلك ،... .وقــال أيضــا -إبــراهيم
التميمي :-حدثني حميـد األعـرج عـن مجاهـد قـال :ختمـت علـى ابـن عبـاس تسـع
عشرة ختمة فكلها يلمرين فيها أن أكرب من سـورة ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ ،ثـم أسـند الحـافظ أبـو
العالء عن شبل بن عباد قال :رأيت محمد بن عبد اهلل بن محيصن وعبـد اهلل بـن كثيـر
الداري إذا بلغـا ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ كـربا حتـى يختمـا ،ويقـوالن رأينـا مجاهـدا فعـل ذلـك،

=

المحقــق د :محمــد شــفاعت رباين،الناشــر  :مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف8151هـــ ،عــدد
األجزاء.0:
( )8النشــر يف القــراءات العشــر(،ابــن الجــزري) ،)182 /0(،وانظــر إتحــاف الفضــالء ،البنــا الــدمياطي،
(ص.)682 :

513

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

وذكر مجاهد أن ابن عباس كان يلمره بذلك".
وساق اإلمام الذهبي يف معرفة القراء الكبـار بسـنده عـن سـفيان بـن عيينـة ،قـال:
"رأيت حميدا األعرج ،يقـرأ والنـاس حولـه ،فـإذا بلـا ﭽ ﭲ ﭼكـرب إذا خـتم كـل
سورة حتى يختم" .وأسند عن حميد عن مجاهد ،أنه كان يكرب من ﭽ ﭲ ﭼ " .
ـحى إ َلـى َأن َيخـت َمَ ،و َهـى
ـورة ُّ
الض َ
وقال الزركشي" :يسحب التكب ُير مـن َأول ُس َ

ق َرا َء ُة َأهل َمك َة َأ َخ َذ َها اب ُن كثير عن مجاهد َعن ابن َعب َ
اس".
وقــال ابــن الجــزري يف النشــرَ " :فــاع َلم َأن التكبيـ َـر َصــ ،عنــدَ َأهــل َمكـ َة ُقــرائهم
السوس نيَ ،و َعن َأبـي
َو ُع َل َمائهم َو َأئمتهمَ ،... ،و َصحت َأي عضا َعن َأبي َعم َرو من ر َوا َية ُّ
َان َيل ُخ ُذ اب ُن َح َب َ
َجع َف َر من ر َوا َية ال ُع َمر ني َو َو َر َدت َأي عضا َعن َسائر ال ُقراءَ ،وبه ك َ
ش َو َأ ُبو
ال ُح َسين ال َخباز ُّي َعن ال َجميعَ ،و َح َكى َذل َك اإل َما ُم َأ ُبو ال َفضـل الـراز ُّي َو َأ ُبـو ال َقاسـم
ال ُه َذل ُّيَ ،وال َحاف ُظ َأ ُبو ال َع َالء".
وقــالَ " :و َكـ َ
ـان َبع ُضـ ُـهم َيل ُخـ ُـذ بــه فــي َجميــع ُسـ َـور ال ُقــرآنَ ،و َذ َكـ َـر ال َحــاف ُظ َأ ُبــو ال َعـ َـالء
ال َهمــدَ اني َوال ُهـ َـذلي َعــن َأبــي ال َفضــل ال ُخ َزاعــيَ ،قـ َ
ـال ال ُهـ َـذل ُّيَ :وعنــدَ الــدين ََور ني – أي ابــن
ن
ُّ
ُّ
َ
الض َحىَ ،و َغير َها .ل َجميع ال ُقراء".
َص ب ُّ
ورة َال َيخت ُّ
حبش -ك ََذل َك ُي َكب ُر في َأول ُك نل ُس َ
وهذه الروايات أيضا يفيـد أكثرهـا أن ابتـداء التكبيـر مـن خاتمـة سـورة الضـحى
ـورة
ور ُه ُم التكب َير مـن َأول ُس َ
وإلى آخر القرآن ،ففي النشر َ " :أما ابتدَ ُاؤ ُهَ ،ف َر َوى ُجم ُه ُ
َ
ـارة" .وفيــه
ـورة َو ُّ
الض َ
ـحى َع َلـى خ َـالف َبيـن َُهم فـي الع َب َ
َأ َلـم نَش َـر َ ،أو مـن آخـر ُس َ
ـن ال َم َغار َبـة
ـور م َ
أيضًاَ " :و َأمـا انت َهـا ُء التكبيـرَ ،ف َقـد اخ َت َل ُفـوا فيـه َأي عضـا َف َـذ َه َ
ب ال ُجم ُه ُ
( )8انظر إبراز المعاين من حرز األماين (ص )252 :وما بعدها .
( )0انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)822 :
()5الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ( ،)120 /8وانظــر اإلتقــان ( )595 /8تفســير األلوســي (/82
 ،)591تاريخ القرآن الكريم لطاهر الكردي (ص.)022 :
()1النشر يف القراءات العشر – تحقيق الضباع (.)182 /0
()2النشر يف القراءات العشر (.)182 /0
()6النشر يف القراءات العشر (.)182 /0
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ـب اآل َخ ُـر َ
ون،
ـورة النـاسَ .و َذ َه َ
َو َبع ُض ال َم َشار َقةَ ،و َغي ُر ُهم إ َلى انت َهاء التكبير آخ َـر ُس َ
ور ال َم َشار َقة إ َلى َأن انت َها َء ُهَ ،أو َل الناس َال ُي َكب ُر في آخر الناسَ ،وال َوج َهـان
َو ُهم ُجم ُه ُ

الس َـور َأم آلخر َهـا ؟" .ونقـل ابـن
َمبنيان َع َلى َأصلََ ،و ُه َو َأن التكب َير َهل ُهـ َو ألَول ُّ
الجزري عن بعـض أئمـة القـراءة كـلبي الحسـين الخبـازي وابـن حـبش وأبـو الفضـل
الـــرازي وغيـــرهم اســـتحبا التكبيـــر يف كـــل ســـور القـــرآن وذلـــك لجميـــع القـــراء

على السواء.

أنواع التكبير :
ينقسم التكبير عند القراء إلى نوعين هما:
 )8التكبير العام ،ويراد به التكبير يف أول كـل سـورة مـن سـور التنزيـل ،أي مـن
أول الفاتحة إلى آخـر القـرآن الكـريم سـوى أول سـورة بـراءة ،وهـذا المـذهب ذكـره
الهذلي يف الكامل ،وأبو العـالء يف الغايـة ،ونقلـه ابـن الجـزري يف النشـر ،وأمـا سـورة
براءة فال تكبير يف أولها ،ووجهه أن التكبير البد من اقرتانه بالبسملة وأن يقدم عليها،
والبسملة غيـر موجـودة يف أولهـا باالتفـاق" ، .قـال اإلمـام ابـن الجـزري يف تقريـب
النشر تحـت عنـوان بـا التكبيـر" :وهـو يف األصـل سـنة المكيـين عنـد خـتم القـرآن
العظيم عامة ،يف كل حال صالة كانت أو غيرها ،شاع ذلك عنهم واشـتهر واسـتفاض
وتواتر ،وتلقاه الناس عنهم بالقبول ،حتى صار العمل عليه يف سائر األمصار".
 )0التكبير الخاص :ويراد به التكبير من آخر سورة الضحى وما بعدها إلى آخر
سورة الناس وقد ذكر هذا المذهب جمع كبير من أئمـة القـراءات ،فـذكره الهـذلي يف
كامله ،وأبو الكرم الشهرزوري يف مصباحه ،والداين يف التيسـير وجـامع البيـان ،وابـن
()8النشر يف القراءات العشر (.)102 /0
( )0انظر النشر (.)182 /0
( )5انظر هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،المرصفي (.)299 /0
( )1تقريب النشر يف القراءات العشر ،للحافظ أبي الخير محمد بـن محمـد بـن الجـزري ،المتـوىف (955ه)،
دراسة وتحقيق :د.عادل إبراهيم رفاعي ،طبعـة مجمـع الملـك لطباعـة المصـحف،عام8155:ه ،عـدد
األجزاء.)212/0( ،0:
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سوار يف المستنير ،والمالكي يف الروضة ،وابـن البـاذش يف إقناعـه ،وابـن الجـزري يف
النشــر وتحبيــر التيســير وغيــرهم ،وســمي خاص ـا الختصاص ـه بســور الخــتم يف آخــر
المصحف.

*

*

( )8انظر هداية القاري إلى تجويد كالم الباري ،المرصفي (.)299 /0
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د .محمد بن عبداهلل الحسانين

املطلب الثالث :التعريف برواة التكبري من القراء
ورد التكبير عند القراء من أكثر من طريق ،وعـن أكثـر مـن قـارئ ،ومـن أشـهر
الرواة الذين ورد عنهم التكبير األئمة :أحمد بن محمـد بـن البـزي ،ومحمـد بـن عبـد
الرحمن المعروف بقنبل ،والحسين بن محمد بن حبش الدينوري ،والزبير بن محمد
ابن عبد اهلل العمري راوية أبي جعفر المدين ،وهـذا تعريـف مختصـر أنقلـه مـن كتـب
الرتاجم لهؤالء األئمة ،قاصدا من وراء ذلك بيان مكانتهم ورسـوخ أقـدامهم يف علـم
القراءات ،وأمانتهم يف النقل.
أحمد بن محمد بن البزي هو  :أحمد بن محمـد بـن عبـداهلل بـن القاسـم بـن
نافع بن أبي بزة ،أبو الحسن البـزي المكـي المقـرئ ،قـارىء مكـة ،ومـؤذن المسـجد
الحرام ،ومولى بني مخزوم ،ولد سـنة سـبعين ومائـة ،وقـرأ القـرآن علـى عكرمـة بـن
سليمان ،وأبي األخـريط وهـب بـن واضـ ،،عـن أخـذهم عـن إسـماعيل بـن عبـد اهلل
القسط " ، .قال أبو عمرو الداين :اتفق الناقلون عن البزي على أن إسماعيل القسط
قرأ على ابن كثير نفسه ،إال ما كان من االختالف عن أبي اإلخريط ،فإن البزي حكى
عنه الموافقة للجماعة من أن إسماعيل قرأ على ابن كثير ،وحكى عنه القواس أنه قرأ
على القسط وأنه قرأ على شبل بن عباد ومعـروف  ،وقـرآ علـى ابـن كثيـر ،قـال أبـو
األخريط  :ولقيت شبال ومعروفا فقرأت عليهمـا القـراءة التـي قرأهتـا علـى إسـماعيل
القسط "  .وقد "قرأ على البزي أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي ،والحسـن بـن
الحبا  ،وأحمد بن فر  ،وطائفة " .تويف البزي خمسين ومئتين".
 )3قنبل محمد بن عبد الرحمن المخزوم :
أبو عمـر محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خالـد بـن سـعيد بـن جرجـة
()8معرفة القراء الكبار( ،الذهبي المتوىف 219هـ)[ .]825 /8
()0معروف بن مشكان أبو الوليد المكي قارئ أهل مكة .معرفة القراء الكبار (ص)29 :
( )5معرفة القراء الكبار( ،الذهبي المتوىف 219هـ)[ .]821 /8
()1المصدر السابق.]821 /8 [ ،
()2معرفة القراء الكبار( ،الذهبي المتوىف 219هـ)[ .]829 /8
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المخزومي ،موالهم ،مكي ولد سنة خمس وتسعين ومائة ،وجـود القـراءة علـى أبـي
الحسن القواس ،وأخذ القراءة عن البزي أيضا ،وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالحجاز،
قرأ عليه خلق كثير ،منهم أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسن بن شنبوذ  .وقد قيل إن سر
تسميته بقنبل أنه كان يستعمل دواء يسقى للبقر يسمى قنبيل ،فلما أكثر من اسـتعماله
عرف به ،ثم خفف وقيل قنبل ،وقيل بل هو من قوم يقال لهم القنابلة" ، .مات سنة
إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين ".
 )5ابن حبش الدينوري:
هو " :الحسين بن محمد بن حبش ،أبو علي الدينوري المقرئ ،قرأ القراءات
على أبي عمران موسى بن جرير الرقي ،وأبي بكر بن مجاهد .قال أبو عمـرو الـداين:
متقدم يف علم القراءات مشهور باإلتقان ،ثقة ملمون ،قرأ عليه جماعـة ،مـنهم محمـد
بن المظفر بن حر الدينوري وأبو العـالء محمـد بـن علـي الواسـطي ،ومحمـد بـن
جعفر الخزاعي ،قال فارس بن أحمد " :كان ابن حبش مقـرئ الـدينور ،وكـان يلخـذ
للقراء كلهم بالتكبير من ﭽ ﭲ ﭼ[الضحى ] 8 :اتباعا لآلثار الواردة .قلت :تـويف
سنة ثالث وسبعين وثالثمائة" .وقال ابن الجزري يف غايـة النهايـة " :قلـت :وكـان
يلخـذ لجميـع القــراء بـالتكبير يف جميــع السـور ،وقـرأت أنــا بـالتكبير مــن طريقـه عــن
أيضا عالي اإلسناد يف الحديثَ ،ر َوى َعـن :أبـي
السوسي" ، .وقال الذهبي" :وكان ع

الر ّقي."،...
عمران ّ

 )1الزبير بن محمد العمري:
هو :الزبير بن محمد بن عبد اهلل بن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطا  ،أبو
عبد اهلل وأبو عبد الرحمن العمري ،راوي قراءة أبي جعفر عن قالون ،كان إمام جامع
( )8انظر المصدر السابق .)829 /8( ،وانظر غاية النهاية يف طبقات القراء( ،ابن الجزري).]002 /0 [،
( )0غاية النهاية يف طبقات القراء( ،ابن الجزري).]002 /0 [،
( )5معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،الذهبي( ،ص.)890 :
( )1غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن الجزري.)022 /8( ،
( )2تاريخ اإلسالم ،ت بشار(،الذهبي المتوىف 219هـ).)599 /9( ،
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المدينة ،ولقبه ُسمنَة ،وهو ثقة ،تلقى الناس روايته عن أبي جعفر بالقبول مع مـا فيهـا
من غرائب التسهيل ،قال الحافظ أبو العالء :هذه رواية جليلة وإسـناد صـحي ،،أخـذ
قــراءة أبــي جعفــر عــن قــالون ،وعمــر دهـ عـرا حتــى تــويف فيمــا أحس ـب بعــد الســبعين
ومائتين" .قـال يف توضـي ،المشـتبه" :إمـام َجـامع ال َمدينَـةَ ،ق َـر َأ َع َليـه ابـن شـنبوذ،
َوك َ
َان معمرا ".

*

*

*

( )8غاية النهاية يف طبقات القراء(،ابن الجزري المتوىف 955هـ).،)005 /8( ،
( )0توضي ،المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم (.)866 /2
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املبحث الثاني:حكم التكبري عند ختم املصحف عند القراء
المطلب األول :حكم التكبير عند ختم المصحف عند القراء.
التكبير عند ختم المصحف بالنسبة للقراء مسنون عند من ثبتت له فيـه روايـة،
وقد صرحت بذلك كتب القراءات المشهورة قـديما وحـديثا  ،يقـول اإلمـام سـبط
الخيـــاط يف المـــبهج" :وهـــذه ســـنة المكيـــين بلثرهـــا ،الخلـــف عـــن الســـلف ال
يتجاوزوهنا".

وقــال يف كتــا االختيــار" :فهــذه ســنة التكبيــر أخــذ هبــا الخلــف

والسلف" ، .ثم ساق حديث الحاكم يف التكبير.
وقال أبو شامة يف إبرازه " :قال مكي يف التبصرة  :والتكبيـر سـنة كانـت بمكـة،
وال يعتــرب يف التكبيــر قــراء مكــة ابــن كثيــر وال غيــره ،كــانوا ال يرتكــون التكبيــر يف كــل
القــراءات مــن خاتمــة ﭽ ﭲ ﭼ[الض ـحى ،] 8 :قــال :ولكــن عــادة القــراء األخــذ
بالتكبير البن كثير يف رواية البزي خاصة ،ومن المصـنفين مـن حكـى التكبيـر لجميـع
القراء يف جميع سور القرآن ،ذكره أبو القاسم الهذلي يف كتابـه الكامـل ،وذكـره أيضـا
الحافظ أبو العالء " .وقال أيضا" :قال الحافظ أبو العالء :فلمـا الروايـة واإلجمـاع
يف ذلك فعن عبد اهلل بن عباس ومجاهد".
وأسند ابن الجزريَ " :و َق َ
ـن َغل ُب َ
ـون َ :و َهـذه ُسـنة
ـال َأ ُبـو الط نيـب َعبـدُ ال ُمـنعم ب ُ
ينَ ،وه َي ُسنة ب َمك َة َال َيت ُر ُكون ََها ال َبتةَ،
ورة َعن َر ُسول اهلل َ ،و َعن الص َحا َبة َوالتابع َ
َمل ُث َ
ـض ال ُمــؤَ نلفي َن َلــم َيــذ ُكر َهـ َـذا ال َبــا َ َأصـ عـال َكــابن ُم َجاهـ َـد فــي َس ـب َعتهَ ،وابــن مهـ َـر َ
ان فــي
()8يف النشــرَ " :و َبعـ ُ
َغا َيته".النشر (.)122 /0
( )0المبهج يف القراءات الثمان ،المؤلف :سبط الخياط( ،ج.)028/0
( )5االختيار يف القـراءات العشـر ،المؤلـف  :سـبط الخيـاط( ،عبـد اهلل بـن علـي الحنبلـي المتـوىف 218هــ)،
تحقيق:عبد العزيز ناصـر السـرب ،فهرسـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة عـام 8182هــ ،عـدد االجـزاء،0:
(ج.)980/0
( )1إبراز المعاين من حرز األماين (ص ،)252 :وانظر الكنز يف القراءات العشر(الواسـطي المتـوىف218هــ)
(.)506 /0
()2إبراز المعاين من حرز األماين (،أبو شامة المقدسي ،المتوىف662هـ) (ص.)256 :
( )6عبد المنعم بن عبيد اهلل بن غلبون أبو الطيب ،مؤلف كتا اإلرشاد يف السبع .،غاية النهاية (.)128 /8
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ون ر َوا َي َة ال َب نز نيَ ،و َغيرهَ .و َق َال َأ ُبو ال َفتَ ،فار ُس ب ُن َأح َمدَ َ :ال َن ُق ُ
َو َال َيعتَب ُر َ
ول إن ُه َال ُبـد
ل َمن َخت ََم َأن َيف َع َل ُهَ ،لكن َمن َف َع َل ُه َف َح َسنَ ،و َمن َلم َيف َعلـ ُه َف َـال َح َـر َج َع َليـهَ ،و ُه َـو ُسـنة
ين ".
ورة َعن َر ُسول اهلل َ ،و َعن الص َحا َبة َوالتابع َ
َمل ُث َ

قلت :فيظهر من خالل هذه النصوص عن اإلمام مكي بـن أبـي طالـب ،واإلمـام سـبط
الخياط ،وأبي العالء الهمداين وأبي الطيب بن غلبون ،وهم من شـيوخ الروايـة األكـابر عنـد
القراء أن التكبير سنة ثابتة يف سلف القراء ويف الخلف ،وأن الباعث عليـه هـو الروايـة واتبـاع
السنة وليس التشهي كما يعتقد البعض ممن ال عالقة له بعلم القراءات.
وقــال أبــو الفضــل الخزاعــي" :كــان ابــن كثيــر غيــر الفليحــي يكــرب مــن خاتمــة
ﭽﭲ ﭼ[الضحى ] 8 :عند انقضاء كـل سـورة إلـى آخـر القـرآن ،وبـه قـرأت عـن
عمري عن يزيد ،...،والتكبير موقوف على ابن عباس ومجاهد ،لم يرفعه إلـى النبـي
 أحد غير ابن أبي بزة".
وقال اإلمام الداين  يف التيسير َ :با ذكر التكبير في ق َرا َءة ابن كثير .اع َلم
أيــدك اهلل أن البــزى روى َعــن ابــن كثيــر بإســناده أنــه َكـ َ
ـان يكــرب مــن آخــر ﭽ ﭲ ﭼ
ـــورة الـــى آخـــر ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
[الضـــحىَ ] 8 :م َ
ـــع َف َراغـــه مـــن كـــل ُس َ

ضـها
علمـاء ُي َؤ ّيـد َبع َ
ورة َيرو َيهـا ال َ
[الناسَ ،...]8:وفي َجميع َما قدمنَا ُه أحاديث َمش ُـه َ

َبع عضا تدل على ص َحة َما فعله ابن كثيـرَ ،ولهـا َموضـع غيـر َه َـذا قـد َذكرنَـا ُه فيـه "، .
وقال يف جامع البيان مشيرا لسنية التكبير " :وله يف فعله هذا دالئل من آثار مروية ورد
التوقيف فيها عن النبي  ،وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين
والخالفين ".ثم ساق الداين بسنده إلى أحمد بن محمد بن أبي ّبزة قال :نا عكرمـة
( )8النشر يف القراءات العشر(،ابن الجزري المتوىف955هـ) (.)188 /0
( )0المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة ،الخزاعي (،أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعـي ،المتـوىف 129هــ)،
المحقــق د :محمــد شــفاعت رباين،الناشــر  :مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف8151هـــ ،عــدد
األجزاء.0:
( )5التيسير يف القراءات السبع (ص.)128 :
( )1جــامع البيــان يف القــراءات الســبع ،الــداين( ،عثمــان بــن ســعيد ت111:هـــ) ،الناشــر :جامعــة الشــارقة –

=
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عكرمة ابن سليمان بن كثير بن عامر صاحب القراءة قـال :قـرأت علـى إسـماعيل بـن
عبد اهلل بن قسطنطين فلما بلغت ﭽ ﭲ ﭼ[الضحى] 8 :قال لي :ك ّبـر حتـى تخـتم
مع خاتمة كل سورة ،فإين قرأت على عبد اهلل بن كثير فلمرين بذلك ،وأخربين عبد اهلل
بن كثير أنه قرأ على مجاهد فلمره بذلك ،وأخربه مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فلمره
بذلك وأخربه ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كَعـب َفـلمره بـذلك َوأخـرب ُه أبـي َأنـه َق َـر َأ
على النبي  فلمره بذلك ".
قلت :فهذا هو اإلمام الراسخ أبو عمرو الداين يصر يف كتابيه التيسير وجـامع
البيان وهما من المراجع األصيلة عند القـراء بـلن التكبيـر سـنة مـلثورة ،عليهـا دالئـل
مشهورة ،وأخبار منثورة ،جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين ،مرفوعا تارة كما
صر الداين ،وموقوفا أخـرى كمـا ذكـر الخزاعـي ،إذ مثـل هـذه األمـور ال يمكـن أن
تكون من قبيل الرأي والنظر:
(إذا قالت َحذام فصدن قوها  ...فإن القول ما قالت حذام).
وقــال ابــن الجــزري يف النشــر َ " :فــاع َلم َأن التكبيـ َـر َصــ ،عنــدَ َأهــل َمكـ َة ُقــرائهم
اعـــت
اضـــت َواشـــت ََه َرت َو َذ َ
َو ُع َل َمــائهم َو َأئمـــتهمَ ،و َمـــن َر َوى َعـــن ُهم  -صــح عة اس َت َف َ

السوس نـي،
َوانت ََش َرت َحتى َب َل َغت َحد الت َوا ُترَ ،و َصحت َأي عضا َعن َأبي َعم َرو من ر َوا َيـة ُّ
َو َعن َأبي َجع َف َر من ر َوا َية ال ُع َمر ني َو َو َر َدت َأي عضا َعن َسائر ال ُقراءَ ،وبه ك َ
ـن
َـان َيل ُخ ُـذ اب ُ
َح َب َ
ش َو َأ ُبو ال ُح َسين ال َخباز ُّي َعن ال َجميـعَ ،و َح َكـى َذل َ
ـك اإل َمـا ُم َأ ُبـو ال َفضـل الـراز ُّي
ـار َع َلــى َهـ َـذا ال َع َمـ ُـل عنــدَ َأهــل
َو َأ ُبــو ال َقاســم ال ُهـ َـذل ُّيَ ،وال َحــاف ُظ َأ ُبــو ال َعـ َـالءَ ،و َقــد َصـ َ
األَم َصار في َسائر األَق َطار عندَ َختمهم في ال َم َحافل َواجت َماعهم فـي ال َم َجـالس َلـدَ ى
انَ ،و َال َيتر ُك ُه عنـدَ ال َخـتم َع َلـى َأي َح َ
األَ َماثلَ ،وكَثير من ُهم َي ُقو ُم به في َص َالة َر َم َض َ
ـال
ُ

=

اإلمارات،الطبعة :األولى 8109 ،هـ  0222 -م،عدد األجزاء.)8250 /1( ،1 :
( )8جامع البيان،الداين ،)8250 /1( ،وانظر تحبيـر التيسـير (ص،)600 :ومفـردة عبـد اهلل بـن كثيـر للـداين
(.)859
( )0البيت يف المزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي منسوبا لزهير بن َجنَا الكلبي (.)125 /0
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َانَ ،.. . ،و َق َال َم نكيَ :و ُرو َي َأن َأه َل َمك َة كَا ُنوا ُي َك نب ُر َ
ك َ
ون في آخر ُك نل َخت َم َة من َخات َمة
ٌّ
وها َعن ُش ُيوخهمَ .و َق َال األَه َواز ُّي
ﭽ ﭲ ﭼ ل ُك نل ال ُقراء البن كَث َيرَ ،و َغيره ُسن عة َن َق ُل َ
ورة َيسـتَعم ُلو َن ُه فـي ق َـرا َءتهم فـي
َ :والتكب ُير عنـدَ َأهـل َمكـ َة فـي آخـر ال ُقـرآن ُسـنة َمـل ُث َ

الدُّ ُروس َوالص َالة ".
قلت :وهذه نصوص المحقق ابن الجزري يسجلها يف كتابه الموسـوعي النشـر،
ويصر فيها بصحة واستفاضة وذيوع وجه التكبير عند القراء حتى بلا ذلك عنـدهم
حد التواتر ،وينقل عن أئمة القراءات أهنم كان يستعملون ذلك يف الصـالة وخارجهـا
يف سائر البلدان من غير نكير.
ونقل أبو شامة عن الحافظ أبي العالء إسناده عن " :عن حنظلـة بـن أبـي سـفيان
قال :قرأت علـى عكرمـة بـن خالـد المخزومـي ،فلمـا بلغـت ﭽ ﭲ ﭼ[الضـحى:
"]8قال لي :هيها .قلت :وما تريد هبيها؟ قال :كرب؛ فإين رأيت مشايخنا ممن قرأ على
ابن عباس فلمرهم ابن عباس أن يكربوا إذا بلغوا ﭽ ﭲ ﭼ ،وأسند عن إبراهيم بن
يحيى بن أبي حية التميمي قال :قرأت علـى حميـد األعـرج فلمـا بلغـت ﭽ ﭲ ﭼ

قال لي :ك نبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم فإين قرأت على مجاهـد فـلمرين بـذلك،
وقــال :قــرأت علــى ابــن عبــاس  --فــلمرين بــذلك ،... .وقــال أيضــا -إبــراهيم
التميمي :-حدثني حميـد األعـرج عـن مجاهـد قـال :ختمـت علـى ابـن عبـاس تسـع
عشرة ختمة فكلها يلمرين فيها أن أكرب من سـورة ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ ،ثـم أسـند الحـافظ أبـو
العالء عن شبل بن عباد قال :رأيت محمد بن عبد اهلل بن محيصن وعبـد اهلل بـن كثيـر
الداري إذا بلغـا ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ كـربا حتـى يختمـا ،ويقـوالن رأينـا مجاهـدا فعـل ذلـك،
وذكر مجاهد أن ابن عباس كان يلمره بذلك".
وساق اإلمام الـذهبي يف معرفـة القـراء الكبـار روايـة التكبيـر عـن قـراء مكـة مـن
( )8النشــر يف القــراءات العشــر(،ابــن الجــزري) ،)182 /0(،وانظــر إتحــاف الفضــالء ،البنــا الــدمياطي،
(ص.)682 :
( )0انظر إبراز المعاين من حرز األماين (ص )252 :وما بعدها .
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التابعين فقال  ،..." :حدثنا سفيان بن عيينة ،قال :رأيت حميدا األعرج ،يقرأ والناس
حوله ،فإذا بلا ﭽ ﭲ ﭼكرب إذا ختم كل سورة حتى يختم" .وأسند عن حميد عن
مجاهد ،أنه كان يكرب مـن ﭽ ﭲ ﭼ  .قـال  :وحـدثنا الحميـدي ،قـال :سـللت ابـن
عيينة :قلت :يا أبا محمد ،رأيت شيئا ربما فعلـه النـاس عنـدنا ،يكـرب القـارئ يف شـهر
رمضان إذا ختم ،فقال :رأيت صدقة بن عبـد اهلل بـن كثيـر ،يـؤم النـاس منـذ أكثـر مـن
سبعين سنة ،فكان إذا ختم القرآن كرب " .
قلت :فهذه النصوص التي ساقها أبو شامة عن أبـي العـالء الهمـداين بسـنده عـن
تالمذة ابن عباس كمجاهد بن جرب ،وساقها الذهبي بسنده عن سـفيان بـن عيينـة عـن
حميد األعرج لتؤكد على أن هؤالء الرواة تلقوا ذلك ونقلوه عن ابن عباس  ،وأنه
كان يلمر من يقرأ عليه إذا ختم بالتكبير ويصر على ذلك ،وهذا مجاهد بن جرب يقول:
ختمت على ابن عباس تسع عشرة ختمة فكلهـا يـلمرين فيهـا أن أكـرب مـن سـورة ﭽ ﮥ

ﮦ ﭼ.
وقال أبو القاسم النويري يف شر الطيبة " :اعلم أن التكبير ص ،عـن أهـل مكـة
قاطبة مـن القـراء والعلمـاء ،وعمـن روى عـنهم ،صـحة استفاضـت واشـتهرت حتـى
بلغت حد التواتر ،وصحت أيضا عن أبى عمرو من رواية السوسى ،وعن أبى جعفـر
من رواية العمرى ،وعن سائر القراء ،فبه كان يلخذ ابن حبش وأبو الحسـن الخبـازى
عن جميعهم ،وحكى ذلك الرازى والهذلى وأبـو العـالء ،وقـد صـار عليـه العمـل ىف
سائر األمصار عند ختمهم ىف المحافل ،وكثير منهم يقوم به ىف صالة رمضان" .
ـحى إ َلـى َأن َيخـت َمَ ،و َهـى
ـورة ُّ
الض َ
وقال الزركشي" :يسحب التكب ُير مـن َأول ُس َ

ـن َعبـا َ
ق َرا َء ُة َأهل َمك َة َأ َخ َذ َها اب ُن كثير عـن مجاهـد َعـن ابـن َعب َ
س َعـن ُأ َب ٍّـي،
ـاسَ ،واب ُ
يمـان َو َقـوا ُهَ ،و َر َوا ُه مـن
وأبي َعن النب ني َ ،ر َوا ُه اب ُن ُخ َزي َمـ َة َوال َبي َهق ُّـي فـي ُشـ َعب اإل َ

( )8انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)822 :
( )0شــر طيبــة النشــر للنــويري ( ،)658 /0وانظــر إتحــاف الفضــالء (ص )688 :هنايــة القــول المفيــد
(ص.)052
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يق مو ُقو عفا َع َلى ُأبي بسن ََد معر َ
وف َو ُه َو َحديث َغريب َو َقد َأن َك َر ُه َأ ُبو َحات َم الـراز ُّي
َ ٍّ َ َ ُ
َطر َ َ
َع َلى َعا َدته في التشديدَ ،واستَلن ََس َل ُه ال َحليم ُّي."...

قلــت :تصــري ،أب ـي القاســم النــويري -وهــو مــن المتــلخرين -بصــحة التكبيــر

وشهرته واستفاضته يف زمنه واألزمنة التي سبقته ،إن دل فإنما يدل على انتشار العمل
بــالتكبير وذيوعــه عنــد المتقــدمين والمتــلخرين علــى الســواء ،ويــدعم هــذا ويقويــه
استحبا الزركشي للعمل بالتكبير.
كما عقد اإلمام الشاطبي يف الميته بابا أسماه با التكبير قال فيه :
َوفيه َعن ال َم نكي َن َتكب ُير ُهم َم َع الـ َ ...
ـخ َواتم ُقر َ ال َختم ُير َوى ُم َسل َس َال
السـنة يف طيبتـه التـي جمعـت
وقال الحافظ ابن الجزري  مشيرا إلـى تلـك ُ
فلوعت:
وسنّ ُة التكبير عند الختم

ين أهل العلم
** صحت عن الم نك َ

يف كل حال ولدى الصالة **

ُسلس َل عن أئمـــــة ثقـــات

هذا فضالع عن كتب شرو الشاطبية التي ذكرت هـذه المسـللة ،وأسـندها كـل مؤلـف
عند شرحه للبا  ،كابن النجيبين الهمداين ،وعلم الدين السخاوي ،وأبـي عبـد اهلل الفاسـي،
وأبي عبد اهلل الموصلي المعروف بشعلة ،وابن القاص ،،وغيرهم.
قلت :فمن مجموع ما سبق من نقول يتبـين لنـا أن التكبيـر ثابـت عنـد القـراء
قديما وحديثا ،سنة ينقلها اآلخر عن األول ،ال يجادل يف صحة األخذ هبا أحد منهم،
فليا شعري أيها المنكر للتكبير أكان الدين قد هان أهله لهـذه الدرجـة حتـى يجـيء
شخص يف الصدر األول -وهو زمن يعتمد على الرواية يف المقام األول -فيـدخل يف
()8الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركشــي ( ،)120 /8وانظــر اإلتقــان ( )595 /8تفســير األلوســي (/82
 ،)591تاريخ القرآن الكريم لطاهر الكردي (ص.)022 :
( )0متن الشاطبية – با التكبير . -
( )5طيبة النشر بتحقيق الزعبي ،با التكبير.
( )1انظـــر الـــدرة الفريـــدة (ج ،)002/2فـــت ،الوصـــيد (ص ،)8550الآللـــئ الفريـــدة يف شـــر القصـــيدة
(ج ،)199/5كنز المعاين (ص ،)262سراج القارئ (ص ،)290وغيرها كثير.

517

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها؟ ثم يسمع منه ذلك ،ويؤخذ عنه ،و ُيقرأ به يف الصـالة
وغيرها! ويذكره األئمة يف كتبهم تدوينا ،و ُيقرئون به و ُيستفاض بيهم عمـال وتـرتيال!
ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا ،ال يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به!  ،وهل يقبـل
العقــل أن ينتشــر بــين القــراء يف الــزمن الفاضــل مســللة ال أصــل لهــا فــيمن ســبقهم،
فينقلوهنا على سبيل الرواية ،ويحـامون عنهـا ،ويـذودون عـن حياضـها! ال لعمـر اهلل،
وحاشاهم.
كما يظهر جليا أن رواية التكبير غير موقوفـة علـى أحمـد بـن محمـد البـزي ،بـل
رويت من بعض الطرق عن محمد بن عبدالرحمن المعروف بقنبـل ،كمـا رواهـا أبـو
علي بن حبش عن أبي شعيب السوسي ،ورواها الزبيـر بـن محمـد العمـري عـن أبـي
جعفر ،وأسندهتا بعض كتب القراءات إلى جميع القراء .

*

*

( )8مقتبس بتصرف كبير من مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)122 /8
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املطلب الثاني
الرد على بعض القراء املعاصرين الذين منعوا التكبري
كتب فضلية الشيخ إبراهيم األخضر رسالة يف التكبير أشـرت لهـا عنـد الحـديث
عن الدراسات السابقة ،وقد حان الوقت لمناقشة ما ورد فيها ،يقول فضيلة الشـيخ يف
سبب كتابته لرسالة التكبير" :وسبب كتابتي لهذه الرسالة يف موضـوع التكبيـر هـو مـا
يالحظه طالب العلم من تعلق الناس بما ينقل لهم من أخبار فيها حث على عبـادة أو
رغيبة يف أمر من أمور دينهم ،وتتضمنها األخبار الواهية ،وتشتهر عند الناس حتـى ال
يظن سامعها إال أهنا سنة ،فال تجد من ينكرها ،ثـم إذا وجـد مـن نبـه عليهـا وجـد مـن
العوام والمتعصبين صدودا وإعراضا ،أو أكثر من ذلك".
قلــت :مــا ذكــره فضــيلة الشــيخ يصــدق علــى األحاديــث الموضــوعة يف فضــائل
األعمال التي تنتشر بين العوام ويرددها بعض األئمة على المنابر ويف المواعظ ،وقـد
نص على بدعية هذه األمور وما ينبني عليها من أعمال أئمة الحـديث قـديما وحـديثا
فجزاهم اهلل عن أمة اإلسالم خير الجزاء ،أما نقل القرآن ومـا يتعلـق بطـرق أدائـه فـال
يمكن أن يقال فيه مثل هذا ،ألن نقل القرآن وطرق أدائه وأحكامه المتعلقة بقراءته –
والتي من بينها التكبير عند من ثبت يف روايته -ال يمكـن أن يـدخلها ريـب أو يتطـرق
إليها شك ،كما ال يمكـن أن تكـون مـن كـذ الوضـاعين ؛ ألن القـرآن محفـو مـن
الزيادة والنقص ،فقياس الشيخ حفظه اهلل قياس مع الفارق ،فال يصدق على مـا نحـن
بصدده .يقول ابـن الجـزري عـن التكبيـر" :وهـو يف األصـل سـنة المكيـين عنـد خـتم
القرآن العظيم عامة ،يف كـل حـال صـالة كانـت أو غيرهـا ،شـاع ذلـك عـنهم واشـتهر
واســتفاض وتــواتر ،وتلقــاه النــاس عــنهم بــالقبول ،حتــى صــار العمــل عليــه يف ســائر
األمصار".
()8تكبير الختم بين القراء والمحدثين ،الشيخ :إبراهيم األخضر (ص)6:
( )0تقريب النشر يف القراءات العشر ،ابـن الجـزري ،المتـوىف (955هــ) ،تحقيـق :د.عـادل إبـراهيم رفـاعي،
(.)212/0
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ويقول فضيلة الشيخ بعد سوقه لحديث" :من عمل عمال لـيس عليـه أمرنـا فهـو
رد "  :والتكبير عند ختم القرآن من هـذا البـا " .قلـت :إيـراد هـذا الحـديث يف
التدليل على بدعية التكبير إيراد يف غير محله ،واستشهاد يف غير موضـعه؛ ألن القـراء
لم يبتدعوا التكبير من عند أنفسهم ،بل هو عندهم سنة نقلوها عن شيوخهم األولـين
كسائر أحكام القراءة ،وناقل التكبير والذي عليه مداره قد شهد له أئمة القـراءة بلنـه :
"ك َ
عالما صاحب سنة" .وأنه " :أستاذ محقـق ضـابط مـتقن" ، .واألخبـار
َان دينعا ع
واآلثار الدالة على صحة ما نقله مشهورة منشورة يف كتبهم ،قال يف جـامع البيـان عـن
رواية البزي للتكبير" :وله يف فعله هذا دالئل مـن آثـار مرويـة ورد التوقيـف فيهـا عـن
النبي  ،وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عـن الصـحابة والتـابعين والخـالفين" ،
وإذا كان بدعة كما يعتقد الشيخ ،فلماذا لم ينص األئمة على أول من ابتدعها!
ويقول الشيخ -حفظه اهلل -بعد ذكر كالم أهل الحديث يف أبي الحسـن البـزي:
"وقد أطلـت بنقـل الرتجمـة كاملـة دفعـا لسـؤال قـد يـورده مـن ال يعـرف الفـرق بـين
الرواية يف القرآن والرواية يف الحديث ،فيبني تصحيحه لهذا الحديث لكونـه ملتصـق
بقراءة القرآن توهما منـه أن هـذا مـدخل صـحي ،إلثبـات التكبيـر ،والحقيقـة العلميـة
تنايف ذلك ،فكما أن نقل القرآن له شـروط ،فـإن الحـديث لـه مثـل ذلـك " ، .قلـت:
الحقيقة العلمية تشهد أن لكل فن مصطلحا ،وأن لكـل علـم أصـوله وقواعـده ،ومـن
الخطل البين والخلط الواض ،إقحام قواعد وأصول فـن معـين يف فـن آخـر ،وأضـر ُ
( )8الحــديث يف صــحي ،مســلم بــرقم( ،)8515 /5( ،)8289ويف مســند أحمــد مخرجــا بــرقم(،)06808
(.)068 /15
( )0انظر تكبير الختم بين القراء والمحدثين ،الشيخ :إبراهيم األخضر (ص ،)82وقد أشـار الشـيخ األلبـاين
رحمــه اهلل إلــى مــا كتبــه الشــيخ األخضــر حــول التكبيــر يف السلســلة الضــعيفة .انظــر سلســلة األحاديــث
الضعيفة (.)521 /85
( )5سير أعالم النبالء ،الذهبي.)121 /0( ،
( )1غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن الجزري.)880 /8( ،
( )2جامع البيان يف القراءات السبع ،الداين ،المتوىف111:هـ).
( )6تكبير الختم بين القراء والمحدثين(،ابراهيم األخضر)( ،ص.)80
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لذلك مثالع بلحداث السيرة النبوية ووقائعها ،فلو أنّا أخضـعنا أحـداث السـيرة النبويـة
وسيرة الخلفاء الراشدين وتاريخ األمم ألصول وقواعد المحدثين ،كم سيبقى لنا من
أحداثها صحيحا سالما من علل اإلسناد وجر الرواة! وهل هذا الجزء المصفى من
العلل سيعطينا صـورة متكاملـة األركـان لسـيرة النبـي  وسـيرة الخلفـاء الراشـدين،
وأحداث التاريخ ووقائعه ؟بالطبع ال.
ومثال آخر :لقد كره جماعة من الفقهاء قـراءة اإلمـامين حمـزة والكسـائي؛ لمـا
فيهما من السكت ،وفرط المد ،واإلمالة وأحكام الهمز ونحو ذلك ،يقول ابن قدامـة
صاحب المغني" :ونقل عن أحمد أنه كـان يختـار قـراءة نـافع ،...ولـم يكـره -يعنـي
اإلمام أحمد -قراءة أحد من العشرة إال قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيهـا مـن الكسـر
واإلدغام والتكلف وزيادة المد".
وقـال ابـن مفلــ ،يف كتـا الفـروع" :ولــم يكـره أحمــد غـــيرهما  -يعنـي قـــراءة
حمـزة والكسـائي  -وإدغام أبي عمرو الكبير ،وحك عنه يحـر  ،ونقـل جمــاعة أنـه
إنمــا كــره قـــراءة حـــمزة لإلدغـــام الشــديد ،فيتضــمن إســقاط حـرف بعشــر حســنات،
واإلمالــة الشــديدة،...،ولكراهــة الســلف لهــا ،والقــراءة سنـــة ،وليـــس ذلــك يف لغـــة
قريش" ، .ويف هتذيب الكمال" :كره طائفة من العلماء قـراءة حمـزة ؛ لمـا فيهـا مـن
السكت ،وفرط المد ،واتباع الرسم واإلضجاع – اإلمالة – وأشياء ".
فهل ينبغي على القراء أن يتوقفوا عن القـراءة بقـراءة حمـزة والكسـائي لكراهـة
بعض الفقهاء لها ؛ إجراء ألصول وقواعد الفقهـاء ؛ ألهنـم مـا كرهـوا القـراءة هبـا إال
بدليل ،ولم يقـدّ موا غيرهـا عليهـا إال بحجـة! أم أن المعتمـد والـذي عليـه المعـول يف
سائر األعصار واألمصار ما استفاض عند القراء من تواتر القراءتين وصحتهما يقينا.
( )8المغنــي يف فقــه اإلمــام أحمــد – البــن قدامــة( -ج  / 8ص  ،)269والحــديث واه منكــر ،كمــا ســيليت
يف تخريجه.
( )0الفـــروع وتصـــحي ،الفـــروع – ابـــن مفلـــ( ،ج  / 0ص  )891وانظـــر المبـــدع شـــر المقنـــع (ج / 8
ص.)500
( )5هتذيب الكمال  -المزي .)505 / 2( -
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وثالث :لقد أنكر كثيـر مـن النحـويين بعضـا مـن القـراءات المتـواترة الصـحيحة
لمخالفتها لقواعدهم ،وشذوذها عن أصولهم ،فها هو المربد يقول عن قـراءة حمـزة
الزيات بخفض الميم يف ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ [النساء" : ] 8 :لو صليت خلف إمام
يقرأ هبا ألخذت نعلي ومضيت" .وقال النحاس" :فلما البصريون فقـال رؤساؤهم
هــو لحــن ال تحــل القــراءة بــه ،وأمــا الكوفيــون فقــالوا هــو قبــي ،ولــم يزيــدوا علــى
هذا ، "،...فإذا أجرينا أصول النحاة وقواعدهم على هذه القـراءة ،ونظـائر لهـا مـن
القراءات المتواترة  ،ألخرجنا كثيرا منها من دائرة المقبول المقـروء بـه إلـى الشـاذ
الذي ال تحل القراءة أو التعبد به ،ولكن القراء ال يلتفتون لمثل هذا وال يلهبون به وال
تعمل يف َ
يعولون عليه؛ ألن" :أئمة القراءة ال ُ
شئ من حروف القرآن علـى األفشـى يف
اللغة ،واألقيس يف العربية ،بل علـى األثبـت يف األثـر ،واألصـ ،يف النقـل ،وإذا ثبتـت
الروايــةلم ير ّدهــا قيــاس عربيــة ،وال فشــو لغــة؛ ألن القــراءة ســنة متبعــة ،يلــزم قبولهــا
والمصير إليها ".
و يقول الشيخ يف التدليل علـى أن آثـار التكبيـر واهيـة ال ترقـى لالعتمـاد عليهـا :
"وهناك أمثلة كثيرة على هذه األحداث أكتفي بمثال واحد حدث لي شخصيا ،حيث
أسمع من الناس جميعا بعد قراءة القرآن "صـدق اهلل العظـيم" ،وكنـت أحسـبها سـنة
لشهرة العمل هبا عند الناس ،ولم يخطر ببالي أهنا ليست من السنة يف شئ حتى نبهني
سماحة الشيخ الفاضل :عبد العزيز بن باز أثابه اهلل يوما على أهنا بدعـة ،فعجبـت مـن
هذا األمر كيف فشا بين الناس مع عدم وجود أي أثر يـدل عليـه مـن سـنة المصـطفى
( )8الجامع ألحكام القرآن،المؤلف :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي المتوىف628 :هـ)،تحقيق :أحمد
الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش ،الناشــر :دار الكتــب المصــرية – القــاهرة ،الطبعــة :الثانيــة 8061 ،م،عــدد
األجزاء.)5 /2( ،02 :
()0تفسير القرطبي ( )0 /2وانظر إعرا القرآن للنحاس (.)802 /8
( )5للباحــث رســالتان علميتــان يف دفــع المطــاعن عــن القــراءات المتــواترة ،نــال هبمــا درجتــي الماجســتير
والدكتوراة من جامعتي أم درمان اإلسالمية بالسودان عام0288:م ،وجامعة المدينة العالميـة بماليزيـا
عام0281:م.
( )1النشر ( ابن الجزري المتوىف955:هـ)( ،ج/8ص.)02
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صلوات اهلل وسالمه عليه ،أو مـن عمـل الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم ،وال حتـى مـن
أئمة الفقه أو الحديث ،وطلبت لهذا العمل خربا أو أثرا يستدل به علـى شـرعيته فلـم
أجد ، "..... ،قلت :سبحان اهلل ،يسوي الشيخ حفظه اهلل يف قياسه بين قول القـارئ
( صدق اهلل العظيم) ،هذا القول الحادث الذي ال أصـل لـه يف القـراءة  ،ولـم ينقـل
عن أحد من أهل الشلن بالقراءة أنه من لوازمها أو حتى من آداهبـا ،بـل غايـة الغـرض
منه  -فيما يزعمه مدعوه  -أنه فصل بين كالم اهلل تعالى وكالم المخلـوقين ،وإشـعار
بانتهاء القراءة ،وبين التكبير الذي الذي تنقله جمـاهير القـراء وكتـب القـراءات كـابرا
عــن كــابر ،يرفعونــه تــارة إلــى النبــي  يف بعــض الروايــات ،ويوقفونــه علــى بعــض
الصحابة والتابعين يف بعضـها اآلخـر! وهـذا لعمـري يف القيـاس عجيـب؛ ألن الشـيخ
وفقه اهلل قايس بين مسنون ومبتدع ،وليس بـين مبتـدع ومبتـدع ،يقـول ابـن الجـزري:
" َو َق َال َأ ُبو الط نيب َعبدُ ال ُمنعم ب ُن َغل ُب َ
ورة َعـن َر ُسـول اهلل َ ،و َعـن
ونَ :و َهذه ُسنة َمـل ُث َ
َ،و َال َيعتَبـ ُـر َ
ون ر َوا َيـ َة ال َبـ نـز ني،
ينَ ،وهـ َـي ُســنة ب َمكـ َة َال َيت ُر ُكون ََهــا ال َبتـة َ
ـحا َبة َوالتــابع َ
الصـ َ

َو َغيره " .

ويقول الشيخ األخضر أيضًا" :ولمـا كـان التكبيـر الـذي أورده القـراء يف كتـبهم
المخطوط منها أو المطبوع قضية تخضع ألصول وقواعد التحـديث ،وقـد ذكـروا يف
التكبير حديثًا مسلسالع ورد يف غالب كتـب القـراءات فـلردت أن أبـين صـحة التكبيـر
وصحة الحـديث الـوارد فيـه بيانـا شـافيا إن شـاء اهلل تعـالى يـرد كـل شـيء إلـى أصـله
الصحي ،،وأرجو اهلل أن يكون هذا عمال يخدم كتا اهلل تعالى بصـيانته عـن مـا يـزاد
فيه أو يشوهه ،ويحفظ للمسلمين سنة رسول اهلل  ،ويبعدهم عن اآلثار الضعيفة أو
الموضوعة."،....
( )8تكبير الختم بين القراء والمحدثين(،ابراهيم األخضر)( ،ص.)2
( )0انظر فتوى" :اتخاذ كلمة (صدق اهلل العظـيم) ونحوهـا ختامـا لـتالوة القـرآن بدعـة؛."...فتـاوى اللجنـة
الدائمة (.)828 /1
( )5النشر يف القراءات العشر (.)188 /0
( )1تكبير الختم (ص)88:
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قلت :قول الشيخ إن قضية التكبير تخضع ألصـول وقواعـد التحـديث أمـر غيـر
مســلم لــه علــى إطالقــه ،فالمحــدثون ُيخضــعون الروايــات الــواردة يف التكبيــر إلــى
قواعدهم من جهة الحكم على هذه المرويات بالصحة أو السـقم ،ولـيس مـن لـوازم
الحكم بضعف تلك الروايات من قبل المحدثين منع العمل بالتكبير كما توصل إليـه
الشيخ الكريم؛ ألن هذه المرويات وإن حكم عليهـا المحـدثون بالضـعف فقـد نقلهـا
وقواها أئمة الشلن من القراء ،واستفاضـت بـين جمـاهيرهم استفاضـة واسـعة ،وهـي
عنــدهم مــن الســنن المشــهورة المعمــول هبــا قــديما وحــديثا ،ولهــم يف ذلــك أســانيد
مبسوطة يف كتبهم ،وإليهم ال إلى غيرهم المرجع يف مثل هذا؛ ألهنـم بـالقراءة وطـرق
أدائها أعرف ،فإذا أخضعنا هذه المسللة األدائية ألصول وقواعد التحديث كما ذهب
إليه الشيخ؛ فهال أخضعنا أيضا لتلك القواعد سائر أحكام التجويد والقراءة األدائيـة
كاإلدغام واإلخفـاء والمـد والتسـهيل والتحقيـق واإلمالـة وطـرق أدائهـا إلـى أصـول
وقواعد التحديث أسوة بالتكبير! وأيـن هـي تلـك النصـوص يف كتـب السـنة الشـريفة
التي تشـير إلـى تفاصـيل تلـك المسـائل؟ لمـاذا نعتمـد علـى نقـل القـراء يف مثـل هـذه
المسائل ونسلم لهم ،بل ونجهد أنفسنا يف مراعاة وتطبيق تلك األحكـام عنـد القـراءة
واألداء ،وال نعتمد عليهم يف نقل التكبير! أليس َمن َن َقـل تلـك األحكـام األدائيـة هـم
أنفسهم من نقلوا التكبير الذي هو من طرق األداء ذاهتا!
وكتب الشيخ تحـت عنـوان " :الفصـل األول :التكبيـر عنـد القـراء"  ،ومـع أن
هذه التسمية توحي بما يجب أن يبحثه هذا الفصل إال أن الشيخ الكريم لم يـورد مـن
روايات القراء يف التكبير – على كثرهتا  -شيئا ! وإنما أشار إليهـا إشـارة مختصـرة يف
سطرين  ،اللهم إال نصا فرعيا واحدا نقله من با التكبيـر يف طيبـة النشـر ،وإشـارة
لشــر النــويري لهــذه األبيــات ،وأضــر الشــيخ صــفحا عــن روايــات المتقــدمين
المسندين أصحا الرواية للتكبير كابن غلبون ومكي والداين وابن الباذش والهذلي
( )8تكبير الختم (ص.)86:
( )0السابق (ص.)86:
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وغيرهم! حتى أنه ترك أيضًا كالم ابن الجزري يف النشر ،مـع أن هـذه الروايـات هـي
أساس هذا الفصل ومداره ،وهـي أولـى وأجـدر بالـذكر مـن غيرهـا ،وأمضـى الشـيخ
معظــم الفصــل األول يف إيــراد الروايــات الــواردة يف ســبب نــزول ســورة الضــحى
وعالقتها بالتكبير ،ويف ثنايا ذلك ساق روايات أخرى ال عالقة لها بسورة الضحى أو
التكبير ولم يخرج الشيخ مـن هـذا الفصـل كلـه بنتيجـة واضـحة يضـع القـارئ يـده
عليها ،بل غاية ما يمكـن أن يسـتخلص مـن هـذا الفصـل -بعـد النظـر واإلمعـان -أن
الروايات التي تربط بين نزول سـورة الضـحى والتكبيـر معضـلة وضـعيفة ، .وهـذا
منصوص عليه عند ابن كثير يف تفسيره ،ونقله عنه الشـوكاين ،وقـد أوردتـه يف مبحـث
سابق.
وكتب الشيخ األخضر حفظـه اهلل تحـت عنـوان " :الفصـل الثـاين :التكبيـر عنـد
المحدثين ،ذكر فيه الرواية التي ذكرها اإلمام الـداين يف سـبب تخصـيص التكبيـر مـن
آخر سورة الضحى ،وأن ذلك كان قبل الهجرة بزمان ،وأن المكيين استعملوا ذلـك،
ونقله خلفهم عن سلفهم ،...ثم نقل عن الـداين تحديـد مكـان التكبيـر وأنـه مـن آخـر
الضحى إلى آخر سورة الناس ،وساق رواية الداين يف ذلك ،ثم نقل عن أبي شامة عبد
الرحمن بن إسماعيل شرحه لبعض أبيات با التكبير يف الشاطبية ،واختالف القـراء
يف بدايته وهنايته ،ورواية أبي شامة لحديث التكبير ونقوله يف ذلك ،ثم خلص الشـيخ
إلــى أن حــديث التكبيــر ال يصــ ،ألن البــزي ال يحــتج بحديثــه فهــو منكــر الحــديث،
وعكرمة بن سليمان مستور أي مجهول ،وعبد اهلل بن قسطنطين مجهول أيضا ،وقال
الشيخ" :والحقيقة أن هذه الروايات كما تبين يف أحسن حاالهتا أهنا موقوفة على ابـن
عباس من غيـر طريـق البـزي كمـا تبـين مـن أسـانيد الرجـال الـذين نقلوهـا ،فهـي أمـا
ضعيفة لوجود الضعفاء أو المجاهيل ،أو معضـلة كمـا تبـين آنفـا ،وقـد ذكـر الحفـا
( )8انظر تكبير الختم (ص.)01،05،00:
( )0انظر السابق (ص.)05،00،:
( )5انظر (ص )88:من هذا البحث ،وانظر تفسير ابن كثير (.)182 /9
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ممن نقلوا هذا الحديث على أن أحدا لم يرفع رواية التكبير إلى رسـول اهلل  سـوى
البــزي ،والعجيــب يف األمــر أهنــم اختلفــوا يف مــوطن التكبيــر فقــال بعضــهم مــن أول
ﭽﭲ ﭼ ،وقال اآلخرون هو من أول االنشرا  ،ولـم يرجحـوا قـوال تطمـئن إليـه
النفس على أهنم ربطوا ذلك بسبب نـزول سـورة ﭽ ﭲ ﭼ فلـو ثبـت لكـان مكانـه
قطعا من أول سورة ﭽ ﭲ ﭼ ؛ ألنه  على زعمهم كرب حين نزلت ﭽ ﭲ ﭼ،
وهو أرج ،ما يتبادر إلى الذهن ،.....وهبذا يظهر أن مكان التكبير كان من المفروض
أن يكون يف أول سورة ﭽ ﭲ ﭼ لو ص ،األثر ؛ ألهنا لـم تنـزل جملـة واحـدة ،ثـم
زاد بعضهم التهليل ،ومنهم من زاد التحميد ،ومـنهم مـن ذكـره يف الصـالة ،والصـالة
كما هو معـروف أقـوال وأفعـال محـدودة ،ومـا لـم يـرد فيـه أمـر صـري ،صـحي ،عـن
رسول اهلل  فإنه ال شك يبطلها ،والتكبير والتهليل والتحميد لم يثبت خارج الصالة
بدليل صحي ،،وال أدري كيف قال ابن الجزري إنه ُيك َبر به يف الصـالة! ومـا وجـدت
من سبقه إلى هذا القول من أئمة الفقة يف كتبهم ،ولم يرو عن رسول اهلل  مثـل هـذا
العمــل فيمــا نقــل مــن صــفة صــالته ،وهكــذا تضــاربت الروايــات الضــعيفة يف إثبــات
التكبير الذي لم يثبت عن النبي  بسند صحي ،يحتج به".
قلت :من عجيب أمر الشيخ حفظه اهلل أنه عنـون هـذا الفصـل بـــعنوان "التكبيـر
عند المحدثين"ثم نقل فيه روايات القراء – ال المحدثين  -كلبي عمرو الداين ،وأبي
شامة الدمشقي ونقولهما لروايات التكبير ،ولم يـورد نصـا واحـدا عـن المحـدثين يف
التكبير! ثم حكم هـو علـى هـذه الروايـات ،فقـال تعقيبـا علـى تصـحي ،أبـي عبـد اهلل
الحاكم وتعقب الذهبي له بلن البزي ُت ّكلم فيه" :قلت :بل هو حديث لم يص"...،
فكلن الشيخ لم يرتض عبارة اإلمام الذهبي ،ولـم يرهـا كافيـة يف جـر البـزي ،وكـان
األجــدر بالشــيخ أن يخصــص هــذا المبحــث لروايــات المحــدثين مــن مصــادرها
وحكمهم على الحـديث محـل الدراسـة تصـحيحًا وتضـعيفًا ،وعلـى رواتـه جرحـًا
( )8تكبير الختم (ص.)15،10:
( )0السابق (ص.)52:
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وتعديالع ،وأن يقدم حكمهم على قوله؛ ألنه لم يصدر فيما ذهب إليه إال عـن رأيهـم،
واألعجب من ذلك أن الشيخ اتخذ من اختالف القراء يف بداية التكبير وهنايتـه حجـة
لتوهين أمر التكبير والداللة على عدم صحته! يقول فضيلته" :فلو ثبـت لكـان مكانـه
قطعا من أول سورة ﭽ ﭲ ﭼ ؛ ألنه  على زعمهم كرب حين نزلت ﭽ ﭲ ﭼ،
وهو أرج ،ما يتبادر إلى الذهن "،....وقد أجا أئمـة القـراء علـى عجـب الشـيخ
أحسـن إجابـة ،يقـول ابــن الجـزري مجيبـاَ " :وال َوج َهـان َمبنيــان َع َلـى َأصـلََ ،و ُهـ َـو َأن

الس َور َأم آلخر َها ؟" .والمعنى :هـل المعتـرب يف التكبيـر هنايـة
التكب َير َهل ُه َو ألَول ُّ
قراءة جربيل  ،أم بداية قراءة النبي  ؟ فمن نظر إلى قراءة جربيل  جعل التكبير
آلخر السورة ؛ ألن النبي  كرب حين انتهى الملك من قراءته ،ومن نظر لقراءة النبـي
 للسورة بعد جربيل  عمال بقول اهلل تعالى ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [القيامة:
- ] 89جعله ألولها؛ ألنـه عليـه الصـالة والسـالم كـرب قبـل أن يشـرع هـو يف القـراءة،
والوجهان وجيهان ألهنما مبنيان على أصل .والخالف يف بدايـة التكبيـر وهنايتـه إنمـا
ينقل صورة من ضبط القراء وتحريهم واتباعهم للمروي ال كما ذهب إليه الشيخ من
أنه تضار يفضي إلى توهين صحة التكبير ،فالمسائل التي اختلف فيهـا رواة القـراء
أكثر من أن تحصى ،وكل واحد منهم ينقل ما تلقاه عن شـيوخه ،ولـو خـالف يف نقلـه
هذا غيره من الرواة ،أو حتى تفرد به ،ولم يقل أحد من أهل القـراءة أن هـذا تضـار
يف مرويات الراوي ،أو أن هذه الروايات يهدم بعضـها بعضـا ،وهـا هـو ابـن الجـزري
ينقل صورة من ذلك فيروي عن حفص بن سليمان أنه قال" :قلت لعاصـم :أبـو بكـر
– يعنــي شــعبة بــن عيــاش  -يخــالفني! فقــال :أقرأتــك بمــا أقــرأين أبــو عبــد الــرحمن
السلمي عن علي بن أبـي طالـب ،وأقرأتـه بمـا أقـرأين زر بـن حبـيش عـن عبـد اهلل بـن
مسعود ،...،قال ابن مجاهد :بينه وبين أبي بكـر مـن الخلـف يف الحـروف خمسـمائة
وعشرين حر عفا يف المشهور عنهما".
( )8السابق (ص.)10:
()0النشر يف القراءات العشر (.)102 /0
( )5غاية النهاية يف طبقات القراء ( ،)021 /8وانظر معرفة القراء الكبار (ص.)25 :
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وقــال فضــيلة الشــيخ عــن التكبيــر يف الصــالة" :ومــنهم مــن ذكــره يف الصــالة،
والصالة كما هو معروف أقوال وأفعال محدودة ،وما لم يرد فيه أمر صـري ،صـحي،
عن رسول اهلل  فإنه ال شك يبطلها ،والتكبيـر والتهليـل والتحميـد لـم يثبـت خـارج
الصالة بدليل صحي."،

ـال ال َفض ُـل بـن زي َ
قلت :يف المغني البـن قدامـةَ " :فصـل فـي َخـتم ال ُقـرآنَ :ق َ
ـاد:
ُ َ
آنَ ،أج َع ُل ُه في الوتر َأو في الت َراوي،؟ َق َ
َس َللت َأ َبا َعبد اهلل َف ُقلتَ :أخت ُم ال ُقر َ
ـال :اج َعلـ ُه

ـف َأصـن َُع.؟ َق َ
في الت َراويَ ،،حتى َي ُك َ
ـت مـن
ون َلنَا ُد َعا عء َبي َن اثنَينُ .قلت كَي َ
ـال إ َذا َف َرغ َ
ـن فـي الص َـالةَ ،و َأطـل الق َيـا َم.
َـعَ ،واد ُع بنَـا َونَح ُ
آخر ال ُقرآن َفـار َفع َيـدَ ي َك َقب َـل َأن َترك َ

ُقلت :ب َم َأد ُعو؟ َق َال :ب َما شئتَ .ق َ
ـالَ :ف َف َعلـت ب َمـا َأ َم َرنـيَ ،و ُه َـو َخلفـي َيـد ُعو َقائ عمـا،
َو َير َف ُع َيدَ يهَ ،و َق َال َحن َبلَ :سمعت َأح َمدَ َي ُق ُ
ول في َخـتم ال ُقـرآن :إ َذا َف َرغـت مـن ق َـرا َءة

الر ُكوعُ .قلـت:
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [الناسَ ]8 :فار َفع َيدَ ي َك في الدُّ َعاء َقب َل ُّ
َ
ب في َه َذا؟ قال :رأيا أهل مكَّـة يفعلونـه ،وكـان سـفيان بـن عيينـة
إ َلى َأ ني َشيء َتذ َه ُ

يفعلــه معهــم بَّم َّكــةَ .قـ َ
ـاس بال َبصـ َـرة
ـن َعبــد ال َعظــيمَ :و َكـ َـذل َك َأد َركنَــا النـ َ
ـاس بـ ُ
ـال ال َعبـ ُ
ـان بـن َعفـ َ
َوب َمكـ َةَ .و َيــروي َأه ُـل ال َمدينَــة فـي َهـ َـذا َشـي عئاَ ،و ُذكـ َـر َعـن ُعث َمـ َ
ـان" ، .ويف
طبقات الحنابلة ما نصه" :وقال إب َراهيم الحربي :سئل َأح َمد َعن الرجل يختم القرآن

في شهر رمضـان فـي الصـالة أيـدعو قائمـا فـي الصـالة أم يركـع ويسـلم ويـدعو بعـد
السالم؟ فقال :ال بل يدعو فـي الصـالة وهـو قـائم بعـد الختمـة .قيـل لـه :فيـدعو فـي
الصالة بغير ما في القرآن! َق َال :نعم"  .والشاهد من هذين النصين أن اإلمام أحمـد
 استدل على جواز الدعاء عند ختم القرآن يف الصالة – مع أنه لم يثبت فيـه أثـر
عن النبي  أنه فعله -بعمـل أهـل مكـة وعلمائهـا ،وال يـزال المسـلمون يف مشـارق
األرض ومغارهبا يفعلونه اقتداء وتلسيا بلهل مكـة؛ ألهنـم مـا فعلـوه إال بحجـة وأثـر،
()8تكبير الختم (ص.)15:
()0المغني البن قدامة (.)806 /0
()5طبقات الحنابلة ( )08 /8لمؤلفه :أبو الحسين ابـن أبـي يعلـى ،محمـد بـن محمـد (المتـوىف206 :هــ)،
المحقق :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار المعرفة – بيروت،عدد األجزاء.0 :
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حتى يف الحرمين الشريفين اللذين هما أشرف المساجد وأبعدها عن البدعـة ال يـزال
الناس على جواز ذلك والعمل به ،كما أجاز اإلمام أحمد الدعاء يف الصالة بغير ما يف
القرآن ،فلماذا يعترب التكبير – وهو من عمـل أهـل مكـة وعلمائهـا كسـفيان بـن عيينـة
وحميــد بــن قــيس ومجاهــد بــن جــرب وابــن عبــاس – بدعــة منكــرة داخــل الصــالة
وخارجها ،وال يعترب دعاء الختم من ذلك!  ،وهـل قـال قائـل بـبطالن صـالة عمـوم
المســلمين يف الشــرق والغــر إذا دعــوا للخــتم داخلهــا باعتبــار أهنــا أقــوال وأفعــال
محدودة؟ ليت شعري.
وقال الشيخ أيضًا" :وال أدري كيف قال ابـن الجـزري إنـه ُي ّك َبـر بـه يف الصـالة!
وما وجدت من سبقه إلى هذا القول من أئمة الفقة يف كتبهم".

قلت :بل ورد ،وقد

نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن حجر حين ذكر عن اإلمام الشـافعي  أنـه قـال
ألبي يزيد القرشي حين صلى بالناس خلف الم َقام بال َمسجد ال َح َرام الت َـراوي ،فـي
ـحى إ َلـى آخـر ال ُقـرآن فـي الص َـالةَ " :أح َسـنت
شهر َر َم َضان ،لما كرب مـن َخات َمـة ُّ
الض َ
السنة" .وأنه قال ألحمد بن محمد البزيَ " :يا َأ َبا الحسنَ ،واهلل َلـئن تركـت
أصبت ّ
التكبير فقد تركت سنة من سنَن نبيك".
وقال الشـيخ األخضـر يف هنايـة بحثـه يف معـرض توهينـه ألمـر التكبيـر وصـحته:
"على أن بعضا مـن مشـاهير القـراء كـابن مجاهـد يف كتابـه السـبعة لـم يـورد التكبيـر،
وكذلك أبو القاسم الهذلي يف كتابه الكامل لم يورد أيضا التكبير ،وهذا مما يدل على
( )8للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رحمه اهلل بحث ورأي يف هذا الموضوع يخالف فيه ما عليـه عمـل النـاس
اليوم ،تحت عنـوان :مرويـات دعـاء خـتم القـرآن وحكمـه داخـل الصـالة وخارجهـا ،طبعتـه دار الرايـة
بالرياض.
( )0تكبير الختم (ص.)15:
َ
َ
(ُ )5يو ُنس بن يزيد بن أبي نجاد أ ُبـو يزيـد القرشـي األيلـي سـمع الزُّ هـر ّي ونافعـا .رجـال صـحي ،البخـاري،
(.)989 /0
( )1انظر الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي( ،ابن حجر المتوىف021 :هـ)( ،ص )820 :ومابعدها.
()2الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ،ابن حجر (،أحمد بن محمد بن علي المتـوىف021 :هــ) ،الناشـر:
دار الفكر ،عدد األجزاء،8 :بدون( ،ص.)862 :

529

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

عدم ثبوت الرواية عندهما".
قلت :أمـا قـول الشـيخ بـلن أبـا القاسـم الهـذلي لـم يـذكر التكبيـر يف كاملـه فغيـر
صحي ،،وهذه روايته" :والمشهور أن ال ُع َمر ّي يوافق أهل مكـة يف التكبيـر ،وتفصـيله
أن أبي فر وابن ُم َخل َد -يعني الحسن بن الحبا  -عن البزي يقوالن  :ال إله إال اهلل
واهلل أكرب وهلل الحمد ،والباقون عن ال ُع َمـر ّي ،وأهـل مكـة غيـر الفليحـي يقولـون :اهلل
أكرب" ، .وأما ابن مجاهد فإنه وإن لم يـذكر التكبيـر يف كتـا السـبعة فقـد نـص ابـن
الجزري على روايته له فقالَ " :واألَك َث ُر َ
ون م َن ال َم َشار َقة َع َلى التهليلَ ،و ُه َـو َقـو ُل ( َال
اهلل َأك َب ُر) َحتى َق َط َع َل ُه به الع َراق ُّي َ
ون من َطريق ابن ُم َجاه َدَ ،و َق َط َع ب َذل َك َل ُه
اهلل َو ُ
إ َل َه إال ُ
سب ُط ال َخياط في ك َفا َيته م َن الطري َقينَ ،وفي ال ُمبهج من َطريق ابن ُم َجاه َد َف َقطَ .و َق َ
ـال
اب ُن َسو َار في ال ُمستَنيرَ :ق َرأ ُت به ل ُقن ُب َل َع َلى َجميع َمن َق َرأ ُت َع َليهَ ،و َق َط َع َلـ ُه بـه َأي عضـا
اب ُن َفار َ
س في َجامعه من َطريق ابـن ُم َجاه َـد َوابـن َشـنَ ُبو َذَ ،و َغيره َمـا" .وإذا سـلمنا
جدال أن التكبير لم يذكره بعض كبار أئمة القراءات فإن هذا ال ينفـي روايـة اآلخـرين
لــه ،وصــحته عنــد مــن رواه ،وهــم الكثــرة الكــاثرة ،والجمــوع الغفيــرة مــن القــراء،
والعجـب مـن الشــيخ أنـه ال يعــول علـى روايـة هــذه الجمـوع المطبقــة سـلفا وخلفــا،
ويتخذ من عدم ذكر بعض األئمة – وهم آحاد علـى فـرض صـحة ذلـك -متكئـا لـرد
رواية هذه الجموع!
ويقول الشيخ أيضًا" :وأما ما ردده بعضهم من أن اإلمام الشافعي  قد قال
بسنيته فال يثبت ،ولم أجد يف كتا األم لإلمام وال يف حواشي المذهب مـن قـال بـه،
وعلى هذا فكل رواية رويت عن اإلمام الشافعي بخصوص التكبير ال أصل لها ،ومن
قال أن التكبير من مذهب الشافعية فقد أخطل ،وهبـذا فـال تثبـت سـنة بخـرب كهـذا ،بـل
( )8تكبير الختم (ص.)25:
الهـ َـذلي(،يوســف بــن جبــارة تــوىف:
( )0الكامــل يف القــراءات العشــر واألربعــين الزائــدة عليهــا ،أبــو القاســم ُ
162هـ) ،المحقق :جمال بن السـيد الشايب،الناشـر :سـما للتوزيـع والنشـر،الطبعة :األولـى 0222م،
عدد األجزاء( 8 :ص.)126 :
()5النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.)158 /0( ،
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األفضـــل واألولـــى تركـــه ،ســـواء يف روايـــة البـــزي أو يف روايـــة غيـــره مـــن القـــراء،
وذلك صونًا لكتا اهلل وتجريدا لـه عـن كـل مـا لـيس منـه ممـن يظـن أنـه سـنة وهـو
ليس بسنة"
قلــت :ال يلــزم أن تكــون آراء اإلمــام الشــافعي كلهــا محصــورة يف كتــا األم،
والمستقرئ لمذاهب األئمة األربعة يلحظ جليا أن أقوالهم وآراءهـم غيـر محصـورة
يف كتبهم فحسب ،وإنما هي مبثوثة يف ثنايا كتب المذهب ،كما ال يلزم من عدم ورود
هذا القول يف كتب اإلمام عدم صحته؛ ألن الذي عليه المعـول هـو ثبـوت الصـحة ال
محل الورود ،وقد دونت كتب أئمة المـذهب هـذا القـول مرتضـية لـه ،ولـو لـم يكـن
صحيحا ما نقله أحد منهم ،وألشاروا لعدم صحته عن إمامهم ،وقد نقلت يف مبحث:
حكم التكبير عنـد الفقهـاء مـا ورد مـن هـذه األقـوال ،فلغنـاين ذلـك عـن إعادتـه هنـا،
فليراجع هناك
وأما قول فضيلته" :وعلى هذا فكل رواية رويت عن اإلمام الشافعي بخصـوص
التكبير ال أصل لها ،ومن قال أن التكبير من مذهب الشافعية فقد أخطـل" .فقـول غيـر
مسلم ،وهو إلى التعسف أقر ؛ ألن األئمة المتقدمين – محدثين وفقهاء -قد نقلـوا
عــن الشــافعي  هــذه األقــوال ،وأثبتوهــا يف كتــبهم ،وجعلــوا التكبيــر مــن مذهبــه
لثبوته عنه ،وهم باإلمام وبكالمه أعرف ،وبمذهبه أخرب ،ولذلك تفصـيل أوسـع يـليت
يف مبحث حكم التكبير عند الفقهاء.

*

*

( )8تكبير الختم (ص.)25،21 :
( )0انظر (ص )29 :وما بعدها
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املطلب الثالث :حكم من مل يثبت التكبري؟
التكبيــر روايــة منقولــة مستفيضــة عنــد بعــض القــراء كمــا أثبتتــه معظــم مراجــع
القــراءات ،أو عنــد كلهــم كمــا أثبتــه بعــض األئمــة ،وقــد ســبق بيــان ذلــك ،والســؤال
الجوهري هنا هو :هل يلثم تارك العمل بـالتكبير؟ وهـل يخشـى علـى المنكـر لثبوتـه
الوقوع يف المعصية؟ وهل يكون القارئ برتكه التكبير مخـالع بـلعراف القـراءة وطـرق
ُ
أدائها؟
لإلجابة على هذه التساؤالت أقتبس مهتديا ومسرتشدا هبذا النص مـن نشـر ابـن
الجزري ،فقد ذكر  عن اإلمام أبي الفت ،فارس بن أحمـد أنـه قـالَ :" :ال َن ُق ُ
ـول
إن ُه َال ُبد ل َمن َخت ََم َأن َيف َع َل ُهَ ،لكن َمن َف َع َل ُه َف َح َسـنَ ،و َمـن َلـم َيف َعلـ ُه َف َـال َح َـر َج َع َليـه،

ين " ، .وأعتضـد كـذلك
ـحا َبة َوالتـابع َ
ورة َعن َر ُسول اهلل َ ،و َعن الص َ
َو ُه َو ُسنة َمل ُث َ
بفتوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  التـي يقـول فيهـاَ " :و َمـن َج َع َـل َتـار َك التكبيـر
ـب
لسنة َأو َعاص عيا َفإن ُه إ َلى ال ُكفر َأق َر ُ منـ ُه إ َلـى اإلس َـالمَ ،وال َواج ُ
ُمب َتد ععا َأو ُم َخال عفا ل ُّ

ب َقت ُلـ ُهَ .و َلـو ُقـدن َر َأن النبـي 
ُع ُقو َب ُت ُه؛ َبل إن َأ َصر َع َلى َذل َك َبعدَ ُو ُضو ال ُحجة َو َج َ
َان َغا َي ُة َذل َك َيدُ ُّل َع َلى َج َوازه َأو استح َبابهَ ،فإن ُه َلو ك َ
َأ َم َر بالتكبير ل َبعض َمن َأق َر َأ ُه ك َ
َان
ين َع َلـى َعـدَ م ُو ُجوبـهَ ،و َلـم
ور ال ُقراءَ ،و َلـم َيتفـق َأئمـ ُة ال ُمسـلم َ
َواج عبا َل َما َأه َم َل ُه ُجم ُه ُ
َين ُقل َأ َحد من َأئمة الدن ين َأن التكب َير َواجبَ ،وإن َما َغا َي ُة َمـن َيق َـر ُأ ب َحـرف ابـن كَث َ
يـر َأن

َي ُق َ
ف ال َبس َـم َلة َفـإن ق َرا َء َت َهـا َواج َبـة عنـدَ َمـن َيج َع ُل َهـا مـن
بَ ،و َه َذا خ َال ُ
ول :إن ُه ُمست ََح ٌّ
ال ُقرآنَ ،و َم َع َه َذا َفال ُقرا ُء ُي َس نو ُغ َ
ف َال َي ُسـو ُن
ون َتر َك ق َرا َءت َها ل َمن َلم َي َر ال َفص َل ب َها َف َكي َ
َتر ُك التكبير ل َمن َلي َس َداخ عال في ق َرا َءته!" .
وأســتلنس بقــول القرطبــي يف تفســيره" :ال ُقــر ُ
ـت نَقـ عـال ُم َتـ َـوات عرا ُسـ َـو ُر ُه َوآ َيا ُتـ ُه
آن َث َبـ َ
انَ ،فالتكبير َع َلى َه َـذا َلـيس ب ُقـر َ
آنَ .فـإ َذا ك َ
َو ُح ُرو ُف ُهَ ،ال ز َيا َد َة فيه َو َال ُنق َص َ
َـان بسـم اهلل
َ
ُ

( )8النشر يف القراءات العشر(،ابن الجزري المتوىف955هـ) (.)188 /0
()0مجموع الفتاوى (.)180 /85
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الرحمن الرحيم المك ُتـو فـي المصـحف ب َخـط المصـحف َلـيس ب ُقـر َ
ـف
آن َ ،ف َكي َ
َ
ُ َ
ُ َ
ُ
َ
َ
ـن كَث َ
يـر
بالتكبير الذي ُه َو َلي َس ب َمك ُتو َ َ .أما َأن ُه َث َب َت ُسن عة بنَقل اآل َحاد َ ،فاسـت ََحب ُه اب ُ

 يعني القارئَ ،-ال َأن ُه َأو َج َب ُه َف َخط َل َمن َت َر َك ُه" .كما أستنير فيما أذهب إليه من رأي حول المسللة بفتوى الشيخ بن جـربين التـي

يقول فيها" :ورد التكبير يف قراءة عبد اهلل بن كثير قارئ مكة ،وهو أحد القراء السبعة،
وذكر أنه روى ذلك عن مشائخه إلى الصـحابة ،وأنـه مـن سـورة الضـحى إلـى سـورة
الناس ،ولم ينقل هذا التكبير أهل الحديث ،فالظاهر أنه لم يثبت مرفوعًا ،ومـع هـذا
لم يذكره أحد من القراء سوى ابن كثير ،فمن قرأ بقراءته كرب ،وال ينكر على مـن كـرب
أو ترك ،واهلل أعلم ".
قلت :قول الشـيخ ابـن جـربين " :ولـم ينقـل هـذا التكبيـر أهـل الحـديث،
فالظـاهر أنـه لـم يثبـت مرفوعـًا" .اعتـذار لطيـف مـن الشـيخ  ألهـل الحــديث،
وإيضا بلهنم لم يـردوا التكبيـر جحـودا واسـتكبار عا ،أو تشـهيًا – حاشـاهم-؛ وإنمـا
ألجل أنه لم يثبت عندهم من طـرق يعـول عليهـا يف نظـرهم ،وفـرق بـين أن يحكمـوا
على الروايات بالضعف ،وبـين المنـع مـن العمـل بـالتكبير ،فـالحكم علـى الروايـات
بالصحة والضعف ،وعلى الرواة بالجر والتعديل هو صـميم عمـل أهـل الحـديث،
أما مسللة المنع من العمـل بـالتكبير فـلرى -والعاصـم مـن الزلـل هـو اهلل تعـالى -أن
األولى للمحدثين أن يتبعوا القراء يف ذلك ،وأن يثبتوه حـال قـراءهتم بالروايـات التـي
ُنقل عن القراء ثبوت التكبير فيها؛ ألهنم يرجعون إلـى القـراء وينتهجـون مـنهجهم يف
( )8ثبوت قرآنية البسملة مسللة مختلف فيها بين المفسرين ،فقوله بعدم القرآنية ليس قطعيا ،ويرجع لتحرير
ذلك يف مظانه.
( )0قوله" :سنة بنقل اآلحاد" .فيه نظر؛ ألنه مستفيض مشهور عند القـراء مـن روايـات مختلفـة كمـا حررتـه
يف موضعه.
()5تفسير القرطبي (.)825 /02
( )1فتاوى إسالمية ،ألصحا الفضيلة :الشيخ عبد العزيز بن باز،والشيخ :محمـد العثيمين،والشـيخ :عبـد
اهلل الجربين،المؤلــف :محمــد بــن عبــد العزيــز المســند ،الناشــر :دار الــوطن بالريــاض ،الطبعــة األولــى
8001م ،عدد األجزاء.)56 /1( 1 :
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سائر األحكام المتعلقة بالقراءة ،والتكبير من هذه األحكام ،وليس بمعزل عنها.
ويظهر جليًا من خالل النصوص السابقة عن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،وشـيخ
القراء أبي الفت ،فارس ،والقرطبي أن العمل بالتكبير أمر مسـنون وجـائز يف حـق مـن
ثبتت عنده رواية يف ذلك ،وأن من تركه ولم يقرأ به مقتصـرا علـى وجـه عـدم التكبيـر
فال حرج عليه ،مثله يف ذلك مثل من يقتصر يف قراءته على بعض األوجه دون سائرها
إذا تعددت يف الكلمة الواحدة للقارئ الواحد  ،وال يقبل من أحد أن ُيدخل العمـل

بالتكبير تحت مظلة الوجو الشـرعي الـذي يثـا فاعلـه ،ويعاقـب تاركـه؛ ألنـه َلـم
ُين ُقل عن َأ َحد من َأئمة الدن ين َأن التكب َير َواجب وجوبًا شرعيًا.
ومع إقرارنا هبذا فإنه يلزم التنبيه والتلكيد على أنه ال ينبغ لهـذأ السـنة أن تهجـر
دعى إليها وإلـى العمـل هبـا وتطبيقهـا وإظهارهـا
حتى تنكر ،أو تترك حتى تنسى ،بل ُي َ
للعامة حتى يعلموا بجوازها فال ينكروهنا إذا سمعوها ،وأضر لهذا مـثالع مـن واقـع
الناس بمسللة الجهر بالبسملة يف الصالة الجهريـة ،فـالجهر بالبسـملة مـذهب اإلمـام
الشــافعي 

 ،وهــو مــذهب متبــع معمــول بــه يف محاريــب كثيــر مــن البلــدان

اإلسالمية ،فإذا صلى بالنـاس مـن ال يـرى الجهـر بالبسـملة فلربمـا أنكـر عليـه بعـض
العامـــة العتيـــادهم علـــى الجهـــر هبـــا ،ويف المقابـــل يـــرى فقهـــاء الحنابلـــة اإلســـرار
بالبسملة  ،وهو مذهب متبع وسائد يف كثير من البلدان اإلسالمية أيضا ،فـإذا صـلى
بالناس من يرى الجهر بالبسملة فلربما استهجن فعله بعـض العامـة العتيـادهم علـى
اإلسرار ،والخالصة أنه ال ينبغي أن ترتك السنن حتى تنسى ،أو هتجر حتى تنكر ،بـل
ظهر ،وإحياؤها يكون بممارستها والعمل هبا وتعليمها للناس ،عنـد
يجب أن تحيا و ُت َ
( )8ال يلزم القارئ يف كل موضع أن يستقصي األوجه الجـائزة للقـارئ الـذي يقـرأ بقراءتـه يف كـل موضـع يف
سائر القرآن ،بل متى ُعلم ضبطه لتلك األوجه جاز له االقتصار على بعضها.
( )0ينظر ذكر الجهـر بالبسـملة مختصـرا ،المؤلـف :أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي
(المتوىف165 :هـ) ،الناشر :برنامج جوامـع الكلـم المجـاين التـابع لموقـع الشـبكة اإلسـالمية ،الطبعـة:
األولى0221 ،م.
( )5ينظر :المغني البن قدامة (.)512 /8
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ابن ماجة يف سننه َأن َر ُس َ
ـاس،
ول اهلل َ ق َالَ « :من َأح َيا ُسن عة مـن ُسـنتيَ ،ف َعم َـل ب َهـا الن ُ
ك َ
ص من ُأ ُجورهم َشي عئاَ ،و َمـن ابتَـدَ َع بد َعـةعَ ،ف ُعم َـل
َان َل ُه مث ُل َأجر َمن َعم َل ب َهاَ ،ال َين ُق ُ

ب َها ،ك َ
ص من َأو َزار َمن َعم َل ب َها َشي عئا».
َان َع َليه َأو َز ُار َمن َعم َل ب َهاَ ،ال َين ُق ُ

وأما من لم تثبت عنـده روايـة يف التكبيـر فلـيس لـه أن يقـرأ بـه ،وال أن يدخلـه يف
روايته ،وال ُيالم على تركه له؛ ألن األمر كما قال شيخ اإلسالمَ " :وإن َما َغا َي ُة َمن َيق َر ُأ

ب َحرف ابن كَث َير َأن َي ُق َ
بَ ،و َه َذا خ َال ُ
ف ال َبس َم َلة َفإن ق َرا َء َت َها َواج َبة عنـدَ
ول :إن ُه ُمست ََح ٌّ
َمن َيج َع ُل َها من ال ُقرآنَ ،و َم َع َه َذا َفال ُقرا ُء ُي َس نو ُغ َ
ون َتر َك ق َرا َءت َها ل َمن َلم َي َر ال َفص َل ب َها،
فكيف ال يسوغ ترك التَّكبَّيرَّ لَّمـن لـيس د َّ
اخ اـل فَّـ قَّراءتَّ َّـه!"  .وكمـا قـال القرطبـي:
" َفاست ََحب ُه اب ُن كَث َيرَ ،ال َأن ُه َأو َج َب ُه َف َخط َل َمن َت َر َك ُه" .

*

*

*

()8سنن ابن ماجهَ ،با ُ َمن َأح َيا ُسن عة َقـد ُأميتَـت ،بـرقم ،020:وحكـم األلبـاين علـى الحـديث أنـه صـحي،
لغيره( ،ج.)26 /8
()0مجموع الفتاوى (.)180 /85
()5تفسير القرطبي (.)825 /02
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املطلب الرابع :التفريق بني أسانيد القراء وأسانيد احملدثني
أردفــت هــذا المطلــب بســابقه ردا علــى كــل مــن اتخــذ مــن تضــعيف المحــدثين
ألحمد بن محمد البزي ذريعة لمنع العمـل بـالتكبير ،ظنـا مـنهم أن ضـعف البـزي يف
رواية الحديث ينسحب على مروياته يف القراءة ،واألمر بخالف ذلك ،فـإن النـاظر يف
أسانيد القراءات ليعجب أشد العجب من ضبط رجاالهتـا ،وينبهـر أشـد االنبهـار مـن
الجهد الذي بـذلوه يف تحصـيلها ،وتمييـزهم صـحيحها مـن سـقيمها ،ومتواترهـا مـن
شاذها ،وتخليصها من كل الشـوائب والضـعف حتـى غـدت منتظمـة يف سلسـلة هـي
أهبى من ضوء الشمس ،وأنفس من الذهب ،متماسكة آخذ بعضها بحجز بعض حتى
تصل بصاحبها إلـى رسـول اهلل  عـن جربيـل عـن اهلل  ، .وإذا تلملنـا بعضـا مـن
كتب تراجم القراء كمعرفة القراء للذهبي أو غاية النهاية البـن الجـزري وجـدنا تلـك
الحقيقة الساطعة ،وأدركنا مكانة هؤالء الرواة وعلو كعـبهم يف علـم القـراءة وإجمـاع
الناس على إمامتهم وضـبطهم ،فهـا هـو الـذهبي يقـول يف صـدر كتابـه معرفـة القـراء:
"فهــذا كتــا فيــه معرفــة المشــهورين مــن القــراء األعيــان ،أولــي اإلســناد واإلتقــان،
والتقــدم يف البلــدان علــى الطبقــات واألزمــان"  .وفيــه بــدأ  بــذكر القــراء مــن
الصحابة  ،ويذكر يف كل ترجمة شيوخ وتالميذ صاحب الرتجمة ،وسار على هنجه
ابن الجزري يف كتابه غاية النهاية ،حيث يقول يف مقدمته" :فهذا كتا غاية النهاية من
حصـله أرجــو أن يجمـع بــين الروايــة والدرايـة .اختصــرت فيــه كتـا طبقــات القــراء
الكبير الذي سميته :هناية الدرايات يف أسماء رجال القراءات ،وأتيت فيه على جميـع
ما يف كتابي الحافظين أبـي عمـرو الـداين وأبـي عبـد اهلل الـذهبي رحمهمـا اهلل ،وزدت
عليهما نحو الضعف ."...،وللتفريـق بـين أسـانيد القـراء والمحـدثين أعـرج علـى
( )8ينظـر :بحــث :اإلسـناد عنــد علمـاء القــراءات ،المؤلـف :د .محمــد بـن ســيدي األمين،الناشـر :الجامعــة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،العدد  - 800السنة  8102 - 52هـ ،عدد األجزاء( 8 :ص.)816 :
()0معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (ص.)0 :
()5غاية النهاية يف طبقات القراء (.)5 /8
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تعريف اإلسناد عند كل فريق من الفريقين ليتض ،الفرق بينهما جليا.

تعريف السند عند علماء القراءات:
يعرف علماء القراءات السند بلنه" :سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة ،والرواية،
والطريق ،والوجه ،عن المصدر األول .وإن شئت قلـت :هـو الطريـق الموصـلة إلـى
القرآن" .
وقد" :أجمع المسلمون منذ الصـدر األول علـى أنـه ال يقـرأ بحـرف وال يحكـم
بقرآنيته وال يكتب يف المصاحف حتى يتحقق نقله بالتواتر ،ويرويه عدد كبير يحصل
بروايتهم اليقين ،ولذلك لم يثبت الصـحابة يف المصـاحف التـي أمـر عثمـان بكتابتهـا
مستنسخًا لها مـن صـحف أبـي بكـر إال مـا كـان كـذلك ،واطرحـوا مـا انفـرد بروايتـه
اآلحــاد ،ولــو كــان راويــة مــن كــان ،وكــان معتمــدهم يف ذلــك مــا ثبــت يف العرضــة
األخيرة".

تعريف السند عند المحدثين:
هــو " :سلســلة الــرواة التــي حصــل هبــا تل نقــي الخــرب ،ولــك أن تسـ نـميه :اإلســناد،
صـوري"  .وليتضـ ،الفـرق بـين السـند عنـد القـراء
والفرق بينهما يف علم الحديث
ٌّ
والمحدثين أنقل تعريفا للحديث الصـحي ،المتفـق عليـه عنـد البخـاري ومسـلم مـن
ـن ال ُمت َفـق عليهـا،
ـم األَو ُل م َ
كتب علوم الحديث ،يقـول أبوعبـد اهلل الحـاكمَ " :فالقس ُ
اخت َي ُار ال ُب َخار ني َو ُمسل َمَ ،و ُه َو الد َر َج ُة األُو َلى م َن الصـحيَ ،،وم َثا ُلـ ُه :ال َحـد ُ
يث الـذي

الر َوا َية َعن َر ُسول اهلل َ ،و َل ُه َراو َيان ث َقتَانُ ،ثم َيرويه َعنـ ُه
ور ب ن
َيرويه الص َحاب ُّي ال َمش ُه ُ
ـن َأت َبـاع
ـحا َبة َو َلـ ُه َراو َيـان ث َقتَـانُ ،ثـم َيرويـه َعنـ ُه م َ
الر َوا َية َعـن الص َ
ور ب ن
التابع ُّي ال َمش ُه ُ
ور َو َل ُه ُر َواة ث َقات م َن الط َب َقة الراب َعـةُ ،ثـم َي ُك ُ
ـون َشـي ُخ
التابع َ
ين ال َحاف ُظ ال ُمتق ُن ال َمش ُه ُ
()8اإلسناد عند علماء القراءات (ص.)810 :
()0اإلسناد عند علماء القراءات (ص.)865 :
()5تحرير علوم الحديث ،المؤلـف :عبـد اهلل الجـديع ،الناشـر :مؤسسـة الريـان ،بيـروت ،األولـى  0225م
عدد األجزاء.)01 /8( 0 :
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ـن
ورا بال َعدَ ا َلة في ر َوا َيتهَ ،ف َهذه الد َر َج ُة األُو َلـى م َ
ال ُب َخار ني َأو ُمسل َم َحاف عظا ُمتقنعا َمش ُه ع
يث المروي ُة بهذه الشري َطة َال يب ُل ُا َعدَ د َها َعشر ُة َآالف حد َ
يث " .
َ
ُ
َ
َ
َ
الصحيَ ،،واألَ َحاد ُ َ
فيظهر جليـا مـن خـالل هـذا التعريـف أن أعلـى درجـات الصـحة عنـد المحـدثين أن
يروي الخرب عدالن يف كـل طبقـة ،واليشـرتط تعـدد النقلـة وكثـرهتم يف كـل طبقـة مـع
العدالة التامة كما هو الحال عند القراء ،بل يكتفى برواية عدلين اثنين يف كل طبقة من
أول السند إلى منتهاه.
قلت :فإذا كان الخرب المنقول عن العدلين مقبـوال عنـد المحـدثين ،وهـو أعلـى
عمل هبا عند جمـاهير العلمـاء مـن المحـدثين
درجات الصحة عندهم ،ويعترب حجة ُي َ
واألصوليين ،فمما الشك فيه أن الخرب المنقول المستفيض عن جماهير القراء سلفا
وخلفا أولى بالقبول ،وأقوى يف الحجة.
وقد تكلم بعض المحدثين يف بعض أئمة القراءة -ومنهم أحمد البزي -بالجر
والتوهين والتضعيف من جهـة تحمـل الحـديث ،وحـال هـؤالء األئمـة المجـروحين
عند أئمـة القـراءة ومسـنديها يختلـف تمامـا عـن حـالهم يف الحـديث ،فهـم عنـد أهـل
الشلن بالقراءة أئمة موثوقون ،ورواة متثبتون ،وكتب تراجم القراء تزخر بعاطر الثناء
علــيهم توثيقــا وتعــديال ،وترجيحــا وتفضــيال ،فلحمــد البــزي وإن كــان عنــد علمــاء
الحديث ضعيف الحديث منكره ،وال يكتـب حديثـه أو ُيحـدَ ث عنـه ،فإنـه عنـد أئمـة
القراءة ثقة ضـابط حجـة ،قـال عنـه الـذهبي يف تـاريخ اإلسـالم" :وكـان شـيخ الحـرم
وقارئه في زمانه ،مع الـدّ ين والـورع والعبـادة ." .وقـال عنـه يف العـرب" :وكـان لـين
الحديث ،حجة يف القرآن" ، .وقال يف السيرَ " :وك َ
عالمـا صـاحب سـنة".
َان دينعـا ع
( )8المدخل إلى كتا اإلكليـل ،أبـو عبـد اهلل الحـاكم محمـد بـن عبـد اهلل النيسـابوري (المتـوىف122 :هــ)،
المحقق :د .فؤاد عبد المنعم أحمد ،الناشر :دار الدعوة – االسكندرية ،عدد األجزاء( 8 :ص.)55 :
()0تاريخ اإلسالم ،الذهبي.)8260 /2( ،
( )5العــرب يف خــرب مــن غــرب ،الــذهبي( ،محمــد بــن أحمــد بــن َقايمــاز الــذهبي المتــوىف219 :هـــ) ،المحقــق:
أبوهـاجر محمــد السـعيد بــن بسـيوين زغلــول ،الناشـر :دار الكتــب العلميـة – بيروت،عــدد األجــزاء1 :
(.)529 /8
( )1سير أعالم النبالء ،الذهبي.)121 /0( ،
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وقال ابن الجزري " :أستاذ محقق ضابط متقن".
وحفص بن سليمان صاحب الرواية األشهر تداوال يف العالم اإلسالمي وإن قيل
فيه أنه" :مرتوك الحديث ،وعن يحيى بن معين :ليس بثقة .وعـن علـي بـن المـديني:
ضعيف الحديث وتركته على عمد .وقال الجوزجـاين :قـد فـرن منـه مـن دهـر .وقـال
البخــاري :تركــوه .وقــال مســلم :مــرتوك .وقــال النســائي :لــيس بثقــة وال يكتــب
حديثه ."...،فإن حاله يف القراءة غير ذلك تماما ،قـال الشـاطبي " :وحفـص
وباإلتقان كان مفضال" .وقال اإلمام الذهبي عن حفص بن سليمان القارئ بعد مـا
نقل كالم علماء الجر والتعديل فيه ،موضحا الفرق بين حال الرواة يف العلـم الـذي
برعوا فيه – رواية القراءات  -وحالهم يف غيره من العلوم " :قلت :أما يف القراءة فثقة
ثبت ضابط لها بخالف حاله يف الحديث "  .وقال عنه يف ميزان االعتـدال " :وأقـرأ
الناس مدة ،وكان ثبتا يف القراءة واهيا يف الحديث ،ألنه كان ال يـتقن الحـديث ويـتقن
القرآن ويجوده ،وإال فهو يف نفسه صادق "  ،.وقال عنه يف تاريخ اإلسالم َ " :وك َ
َـان
ُحج عة في الق َرا َءةَ ،واه عيا في ال َحديث " .
ونافع بن أبي نعيم الذي قال فيه اإلمام أحمد " :كان يؤخذ عنه القرآن ،وليس يف
الحديث بشيء".

وقـال الـذهبي " ومـا هـو مـن فرسـان الحـديث" .فهـذا

محمول على أنه بيان لحال نافع يف رواية الحديث ،وليس طعنا يف عدالته ؛ ألن شهرة
نافع إنمـا كانـت يف اإلقـراء ،وليسـت يف روايـة الحـديث ،يقـول ابـن الجـزري" :أقـرأ
الناس دهـر عا طـويالع ،وانتهـت إليـه رياسـة القـراءة بالمدينـة وهبـا تمسـكوا إلـى اليـوم،
( )8غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن الجزري.)880 /8( ،
( )0انظر هتذيب الكمال – المزي( ،ج  / 2ص  )85وما بعدها.
( )5متن الشاطبية ،البيت رقم56:
( )1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،الذهبي( ،ص. )92 :
( )2ميزان االعتدال (.)229 /8
()6تاريخ اإلسالم ت بشار (.)620 /1
()2هتذيب الكمال[ .]090 /00
( )9سير أعالم النبالء [.]552 /2
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 حتى قال مالـك  : ق َـراء ُة نَـاف َع ُسـنة  ،-وقـال ابـن مجاهـد " :وكـان اإلمـامالــذي قــام بــالقراءة بعــد التــابعين بمدينــة رســول اهلل  نــافع ،وكــان عالمــًا بوجــوه
القراءات متبعًا آلثار األئمة الماضين ببلده "، .
وعلى هذا فيمكننا بعد هذا االستقراء أن نقـول ونحـن مطمئنـين :إذا عـدل أهـل
القـراءة قارئـا أو راويـا كـالبزي أو حفــص بـن سـليمان أو غيرهمـا ،وارتضـوا قراءتــه،
وتلقوها بالقبول ،واشتهرت بينهم هذه القراءة ،واستفاضـت علـى األلسـنة ،ودونتهـا
كتب أئمة الشلن المعتمدة ،ثم جرحه من بلقطارها من المحدثين لـم يكـن لجـرحهم
معنى فيما يخص قراءته ،إذ الجـر بعيـد عـن مـادة تخصصـه ،ويف المقابـل لـو عـدل
أهل الحديث راويا من رواهتم كسـليمان بـن مهـران األعمـش مـثال ،ثـم شـذذ القـراء
قراءته وحكموا عليها بالرد وعدم القبول ،لم يكن لكالم القراء أثر على ذلك الراوي
فيما يخص رواية الحديث ،ومصداق هـذه النتيجـة ظـاهر فيمـا نقلـه ابـن الجـزري يف
النشر قائال" :وح َكى َأبو ال َقاسم اله َذليَ ،عن مال َ
ـك – الفقيـه إمـام دار الهجـرة َ -أنـ ُه
َ َ
ُ
َ
ُ ُّ
السـن ُة ال َجه ُـر ب َهـاَ ،ف َسـل َم إ َليـه
َس َل َل نَاف ععا -ابن أبي نعيم المقرئ َ -عن ال َبس َم َلة َف َق َالُّ :
َو َق َالُ :ك ُّل عل َم ُيس َل ُل َعن ُه َأه ُل ُه".
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن قول الشيخ الكبير المحدث ناصر الدين األلبـاين
" :والخالصة :أن الحديث ضـعيف ال يصـ ،..... ،وأن قـول بعـض القـراء ال
يقويــه ،وال يجعلــه ســنة ،مــع إعــراض عامــة القــراء عنــه ،وتصــري ،بعــض الســلف
ببدعيته" .غير ُمس َلم ،وأقول :إذا كان قـول القـراء الـذين نقلـوه مسـند عا مسلسـالع ال
يقويه ،وكان إطباق كتب أئمة أهل الشلن عليه ال يجعلـه سـنة يجـوز األخـذ هبـا ،فمـا
الذي يقويه إذن! وما الذي يجعله سنة؟ ليت شعري!
وإعراض عامة القراء عنه والذي يظنه الشيخ  قـدحا يف صـحته لهـو دليـل
()8سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)552 /2
( )0غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن الجزري.]550/0 ،
()5انظر الكامل يف القراءات العشر ،الهذلي( ،ص ،)15 :والنشر ،ابن الجزري( ،ج  / 8ص .)520
()1سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)588 /85
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على التواتر والصحة ،إذ قد يتواتر الخرب عنـد قـوم ،وال يتـواتر عنـد آخـرين ،واسـمع
البن الجزري وهو يقولَ "" :فاع َلم َأن التكب َير َص ،عندَ َأهل َمكـ َة ُقـرائهم َو ُع َل َمـائهم

اعـت َوانت ََش َـرت َحتـى
اضـت َواشـت ََه َرت َو َذ َ
َو َأئمتهمَ ،و َمن َر َوى َعـن ُهم  -صـح عة اس َت َف َ
السوس نيَ ،و َعن َأبي َجع َف َـر
َب َل َغت َحد الت َوا ُترَ ،و َصحت َأي عضا َعن َأبي َعم َرو من ر َوا َية ُّ
من ر َوا َية ال ُع َمر ني َو َو َر َدت َأي عضا َعن َسائر ال ُقراءَ ،....،و َق َال األَه َواز ُّي َ :والتكب ُير عندَ
ــرا َءتهم فــي الــدُّ ُروس
ورة َيســتَعم ُلو َن ُه فــي ق َ
َأهــل َمكــ َة فــي آخــر ال ُقــرآن ُســنة َمــل ُث َ
َوالص َالة".

فهذا النص من ابن الجزري ونظائر له عند المحققين مـن أئمـة القـراءات تقطـع
بصحة ثبوت التكبير ،وصحة صيغه التي وردت فيه ،وأن هذه الصحة غير خافية على
من له أثارة من علم بالقراءات ،بل هي مشهورة ذائعة عند سلف القراء وخلفهم ،وال
ـار َع َلـى َه َـذا ال َع َم ُـل عنـدَ َأهـل
يقتصر ذلـك علـى عصـر أو مصـر معـين ،إذ َ " :قـد َص َ

األَم َصار في َسائر األَق َطار عندَ َختمهم في ال َم َحافل َواجت َماعهم فـي ال َم َجـالس َلـدَ ى
انَ ،و َال َيتر ُك ُه عنـدَ ال َخـتم َع َلـى َأي َح َ
األَ َماثلَ ،وكَثير من ُهم َي ُقو ُم به في َص َالة َر َم َض َ
ـال
ُ
ك َ
َان " .وأن هذا االشتهار ال يقتصر على رواية البزي وقراءة ابن كثير فحسـب ،بـل
ص ،التكبير واستفاض يف روايات أخرى كروايـة السوسـي عـن أبـي عمـرو ،وروايـة
العمري عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع ،وأسندته بعض المصادر لجميع القراء.
وأسوق بين يـدي هـذه الحقيقـة هـذه المحـاورة التـي حكاهـا الشـيخ :خالـد بـن
ملمون آل محسوبي يف كتابه (النقاية من غاية النهاية) والتي دارت بين الشيخ الدكتور
عبد العزيز بن عبد الفتا القارئ حفظه اهلل ،وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز،
وفضـيلة الشـيخ ناصـر الــدين األلبـاين ،والشـيخ حمــاد األنصـاري ،رحمهـم اهلل ،عــن
القراء ورواياهتم وكتبهم وأسانيدهم ،فكان مما قال الشيخ األلباين يف حديثـه" :كتـب
( )8النشــر يف القــراءات العشــر(،ابــن الجــزري) ،)182 /0(،وانظــر إتحــاف الفضــالء ،البنــا الــدمياطي،
(ص.)682 :
( )0النشــر يف القــراءات العشــر(،ابــن الجــزري) ،)182 /0(،وانظــر إتحــاف الفضــالء ،البنــا الــدمياطي،
(ص.)682 :
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القراء بل سيقان – يعني بال أسـانيد  ،-فقـال الشـيخ عبـد العزيـز القـارئ  :بـل القـراء
يـذكرون أسـانيدهم يف مقدمـة كتـبهم ،كالنشـر البـن الجـزري  ،فقـال الشـيخ
ناصر الدين األلباين" :وافنـي بنسـخة منـه " .فلعطـاه الشـيخ الـدكتور عبـد العزيـز بـن
عبدالفتا القارئ نسخة منـه ،وبعـد فـرتة قابلـه يف المكتبـة الظاهريـة بدمشـق ،فسـلله
الشيخ عبد العزيز قارئ عن كتا النشر ،فقال بعد أن قرأه كله " :أسانيدأ مظلمة ،إذ
كيف نصل لمعرفة حال رجاله؟ "فقال له الشيخ عبد العزيز قـارئ " :مـن كتـا ابـن
الجزري (غاية النهاية) ،فقال الشـيخ األلبـاين" :وافنـي بنسـخة منـه" .فلعطـاه نسـخة
منه ،وبعد أن اطلع عليه الشيخ األلباين قال" :هذا ابن الجزري إمام عظيم جـدا"، .
فانظر فديتك إلى كالم الشيخ األلباين حين صو له الدكتور عبد العزيز قارئ نظرته
عــن رجــال القــراءات ،والــذين لــم يكــن معرفــة تــراجمهم وال معرفــة أحــوالهم مــن
اختصاص الشيخ الكبير.

*

*

*

( )8قلت :أراد الشيخ التمثيل فقط ،فليس ابـن الجـزري وحـده يفعـل ،بـل دأ أئمـة القـراءات دائمـا إسـناد
مروياهتم.
( )0انظر النقاية من غايـة النهايـة ،خالـد آل محسـوبي ،الـدار العالميـة للنشـر ،الطبعـة األولـى0282،م ،ص
(.)85 ،80
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املبحث الثالث
حكم التكبري عند ختم املصحف عند احملدثني ومناقشة أدلتهم
المطلب األول :نصوص أئمة الحديث الذين حكموا بصحة حديث التكبير .
الس ـنة حــديث التكبيــر ،وحكمــت عليــه بالصــحة
أوردت بعــض المصــنفات يف ُ
مرفوعــًا إلــى النبــي  ،فعنــد الحــاكم يف المســتدرك علــى الصــحيحين بســنده عــن :
"أحمد بن محمد بن القاسم بن أبـي بـزة قـال  :سـمعت عكرمـة بـن سـليمان يقـول :
قرأت على إسماعيل بن عبد اهلل بن قسـطنطين ،فلمـا بلغـت ،ﭽ ﭲ ﭼ[الضـحى:
 ]8قال ليَ " :ك نبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم " ،وأخربه عبد اهلل بن كثير أنه قـرأ
على مجاهد ،فلمره بذلك ،وأخـربه مجاهـد أن ابـن عبـاس أمـره بـذلك ،وأخـربه ابـن
عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك ،وأخربه أبي بن كعـب أن النبـي  أمـره بـذلك ".
قــال الحــاكم " :هــذا حــديث صــحي ،اإلســناد ،ولــم يخرجــاه " قلــت :وقــد تعقبــه
الذهبي يف التلخيص بالقول" :قلت :فيه ال َب ّزي ،وقد ُت ُك ّلم فيه" .
كما أخرج حديث التكبير البيهقي يف شعب اإليمان بسـنده عـن شـيخه أبـي عبـد
اهلل الحاكم فقالَ " :حـد َثنَا َأ ُبـو َعبـد اهلل ال َحـاف ُظ إم َـال عء ... ،ثـم سـاق الحـديث بسـنده
السابق"
وأسند محمد بن عبـد الـرحمن المخلـص روايـة البـزي لحـديث التكبيـر فقـال:
سليمان بن كثير بن َ
" َ
َ
عامر َمولى بني
بن
ابن أبي بز َة:
ُ
سمعت عكرم َة َ
وقال مر عة ُأخرى ُ

َ
شيب َة المكي َ
إسـماعيل بـن عبـداهلل بـن قسـطنطين َمـولى َبنـي ميسـر َة
قرأت على
قال:
ُ
بلغت ﭽ ﭲ ﭼ َ
قال لي :ك نبر مـع خاتمـة
المخزومي ،فلما
َموالي العاص بن هشا َم
ُ
ن

( )8المســــتدرك علــــى الصــــحيحين،أبو عبــــد اهلل الحــــاكم ،بــــرقم( ،2502 :محمــــد بــــن عبــــد اهلل بــــن
حمدويــه،المتوىف122 :هـــ) ،تحقيــق :مصــطفى عطــا ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،الطبعــة
األولى8002 ،م ،عدد األجزاء. )511 /5( 1 :
( )0مختصر تلخيص الذهبي (.)8029 /1
( )5شعب اإليمان برقم ،8080،8081البيهقي ()102 /5
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َ
َ
َ
ن
َ
عـامر
عبـاد َمـولى عبـداهلل بـن
قرأت على شبل بـن
القرآن ،فإنني
سورة حتى تخت َم
كل
ُ
بن َ
األموي وعلى عبداهلل بن َ
كثير أنه
كثير َمولى بني علقم َة الكنانيين ،وأخ َب َرين عبدُ اهلل ُ
ن

المخزومـي فـل َم َره
قر َأ على مجاهد بن جـربَ أبـي الحجـاج َمـولى عبـداهلل بـن السـائب
ن
َ
َ
َ
َ
عباس أنه قـر َأ
ابن
عباس فل َم َره
بذلك ،وأخ َب َره مجاهد أنه قر َأ على ابن
بذلك ،وأخ َب َره ُ
ُ
َ
َ
َ
بـذلك".
النبـي  فـل َم َره
بي أنه قر َأ علـى
كعب فل َم َره
على ُأ َب ني بن
ن
بذلك ،وأخ َب َرين أ ٌّ

قلت :علق محقق الكتا علـى هـذا الحـديث بـالقول" :أخرجـه الـذهبي يف الميـزان
ومعرفة القراء الكبار من طريق المخلـص بـه .وقـال :هـذا حـديث غريـب ،وهـو ممـا
أنكر على البزي .قال أبوحاتم :هذا حديث منكر" .
ويف كتـــا اإلرشـــاد يف معرفـــة علمـــاء الحـــديث يقـــول الخليلـــي َ " :حـــد َثنَا
ــن َعبــد اهلل بــن
ــن َأبــي َحــات َم َ ،حــد َثنَا ُم َحمــدُ ب ُ
َجــدن ي َ ،حــد َثنَا َعبــدُ الــرح َمن ب ُ

َعبــدال َح َكم َ ،حــد َثنَا الشــافعي َ ،ق َ
ــماع َيل بــن َعبــد اهلل بــن
ــرأ ُت َع َلــى إس َ
ــالَ :ق َ
ُّ
( )8المخلصــيات بــرقم  ،000ورقــم  ،5222المخلــص (،محمــد بــن عبــد الــرحمن البغــدادي الم َخ نلــص
المتوىف505 :هـ) ،المحقق :نبيل ،الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية بقطر ،الطبعـة :األولـى 0229 ،م،
( ،)002 /8والمخلصيات (.)06 /1
( )0ينظر هامش المخلصيات (.)009 /8
( )5هو ُم َحمدُ ب ُن عَل ني بن ُع َم َر جد الخليلي ،روى عن ابن مهرويه وابـن أبـي حـاتم ،قـال يف كتـا اإلرشـاد
ولَ :فالعل ُة َت َقع لألَحاديث من َأنح َ
ي ،ال َمع ُل ُ
" َف َلما ال َحد ُ
اء َشتى َ ،ال ُيمك ُن َحص ُـر َهاَ ،فمن َهـا َأن
َ
َ
ُ
يث الصح ُ
ات َحدي عثا ُمر َس عالَ ،و َين َفر ُد به ث َقة ُمسنَدع اَ .فال ُمسنَدُ َصحيَ ، ،و ُحجة َ ،و َال َت ُض ُّر ُه عل ُة اإلر َسال ،
َيرو َي ال نث َق ُ
َوم َثا ُل ُهَ ،...و َحد َثنَا ُه ُم َحمدُ ب ُن عَلي بن ُع َم َر َ ،وال َقاس ُم بـ ُن عَل َق َمـ َة َ ،ق َ
ـاالَ :حـد َثنَا عَبـدُ الـرح َمن بـ ُن َأبـي
ن
يم َ ،حد َثنَا َأبي َ ،حد َثنَا النُّع َم ُ
ان ب ُن عَبـد الس َـالم َ ،حـد َثنَا َمالـك ،
َحات َم َ ،حد َثنَا ُم َحمدُ ب ُن َعامر بن إب َراه َ
يثَ .ف َقد َص َار ال َحد ُ
َعن ُم َحمد بن عَج َال َن َ ،عن َأبيه َ ،عن َأبي ُه َري َر َة َ ،عن النبي  . . .ال َحد َ
يث بتَبيين
ن
يحا ُ ،يعت ََمدُ َع َليه َ ،و َه َذا م َن الصـحي ،ال ُم َبـين  ،ب ُحج َـة َظ َه َـرت .اإلرشـاد يف معرفـة علمـاء
اإلسنَاد َصح ع
الحديث للخليلي (.)861 /8
()1عبد الرحمن بن محمد بن ادريس أبو محمد بن أبي حـاتم الـرازي ،أحـد الحفـا صـنف كتـا الجـر
والتعديل فما أكثر فائدته ،رحل يف طلب الحديث وسمع باالعراق ومصر ودمشق .تـاريخ دمشـق البـن
عساكر (.)522 /52
()2محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم أبو عبد اهلل المصرى روى عن ابن أبي فـديك واسـحاق ابـن الفـرات و
الشافعي ،روى عنه أبى وكتبت عنه ،وهـو صـدوق ثقـة احـد فقهـاء مصـر .الجـر والتعـديل البـن أبـي
حاتم (.)528 /2
( )6اإلمام محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان ابن شافع ،مكى األصل مصرى الدار ،روى عن مالك بن

=

544

التكبير عند ختم المصحف الشريف وحكمه بين القراء والمحدثين والفقهاء

د .محمد بن عبداهلل الحسانين

ين َ ،ق َالَ :ق َرأ ُت َع َلى َعبد اهلل بن كَث َير َ ،و َق َر َأ َعبدُ اهلل ب ُن كَث َير َع َلـى ُم َجاه َـد ،
قسطنط َ
ـن َعب َ
َو َق َر َأ ُم َجاهد َع َلى َعبد اهلل بن َعب َ
اس َ ،و َق َ
ـاسَ :ق َـرأ ُت َع َلـى ُأ َب نـي بـن
ـال َعبـدُ اهلل ب ُ
كَع َ
ـن َعب َ
ـاس َك نبـر ف َيهـا َ ،فـإنني َق َـرأ ُت َع َلـى
ب َ ،ف َلما َب َلغ ُت ﭽ ﭲ ﭼ َق َال لـيَ :يـا اب َ
َر ُسول اهلل َ ف َل َم َرني َأن ُأ َك نب َر ف َيها إ َلى َأن َأخت َم" .قلت :حكم الشـيخ األلبـاين علـى
هذه الرواية بقوله" :فمثله ال تقبل زيادته علـى الحـافظين الجليلـين... :؛ فهـي زيـادة
منكرة ، .".يف حين حكم الشيخ الحويني علـى إسـناد نفـس الروايـة بقولـه" :وهـذا
سند جيد".
ُ
بـي : 
ويف كنز العمال يسند المتقـي الهنـدي يف بـا آدا الخـتم مـن مسـند أ ّ

"عن عكرمة بن سليمان :قرأت على إسماعيل بن عبد اهلل بن قسـطنطين فلمـا بلغـت
ُ
بـي أن النبـي  أمـره
ﭽ ﭲ ﭼ قال لي" :كرب عنـد خاتمـة كـل سـورة  ،...وأخـرب أ ّ

بذلك".
=

أنس وابراهيم بـن سـعد وسـفيان بـن عيينـة ومسـلم بـن خالـد،روى عنـه أحمـد بـن حنبـل والحميـدي.
الجر والتعديل (.)028 /2
( )8إسماعيل بن عبد اهلل بن قسطنطين روى عن شبل بن عباد المكي وعلـى بـن زيـد بـن جـدعان روى عنـه
محمد بن ادريس الشافعي ويعقو بن أبي عباد المكي نزيل قلزم .الجر والتعـديل ( ،)892 /0ويف
معرفة القـراء :إسـماعيل بـن عبـد اهلل بـن قسـطنطين أبـو إسـحاق المخزومـي مـوالهم المكـي المقـرئ
المعروف بالقسط.قارئ أهل مكة يف زمانه ،وآخر أصحا ابن كثير وفاة عـرض عليـه وعلـى صـاحبيه
شبل بن عباد ،ومعروف بن مشكان ،وسمع من علي بن زيد بن جدعان ،وأقـرأ النـاس دهـرا ،قـرأ عليـه
وهب بن واض ،،وعكرمة بن سليمان.واإلمام محمد بن إدريس الشافعي .معرفـة القـراء الكبـار (ص:
 ،)92ويف غاية النهاية:وأقرأ الناس زمانعا وكان ثقة ضاب عطا .غاية النهاية (.)862 /8
( )0اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث للخليلي ،أبو يعلى الخليلي.)102 /8( ،
()5سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصـر
الــدين ،األلبــاين (ت8102 :هـــ) :،دار المعــارف بالريــاض  -الســعودية ،الطبعــة :األولــى8000 ،م،
األجزاء )006 /85( ،81 :وما بعدها.
( )1تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر ىف كتب األماجد برقم  ،522الحويني ،حجـازي محمـد شـريف ،أبـو
إسحاق الحويني األثري ،الناشر :المحجة ،عدد األجزاء.)118 /8( ،6 :
()2كنز العمال يف سنن األقـوال واألفعـال بـرقم ،1089:المتقـي الهنـدي (،علـي بـن حسـام الـدين ،الشـهير
بالمتقي الهندي المتوىف022 :هــ) ،المحقـق :بكـري حيـاين ،صـفوة السـقا ،الناشـر :مؤسسـة الرسـالة،

=
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ويف العجالة يف األحاديث المسلسـلة أسـند المؤلـف تحـت عنـوان" :المسلسـل
بالقراء"حديث التكبير وذكر تصحي ،أبي عبد اهلل الحاكم له ،ثم نقل قول ابن الطيب
قائالَ " :ق َال ابـن ال ّطيـبَ :فال َحـديث َسـنَده ُمتصـل مـن ر َوا َيـة البـزي َعـن عكر َمـة َعـن
الحـديث ك ََمـا
إس َماعيل عن ابن كثير َال َعن شبل؛ ألَن ُه إن َما أمره بـالتكبيرَ ،ولـم يسـند َ
أسند ُه ابن كثيرَ ،و َه َذا غير َقاد في ا نت َصال َطريق ابن كثير

*

*

=

*

الطبعة الخامسة8098 ،م.)510/0(،
( )8العجالة يف األحاديث المسلسلة( ،محمد ياسين الفاداين (ص )18 :وما بعدها.
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املطلب الثاني
الكتب اليت حكمت على حديث التكبري بالنكارة ،وعلى راويه بالضعف
يجدر بنا يف بداية هذا المطلب أن نعرف الحديث المنكر ولـو باختصـار ،لنقـف
على مراد المحدثين من الحكم بالنكارة على حديث التكبير.
قــال يف تيســير مصــطل ،الحــديث" :عــرف علمــاء الحــديث المنكــر بتعريفــات
متعددة ،أشهرها :تعريفان ،وهما:

 -8هو الحديث الذي يف إسناده َ
راو فحش غلطه ،أو كثرت غفلته ،أو ظهر فسقه.
 -0هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة .وهـذا التعريـف هـو الـذي ذكـره

الحافظ ابن حجر ،واعتمده".
ويرى المحدثون أن شروط الحديث المنكر تنطبق على حديث التكبير ،فلذلك
صرحت كثير من مصادرهم بالنص على نكارة الحديث وعدم حجيته يف بابه ،ومنهـا
َ
حديث َر َوا ُه َأح َمدُ بن محمد
وسللت َأبي َعن
ماذكره ابن أبي حاتم يف كتا العلل" :
ُ

سمعت عكر َمة بن ُس َلي َم َ
ان بن كَثير
ابن عبد اهلل بن القاسم بن نَافع بن َأبي َبزة ؛ َق َال:
ُ
َ
إسماعيل بن عبد اهلل بـن ُقسـ َطنطينَ ،ف َلمـا
قرأت على
ابن َعام َر َمو َلى َبني َشي َبة؛ َق َال:
ُ
تخـتم؛
ـور َة َحتـى
ب َلغ ُت :ﭽ ﭲ ﭼ[الضحىَ ،] 8 :ق َال لي :ك نبـر َم َ
َ
ـع َخات َمـة ُك نـل ُس َ
َ
فـلمره
فإنني
ُ
قرأت على عبد اهلل بن كَثير َف َل َم َرني ب َذل َكَ ،و َأخ َب َرني َأن ُه َق َـر َأ َع َلـى ُم َجاهـد َ
ابن َعب َ
ب َذل َكَ ،و َأخ َب َر ُه مجاهد َأن ُه َق َر َأ َع َلى ابن َعب َ
اس َأن ُه َق َـر َأ
فلمر ُه ب َذل َكَ ،و َأخ َب َر ُه ُ
اس َ
َ ُ
فـلمر ُه ب َـذل َك؟ َق َ
ـال
فلمر ُه ب َذل َكَ ،و َأخ َب َر ُه ُأ َب ٌّي َأن ُه َق َر َأ علـى
النبـي َ 
بي بن كَعب َ
ن
َعلى أ ن
َأبيَ :ه َذا حديث ُمن َكر" .
ـن
ويف أخبار مكة أسند الفاكهي حديث التكبير عن البزي فقالَ " :حد َثنَا َأح َمـدُ ب ُ

( )8تيسير مصطل ،الحديث( ،محمود بن أحمـد طحـان النعيمـي) ،الناشـر :مكتبـة المعـارف0221م،عـدد
األجزاء.8 :
( )0علل الحديث ،ابن أبي حاتم( ،عبد الـرحمن بـن محمـد الـرازي المتـوىف502 :هــ) ،تحقيـق :فريـق مـن
الباحثين د:سعد الحميد و د :خالد الجريسي ،الناشر :مطابع الحميضـي ،الطبعـة :األولـى 0226 ،م،
عدد األجزاء.)622 /1( 2 :
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ُ
َ
َ
بي َ أن ُه َق َر َأ َع َلى َر ُسول اهلل َ ،ف َل َم َر ُه ب َذل َك " .قال
ُم َحمد بن أبي َبزةََ ،... ،وأخ َب َره أ ٌّ
محققه معلقا :إسناده ضعيف".

َ
حـديث التكبيـر ،ثـم
ويف ميزان االعتدال ذكر الذهبي عند ترجمته ألحمد البزي
علق عليه بقوله" :هذا حديث غريب ،وهو مما أنكر على البزي .قال أبو حاتم :هـذا
حديث منكر".
وقال عنه معرفة القراء الكبار" :وأقرأ الناس بالتكبير من ﭽ ﭲ ﭼ ،وروى يف
ذلـك خــربا عجيبــا ،رواه عنــه جماعــة "....،وقـال يف تــاريخ اإلســالم" :وقــد تفــرد
َ
مس َل َس َل في التّكبير من ﭽ ﭲ ﭼ ،...وهو حديث منكر".
بحديث َ
ويف مختصر تلخيص الذهبي يقول ابن الملقن "" :حديث عكرمة بـن سـليمان،
قال :قرأت على إسماعيل بن عبد اهلل بن قسـطنطين ،فلمـا بلغـت :ﭽ ﭲ ﭼ ،قـال
لي :ك ّبر عند خاتمة كل سورة ،حتى تختم؛ فإين قرأت على ابن كثيـر ،فـلمرين بـذلك.
قال :صحي .،قلت - :أي الذهبي :-فيه ال َب ّزي ،وقد ُت ُك ّلم فيه".
وعند ابـن أبـي حـاتم يف الجـر والتعـديل " :قلـت ألبـي :ابـن أبـي بـزة ضـعيف
الحــديث؟ قــال نعــم ،ولســت أحــدث عنــه ،فإنــه روى عــن عبيــد اهلل بــن موســى عــن
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل عن النبي  حديثًا منكر عا".
وقال العقيلي يف الضعفاءَ " :أح َمدُ ب ُن ُم َحمد بن َأبي َبز َة ال ُمقر ُئُ ،من َك ُر ال َحديث
( )8أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه برقم ،8211:الفاكهي( ،محمد بن إسحاق المكي المتوىف020 :هـ)،
المحقق :د .عبد الملك دهيش ،الناشر :دار خضر ببيروت ،الطبعة :الثانية8181 ،ه ،األجزاء 6 :أجزاء
يف  5مجلدات.)88 /5( ،
( )0ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،الذهبي ،)812 /8( ،وانظر :لسان الميزان (.)091 /8
( )5معرفة القراء الكبار ،الذهبي (ص.)825 :
()1تاريخ اإلسالم ،الذهبي.)8260 /2( ،
( )2مختصر تلخيص الذهبي ،ابن الملقن (عمر بن علـي المصـري المتـوىف921 :هــ)،تحقيـق :عَبـد اهلل بـن
اللحيـدَ ان ،و َسـعد آل حميـد ،الناشـرَ :د ُار ال َعاص َـمة ،الريـاض ،الطبعـة األولـى 8188 ،هــ ،عـدد
حمد َ
األجزاء.)8029 /1( ،9 :
( )6الجر والتعديل برقم  ،800ابن أبي حاتم .)28 /0( ،وانظر التعـديل والتجـري ،ألبـي وليـد التجيبـي
(.)508 /8

541

التكبير عند ختم المصحف الشريف وحكمه بين القراء والمحدثين والفقهاء

د .محمد بن عبداهلل الحسانين

َو ُيوص ُل األَ َحاد َ
يث".

وقــال ابــن الجــوزيَ " :أحمــد بــن ُم َحمــد بــن عبــد اهلل بــن ال َقاســم بــن أبــي بــزة
الحـديث ،ويوصـل األَ َحاديـثَ .و َق َ
ـال ابـن أبـي َحـاتم:
المقرىءَ ،ق َال العقيل ّيُ :منكر َ
روى َحديثا ُمنكراَ ،وك َ
الحديث".
َان َضعيف َ
ويف السلسلة الضعيفة يقول الشيخ األلباين بعدما نقل كالم المتقـدمين مـن أهـل
الجر كلبي حاتم والعقيلي والذهبي يف حديث التكبير ويف راويه" :وللحـديث علـة
ثانية :وهي شيخ البزي :عكرمة بن سليمان؛ فإنه ال يعرف إال هبـذه الروايـة ،فـإن ابـن
أبي حاتم لما ذكره يف الجر والتعديل لم يـزد علـى قولـه" :روى عـن إسـماعيل بـن
عبد اهلل بن قسطنطين ،روى عنه أحمد بن محمـد بـن أبـي بـزة المكـي ،فهـو مجهـول
العين  -كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -؛ لكنه قد توبع يف بعضه

كمايليت.

وله علة ثالثة :وهي جهالة حال إسماعيل بن عبد اهلل بن قسطنطين فقد أورده ابن أبـي
حاتم وقال" :روى عنه محمد بن إدريس الشـافعي ،ويعقـو بـن أبـي عبـاد المكـي" .ولـم
يذكر فيه جرحًا وال تعديالع ،وال رأيت له ذكر عا يف شيء من كتب الجر والتعـديل األخـرى
 ،وال ذكره ابن حبان يف "ثقاته"على تساهله يف توثيق المجهولين!
( )8الضعفاء الكبير ،أبو جعفر العقيلي( ،محمد بن عمرو المكي المتوىف500 :هـ).)802 /8( ،
( )0الضعفاء والمرتوكون ،ابن الجوزي (،أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي ،المتـوىف202 :هــ) ،المحقـق:
عبد اهلل القاضي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى8126 ،هـ.)96 /8( ،
( )5هذا أمر ،وآخر يزيل الجهالة عن عكرمة ،قال الـذهبي" :وعكرمـة شـيخ مسـتور مـا علمـت أحـدا تكلـم
فيه" .معرفة القراء الكبـار علـى الطبقـات واألعصـار (ص ،)99 :وقـال أيضـا" :تـال عليـه أبـو الحسـن
أحمد بـن محمـد البـزّ ّي ،وغيـره" .تـاريخ اإلسـالم ت بشـار ( ،)006 /1وقـال الصـفدي" :ك َ
َـان َأمينـا
بما يهم َو َق َال ابن معين ث َقة َثبت َو َق َال ال ُب َخار ّي يضطر في َحديث ابن
َحاف عظا َق َال َأ ُبو َحاتم َصدُ وق َو ُر َ
أبي كثير َولم يكن عنده كتا َو َق َال الد َار ُقطن ّي ث َقة" .الوايف بالوفيات (.)12 /02
( )1قلت :جهالة العدالة مسللة مختلف فيها ،قال يف الشـذا الفيـا  :المجهـول ثالثـة أقسـام :األول مجهـول
العدالــة ظــاهرا وباطنــا مــع كونــه معــروف العــين بروايــة عــدلين عنــه .وفيــه ثالثــة أقــوال :أصــحها قــول
الجمهور أهنا ال تقبل .والثاين :تقبل والثالث :إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من ال يروي عـن غيـر
عـدل قبـل وإال فـال .الشـذا الفيـا مـن علــوم ابـن الصـال لإلبناسـي ( ،)012 /8وانظـر :شـر ألفيــة
العراقي ،لزين الدين بكر بن إبراهيم العراقي (.)528 /8
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وأمــا المتابعــة التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا :فهــي مــن اإلمــام محمــد بــن إدريــس
الشافعي رحمه اهلل تعالى؛ فقال ابن أبي حـاتم يف :آدا الشـافعي ومناقبـه " :أخـربين
محمد بـن عبـد اهلل بـن عبـد الحكـم  -قـراءة عليـه  :-أنـا الشـافعي:ثنـا إسـماعيل بـن
عبداهلل بن قسطنطين (يعني :قارئ مكة) قـال :قـرأت علـى شـبل (يعنـي :ابـن عبـاد)،
وأخرب شبل أنه قرأ على عبد اهلل بن كثير ،وأخرب عبد اهلل بن كثير أنه قرأ على مجاهـد،
وأخرب مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ،وأخرب ابن عباس أنه قـرأ علـى أبـي بـن كعـب،
وقرأ أبي بن كعب على رسول اهلل  .قلت :هكذا الرواية فيه؛ لم يذكر :ﱡالضحىﱠ

والتكبيــر ،وكــذلك هــو يف تــاريخ بغــداد مــن طريــق أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــو
األصم قال :نا محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم المصري  ...به.
وخالف جد أبي يعلـى الخليلـي؛! فقـال أبـو يعلـى يف اإلرشـاد" :حـدثنا جـدي:
حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم  ...بإسناده المذكور يف "اآلدا "نحوه؛ إال أنـه زاد
يف آخره فقال ... !:فلما بلغت :ﭽ ﭲ ﭼ ؛ قال لي :يا ابن عبـاس! كـرب فيهـا؛ فـإين
قرأت على رسول اهلل " ...إلخ  -كما في َحديث الرتجمة  .-قلت :وجدُّ أبي يعلى
لــم أجــد لــه ترجمــة إال يف "اإلرشــاد"لحفيــده الحــافظ أبــي يعلــى الخليلــي ،وســمى
جماعة روى عـنهم ،ولـم يـذكر أحـد عا روى عنـه؛ فكأنـه مـن المسـتورين الـذين لـم
يشتهروا بالرواية عنه ،ولعله يؤيد ذلك قول الحافظ الخليلي" :ولم يرو إال القليل ".
مات سنة (502ه)  .وكذا يف تاريخ قزوين للرافعي نقالع عن الخليلي  .-قلت :فمثلـه
ال تقبل زيادته على الحافظين الجليلين :ابـن أبـي حـاتم وأبـي العبـاس األصـم؛ فهـي
زيادة منكرة .ويؤيد ذلك ما تقدم عن الحافظ ابن كثير :أهنا سنة تفرد هبـا أبـو الحسـن
البزي .مع شهادة الحفا المتقدمين بلن الحديث منكر ،واهلل أعلم".
( )8لم يثبت لدى الشيخ يقينا أنه من المستورين ،واستدالله بقلة الروايـة اسـتدالل يف غيـر محلـه ،ألن كثيـرا
ممن قلت روايتهم ثقات.
()0سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصـر
الــدين ،األلبــاين (ت8102 :هـــ) :،دار المعــارف بالريــاض  -الســعودية ،الطبعــة :األولــى8000 ،م،
األجزاء )006 /85( ،81 :وما بعدها.
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ثم أورد الشيخ األلباين الروايات التـي أوردهـا القـراء يف سـبب التكبيـر وانقطـاع
الوحي عن النبي  ،وأشار إلى أن الروايات كلها معلولة إال رواية سفيان

ثم قال

معلقا" :فلقول :وبناء على هـذا الحـديث الصـحي ،يمكننـا أن نلخـذ منـه مـا نؤكـد بـه
نكــارة الزيــادة المتقدمــة مــن روايــة أحمــد بــن الفــر عــن البــزي؛ لعــدم ورودهــا يف
الصحي ،،وأن ما يحكى عن القـراء لـيس مـن الضـروري أن يكـون ثابتـًا عنـدهم ،
فضالع عن غيرهم -كما سيليت بيانـه يف اخـتالف القـراء يف هـذا التكبيـر الـذي تفـرد بـه
البزي  -ومن المعلوم يف علم المصـطل ،أن الحـديث المنكـر هـو مـا رواه الضـعيف
مخالفًا للثقة .وهذه الزيادة من هذا القبيل".
ثم انتقل الشيخ  من جر راوية حديث التكبير أحمد بن محمد البزي إلى
جر أحد القراء المعاصرين الذين كتبوا يف صحة التكبيـر فقـال" :إذا عرفـت أيهـا
القارئ الكريم ضعف هذا الحديث ونكارته؛ فإن من المصائب يف هذا الزمان والفتنة
فيه أن يتطاول الجهال على الكتابة فيما ال علم لهم به؛ أقول هذا ألنه وقع تحت يدي
وأنا أحرر الكالم على هذا الحديث رسالة للمدعو أحمد الزعبـي الحسـيني بعنـوان:
"إرشاد البصير إلـى ُسـننية التكبيـر عـن البشـير النـذير" ،رد فيهـا  -كمـا يقـول  -علـى
األســـتاذ إبـــراهيم األخضـــر ،الـــذي ذهـــب يف كتابـــه" :تكبيـــر الخـــتم بـــين القـــراء
والمحدثين".

إلى أن التكبير المشار إليه ليس بسنة .فرأيـت الزعبـي المـذكور قـد

( )8يف صحي ،البخاري ()10 /0برقمَ - 8802:حد َثنَا ُم َحمدُ ب ُن كَث َيرَ ،ق َالَ :أخ َب َرنَا ُسف َي ُ
انَ ،عن األَس َود بن
سَ ،عن ُجندَ بن عَبد اهلل َ ،ق َال« :اح َت َب َس جبر ُيل َ ع َلى النبي َ ،»ف َقا َلت ام َـر َأة مـن ُق َـري َ
َقي َ
ش:
ن
الض َحى َوالليل إ َذا َس َجىَ ،ما َودع َ
َك َر ُّب َك َو َما َق َلـىﱠ ،وهـو عنـد اإلمـام
َأب َط َل َع َليه َشي َطا ُن ُهَ ،فنَزَ َلت :ﱡ َو ُّ
أحمد برقم ،89921:ويف صحي ،مسلم برقم ،8202:وابن حبان – محققا برقم. 6266:
( )0قلت :سبحان اهلل! غفر اهلل لكم يا محدث العصر ،فمـا القـراءات التـي يتعبـد هبـا النـاس إلـى اهلل إال مـن
حكايات القراء عن شيوخهم متصال إلى النبي  ،ويلزم بالضرورة أن تكون صحيحة ثابتة دون ريب،
وقد حفظ اهلل تعالى كتابه من التحريف والتبديل هبذه الروايات والحكايات التي يحكيها القراء.
()5سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)528 /85
( )1الكتا بعنوان" :إرشاد البصير إلى ُسـننية التكبيـر عـن البشـير النـذير" ،ومؤلفـه الشـيخ :أحمـد الزعبـي
الحسيني ،وطبعته دار اإلمام مسلم ببيروت عام 8120ه8099-م ،الطبعة األولى.
( )2ال أدري واهلل إذا كان الشيخ طالع ما كتبـه الشـيخ إبـراهيم األخضـر أم ُأخبـر عنـه حتـى يطلـق عليـه لفـظ

=
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سلك سبيالع عجيبًا يف الرد عليه أو ع
ال ،ويف تلييد سـنّية التكبيـر ثانيـًا؛ تعصـبًا منـه لمـا
تلقاه من بعض مشايخه القراء الذين بادروا إلى تقريظ رسالته دون أن يعرفوا مـا فيهـا
من الجهل بعلم الحديث  ،والتدليس؛ بل والكذ على العلماء ،وتلويـل كالمهـم
بما يوافق هواه ،وغير ذلك مما يطول الكالم بسرده ،وال مجال لبيـان ذلـك مفصـالع؛
ألنه يحتاج إلى وقت وفران ،وكل ذلك غير متوفر لـدي اآلن؛ وال سـيما واألمـر كمـا
يقــال يف بعــض الــبالد" :هــذا الميــت ال يســتحق هــذا العــزاء" ؛ ألن مؤلفهــا لــيس
ف الحق إال بالرجال،
مذكور عا بين العلماء ،بل إهنا لتدل على أنه مذهبي مقلد ،ال َيعر ُ
ولكن ال بدّ لي من اإلشارة بلخصر ما يمكن من العبارة إلى بعض جهاالتـه المتعلقـة
هبذا الحديث الذي صر بصحته ،بل وزعم أنه متواتر عن النبي ."!
ثم خلص الشيخ يف هناية تطوافه إلى هذه النتيجة التي يقول فيهـا" :والخالصـة:
أن الحديث ضعيف ال يص - ،كما قال علماء الحديث دون خالف بيـنهم  ،-وأن
=

الكتا ! ما كتبه فضيلة الشيخ بحث صغير ال يعدو أن يقال فيه كتيب أو رسالة!
( )8ما قاله الشيخ رحمه اهلل رمي لعموم القراء المعاصرين ،بل لكبارهم كالشيخ عامر عثمان والشيخ أحمد
الزيات والشيخ عبد الفتا المرصفي بالبالهة والغباء ،وأهنم يهرفون بمـا ال يعرفـون ،وأهنـم قرظـوا مـا
لم يقرؤوه ،أو مالم يحيطوا به علما ،واهلل أسلل أن يغفر للشيخ ويتجاوز عنه ،فهـؤالء األشـياخ يف علـم
القراءات هم مثله يف علم الحديث علما وإحاطة ومعرفة ،فرحمة اهلل على الجميع قراء ومحدثين.
( )0قلت :ال يعا على الشيخ رحمه اهلل أن يبين بطالن ما استشهد به صاحب كتا (إرشـاد البصـير) ،وأن
يفند كالمه جملة جملة باألدلة والقواعد الحديثية ،فهذا من صميم عمله ،وشيء ُيش َكر وال ُيك َفر ،لكن
يالحــظ يف كــالم الشــيخ أنــه تعــرض لشــخص صــاحب الكتــا ورمــاه بالجهــل والتعصــب والتقليــد
والعجمة ،وسوء النية وفساد الطوية ،وأنـه لـيس معـدودا يف العلمـاء ،وميـت ال يسـتحق العـزاء...إلـخ.
سلسلة األحاديث الضعيفة ( )525 /85وما بعـدها ،.فخرجـت المسـللة عـن حـدود النقـد العلمـي يف
مسللة مختلف فيها إلى ،!...وهلل در اإلمام مالك حين قال" :ما من أحـد إال مـلخوذ مـن قولـه ومـردود
عليه إال صاحب هذا القرب يعني النبي  ،وعن علي كرم اهلل تعالى وجهه :ال تنظر إلى من قـال ،وانظـر
إلى ما قال" .تفسير األلوسي (. )822 /6
()5سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)521 /85
( )1الخالف يف الحديث قائم ومثبت يف كتب السنة ،وإعراض عامة القراء عن التكبير – كما يقـول الشـيخ-
ال ينفي صحته رواية وأداء عند بعضهم! ومعلوم أن كل ما تفرد بـه أحـد القـراء العشـرة أو أحـد رواهتـم
المعتربين داخل يف المتواتر المقطوع بصحته.
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قول بعض القراء ال يقويه ،وال يجعله سنة ،مع إعـراض عامـة القـراء عنـه ،وتصـري،
بعض السلف ببدعيته .واهلل ولي التوفيـق .وإن ممـا يؤكـد ذلـك اخـتالف القـائلين يف
تحديد ابتدائه وانتهائه على أقوال كثيرة تراها مفصـلة يف "النشـر" ،كمـا اختلفـوا هـل
ينتهي بآخر سورة الناس ،أو بلولهـا! وصـدق اهلل العظـيم القائـل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [النساء."]90 :

*

*

*

()8سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)588 /85
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املطلب الثالث
مناقشة احملدثني يف دعوى انفراد البزي برواية التكبري
من أقوى األسبا التي اعتمد عليها المحدثون يف الحكم علـى حـديث التكبيـر
بالضعف والنكارة انفراد البزي برواية الحديث ،وهذا بعد البحث والتلمل غير دقيق،
فإن البزي لم ينفرد برواية التكبير ،بل تابعه عليها محمد بن عبد الرحمن المخزومـي
المعروف بقنبل ،اإلمام الـذي انتهـت إليـه رياسـة اإلقـراء بالحجـاز ،كمـا تابعـه أيضـا
الحسين بن محمد بن حبش اإلمام المتقدم المشهور باإلتقان ،الثقة عالي اإلسناد يف
الحديث ،وكذلك تابعه الزبير بن محمد بن عبد اهلل العمـري راوي قـراءة أبـي جعفـر
صاحب الرواية الجليلة واإلسناد الصحي ،،فلين االنفراد إذن!.
وقد يعرتض على هذا بلن ما ذكر ُته من متابعات إنمـا هـي روايـات للقـراء بلسـانيد
مسلســلة لهــم ،وهــي عنــد كثيــر مــن المحــدثين أســانيد مظلمــة ،إذ أهنــا تشــتمل علــى
المجاهيل والضعفاء ومـن ال ُيعـرف ،وأهـل الحـديث إنمـا يقصـدون بـاالنفراد أنـه لـم
ـرت.
يتابعـه أحــد مــن رواة الحــديث الثقــات علــى روايتـه تلــك ،فــال يــرد علــيهم مــا ذكـ ُ
فلقول :وهذا أيضا بعد البحث والتلمل غير دقيق ،فقد ذكر الشيخ أبو إسـحاق الحـويني
يف تنبيه الهاجد متابعة جيدة لحديث التكبير دفع هبا دعـوى االنفـراد التـي مـن أجلهـا
حكم المحدثون على الحديث بالنكارة ،قال حفظه اهلل بعـد أن سـاق حـديث الحـاكم:
البزي قد ُتكلم فيه
"قال الحاكم :هذا حديث صحي ،اإلسناد " ،وتعقبه الذهبى بقوله " ّ
" .وأخرجه المخ نلص ىف الفوائد من طريق ابن صاعد :ثنا البـزى أحمـد بـن محمـد بـن
القاسم به .قال الذهبى" :هذا حديث غريب ،وهو مما أنكر على البزي ،قال أبو حاتم:
هذا حديث منكر " .ومعنى كالم الذهبى أن البزي تفرد به .وقد صر بـذلك ابـن كثيـر
ىف "تفسيره فقال" :فهذه سنة تفرد هبا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد اهلل البزي من
ولد القاسم بن أبي بزة ،وكان إماما يف القراءات ،فلما يف الحديث فقد ضـعفه أبـو حـاتم
( )8سبق الحكم على رجال هذه المتابعة يف (ص ،)19،12وقد صر الشيخ أبو إسحاق بلن اإلسناد جيد.
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الـرازي ،وقــال :ال أحــدث عنــه ،وكـذا أبــو جعفــر العقيلــى قـال :هــو منكــر الحــديث".
اهلل عنكما! فلم يتفـرد بـه البـز ُّ  ،فقـد تابعـه اإلمـام
ُقل ُت -:الشيخ أبو إسحاق :-رضى ُ
الشافعى  حين قال :قرأت على إسماعيل بن عبد اهلل بن قسطنطين فذكر مثله .
أخرجه أبو يعلى الخليلى ىف اإلرشاد قال :حـدثنا جـدى ،حـدثنا عبـد الـرحمن بـن أبـى
حاتم ،حدثنا محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم ،حدثنا الشافعى به ،وهذا سندٌ جيدٌ ".
فهذه المتابعة التي ذكرها الشـيخ أبـو إسـحاق عـن أبـي يعلـى الخليلـي ،وهـي عـن رواة
ثقات أجلة تدفع دعوى االنفراد يف روايـة هـذا الحـديث ،وتعضـد وتجـرب روايـة البـزي
بمتابعــة اإلمــام الشــافعي  ،ويظهــر هبــذا زوال أســبا النكــارة التــي حكــم هبــا
المحدثون على حديث التكبير ،وأن ما ذكره الشـيخ األلبـاين حـول هـذه المتابعـة وأهنـا
منكرة مردود بما حرره الشيخ أبـو إسـحاق بـلن األسـناد جيـد ،فالزيـادة ليسـت منكـرة،
وهبــذا يــدخل حــديث التكبيــر يف درجــة الحــديث الحســن لغيــره  ،وال يخفــى أن:
عمـــل بـــه عنـــد جمـــاهير العلمـــاء مـــن المحـــدثين
"الحـــديث الحســـن لغيـــره حجـــة ُي َ
واألصوليين وغيرهم؛ ألنه وإن كان يف األصل ضـعيفا لكنـه قـد انجـرب وتقـوى بـوروده
من طريق آخر ،مع سالمته من أن يعارضه شيء ،فزال بذلك ما نخشاه مـن سـوء حفـظ
الراوي أو غفلته ،وتحصل بالمجموع قوة تدل على أنه ضبط الحـديث ،وحسـن الظـن
براويه أنه حفظه وأداه كما سمعه ،لذلك سمي الحديث حسنا".
( )8قلت :يشهد لصحة هذه المتابعة ما أسنده الذهبي رحمه اهلل يف معرفة القراء فقال " :تابعه الشافعي ،قال
محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكـم :حـدثنا الشـافعي ،قـال :قـرأت علـى إسـماعيل بـن قسـطنطين ،قـال:
قرأت على شبل بن عباد .وأخربين أنـه قـرأ علـى ابـن كثيـر ،عـن قراءتـه علـى مجاهـد ." .معرفـة القـراء
الكبار (ص ،)96 :و أسنده الداين يف جامع البيان يف القراءات السبع ( )058 /8فذكر مثلـه ،وابـن أبـي
حاتم يف آدا الشافعي ومناقبه (ص.)826 :
( )0تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر ىف كتب األماجد برقم  ،522الحويني ،حجـازي محمـد شـريف ،أبـو
إسحاق الحويني األثري ،الناشر :المحجة ،عدد األجزاء.)118 /8( ،6 :
( )5الحديث الحسن لغيره هو" :الحديث يكون ناقصًا يف شرط االتصال ،أو ناز ع
ال يف شرط الضبط عن حد
من يقبل منفرد عا ،فيليت معناه مـن وجـه آخـر صـال ،لالعتبـار بـه ." ،...تحريـر علـوم الحـديث ،عبـد اهلل
الجديع.)981 /0( ،
( )1منهج النقد يف علوم الحديث ،نور الدين الحلبـي ،الناشـر :دار الفكـر دمشـق  :الطبعـة الثالثـة8002-م،
(ص.)028:
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املطلب الرابع
احلكم على حديث التكبري بالنكارة والضعف
إن صح ال ينفي صحة األخذ بالتكبري
عنوان هذا المطلب أشبه بالجمع بين المتناقضين ،إذ كيف ُيحكـم علـى الحـديث
بالضعف والنكارة ،ثم نزعم صـحة األخـذ بـالتكبير ،ولتوضـي ،ذلـك أقـول :إن مسـللة
التكبير قضية خاضعة أصالة ألصول القراءة ،فالـذي ينبغـي أن يجـري عليهـا اصـطال
القراء ال اصطال غيرهم ،وإقحام اصطال غير أهل الشلن فيها خطل بين يـؤدي حتمـا
إلى نتائج خاطئة؛ ألن مدار ثبوت القراءة بوجوهها وأحكامها وطرق أدائها عنـد القـراء
هو التواتر ،وليس مدار ثبوهتا أخبار اآلحاد ،وإن كانت صحيحة ،فخرب الواحد ال يثبت
به قرآن ،وإن كان هذا الواحد عدال ،والتكبير وجه مـن وجـوه القـراءة الصـحيحة -وإن
لم يكن قرآنًا -مثله مثل سائر فروع القراءة الثابتة عن القراء أصوال وفرشا ،مدار ثبوتـه
النقل المتواتر عند من قرأ به ،وليس مدار ثبوته أخبار اآلحاد الـواردة فيـه وإن صـحت،
ولتقريــر هــذا األمــر وإيضــاحه أنقــل مــن صــحي ،البخــاري  هــذا الحــديث الــذي
الز َبيرَ ،أن المس َو َر
أخرجه يف با "أنزل القرآن على سبعة أحرف"من حديث ُعر َو ُة ب ُن ُّ
الخطا َ ،ي ُق ُ
ب َن َمخ َر َمةََ ،و َعبدَ الرح َمن ب َن َعب َد ال َقاريَ ،حد َثا ُه َأن ُه َما َسم َعا ُع َم َر ب َن َ
ول:
ـور َة ال ُفر َقــان فــي َح َيــاة َر ُســول اهلل ،
َســمع ُت ه َشــا َم بـ َ
ـن َحكــيم بــن حـ َـزامََ ،يقـ َـر ُأ ُسـ َ
َفاستَمع ُت لقراءتهَ ،فإ َذا ُهو يقر ُأ َع َلى حر َ
وف كَث َير َةَ ،لم ُيقرئن َيهـا َر ُس ُ
ـول اهلل َ ،فكـد ُت
ُُ
َ َ َ
َ َ
َ
ـور َة
الس َ
ُأ َساو ُر ُه في الصالَةَ ،فت ََصبر ُت َحتى َسل َمَ ،ف َلبب ُت ُه بر َدائهَ ،ف ُقل ُتَ :مـن َأق َـر َأ َك َهـذه ُّ
َـذب َتَ ،فـإن َر ُس َ
التي َسمع ُت َك َتق َر ُأ؟ َق َالَ :أق َر َأن َيها َر ُس ُ
ـت :ك َ
ـول اهلل َ قـد
ول اهلل َ ،ف ُقل ُ

ـت :إننـي َسـمع ُت
َأق َر َأن َيها َع َلى َغير َما َق َرأ َتَ ،فان َط َلق ُت به َأ ُقو ُد ُه إ َلـى َر ُسـول اهلل َ ،ف ُقل ُ
َه َذا يقر ُأ بسورة ال ُفر َقان َع َلى حر َ
ـال َر ُس ُ
وف َلم ُتقرئن َيهـاَ ،ف َق َ
ـول اهلل َ :أرسـل ُه ،اق َـرأ َيـا
ُُ
َ َ ُ َ
ول اهلل  :ك ََذل َك ُأنز َلـتُ ،ثـم َق َ
ه َشا ُمَ ،ف َق َر َأ َع َليه الق َرا َء َة التي َسمع ُت ُه َيق َر ُأَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ـال:

ـال َر ُس ُ
اق َرأ َيا ُع َم ُـرَ ،ف َق َـرأ ُت الق َـرا َء َة التـي َأق َر َأنـيَ ،ف َق َ
ـول اهلل  :ك َ
َـذل َك ُأنز َلـت إن َه َـذا
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آن ُأنز َل َع َلى سبعة َأحر َ
ال ُقر َ
فَ ،فاق َر ُءوا َما َت َيس َر من ُه".
َ َ
ُ
قلت  :فلين نجد يف صـحي ،البخـاري ،أو يف غيـره مـن كتـب السـنة ،أو يف كتـب
الشــرو  ،ذكــرا للمواضــع والحــروف والقــراءات التــي اختلــف يف قراءهتــا عمــر بــن
الخطــا وهشــام بــن حكــيم بــن حــزام  !إن هــذه الحــروف والمواضــع يف هــذه
الحادثة وغيرها ال تثبتها كتب السنة ،بل تضبطها المشافهة والتلقي باإلسناد المتصل
إلــى النبــي  عــرب سالســل األســانيد المتصــلة علــى مــر الزمــان بجمــوع يســتحيل
تواطؤهم على الكذ من أول السند إلـى منتهـاه ،وكـذلك الشـلن يف سـائر المسـائل
المتعلقة بالقراءة ،ومنها التكبير .
وإذا كنا سنرد وجه التكبير يف قراءة ابن كثير أو غيره ممن ثبت يف روايته لضعف
الحديث الوارد فيه ونكارته ،فمـن أيـن لنـا أن نـليت بنصـوص صـحيحة أو حسـنة مـن
السنة نحتج هبا لكل قراءة متواترة من القراءات التي يقرأ هبا الناس اليوم ،فضـال عـن
الظــواهر األدائيــة يف القــراءات مـن إظهــار وإدغــام ،وتســهيل وتحقيــق وإبــدال ،ومــد
وقصر ،وفـت ،وإمالـة ،وحـذف وإثبـات ،وروم وإشـمام  ،...إلـى غيـر ذلـك ممـا هـو
معروف عند القراء .
وإذا جوزنا ما ذهب إليه المحدثون من منع التكبير لضعف الحديث الوارد فيه،
فماذا علينا أن نصنع بتلك القراءات المتواترة الواردة يف بعض نصوص السنة ،والتي
ُحكم على إسنادها ورواهتا بالضعف من ق َبل أئمة الحديث ،هل نـرد تلـك القـراءات
لضعف األحاديث الواردة فيها؟ أم سنعتمد التواتر أصال لصـحة تلـك القـراءات مـن
غير التفات لتضعيف المحدثين.
عند الرتمذي يف كتـا القـراءات مـن حـديث أنـس َ " :أن النبـي َ و َأ َبـا َبك َـر
ان كَـا ُنوا َيق َـر ُء َ
َو ُع َم َر َ -و ُأ َرا ُه َق َال َ -و ُعث َم َ
ون " َمالـك َيـوم الـدن ين " .حكـم األلبـاين:
( )8صحي ،البخاري برقم  ،1000البخاري.)892 /6( ،
( )0قــراءة عشــرية قــرأ هبــا عاصــم والكســائي وعقــو وخلــف العاشــر .تحبيــر التيســير يف القــراءات العشــر
(ص.)896 :
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ضعيف اإلسناد".
يع
وعنــده أيضــا مــن حــديث ُم َعــاذ بــن َج َبـ َل َ " :أن النبــي َ قـ َـر َأَ ( :هــل َتسـتَط ُ
ين،
َرب َك) " -:قال الرتمذيَ :-ه َـذا َحـديث َغريـب َال نَعر ُفـ ُه إال مـن َحـديث رشـد َ
َ
الحـديث".حكـم
ـن َسـعد َواإلفريق ُّـي ُي َضـع َفان فـي َ
ين ب ُ
َو َلي َس إسنَا ُد ُه بال َقو نيَ ،ورشد ُ
األلباين :ضعيف اإلسناد".
ـت مـن
وعنده أيضا من حديث أبي بن كعب َ عـن النب نـي َ أنـ ُه َق َـر َأَ " :قـد َب َلغ َ
َلدُ نني ُعذ عرا" [الكهفُ ]26 :م َثق َل عة " -قال الرتمذيَ :-ه َذا َحديث َغريب َال نَعر ُفـ ُه
َ
ف
الجار َية ال َعبد ُّي َشيخ َمج ُهول َو َال ُيع َر ُ
الوجهَ ،و ُأ َمي ُة ب ُن َخالد ث َقةَ ،و َأ ُبو َ
إال من َه َذا َ
اس ُم ُه".حكم األلباين :ضعيف اإلسناد".
وعند أبي داود من حـديث َأنَـس بـن مال َ
ـالَ " :ق َر َأ َهـا َر ُس ُ
ـك َ ق َ
ـول اهلل َ ( :أن
َ
النف َس بالنفس َوال َعي ُن بال َعين)  -أي برفع والعين." -حكم األلباين :ضعيف"، .
ـب َأن َما َلـ ُه َأخ َلـدَ ُه"
وعنده من حديث جابر قالَ :ر َأي ُت النبي َ يق َـر ُأ َأ " َيح َس ُ
 أي بفت ،السين[ -الهمزة." ]5 :حكم األلباين  :ضعيف اإلسناد".َ
وعنده أيضا من حديث َأبي ق َال َبةََ ،عمـن َأق َـر َأ ُه َر ُس ُ
ـول اهلل َ " ف َيو َمئـذ َال ُي َعـذ ُ
()8سنن الرتمذي برقم  ،0009أبو عيسى الرتمذي،تحقيق:أحمد شاكر ،فؤاد عبـد البـاقي ،وإبـراهيم عطـوة
(.)896 /2
( )0سبعية تفرد هبا أبو الحسن الكسائي.انظر التيسير يف القراءات السبع (ص.)828 :
( )5سنن الرتمذي ت شاكر برقم ،0052:الرتمذي.)896 /2( ،
( )1عشرية قرأ هبا العشرة ماعدا المدنيان وشعبة.انظر تحبير التيسير يف القراءات العشر (ص.)112 :
( )2سنن الرتمذي ت شاكر برقم ،)899 /2( ،0055:وانظر سنن أبي داود برقم..)51 /1( 5092
( )6سبعية تفرد هبا الكسائي .انظر التيسير يف القراءات السبع (ص.)00 :
السجسـتاين المتـوىف022 :هــ) ،المحقـق:
()2سنن أبي داود بـرقم  ،5022أبـو داود (سـليمان بـن األشـعث ن
محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ،الناشــر :المكتبــة العصــرية ،صــيدا – بيــروت ،عــدد األجــزاء،1 :
(.)50/1
َ
َ
( )9عشــرية قــرأ هبــا َعاصــم َوابــن عَــامر َو َحمــزَ ة َوأ ُبــو َجعفــر .انظــر تحبيــر التيســير يف القــراءات العشــر
(ص.)581 :
( )0سنن أبي داود برقم ،5002:أبو داود.)56 /1(،
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َع َذا َب ُه َأ َحد َو َال ُيو َث ُق" َو َثا َق ُه َأ َحد "– أي بالبناء للمفعول يف الفعلين [ -الفجر]06 :
." ]06حكم األلباين :ضعيف اإلسناد".
وعند الحاكم بسـنده عـن َأبـي ُه َري َـر َة َ " :أن َر ُس َ
ـول اهلل َ ق َـر َأ :ﭽ ﭧ ﭨ
ي ،اإلسنَادَ ،و َلم ُي َخ نر َجا ُه" .قـال
ﭩ ﭼ [الفاتحة ]6 :بالصادَ .ه َذا َحديث َصح ُ
قال الذهبي يف التلخيص :بل لم يص،
فهذه سبعة نماذج من نصـوص السـنة المطهـرة أوردت بعـض قـراءات النبـي 
لبعض األلفا القرآنية ،وقد حكم أهـل الشـلن مـن المحـدثين علـى هـذه األحاديـث
بالضعف ،فهل يقتضي هذا التضعيف بطالن تلك القراءات السـبعة؟ وهـل نـرد هـذه
القراءات الواردة يف هذه األحاديث لضعف إسنادها؟ مع كون هذه القراءات ثابتـة يف
السبعة أو العشرة التي أجمعت األمة قديما وحديثا على تواترها ،وعدم جـواز إنكـار
حرف منها! هل نجري أصول وقواعد التحديث التي تقول" :إن الحـديث الضـعيف
هو الحـديث المـردود ،وذلـك إمـا مـن جهـة رجحـان عـدم الثبـوت ،أو القطـع بعـدم
الثبـوت  ،...وعليـه فهـذا التلصـيل يوجـب أن ال ُيـرتدد يف منـع االحتجـاج بالقسـمين
جميعًا "! .
ويف مقابل هذا أوردت كتب السنة نصوصا صحيحة اإلسـناد وردت فيهـا بعـض
القراءات  -التي حكم عليها أئمة القراءة بالشذوذ وعدم القبول ،-فعند البخاري من
حديث ابن َأبي ُم َلي َكةََ ،عن َعائ َش َة  أهنا" :كَانَت َتق َر ُأ :إذ َتل ُقو َن ُه ب َللسنَت ُكمَ ،و َت ُق ُ
ول:
الول ُق ال َكذ ُ " َق َال اب ُن َأبي ُم َلي َك َة :وكانا أعلم َّمن يرَّها بَّذلَّك َّألنَّـه نـزل فَّيهـا".
َ
( )8عشرية قرأ هبا الكسائي ويعقو  .انظر تحبير التيسير يف القراءات العشر (ص.)680 :
( )0سنن أبي داود برقم ،5006:أبو داود.)56 /1( ،
( )5عشرية قرأ هبا القراء ماعدا حمزة وقنبل ورويس .انظر تحبير التيسير يف القراءات العشر (ص.)896 :
()1المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم.)025 /0( ،0080:
( )2تحرير علوم الحديث ،عبد اهلل الجديع.)8825 /0( ،
( )6صــحي ،البخــاري بــرقم(،1811:محمــد بــن إســماعيل المتــوىف026ه) .)808 /2( ،وانظــر جــامع
البيان(،ابن جرير الطربي المتوىف582هـ) ،تحقيق العالمة أحمد شاكر (.)858 /80
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أيرى أئمة الحديث نضر اهلل وجوههم أن نعتمد هذه القـراءة فنقـرأ هبـا يف المحاريـب
ويف العرض؛ لورودها يف أص ،كتـب السـنة ؟ خاصـة إذا أخـذنا يف االعتبـار أن قـراءة
عائشة هذه يقرأ هبا سيد القراء أبـي بـن كعـب  ،ومجاهـد وأبـو حيـوة  .لمـاذا ال
نتحــاكم ألصــول وقواعــد التحــديث يف مثــل هــذا متمســكين بقــول ابــن َأبــي ُم َلي َك ـ َة:
"وكانا أعلم َّمن يرَّها بَّذلَّك َّألنَّه نزل فَّيها"! أو ال ترون أنا إذا أهملنا هذه الرواية،
ولـم نعتمـد تلـك القــراءة نكـون قـد خالفنـا أصــول وقواعـد التحـديث التـي تقضــي :
"بإجماع العلماء من أهل الحديث ،ومن يعتد بقوله من الفقهاء واألصوليين على أن
الحديث الصحي ،حجة يجب العمل به ،سوا عء كـان روايـه واحـدا لـم يـروه غيـره ،أو
رواه معه راو آخر ، ."...أم أن األمثل واألقوم واألهدى سبيال يف مثل هذا أن ُنعمل
أصول وقواعد القراء ،ونرد أمر هذه القراءة ألئمة الشلن مـنهم ،فـإن حكمـوا بقبولهـا
فبها ونعمت ،وإن حكموا بشذوذها سلمنا لهـم ،فـال نعتقـد قرآنيتهـا ،وال نقـرأ هبـا يف
محاريبنا ،وإن ص ،سندها.
الز َبيـر َعـن َعائ َشـ َة َ ،قا َلـت َلـ ُه
ـن ُّ
وأخرج البخاري أيضًا من حـديثُ :عـر َو ُة ب ُ
َو ُه َو َيسـ َل ُل َها َعـن َقـول اهلل َت َعـا َلى :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [يوسـفَ ] 882 :ق َ
ـال:

ـتَ :ف َقــد اس ـتَي َقنُوا َأن َقــو َم ُهم
ـتَ :أ ُكــذ ُبوا َأم ُكـ نـذ ُبوا؟ َقا َلــت َعائ َش ـ ُةُ " :كـ نـذ ُبوا " ُقلـ ُ
ُقلـ ُ
ـت َل َهــا:
وهم َف َمــا ُهـ َـو بــالظ نن؟ َقا َلــتَ " :أ َجــل َل َعمــري َل َقــد اس ـتَي َقنُوا بـ َـذل َك" َف ُقلـ ُ
َكــذ ُب ُ
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [يوسف -] 882 :يعني مخففةَ ،-قا َلـتَ " :م َعـا َذ اهلل َلـم

الر ُس ُل َت ُظ ُّن َذل َك ب َر نب َها ."...،فهل يمكننا بعد ثبوت هذا النص يف أص ،كتـب
َت ُكن ُّ

السنة أن نعترب قراءة التخفيف قراءة غيـر صـحيحة  -إلنكـار عائشـة لهـا – وينبغـي
علينا أن نتوقف عن القراءة هبا لعدم صـحتها بصـري ،الـنص عـن عائشـة  ؛ إجـراء
( )8انظر جامع البيان(،ابن جرير الطربي المتوىف582هـ) ،تحقيق العالمة أحمد شاكر (.)858 /80
()0منهج النقد يف علوم الحديث ،نور الدين عرت الحلبي (ص.)011 :
( )5صحي ،البخاري(،محمد بن إسماعيل البخاري المتوىف026هـ) (.)22 /6
( )1عشرية قرأ هبا الكوفيون األربعة وأبو جعفر ،انظر تحبير التيسير يف القراءات العشر (ص.)182 :
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ألصول وقواعـد التحـديث  ،خاصـة أنـه ال توجـد نصـوص أخـرى يف كتـب السـنة
تصح ،تلك القـراءة المتـواترة ،؟ أم أن تـواتر هـذه القـراءة عنـد القـراء ،وعـدم علـم
عائشة  بتواترها ،وإشكالها  - فيما يبدو -يف عود الضمائر  ،براهين واضحة
لصحة قراءة التخفيف.
وعند مسلم يف صحيحه بسنده َعن َعائ َش َة َ ،أن َها َقا َلـت" :ك َ
ـن
يمـا ُأنـز َل م َ
َـان ف َ
ـس مع ُلوم َ
َ
َ
ـاتَ ،ف ُت ُـو نف َي
ال ُقرآن َ :عش ُـر َر َضـ َعات َمع ُلو َمـات ُي َح نـرم َنُ ،ثـم ُنسـخ َن ،ب َخم َ َ َ
َر ُس ُ
يما ُيق َر ُأ م َن ال ُقرآن ".
ول اهلل َ ،و ُهن ف َ
يما ُيق َر ُأ م َن ال ُقرآن "
فإذا كان رسول اهلل  قد تويف " َو ُهن ف َ

فلين هذه اآلية يف

مصــاحف األمصــار؟ وهــل إذا قــرأ هبــا قــارئ اليــوم ال ينكــر عليــه لصــحة إســنادها،
وورودها يف صحي ،السنة؟ وهل نتلقاها بالقبول لصحة روايتها ،ونثر على مـن ال
يرى وجو القراءة هبا ونزري عليه! لماذا ال نتحاكم ألصـول وقواعـد التحـديث يف
مثل هذا فنجزم بصحة القراءة هبا لصحة السند!
وعند ابن حبان من حديث َعبد اهلل بن مسعود َ ،ق َالَ " :أق َر َأني َر ُس ُ
ـول اهلل :
"إنني َأنَا الرز ُاق ُذو ال ُقوة ال َمتين" .فهذا إسناد صحي ،مرفوع إلى النبـي  بواسـطة
( )8صراحة النص يف هـذا حملـت السـمين الحلبـي رحمـه اهلل إلـى أن يلـتمس لصـحة القـراءة وجهـا بعيـدا،
حيــث قــال عــن روايــة عائشــة" :وهــذا ينبغــي أن ال َيصــ ،عنهــا لتــوا ُتر هــذه القــراءة" .الــدر المصــون
(ج .)265/6قلت  :وكالمه مردود.
( )0قال الشيخ ابن عاشور يف التحرير والتنوير " :وهذا الكالم من عائشة  رأي لها يف التفسير ،وإنكارها
أن تكون ( كذبوا) مخففة إنكار يسـتند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقر مذكور وهو الرسل ،وذلك
ليس بمتع ّين ،ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية ( كذبوا) بـالتخفيف" .التحريـر والتنـوير (ابـن عاشـور) ـ
(ج  / 85ص .)22
( )5صــحي ،مســلم بــرقم )8120-01(:بتحقيــق عبــد البــاقي(،مســلم بــن الحجــاج المتــوىف 068هـــ)،
(.)8222/0
( )1قال محمد فؤاد عبد الباقي شارحا ( :وهن فيما يقرأ) معناه أن النسخ بخمس رضعات تلخر إنزالـه جـدا
حتى إنه  تويف وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسـخ لقـر
عهده ،فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا ال يتلـى .،...صـحي ،مسـلم
بتحقيق عبد الباقي (.)8222 /0
( )2صحي ،ابن حبان – محققا ،برقم ( ،6500ابن حبان البستي المتوىف521هـ)،قـال األرنـؤوط" :إسـناده

=
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ابن مسعود  ،فهل ُيلزمنا هذا اإلسناد الصحي ،بوجو القراءة "إنني َأنَا الرز ُاق ُذو
ال ُقوة ال َمتين" ،بدل قوله :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [الذاريات ،]29 :أو
حتـى معــه ،وأيــن هـي يف المصــاحف التــي أرسـلها عثمــان  لألمصــار؟ أم أن هــذه
القراءة لم تثبت تواترا يف قراءة أحد من القراء؛ فال نعتقـد قرآنيتهـا وإن صـ ،سـندها؛
ألن مدار ثبوت القراءة عند القراء هو التواتر ،وصحة السند عندهم وحدها ال تكفي،
بخالف صحته عند أئمة المحدثين.
وعند البخاري ومسلم وابن حبان يف صحاحهم والرتمذي والنسـائي يف السـنن،
ويف مسند اإلمام أحمد بسنده َعن َعل َق َم َة َ ،ق َالَ :قدمنَا الشا َم َف َل َتانَا َأ ُبو الدر َداء َف َق َال:

ـتَ :ن َعـم َأنَـا َف َق َ
ـاروا إ َلـي َق َ
ـف
ـال :كَي َ
ـالُ :قل ُ
َأفي ُكم َأ َحـد َيق َـر ُأ َع َلـي ق َـرا َء َة َعبـد اهلل َف َل َش ُ
َســمع َت َعبــدَ اهلل َيقـ َـر ُأ َهــذه اآل َي ـ َة " َوالليــل إ َذا َيغ َشــى َوالن َهــار إ َذا َت َجلــى َقـ َ
ـت:
ـالُ :قلـ ُ

َسمع ُت ُه َيق َـر ُأَ :والليـل إ َذا َيغ َشـى َوالن َهـار إ َذا َت َجلـى َوالـذكَر َواألُن َثـىَ .ق َ
ـالَ :و َأنَـا َواهلل،

ــذا َســـمع ُت َر ُسـ َ
ــؤ َالء ُيريـــدُ َ
َه َكـ َ
ــال
ــر َأ ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ َفـ َ
ــول اهلل َ يق َر ُؤ َهـــاَ ،و َهـ ُ
ون َأن َأقـ َ
ُأ َتاب ُع ُهم" .قلت :فهذا حديث ضـار بجـذوره يف أعمـاق الصـحة مـن غيـر ريـب،
ومع هذا فإن القراءة بمضمون ما فيه ال تحل ألحد ،إذ ليس هذا مدار ثبوت القراءة ؛
بل مدار ثبوهتا التواتر قطعي الثبوت ،وعليه فنجزم أن القراءة التـي ثبتـت تـواترا عنـد
جميع القراء ،واستقرت بالعرضة األخيرة ،وكتبت يف مصـاحف األمصـار هـي :ﭽ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [ الليــل ،]5 :وعلــى هــذا فــال ينبغــي اعتقــاد قرآنيــة مــا ورد يف هــذه
النص ،وال تالوهتا يف المحاريب ،قال أبـو بكـر بـن العربـي بعـد أن أورد حـديث أبـي
=

صــحي ،علــى شــرط البخــاري.وأخرجــه الرتمــذي بــرقم،)0012( :وقــال :حســن صــحي ،،وصــححه
الحاكم ووافقه الذهبي.)056 /81( .
( )8علقمة بن قيس أبو شبل النخعي ،الفقيه ،قرأ القرآن على ابن مسعود. ،معرفة القراء الكبار (ص.)06 :
( )0مسند أحمد برقم ،02221:قال األرنؤوط  :إسناده صحي ،على شرط الشـيخين ،)252 /12( .وهـو
يف البخــاري بــرقم ،)822 /6( ،1011:ومســلم بــرقم ،)262 /8( ،090:ابــن حبــان بــرقم،6552:
( ،)052 /81ويف ســنن الرتمــذي بــرقم ،0050:قــال أبــو عيســىَ :هـ َـذا َحــديث َح َســن َصــحي ،،وقــال
األلباين :صحي.)808 /2(،،
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الدرداء السابقَ " :ق َال ال َقاضيَ :ه َذا مما َال َيلتَف ُت إ َليه َب َشر ،إن َما ال ُم َعو ُل َع َليـه َمـا فـي
الص ُحف؛ َف َال تجوز مخالفته ألحد ،فإن القرآن ال يثبت بنقل الواحد وإن كان عـد ع
ال،
ُّ

وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلـم ،وينقطـع معـه العـذر ،وتقـوم بـه الحجـة علـى
ت في َم َصاحف األَم َصار َوال ُمت ََوات ُر ﭽ ﮞ
الخلق" .وقال أبو حيان يف البحرَ " :والثاب ُ

ـت فــي الحــديث مــن قــراء َة (:والــذكَر واألُن َثـى) ،نَقـ ُـل آحـ َ
ـاد
ﮟ ﮠ ﮡ ﭼَ ،و َمــا َث َبـ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ُم َخالف للس َوادَ ،ف َال ُي َعدُّ ُقرآنعا".

قلت :ومما يعجب له أن القراء يف زمن ابن مجاهـد  قـد اسـتَعدَ وا الـوزير:
أبا علي بن مقلة على :محمد بن أحمد بن أيو المعـروف بـابن شـنبوذ إلصـراره
على قراءةَ ( :والـذكَر َواألُن َثـى) -،وقـراءات أخـرى شـاذة مخالفـة للسـواد ،-فنـوظر
وضر أسواطا زادت علـى العشـرة ولـم تبلـا العشـرين ،وحـبس واسـتتيب وأرغـم
ُ
على العودة عنها ،وكتبوا بذلك محضرا وأشهدوا عليه القضاة والفقهاء ،وتوبوه عـن
التالوة هبا غصبا ،وقيل إنه أخرج من بغداد ،فذهب إلى البصرة.
وهبذا يتبين بما ال يدع مجاال للشك أن المعول عليه يف قبول القـراءة ومـا يتعلـق
هبا من أحكام كالتكبير إنما تخضع أوال وأخيرا ألصـول وقواعـد وضـوابط القـراء ال
غيرهم ،وأن قول الشيخ األلباين" :وأن قول بعض القراء ال يقويـه ،وال يجعلـه سـنة،
مع إعراض عامة القراء عنه ،وتصري ،بعض السلف ببدعيته" .غير معول عليه.

*

*

*

( )8أحكام القرآن البـن العربـي ط العلميـة ،أبـو بكـر بـن العربـي (،محمـد بـن عبـد اهلل بـن العربـي المتـوىف:
215هـ) ،راجع أصوله :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة :الثالثـة:
 0225م ،عدد األجزاء.)122 /1( 1:
( )0البحر المحيط يف التفسير (.)100 /82
( )5محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ،أبو علـي :وزيـر ،،يضـر بحسـن خطـه المثـل .األعـالم للزركلـي
(.)025 /6
( )1انظر قصة االستتابة كاملة يف معرفة القراء الكبار (ص ،)822 :ويف وفيات األعيان (.)522 /1
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املبحث الرابع:حكم التكبري عند ختم املصحف عند الفقهاء
المطلب األول :حكم التكبير عند ختم المصحف عند الفقهاء.
مما تجدر اإلشارة إليه يف بداية هذا المبحث أنه ظهر لي بـالتتبع ألقـوال الفقهـاء
الذين تكلموا يف مسللة التكبير أهنم تبعوا القراء

يف ذلك ،وحذوا حذوهم ،وسلموا

لهم بصحته؛ ألنه أمر متعلق بالقراءة كسائر األحكام التي يرجع فيها إلـى القـراء ،وال
أدل على ذلك من قول الشافعي  بسنية التكبير وحثه على األخذ به ،ومعلوم أن
الشافعي عرض القرآن على إسماعيل بن قسطنطين المعـروف بالقسـط عـن عبـد اهلل
بن كثير الداري ،وقد روى الشافعي عن القسط حديث التكبير عند الخـتم أيضـا كمـا
أثبته أبو يعلى الخليلي يف اإلرشـاد ،وفقهـاء الحنابلـة لـم يعرجـوا علـى إثبـات صـحة
التكبير اعتمادا منهم على إثبات القراء له ،بل تكلموا يف حكمه مباشرة باعتبـاره سـنة
ثابتة عند القراء ،وأما فقهاء الحنفية والمالكية فقد تتبعت الحـديث عـن حكـم تكبيـر
الخــتم يف كتــب الفقــه عنــد الحنفيــة

وعنــد المالكيــة

فلــم أظفــر بشــيء ويرجــع

الدكتور :خالد منصور السبب يف ذلك إلى أمور منها  :عدم ثبـوت التكبيـر عنـد خـتم
المصحف الشريف عندهم ،أو عدم اشتهاره سيما أن مذهب عامة أهل المغر هـو
المذهب المـالكي ،والقـراءة السـائدة عنـدهم قـراءة اإلمـام نـافع المـدين ،ولـيس مـن
( )8قلت :وكذلك المفسرين ممن ذكر التكبير ،وقد سبقت اإلشارة لذلك.
()0من كتب الحنفية التي طالعتها  :المبسوط لشمس األئمة السرخسي (المتـوىف195 :هــ) ،بـدائع الصـنائع
السـغدي (المتـوىف:
ألبي بكر الكاسـاين الحنفـي (المتـوىف292 :هــ) ،النتـف يف الفتـاوى،ألبي الحسـن ُّ
168هـ) ،الهداية يف شر بداية المبتدي ألبي الحسن المرغيناين( ،المتوىف205 :هـ) ،المحيط الربهاين
يف الفقه النعماين لربهان الدين البخاري الحنفي (المتوىف686 :هـ) ،تبيـين الحقـائق شـر كنـز الـدقائق
وحاشية ن
الشلب ني،للزيلعي الحنفي (المتوىف 215 :هـ) ،االختيار لتعليـل المختـار ألبـي الفضـل الحنفـي
(المتوىف695 :هـ) ،البناية شر الهداية لبدر الدين العينى (المتوىف922 :هـ) ،وغيرها.
( )5ومن كتب المالكية التي تصفحتها :المدونة لمالك بن أنس (المتـوىف820 :هــ) ،مـتن الرسـالة لعبـد اهلل
بن أبي زيد النفزي ،المالكي (المتوىف596 :هـ) ،البيان والتحصيل ،والمقـدمات الممهـدات ،كالهمـا
ألبي الوليد محمد بن رشد القرطبي (المتوىف202 :هــ) ،الـذخيرة للقـرايف (المتـوىف691 :هــ) ،إر َشـا ُد
السالك في فقه اإل َمام َمالك لعبد الرحمن بن محمد (المتوىف250 :هـ) ،القـوانين الفقهيـة البـن جـزي
الكلبي (المتوىف218 :هـ) ،المدخل البن الحاج (المتوىف252 :هـ) ،وغيرها.
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طريقها التكبير عند ختم المصحف الشريف .أو أهنم تركوا ذكر التفصيالت المتعلقة
بالتكبير للقراء اعتقادا منهم أن هذا المبحث يتعلق بالقراء.

الذين ذكروا التكبير من الفقهاء:
أما كتب الشافعية فلم أر يف األمهات من ذلـك شـيئا ،بـالرغم مـن ثبـوت التكبيـر
عن اإلمام الشافعي رواية ،فقد أسند أبو يعلـى الخليلـي يف كتـا اإلرشـاد يف معرفـة
علماء الحديث َ ،..." :حد َثنَا الشافعيَ ،ق َ
ـالَ :ق َـرأ ُت َع َلـى إس َـماعي َل بـن َعبـد اهلل بـن
ُّ
َ
َ
َ
َ
ـن كَثيـر َع َلـى ُم َجاهـد ،
ينَ ،ق َالَ :ق َرأ ُت َع َلى َعبد اهلل بن كَثيـر َ ،و َق َـرأ َعبـدُ اهلل ب ُ
قسطنط َ
ـن َعب َ
َو َق َر َأ ُم َجاهد َع َلى َعبد اهلل بن َعب َ
اس َ ،و َق َ
ـاسَ :ق َـرأ ُت َع َلـى ُأ َب نـي بـن
ـال َعبـدُ اهلل ب ُ

كَع َ
ـن َعب َ
ـاس َك نبـر ف َيهـا َ ،فـإنني َق َـرأ ُت َع َلـى
ب َ ،ف َلما َب َلغ ُت ﭽ ﭲ ﭼ َق َال لـيَ :يـا اب َ
َر ُســول اهلل َ ف ـ َل َم َرني َأن ُأ َك نبـ َـر ف َيهــا إ َلــى َأن َأخــت َم" .كمــا ورد عنــه  أنــه قــال
ألحمد بن محمد البزيَ " :يا َأ َبا الحسنَ ،واهلل َلئن تركت التكبير فقد تركـت سـنة مـن

سنَن نبيك" .وقال أيضًا ألبي يزيـد القرشـي حـين صـلى بالنـاس خلـف الم َقـام
ـحى إ َلـى آخـر
بال َمسجد ال َح َرام الت َراوي ،في شهر َر َم َضـان ،لمـا كـرب مـن َخات َمـة ُّ
الض َ
السنة".
ال ُقرآن في الص َالةَ " :أح َسنت أصبت ّ
وأئمة القراءات ممـن ينتسـب للمـذهب يثبـت التكبيـر عـن أصـحا الشـافعي
يـر فـي الص َـالة َعـن
 ،يقول اإلمام ابن الجزري  يف النشرَ " :ف َقد َث َب َت التكب ُ
يك باإل َمام الشافعي َو ُسف َي َ
َأهل َمك َة ُف َق َهائهمَ ،و ُقرائهمَ ،ونَاه َ
ان بن ُع َيينَ َة َوابن ُج َـريجَ
ن
()8انظر التكبير عند ختم المصحف (ص.)22
( )0اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث للخليلي ،أبو يعلـى الخليلـي( ،خليـل بـن عبـد اهلل القزوينـي المتـوىف:
116هـ) ،المحقق :د .محمد سعيد إدريس ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى،8120 ،
عدد األجزاء.)102 /8( 5 :
()5الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ،ابن حجر (،أحمد بن محمد بن علي المتـوىف021 :هــ) ،الناشـر:
دار الفكر ،عدد األجزاء،8 :بدون( ،ص.)862 :
(ُ )1يو ُنس بن يزيد بن أبي نجاد َأ ُبـو يزيـد القرشـي األَيلـي سـمع الزُّ هـر ّي ونافعـا .رجـال صـحي ،البخـاري،
(.)989/0
( )2انظر الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي( ،ابن حجر المتوىف021 :هـ)( ،ص )820 :ومابعدها.
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َوابـن كَثيـ َـرَ ،و َغيــرهمَ ،و َأمــا َغيـ ُـر ُهم َف َلــم نَجـد َعــن ُهم فــي َذلـ َ
ـحا ُ
ـك ن ًَّصــاَ ،حتــى َأصـ َ
الشافع ني َم َع ُث ُبوته َعن إ َمامهمَ ،ف َلـم َأجـد ألَ َح َـد مـن ُهم ن ًَّصـا فيـه فـي َشـي َء مـن ُك ُتـبه ُم
وعة للفقهَ ،وإن َما َذك ََـر ُه اسـتط َرا عدا اإل َمـا ُم َأ ُبـو ال َح َسـن
ال َمب ُسو َطةَ ،و َال ال ُم َطو َلة ال َمو ُض َ

الس َخاو ُّيَ ،واإل َما ُم َأ ُبو إس َح َ
اق ال َجع َبر ُّيَ ،وك َال ُه َما من َأئمة الشـافعيةَ ،وال َعال َمـ ُة َأ ُبـو
ين ك َ
َان ُيفتَى ب َقولهم فـي َعصـرهم بالشـام،
َشا َمةََ ،و ُه َو من َأك َبر َأص َحا الشافع ني الذ َ
َبل ُه َو ممن َو َص َل إ َلى ُرت َبة االجت َهاد".
وقال أيضا َ " :ب َل َغنَـا َعـن َشـيخ الشـافعية َو َزاهـدهم َو َورعهـم فـي َعصـرنَا اإل َمـام
ال َعال َمة ال َخطيب َأبي الثنَاء َمح ُمود بن ُم َحمـد بـن ُجم َلـ َة اإل َمـام َوال َخطيـب بال َجـامع
َاي مث َل ُه َ أنـ ُه ك َ
َـان ُيفتـي بـهَ ،و ُرب َمـا َعم َـل بـه فـي
األُ َمو ني بد َمش َق الذي َلم َت َر َعين َ
الت َراوي ،في َشهر َر َم َض َ
انَ ،و َر َأي ُت َأنَا َغي َر َواح َد من ُش ُيوخنَا َيع َم ُل به َو َيل ُم ُر َمن َيع َم ُل

ان َحتى ك َ
به في َص َالة الت َراويَ ،،وفي اإلح َياء في َل َيالي َر َم َض َ
َان َبع ُض ُهم إ َذا َو َص َل فـي
َ
َ
ـور َة َفـإ َذا
اإلح َياء إ َلى ُّ
الض َحى َقا َم ب َما َبق َي م َن ال ُقرآن في َرك َعة َواحدَ ة ُي َك نب ُر إث َر ُك نـل ُس َ
انت ََهى إ َلى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ كَب َر في آخر َها ُثم ُي َك نب ُر َثان عيا ل ُّلر ُكوع ".
كمــا أورد ابــن حجــر  يف كتابــه الفتــاوى الحديثيــة آراء علمــاء المــذهب
الشافعي يف التكبير ،وذلك عند جوابه على فتوى عن مشروعية التكبير فقالَ " :و ُسئ َل
نفــع اهلل ب ُع ُلومــه َ :...هــل ورد َحــديث َصــحي ،فــي َمشـ ُـروعية التكبيــر َأواخــر قصــار
المفصل؟ َفإن ُقل ُتم نعم َف َهل ُه َو َخاص في حق غير ال ُم َص نلي؟ َفإن ُقل ُتم نعم َف َهل ُنق َل
نَدبه في حق ال ُم َص نلي َعن أحـد مـن األَئمـة؟ َفـإن ُقلـ ُتم بسـنيته َف َمـا ابتـداؤه وانتهـاؤه؟

لجـا نفـع اهلل بـه بقولـه:
َوهل ينـد َم َعـه ز َيـا َدة َال إ َلـه إال اهلل ك ََمـا ُه َـو ال َمع ُمـول؟ َف َ
يـرة َعـن َأحمـد بـن ُم َحمـد بـن أبـي بـزة البـزي َق َ
ـال:
َحديث التكبيـر ورد مـن ُط ُـرق كَث َ

َسمعت عكر َمة بن ُس َلي َمان َي ُقولَ :ق َرأت على إس َماعيل بن عبد اهلل بن قسطنطين َف َلما
ـورة َحتـى تخـتمَ ،وأخـرب ُه َأنـه َقـ َر َأ
ُ
بلغت ﭽ ﭲ ﭼ َق َال لي :ك نبر عند َخات َمـة كـل ُس َ
()8النشر يف القراءات العشر ،ابن الجزري.)106 /0( ،
( )0السابق.)102 /0( ،
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د .محمد بن عبداهلل الحسانين

على ُم َجاهد َفلمره بذلكَ ،وأخرب ُه ُم َجاهد َأن ابن َعباس  أمره بذلكَ ،وأخـرب ُه ابـن
َعباس ب َلن أبي بن كَعب أمره بذلك َوأخرب ُه أبي بن كَعب َأن النبي  أمره بذلكَ .وقد
أخرجه ال َحاكم َأ ُبو عبـد اهلل فـي َصـحيحه ال ُمسـتَدرك َعـن البـزي َو َقـ َالَ :ه َـذا َحـديث

يخرجه ال ُب َخار ّي َو َال ُمسـلم انتهـىَ .وقـد ُي َعارضـ ُه َتضـعيف أبـي
َصحي ،اإلسنَاد َولم ّ
َحاتم العقيل ّي للبزيَ .و ُي َجا ب َلن َه َـذا التضـعيف غيـر َمق ُبـول ،فقـد َر َوا ُه َعـن البـزي
األَئمة ال نث َقاتَ ،وكَفا ُه فخر عا وتوثيقًا َقول إمامنا الشافعي  :إن تركت التكبير تركت
سنةَ ،وفي ر َوا َيةَ :يا َأ َبا الحسن َواهلل َلئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنَن نبيك.
الحـديث .
له َـذا َ
َو َق َال ال َحافظ الع َماد بن كثيرَ :و َه َذا من الشافعي َيقتَضي َتصحيحه َ
َومما َيقتَضي صحته َأيضا َأن َأحمد بن َحن َبـل َر َوا ُه َعـن أبـي بكـر األَعـين َعـن البـزي.
َان َأحمد يجتَنب ال ُمن َك َرات َف َلو ك َ
َوك َ
َان ُمنكرا َما َر َوا ُهَ ،...و َال فـرق فـي نـد التكبيـر
َبين ال ُم َص نلي َو َغيره ،فقد نقل َأ ُبو الحسن السخاوي ب َسنَده َعن أبي يزيد القرشي َق َال:
صليت بالناس خلف الم َقام بال َمسجد ال َح َرام فـي الت َـراوي ،فـي شـهر َر َم َضـانَ ،ف َلمـا

ـحى إ َلــى آخــر ال ُقــرآن فــي الصـ َـالة َف َلمــا
كَانَـت َلي َلــة ال ُج ُم َعــة كبـ ُ
ـرت ،مــن َخات َمــة ُّ
الضـ َ
التفت َفإذا بلبي عبد اهلل ُم َحمد بن إدريس الشافعي َ ف َق َالَ .أح َسنت أصبت
سلمت
ُ
ُ

السنةَ ،....ف َثبت ب َما َذكرنَا ُه َعن الشـافعي َ و َبعـض مشـايخه َو َغيـرهم َأنـه سـنة فـي
ّ
الص َالةَ ،ومن ثم جرى َع َليه مـن َأئمتنَـا ال ُمتَـ َل نخرين اإل َمـام ال ُمجتَهـد َأ ُبـو شـامة 
 ،...واإلمامان َأ ُبو الحسن السخاوي َو َأ ُبو إس َحاق الجعـربي َوممـن أفتـى بـه َوعمـل
في الت َراوي ،شيخ الشافعية في عصره َأ ُبو الثنَاء َمح ُمود بـن ُم َحمـد بـن جم َلـة ،اإل َمـام

والخطيب بالجامع األ َموي بد َمشق".
وأما عند الحنابلة فقد ذكر حكم التكبير عند ختم المصحف الشريف ابن قدامة
المقدسي يف المغني ويف الشر الكبير فقال" :واستحسن أبو بكـر التكبيـر عنـد آخـر
الحديث" .متعقب .انظـر تنبيـه الهاجـد
( )8قول العماد ابن كثيرَ " :و َه َذا من الشافعي َيقتَضي َتصحيحه َله َذا َ
(.)118 /8
( )0الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ،ابن حجر (،أحمد بن محمد بن علي المتوىف021 :هــ) ،الناشـر:
دار الفكر ،عدد األجزاء،8 :بدون( ،ص.)862 :
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كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن ؛ ألنه روي عن أبي بن كعب  أنـه قـرأ علـى
النبي  فلمره بذلك .رواه القاضي يف الجامع ".
ـحى َأو
كما ذكره ابن مفل ،يف كتا الفروع فقالَ " :و َهـل ُي َك نب ُـر ل َختمـه مـن ُّ
الض َ
ور َة؟ فيه ر َوا َيتَانَ ،و َلم يستحبه شيخنا لقراءة َغير ابن كَث َيرَ .وق َيل
َأ َلم نَش َر آخ َر ُك نل ُس َ

َو ُي َه نل ُل".

ويف تصحي ،الفـروع يقـول عـالء الـدين المـرداوي معلقـا علـى قـول ابـن مفلـ،
ـور َة فيــه
الســابقَ " :قو ُلـ ُهَ :و َهــل ُي َك نبـ ُـر ل َختمــه مــن ُّ
الضـ َ
ـحى َأو َأ َلــم نَشـ َـر آخـ َـر ُكـ نـل ُسـ َ
يَ ،،ق َ
ـال فـي
ـور َة مـن ُّ
ـحى َو ُه َـو الصـح ُ
الض َ
ر َوا َيتَان .اهـ :إحدَ ُاه َماُ :ي َك نب ُـر آخ َـر ُك نـل ُس َ
ـحى إ َلـى
ور َة من ُّ
الض َ
ال ُمغني َوالشر َ :واستَح َس َن َأ ُبو َعبد اهلل التكب َير عندَ آخر ُك نل ُس َ

َأن َيخت َمَ ،ج َز َم به اب ُن َرز َ
ـن
ين في َشرحه ،وابن حمدان يف رعايته الكـربىَ ،و َقد َمـ ُه اب ُ
َتم َ
الر َوا َي ُة الثانية يكرب من أول ألم نشر  ،اختاره المجد ،
يم َوال ُم َصن ُ
نف في آ َدابهَ ،و ن
قلت :قد ص ،هذا َو َه َذا َعمن َر َأى التكب َيرَ ،فال ُك ُّل َح َسن." ،
كما ذكره الشيخ البهويت يف منتهى اإلرادات بقوله َ " :و ُي َك نب ُـر إ َذا َخـت ََم نَـد عبا آلخـر
ُك نل س َ
الض َحى إ َلى آخر ال ُقرآن َف َي ُق ُ
اهلل َأك َب ُر َف َقطَ ،و َيج َم ُع َأه َل ُه عنـدَ
ورة ُّ
ورة من ُس َ
ُ َ
ولُ :
َختمه نَد عباَ ،ر َجا َء َعود نَفع َذل َك َو َث َوابه إ َليهم".

ويف مجمــوع الفتــاوى لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مــا نصــهَ " :و ُســئ َل َ :عــن
اع َة اجت ََم ُعوا في َخت َم َة َو ُهم َيق َر ُء َ
ـورة
َج َم َ
ون ل َعاصم َو َأبـي َعم َـرو َفـإ َذا َو َصـ ُلوا إ َلـى ُس َ
()8المغني البن قدامة،ابن قدامة المقدسـي (موفـق الـدين عبـد اهلل بـن أحمـد بـن قدامـة الحنبلـي ،المتـوىف:
602هـ) ،الناشر :مكتبة القاهرة ،عدد األجزاء8069 ،82 :م ،)802 /0(،وانظر :الشـر الكبيـر علـى
متن المقنع (.)226 /8
( )0الفروع وتصحي ،الفروع ،ابن مفل( ،محمد بن مفل ،الحنبلي المتوىف265 :هـ) ،المحقق :عبـد اهلل بـن
عبد المحسن الرتكي،الناشر :الرسالة ،الطبعة :األولى  0225مـ ،عدد األجزاء. )595 /0( 88 :
( )5عَبد السالم بن عَبد اهلل ابن تيمية الحراين  -جد شيخ اإلسالم -ذيل طبقات الحنابلة (.)8 /1
( )1الفروع وتصحي ،الفروع ،ابن مفل.)591 /0( ،
( )2دقائق أولي النهى لشر المنتهى ،البهويت (،منصور بن يونس الحنبلى المتوىف8228 :هـ)،الناشر :عالم
الكتب ،الطبعة :األولى8181 ،هـ 8005 -م،عدد األجزاء.)022 /8( 5 :
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الض َحى َلم ُي َه نل ُلوا َو َلم ُي َك نب ُروا إ َلى آخر ال َخت َمة َففع ُل ُهم َذل َك ُه َو األَف َض ُل َأم َال ؟ َو َهل
ُّ
ال َحد ُ
يث الذي َو َر َد في التهليل َوالتكبير َصحي ،بالت َوا ُتر َأم َال ؟ .

َف َل َجا َ  :ال َحمدُ للهَ ،ن َعم إ َذا َق َر ُءوا ب َغير َحـرف ابـن كَث َ
يـر ك َ
َـان َتـر ُك ُهم ل َـذل َك ُه َـو
ون َفإن َه ُؤ َالء األَئم َة من ال ُقراء َلم َي ُكو ُنوا ُي َك نب ُر َ
وع ال َمسنُ َ
ون َال في
األَف َض َل ؛ َبل ال َمش ُر َ
الس َور َو َال في َأ َواخر َهاَ .فإن َج َاز ل َقائل َأن َي ُق َ
يـر َعـن
ول :إن اب َن كَث َير َن َق َـل التكب َ
َأ َوائل ُّ

َر ُسول اهلل َ ج َاز ل َغيره َأن َي ُق َ
ول :إن َه ُؤ َالء َن َق ُلوا َتر َك ُه َعن َر ُسول اهلل "...،

ويف سؤال ورد للشيخ بن جربين  يف التكبير  :س  -سـمعت بعـض القـراء
يف اإلذاعة يكرب بعد سورة الضحى ،فهل هذا مشروع ،وهـل ذلـك عـام يف كـل سـورة
غيرها ؟ وهل يجوز التكبير يف الصالة بعـد قراءهتـا ؟ ،.فلجـا " :ورد التكبيـر
يف قراءة عبد اهلل بن كثير قارئ مكة ،وهو أحد القراء السبعة ،وذكر أنه روى ذلك عن
مشائخه إلى الصـحابة ،وأنـه مـن سـورة الضـحى إلـى سـورة النـاس ،ولـم ينقـل هـذا
التكبير أهل الحديث ،فالظاهر أنه لـم يثبـت مرفوعـًا ،ومـع هـذا لـم يـذكره أحـد مـن
القراء سوى ابـن كثيـر ،فمـن قـرأ بقراءتـه كـرب ،وال ينكـر علـى مـن كـرب أو تـرك ،واهلل
أعلم".
فخالصة القول عند الحنابلة من واقع هذه النقول من كتبهم :اسـتحبا التكبيـر
يف الختم مطلقـا عنـد مـن ثبـت عنـده ذلـك مـن أئمـة القـراءة ،فهـذا قـول صـر بـه يف
المغني وابن مفل ،يف روايـة ،واستحسـنه المـرداوي والبهـويت لمـا روي عـن أبـي بـن
كعب  أنه قرأ علـى النبـي  فـلمره بـذلك ،هـذا رأي ،واآلخـر :اسـتحبا التكبيـر
لقراءة ابن كثير فقط ،وهو مـا ذهـب إليـه ابـن مفلـ ،يف روايتـه الثانيـة ،واختـاره شـيخ
اإلسالم ابن تيمية ،كما اختاره الشيخ ابن جربين يف فتواه.
قلت :ويفهم من كالم شيخ اإلسالم أن القراء ملتزمون بما يروونه عن شيوخهم
( )8مجموع الفتاوى ،ابن تيمية. )182 /85( ،
( )0فتــاوى إســالمية ،ألصــحا الفضــيلة :الشــيخ عبــد العزيــز بــن باز،والشــيخ :محمــد العثيمين،والشــيخ:
عبداهلل الجربين،المؤلف :محمد بن عبد العزيز المسند ،الناشر :دار الـوطن بالريـاض ،الطبعـة األولـى
 8001م ،عدد األجزاء.)56 /1( 1 :
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ثبوتا وانتفاء ،كما يفهم منه أن المشروع والمسنون يف قراءة ابن كثيـر األخـذ بـالتكبير
ألنه ثبت يف قراءته ،وإن كـان علـى سـبيل الجـواز والنـد  ،وقـد أوضـ ،ذلـك شـيخ
اإلسالم يف نفس الفتوى حين قال َ " :وإن َما َغا َي ُة َمن َيق َر ُأ ب َحرف ابن كَث َير َأن َي ُق َ
ول :إن ُه

ف ال َبس َم َلة َفإن ق َرا َء َت َها َواج َبة عندَ َمن َيج َع ُل َها من ال ُقرآن".
ب َو َه َذا خ َال ُ
ُمست ََح ٌّ

فالذي يظهر  -والعاصم من الزلل هو اهلل تعالى -أن الروايات الـواردة يف كتـب
الشــافعية والحنابلــة إنمــا هــي إقــرار مــنهم لمشــروعية التكبيــر العــام والخــاص علــى
السواء ،وأن حكم التكبير عند ختم المصحف عندهم مستحب مندو إليه.

*

*

( )8مجموع الفتاوى ،ابن تيمية)180 /85( ،
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املطلب الثاني  :فتاوى الفقهاء املانعة من األخذ بالتكبري والرد عليها
هناك بعض الفتاوى المانعة من التكبير ،أسوقها من مصادرها ثـم أناقشـها ،ففـي
مجموع فتاوى ابن باز " : وسئل الشيخ ابن باز " : هل ثبـت التكبيـر مـن
سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ فلجا  :لم يثبت ذلك عن النبي  كما صر بذلك
الحافظ ابن كثير  يف أول تفسير سورة الضحى ،ولكن ذلـك عـادة جـرى عليهـا
بعض القـراء ،لحـديث ضـعيف ورد يف ذلـك ،فـاألولى تـرك ذلـك ،ألن العبـادات ال
تثبت باألحاديث الضعيفة .واهلل الموفق" .
ويف كتا

فتاوى إسـالمية إجابـة مـن الشـيخ محمـد بـن صـال ،العثيمـين 

حول سؤال نصـه" :بعـض قـراء القـرآن يفصـلون بـين السـورة واألخـرى بقـول( :اهلل
أكرب) دون بسملة ،هل يجوز ذلك ،وهل له دليـل؟ فلجـا " :هـذا خـالف مـا
فعــل الصــحابة  مــن فصــلهم بــين كــل ســورة وأخــرى بــــ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ،
وخالف ما كان عليه أهل العلم من أنه ال يفصل بالتكبير يف جميع سور القرآن ،غايـة
ما هناك أن بعض القراء استحب أن يكرب اإلنسان عنـد خـتم كـل سـورة مـن الضـحى
إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين ،والصوا أنـه لـيس بسـنة ،لعـدم ورود
ذلك عن النبي  ،وعلى هذا فالمشروع أن تفصل بين كـل سـورة وأخـرى بالبسـملة
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ إال يف سورة براءة ،فإنه ليس بينها وبين األنفال بسملة".
ويف كتا بدع القراء يقول الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد " :وهنـاك أمـور
سبعة تتعلق بـالختم وهـي(:أ) إكمـال الخـتم ) (،اسـتحبا ختمـه يف مسـاء الشـتاء
وصبا الصـيف( .ج) وصـل ختمـة بـلخرى بقـراءة الفاتحـة وخمـس آيـات مـن أول
البقرة(.د) تكرار سورة اإلخالص ثالثا(.ه) التكبير يف آخر الضـحى إلـى آخـر سـورة
( )8مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز ،ابـن بـاز (عبـد العزيـز بـن عبـد اهلل المتـوىف8102 :هــ) ،،األجـزاء 52 :جـزءا،
(. )182 /01
( )0فتاوى إسالمية،ألصحا الفضيلة العلماء ابن باز ،ابن عثيمين ،ابن جربين ،إضافة إلى اللجنة الدائمة،
وقرارات المجمع الفقهي( ،جمع وترتيب)  :محمد بن عبد العزيز المسند.)19 /1( ،
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النشـاس داخــل الصــالة أو خارجهــا(.و) صــيام يــوم الخــتم(.ز) دعــاء الخــتم داخــل
الصالة .فهذه األمور السبعة ال يص ،فيها شيء عـن النبـي  ،وال عـن صـحابته ،
وعامـــة مـــا يـــروى يف بعضـــها ممـــا ال تقـــوم بـــه الحجـــة ،فالصـــحي ،عـــدم شـــرعية
شيء منها".
وقال يف كتا مرويـات دعـاء خـتم القـرآن" :وشـيخ

اإلسـالم ابـن تيميـة 

تعالى تكلم كالما شـديدا يف التكبيـر المـذكور ،وأنـه لـم يـرد إال يف روايـة البـزي عـن
ابن كثير".
ويف سؤال ورد للدكتور حسام الدين عفانة ،يقول السائل :ما حكم التكبيـر عنـد
ختم المصحف من سورة الضحى إلـى سـورة النـاس؟ فقـال" :الجـوا  :إن التكبيـر
المشار إليه يف السؤال لم يثبت عن الرسول  بسند صحي ،،ولم يقل به أكثر القراء،
لذلك فال ينبغي ألحد أن يفعله ألنه ليس من السنة .ونقل التكبير من سورة الضـحى
إلى آخر المصحف البزي عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبـي بـن كعـب
عن النبي  ،قال ابن مفل" :،وهذا حديث غريب رواية أحمد بن محمد بن عبـد اهلل
البزي وهو ثبت يف القراءة ،ضعيف الحديث ،وقـال أبـو حـاتم الـرازي :هـذا حـديث
منكر" ،.وفضل شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ال يكرب القارئ فقد أجا على سؤال بلن
جماعة قرأوا القرآن فإذا وصلوا إلى الضحى لم يهللوا ولم يكربوا إلـى آخـر الختمـة
ففعلهم ذلك هو األفضل أم ال؟ فلجا " :الحمد هلل ،نعـم إذا قـرأوا بغيـر حـرف ابـن
كثير كان تركهم لذلك هـو األفضـل بـل المشـروع المسـنون ،فـإن هـؤالء األئمـة مـن
القراءلم يكونوا يكربون ال يف أوائل السور وال يف أواخرها".

( )8بدع القراء القديمة والمعاصرة ،أبو زيد(،بكر بن عبد اهلل ،المتوىف8152هـ) مكتبة السنة،بدون ،ه
()0مرويات دعاء ختم القرآن(،ص )6 :دار الراية بالرياض ،الطبعة الثانية8129،هـ8099،م.
()5فتــاوى يســللونك ،المؤلــف :األســتاذ الــدكتور حســام الــدين بــن موســى عفانــة ،الطبعــة :األولــى ،عــدد
األجزاء ،81 :الناشر :مكتبة دنديس ،الضفة الغربية  -فلسطين ،والمكتبـة العلميـة ،القـدس- 8102 ،
 8152هـ.)025 /0( ،
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مناقشة الفتاو :
قلت :ممـا يعتـذر بـه ألصـحا الفضـيلة العلمـاء رحمهـم اهلل رحمـة واسـعة أن
القـراءة وطـرق أدائهــا ليسـت مــن صـميم تخصصــهم ،فهـم وإن كــانوا مرجـع النــاس
ومالذهم ،وشمس الدنيا وعافيتها يف فروع شتى من العلم الشـرعي كالعقيـدة والفقـة
والسنة والفتوى واللغة وغير ذلك ،إال أن علم القراءة لم يكن من العلوم التي تبحروا
فيها ،فلم يحيطوا هبا علما ،واألمر كما قال اإلمام الـذهبي َ " :و َمـا َز َال فـي ُك نـل
َ
قصر عا في ُفنُو َن" .فالشيخ العالمة عبد العزيـز بـن
َوقت َي ُكو ُن ال َعال ُم إ َمامًا في َف ٍّن ُم ن
باز  يرى أن التكبير عادة جرى عليها بعض القراء ،فليس بسنة وال عبادة ،ولـذا
فرتك العمل به أولى ،والجوا على هذا :أن القراء ال ينقلون قراءهتم علـى مـا ألفـوا
من عادات ،وال على ما ورثوا من تقاليد ،بل على ما ثبت قـراءة واسـتقر ،واسـتفاض
رواية واشتهر ،يضبطون ذلك عن شيوخهم بالمشافهة ،ويكتبونه يف كتـبهم المدونـة،
عرف التكبيـر عنـدهم وال التسـهيل وال اإلمالـة وال اإلدغـام وال سـائر األحكـام
وال ُي َ
المتعلقة بالقراءة إال َأن يسمع مشافهة من ال َم َشايخ األَولين ،وقـد اتفقـت كلمـة أهـل
العلم بالقراءات على أن القراءة سنة متبعة ،وأنـه ال مجـال فيهـا للتشـهي وال للعـادة،
وال للرأي أو القياس ألنه بعد عن الجادة ،يقول الشاطبي:
وما لقياس يف القراءة مدخل

**

فدونك ما فيه الرضا متكفال

فالقراءة رواية محققة ومتقنـة ،مشـهورة معلومـة ومعلنـة ،يضـبطها القـارئ عـن
شيوخه العدول الضابطين ،وال يحيد عما رواه وتعلمه من الحاذقين ،أخرج الطرباين
يف الكبير ،والبيهقي يف السنن الكربى وشعب اإليمان بسندهما َعن َزيد بن َثاب َ
ـت 
 شيخ القراء َ -ق َال" :الق َـرا َء ُة ُسـنة" ، .ويف المسـند مـن حـديث ابـن مسـعود : ()8سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)062 /2
( )0متن الشاطبية ،با الراءات ،البيت رقم.521:
( )5المعجــم الكبيــر للطرباين،بــرقم  ،1922الطــرباين( ،ســليمان بــن أحمــد اللخمــي المتــوىف562 :هـــ)،
المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،دار النشر :مكتبـة ابـن تيميـة ،القـاهرة ،الطبعـة :الثانيـة ،عـدد
األجـزاء ،)855 /2( 02:والســنن الكــربى ،البيهقــي ،بــرقم ( ،5002:أحمــد بــن الحســين الخراســاين
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ودَ :تمارينَا في س َ
" َق َال َعبدُ اهلل بن مسع َ
ـن ال ُقـرآنَ ،ف ُقلنَـاَ :خمـس َو َثال ُث َ
ـون آ َيـةع،
ـورة م َ
ُ َ ُ
ُ َ
َ َ

س ٌّت َو َثال ُث َ
ون آ َيةعَ ،ق َالَ :فان َط َلقنَـا إ َلـى َر ُسـول اهلل َ ،ف َو َجـدنَا َعل ًّيـا ُينَاجيـهَ ،ف ُقلنَـا :إنـا
اخ َت َلفنَا في الق َرا َءةَ .فاح َمر َوج ُه َر ُسول اهلل َ ،ف َق َال َعلي :إن َر ُس َ
ول اهلل َ يل ُم ُر ُكم َأن
ٌّ
َتقـ َـر ُءوا ك ََمــا ُع نلم ـ ُتم"  ،وأورد ابــن مجاهــد يف كتــا الســبعة بلســانيده جملــة مــن
األحاديث واآلثار الدالة علـى وجـو االتبـاع يف نقـل القـراءة وتـرك االبتـداع ،فمـن
ذلك ما أخرجه بسنده " :أخربنَا األَص َمعي َق َالَ :سمعت َأ َبا َعمرو بـن ال َع َـالء َي ُقـول :

قرأ إال ب َما قد قرىء به لقرأت حرف ك ََذا ك ََذا ،وحرف ك ََذا ك َ
َـذا .
َلو َال َأنه َلي َس لي َأن َأ َ
أصول نخـل طـوال" ، .وقـال
يمن مضى كبقل في ُ
َق َال َ :و َق َال َأ ُبو َعمرو إن َما نَحن ف َ
تعمـل يف َ
ُ
شـئ مـن حـروف القـرآن علـى
اإلمام أبو عمـرو الـداين " :وأئمـة القـراءة ال

األفشى يف اللغة ،واألقيس يف العربية ،بل علـى األثبـت يف األثـر ،واألصـ ،يف النقـل.
وإذا ثبتت الرواية لم ير ّدها قياس عربية ،وال فشو لغة .ألن القـراءة سـنة متبعـة ،يلـزم
قبولها والمصير إليها " .وقال ابن الجزري يف النشر ناقالع عن اإلمام سبط الخياط:
َـان إ َذا َق َـر َأ ال ُقـر َ
يف َعن اإل َمام َأبي َعبد اهلل ال َك َارزيني َأنـ ُه ك َ
آن
" َو َح َكى َشي ُخنَا الشر ُ
ن
=

المتوىف129 :هــ) ،المحقـق :محمـد عبـد القـادر عطـا ،الناشـر :دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،الطبعـة:
ـاع َمــن َقب َلنَــا فــي
ـم َأن ا نت َبـ َ
اهلل َأع َلـ ُ
الثالثــة 0225 ،م .)250 /0( ،قــال البيهقــي مفســراَ " :-وإن َمــا َأ َرا َد َو ُ
ال ُح ُروف َوفي الق َرا َءات ُسنة ُمت َب َعةَ ،ال َي ُجوزُ ُم َخا َل َف ُة ال ُمص َحف الـذي ُه َـو إ َمـامَ ،و َال ُم َخا َل َفـ ُة الق َـرا َءات
ورةَ ،وإن ك َ
َان غَي ُر َذل َك َسائغعا في ال ُّلغَة َأو َأظ َه َر من َها  .وانظر شعب اإليمان برقم،0102:
التي ه َي َمش ُه َ
(.)002 /1
( )8مسند أحمد ،برقم (( ،)950الشيباين ،أحمد بن حنبل المتوىف018 :هـ) ،المحقق :شعيب األرنـؤوط -
عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسـالة ،الطبعـة:
األولى 0228 ،م ،)800 /0( ،قال ضياء الدين المقدسي يف المستخرج من األحاديث المختارة برقم
(:)682إسناده صحي.)052 /0( ."،
()0الســبعة يف القــراءات ،ابــن مجاهــد( ،ص )19 :وانظــره يف جــامع البيــان يف القــراءات الســبع ،الــداين،
(.)892/8
( )5النشر يف القراءات العشر ( ابن الجزري) (ج/8ص.)02
( )1عبد القاهر بن عبد السالم بن علي الشريف أبو الفضل العباسي مقرئ قرأ على الكارزيني .غايـة النهايـة
(.)500 /8
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ان َيبكي َو َي ُق ُ
في َدرسه َع َلى نَفسه َو َب َل َا إ َلى ﭽ ﭲ ﭼ كَب َر ل ُك نل َقار َئ َق َر َأ َل ُهَ ،ف َك َ
ول:
َ
ب ُم َخا َل َف َة ُسنة النقل َل ُكن ُت َأ َخذ ُت َع َلى ُك نل َمـن
َما َأح َسن ََها من ُسنة ،و َلو َال َأنني َال ُأح ُّ

َق َر َأ َع َلي بر َوا َية التكبير ؛ َلكن الق َرا َء َة ُسنة ُتت َب ُعَ ،و َال ُتبتَـدَ ُع" .فهـذه النقـول وغيرهـا
كثير تفيد أنه ليس هناك أثر للعادة المللوفة التي ذكرها الشيخ  ،وهذه النصوص
المتكاثرة تصر باالتباع وترك االبتداع.
وأما الشيخ الصال ،العثيمين فإنه أشار إلى استحبا بعض القـراء للتكبيـر عنـد
ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين ،ثـم ذكـر أن
الحديث لم يثبت عند المحدثين لعـدم ورود ذلـك عـن النبـي  بسـند صـحي ،،وال
تعارض بين ما ذكره الشيخ وبين ما يذهب إليه الباحث ،فالتكبير مستحب يف حق من
ثبتت له رواية فيه ،وعدم صحة الحديث غير قادحة يف جواز العمل بـالتكبير؛ لشـهرة
ذلك واستفاضته عند القراء بلسانيد متصلة .وأما قوله " :وعلى هذا فالمشروع
أن تفصــل بــين كــل ســورة وأخــرى بالبســملة".فــلقول :القــراء ال يفصــلون بالبســملة
مستقلة أو مع التكبير إال بالرواية الثابتة ،ولعل الشيخ يتحدث عن رواية حفص وهـو
األغلب ،فبعض القراء كحمزة الزيات القرآن عنده كالسـورة الواحـدة ،فـال ينبغـي يف
روايته الفصل بالبسملة لعدم ورود ذلـك يف روايـة صـحيحة عنـه ،وكـذلك الشـلن يف
التكبير ال يفصل به بين السورتين مع البسملة إال عند من ثبتت له رواية يف ذلك.
وأما الشيخ بكر أبو زيد  فيرى أن هذه األمور السبعة آنفة الذكر ـــــ ومنهـا
التكبير -ال يص ،فيها شيء عن النبـي  ،وال عـن صـحابته  ،وعامـة مـا يـروى يف
بعضها مما ال تقوم به الحجة .والجوا عن هذا بلن حديث التكبير مرفوع إلى النبي
 يف بعض الطرق الجيدة إسنادا كما ذهب إليه الشيخ أبو إسـحاق الحـويني يف تنبيـه
الهاجد ،وموقوف على حرب القرآن وبحره عبد اهلل بن عبـاس  ،وعلـى مجاهـد بـن
جرب  يف بعضها اآلخر،كما أن مسائل القراءة وأصولها ليس مـدار ثبوهتـا الخـرب
الصحي ،يف السنة ،بل مدار ثبوهتا التـواتر المعـروف عنـد القـراء بنقـل الجمـوع التـي
()8النشر يف القراءات العشر (،ابن الجزري المتوىف955:هـ).)182 /0( ،
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يستحيل تواطؤهم على الكذ من أول السند إلى منتهاه .وقد أشار الشيخ بكر نفسه
لفتوى شيخ اإلسالم يف ذلك وأن التكبير ثابت من رواية البزي عن ابن كثير
وأما الدكتور حسام الدين عفانة فإنـه يـرى أن التكبيـر لـم يثبـت عـن الرسـول 
بسند صحي ،،ولم يقل به أكثر القراء ،لذلك فال ينبغي ألحد أن يفعله؛ ألنه ليس مـن
السنة ،وقال" :فضل شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ال يكرب القارئ ."،...قلت :لم يرد يف
فتوى شيخ اإلسالم ما ذكره فضيلة الدكتور ،وقـد تقـدم نصـها وفيـهَ " :ن َعـم إ َذا َق َـر ُءوا
وع ال َمسـنُ َ
ب َغير َحرف ابن كَث َير ك َ
ون َ ،...فـإن
َان َتر ُك ُهم ل َذل َك ُه َو األَف َض َل ؛ َبل ال َمش ُـر َ
ول :إن اب َن كَث َير َن َق َل التكب َير َعن َر ُسول اهلل َ ج َاز ل َغيره َأن َي ُق َ
َج َاز ل َقائل َأن َي ُق َ
ول :إن

َه ُؤ َالء َن َق ُلوا َتر َك ُه َعن َر ُسول اهلل  "...،فصري ،الفتوى واضـ ،وضـو الشـمس
يف تقييد العمـل بـالتكبير أو المنـع منـه بثبـوت الروايـة عنـد المتعـاطي للتكبيـر وعـدم
ثبوهتا عند التارك له ،وقول شيخ اإلسالم هذا ،والذي جاء به القراء من ثبوته عند من
له فيه رواية ليخرجان من مشكاة واحدة ،وإذا أعملنا قيـاس الـدكتور حسـام بـلن كـل
وجه لم ُيجمع عليه أكثر القراء ال ينبغـي لنـا أن نقـرأ بـه ،وال أن نعتقـد صـحته لرددنـا
جميع انفرادات القراء والرواة التي تفردوا هبا ،وما أكثرها ،وهذا مـا لـم يقـل بـه أحـد
قديما وال حديثا من أهل الصنعة ،بل متى ثبتت الرواية عند راو من الرواة المعتـربين
وجب قبولها والمصير إليها ،وإن خالفه يف ذلك بقية القراء.

*

*

( )8انظر مرويات دعاء ختم القرآن (ص.)6:
( )0مجموع الفتاوى ،ابن تيمية. )182 /85( ،
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اخلامتة
كان من أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يلي:
 )8وجه التكبير الوارد عن القراء وجه صحي ،يجوز العمل به عند من ثبتت لـه
يف ذلك رواية.
 )0ألفا التكبير ليس من القرآن باتفاق ،وإنما هي ذكر نـد إليـه عنـد الخـتم،
كما ندبت االستعاذة عند البدء.
 )5حديث التكبير عن البزي حديث حسن لغيره مرفوع إلـى النبـي  يف بعـض
الطــرق ،موقــوف علــى ابــن عبــاس  ومجاهــد بــن جــرب يف الــبعض اآلخــر ،ولــيس
حديثا منكر عا.
 )1طريق ثبوت القراءة وما يتعلق هبـا مـن أحكـام هـو التـواتر بروايـة جمـع عـن
جمع يستحيل تواطؤهم على الكذ مـن أول السـند إلـى منتهـاه ،وقـد روى التكبيـر
أهل مكة قاطبة.
 )2وجه التكبير وجه صحي ،ثابت معمول به ،وإن لم تثبت قصة سبب النـزول
الواردة يف سورة الضحى ،إذا المعول عليـه يف هـذا شـهرة التكبيـر واستفاضـته وعـدم
وجود المنكر له بين القراء.
 )6صحة السند لألحاديث التي وردت فيهـا قـراءات شـاذة ال يعنـي دخولهـا يف
حكم القراءة المقبولة؛ ألن مدار ثبوت القراءة ليس خرب الواحد وإن ص.،
 )2ضعف اإلسناد لبعض األحاديث التي وردت فيها قـراءات متـواترة ال يعنـي
دخولهــا يف حكــم القــراءة الشــاذة؛ ألن مــدار ثبــوت القــراءة هــو التــواتر ،ولــيس خــرب
الواحد ص ،أو ضعف.
 )9األحاديث الصحيحة التـي وردت فيهـا قـراءات متـواترة صـحيحة إنمـا هـي
شواهد يستلنس هبا لصحة القراءة ،وليست أصال يف صحة القراءة.
 )0من المستبعد عقالع أن ينتشر بين القراء يف الزمن الفاضل مسللة ال أصـل لهـا
فيمن سبقهم ،فينقلوهنا على سبيل الرواية ،ويحامون عنها ويودعوهنا كتبهم المدونـة
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جيال بعد جيل.
 )82تعــدد صــيا التكبيــر ال تقــد يف ثبوتــه ،والقــراء ملتزمــون بمــا أخــذوه عــن
شيوخهم.
 )88ال يعني الحكم على روايات التكبيـر عنـد المحـدثين بالضـعف المنـع مـن
العمل به؛ ألنه ثابت مستفيض يف روايات القراء.
 )80األو لى للمحدثين أن يتابعوا القراء يف العمل بالتكبير كما تابعوهم يف سائر
األحكام المتعلقة بالقراءة والتي لم يثبت فيها نصوص أصال.

*

*

571

*

التكبير عند ختم المصحف الشريف وحكمه بين القراء والمحدثين والفقهاء

د .محمد بن عبداهلل الحسانين

املصادر واملراجع
)8

إبــراز المعــاين مــن حــرز األمــاين ،أبــو شــامة المقدســي(عبــد الــرحمن بــن
إسماعيل ،المتوىف662 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلميـة ،عـدد األجـزاء8 :
(ص ،)256 :بدون.

)0

إتحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،المؤلف :أحمـد بـن محمـد
الدمياطي ،الشهير بالبناء (المتوىف8882 :هـ)،المحقق :أنس مهرة ،الناشـر:
ّ
دار الكتب العلمية – لبنان ،الطبعة :الثالثة0226 ،م

)5

اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي( ،عبد الرحمن بن أبـي بكـر،
المتــوىف088 :هـــ) ،المحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،الناشــر :الهيئــة
المصرية للكتا  ،الطبعة 8021 :م ،عدد األجزاء.1 :

)1

أحكـام القـرآن البـن العربــي ،أبـو بكـر بـن العربــي (،محمـد بـن عبـد اهلل بــن
العربي المتـوىف215 :هــ) ،راجـع أصـوله :محمـد عبـد القـادر ،الناشـر :دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :الثالثة 0225 :م ،األجزاء1:

)2

أخبــار مكــة يف قــديم الــدهر وحديثــه بــرقم ،8211:الفــاكهي( ،محمــد بــن
إسحاق المكي المتوىف020 :هـ) ،المحقق :د .عبد الملك دهـيش ،الناشـر:
دار خضر ببيروت ،الطبعة :الثانية8181 ،هـ ،األجزاء6 :

)6

االختيـار يف القــراءات العشـر ،المؤلــف :سـبط الخيــاط( ،عبـد اهلل بــن علــي
الحنبلي المتوىف 218هـ) ،تحقيـق:عبـد العزيـز ناصـر السـرب ،فهرسـة مكتبـة
الملك فهد الوطنية عام 8182هـ ،عدد االجزاء. ،0:

)2

اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث للخليلي ،أبو يعلـى الخليلـي( ،خليـل بـن
عبــد اهلل القزوينــي المتــوىف116 :هـــ) ،المحقــق :د .محمــد إدريــس ،مكتبــة
الرشد بالرياض ،الطبعة :األولى ،8120 ،عدد األجزاء5 :

)9

اإلقناع يف القراءات السبع ،ابن الباذش( ،أحمد بن علي بن أحمد بن خلف
المتوىف212 :هـ) ،الناشر :دار الصحابة للرتاث ،عدد األجزاء.8 :
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)0

النقاية من غاية النهاية ،خالد بن ملمون آل محسوبي ،الدار العالمية للنشر،
الطبعة األولى0282،م ،األجزاء.8:

 )82البحر المحيط يف التفسير ،المؤلف :أبو حيان ،محمد بـن يوسـف بـن حيـان
أثيـــر الـــدين األندلســـي (المتـــوىف212 :هــــ)،المحقـــق :صـــدقي محمـــد
جميل،الناشر :دار الفكر – بيروت،الطبعة 8102 :هـ
 )88بـــدع القـــراء القديمـــة والمعاصـــرة ،أبـــو زيـــد(،بكـــر بـــن عبـــد اهلل) مكتبـــة
السنة،بدون.
 )80البدور الزاهرة يف القراءات العشر المتواترة،عبد الفتا عبد الغني القاضـي،
علق عليه إبراهيم نجم الدين المراغي ،الناشر :دار الفاروق ،مصـر ،الطبعـة
األولى0226:م ،عدد األجزاء.0:
 )85تاريخ اإلسالم(،الذهبي المتوىف 219هـ) ،محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن
َقايمــاز الــذهبي ،المحقــق :الــدكتور بشــار معــروف ،الناشــر :دار الغــر
اإلسالمي،الطبعة :األولى 0225 ،م ،عدد األجزاء.82 :
 )81تــاريخ القــراء العشــرة ورواهتــم ،عبــد الفتــا القاضــي ،مطــابع المعاهــد
األزهرية ،بمصر عام8001م
 )82تحرير علوم الحديث ،الجديع (عبد اهلل بن يوسف )،الناشر :مؤسسة الريان
للطباعة والنشـر والتوزيـع ،بيـروت – لبنـان ،الطبعـة :األولـى 8101 ،هــ -
 0225م،عدد األجزاء،)8251 /0( ،0 :
 )86التذكرة يف القراءات الثمان ،أبو الحسن بن غلبـون (طـاهر بـن عبـد المـنعم،
المتوىف 500هـ) ،تحقيق:د .أيمن سـويد ،طبعتـه الجمعيـة الخيريـة لتحفـيظ
القرآن بجدة ،بدون.
 )82تفسير ابن كثير ،أبو الفـداء ابـن كثيـر (إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر المتـوىف:
221هـ) ،المحقق :محمد حسين شمس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة األولى  8180 :هـ .
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 )89تكبير الختم بين القراء والمحدثين ،الشيخ :إبراهيم األخضـر القـيم ،طبعتـه
دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدة ،بدون.
 )80التكبير عند ختم المصحف الشريف مفهومه وأحكامه بين القراء والفقهـاء،
بحث من إعداد الدكتور  :محمد خالد منصور ،قسم الفقـه وأصـوله  -كليـة
الشريعة – الجامعة األردنية ،بدون.
 )02تحبير التيسير يف القراءات العشر ،المؤلف :ابن الجزري ،محمد بـن محمـد
ابــن يوســف (المتــوىف955 :هـــ)المحقــق :د .أحمــد القضــاة ،الناشــر :دار
الفرقان بعمان ،الطبعة :األولى0222 ،م ،األجزاء8 :
 )08تلخــيص العبــارات بلطيــف اإلشــارات ،ابــن بليمــة(،الحســن بــن خلــف
المتــوىف281هـــ) ،تحقيــق ســبيع حــاكمي ،دار القبلــة ،جــدة ،الســعودية،
األولى8099م.
 )00تنبيه الهاجد إلى ما وقع مـن النظـر ىف كتـب األماجـد بـرقم  ،522الحـويني،
حجازي محمد شريف ،أبو إسحاق الحويني األثري ،الناشر :دار المحجة،
عدد األجزاء ،6 :بدون.
 )05هتذيب الكمال يف أسماء الرجـال ،المؤلـف :يوسـف بـن عبـد الـرحمن ،أبـو
الحجــاج المــزي المتــوىف210 :هـــ) ،المحقــق :د .بشــار معروف،الناشــر:
الرسالة – بيروت،الطبعة األولى8092 :م .األجزاء 52:
 )01التيسير يف القراءات السبع ،الداين( ،عثمان بن سعيد ت111:هــ) المحقـق:
أوتـــو تريـــزل ،الناشـــر :دار الكتـــا العربـــي – بيروت،الطبعـــة :الثانيـــة،
8121هـ8091 /م،عدد األجزاء.8 :
 )02تيســير مصــطل ،الحــديث ،الطحــان (محمــود بــن أحمــد طحــان النعيمــي)،
الناشر :مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع ،الطبعـة العاشـرة ـ0221-م،عـدد
األجزاء.8 :
 )06جــامع البيــان يف القــراءات الســبع ،الــداين( ،عثمــان بــن ســعيد ت111:هـــ)،
الناشر :جامعة الشارقة – اإلمارات،الطبعة :األولى 8109 ،هـ  0222 -م،
عدد األجزاء. 1 :
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 )02جامع البيان(،ابن جرير الطربي المتوىف582هـ) ،محمد بن جرير بـن يزيـد،
أبـو جعفــر الطربي،تحقيــق العالمــة أحمــد شاكر،الناشــر :مؤسســة الرســالة،
الطبعة :األولى 0222 ،م،عدد األجزاء.01 :
 )09الجر والتعديل برقم  ،800ابن أبـي حـاتم( ،عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن
إدريــس الــرازي المتــوىف502 :هـــ) ،الناشــر :دار إحيــاء الــرتاث العربــي –
بيروت،الطبعة :األولى 8020 ،م
 )00دقائق أولـي النهـى لشـر المنتهـى ،البهـويت (،منصـور بـن يـونس الحنبلـى
المتــوىف8228 :هـــ)،الناشــر :عــالم الكتــب ،الطبعــة :األولــى8181 ،هـــ -
8005م،عدد األجزاء. 5 :
 )52الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة،أبو علي المالكي(،الحسن بـن محمـد،
المتوىف159:هـ) ،تحقيق د.مصطفى سلمان ،مكتبة العلوم والحكم،المدينة
المنورة ،الطبعة األولى0221،م.
 )58السبعة يف القراءات ،المؤلف :أحمد بن موسى التميمي ،أبو بكر بن مجاهد
المتـــوىف501 :هــــ) ،المحقـــق :شـــوقي ضيف،الناشـــر :دار المعـــارف –
مصر،الطبعة :الثانية8122 ،هـ.عدد األجزاء8 :
 )50سراج القارئ المبتـدي ،المؤلـف :أبـو البقـاء علـي بـن عثمـان ابـن القاصـ،
العذري المتوىف928 :هـ) ،راجعـه :علـي الضباع،الناشـر :مطبعـة الحلبـي–
مصر،الطبعة :الثالثة 8021 :م.عدد األجزاء8:
السجســـتاين المتـــوىف:
 )55ســـنن أبـــي داود ،أبـــو داود (ســـليمان بـــن األشـــعث ن
022هـــ) ،المحقــق :محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ،الناشــر :المكتبــة
العصرية ،صيدا – بيروت ،عدد األجزاء.1 :
 )51ســـنن الرتمــــذي ،الرتمـــذي ( ،محمــــد بــــن عيســـى المتــــوىف020 :هـــــ)،
تحقيــق:أحمــد شــاكر ،فــؤاد عبــد البــاقي ،وإبــراهيم عطوة،الناشــر :مطبعــة
الحلبي ،مصر ،الطبعة الثانية 8022 - ،م ،األجزاء2 :
 )52السنن الكربى ،البيهقي ( ،أحمد بن الحسين الخراساين المتـوىف129 :هــ)،
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المحقق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
الطبعة :الثالثة 0225 - ،م.)250 /0( ،
 )56شر الفاسي على الشاطبية ،أبي عبد اهلل محمد بن الحسن الفاسي المتـوىف
626هـ ،المحقق الشيخ :عبـد الـرزاق علـي موسـى ،الناشـر:مكتبـة الرشـد،
الطبعة الثانية0282م ،عدد األجزاء.5:
 )52الشر الكبير على متن المقنع،ابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبد اهلل بن
قدامة الحنبلي ،المتوىف602 :هـ) ،الناشر :دار الكتا العربي ،أشرف علـى
طباعته :محمد رشيد رضا صاحب المنار ،بدون.
 )59شـــر شـــعلة كنـــز المعـــاين ،أبـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن أحمـــد الموصـــلي،
المتوىف626:هـ ،المحقق :جمال شرف ،الناشر:دار الصحابة بمصر ،الطبعة
األولى0229:م ،عدد األجزاء.8:
 )50شر طيبة النشر ،المؤلف :محمد بن محمد أبـو القاسـم الن َُّـويري المتـوىف:
922هـــ) ،الناشــر :دار الكتــب العلميــة ببيــروت ،تحقيــق :الــدكتور مجــدي
باسلوم،الطبعة :األولى 0225 ،م،عدد األجزاء5:
)12

شر طيبـة النشـر،المؤلف :أبـو بكـر أحمـد محمـد بـن محمـد بـن يوسـف
(المتوىف952 :هـ) ،المحقق :د:عادل إبراهيم رفاعي ،الناشر :مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف8152هـ،عدد األجزاء0 :

 )18شعب اإليمان ،أحمد بن الحسين الخراساين المتوىف129 :هـ ،حققه وخرج
أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،الناشر :مكتبة الرشد للنشـر
بالرياض ،الطبعة :األولى 0225 ،م.
 )10صحي ،ابن حبان ،ال ُبستي( ،محمد بن حبـان المتـويف  521 :هــ) ،تحقيـق:
شـــعيب األرنـــؤوط ،الناشـــر :الرســـالة ،بيـــروت،ط األولـــى 8129 ،هــــ -
8099م ،عدد األجزاء89 :
 )15صـــحي ،البخـــاري ،البخـــاري( ،محمـــد بـــن إســـماعيل ،المتـــويف 026ه)،
المحقق :محمد زهير الناصر،الناشر :دار طـوق النجـاة ،تـرقيم محمـد فـؤاد
عبد الباقي) ،الطبعة :األولى 8100هـ عدد األجزاء.0 :
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 )11المســند الصــحي ،المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل ،
المؤلف :مسلم بن الحجاج القشيري المتوىف068 :هــ،المحقق :فـؤاد عبـد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي بيروت،عدد األجزاء2 :
 )12الضــعفاء الكبيــر ،أبــو جعفــر العقيلــي( ،محمــد بـن عمــرو المكــي المتــوىف:
500هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :دار المكتبـة العلميـة
– بيروت ،الطبعة :األولى8091 -،م،عدد األجزاء1 :
 )16العجالة يف األحاديث المسلسـلة ،الفـاداين( ،محمـد ياسـين الفـاداين المكـي
المتوىف8188 :هـ) ،الناشر :دار البصائر بدمشق ،الطبعة :الثانيـة8092 ،م،
عدد األجزاء.8 :
 )12الدرة الفريدة يف شر القصيدة ،المؤلف:حسين بن أبي العز منتجـب الـدين
الهمــــذاين المتــــوىف615هـــــ ،المحقــــق:د.جمــــال محمــــد طلبــــة ،عــــدد
األجزاء،2:الناشر مكتبة المعارف بالرياض ،الطبعة األولى0280:م
 )19الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية ،المؤلف :أبو السعد منصور
ابـــن أبـــي النصـــر الطـــ َبالوي)،المحقـــق :د .علـــي جعفر،الناشـــر :الرشـــد،
الرياض،الطبعة األولى0225 ،م .األجزاء0 :
 )10علل الحديث ،ابن أبـي حـاتم( ،عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي المتـوىف:
502هـــ) ،تحقيــق :د:ســعد الحميــد و د :خالــد الجريســي ،الناشــر :مطــابع
الحميضي ،الطبعة :األولى 0226 ،م ،عدد األجزاء. 2 :
 )22العنــوان يف القــراءات الســبع ،السرقســطي (،إســماعيل بــن خلــف المتــوىف:
122هـ) ،المحقق :الدكتور زهير زاهد ،الدكتور خليل العطية ،الناشر :عالم
الكتب ،بيروت ،عام8122 :هـ،عدد األجزاء.8 :
 )28غاية النهاية يف طبقات القراء( ،ابن الجزري المتوىف955:هــ) شـمس الـدين
أبو الخير ،محمد بن محمد بن يوسـف ،الناشـر :مكتبـة ابـن تيميـة ،الطبعـة:
عني بنشره ألول مرة برجسرتاسر ،عدد األجزاء5 :
 )20فتــاوى إســالمية ،ألصــحا الفضــيلة:الشــيخ ابــن بــاز،و الشــيخ :محمــد
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العثيمين،والشيخ :عبد اهلل الجربين ،المؤلـف :محمـد المسـند ،الناشـر :دار
الوطن بالرياض ،الطبعة األولى 8001 :م ،األجزاء.1 :
 )25الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ،ابن حجر (،أحمد بن محمد بن علـي
المتوىف021 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،عدد األجزاء،8 :بدون.
 )21فتاوى يسللونك ،المؤلف :الدكتور حسام الدين بن موسـى عفانـة ،الطبعـة:
األولــى ،عــدد األجـــزاء ،81 :الناشــر :مكتبــة دنـــديس ،الضــفة الغربيـــة -
فلسطين ،والمكتبة العلمية ،القدس  8152هـ.
 )22فــــت ،الوصــــيد يف شــــر الوصــــيد ،المؤلــــف :علــــم الــــدين الســــخاوي
المتاوىف615هـ ،تحقيق:د.موالي محمد اإلدريسي ،مكتبة الرشد -سلسـلة
رسائل علمية برقم.05:
 )26الفروع وتصحي ،الفروع ،ابن مفل( ،محمـد بـن مفلـ ،بـن محمـد الحنبلـي
المتــوىف265 :هـــ) ،المحقــق :عبــد اهلل بــن عبــد المحســن الرتكي،الناشــر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 0225مـ ،عدد األجزاء.88 :
اله َـذلي(،يوسـف
 )22الكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائدة ،أبو القاسـم ُ
ابن علي بن جبارة تـوىف162 :هــ) ،المحقـق :جمـال الشايب،الناشـر :سـما
للتوزيع والنشر،الطبعة األولى0222،م،األجزاء8 :
 )29الكفاية الكربى يف القراءات العشـر ،أبـو العـز القالنسـي (المتـوىف208:ه)،
تحقيق :عثمان غزال ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى0222:م.،
 )20الكنــز يف القــراءات العشــر ،الواســطي( ،عبــد اهلل بــن عبــد المــؤمن المقــرئ
المتــوىف218 :هـــ) ،المحقــق :د .خالــد المشــهداين ،الناشــر :مكتبــة الثقافــة
الدينية ،القاهرة ،الطبعة :األولى 0221،م ،األجزاء. ،0:
 )62لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،القسـطالين( ،أحمـد بـن محمـد بـن أبـي
بكر ،المتوىف 005هـ) ،تحقيق مركز الدراسات القرآنية ،طبعة مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف8151 ،هـ.،
 )68المبهج يف القراءات الثمان ،المؤلـف :سـبط الخيـاط( ،عبـد اهلل بـن أحمـد،
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المتوىف218هـ)،المحقق :خالد حسن أبو الجود ،دار عباد الرحمن ،الطبعة
األولى0280،م ،عدد األجزاء.،0:
 )60متن الشاطبية المسمى حرز األماين ووجه التهاين ،القاسم بن فيـره الشـاطبي
المتوىف  ،252تحقيق :علـي سـالم الغامـدي ،دار الغوثـاين بدمشـق ،الطبعـة
األولى0281:م.
 )65مجمــوع الفتــاوى ،ابــن تيميــة( ،أحمــد بــن عبــد الحلــيم المتــويف209هـــ)،
المحقـق :عبــد الـرحمن بــن محمـد بــن قاسـم ،الناشــر :مجمـع الملــك فهــد
لطباعة المصحف ،المدينة النبوية ،السعودية،عام النشر8002 :م.
 )61مجمـــوع فتـــاوى ابـــن بـــاز ،ابـــن بـــاز (عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهلل المتـــوىف:
8102هـــ)،أشــرف علــى جمعــه وطبعــه :محمــد بــن ســعد الشــويعر ،عــدد
األجزاء 52 :جزءا ،بدون.
 )62مختار الصحا (زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ،المتـوىف666 :هــ)،
المحقق :يوسف الشيخ محمـد ،الناشـر :المكتبـة العصـرية ،بيروت،الطبعـة
الخامسة8000 ،م،عدد األجزاء.8 :
 )66مختصــر تلخــيص الــذهبي ،ابــن الملقــن (عمــر بــن علــي الشــافعي المتــوىف:
وسعد آل حميد ،الناشـرَ :د ُار ال َعاص َـمة
921هـ) ،تحقيقَ :عبد اهلل َ
اللحيدَ انَ ،

بالرياض ،الطبعة :األولى 8188،هـ ،األجزاء9 :

َ
المخ نلــص
 )62المخلصــيات المخلــص (،محمــد بــن عبــد الــرحمن البغــدادي
المتوىف505 :هـ) ،المحقق :نبيل سعد الدين جرار ،الناشـر :وزارة الشـؤون
اإلسالمية بقطر ،الطبعة :األولى 8100 ،هـ  0229 -م،
 )69المســــتدرك علــــى الصــــحيحين للحــــاكم( ،محمــــد بــــن عبــــد اهلل بــــن
حمدويــه،المتوىف122 :هـــ) ،تحقيــق :مصــطفى عطــا ،الناشــر :دار الكتــب
العلمية بيروت ،الطبعة :األولى8002 ،م ،عدد األجزاء1 :
 )60المستنير يف القراءات العشر،ابن سوار البغدادي( ،أحمد بن علي بن سـوار،
المتـــوىف 106هــــ) ،المحقـــق:د.عمـــار الـــددو،دار البحـــوث للدراســـات
اإلسالمية ،دبي،اإلمارات ،الطبعة األولى0222 ،م.
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مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل
الشيباين (المتـوىف018 :هــ) ،المحقـق :شـعيب األرنـؤوط  -عـادل مرشـد،
وآخرون،،الناشر :الرسالة ،الطبعة :األولى 0228 ،م.

 )28المصـــبا الزاهـــر يف القـــراءات العشـــر البـــواهر ،المؤلـــف :أبـــو الكـــرم
الشهرزوري (المبارك بن الحسن المتوىف222:هـ) ،المحقق :عثمان غزال،
دار الحديث ،القاهرة0222،م ،عدد األجزاء،5:
 )20المصبا المنير يف غريب الشر الكبير ،الفيومي( ،أحمد بن محمد بن علي
الفيومي المتوىف :نحـو 222هــ) ،الناشـر :المكتبـة العلميـة – بيـروت ،عـدد
األجزاء.0 :
)25

المعجم الكبير للطرباين ،الطـرباين( ،سـليمان بـن أحمـد اللخمـي المتـوىف:
562هـ) ،المحقق :حمدي بن عبد المجيـد السـلفي ،دار النشـر :مكتبـة ابـن
تيمية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية ،عدد األجزاء.02:

 )21معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ،عمــر( ،د .أحمــد مختــار عبــد الحميــد،
المتــوىف8101 :هـــ) ،الناشــر :عــالم الكتــب ،الطبعــة :األولــى 8100 ،هـــ -
 0229م ،عدد األجزاء.1 :
 )22معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار ،المؤلــف :شــمس الــدين
الذهبي ( ،محمد بن أحمد بن َقايماز المتوىف219 :هـ) ،الناشر :دار الكتـب
العلمية ،الطبعة :األولى 8002م ،عدد األجزاء.8 :
 )26المغني البن قدامة،ابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبـد اهلل بـن أحمـد بـن
قدامة الحنبلي ،المتوىف602 :هــ) ،الناشـر :مكتبـة القـاهرة ،الطبعـة :بـدون،
عدد األجزاء،82 :تاريخ النشر8069 :م.،
 )22المفتــا يف اخــتالف القــرأة الســبعة( ،عبــد الوهــا بــن محمــد القرطبــي،
المتــوىف165ه ــ) ،تحقيــق :د.حــاتم الضــامن ،دار البشــائر ،دمشــق ،الطبعــة
األولى0226،م.
 )29المفردات يف غريب القرآن،األصفهاين( ،الحسين بن محمد ،ت220 :هــ)،
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المحقــق :صــفوان عــدنان الــداودي ،الناشــر :دار القلــم ،الــدار الشــامية –
دمشق -بيروت ،الطبعة :األولى  8180 -هـ.،
 )20المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة ،الخزاعي (،أبـو الفضـل محمـد بـن جعفـر
الخزاعــي ،المت ـوىف 129هـــ) ،المحقــق د :محمــد شــفاعت رباين،الناشــر :
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف8151هـ ،عدد األجزاء.0:
 )92ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،الــذهبي (،محمــد بــن أحمــد بــن َقايمــاز
المتــوىف219 :هـــ) ،تحقيــق :علــي محمــد البجــاوي ،الناشــر :دار المعرفــة،
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 8065 ،م،عدد األجزاء،1 :
 )98النشر يف القراءات العشر،المؤلف  :شمس الـدين ابـن الجـزري ،محمـد بـن
محمد بن يوسـف (المتـوىف  955 :هــ) ،الناشـر :مكتبـة السـوادي للتوزيـع،
الطبعة :الرابعة 8180 ،هـ  8000 -م.عدد األجزاء8 :
 )90هدايــة القــاري إلــى تجويــد كــالم البــاري ،المرصــفي( ،عبــد الفتــا عجمــي،
المتويف ،)8120مكتبة طيبة ،المدينة المنورة ،الطبعة  :الثانية ،عدد األجزاء .0 :
 )95الـوجيز يف شــر قــراءات القــرأة الثمانيــة أئمـة األمصــار الخمســة ،أبــو علــي
األهــوازي (،الحســن بــن علــي المتــوىف116 :هـــ) ،المحقــق :دريــد حســن،
الناشــر :دار الغــر اإلســالمى بيــروت ،الطبعــة :األولــى 0220 ،م،عــدد
األجزاء. 8 :
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تلليف
المصري
األزهري
ري
ّ
ّ
محمد بن قاسم بن إسماعيل البق ّ
اإلمام أبي اإلكرام ّ
(ولد سنة8289 :هـ=8620م  -وتويف سنة8888 :هـ= 8600م)

دراسة وتحقيق

أستاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات القرآن ّية بكلية اإلمام األعظم الجامعة يف الموصل
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ملخص البحث
والسالم على رسول اهلل  ،وعلى آله وصحبه ومـن وااله،
الحمدُ هللّ ،
والصالة ّ
َ
بإحسان إلى يوم الدين.
و َمن تبعهم
َ
َ
وتحقيـق لكتـا َ
َ
مهـم يف تجويـد
دراسـة
اشتمل هذا البحـث علـى
أ ّما بعدُ  :فقد
ٍّ
الســاكنة والتّنــوين ،والمــدّ
الســن َّية يف أحكــا النّــون ّ
القــرآن الكــريم ،وهــو (:العمــدة ّ
القمريــة ّ
والشمسـ ّية) ،وهــو مــن كتــب اإلمــام المقــرئ
والقصــر ،وال الفعــل ،والــل
ّ
البقري.
محمد
ّ
ّ
العالمة ّ
ّ
الملخـص والمقدمـة يف فصـلين
وقد جـاء الكـالم يف هـذا البحـث مـن بعـد هـذا
وخاتمة:
الفصل األول :الدِّ راسة :ويكون الكل فيها يف مبحثين:
األول :مؤ ّلف الكتاب:
المبحث ّ
َ
اسمه ونس ُبه ،ونسب ُته ولق ُبه ،و ُكنـي ُته ،ووالدته،
و
اشتمل على ثماين نقاط ،وهيُ :
وش ُ
ُ
يوخه ،وتالمذته ،ومؤلفاته ،ووفاته.
والمبحث الثاين :الكتاب:
واشـ َ
أيضــا ،وهــي :اســم الكتــا  ،وتوثيــق نســبته إلــى
ـتمل علــى ثمــاين نقــاط ع
المؤ ّلف ،و ُمـحتواه ،وأهم ّيتـه ،ومصـادر المؤ ّلـف فيـه ،و ُن َسـخه المخطوطـة ،ومـنهج
تحقيقه ودراسته ،ونماذج لمخطوطاته.
والفصل ال ّثاين :نـ ّ الكتاب المح ّقق:
وص ـ ّلى اهلل وســل َم وبـ َ
ـارك علــى نب نينــا محمـ َـد ،وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــين،
والحمد هلل ر ّ العالمين.
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املقدَّمة
منزل الكتا هـدع ى وذكـرى ألولـي األلبـا ،
الحمدُ هلل
الوها ّ ،
العلي األعلى ّ
ّ
جوامـع الكلـم
محم َـد الـذي أويتَ
َ
النبي الخـا َتم ّ
ّ
األوا  ،نب ّينـا ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
َ
َ
وفصل الخطا  ،وعلى آله وصحبه ذوي ال ّطيب األطيا  ،و َمن تبعهم بإحسان إلـى
يوم الحسا .
أ ّما بعدُ ّ :
وعلوها ،إذ هـي
تنازع يف شرفها
ّ
فإن علو َم القرآن ال يخفى فض ُلها ،وال ُي ُ

متّصلة مباشر عة بالقرآن العظيمّ ،
والذكر المبارك الحكيم.

السابقون ،ومضى يف إثرهم الالحقون علـى خدمـة كتـا اهلل
وقد دأ َ علماؤنا ّ
كل َ
من ّ
جهة من جهاته؛ ليفوزوا بعظيم كرم اهلل ومرضاته ،ال س ّيما مـا يتع ّلـق بتجويـد
كلماته ،وما يت ُ
ّصل بعلوم قراءاته.
البقـري ،
محمـد
ومن أولئكم العلماء األعالم :اإلما المقرئ أبو اإلكـرا
ّ
ّ

حيث َ
وجعل الجنّ َة ملوانا وملواه ،آمينُ ،
ترك لنا كت عبا علم ّية كثيـرة ،ورسـائل يف نفعهـا
السـن َّية يف أحكـا النّـون
جل ّية غزيرة ،ومنها :هذا الكتـا الـذي بـين أيـدينا :العمـدة ّ

القمرية ّ
والشمس ّية .
الساكنة والتّنوين ،والمدّ والقصر ،وال الفعل ،والل
ّ
ّ
ومن عظيم كرم اهلل تعالى علي أن و ّفقني من ُ
قبـل إلـى دراسـة وتحقيـق كتـا (:
ّ
ـت بــه درج ـ َة
ـري نفســه ،وقــد نلـ ُ
القواعــد المقـ ّـررة والفوائــد المحـ ّـررة) ،لإلمــام البقـ ّ
الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بغداد سنة8182(:هـ8006-م).
مهم ،أال وهو كتا  :العمدة
وها أنا اليو َم مع اإلمام
ّ
البقري نفسه يف كتا َ آخر ّ

السن َّية  ،سـالف ّ
الـذكر ،إذ هـو كتـا جـدير بالنّشـر والعنايـة ،ومـن اهلل تعـالى وحـدَ ه
ّ
َ
ّوفيق والهداية.
العون والت َ
أستمدُّ

ـم ّ
إن الكــالم يف هــذا البحــث ســيكون –مــن بعــد هــذه المقدمــة -يف فصــلين
ثـ ّ
وخاتمة:
الفصل األول :الدِّ راسة :ويكون الكل فيها يف مبحثين:
األول :مؤ ّلف الكتاب:
المبحث ّ
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اسمه ونس ُبه ،ونسـب ُته ولق ُبـه،
وقد جاء الكالم عن المؤ ّلف يف ثماين نقاط ،وهيُ :
وش ُ
و ُكنـي ُته ،ووالدتهُ ،
يوخه ،وتالمذته ،ومؤلفاته ،ووفاته.
والمبحث الثاين :الكتاب:
ويكون الكالم عن الكتا يف ثماين نقاط كذلك ،وهـي :اسـم الكتـا  ،وتوثيـق
نسبته إلى المؤ ّلف ،و ُمـحتواه ،وأهم ّيته ،ومصادر المؤ ّلف فيه ،و ُن َسـخه المخطوطـة،
ومنهج تحقيقه ودراسته ،ونماذج لمخطوطاته.
والفصل ال ّثاين :نـ ّ الكتاب المح ّقق:
بأهم ما تح ّقق يف البحث:
والخاتمة :خلصة ّ

ييس َر علينا كل عسير ،وأن يو ّفقنا ّ
لكل خير ،آمين.
هذا ..وأسلل اهلل تعالى أن ّ
وص ـ ّلى اهلل وســل َم وبـ َ
ـارك علــى نب نينــا محمـ َـد ،وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــين،
والحمد هلل ر ّ العالمين.
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الفصل األوّل :الدِّراسة
األول :مؤ ّلف الكتاب :
المبحث ّ
ويكون الكالم عن المؤ ّلف يف النّقاط الثماين اآلتية:
ّأو اال :اسمه ونسبه:
ذكـــر أهـــل ال ّتـــاريخ وال ّتـــراجم ّ
محمـــد بـــن قاســـم بـــن
أن اســـم المؤ ّلـــف هـــوّ :

إسماعيل  ،وهذا موافق لمـا جـاء يف صـدر بعـض مؤ ّلفاتـه ،ومنهـا :منظومـة ُمذهبـة
اإلشكال عن بعض كالم ذي الجالل ،إذ َ
ّاظم يف مطلعها :
قال الن ُ

ابن قاسم ** األزهري راجي الكريم الراحم
هو ُ
قال محمد َ
ثان ايا :نَّسبته ولقبه:

َ
َ
رف
ونسـب
انتسب المؤ ّلـف  إلـى مـدن عريقـة شـهيرة،
شـائعة كبيـرة ،ف ُعـ َ
َ

ري) ،نسب عة إلى (:نزلة الب َقر) ،أو ( دار الب َقر) ،وهي من قرى مصر ،وهذه النّسبة
بـ(الب َق ّ
هي أشهر الن َّسب لديه.
المصري) نسب عة إلى ( مصر).
أيضا بـ(:
وعرف ع
ّ
األزهـري) ،أل ّنــه تفـر َن إلقــراء القــراءات يف
وأطلـق عليــه لقـب (:المقــرئ) ،و(
َ
ّ
الجامع األزهر بقاهرة مصر.
َ
اشتغل بعلم الحديث رواي عة ودراي عة.
أيضا بـ( المحدّ ث) ،ألنّه
و ُعرف ع
َ
اشتغل بعلم الفقه ّ
افعي.
وأطلق عليه لقب (:الفقيه) ،ألنّه
َ
الش ّ
ُ
أشياخه عندَ إجازته العالمية بلقب (:شمس الدن ين) .
ول ّقبه

البقـري يف دراسـتي وتحقيقـي لكتابـه القـ ّيم:
ـعت جـدًّ ا جـدًّ ا يف ترجمـة اإلمـام
توس ُ
ّ
( )8ينبغي أن ُيع َلم :أنّنـي ّ
اختصارا بـ( متن البقر ّية) يف القراءات السبع" ،ولذا فإنّني
المحررة المسمى
المقررة والفوائد
"القواعد
ع
ّ
ّ
ُ
سلنقل من دراستي سابقة ّ
البقري ،وأكتفي باإلحالة عليها غال عبا.
الذكر ترجم عة موجز عة لإلمام
ّ
المحررة.22 :
المقررة والفوائد
( )0ينظر :القواعد
ّ
ّ
(ُ )5مذهبة اإلشكال عن بعض كالم ذي الجالل :البيت.]8[:
المقررة.22 :
( )1ينظر :القواعد
ّ
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ثال اثا :كنـيته:
اشتهر المؤ ّلف بكنية (:أبو اإلكرام) .
راب اعاَّ :والدته:
ذكر أكثر أهل التّراجم ّ
البقري ُولـد سـنة )8289(:مـن الهجـرة ،وهـذا
أن اإلما َم
ّ
يوافق سنة )8620(:للميالد .
خامسا :شيوخه:
ا

ذكـر أبـرزهم،
أخذ الشيخ المؤ ّلف علومه عن جم َع غفيـر مـن العلمـاء ،وإليـك َ

مر ّتبين على حسب قدم وفياهتم:

 .8الشــيخ برهــان الــدّ ين إبــراهيم بــن إبــراهيم الل ّقــاينّ ،أخــذ عنــه الحــديث،
(ت8218هـ).
الحلبـــي ،أخـــذ عنـــه الحـــديث،
علـــي بـــن إبـــراهيم
 .0الشـــيخ نـــور الـــدّ ين
ّ
ّ

(ت8211هـ).

 .5الشــيخ زيــن الــدّ ين عبــد الـ ّـرحمن بــن شــحاذة اليمنـ ّـي ،قــرأ عليــه القــراءات،

(ت8222هـ).

ــع بـــه يف الفقـــه،
 .1الشـــيخ زيـــن الـــدّ ين ســـلطان بـــن أحمـــد ال ّ
مزاحـــ ّي ،انتفـ َ

(ت8222هـ)

ـابلي ،أخــذ عنــه الحــديث،
 .2الشــيخ شــمس الــدّ ين ّ
محمــد بــن عــالء الــدّ ين البـ ّ

(ت8222هـ) .

سادسا :تلمذته:
ا

ذكـر أبـرزهم
أخذ العلو َم عن الشيخ المؤ ّلف جمع كبير من أهل العلم ،وإليـك َ

مر ّتبين على حسب قدم وفياهتم:

المقررة.29 :
( )8ينظر :القواعد
ّ
المقررة.29 :
( )0ينظر :القواعد
ّ
المقررة ،62 :وما بعدها.
( )5ينظر :القواعد
ّ
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ّ .8
البقـري القـراءات،
اهري ،أخـذ عـن
محمد ا
ّ
لمنفلوطي الق ّ
الشيخ أحمد بن ّ
ّ

(ت8889هـ).

ّ .0
البقري القـراءات،
درس على
ّ
الحراينَّ ،
محمد ّ
محمد بن ّ
الشيخ إبراهيم بن ّ
(ت8802هـ).
محمد بن عبد البـاقي الدّ مشـقيَ ،
ّ .5
أخـذ عنـه القـراءات،
الشيخ أبو المواهب ّ
ّ

(ت8806هـ).

الحنفـي ،أخـذ عنـه القـراءات،
محمـد
الـرحمن بـن ّ
 .1الشيخ سعدي بـن عبـد ّ
ّ

(ت8250هـ).

ّ .2
ــم القـــراءات،
ــري ،أخـــذ عـــن البقـ ّ
ــي بـــن أحمـــد الكزبـ ّ
ــري علـ َ
الشـــيخ علـ ّ

(ت8862هـ) .

ساب اعا :مؤ َّلفاته:
وشـروحا سـديدة جل ّيـة ،وإليـك ذكـر
كتب الشيخ المؤ ّلـف كت عبـا مفيـدة علم ّيـة،
ع
َ
أهمها مر ّتب عة على وفق حروف الهجاء:
ّ
الساكنة والتّنوين ،والمدّ والقصر ،وال الفعل،
السن َّية يف أحكا النّون ّ
 .4العمدة ّ
القمرية ّ
والشمس ّية :
والل
ّ

ـين يــديك ،وســنتك ّل ُم عنــه بمزيـ َـد مــن التفصــيل يف
وهــو هــذا الكتــا الــذي بـ َ

المبحث ال ّثاين من هذا الفصل إن شاء اهلل.
ال بشرل م َّ
َّ
 .3فتح الكبي َّر المتع َّ
ذه َّبة َّ
َّ
بعض كل َّ ذي الجل َّل :
شكال عن
اإل

ـص
وهو :كتا يف شر منظومة
خص َ
البقري نفسـهُ " :مذهبـة اإلشـكال" ،وقـد ّ
ّ
المؤ ّلف كتابه هـذا يف تفصـيل الكـالم عـن أحكـام بعـض المسـائل المشـكلة يف علـم
والقراء
للقراء السبعة،
ّ
القراءات ،وهي :أحكامَ :ءالـــ َئــ َٰن يف موض َعي سورة يونس ّ
لمقررة ،62 :وما بعدها.
( )8ينظر :القواعد ا ّ
المقررة ،98 :وما بعدها.
( )0ينظر :القواعد
ّ
المقررة ،92 :وما بعدها.
( )5ينظر :القواعد
ّ
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والقــراء ال ّثالثــة ،وأحكــام:
للقــراء الســبعة،
المكــرر
ال ّثالثــة ،وأحكــام االســتفهام
ّ
ّ
ّ
للقراء السبعة ،وأحكامَ (:سو َءات) لورش عن نافع.
ﭽﯟﭼ ّ
المحررة :
المقررة والفوائد
 .2القواعد
ّ
ّ
ويفصلها ،ولألسـتاذ المفضـال المقـرئ
السبعة
وهو :كتا
ّ
ُ
القراء ّ
يوض ،قواعد ّ
القراء ّ
رائـع لـه ،أسـماأ:
نظـم ٌ
محمـد المشـهداينّ ٌ
الشيخ إبـراهيم بـن فاضـل بـن ّ
موئل ّ
لـما يطبع.
الدر ّية يف نظم
البقرية" ،وهو ّ
"الكواكب ّ
ّ
 .1م َّ
َّ
َّ
ذه َّبة َّ
َّ
الجلل :
بعض كل َّ ذي
شكال عن
اإل
ناظمها للكـالم عـن بعـض مشـكالت علـم القـراءات،
وهي :منظومة ّ
خصصها ُ
مهم عليها.
وكتا  (:فت ،الكبير المتعال) سابق الذكر شر
ٌّ
ثامناا :وفاته:
ــق علـــى ّ
أن ّ
الشـــيخ المؤ ّلـــف تـــو ّفي
ــب التـــاريخ وال ّتـــراجم أن تتّفـ َ
كـــادت كتـ ُ
سنة8888(:هـ) ،ثم ّ
الميالدي يوافق سنة )8600 (:للميالد .
إن التاريخ
ّ

*

*

*

محمد بن إبراهيم
( )8نال بدراسته وتحقيقه درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بغداد األستاذ الدكتور ّ
ثم طبع بدار المناهج ببغداد ،ط ،0سنة 8152ه.
المشهداينّّ ،
المقررة ،90 :وما بعدها.
( )0ينظر :القواعد
ّ
المقررة ،02 :وما بعدها.
( )5ينظر :القواعد
ّ
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املبحث الثاني :الكتاب
ويكون الكالم عن الكتا يف النقاط ال ّثماين اآلتية:
ّأو اال :اسم الكتاب:
الســاكنة والتّنــوين ،والمــدّ
الســن َّية يف أحكــا النّــون ّ
ورد اســم الكتــا  (:العمــدة ّ
القمرية ّ
والشمسـ ّية) يف ورقـة العنـوان مـن بعـض النُّسـخ
والقصر ،وال الفعل ،والل
ّ
المعتمــدة يف الدراســة والتّحقيــق  ،وكــذلك ورد يف أثنــاء مقدّ مــة المؤ ّلــف يف هــذا
َ

الكتا النّافع .
صريحا يف فهـارس بعـض المخطوطـات ،كفهـرس المكتبـة
ولذا ُذكر اسمه هذا
ع
الساكنة والتّنوين ،والمـدّ
السن َّية يف أحكا النّون ّ
األزهر ّية ،إذ جاء فيها اسمه (:العمدة ّ
القمرية ّ
والشمس ّية)  ،وكذلك يف خزانة التّراث .
والقصر ،وال الفعل ،والل
ّ
ثان ايا :توثيق نسبة الكتاب إلى المؤ ّلف:
الساكنة والتّنـوين ،والمـدّ والقصـر،
السن َّية يف أحكا النّون ّ
هذا الكتا  (:العمدة ّ
القمرية ّ
البقـري،
محمد
وال الفعل ،والل
والشمس ّية) ُ
ّ
ثابت النّسبة إلى مؤ ّلفه اإلمام ّ
ّ

واضـحا مـن بعـد ذكـر اسـم الكتـا يف عنـوان أكثـر
صريحا
تب اسم المؤ ّلف
ع
ع
إذ قد ُك َ

النّسخ المعتَمـدة يف الدراسـة والتّحقيـق  ،وكـذلك يف مطلـع جميـع النّسـخ ،إذ جـاء
َ
ُ
قاسـم
بـن
فيقول
فيها... (:
ُ
والرحمـة مـن ر نبـه محمـدُ ُ
الراجـي للعفـو ّ
المعرتف بذنبـه ّ
األزهري) .
البقري
ّ
ّ
البقري يف بعض فهارس المخطوطـات
وقد ُنسب هذا الكتا إلى مؤ ّلفه اإلمام
ّ
السـاكنة والتّنـوين ،والمـدّ والقصـر ،والم الفعـل ،والـالم القمر ّيـة
السـنية يف أحكـام النّـون ّ
( )8ينظر :ال ُعمدة ّ
ّ
والشمس ّية :النسخة :ع06 :و.
السنية :النسخة :أ. 852 :
( )0ينظر :ال ُعمدة ّ
( )5ينظر :فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهر ّية إلى سنة8561 :هـ.02 /8 ،
( )1ينظر :خزانة الرتاث .512 /22
السنية :النسخة :س22 :و ،ه8 :و ،ع06 :و.
( )2ينظر :ال ُعمدة ّ
السنية :النسخة :أ. 852 :
( )6ال ُعمدة ّ
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عزي إليه يف فهرس األزهر ّية  ،ويف خزانة التّراث .
ع
أيضا ،ولذا َ
ثال اثا :مـحتو الكتاب:
السـاكنة والتّنـوين،
خص َ
ّ
السـن َّية يف أحكـا النّـون ّ
ص المؤ ّلف كتابه هذا (:العمدة ّ
القمرية ّ
والشمس ّية) يف تفصيل الكـالم عـن بعـض
والمدّ والقصر ،وال الفعل ،والل
ّ
والسالم
أحكام علم التجويد ،وقد ابتدأ من بعد ذكر اسمه ونسبه بالحمدلةّ ،
والصالة ّ
َ
ذكر أنّه عازم على وضع مقدّ مة يف غاية االختصار ،سلله إ ّياها
ثم َ
محمد ّ ،
على نب ّينا ّ
بعض األصحا ّ ،
وأن اسمها (:العمدة السن ّية).
ُ
َ
اشتمل الكتا ُ بعض أحكام التّجويد ،وهي على النّحو اآليت:
وقد
 .8أحكام النون الساكنة والتنوين الخمسة.
 .0أحكام الميم الساكنة.
 .5أحكام الميم والنّون المشدّ دتين.
 .1أحكام المدّ .
 .2أحكام الالمات :الم الفعل ،والالم القمر ّية ،والالم ّ
الشمس ّية.

المرجـع
أعلم بالصـوا  ،وإليـه
ختم المؤ ّل ُ
ُ
ف كتابه هذا بقوله (:واهلل تعالى ُ
وقد َ
محم َد وعلى آله وأصحابه . 
ثم ص ّلى على نب ّينا ّ
والمآ )ّ ،
راب اعا :أهم ّية الكتاب:
ذكرهما:
تبدو أهم ّية هذا الكتا واضح عة جل ّية من وجهين ،إليك َ

ـم للغايــة لمــا اشـ َ
ّ .8
ـتمل عليــه مــن
إن كتــا البقـ ّ
الســن َّية) مهـ ٌّ
ـري هــذا (:العمــدة ّ
َ
عرض َ
َ
بلبيات شعر ّية لطيفة لم
فريد ألحكام التّجويد ،وجمع حروف بعض األحكام
توجد يف كتا َ آخر.
ُيس َبق
البقري إليها ،بل ال َ
ّ
ّ .3
إن موضوع هذا الكتـا هـو علـم التّجويـد ،وال يخفـى :أنّـه متّصـل ا ّت ع
صـاال
( )8ينظر :فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهر ّية .02 /8
( )0ينظر :خزانة الرتاث .512 /22
السنية :النسخة :أ. 812 :
( )5ال ُعمدة ّ
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مباشرا بالقرآن الكريم نفسه ،فشرف التّجويد من شرف القرآن الكريم نفسه.
ع
خامسا :مصادر المؤ ّلف يف كتابه:
ا

ال يخفىّ :
أن دراسة ّ
الشيخ المؤ ّلـف علـى مشـايخه الفخـام تعـدُّ أهـم المصـادر

علمــي التّجويــد والقــراءات القرآنيــة ،ومنهــا هــذا
لديــه يف كتابــة مؤ ّلفاتــه،
ّ
وخاصـ عة يف َ
الكتــا الــذي بــين أيــدينا ،مــع تعضــيده لــذكر األحكــام التّجويد ّيـة باألمثلــة الكثيــرة
الصحيحة من القرآن الكريم.
والمتنوعة ّ
ّ
سادسا :نسخ الكتاب المخطوطة:
ا

ذكرت كتب فهارس المخطوطات يف العا َلم ع
السـن َّية
نسخا عدة لكتا  (:العمدة ّ

القمريــة
الســاكنة والتّنــوين ،والمــدّ والقصــر ،وال الفعــل ،والــل
يف أحكــا النّــون ّ
ّ

ّ
البقري ،وقد و ّفقنـي اهلل تعـالى يف
محمد
ّ
والشمس ّية) لإلمام أبي اإلكرام شمس الدّ ين ّ
َ
صورة لسبع مخطوطات ،ولكن تب ّي َن لي ّ
أن اثنتين منهـا ليسـت كتـا
الحصول على
ال ُعمدة السن ّية ،بل هي لكتا َ
أيضـا ،جـاءت األولـى باسـم (:مقدّ مـة يف
آخـر
للبقـري ع
ّ
َ
الريـــاض بالمملكـــة العرب ّيـــة الســـعود ّية،
التجويـــد) ،وهـــي يف المكتبـــة المركز ّيـــة يف ّ
برقم/8225(:خ) ،والثانية باسم (:التّجويد لألطفال) ،وهي يف جامعة الملك سعود
الرياض ،برقم.)8820(:
يف ّ
َ
نسخ من كتا  (:ال ُعمدة السن ّية) ،وإليك تفصيل
بقي ّ
لدي صور لخمس َ
ولذلك َ

المعتمدة يف الدّ راسة والتّحقيق:
الوصف لتلكم النّسخ الخمس
َ
النّسخة األولى :ورمزها(:أ):

وهي نسخة بمكتبة الجامع األزهر يف القـاهرة ،وتحمـل رقـم 865[:مجـاميع]،
( )1212يف المكتبة ،وهي نسخة تامة ،بل هي مهمة ،إذ عليهـا تصـويبات وتعليقـات
ومقابلة قليلة .

( )8ينظر :فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهر ّية .02 /8
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حالة النسخة المخطوطة:
ّ
بخـط النّسـخ ،وخ ّطهـا واضـ ،غال عبـا ،وفيهـا أخطـاء يسـيرة،
ُكتبت هذه النسـخة
وهي مكتوبة بالمداد األسود ،وهي ضمن مجمـوع مـن )000(:ورقـة ،وهـي تقـع يف
وســــط المجمــــوع يف أربــــع ورقــــات بســــبع صــــفح َ
ات ،مــــن ورقــــة،) 852(:
كل صفحة منها85×89 :سم ،يف ّ
إلى ،) 812(:قياس ّ
كل صفحة :ثالثة وعشـرون
سطرا ،يف ّ
كل سطر :ما يقار إحدى عشرة كلمة ،وقـد كتبـت يف السـادس مـن شـهر
ع
جمادى األولى سنة8880(:هـ) ،أي :بعدَ وفاة اإلمام البقري َ
بسنة واحدة فقط .
ّ
النّسخة الثانية :ورمزها(:س):
أيضــا ،وتحمــل رقــم،]022[:
وهــي نســخة بمكتبــة الجــامع األزهــر يف القــاهرة ع
( )00091يف المكتبة ،وهي نسخة تامـة ،ولكنّهـا خلـو مـن التصـويبات والتعليقـات
والمقابلة .
حالة النسخة المخطوطة:
ُكتبت هذه النسخة ّ
ولكـن فيهـا
بخط النسخ ،وخ ّطها واضـ ،غال عبـا ،وهـي تا ّمـة،
ّ

يسيرا ،وهي تقع ضمن مجموع من )20(:ورقة ،وهـي تقـع يف آخـر المجمـوع
سق عطا ع
يف أربع ورقات بثماين صفح َ
ات ،من ورقة22(:و) ،إلى ،) 29(:قياس ّ
كـل صـفحة
سطرا ،يف ّ
منها85×89 :سم ،يف ّ
كـل سـطر :مـا يقـار عشـر
عشر ع
كل صفحة :تسعة َ

ـم ناســخها ،وا ّتفــق الفــران مــن كتابــة الكتــا الــذي قبلهــا
كلم ـات ،ولــم ُيعلــم اسـ ُ
سنة )8810(:من الهجرة النّبو ّية .
النّسخة الثالثة :ورمزها(:ز):

وهــي نســخة مكتبــة الجــامع األزهــر يف القــاهرة كــذلك ،وتحمــل رقــم،]26[:
( )5219يف المكتبة ،وهي نسخة تامة .
( )8ينظر :فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهر ّية .02 /8
السابق.
( )0ينظر :المصدر ّ
لسابق.
( )5ينظر :المصدر ا ّ
السابق.
( )1نظر :المصدر ّ
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حالة النسخة المخطوطة:
ُكتبت هذه النسخة ّ
ولكـن فيهـا
بخط النسخ ،وخ ّطها واضـ ،غال عبـا ،وهـي تا ّمـة،
ّ

يسـيرا جـدًّ ا ،وهـي تقـع ضـمن مجمـوع مـن )522(:ورقـة ،وهـي تقـع يف آخـر
سق عطا
ع
المجمــوع يف أربــع ورقــات بســبع صــفح َ
ات ،مــن ورقــة ،) 521(:إلــى،) 522(:
سـطرا ،يف ّ
كل صفحة منها81×02 :سم ،يف ّ
قياس ّ
كـل
كل صـفحة :أربعـة وعشـرون
ع
ـض الكتــب
ـن بعـ َ
ـم ناســخها ،ولكـ ّ
ســطر :مــا يقــار عشــر كلم ـات ،ولــم ُيعلــم اسـ ُ

ّ
الــرحمن الزمــرويتّ،
الموجــودة يف المجمــوع نفســه كانــت
بخــط :عبــده بــن عبــد ّ

سنة )8862(:من الهجرة النّبو ّية .
الرابعة :ورمزها(:هـ):
النّسخة ّ
وهي نسخة يف مكتبة الجامع األزهر يف القاهرة كـذلك ،وتحمـل رقـم،]090[:
( )00092يف المكتبة ،وهي نسخة تامة .
حالة النسخة المخطوطة:
ّ
بخـط النّسـخ ،وخ ّطهـا معتـاد ،وفيهـا أخطـاء يسـيرة ،وسـقط
ُكتبت هذه النسخة
أيضا ،وقد ُكتبت بالمداد األسود ،وهي تقع يف ضمن مجموع من )52(:ورقـة،
يسير ع
جاءت النسـخة يف خمـس ورقـات ،بعشـر صـفحات ،مـن ورقـة8(:و) ،إلـى،) 2(:
سطرا ،يف ّ
كل صفحة منها85×80 :سم ،يف ّ
قياس ّ
كل سطر:
عشر ع
كل صفحة :ثماني َة َ

مــا يقــار تســع كلمــات ،وهــي بخـ ّ
محمــد حمــادة ،وقــد ُكتبــت ســنة)8005( :
ـطّ :

للهجرة .
النّسخة الخامسة :ورمزها(:ع):
بالرياض ،وتحمل رقـم )8862(:يف
وهي نسخة يف مكتبة جامعة الملك سعود ّ
المكتبة ،وهي نسخة تامة ،وعليها تعليقات يسيرة .
( )8ينظر :فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهر ّية .02 /8
السابق.
( )0ينظر :المصدر ّ
السابق.
( )5ينظر :المصدر ّ
( )1ينظر :الفهرس ّ
اإلسالمي المخطوط /التّجويد .109 /0
العربي
ّراث
ت
لل
امل
الش
ّ
ّ
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حالة النسخة المخطوطة:
ّ
بخـط النّسـخ ،وخ ّطهـا معتـاد ،وفيهـا أخطـاء قليلـة ،وسـقط
ُكتبت هـذه النسـخة
ببعض العبارات ،وقد ُكتبت بالمداد األسود ،وهي يف ضمن مجموع ،جاءت النُّسخة
يف أربع ورقات ،بسبع صفحات ،من ورقة06(:و) ،إلى00(:و) ،قيـاس ّ
كـل صـفحة
سـطرا ،يف ّ
منها85×02 :سم ،يف ّ
كـل سـطر :مـا يقـار
كل صـفحة :اثنـان وعشـرون
ع

ّ
المكـي ،إذ كت َبهـا
العجيمـي
الـرحمن
اثنتَي عشرة كلمة ،وهـي
بخـط :حسـن بـن عبـد ّ
ّ
ّ
لنفسه سنة )8508( :للهجرة .

ساب اعا :منهج تحقيق الكتاب ودراسته:
البقري األمور اآلتية:
السن َّية) لإلمام
ُ
ّ
انتهجت يف الدّ راسة والتحقيق لكتا  (:العمدة ّ

 .8تحقيق اسم الشيخ المؤ نلف ،واسم كتابه ،وتوثيق نسبة الكتا إلى مؤ ّلفه.
نص الكتا من النّسـخة األولـى وفـق القواعـد المعروفـة يف الوقـت
 .0تحرير ّ
حرر ُتهـا برسـم المصـحف الشـريف
الحاضر ،باستثناء حـروف القـرآن الكـريم ،فقـد ّ
حرم عة له.
دون من النسخة األولى على الن َّسـخ األربـع األخـرى ،وتثبيـت مـا
 .5مقابلة ما ّ
بين النّسخ مـن اخـتالف أو سـقط أو تحريـف يف الهـامش معتمـدع ا يف التّحقيـق طريقـة
َ
أصال فيه؛ لتساوي النّسخ ك ّلها يف الجودة ،وعـدم تمـايز
الـمختار ،إذ لم أعتمد ع
الن ّ
ّص ُ
َ
واحدة منها.
نص الكتا ضب عطا مح َك عما ،إذ هو متع ّلق بـلعظم كـالم ،كـالم الملـك
 .1ضبط ّ
العالم ،معتمدع ا على ُكتب القراءات وغيرها من المراجع األصل ّية الكثيرة.
ّ
السـورة ورقـم اآليـة يف صـلب
 .2تخريج اآليات الواردة يف ّ
نص الكتـا بـذكر اسـم ّ
َ
مثال[:الننساء -]805:تخفي عفا عن كاهل الهامش.
داخل قوسين مر ّبعين -هكذا ع
الكتا
 .6تخريج المسائل المبحوثة يف الكتا من مصادرها األصلية المعروفـة لـدى
علمي التّجويد والقراءات.
المختصين،
ّ
ّ
وخاص عة من كتب َ
السابق.
( )8ينظر :المصدر ّ
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السني ُة يف أحكام النّون ّ
ال ُعمد ُة ّ

خاصة هبا ،هكذا. ... :
 .2تمييز اآليات القرآن ّية بوضعها بلقواس ّ
مزهرة ّ
 .9اإلشارة إلى موضع انتهاء صفحتَي المخطوطة األولى يف جميـع األوراق،
رامزا للوجه بـ(و) ،ولل ّظهر بـ( ).
ذاكرا موضع انتهاء الوجه والظهر م ععا ،ع
ع
ثامناا :نماذج لمخطوطات الكتاب:
ــدرج ههنـــا نمـــاذج لمخطوطـــات الكتـــا الخمـــس المعتمـــدة يف الدّ راســـة
نـ ُ
وال ّتحقيق:

الصــفحة األخيــرة مــن النّســخة
الصــفحة األولــى مــن النّســخة األولــى(:أ) .صــورة ّ
صــورة ّ
األولى(:أ).
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الصـفحة األولـى مـن النّسـخة :س .صـورة
الصـفحة العنـوان مـن النّسـخة :س .صـورة ّ
صورة ّ
الصفحة األخيرة من النّسخة :س.
ّ

الصفحة األخيرة من النّسخة :ز.
الصفحة األولى من النّسخة :ز .صورة ّ
صورة ّ
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الصـفحة
الصفحة األولى من النّسخة :ع .صورة ّ
صورة ّصفحة العنوان من النّسخة :ع .صورة ّ
األخيرة من النّسخة :ع.
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ص الكتاب احملقّق
الفصل الثّاني :نـ ّ
الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
وبه نستعين  ،وصلى اهلل على س ّيدنا محم َد وعلى آله وصحبه وسلم.
أ ّما بعدُ  :في ُ
الراجي للعفو
قول
ُ
والرحمة مـن ر نبـه محمـدُ
ّ
المعرتف بذنبه ّ
َ
األزهري مستعينعا باهلل متوك عّال عليه :
البقري
قاسم
بن
ّ
ّ
ُ
قدر َمن جو َد لكتابه  ،وأورثه من اصطفاه
الحمدُ هلل الذي أعلى َ
والسال ُم على س نيدنا محم َد ،وعلى آله وأصحابه.
أحبابه ،والصالة ّ
ئلت فيها من بعض األصـحا
وبعدُ  :فهذه مقدّ مة يف غاية االختصار ُس ُ

من أحبابه،

الصــوا  ،ومتعنــا بـالنظر إلــى وجهــه الكـريم يــو َم المــآ
اهلل لـي ولهــم وألهمنـا ّ

 ،نظـر
،

وسمي ُتها بـ:
ّ
( )8وبه نستعين :سقط من :س.
مرتين.
( )0يف :س :وعلى آله وعلى آله .أيّ :
( )5وبه نستعين  :....سقط من :ز .أ ّما بعدُ  :سقط من :س.
المعـرتف .وبعـد البسـملة يف :ع :وبـه نسـتعينُ ،
المعـرتف .ويف :سُ :
( )1يف :ز ،هـُ :
يقـول
ُ
ُ
يقـول
يقـول العبـدُ
المعرتف.
ُ
َ
سقط من :أ.
( )2بذنبه:
الراجي العفو.
( )6يف :ز ،س ،عّ :
البقري :سقط من :أ ،س ،ه ،ع.
()2
ّ
( )9يف :ز :ومتوك عّال عليه.
( )0يف :س :القرآن.
حرفت يف :ز :الكتابة من اصطفاه .ويف :ع :وأورثه من اصطفى.
(ّ )82
( )88يف :ز ،ع :بعض اإلخوان.
حـق
ف  ربه سبحانه أن يمتّعه بالنّظر إلى وجهه يو َم القيامـة ،ورؤيـ ُة وجـه اهلل تعـالى ٌّ
( )80دعا المؤ ّل ُ
َ
إحاطـــة وال كيفيـــة ،كمـــا قـــال ســـبحانه( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)
ألهـــل الجنـــة ،بغيـــر
[القيامــة ،]05 –00:وتفســيره علــى مــا أراد اهلل تعــالى وعلمــه ،وكـ ّـل مــا جــاء يف ذلــك مــن الحــديث
متـلولين بآرائنـا وال
الصحي ،عن رسول اهلل  فهو كمـا قـال ،ومعنـاه علـى مـا أراد ،ال نـدخل يف ذلـك ّ
وخالف يف ذلك الجهمية والمعتزلة ،وقولهم باطل مـردود بالكتـا والسـنة .ينظـر:
َ
متوهمين بلهوائنا،
ّ
شر العقيدة الطحاو ّية .022 /8
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الساكنة والتّنوين ،والمدّ والقصـر ،وال الفعـل،
السن َّية يف أحكا النّون
ّ
العمدة ّ
القمرية ّ
والشمس ّية.
والل
ّ

واهلل ُ
ينفع هبا عبا َده المسلمين ،وأن يجع َلها خالصـ عة لوجهـه الكـريم،
أسلل أن َ
َ
ووسيل عة لنجايت يو َم الدّ ين ،وهذا ُ
أوان ّ
الشروع يف المقصود ،بعون الملك المعبود.
المعبود.
الساكنة والتّنوين]
[ أحكا النّون ّ

أن الن َ
اهلل تعالى وإ ّياك ّ -
الساكنة والتّنوين لهمـا عنـد حـروف
ّون ّ
اع َلم -و ّفقني ُ
وإقلب ،وإخفا ٌء :
وإظهار،
الهجاء خمسة أحكا  :إد ا ٌ بغن ٍّة ،وإد ا ٌ بل ن ٍّة،
ٌ
ٌ
َّ
مان بغن ٍَّة يف أربعة أحر  ،يجم ُعها قو ُلكُ (:يومن) :
فيد
ُ
الساكنة يف الياء:ﭽ ﭰ ﭱﭼ[الننساء ،]805:ويف الـواو:ﭽﭵ
مثال إدغام النّون ّ
ﭶﭼ[البقــرة،]822:ويف المــيم :ﭽﮉ ﮊﭼ[إبــراهيم ،]08:ويف النّــون:ﭽﭗ

ﭘﭼ [الننساء.]8:
َ
المدغم يف اليـاء:ﭽ ﭱ ﭲﭼ[البقـرة ،]80:ويف الـواو :ﭽ ﭵ
ومثال التّنوين
ﭶ ﭷ ﭼ[النبل ،]88–82:ويف المـيم:ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ[الـربوج ،]00:ويف النـون:
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭼ[البقرة.]29 :

ـون الســاكن ُة واليــاء أو الــواو يف كلمـ َـة واحـ َ
ـدة فإنّهــا ال ُتــد َغم،
وإذا اجتمعــت النّـ ُ ّ

( )8النّون :سقط من :أ.
ُ
اهلل.
( )0يف :س:
وأسلل َ
( )5يف :ز ،ع :للنّجاة .ويف :س :لنجاةَ.
اهلل وإ ّي َ
اك.
( )1يف :س ،ز :و ّفقني ُ
الســاكنة والتّنــوين والمــدّ
( )2ينظــر :المـ َ
ـوجز يف التّجويــد819 :و ،وتحفــة نجبــاء العصــر يف أحكــام النّــون ّ
والقصر /مج ّلة كل ّية الشريعة .562 /0
يجب على
( )6يف :س :يجم ُعهاُ (:يومن) .ينظر :الكنز يف القراءات العشر  ،800 /8ومنظومة المقدّ مة فيما
ُ
قارئ القرآن أن يعلمه.2 :
( )2يف :س :والميم.
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َ
كلمـات :اثنــان يف
والواقـع يف القـرآن مــن ذلـك  / 852/أربـع
إظهارهـا،
ويجـب
ُ
ُ
ُ
الصــف،]1:
اليــاء ،واثنــان يف الــواو  ،وهــي:ﭽﮈﭼ[البقــرة ،]92:وﭽﯘﭼ[
ّ
وﭽﮧﭼ [الرعد ،]1:وﭽﮬﭼ[األنعام. ]00 :
ويد مان بل ن ٍّة يف حرفين يجم ُعها قولك (:رل).
ُ
الراء  :ﭽﭢ ﭣﭼ [البقرة ،]812:ويف الالم:ﭽ ﮂ
الساكنة يف ّ
مثال إدغام النّون ّ
َ
الـــــراء :ﭽﮥ ﮦﭼ
المـــــدغم يف
ﮂ ﮃﭼ [الننســـــاء ،]12:ومثـــــال التّنـــــوين
ّ
أدغـم بـال
ممـا
[البقرة ،]825:ويف الالم:ﭽ ﭚ ﭛﭼ[البقرة ،]0:وال ُ
َ
يقع يف القرآن ّ
َ
َ
واحدة أبدع ا .
كلمة
غن َة يف
ويظه َّ
ران عند ستّة أحر ٍ  ،يجم ُعها ُ
أوائل قولك :

إن َهب ُحــكم عا َد َخويفَ َغاد عيا ** ..........................
َ
الساكن ُة ن
ووقعت الن ُ
كلمة ويف كلمتين ،بخـالف التّنـوين ،فـال
أظهر يف
لكل ما َ
ّون ّ
ُ
ب ،وما ُأخف َي .
يكون ّإال من كلمتين ،وكذا ما ُقل َ
ُ
المظه َرة عند الهمزة من كلمة :ﭽ ﰊﭼ[األنعام،]06:
الساكنة
َ
مثال النّون ّ
ﰊﭼ[األنعـــــــام ،]06:وعنـــــــد الهـــــــاء :ﭽﰈﭼ[األنعـــــــام ،]06:وعنـــــــد
( )8يف :س :من ذلك يف القرآن العظيم .ز ،ع :من ذلك يف القرآن.
( )0يف :ع :اثنان يف الواو ،واثنان يف الياء.
السبع ،569 :ورسالة يف تجويد القرآن. 2 :
( )5ينظر :التّبصرة يف القراءات ّ
َ
الراء.
الساكنة بال غنّة يف ّ
( )1يف :ز :مثال النّون ّ
( )2بال غنّة :سقط من :ز ،ع.
َ
السبعة يف القراءات ،806 :وكنز المعاين يف شر حرز األماين .215 /8
( )6يف :أ ،ز :يف كلمة أبدع ا .ينظرّ :
( )2حروف اإلظهار هي حروف الحلق الستّة نفسها ،وقد جمعها اإلمام البقري ههنا بنصف َ
بيـت ،وجع َلهـا
ّ
َ
ُ
ُ
َ
بي نفسه حي َن جم َعها ّ
على ترتيب ّ
اطبي بنصف بيت بقوله:
الش ّ
الشاط ّ
ُ
وعندَ ُح ُروف الحلق لل ُك نل أظه َرا ** أال ها َج ُحكم عم خاليه ُغف َال
ينظر :حرز األماين ووجه التّهاين ،00 :رقم البيت ،)090(:والتّبصرة ،566 :ورسالة يف تجويد القرآن2 :و.
السبع  ،025 /8والنّشر يف القراءات العشر .00 /0
( )9ينظر :اإلقناع يف القراءات ّ
( )0سقط :المظهرة :من :أ.
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الحــــاء:ﭽﮌﭼ[الكــــوثر ،]0:وعنــــد العــــين:ﭽﭭﭼ [الفاتحــــة ،]2:وعنــــد
الخاء:ﭽﭜﭼ[المائدة ،]5:وعند الغين :ﭽﭩﭼ[اإلسراء.]28:
المظهرة عندَ الهمزة من كلمتين :ﭽ ﭘ ﭙﭼ[البقرة،]60:
الساكنة
َ
ومثال النون ّ
فصلت ،]10:وعندَ
وعندَ الهاء :ﭽ ﯭ ﯮﭼ[الحشر ،]0:وعندَ الحاء:ﭽ ﮞ ﮟﭼ[ ّ
العــين:ﭽﮌ ﮍﭼ[الننســاء ،]822:وعنــد الخــاء:ﭽ ﯭ ﯮﭼ[البقــرة ،]822:وعنــد
الغين:ﭽ ﯧ ﯨﭼ [األعراف.]15:
المظهر عندَ الهمزة :ﭽﭻﭼﭼ[اإلسراء ،]60:وعنــــــــــــــدَ الــــــهاء:
ومثال التّنوين
َ
ﭽ ﭷ ﭸﭼ [الرعــد ،]2:وعنـــدَ الحـــاء:ﭽ ﯲ ﯳﭼ[الننســـاء ،]06:وعنـــدَ
العين :ﭽ ﯼ ﯽﭼ[البقرة ،]898:وعندَ الخاء :ﭽﰇ ﰈﭼ[لقمان ،]51:وعنـدَ
الغين :ﭽ ﯧ ﯨﭼ[فاطر. ]09:
ويقل َّ
ميما مخف َّي اة بغن ٍَّة عند الباء ،م ُ
الساكنة عـندَ الباء من كلمة :
ثال النّون ّ
بان ا
ﭽ ﭹﭼ[البقرة ،]58:ومن كلمتين :ﭽ ﮪ ﮫﭼ[البقرة ،]02:ومثال التّنوين
ُ
الحج. ]68:
واليكون ّإال من كلمتين :-ﭽ ﮥ ﮦﭼ[ ّ
عشـر حر عفـا ،يجم ُعهـا
أيضا عند باق الحرو  ،وهـي خمسـ َة
ويخفيان مع الغن َّّة ا
َ
أوائل كلمات قولي:
تعالى ثناء ّ
جل دن ذا زكي سنا ** شفا ُصن ضيا عء طب ُظبا يف قرا ك ّفي
وقــد جمعــت علــى ترتيـ َ
ـب غيــر ترتيــب الحــروف ،وجمع ُتهــا لـ َ
ـك علــى ترتيــب
اهلل تعالى.
الحروف
َ
لتنتفع 859/و /بذلك إن شا َء ُ
السبع.10 ،18 :
الساكنة والتّنوين ،006 :وغيث النّفع يف القراءات ّ
( )8ينظرُ :نزهة المشتغلين يف أحكام النّون ّ
َ
كلمة :سقط من :س.
( )0من
السديد يف علم التّجويد.65 :
( )5ينظر :الهادي يف القراءات السبع ،820 :والقول ّ
( )1يف :ز :زيادة :دون.
اهلل تعالى .ويف :ز :وقد جمعـت علـى غيـر
( )2يف :أ :وقد ُجمعت على ترتيب الحروف لينتفع بذلك إن شا َء ُ
الصوا .
وهو
ه،
س،
من
أعاله
والمثبت
لتنتفع هبا.
ترتيب الحروف ،وجمع ُتها لك على ترتيبها
ّ
َ
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َ
ُ
كلمة :ﭽ ﭢﭼ[البقرة ،]92 :وعند ال ّثاء:
الساكنة عندَ التّاء من
مثال إخفاء النّون ّ
ﭽﯜﭼ[آل عمــــران ،]56:وعنــــد الجــــيم:ﭽ ﮪﭼ[األعــــراف ،]61:وعـــــندَ
الــدّ ال:ﭽﯞﭼ[البقــرة ،]00:وعنــدَ الـ ّـذال:ﭽﭴﭼ[الرعــد ،]2:وعنــد الـ ّـزاي:
الســــين:ﭽ ﮟﭼ [اإلســــراء ،]85:وعــــــــــــندَ
ﭽﮅﭼ[األنعــــام ،]00:وعنــــدَ ّ
ّ
الصــاد:ﭽﰊﭼ[البقــرة،]096:
الشيــــــــــــــــن :ﭽﮣﭼ[الواقعــة ،]52:وعنــدَ ّ
الضاد :ﭽﭜﭼ[هود ،]90:وعنـدَ ال ّطـاء:ﭽ ﯙﭼ [األنبيـاء،]65:
وعـــــــــــندَ ّ
وعــــــــند ال ّظــــــــــــــاء :ﭽ ﯻﭼ [البقرة ،]860:وعندَ الفاء :ﭽﭤﭼ [البقرة:
 ،]5وعندَ القـاف :ﭽﯨﭼ [يـس ،]05:وعنـدَ الكـاف :ﭽﮒﭼ [النحـل:
. ]95
ومثـ ُ
الســــاكنة عنــــدَ ال ّتــــاء مــــن كلمتــــين :ﭽﮃ ﮄﭼ
ـــال إخفــــاء النــــون ّ
[األنعـــام ،]852:وعنـــد ال ّثـــاء :ﭽ ﮜ ﮝﭼ[األعـــراف ، ]9:وعنـــد الجـــيم :ﭽ ﰁ

ﰂﭼ[الشــعراء ،]22:وعنــدَ الــدّ ال :ﭽ ﯰ ﯱ ﭼ[البقــرة ،]05:وعنــدَ الـ ّ
ـذال :ﭽ ﮜ
الســـين :ﭽ ﭵ
ﮝﭼ [النســـاء ،]80:وعنـــد الـ ّ
ــزاي:ﭽﮍ ﮎ ﭼ[فـــاطر ،]9 :وعنـــدَ ّ

ﭶﭼ [الــــمــــــــز نمل ،]02:وعنــــدَ ّ
الشــــين :ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ[يــــونس ،]5 :وعنــــدَ
الـــــصـــــــاد :ﭽ ﯹ ﯺ ﭼ[ ُّ
الضـــاد :ﭽﭼ ﭽﭼ [يـــونس:
الشـــورى ،]15:وعنـــدَ ّ
ّ
 ،]829وعندَ ال ّطاء :ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ[األنعام ،]0:وعند ال ّظاء:ﭽ ﰈ ﰉ ﭼ [سبل، ]00 :
وعنـــدَ الفـــاء :ﭽﭩ ﭪﭼ [المائـــدة ،]66:وعنـــدَ القـــاف :ﭽ ﯱ ﯲﭼ[البقـــرة:
( )8يف :ز:ﭽ ﯽﭼ[الشــعراء ،]002:وعنــد الكــاف:ﭽ ﮐﭼ[غــافر .]98:ويف :س ،هـــ ،ع :وعنــد
أيضـا .وينظـرُ :نزهـة المشـتغلين ،528 :وتحفـة نجبـاء
الكاف :ﭽﮐﭼ .وهما مثاالن صـحيحان ع
العصر /مج ّلة .529 /0
( )0يف :ز:ﭽ ﭡ ﭢ ﭼ[البقــرة .]02:وهــو مثــال صــحي .،ويف :أ ،س ،هـــ ،ع :زيــادة ليســت مــن القــرآن،
وهي (:من َث َوا ).
أيضا.
( )5يف :ز :ﭽ ﭚ ﭛﭼ [النّساء .]819:وهو مثال صحي ،ع
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 ، ]889وعندَ الكاف :ﭽ ﭯ ﭰﭼ[البقرة.]861:
ُ
ومثال إخفاء التّنوين عندَ التّاء:ﭽﭘ ﭙﭼ[البقرة،]02:وعند ال ّثاء :ﭽ ﯳ
ﯴﭼ[البقـــرة ،]00 :وعنـــد الجـــيم  :ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ[الكهـــف ،]9 :وعــــــــــــــندَ
الــــــــــــدّ ال :ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ[الطـــور ،]12 :وعنـــدَ الـ ّ
ــذال :ﭽ ﰅ ﰆ ﭼ[الـــــــحاقة:
الســــــين:ﭽﮁ
 ،]50وعنــــــد
ّ
الــــــزاي :ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ[الكهــــــف ،]12:وعنــــــدَ ّ

ﮂﭼ[الننســــاء ،]0 :وعنــــدَ ّ
الشــــين:ﭽ ﭽ ﭾﭼ [اإلســــراء ، ]5 :وعنــــدَ
الضــاد :ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ[المؤمنــون:
الصــاد:ﭽ ﮢ ﮣ ﭼ [يوســف ،]0 :وعنــدَ ّ
ّ
 ،]826وعـندَ الـ ّطاء :ﭽ ﭷ ﭸﭼ[الصا ّفات ،]52:وعند ال ّظاء :ﭽﭳ ﭴ ﭼ [آل
عمران ، ] 882 :وعندَ الفاء :ﭽ ﯛ ﯜﭼ[التوبـة ،]25 :وعنـدَ القـاف:ﭽ ﭪ

ﭫ ﭼ[ســبل ،]22 :وعنــدَ الكــاف :ﭽ ﭒ ﭓﭼ[الواقعــة ، ]22 :فهــذه خمســة
وأربعون ع
مثاال لإلخفاء.
الساكنة]:
[ أحكا الميم ّ

الساكن ُة بغن َّة يف َ
َ
وتدغ ُم
ظه ُـر عنـدَ
ميم مثلها ،و ُتخ َفى م َعها عنـدَ البـاء ،و ُت َ
الميم ّ
ُ

باقي الحروف.
الساكنة يف َ
ميم مثلهـا :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [األنـــــــــــــــــــــبياء:
مثال إدغام الميم ّ
 ،]10ﭽﯘ ﯙﭼ [النمل. ]60 :
ومثــال إخفائهــا :/ 859/عنــدَ البــاء ،ويســمى إخفــا عء شــفو ًّيا :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭼ
( )8يف :س ،ز ،ع :ﭽ ﭩ ﭪﭼ [البقرة.]02:
( )0الجيم :سقط من :هـ.
(ُ )5ح ّرفت يف :ز ،ع إلىَ (:قو عما َشاكري َن) .وهو ال يوجدُ يف القرآن الكريم.
( )1يف جميع النسخ :أ ،س ،ز ،هـ ،ع (:قو عما ظالمين) .وليس يف القرآن هذا اللفظ.
( )2ينظر :التّحديد يف اإلتقان والتّجويد ،882 :وما بعدها ،و ُنزهة المشتغلين.520 :
( )6يف :ز :يف مثلها ،و ُتخ َفى .ويف :هـ :يف َ
ميم ،و ُتخ َفى.
( )2ال يخفـىّ :
الرعايــة لتجويــد القــراءة
أن األصــل يف رســم المثــال األخيــر يف غيــر القــرآنَ (:أم َمــن) .ينظــرّ :
وتحقيق لفظ التالوة ،055 :واإلقناع .009 /8
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[سبل ،]9:ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ[األنبياء. ]02:
إظهـارا شـفو ًّيا :
لتقـيس عليهـا ،ويسـمى
ومثال إظهارها عندَ باقي الحروف
َ
ع
ﭽﭿ ﮀ ﭼ[فـــــــــــاطر ،]12:ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ[ال ُّ
طـــــــــــور ،]12 :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ [الفاتحة ،]0 :وقس على ذلك .
[ أحكا الميم والنّون المشدَّ دتين]:
وتثبت الغن ُة يف الميم والنّون المشدّ دتين ،ويسمى َ
الحـرف حر عفـا أغـن،
ذلـك
ُ
ُ
ويسمى غنة التّشديد .
متحركين بالحركات ال ّثالث  ،مثال الميم المفتوحة المشددة:ﭽ ﯤﭼ
ويقعان
ّ

ﯤﭼ [البقـــــرة ،]09 :ومثـــــال المكســـــورة :ﭽ ﭒﭼ[المز نمـــــل ، ]8:ومثـــــال
المضمومة:ﭽﭖﭼ [المائدة.]28:
ومـــــــــــــــــــــثال الــــــــــــــنّون المفتوحــــة المشــــددة:ﭽﭘﭼ[البقــــرة،]02:
والمكســـــــــورة :ﭽﭘﭼ [البقـــــــــرة ،]59 :ومثـــــــــال المضـــــــــمومة :ﭽﭘﭼ

[األعراف. ]828:

السبع.22 :
( )8ينظر :شر طيبة النشر يف القراءات العشر  ،022 /8وغيث النفع يف القراءات ّ
( )0يف :س ،ز ،هـ ،ع :عندَ بعض.
ويسمى شفو ًّيا.
( )5يف :س:
ّ
( )1ينظر :التّمهيـد يف معرفـة التّجويـد ،000 :ومـا بعـدهاُ ،
الرسـالة يف علـم
وخالصـة ال ُعجالـة يف بيـان مـراد ّ
التّجويد .002 /8
( )2الحرف :سقط من :أ.
( )6يف :ز :تشديد .ويف :س :أغن مشدد .ينظر :التّحديد ،862 :وشر المقدّ مة الجزر ّية.801 :
متحركينّ ...
وتلخرت هذه العبارة يف النسختين :أ ،ز إلـى بعـد :ﭽ ﭖ ﭼ ،وسـقطت
( )2يف :أ ،هـ :ويقعا
ّ
من :س.
( )9يف :ع :ومثال المـيم المفتوحـة :ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ[السـجدة ،]80:والمكسـورة :ﭽ ﮆ ﮇ ﭼ[المائـدة:
 .]886وهما مثاالن صحيحان.
الرعاية:
( )0ﭽ ﭘ ﭼ :سقط من :ز .ويف :ع :ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ[التغابن ،]9:مع تقديم أمثلة النّون .وينظرّ :
والموض ،يف التّجويد.02 :
،012
َ
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ُ
الساكنة مخففـ عة ومشـدد عة ،
هذا
الساكنة والتّنوين ،والميم ّ
حاصل أحكام النّون ّ
وكذلك النّون.
[ أحكا المدّ ]:
الســاكنة
الســاكنة المضــموم مــا قب َلهــا ،واليــاء ّ
وأ ّمــا المــدّ  :فحرو ُفــه ثالثــة :الــواو ّ

ُ
مفتوحـا  ،واجتمعـت
يكـون مـا قب َلهـا ّإال
السـاكنة ،وال
ع
المكسور ما قب َلها ،واأللـف ّ
ال ّثالثة بقيودها يف قوله تعالى :ﭽ ﮙﭼ[هود. ]10:
يسمان حر َفي ل َ
انفت ،ما َ
ين ال مدّ  ،فال تمدُّ يف نحو:
أ ّما إذا َ
قبل الواو والياء فإنّهما ّ
ﭽﮘﭼ[آل عمران ،]06 :وﭽ ﭢ ﭼ[الفرقان ، ]5 :ونحوهما.
وللمــدن ســببان :همــز وســكون ،فــال تمــدُّ ّإال إذا وجــدَ واحــد منهمــا ،فــإن لــم
يوجد كان المدُّ طبيع ًّيا ،كقولـه تعـالى :ﭽ ﭢ ﭣﭼ[الفاتحـة ،]2 :وﭽ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ[الفاتحة ]1– 5:إذا وصلتَها بما بعدَ ها .
َ
ّ
ُ
ذات الحرف ّإال به .
ف على
بيعي :ما ال يتوق ُ
سبب ،وال تقو ُم ُ
وضابط المدن الط ّ
به .
فإذا مددنا ُه ألجل َ
ٍّ
ولكـل مـن القسـمين
انقسـم قسـمين :متّصـ َل ومنفصـلَ،
همـز
َ
( )8يف :ز :مد َغم عة أو مخفف عة أو مشدد عة.
الساكنة المكسور ما قب َلها.
( )0يف :سُ :ك ّررت ههنا عبارة :والياء ّ
مهمـة يف
( )5ينظر :رسالة يف تجويد القرآن82 :و ،ومنظومة األداء يف القراءات والتّجويد /ضمن :مجموعة ّ
التّجويد والقراءات.028 :
( )1يف :س ،ز :ﭽ مـَــيۡ َ
تﭼ ،ول ُيعلم ّ
أن فيه قراء َتين :بتخفيف اليـاء وتشـديدها :ﭽ ﯴﭼ[األعـراف،]22:
ّ
والكسـائي
ينطبق ّإال على قراءة التّخفيف ،وقـد قـرأه عاصـم مـن روايـة حفـص ،وحمـزة
ُ
وأن المثال ال
ّ
وخ َلـف بالتّشــديد ،وقــرأه البــاقون بــالتّخفيف .ينظــر :المبســوط يف القــراءات العشــر ،812 :والكنــز يف
القراءات العشر .822 /8
( )2إذا :سقط من :هـ.
يوجد.
يوجد .ويف هـ ،س ،ع :فإذا لم َ
( )6يف :زّ :إال إن وجدَ واحد منهما ،فإذا لم َ
الموض ،809 :،وكنز المعاين .186 /8
( )2ينظر:
َ
( )9يف :س ،ع :ذات الحروف ّإال به .ينظر :التّحديد ،822 :ومنحة ذي الجالل.02 :
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ضابط يم ّيزه.

َ
ُ
كلمـة واحـدة،
حرف المدّ والهمز يف
فضابط المدن المتّصل850/و :/أن يليتَ
ُ
َ
َ
ُ
كلمة أخرى .
كلمة والهمز يف ّأول
حرف المدّ يف
وضابط المنفصل :أن يليتَ
ُ
مثـال المــدن المتّصــل إذا كــان َ
ُ
قبـل الهمــز واو :ﭽ ﯗﭼ[القصــص ،]26:ومثــال
الحجرات ،]0:ومثال األلف :ﭽ ﯟﭼ[الننساء ،]15:وﭽ ﮏﭼ
الياء :ﭽ ﮩ ﮪﭼ[ ُ

[البقرة. ]02:
ومثال المدن المنفصل إذا كان َ
ُ
قبـل الهمـز واو  :ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ[البقـرة،]81 :
ومثــال اليــاء :ﭽ ﭸ ﭹﭼ[البقــرة ،]052:ومثــال األلــف :ﭽﮜ ﮝﭼ[البقــرة:
. ]08

َ
كلمـي ،والز َم حـريفّ،
انقسم إلى ثالثة أقسـام  :الز َم
سكون
وإذا مددناه ألجل
َ
ّ

وعارض:

ُ
الكلمـي المثقـل :أن يــليتَ بعـدَ حـرف المـدن حــرف مشـدد ،مثـال األلــف
فضـابط
ّ

كقوله تعالى:ﭽ ﭲ ﭳﭼ[الفاتحة ، ]2:ومثال الواو :ﭽ ﮪﭼ[الزمر،]61 :
 ،]61ولم يلت يف القرآن ُ
مثال الياء .
كلمـي مخفـف ،كقولـه تعـالى:
وقع بعـدَ حـرف المـدّ سـكون قيـل لـه :الزم
فإن َ
ٌّ

( )8يف :ز :فضابط المتّصل أن يليتَ بعدَ  .ويف :هـ ،ع :فضابط المتّصل أن يليتَ.
الســبع،816 :
( )0يف :أ :يف ّأول أخــرى .ينظــر يف نــوعَي المــدّ المتّصــل والمنفصــل :التّيســير يف القــراءات ّ
وخالصة ال ُعجالة  ،100 /8وما بعدها.
( )5و ﭽ ﮏﭼ :سقط من :أ ،س .ينظر :اإلقناع  ،162 /8وما بعدها ،ومنظومة المقدّ مة.9 :
( )1يف :س ،ز ،هـ :ومثال المنفصل.
( )2يف :س :إذا كان الهمزة واو.
السبع المشهورة ،50 :ومنحة ذي الجالل.09 :
( )6ينظر :االكتفاء يف القراءات ّ
( )2أقسام :سقط من :أ ،س ،هـ ،ع.
( )9يف :ز ،هـ ،ع :كقوله تعالى:ﭽﭲﭳﭼ مثال األلف .ويف :س :زيادة :آمين ،وسقوط :مثال األلف.
( )0ينظر :التّمهيد يف معرفة التّجويد ،526 :ورسالة يف تجويد القرآن. 82 :
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ﭽﯴﭼ يف موض َعي يو ُنس[ . ]08 ،28
حرف هجاؤه علـى ثالثـة أحـر َ
َ
وضابط الالزم الحريفّّ :
حـرف
ف أوسـطها
كل
ُ
ُ
ُ
ويجمـع
يكون ّإال يف فـوات ،ال ّس َـور،
مدٍّ  ،كقوله تعالى :ﭽ ﮉﮊ ﮋﭼ[الق َلم ،]8 :وال
ُ
نقص) .
عس ُل ُكم َ
ما يف فواتحها قو ُل َك َ (:
فإن َ
السـور
كان هجاؤه حرفين ال يمـدُّ ّإال مـدًّ ا طبيع ًّيـا ،والواقـع منـه يف فـواتّ ،

ُ
حي طاهر) .
ستّة ُ
أحرف يجم ُعها قولكٌّ (:
ـيس يف وســطه
ـرج بقولنــا (:أوس ـ ُطها حـ ُ
ـرف مــدٍّ ) نحــو (:ألــف)  ،أل ّنــه لـ َ
وخـ َ
حرف مدٍّ .
ُ
َ
يكون مـث ّق عال كمـا
الكلمي ،وقد
عكس
يكون مخ ّف عفا
واألكثر يف الالزم الحريفّ أن
َ
ُ
ّ

الســـين إذا أدغمـــت يف المـــيم
يف الـــالم إذا ُوصـــلت بـــالميم  ،ونـــون ّ

بلوائـــل

ُّ
دغمت يف الواو .
الش َعراء[،]8
َ
والقصص[ ،]8ونون :ﭽ ﭬ ﭼ[يس ]8 :إذا ُأ َ
الس ُ
ـكون
ومثال المدّ العارض الموقوف عليه ،وضاب ُطه :/ 850/ما َ
عرض له ّ
حرفت يف :أ ،س ،هـ :موضع يو ُنس .ينظر :اإلقناع  ،520 /8وشر المقدّ مة الجزر ّية.082 :
(ّ )8
َ
كل كلمة هجاؤها ،ويف زٌّ :
( )0يف :أ ،هـ ،عّ :
كل هجاؤه.
( )5قو ُلك :سقط من :أ.
نقـص عسـ ُلكم.
تب على هـامش :أ :يف األصـل :سـلعكم قـنص .وهـذا مثبـت يف :ز ،هــ .ويف :س ،عَ :
( )1ك َ
ينظر :منحة ذي الجالل.881 :
( )2يف :أ ،ع :هجاؤها حرفين ال يمدُّ  .ويف :س :لم يمد.
ّ
( )6ال يخفىّ :
أحـرف ال سـتّة،
خمسـة
السـور
بعـض
بلوائـل
عة
ط
المق
األحرف
أن ما كان هجاؤُ ه حرفين من
ُ
ُ
نفسـه أعـاله مـن بعـدُ  .ينظـر:
ذكر المؤ نل ُ
حي ُ
ـف ُ
طه َر) ،إذ األلف ال مد فيه كما َ
وهي مجموعة بقولكٌّ (:
السديد يف علم التّجويد.885 :
سراج القارئ المبتدي ،62:والقول ّ
( )2يف :س :وخرج بقولنا (:أوسطها) نحو مدّ األلف.
( )9نحو ألف ألنه  :....سقط من :ع .والمعنىّ :
حرف مدٍّ  ،كما قال ّ
اطبي:
ُ
أن هجاء (:ألف) ليس فيه
الش ّ
ليس ساكن وما يف ألف من حرف مدٍّ ف ُيم َطال
ويف نحو :طه
القصر إذ َ
ُ
وينظـــر :اإلقنـــاع ،129 :والتّمهيـــد يف معرفـــة التّجويـــد ،521 :ومنظومـــة حـــرز األمـــاين ،89 :رقـــم
البيت.)829(:
حرفت يف :س :كما يف الالزم إذا بالميم.
(ّ )0
حرفت يف :ز :يف النّون.
(ّ )82
الش َعراء  :...سقط من :ز ،ع .ينظر :اإلقناع ُ ،192 /8
( )88بلوائل ُّ
وخالصة ال ُعجالة .111 /8
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ألجل الوقف ،كقوله تعـالى:ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ[فـاطر ،]09:وﭽ ﭑ ﭒﭼ

[اإلسراء ، ]822 :و ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ[الفاتحة. ]0:
[ أحكا الل ]:
وأ ّمــا الــالم :فهــي علــى ثالثــة أقســام  :الم الفعــل ،والــالم القمريــة ،والــالم
الشمسية:
[ أحكا ال َّ
الفعل]:
كثيرا ،وقـد تلح ُقـه يف وسـطه
فهي الالحق ُة آلخر الفعل الماضي ع
فل ّما الم الفعلَ :

علــــى قلــــة ،فل ّمــــا مــــا تلح ُقــــه يف آخــــره فكقولــــه تعــــالى :ﭽ ﮧﭼ[البقــــرة،]51:
وﭽﯞﭼ[البقرة ،]802 :وﭽ ﮫﭼ [البقرة ،]00 :وﭽ ﯘﭼ[البقرة.]828:
وأ ّما ما تلح ُقه يف وسطه :فكقوله:ﭽ ﮪ ﮫﭼ[آل عـــــــــــمــران،]822 :
ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ [الصا ّفات ،]810 :ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ[ال ُّطور. ]08:
ُ
تكون يف آخر فعـل األمـر ،كقولـه تعـالى:ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ[الصـافات:
وقد
إظهارها يف جميع القرآن من هذه الم ُثل وما شاك َلها .
يجب
 ،]89فهذه الالم
ُ
ُ
القمرية]:
[ أحكا الل
ّ

إظهارها كذلك يف جميع
ويجب
عشر حر عفا،
ُ
ُ
وأ ّما الالم القمر ّية :فحرو ُفها أربع َة َ
َ
فقلت :
فت ،اهلل به على ترتيب الحروف،
ُ
القرآن ،وقد جمع ُتها يف أوائل كلم بيت َ
علم غيب فتعى ** قد َ
َ
والها يق عظا
كان مجدع ا هديا ع
إذبان جود حال ُخذ َ
مثـ ُ
ـال الــالم عنــدَ الهمــزة :ﭽﮞﭼ[البقــرة ،]55:وعنــدَ البــاء:ﭽﭴ ﭵﭼ
( )8يف :أ :زيادة ،وهي :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ.
( )0ينظر :التّحديد ،821 :ورسالة يف تجويد القرآن88 :و.
َ
ثالثة ،ويف :ز :وأ ّما الالم على ثالثة أقسام ،والمثبت من :س ،هـ ،ع.
( )5يف :أ :وأ ّما الالم :فهي على
( )1يف :ز :تقديم وتلخير يف العبارة والتّمثيل.
( )2وما شاك َلها :سقط من :س .ينظر :التّحديد ،820 :وما بعدها ،والموض ،يف التّجويد.820 :
فقلت .ينظر :رسالة يف تجويد القرآن ، 9 :ومنحة ذي الجالل.25 :
فت ،اهلل علي .مع إسقاطُ :
( )6يف :سَ :
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[البلــد ، ]8:وعنــدَ الجــيم:ﭽﯪ ﭼ[الــذاريات ،] 5 :وعنــدَ الحــاء :ﭽ ﮊ ﭼ

ــــــــج ،]02:وعنـــــــــدَ الخـــــــــاء :ﭽ ﮱ ﯓﭼ[العاديـــــــــات ،]9:وعنـــــــــدَ
[الحـ ّ
العين:ﭽﮕﭼ[العاديات ،]8:وعندَ الغـين:ﭽ ﮫﭼ [التوبـة ،]62:وعنـدَ
الفـــاء :ﭽ ﭑ ﭼ [الفجـــر ،]8:وعنـــدَ القـــاف:ﭽ ﭜ ﭼ[القارعـــة ،]8:وعنـــدَ
الكاف:ﭽ ﮎﭼ [الرعـد ،]0:وعـــــندَ المـيم:ﭽ ﮏﭼ[الرعـد ،]0:وعـــــندَ
الـــــهاء:ﭽ ﯜﭼ [البقــرة ،]806:وعنــدَ الــواو:ﭽﮪﭼ[البقــرة ،]055:وعنــدَ
الياء:ﭽ ﮬ ﮭ ﭼ[األعراف. ]856:
[ أحكا الل ّ
الشمس ّية]:

عشــر حر عفــا
يجــب إدغا ُمهــا يف جميــع القــرآن ،وهــي أربعــ َة
والــال ُم الشمســ ّية
ُ
َ
أيضا 812/و ،/وقد جمع ُتها يف أوائل كلم َ
فقلت :
بيت على ترتيب الحروف،
ُ
ع
فقلت :
ُ
َ
سمحا ُشم ص َ
َصرا
ضيف َطوى ًّ
دق
ذاكرا ر ًّبا زكا
ع
ظال َله ن َ
ُتب ُث ّم دم ع
المدغمة يف التّـاء:ﭽ ﭑﭼ[التوبـة ،]880:ويف ال ّثـاء:ﭽ ﭱ
مثال الالم
َ

ﭲﭼ [إبـــــــراهيم ،]02:ويف الـــــــدّ ال:ﭽ ﭺ ﭻﭼ[ص ،]16:وفـــــــــــــــــي
الـــــــــــــــذال:
ــــــراء:ﭽﭓ ﭔﭼ[الفاتحـــــــة ،]8:ويف
ﭽ ﯤﭼ[الـــــــذاريات ،]8:ويف الـ ّ
الســـين :ﭽ ﮫﭼ[النّازعـــات ،]1:ويف
الـ ّ
ــزاي:ﭽﭔﭼ[الصـــافات ،]0:ويف ّ
أيضا.
( )8يف :س ،ز ،هـ ،ع :ﭽﭗ ﭘﭼ[ال نتين .]5:وهو مثال صحي ،ع
السابقان.
( )0ينظر :المصدران ّ
( )5يف :س ،ز ،هـ ،ع :حر عفا كذلك.
( )1جمع ُتها :سقط من :هـ.
الموضـ،828 :،
فقلت .ينظر:
فقلت .ويف :س :على التّرتيب ،مع إسقاط:
( )2يف :ز ،هـ ،ع :على التّرتيب،
َ
ُ
ُ
والتّمهيد يف معرفة التّجويد.000 :
( )6رسمت يف :أ ،س ،هـ ،ع :زكي سم ،،ويف :ز :زكا سم.،

417

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (4114 )23هـ

ّ
الصــاد:ﭽ ﭑﭼ[الص ـا ّفات ،]8:ويف
الشــين :ﭽ ﭬﭼ[األنعــام ،]06:ويف ّ
الضــاد :ﭽﭲ ﭳﭼ[الفاتحــة ،]2 :ويف ال ّطــاء:ﭽ ﮞ ﭼ[ال ُّط ـور ،]8:ويف ال ّظــاء:
ّ
ﭽﯦﭼ[البقرة ،]52:ويف الالم :ﭽ ﯮﭼ[المدثر ،]55:ويف النّون :ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩﭼ[ال ّتغابن. ]9 :
اهلل علــى س ـ ّيدنا
بالصــوا  ،وإليــه المرجـ ُ
ـم ّ
واهلل تعــالى أعلـ ُ
ـع والمــآ  ،وص ـ ّلى ُ
َ
غفـر
محمد وعلى آله واألصحا  .تمت المقدمة بحمد اهلل وعونـه ُ
وحسـن توفيقـهَ ،
اهلل لمؤ ّلفها ،وكاتبها ،وقارئها ،آمين.
ُ
َ
سادس جمـادى األولـى مـن شـهور
وكان الفرا ُن من كتابتها يوم ال ّثالث المبارك
َ

الصــالة
ســنة ألــف ومائــة واثنــي عشـ َـر مــن الهجــرة النّبويــة ،علــى صــاحبها ،أفضـ ُـل ّ
والسالم ،والحمدُ هلل على التّمام ،م. / 812/
ّ

*

*

*

وبالحق نزل .وزاد الن ُ
( )8زاد الن ُ
الـم ُثل كلمة ،نحو :ﭽ ﭔ ﭕﭼ.
ّ
ّاسخ يف :ز:
ّاسخ يف :س يف أكثر ُ

نت أعاله من النسخة :أ ،ويف ختام :س:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ،والحمدُ هلل ر ّ العالمين.
( )0ما َدو ُ
بالصوا  ،والحمـدُ هلل ر ّ العـالمين ،وصـ ّلى اهلل وسـل َم علـى
أعلم ّ
ويف ختام :ز :واهلل سبحانه وتعالى ُ
َ
كـررت
ثـم ّ
س ّيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه ،تمت المقدّ مة بحمد اهلل وعونه ،والحمدُ هلل ر ّ العالمينّ .
المرجـع
بالصـوا  ،وإليـه
مرة أخرى بقلم مغاير .ويف ختام :هـ :واهلل تعـالى
ُ
أعلـم ّ
ّ
ُ
ّبي ّ 
الصالة على الن ّ
اهلل لمؤ نلفهـا وكاتبهـا وقارئهـا ووالـديهم،
والمآ  ،تمت المقدّ مة بحمد اهلل وعونهُ ،
وحسن توفيقهَ ،
غفر ُ
ولـمن طال َعها أو شيئعا منها ودعا لهم بالمغفرة والمسلمين أجمعين.
َ
َ
ّ
اهلل على سـ ّيدنامحمد وآلـه وصـحبه
بالصوا  ،وإليه
ُ
ويف ختام :ع :واهلل أعلم ّ
المرجع والمآ  ،وصلى ُ
الـروم،
وس ّلم ،وقع الفرا ُن من كتابتها يوم األحد  80ذي
ّ
الحجة سـنة  8508يف بـالد مغنيسـة مـن أرض ّ
ثم يذكر الن ُ
ّاسخ فائد عة يف ألقا المدّ .
الرحمن
العجمي ،عفا اهلل عنهّ .
وكاتبها الفقير حسن بن عبد ّ
ّ
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اخلامتة
خُالصة بأه ّم ما حتقّقَ يف هذا البحث
يطيـب
بعد هذه الجولة العلم ّية الماتعة مع هذا الكتا الفريد يف علـم التّجويـد
ُ
لت إليه من نتائج يف النقاط اآلتية:
توص ُ
أهم ما ّ
لي أن ّ
أسجل هنا ّ
ّ .8
البقـري ،وهـو ثابـت
إن مؤ نلف هـذا الكتـا هـو اإلمـام أبـو اإلكـرام محمـد
ّ
النّسبة إليه.
نشره ،إذ َ
ّ .0
غفـل عنـه طلبـ ُة العلـم
العلمي
إن هذا الكتا َ
المهم الفذ لم َيسبق ُ
ّ
ّ

رغم فائدته العظيمة.
مدة طويلة َ

ّ .5
العلمــي وصــلتنا منــه نســخ عــدة ،وهــو َقمــن بالدّ راســة
إن هــذا الكتــا َ
ّ

والتّحقيق ،واالعتناء والنشر بين طلبة العلم.

ّ .1
أهم أبوا علم التّجويد ،وهي:
إن هذا الكتا َ العلمي
َ
جمع يف ثناياه ّ
أ .أحكام النون الساكنة والتنوين الخمسة.
 .أحكام الميم الساكنة الثالثة.
ج .أحكام الميم والنّون المشدّ دتين.
د .أحكام المدّ .
ه .أحكام الالمات :الم الفعل ،والالم القمر ّية ،والالم ّ
الشمس ّية.
ُ
َ
ربيع قلوبنا ،وجالء همومنـا وغمومنـا،
وأسلل اهلل تعالى أن يجعل
هذا..
القرآن َ
آمين ،والحمد هلل ر ّ العا َلمين.
ّ
ّ
بي األمـين ،وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين ،وتـابعيهم
وصلى اهلل وسل َم على الن ّ
إلى يوم الدّ ين.

*

*
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املصادر واملراجع
من بعد القرآن الكريم.

ّأو اال :الكتب المخطوطة:
.8

رسالة يف تجويد القرآن مصحوبة برسـم اللسـان ومخـارج الحـروف بالتّمـام
لدي صورة منها عن نسـخة دار الكتـب القوميـة بمصـر،
والكمال :مجهولّ :
تفسير تيمور ،برقم.)506(:

.0

المت َعال بشر ُمذهبة اإلشكال عن بعض كالم ذي الجـالل :أبـو
فت ،ال َكبير ُ
لدي صورة منها عن نسـخة
محمد بن قاسم
البقري( ،ت8888هـ)ّ :
ّ
اإلكرام ّ
األزهر بالقاهرة ،وتحمل رقم.)852600( ،)0809(:

.5

البقـري،
محمـد
ّ
ُمذهبة اإلشكال عن بعـض كـالم ذي الجـالل :أبـو اإلكـرام ّ
لدي صورة من نسخة األزهر مع شرحها سالف الذكر.
(ت8888هـ)ّ :

.1

الحاللـي( ،ت نحـو922هــ) :عـن
محمـد
َ
الموجز يف التّجويـد :يوسـف بـن ّ
ّ
نسخة مكتبة تشسرتبيتي بدبلن ،برقم.)5625(:

ثان ايا :الكتب المطبوعة:
.8

األنصـاري،
علي بن البـاذش
ّ
اإلقناع يف القراءات ّ
السبع :أبو جعفر أحمد بن ّ

(ت212هـــ) :تــ ،د.عبــد المجيــد قطــامش :دار الفكــر بدمشــق ،ط ،8ســنة
8125هـ.
.0

الســبع المشــهورة :أبــو ال ّطــاهر إســماعيل بــن خ َلــف
االكتفــاء يف القــراءات ّ
األنصاري( ،ت122هـ) :تـ ،أ.د.حـاتم الضـامن :دار نينـوى بدمشـق ،ط،8
ّ
سنة 8106هـ.

.5

القيســي،
مكــي بــن أبــي طالــب
محمــد
الســبع :أبــو ّ
التّبصــرة يف القــراءات ّ
ّ
ّ

ــدوي :الـــدار الســـلف ّية بالهنـــد ،ط ،0ســـنة
محمـــد النـ ّ
(ت152هــــ) :تـــ ،دّ .
8120هـ.
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.1

التّحديـــد يف اإلتقـــان والتّجويـــد :أبـــو عمـ َ
ــرو عثمـــان بـــن ســـعيد الـــداينّ،
(ت111هـ) :ت ،أ.د.غانم قدوري الحمد :دار األنبار ،ط ،8سنة 8122هـ.

.2

السـاكنة والتّنـوين والمـدّ والقصـر :أبـو
تحفة نجباء العصـر يف أحكـام النّـون ّ
ـاري( ،ت006هـــ) :تــ ،أ.د.محيــي هــالل
محمــد األنصـ ّ
يحيــى زكر ّيــا بــن ّ
السرحان :بحث بمج ّلة كل ّية الشريعة.0 :

.6

التّمهيد يف معرفة التّجويد :أبـو العـالء الحسـن بـن أحمـد الهمـذاينّ الع ّطـار،

.2

(ت260هـ) :ت ،أ.د.غانم قدوري الحمد :دار عمار ،ط ،8سنة 8102هـ.
السبع :أبو َ
عمرو عثمان بن سعيد الـداينّ( ،ت111هــ):
التّيسير يف القراءات ّ
الصحابة بالشارقة ،ط ،8سنة 8100هـ.
ت ،أ.د.حاتم ّ
الضامن :مكتبة ّ

.9

الرسالة يف علم التّجويد :أبو عبد اهلل حسن بـن
ُخالصة ال ُعجالة يف بيان مراد ّ
ــلي( ،ت8582هــــ) :تـــ ،د.خلـــف
إســـماعيل الـ
ــدركزلي الح ّبـــار الموصـ ّ
ّ

.0

السني ،ط ،8سنة 8155هـ.
الجبوري :ديوان الوقف
ّ
ّ

مكي بن أبـي طالـب
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :أبو ّ
ّ
محمد ّ

القيسي( ،ت152هـ) :ت ،أ.د.أحمد فرحات :دار المعـارف للطباعـة ،ط،8
ّ
سنة 8505هـ.

السبعة يف القراءات :أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد( ،ت501هــ) :تـ،
ّ .82
أ.د.شوقي ضيف :دار المعارف بمصر ،ط ،8سنة 8500هـ.
محمـد بـن القاصـ،
علـي بـن عثمـان بـن ّ
 .88سراج القارئ المبتدي :أبو القاسم ّ
البغدادي( ،ت928هـ) :تـ ،علـي الضـباع :مطبعـة مصـطفى البـابي
العذري
ّ

الحلبي بمصر ،ط ،5سنة 8525هـ.
 .80شــر العقيــدة الطحاو ّيــة :القاضــي علـ ّـي بــن علـ ّـي بــن أبــي العـ ّـز الدمشــق ّي،

(ت200هـ) :ت ،د.عبد اهلل الرتكـي ،وشـعيب األرنـاؤوط :مؤسسـة الرسـالة
ببيروت ،ط ،8سنة 8182هـ.

 .85شر المقدّ مة الجزر ّية :أبو الخير أحمد بـن مصـطفى بـن خليـل طاشـكربى
زاده :مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ،ط ،8سنة 8108هـ.
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يري،
 .81شر ط ّيبة النشر يف القراءات العشر :أبو القاسم محمد بن محمـد الن َُّـو ّ
(ت922هـ) :ت ،د.مجدي محمد سرور :دار الكتب العلمية ببيروت ،ط،8
8101هـ.
الحســن علـ ّـي بــن محمــد الصفاقسـ ّـي،
الســبع :أبــو
َ
 .82غيــث النفــع يف القــراءات ّ

(ت8889هـــ) :دار الكتــب العلميــة ببيــروت :تــ ،أحمــد الحفيــان ،ط،8
8102هـ.

 .86الفهرس ّ
اإلسـالمي المخطـوط /التّجويـد :مؤسسـة
العربي
الشامل للتّراث
ّ
ّ
آل البيت باألردن :طبع سنة8126 :هـ.

 .82فهــرس الكتــب الموجــودة بالمكتبــة األزهر ّيــة إلــى ســنة8561 :هـــ :أمــين
المراغي :طبع مصر( ،د.ت).
المكتبة أبو الوفا
ّ

اختصـارا بــ( مـتن البقر ّيـة) يف
المحـررة المسـمى
المقررة والفوائـد
 .89القواعد
ع
ّ
ّ
البقـري( ،ت8888هــ) ،تـ،
محمـد بـن قاسـم
ّ
القراءات السبع :أبو اإلكرام ّ
محمد المشهداينّ :دار المناهج ببغداد ،ط ،0سنة 8152ه.
أ .د ّ .
الســديد يف علــم التّجويــد :عل ـ ّي اهلل بــن علـ ّـي أبــو الوفــا :دار الوفــاء
 .80القــول ّ
بالمنصورة ،ط ،5سنة 8101هـ.

محمــد بــن أحمــد ُشــعلة
 .02كنــز المعــاين يف شــر حــرز األمــاين :أبــو عبــد اهلل ّ
محمد بن إبراهيم المشهداينّ :دار الغوثاينّ
الموصلي( ،ت626هـ) :ت ،أ.دّ .
ّ

بدمشق ،ط ،8سنة 8155هـ.

محمـد عبـد اهلل بـن عبـد المـؤمن بـن الوجيـه
 .08الكنز يف القـراءات العشـر :أبـو ّ
الواســطي( ،ت218هـــ) :تــ ،د.خالــد المشــهداينّ :مكتبــة الثقافــة الدينيــة
ّ

بالقاهرة ،ط8102 ،8هـ.

 .00المبســوط يف القــراءات العشــر :أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن مهــران
النيسابورى( ،ت598هـ) :تـ ،سـبيع حمـزة حـاكمي :مجمـع اللغـة العربيـة
ّ
بدمشق ،ط8128 ،8هـ.
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ُ
محمـد الضـ ّباع :تـ،
علـي ّ
 .05منحة ذي الجالل يف شر تحفة األطفال :الشـيخ ّ
أشرف بن عبد المقصود :أضواء السلف ،ط ،8سنة 8189هـ.

مهمـــة يف التّجويـــد
 .01منظومـــة األداء يف القـــراءات والتّجويـــد /ضـــمن :مجموعـــة ّ
والقراءات :ت ،جمال السيد رفاعي :مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،ط ،8سنة 8102هـ.
محمد بن
 .02منظومة المقدّ مة فيما
ُ
يجب على قارئ القرآن أن يعلمه :أبو الخير ّ
الجــزري( ،ت955هـــ) :تــ ،د.أيمــن رشــدي ســويد :دار نــور
محمــد بــن
ّ
ّ
المكتبات ،ط8102 ،8هـ.
محمد القاسم بن
السبع :أبو ّ
 .06منظومة حرز األماين ووجه التّهاين يف القراءات ّ
ف ُّيره ّ
اطبي( ،ت202هـ) :ت ،د.أيمن رشدي سـويد :دار نـور المكتبـات،
الش ّ
ط ،8سنة 8100هـ.

ــي،
 .02الموضــ ،يف التّجويــد :أبـــو القاســم عبــد ّ
الوهـــا بــن ّ
محمــد القرطبـ ّ

(ت168هـ) :ت ،أ.د.غانم قدوري الحمد :مراجعة أ.د.أحمد مختـار عمـر:
المنظمة العرب ّية للرتبية بالكويت ،ط ،8سنة 8182هـ.

الســاكنة والتّنــوين :أبــو القاســم علـ ّـي بــن
 .09نزهــة المشــتغلين يف أحكــام النّــون ّ
البغـدادي( ،ت928هــ) :تـ ،أ.د.غـانم قـدوري الحمـد:
عثمان بن القاص،
ّ

ضمن مج ّلة البحوث والدراسات القرآنية /العدد 8109 ،5ه.
الجـزري( ،ت955هــ) :تـ،
محمد ابن
ّ
 .00النّشر يف القراءات العشر :أبو الخير ّ
علي الضب ّاع( ،ت8592هـ) :المطبعة التجارية بمصـر ،تصـوير :دار الكتـب
العلمية( ،د.ت).
محمــد بــن ســفيان القيــرواينّ،
 .52الهــادي يف القــراءات الســبع :أبــو عبــد اهلل ّ
(ت185هـ) :د.خالد حسن أبو الجود :دار ابن حزم ،ط ،8سنة 8150هـ.

ثال اثا :أقراص:

:

خزانة الرتاث.

*

*
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Al Omda Al Sunniya in the provisions of the non-voweled
nun and Nunnation and Lengthening and Shortening and
verbal "Lam" and pronounced and unpronounceable
Lam of the Imam Abu Ikram Mohammed bin Qasim alBakri Azhari Egyptian (1111 e)
study and investigation by

Professor Dr. Mohammed bin Ibrahim Al Mashhadani
Professor of Interpretation and Sciences of the Koran and Quranic readings
at the College of the greatest Imam University in Mosul

Abstract
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Messenger of
Allah, his family and companions, and those who follow them until
the Day of Judgment.
After that; This research includes the study and investigation of an
important book in the recitation of the Qur'an, which is: (Al Umda Al
saniya fi Ahkam Al noon Al sakina waltanween walmad walqasr wa
lam Al fi’el wallam Al Qamariya washamsiya).
Which is one of the books written by Imam Muhammad AlBaqry.
Discussion of this research comes in two chapters and a
conclusion after the summary and introduction:
Chapter One: The discussion is divided into two sections:
The first section: The author of the book,it includes eight points,
namely: his name, his kinship, his sir name, his surname, his birth, his
tutors, his students, his writings and his death.
The second section: The book: It also includes eight points, namely:
the name of the book, its attribution to the author, its content, its
importance, its author's sources, its manuscript copies, the
methodology of its investigation and study, and models of its
manuscripts.
Chapter Two: The text of the investigated book:
Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family and
companions, and thank God the Lord of the Worlds.

***
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Takbeer at the End of reading Quran and its ruling
among the readers, modernists and scholars, a critical
analytical study
Dr. Mohammed bin Abdullah Al-Hassanin
Department of Quran and its Sciences in the Faculty of Sharia and Islamic
Studies - Al Qussaim university

Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon
our Prophet Muhammad and his family and companions,
In this research, I have studied the issue of exclaiming Takbeer when
competing the Quran which is narrated from some of the scholar of reciting by
explaining the meaning of Takbeer when completing the Quran, and referring to
transferring it from the readings scholars, and its rule for the readers, and the
extent of the validity of working with it, its formula and position, and
authenticating all of this from the old readings sources, and the research dealt
also with the opinion of the scholars at this issue, and viewed the evidences of
acknowledgment and the Fatwas of permissibility for them, and discussed the
fatwas of those who prevent Takbeer among them, and viewed also the
evidences of preventing the Takbeer for the interlocutors and answering the
Interlocutions that was mentioned about the Hadith of Takbeer.
Worthy of mention is that the issue of Takbeer when completing the
Quran is from the sections that it is less dealt with between the public
people, but between the specialists at the Sharia Sciences, and this topic is
considered from the common topics between the readers, the interlocutors
and the jurists, So, I preferred to deal with it at this research, and there is no
doubt that dealing with an issue between more than on specialty is not an
easy issue, with our conviction that this type of studies is showing up the
Interdependence and integration between the Islamic sciences, due to the
unified sources and evidences from which are the legal rules in general.
Although we don’t deny the interaction between the Islamic sciences in
some issues, but its necessary to confess that there is a term for every art,
and every science has its men, and that "at every time the scholar becomes a
leader in an art to be delinquent in arts" 1 , the reader may not be
interlocutor, and the narrator is not necessary to be a jurist, and the
interlocutor may not be a reader , and so on.
The research aimed to explain that the Quranic readings and what is
related to it from rules like Takbeer is depending in its validity on the
Frequent transport, according to the origins and rules of readers, and that the
readings and what is related to it from voice issues, and Performance sides
have been transferred accurately and no doubt can touch it.

***
1

- knowing the major readers on the classes and era, author: Shamsuddin Aldhahbi, ( Mohammad Bin Ahmad Bin Qaymaz
Alzahabi, died in 748 H) publisher: Scientific books house, version: first1417H – 1997 G , chapters count: 1, (1/217)
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Pleasure of righteousness to explain the methods of sources
in the difference of the seven readings of Sheikh Abi Ala
Idriss bin Mohammed Almnjara (1137 H)
Dr . Mashael Bint Salem Bajaber
Member of Faculty of Umm Al Qura University - Reading Section

Abstract
Praise be to God alone and prayers and peace be upon those
who have no prophet after him, and after:
After reviewing the system of "Submitted in performance for
the seven readers," I saw that I explain it to what God opens to
me to be helpful to the reader and reference to the researcher.
The research included an introduction, three chapters and a
conclusion:
Introduction: The importance of systems and previous
studies and research methodology and plan.
First Chapter: Introduction in Performance Definition, its
causes and its authors, in which there are two sections:
The first: the provider in performance, the reasons for
submission and the benefits of his knowledge, the second: the
literature in the presenter in performance.
Chapter two: Definition of the author and author, in which three questions:
The first: translation of the author, the second: the proportion of systems to
the author, the third: the description of the written copies and models of them.
Chapter three: Explanation of systems, and then the
conclusion and general indexes.

***
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The adequate response to the statements against the
proof for Abi Abdullah Mohammed bin Ahmed Damasci
Ibn Najjar (867 H)
study and investigation by

Dr. Abdullah bin Musa al-Kathiri
Assistant Professor in the readings department
Umm Al Qura University

Abstract
This research contains a study and an investigation of a
book in the science of reading, for the mark reciter
Muhammad bin Ahmad bin Dawood al-Damashqi, famous
Ibn al-Najjar (867AH), in which the author of the correct
answer, and the most correct say without question, In six
chapters and a conclusion, and called it "adequate response
to the saying of the exile."
The importance of publishing this book in the fact that
Imam Ibn al-Najjar, who praised his book this a group of
scientists, notably Imam Ibn Hajar al-Askalani (818AH),
and highlights the importance also in the issues of accurate,
important edits discussed by the author, and presented in a
detailed manner, Authentic sources in this art.
It was adopted in the achievement of this book and
produced it in two linear versions, and made the research in
the introduction, two sections, a conclusion, and indexes.

***
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Al Durr Al thameen fi bad ma zkarho Abu Hayyan wa
aredaho Al Sameen, classification of Badr al-Din
Mohammed bin Radhiuddin Ghazi Damasci (984 H)
study and investigation by

Dr. Abdullah bin Hamad Al Mansour
Professor of Sciences and Assistant Sciences
University collected

Abstract
Research title: A study and affirmation of the manuscript: “The
Precious Pearls (Addor Athameen) in some of what has been said by Abu
Hayyan and his counter Alsameen”. Author: Badr Aldeen Muhammad Alghazzy (died in 1576).
Research aims: This research aims to present Alghazzy’s book (Addor
Athameen) in a scholarly affirmation that deserves it. This will be useful for
scholars and researchers in order to know his method of interpretation
(Qur’an interpretation), and the level of Abu Hayyan’s replies (opinions)
who died in 1344, to Al-zamakhshari who died in 1143, and the level of
Alsameen alhalaby’s responses (died in 1355) to his teacher’s (Abu Hayyan)
replies. Also, this research aims to discover some of the scholarly
movements in Damascus and Cairo during the tenth century, specifically in
the science of Qur’an interpretation (exegesis).
Research Methodology: I followed the scholarly methodology in this
study and affirmation. Three different written copies (manuscript) of this
book have been collected, these copies have been presented and studied, and
I was trying to adjust the text of the manuscript and comparing these three
different copies in order to present the text as much as the author wanted.
Main Results: This research has proven that the accusation of the
scholarly stagnation which has been mentioned by some researchers about
scholars of this period is not completely true. Also, the study of this research
has presented the scholarly stature of Badr Aldeen Al-ghazzy in the Qur’an
interpretation and his keenness to compare the opinions and choosing the
superiority. Besides, the researcher has come to know the importance of
taking care of the methods of Qur’an interpreters and how do they compare
opinions.
Main Recommendations: The importance of the publications
(manuscripts) and studies of the Qur’an interpretation and affirmation of
these manuscripts, specifically those which raise opinions and judgments.
Also, making efforts to affirm and scholarly study Alghazzy’s book and
present it in dissertations.
Key Words
Addor Athameen - Badr Aldeen Al-ghazzy - Al-zamakhshari - Abu
Hayyan - Alsameen alhalaby - Qur’an interpretation.

***
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The answer to the Quranic verses and its ratification, a
study of applied originality
Dr. Ahmed bin Fares Salloum
Associate Professor in the Department of Islamic Studies
King Faisal University - Faculty of Arts

Abstract
This research deals with some of the literatures in the reading
of the Holy Quran, Is: the answer to some Quranic verses And
her testimony.
The aim of the research is to collect the verses that have an
answer in the hadeeth of the Prophet Mohammed (peace and
blessings of Allaah be upon him) and his companions (AlSahabah), And an appropriate statement of this answer to the
interpretative meaning.
The importance of the subject shows that this type of
literature recitation helps to achieve reflection and reflection, and
one of the purposes of downloading the Quran.
The research consists of two chapters: study and application,
I knew in the first chapter the subject and mentioned in the
second chapter verses that have answers.
The research found that the number of verses that have been
answered is nineteen verses, in which the correct and the weak,
the study has shown in detail.

***
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Briefness and redundancy in the stories of the Koran
and its relationship to the purposes of the Sura- the story
Zakaria as a model
Dr . Abeer Bint Abdullah Al Nuaim
Assistant Professor in Quranic studies department

Abstract
All praises to Allah, Who says in his Holy Quran: "And We have sent down to
you the Book (the Qur'an) as an exposition of everything, a guidance, a mercy, and
glad tidings for those who have submitted themselves (to Allah as Muslims)" (anNahl, 89). And I bear witness that there is no god but Allah and I bear witness that
Muhammad is His Slave and His Messenger, he has rendered trusts, has conveyed
His Messages and has advised the nation. Peace and blessings of Allah be upon him.
The topic of this research is: (Brevity and Redundancy in Qur'anic stories
and its relations to the objectives of Quranic chapters -Zakaria peace be upon
him as an example-). The topic of this research comes clear through stories
mentioned in some Quranic chapters which characterized with brevity style and
others characterized with redundancy style. This matter inspires us to contemplate
and speculate about the relationship of brevity and redundancy in Quranic stories to
the objectives of Quranic chapters.
Research goals:
- Once to demonstrate brevity style in Quranic stories and its relationship to
the objectives of Quranic chapters and redundancy style as well.
- Underlining the approach of the Holy Quran in mentioning the stories
frequently and the adequacy of these stories to the objective of chapter.
- To surrender and take a cautionary notice from Quranic stories alongside
with the manifestation of its chapters' objectives.
The approach taken in research:
Inductive & deductive approach.
Research plan:
Research plan:
The research consists of two subject matters each one has its claims then
conclusion, as follows:
The first subject matter: Brevity and Redundancy in Zakaria (Pbuh)
story.
The first claim: The linguistic and terminological definition of brevity.
The second claim: The linguistic and terminological definition of redundancy.
The third claim: brevity and redundancy in Zakaria (Pbuh) story.
The second subject matter: The relationship of brevity and redundancy to
the objectives of Quranic chapters.
The first claim: definition of the objectives of chapters.
The second claim: The relationship of brevity and redundancy in Zakaria
(pbuh) story to the objectives of Quranic chapters.
Main outcomes:
The objective and the goal of a chapter is a reason to once demonstrate the
story in redundancy style in detail, and in brevity style at other time for shedding the
light to the purpose in which story has mentioned and for the objectives and aims of
the chapter.
Maim recommendations:
Leading the scientific research towards taking chapters' objectives into
consideration because it’s the keystone to understand the Holy Quran of Allah and
to contemplate and enrich its meanings.

***
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Introduction of edition (32)
In the name of Allah the most Gracious and most Graceful

Praise be to Allah who taught the use of the pen, taught man
which he knew not, and peace and blessings be upon the teacher who
taught people the good, Mohammed bin Abdullah and his family and
companions. To proceed;
One of the greatest blessings of Allah upon us in this blessed
country: the utmost care of the Book of Allah, reading, memorizing,
teaching, printing and searching.
The Saudi Scientific Society of the Holy Quran and its Sciences
(Tibyan) is one of the features and manifestations of this care.
We would pleasingly like to inform the researchers that the
magazine will publish researches electronically in accordance with the
rules and conditions of the scientific councils in the universities so
that the publication will be approved and fulfilled the requirements of
the scientific councils. All the accepted researches will be published in
the magazine in the coming days. The researches will then be
published in printed form in the coming issues in sequence.
In order to facilitate for the researchers, the magazine launched an
electronic link in which all the published research from the first issue
to the number 30, and can be accessed through the magazine's
website.
In conclusion, I am pleased to thank the members of the Board of
Directors at its fifth session for their efforts in serving the book of
Allah and its sciences. I also congratulate the members of the Council
at its sixth session. We ask Allah to accept good deeds from all and to
reward them for the Quran and its people, He is the Hearer and
responder of Invocation.
May Allah bless the Prophet Mohammed, his family and all his
Companions.
Editorial Board Head
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’
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Second: If the Reference is Stat ed Again
The title of the book in bold followed by a comma, family name
followed by a comma, and then the page followed by a full
stop.
Example:
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al
Jawhari, 2/46.
-

Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above,
and add Hadeeth number and its judgment.
Referencing a research in a journal: In addition to the above,
research title shall be added after the journal’s name in bold
and then issue number.

All correspondence and subscription requests to be
addressed to
The editor-in-chief of the Editorial Board
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh
B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432
Phone: 2582705, Fax: 2582695
E-mail:

quranmag@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Quranmag
Twitter: https: //twitter.com/quranmag1
Association Address:
B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 –
0546667141
Association website:
www.alquran.org.sa

***

453

هـ4114 )23( مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد

Technical Specifications of the Research:
-

The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language
typing with size of (18) white for content and bold for titles,
and the size (14) White for footnotes and summary.
The font (Times New Roman) is used for English language
typing with size of (11) white for content and bold for titles,
and the size (10) White for footnotes and summary.
Number of research pages is (50) pages (A4).
Leave an indent at the beginning of each paragraph of no
more than 1 cm.
The space between lines is single.
Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the
right are 3.5cm.
Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an
Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with
the size of 14 plain-colored (non-bold).

Method of Referencing
Referencing Verses:
-

Verses in the text are referenced directly following the
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and
then verse number within two brackets as follows: [AlBaqarah: 255].

Referencing texts:
-

The text to be referenced to be annexed within the content
with a small upper number after the punctuation mark.
Lower footnotes shall be then written down the page with
separate numbering for each page and they shall be
automatically adjusted the and not manually.

First, when a source is mentioned for the first time, as well as
in the reference list at the end of the search.
The title of the book in bold followed by a comma, family
name followed by a comma, first and second name, date of
death of the author in brackets followed by a comma, publisher
followed by a comma, place of publication followed by a
comma, Edition number followed by a comma, date of
publication followed by a comma and then part of the page
followed by a full stop.
Example:
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H),
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46.
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o
o
o
-

o
o

The arbitration decision depends on average marks by
arbitrators including the following possibilities:
In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered
accepted to be published on its condition.
If it gets 60% to 89%, it needs amendment.
If it gets less than 60%, it shall be refused.
In case of the need to re-edit the search with the amendments
required from the researcher, in turn, he makes the
amendment and if he confirms his view he shall respond the
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this
view.
After the research being re-edited, the researcher returns the
research to the arbitrator for the final decision. The decision
includes one of two possibilities:
Accepted for publication in the event of receiving a 90% and
above.
Refused in the event of receiving a 90% or below.

Publishing Conditions:
-

-

o
o
o
o
-

In case of accepting the research for publication, all copyright
shall be assigned to the journal, and may not be published in
any other publisher in paper copy or electronically without
written permission of the Chief Editor of the journal. The
journal has the right to publish the research on the
Association’s site and other sites of electronic publishing.
The research shall be published electronically in the journal's
website and in the same journal according to publishing a
priority depending on the search’s date of acceptance and
considerations determined by the editorial staff, such as
research variability into a single issue.
In case of the research’s acceptance for publication, the
researcher sends acceptance of publishing, and when refused
he will receive an apology for publishing.
It is required to pay costs of evaluation in the following cases:
If sincerity of the acknowledgement is not proven.
If researcher violated the undertaking.
If the researcher withdraws his research after the evaluation.
If the researcher does not abide to deliver the research in its
final form according to the approved terms of publishing in
the journal.
The researcher, when approving his research for publication,
is committed to submit it in final form as referred to in the
approved technical specifications.
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-

Submitting a file of translating the abstract, title of the study,
researcher’s name, title and keywords into English language.
The translated abstract should be approved by a specialized
translation office.

Arbitration Proceedings:
-

The Editorial Board considers the extent to which the search
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of
the Arbitration.

Evaluation Criteria
Full Mark Actual Mark Weaknesses
Scientific value of the subject
25
Significance and scientific addition of the
25
subject
Correct research methodology
25
Researcher’s character and good treatment
25
of the subject
Total
100

-

The result is taken by average marks of the Editorial Board
members.
The research passes initial acceptance to be presented to
arbitrators if it exceeds 60%.
Research is governed by a minimum of two arbitrators with
an academic title that equals or higher than the researcher’s.
Research is governed according to the following criteria:
Evaluation Criteria

Full Mark

Title: Quality of formation, matching title
with content
Research Annexes: an abstract, introduction,
conclusion, recommendations, references and
basic elements of each of them.
Review of Literature: complete, clear relation
in the study and academic addition.
Language: grammar, dictation and printing
Methodology: Clearness, correctness,
compliance, plan accuracy and correct
distribution.
Style: explanation, concise, connectedness
and clearness
Scientific Content: matching title and
objectives, scientific integrity, strength, clear
and valuable scientific addition.
References: originality, modernity,
variability, comprehensiveness
Findings: based on the subject,
comprehensiveness and accuracy
Recommendations: Based on the subject
TOTAL

5
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Conditions & Procedures of Publishing
In"Tibian"Journal for Quranic Studies
Scientific and Methodological Properties:
-

-

Scientific honesty.
Originality and innovation.
Correct tendency.
Correct research methodology.
Considering basics of scientific research in quoting and
referencing, correct language, dictation and printing.
Writing an introduction that contains: (subject of the study,
study problem, limitations, objectives, methodology,
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific
and additions by the researcher).
Dividing the study into chapters, sections and parts according
to nature of the study, its subject and content.
Writing a conclusion with a comprehensive summary that
includes
the
most
significant
(Results)
and
(recommendations).
Writing a list of references of the study, according to the
technical specifications referred to later.

Terms of delivering the study:
-

-

-

The study should not have been published.
The study should not be taken from a research or a thesis
given a scientific degree to the researcher. If this is the case,
the researcher must refer to the matter, and it should have
been already published, for the editorial board to consider the
extent of scientific benefit from its publication.
Number of pages should not be more than 50 pages with –
complete with annexes – after adherence to technical
specifications for printing the research in terms of font type,
size, spacing, and margins.
The search should be submitted to the website of the journal
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy
with the format (PDF) without researcher’s data.

Research Attachments upon Delivery:
-

Submitting a file including search title and biography.
Submitting a file including an abstract of the study not more
than (200) words including the following elements: (study
title, researcher’s name and academic title, subject of the
study, objectives, methodology, the most significant findings
and the most significant recommendations) with keywords
that accurately reflect the subject of the study and issues
addressed so as not to exceed (6) words.
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Tebian Journal for Quranic Studies
The General Supervision
Dr. Abdullah Hamoud Al-Amaj
Chairman of the Board of Directors of the Saudi Association for Holy
Quran and its Sciences

Advisory Board
1-Prof.Muhammad Abdulrahman AlShay’e
Department of Quran and its Studies, AlImam Muhammad Ibn Saud Islamic
University

Editor-in-chief
Prof.Muhammad Suraie Al-Suraie
Department of Quran and its Studies,
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University -

***

2-Prof.Ali Ibn Sulaiman Al-Obaid.
Vice president of the affairs of the
Prophet Mosque

3- Prof.Fahad Abdulrahman AlRoomi
Department of Quranic Studies, King
Saud University in Riyadh.

4-Prof.Ibrahim Ibn Saeed AlDawsary.
Head of the Science of the Holy Quran in
Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University and King Abdullah Ibn
Abdulaziz Chair Professor of the Holy
Quran in Al Imam Muhammad Ibn Saud
Islamic University

5-Prof.Ahmad Sa'ad Muhammad
Muhammad Al-Khateeb.
Dean of the College of Islamic and
Arabic Studies, Al-Azhār University,
Egypt.
6-Prof.Dhulkifl Ibn Alhaj
Muhammad Yusoff Ibn Alhaj Ismail.
Dean of the Islamic Studies Academy,
University of Malaya, Malaysia.
7-Prof.Tayar Alti Qolaj.
Chairman of the Board of Trustees,
University of Istanbul, Turk.
8-Prof.Abdulrazaq Hermas.
Professor of higher education,
College of Arts, Ibn Zohr University,
Kingdom of Morocco.
9-Prof.Ghanim Qaduri Al-Hamad.
College of Education, University of
Tikrit, Iraq.
10-Prof.Zayd Ibn Omar Al-Ees.
Supervisor of Bayinat Centre for
Quranic Studies in the Hashemite
Kingdom of Jordan.

***

Abdullah Khalid Alhassan
Lecturer, Al-Imam Muhammad Ibn
Saud Islamic University
Editorial Board

***

1- Prof.Essa Nasser Al-Duraibi.
Department of Quranic Studies,
King Saud University in Riyadh.
2- Prof.Ahmad Ali Al-Sudais.
Dean of the College of Quran and
Islamic Studies, Islamic University in
Madinah, Vice Chairman of the Board
of directors of Tebian Association.

3- Prof.Abdulrahman Ma'adah AlShehri.
Department of Quranic Studies, King
Saud University in Riyadh.

4- Prof.Yahiya Ibn Muhammad
Zamzamy.
Professor of Quranic Recitations at
Umm Alqura University in Makkah AlMukkaramah

5- Prof.Ibrahim Ibn Muhammad
Alhomaidi
Professor of Quran and its Sciences at
Qassim University

6- Prof.Hussain Ibn Ali Al-Harby.
Professor of Quran and its Sciences at
Jazan University.

Ammar Adel Salem
Editorial Secretary

***
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ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳّﺔ ﻣﺤﻜّﻤﺔ

Contents
 ﻋــﺒﻴــﺮ ﺑﻨـﺖ ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺍﻟﻨـﻌــﻴﻢ.ﺩ

.-ًﺍﻹﻳﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺴﻮﺭ –ﻗﺼﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎ

*

 ﺃﺣﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴـــﻠـﻮﻡ.ﺩ

.«ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ »ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

*

 ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺑــﻦ ﺣﻤـــﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻮﺭ.ﺩ

 ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺿﻲ، ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻦ
.«ﻫـ( »ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ٩٨٤) ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻐﺰﻱ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

*

 ﻋﺒـﺪﺍﷲ ﺑــﻦ ﻣـﻮﺳﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺮﻱ.ﺩ

.«ﻫـ( »ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ٨٦٧) ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ

*

 ﻣﺸـﺎﻋـﻞ ﺑﻨـﺖ ﺳـﺎﻟـﻢ ﺑـﺎﺟـﺎﺑـﺮ.ﺩ

ﺇﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﺭﺓ ﻟﺸﺮﺡ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ
.(ﻫـ١١٣٧) ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺠﺮﺓ

 ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴـﺎﻧﻴﻦ.ﺩ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪﺍﻧﻲ.ﺩ.ﺃ

* IBriefness and redundancy in the stories of the Koran and its relationship
to the purposes of the Sura- the story Zakaria as a model-.
* The answer to the Quranic verses and its ratification, a study of applied originality.
* Al Durr Al thameen fi bad ma zkarho Abu Hayyan wa aredaho Al Sameen, classification

of Badr al-Din Mohammed bin Radhiuddin Ghazi Damasci (984 H) «study and investigation».

*

*

The adequate response to the statements against the proof for Abi Abdullah
Mohammed bin Ahmed Damasci Ibn Najjar (867
(
H) «study and investigation».

*

.«ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ »ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ

*

*

ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﻻﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ

*

*

Pleasure of righteousness to explain the methods of sources in the difference
of the seven readings of Sheikh Abi Ala Idriss bin Mohammed Almnjara (1137 H).
Takbeer at the End of reading Quran and its ruling among the readers, modernists
and scholars, a critical analytical study.
Al Omda Al Sunniya in the provisions of the non-voweled nun and Nunnation and Lengthening

.«ﻫـ( »ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ١١١١) ﻭﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻘﺮﻱ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ

and Shortening and verbal "Lam" and pronounced and unpronounceable Lam.
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