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 امللخص
ذم كػس -: يتـوول تعؾقؾ ادقاوع افتل أمجع ظؾقفو افؼراء مع اختالؾفؿ البحث موضوع

وء : ؾجوع ظذ تؾؽ ادقاوع ظؾٌؾ وِحَؽؿٌ ووراء اإلمج ذم مقاوع أخرى. -افؽؾؿي أو صبقف هبو

 . هذا افبحٌ فؾؽشػ ظـ تؾؽ افعؾؾ

 افتلـقد ظذ أن افؼراءات شـي متَّبعي فقس ٕحد ؾقفوإػ  ٌهيدف افبح: أىداؼ البحث

 . ـ بالؽي افؼرآن وافؽشػ ظـ أهارهإبراز جقاكى م، وأو ؿقوس ،رأٌي 

ؿ ظذ افدراشي أن أشؾؽ ؾقف ادـفٍ افقصػل افؼوئاؿته ضبقعي افبحٌ  :منهج البحث

 .ملؾي افقاؾقيادصوحبي فؾـامذج وإ،افـظريي افتحؾقؾقي

ٌ حق، وأكف وظؾؾ معـقيي أو فػظقي ،بوع إثرإمجوع افؼراء مبـل ظذ اتأن  :ئجأىم النتا

 ،حقـئذ افؼراءات تعددت ،أو ظؾي مؼصقدة ،وأو معـًك بالؽق   ،ذم ادعـك اتعددً اؿته افسقوق 

و ودراشي هذا ادقوقع شقف تزز جوكبً ، ادة رء مـ ذفؽ مل تتعد افؼراءاتوحقٌ امتـع إر

 وبالؽتف ، ودؿي معوكقف .  مـ إظجوز افؼرآن

 ممو يتطؾى ،ودراشًي واؾقًي جلؿقع ادقاوع ومقاضـ اإلمجوع مل تؾؼ اهتاممً  :التوصيات أىم

 . مـ أول افؼرآن إػ آخره شتؼرائقيً ا ظذ افبوحلغ دراشي ادقوقع دراشيً 

 تعؾقؾ مقاضـ آتػوق. ،ظؾؾ اتػوق افؼراء ،إمجوع افؼراء: ظؾؾ الكلمات ادلفتاحية 

 

 

 

الملخص 
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 مقدمة

كبقـو حمؿد وظذ  ،وافصالة وافسالم ظذ أذف إكبقوء وادرشؾغ ،د هلل رب افعودغاحلؿ

 : ، أمو بعدآفف وصحبف أمجعغ

وبرهوٌن شوضٌع ظذ إظجوز  ،وهق دفقٌؾ ؿوضعٌ  ،ؽزيٌر كػعف ،ؾعؾؿ افؼراءات ظؾٌؿ ظظقٌؿ صلكف

إخرى يزدان هبو اإلظجوز ؾنن روايوتف  ،احدةؾؾئـ ـون إظجوزه بروايي و ،افؼرآن وبالؽتف

ورؾع  ،ؾؾقسً احلؽؿي مـ افؼراءات مؼتكة ظذ تقسر إفػوظ ،وافبالؽي بالؽيً  ،اإظجوزً 

 ،بؾ جوءت حِلَؽؿ أخرى ظظقؿي ،احلرج ظذ مـ يعجز فسوكف مـ آكتؼول إػ فغي أخرى

 ومـوؾع ظديدة .

 ،ادـوؾع افدافي ظذ ظظؿي هذا افؽتوب ومـ تلمؾ مصـػوت تقجقف افؼراءات أدرك تؾؽ

 وظؾق ؿدره وذؾف .

ؾنن  ،وإذا ـون افتقجقف ذم ظرؾف ادعفقد ُيعـك بتقجقف وتعؾقؾ افؼراءات ادختؾػ ؾقفو

مع مو تضؿـتف مصـػوت إشالف مـ  ،وكدر افبحٌ ؾقف ،مـف َؿؾَّ احلديٌ ظـف وهـوك كقظً 

أٓ وهق: تعؾقؾ  ،أو بحقث ختصف ،د بؿصـػوتوفؽـ مل ُيػر ،وافدٓفي ظؾقف ،اإلصورة إفقف

 ادقاوع افتل أمجع ظؾقفو افؼراء مع اختالؾفؿ ذم مقاوع أخرى. 

 موضوع البحث: 
وممو شبؼً اإلصورة إفقف ؾنن مقوقع افبحٌ يتؾخص ذم وجقد ظدد مـ افؽؾامت 

اخلالف ذم ومل يؼع  ،ووؿع اخلالف افؼرائل ذم بعض تؾؽ ادقاوع ،ة ادقاوعتعددافؼرآكقي اد

مـ خالل  ،ومعرؾي ظؾي اتػوق افؼراء ،ؾجوء افبحٌ فدراشي هذه افظوهرة ،افبعض أخر

 . دراشي كظريي تطبقؼقي

 :مشكلة البحث
       ،مشؽؾي افبحٌ ذم وجقد ظدد مـ افؼراءات مل يطَّرد حؽؿفو ذم شوئر ادقاوع تؽؿـ

! ومو ظؾي اتػوق افؼراء ذم ادقاوع وع؟ْؿ يطَّرد حؽؿفو ذم مجقع ادقاويؼع هـو افسمال فِـَؿ َفـ

 !ادتػؼ ظؾقفو؟

المقدمة 
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 ،مـعً مـ وؿقع اخلالف ،وٓ صؽ أن وراء آتػوق ظذ تؾؽ ادقاوع ظؾي وحؽؿي

 .ي ٓضَّرد احلؽؿ ذم شوئر ادقاوعوفقٓ تؾؽ افعؾ

مـ خالل  ،ويؾػً افـظر إفقف ،وجوء هذا افبحٌ فقؽشػ ظـ هذا افـقع مـ افتقجقف

 ،وتعؾقؾفو ،و فؾبوحلغ ٓشتؼراء مجقع تؾؽ ادقاوع: فتؽقن مػتوًح بقؼقيدراشي كظريي تط

 . وافؽشػ ظـ أهارهو

 : أمهية البحث وسبب اختياره
 . ٌ بوفؽشػ ظـ أهار افؼرآن افؽريؿصدة ظالؿي افبح  -1

ًٓ اكعدام ادصـػ  -2  . وت افتل تـووفً ادقوقع اشتؼال
 : أىداؼ البحث

 . تبعي فقس ٕحد ؾقفو رأي أو ؿقوسمافتلـقد ظذ أن افؼراءات شـي   -1

 إبراز جقاكى مـ بالؽي افؼرآن وافؽشػ ظـ أهاره.  -2
 تزويد ادؽتبي اإلشالمقي وافؼرآكقي بشؽؾ خوص ببحٌ ؾقف إووؾي كقظقي .  -3

  منهج البحث:

إن ضبقعي هذا افبحٌ تؼتيض أن أشؾؽ ؾقف ادـفٍ افقصػل افؼوئؿ ظذ افدراشي افـظريي 

 .امذج افتطبقؼقي وإملؾي افقاؾقيي فؾـادصوحب ،افتحؾقؾقي
 حدود البحث:

يتـوول افبحٌ افدراشي افـظريي افتطبقؼقي فتعؾقؾ افؽؾامت افؼرآكقي ادجؿع ظؾقفو مع وؿقع 

 . ع افتؿلقؾ بؿلول واحد ظذ ـؾ كقعم ،أو كظرهو ،اخلالف ذم ملقؾفو

 إجراءات البحث:
 .وتطبقؼل ،: جوكى كظريؿسؿً افبحٌ إػ جوكبغ -1

ؿً اجلوكى افتطبقؼ -2  . ةتعددل إػ مبوحٌ ممـ خالل افـامذج افتل تؿ مجعفو ؿسَّ

 .اـتػقً بؿلول واحد فبقون افػؽرة -3

اشؿ مع ذـر  ،رشؿً أيوت افؼرآكقي بوفرشؿ افعلامين بام يتقاؾؼ وروايي حػص -4
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 . افسقرة ورؿؿ أيي داخؾ افـص

 أو أحدامو اـتػقً ؾنن ـون ذم افصحقحغ ،خرجً إحوديٌ افـبقيي مـ مظوهنو -5

 .مع بقون احلؽؿ ظذ احلديٌ ،وإن ـون ذم ؽرامو خرجتف مـ مظوكف ،بذفؽ

 .وثؼً مجقع افـؼقٓت مـ مظوهنو -6

 ،مع بقون افؼراءات وتقجقففو ،افؽؾؿي افؼرآكقي ادختؾػ ؾقفو ذم اجلوكى افتطبقؼل أذـرُ  -7

ودراشتفو وافسجقح  ،فعؾامءمع اشتؼصوء افعؾؾ افتل ذـرهو ا ،ثؿ أذـر ادقاوع ادجؿع ظؾقفو

 .بقـفو إن اؿته إمر ذفؽ

 .وذـر أهؿ افتقصقوت ،ختؿً افبحٌ بلهؿ افـتوئٍ افتل تقصؾً إفقفو -8

 .وادقوقظوت ،ذيؾً افبحٌ بػفورس فؾؿصودر وادراجع -9

 الدراسات السابقة:
مو  وفؽـ  بحسى ،أؾرد هذا ادقوقع بوفبحٌمـ افبحٌ وآشتؼراء مل أؿػ ظذ بعد 

ـتى: بعض ؾً إفقف يقجد فبعض ادتؼدمغ إصورات متػرؿي ذم بعض مصـػوهتؿ ذم تقص

 .وافتػسر ،وافتقجقف ،افؼراءات

 :وؿـ ـتوبف(833 :ت)  وأؾضؾ مـ اظتـك بؿلؾ تؾؽ ادقاوع اإلموم ابـ اجلزري 

 مع افتعؾقؾ -إن وجدت-يشر اػ مقاوع آتػوق  ،ؾبعد ذـره فؾؿقوع ادختؾػ ؾقف ،افـؼ

 .ؼتضى اد

 اجلديد يف الدراسة:
حقٌ ، افدراشي افـظريي افتطبقؼقي هلذه افظوهرة ذم افؼرآن افؽريؿ دراشي مستؼؾي  -1

  .مـ ملؾ هذه افدراشي خؾً ادؽتبي افؼرآكقي

 ،مقاوع آتػوق ادختؾػ ذم كظرهو :وهق ،اإلصورة فـقع مـ أكقاع اتػوق افؼراء -2

 . ف ظؾقف ؽر صقخ اإلشالم ابـ تقؿقيمـ كبَّ  -حسى ظؾؿل- وهق كقع مل أجد
وادؽتبي افؼرآكقي  ،وذم إثراء ادؽتبي اإلشالمقي ظؿقمً  -بنذن اهلل-و وفعؾ ذفؽ يؽقن شببً 

 .ظذ وجف اخلصقص
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  :خطة البحث
 .وؾفورس ،وخومتي ،وؿسؿغ ،ومتفقد ،ؿسؿً افبحٌ إػ مؼدمي

              ،وخطي افبحٌ ،أهداؾفو ،أامقي ادقوقع وأشبوب اختقوره :وتشتؿؾ ظذ ،ادؼدمي

 .واجلديد ذم افدراشي ،وافدراشوت افسوبؼي وإجراءاتف ، ،ومـفٍ افبحٌ وحدوده

 افؼراءات مبـقي ظذ افتؾؼل وافروايي.بقون أن  : افتؿفقد

  :أؿسوم افبحٌ

 الدراسة النظرية التطبيقية :القسم األوؿ

 :مبوحٌ يوؾقف أربع

 .وادصـػوت افتل تعـك بتقجقف ظؾؾ اإلمجوع ،مجوع افؼراءأؿسوم مقاضـ إ :ادلبحث األوؿ

  :وؾقف مطؾبون

 .أؿسوم مقاضـ إمجوع افؼراء :ادطؾى إول

 .ادصـػوت افتل تعـك بتقجقف ظؾؾ اإلمجوعادطؾى افلوين: 

  :وؾقف ثالثي مطوفى. ؾقائد دراشي ظؾؾ إمجوع افؼراء ادلبحث الثاين:

   .ظذ ظؾؾ تدل ظذ بالؽي افؼرآن -بعد إثر-ل مقاضـ اإلمجوع مبـ :ادطؾى إول

وافسجقح  ،اإلؾودة مـ ادقاوع ادجؿع ظؾقفو ذم آختقور بغ افؼراءات: ادطؾى افلوين

 .بغ إؿقال 

 .اإلؾودة مـ ادقاوع ادجؿع ظؾقفو ذم رد إؿقال ادخوفػي فإلمجوع: ادطؾى افلوفٌ

 خمتارة من القرآف الكرميالقسم الثاين: دراسة تطبيقية دلواضع 
 :مبوحٌوؾقف أربعي 

  وؾقف ثالثي مطوفى: .تعؾقؾ ادقاوع ادجؿع ظؾقفو ذم أبقاب إصقل :ادلبحث األوؿ

 .وظـد افبدء بزاءة ،كػول وبراءةتعؾقؾ اإلمجوع ظذ ترك افبسؿؾي بغ إ :ادطؾى إول

 .﴾ٻ  ﴿ :ادطؾى افلوين: تعؾقؾ اإلمجوع ظذ ترك افبدل ذم ـؾؿي

    .خػوء افعؾؾ ذم بعض افؽؾامت وظدم افقصقل إفقفو ادطؾى افلوفٌ:
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. وؾقف ثالثي تعؾقؾ ادقاوع ادجؿع ظؾقفو ممو فف تعؾؼ بودعـك وافسقوق :ادلبحث الثاين

  مطوفى:

ھ  ے   ﴿ ذم ؿقفف تعوػ: ﴾﮲﴿افؼراءات ذم ـؾؿي:  تعددتعؾقؾ  ادطؾى إول:
واإلمجوع ظذ ؿكهو ذم بؼقي  ،[94]افـسوء:  ﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴

 .ادقاوع

افؼراءات ذم ـؾؿي )مؼوم( بغ ؾتح ادقؿ ووؿفو ذم ثالثي  تعددتعؾقؾ  ادطؾى افلوين:

 .واإلمجوع ظذ بؼقي ادقاوع ،مقاوع

واإلمجوع  ،ذم مقاوع ﴾ڑ﴿و ،﴾ی﴿: افؼراءات ذم تعددادطؾى افلوفٌ: تعؾقؾ 

 .حوافػت ،وادممـقن ،احلجر :ظذ مقاوع

وؾقف  .تعؾقؾ افؽؾامت ادجؿع ظؾقفو ممو فف تعؾؼ بوٕحؽوم افؼظقي :ادلبحث الثالث

ڇ  ڍ      ڍ  ﴿ :افؼراءات ذم ـؾؿي مسوـغ ذم ؿقفف تعددتعؾقؾ  مطؾى واحد:
 .واإلمجوع ظذ اجلؿع ذم مقوع ادوئدة ،[184]افبؼرة:  ﴾ڌ   ڌ  ڎ

  وؾقف مطؾبون: .فف تعؾؼ بوفؾغي افعربقيتعؾقؾ افؽؾامت ادجؿع ظؾقفو ممو  :ادلبحث الرابع

 .تعؾقؾ افؽؾامت ادجؿع ظؾقفو ممو فف تعؾؼ بوفـوحقي اإلظرابقي :ادطؾى إول

 .تعؾقؾ افؽؾامت ادجؿع ظؾقفو ممو فف تعؾؼ بؿـوشبي افػقاصؾ ادطؾى افلوين:

 .اخلامتة والفهارس
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 التنهيد
 التلقي والروايةالقراءات مبيية على بياٌ أٌ 

أو   ،فقس ٕحد ؾقفو رأي ،ؾوفؽؾ مـ ظـد اهلل  ،افؼراءات افؼرآكقي مصدرهو افتؾؼل

ظـ رب ،مـ جزيؾ × ـام تؾؼوهو افـبل  ،وإكام ضريؼ تعؾؿفو: افتؾؼل وافسامع ،ؿقوس

 .افعودغ 

  .وؿد دل ظذ هذا إصؾ افؽتوب وافسـي واإلمجوع

  :فمن الكتاب
ٱ  ﴿ :. وؿقفف تعوػ[6:]افـؿؾ ﴾ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   چ ﴿ :ؿقفف تعوػ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  

 .وؽرهو مـ أيوت ،[15:]يقكس ﴾ڃ  ڃ  چ     چ

أو  ،روايي حػص :شقاء أضؾؼ ظؾقفو ،ل ؿرآنوبوفـظر ذم ـؾ روايي مـ افروايوت ؾف

  .أو هشوم  ،ؿوفقن

  :ومن السنة النبوية
  :أحوديٌ ـلرة مـفو

يؼرأ شقرة  ،شؿعً هشوم بـ حؽقؿ بـ حزام :ؿول حديٌ ظؿر بـ اخلطوب 

مل  ،ؾنذا هق يؼرأ ظذ حروف ـلرة ،ؾوشتؿعً فؼراءتف ،×افػرؿون ذم حقوة رشقل اهلل 

 ،ؾؾبَّْبُتف بردائف ،ؾتصزت حتك شؾَّؿ ،ؾؽدت أشووره ذم افصالة ،× يؼرئـقفو رشقل اهلل

ؾؼؾً:  ،×ؾؼؾً: مـ أؿرأك هذه افسقرة افتل شؿعتؽ تؼرأ؟ ؿول: أؿرأكقفو رشقل اهلل 

ؾوكطؾؼً بف أؿقده إػ رشقل اهلل  ،ؿد أؿرأكقفو ظذ ؽر مو ؿرأت× ؾنن رشقل اهلل  ،ـذبً

ؾؼول رشقل اهلل  ،فػرؿون ظذ حروف مل تؼرئـقفوؾؼؾً: إين شؿعً هذا يؼرأ بسقرة ا ،×

: ×ؾؼول رشقل اهلل  ،ؾؼرأ ظؾقف افؼراءة افتل شؿعتف يؼرأ ،شاقرأ اي ىشاـ ،أرسلو: »×

: ×ؾؼول رشقل اهلل  ،ؾؼرأت افؼراءة افتل أؿرأين ،شاقرأ اي عمر»ثؿ ؿول:  ،شكذلك أنزلت»
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 التنهيد
 التلقي والروايةالقراءات مبيية على بياٌ أٌ 

أو   ،فقس ٕحد ؾقفو رأي ،ؾوفؽؾ مـ ظـد اهلل  ،افؼراءات افؼرآكقي مصدرهو افتؾؼل
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 .افعودغ 

  .وؿد دل ظذ هذا إصؾ افؽتوب وافسـي واإلمجوع

  :فمن الكتاب
ٱ  ﴿ :. وؿقفف تعوػ[6:]افـؿؾ ﴾ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   چ ﴿ :ؿقفف تعوػ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   ڃ  

 .وؽرهو مـ أيوت ،[15:]يقكس ﴾ڃ  ڃ  چ     چ

أو  ،روايي حػص :شقاء أضؾؼ ظؾقفو ،ل ؿرآنوبوفـظر ذم ـؾ روايي مـ افروايوت ؾف

  .أو هشوم  ،ؿوفقن

  :ومن السنة النبوية
  :أحوديٌ ـلرة مـفو

يؼرأ شقرة  ،شؿعً هشوم بـ حؽقؿ بـ حزام :ؿول حديٌ ظؿر بـ اخلطوب 
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ؾؼؾً:  ،×ؾؼؾً: مـ أؿرأك هذه افسقرة افتل شؿعتؽ تؼرأ؟ ؿول: أؿرأكقفو رشقل اهلل 

ؾوكطؾؼً بف أؿقده إػ رشقل اهلل  ،ؿد أؿرأكقفو ظذ ؽر مو ؿرأت× ؾنن رشقل اهلل  ،ـذبً

ؾؼول رشقل اهلل  ،فػرؿون ظذ حروف مل تؼرئـقفوؾؼؾً: إين شؿعً هذا يؼرأ بسقرة ا ،×

: ×ؾؼول رشقل اهلل  ،ؾؼرأ ظؾقف افؼراءة افتل شؿعتف يؼرأ ،شاقرأ اي ىشاـ ،أرسلو: »×

: ×ؾؼول رشقل اهلل  ،ؾؼرأت افؼراءة افتل أؿرأين ،شاقرأ اي عمر»ثؿ ؿول:  ،شكذلك أنزلت»

التمهيد :
بيان أن القراءات مبنية على التلقي والرواية
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 .(1)شما تيسر منو او فاقرؤ  ،إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ ،كذلك أنزلت»

  :اإلمجاع
ومـ بعدهؿ ذم بقون  ،مـ أثور ظـ افصحوبي اظددً  شافسبعي»وؿد كؼؾ ابـ جموهد ذم ـتوبف 

  .أن افؼراءة شـي متبعي

وافؼراءة افتل ظؾقفو افـوس بودديـي ومؽي وافؽقؾي وافبكة وافشوم هل » :ؿول ابـ جموهد

فقفؿ تؾؼقً  وؿوم هبو ذم ـؾ مك مـ هذه إمصور رجؾ ممـ أخذ  ،وافؼراءة افتل تؾؼقهو ظـ أوَّ

 ،ومتسؽقا بؿذهبف ،وشؾؽقا ؾقفو ضريؼف ،أمجعً اخلوصي وافعومي ظذ ؿراءتف ،ظـ افتوبعغ

 ،وحمؿد بـ ادـؽدر ،وظروة بـ افزبر ،وزيد بـ ثوبً ،ـ ظؿر بـ اخلطوبُرِوي ظظذ مو 

 .(2)شوظومر افشعبل ،وظؿر بـ ظبد افعزيز

 :افشعبلومـفو ؿقل ظومر  .مـ تؾؽ أثور افدافي ظذ أن افؼراءة شـي متبعي اثؿ هد ظددً 

  .(3)شأوفؽؿ أؿرـام  ؾوؿرؤواشـي  ةراءافؼ»

وهق إموم أهؾ  ،وؿد ـون أبق ظؿرو بـ افعالء» :وؿول ابـ جموهد ظـ ؿراءة أيب ظؿرو

 ،توبعغ: جموهدوؿرأ ظذ جؾي اف ،وؿد رأس ذم افؼراءة وافتوبعقن أحقوء ،ظكه ذم افؾغي

 .(4)شوـون ٓ يؼرأ بام مل يتؼدمف ؾقف أحد ،عؿربـ يوحيقك  ،وظؽرمي ،وشعقد بـ جبر

 ،فقٓ أكف فقس يل أن أؿرأ إٓ بام ؿد ؿرئ بف فؼرأت حرف ـذا ـذا» :ثؿ كؼؾ ظـف ؿقفف

 . (5)شوحرف ـذا ـذا

مـ أهؾ  ،وممو يبغ فؽ ذفؽ أن أصحوب افؼراءات» :وكؼؾ افؼرضبل ظـ اخلطويب ؿقفف

ؿرأهو  ،وافعراق ـؾ مـفؿ ظزا ؿراءتف افتل اختورهو إػ رجؾ مـ افصحوبي ،وافشوم ،احلجوز

                                       
، بــوب أكــزل افؼــرآن ظــذ  شــبعي أحــرف خرجــف افبخــوري ذم ـتوبــف افصــحقح )مــع افػــتح(، ـتــوب ؾضــوئؾ افؼــرآن،أ (1)

 . (6/98) مسؾؿ )مع افـقوي( ذم ـتوب افصالة(، و4992، حديٌ رؿؿ )(8/638)
 ،بــوب أكــزل افؼــرآن ظــذ  شــبعي أحــرف أخرجــف افبخــوري ذم ـتوبــف افصــحقح )مــع افػــتح(، ـتــوب ؾضــوئؾ افؼــرآن، (2)

 . (6/98)(، ومسؾؿ )مع افـقوي( ذم ـتوب افصالة 4992، حديٌ رؿؿ )(8/638)
 .(49ص) ٓبـ جموهد ،افسبعي (3)
 .     (47ص) ادصدر افسوبؼ (4)
 .  (48ص) ادصدر افسوبؼ (5)
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وابـ  ،عؾلشـد ظوصؿ ؿراءتف إػ: ظ ،ومل يستلـ مـ مجؾي افؼرآن صقئً  ،×ظذ رشقل اهلل 

 ،إػ: أيّب، وـذفؽ أبق ظؿرو بـ افعالء أشـد ؿراءتف إػ: أيبّ وأشـد ابـ ـلر ؿراءتف  ،مسعقد

 وهمٓء ـؾفؿ يؼقفقن: ؿرأكو ظذ رشقل اهلل ،وأمو ظبد اهلل بـ ظومر ؾنكف أشـد ؿراءتف إػ: ظلامن

 .(1)شورجوهلو ثؼوت ،وأشوكقد هذه افؼراءات متصؾي ،×

وهبذا إصؾ تسؼط دظقى مـ حيؿؾ اختالف افؼراءات ظذ خؾق ادصوحػ مـ افـؼط 

 .وافشؽؾ

ظذ أن  وقي ادقاوع دفقؾ طوهٌر أيًض وؿفو ذم بؼواتػ ،وذم اختالف افؼراءات ذم مقوع

 .: إذ فق ـوكً مـ أجؾ خط ادصحػ ٓضَّرد احلؽؿات مبـوهو ظذ اتبوع إثرافؼراء

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 . (1/59) رضبلفؾؼ ،اجلومع ٕحؽوم افؼرآن (1)
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 القسه األول
 الدراسة اليظرية التطبيقية 

  ،أقساو مواطً إمجاع القراء :املبحث األول
 لل اإلمجاعواملصيفات اليت تعيى بتوجيه ع

 أقساـ مواطن إمجاع القراء :ادلطلب األوؿ
 يؿؽـ تؼسقؿ أؿسوم مقاضـ إمجوع افؼراء إػ ثالثي أؿسوم: 

 .وفقس هلو ملقؾ أو كظر خمتؾػ ؾقف ،ـؾامت جمؿع ظؾقفو األوؿ:

مـ  ،﴾پ ﴿اإلمجوع ظذ افرؾع ذم ـؾؿي:  :ؾؿـ أملؾي ادجؿع ظؾقفو بغ افؼراء افعؼة

 .حقٌ وؿع [2]ـوفػوحتي:  ﴾پپ  ﴿ :ؿقفف تعوػ

وفقس  ،ووؿقع اإلمجوع فؾؼراء افعؼة ذم ملؾ افـقع وكحقه يدل ظذ بالؽي هذه افؼراءة

 ،وافـصى جوئز ذم )احلؿد( ذم افؽالم ظذ ادصدر»:  ؿول مؽل .ثؿً مو هق أبؾغ مـفو

وإذا كصبً  ،ومـ مجقع اخلؾؼ هلل ،: ٕن معـوه إذا رؾعَتف: مجقع احلؿد مـلفؽـ افرؾع ؾقف أظؿ

           ،ؾنكام هق محد مـؽ هلل ٓ ؽر. ؾوفرؾع يدل ظذ أن احلؿد مـؽ ،اأمحد اهلل محدً  ؾؿعـوه:

ؾؾذفؽ أمجع افؼراء ظذ رؾعف ذم مجقع مو وؿع ذم افؼرآن           ،ؾفق أظؿ وأـؿؾ ،ومـ ؽرك هلل

 . (1)ش: إذ مل يؽـ ؿبؾف ظومؾ﴾پ  پ﴿ مـ فػظ:

  .وهلو ملقؾ خمتؾػ ؾقف ،ع ظؾقفوـؾامت جمؿ الثاين:

ادجؿع ظذ ؿراءهتو بقجف واحد ذم  ،ة ادقاوعتعددافؽؾؿي افقاحدة اد وادؼصقد بودلقؾ:

اإلمجوع ظذ ؿراءة )مسوـغ( ذم ادوئدة  :ومـ أملؾتف .رىخوخمتؾػ ؾقفو ذم مقاوع أ ،مقوع

ختالف ذم مقوع مع وؿقع آ ،[95]ادوئدة:  ﴾ېئ ۈئ ېئ ېئ﴿ :ذم ؿقفف تعوػ ،بوجلؿع

]افبؼرة:   ﴾ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڇ  ڍ ﴿ :ذم ؿقفف تعوػ ،افبؼرة بوجلؿع واإلؾراد

184]. 
                                       

 .(1/94)دؽل بـ أيب ضوفى  ،اهلدايي إػ بؾقغ افـفويي (1)
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 :وتعرف مـ خالل مـظقمي افشوضبل إمو ،وهق مو يعرف بودقاوع ادستلـوة مـ اخلالف

أو مـ خالل  ،أو مـ خالل تؼققد افؼراءة بوفؼقد فقخرج ادتػؼ ظؾقف ،بوفـص ظذ ادستلـك مـف

   .افعؾامء تـصقص

 .ـؾامت جمؿع ظؾقفو وهلو كظر خمتؾػ ؾقف الثالث:

 ،وهلو كظر مشوبف هلو ذم افسقوق ،وادؼصقد بوفـظر: افؽؾؿي افؼرآكقي ادختؾػ ؾقفو -

 .وفقس ذم افؾػظ

ذم آيي افقوقء ذم شقرة ادوئدة  ﴾ٺ ﴿وؿقع آختالف ذم ؿراءة  :ومـ أملؾتف

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ﴿ :واجلر ذم ؿقفف تعوػ ،بوفـصى
 ﴾ڇ ﴿مع اتػوق افؼراء ظذ ؿراءة  ،[6]ادوئدة:  ﴾ٺ  ٺ  ٺٺ 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ﴿ :ذم آيي افتقؿؿ ذم ؿقفف تعوػ بوجلر
 . [6]ادوئدة:  ﴾ڇ

 ابـ اإلشالم صقخ شقى ظؾقف كبَّف اأحدً  -ظؾؿل حسى-مل أجد  ،اوهذا افـقع دؿقؼ جد  

 .ـام شقليت بقوكف ، تقؿقي

 ثاين: ادلصنفات اليت تعىن بتوجيو علل اإلمجاعادلطلب ال
وفذا ؾؼد  ،مل تقوع ـتى افؼراءات إٓ فبقون احلروف ادختؾػ ؾقفو ٓ ادتػؼ ظؾقفو

وادػنيـ بتعؾقؾ وتقجقف مقاضـ  ،وادصـػغ ذم افتقجقف ،اكصبً جفقد ظؾامء افؼراءات

أو إصورات  ،الم متػرقوإن ـون فدى بعضفؿ ـ ،وهق إصؾ ،ٓ مقاضـ آتػوق ،اخلالف

ومجع  ،: ممو يـبئ ظـ صحي افبحٌ ذم هذا ادجولتقجقف بعض افؽؾامت ادجؿع ظؾقفو ذم

  .وإظامل افذهـ ذم افؽشػ ظـ ظؾؾ بعض ادقاوع افتل مل جير هلو ذـر ،مـ ـالمفؿادتػرق 

وـتى  ،وذوح افشوضبقي افتل اضؾعً ظؾقفو ،ومـ خالل افـظر ذم ـتى افتقجقف

  :ادعـقي بوفؼراءات يؿؽـ تؼسقؿ ادصـػوت إػ ؿسؿغ افتػسر

 .وهق إظؿ إؽؾى ،ؿسؿ ٓ ظـويي فف مطؾؼو بتعؾقؾ افؽؾامت ادستلـوة

حسى  ومـ أهؿ تؾؽ افؽتى مرتبيً  ،وؿسؿ فف ـالم متػرق ذم تعؾقؾ تؾؽ افؽؾامت

المبحث األول : أقسام مواطن إجماع القراء 
و المصنفات التي تعنى بتوجيه علل اإلجماع

القسم األول 
الدراسة النظرية التطبيقية

المطلب األول : أقسام مواطن إجماع القراء
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 ثاين: ادلصنفات اليت تعىن بتوجيو علل اإلمجاعادلطلب ال
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المطلب الثاني : المصنفات التي تعنى بتوجيه علل اإلجماع
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 وؾقوت أصحوهبو: 

 .(313 :)ت زيفإلموم افط شجومع افبقون»أمو ـتى افتػسر ؾلؾضؾفو ـتوب:  -1

وجقه افؽشػ ظـ »ـتوب:  -ؾقام وؿػً ظؾقف-وأمو ـتى افتقجقف وافؼرءات -2

 .ؾفق يعؾؾ أحقوكو ، (437 :)تدؽل بـ أيب ضوفى  شافؼراءات افسبع

  . (444 :)تفإلموم افداين  شجومع افبقون» :ـتوب -3

تػرؿي ذم ؾػل افؽتوبغ افسوبؼغ إصورات م ، (665 :)تٕيب صومي  شإبراز ادعوين» -4

  .تعؾقؾ مقاضـ اإلمجوع

وهق مـ  (756 :)تفؾسؿغ احلؾبل  شافعؼد افـضقد ذم ذح افؼصقد»ـتوب:  -5

 أهؿ ـتى ذوح افشوضبقي.

وهق مـ أهؿ  ،(833 :)تٓبـ اجلزري  شافـؼ ذم افؼراءات افعؼ»ـتوب:  -6

       ،اخلالفوضريؼتف ذم ـتوبف أن يذـر مقاضـ  ،ذم افؽشػ ظـ ظؾؾ مقاضـ اإلمجوع افؽتى

  .ذم إظؿ إؽؾى مؼتضىويعؾؾفو بؽالم  -إن وجدت- ثؿ يذـر مقاضـ آتػوق

وإن ـون ؿد اشتػود مـ  ، (923 :)تفإلموم افؼسطالين  شفطوئػ اإلصورات» -7

  .(833 :)تاإلموم ابـ اجلزري 

ؾػقف  (885 :)تفؾبؼوظل  شكظؿ افدرر ذم تـوشى أيوت وافسقر»ا ـتوب وأخرً  -8

 .ورات متػرؿيإص

 .وفؽـ ادؼصقد اإلصورة ،وفقس ادراد احلك ،ؾفذه بعض افؽتى    
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 فوائد دراسة علل إمجاع القراء :املبحث الثاىي

 ية على علل تدؿ على بالغة القرآفمواطن اإلمجاع مبن :ادلطلب األوؿ
 ؽؾ مقوع جمؿع ظؾقف ممووف ،إصؾ ادعتؿد ذم افؼراءات اتبوع إثر ـام شبؼً اإلصورة

  .وؿد ٓ تظفر ؾقبؼك اتبوع إثر ،ؿد تظفر فؾعؾامء ،اختؾػ ذم ملؾف أو كظره ِحْؽؿي وظؾي

  بالؽي افؼراءات فقس ؾؼطوـؾ ذفؽ ممو يمـد ظذ .أو فػظقي ،وافعؾي إمو أن تؽقن معـقيي

ودفقؾ  ،ن شوضعوذفؽ برهو ،وبؾ ذم ادقاوع ادجؿع ظؾقفو أيًض  ،ذم ادقاوع ادختؾػ ؾقفو

وأن افؼراءات  ،[42:]ؾصؾً ﴾ڱ     ں  ں  ڻ  ﴿وأكف  ،ؿوضع ظذ إظجوز افؼرآن افؽريؿ

فذه ؾ ،فقس ادؼصقد مـفو ؾحسى تقسر افؾػظ ظذ مـ يشؼ ظؾقف آكتؼول إػ فغي أخرى

هو إػ أبقاب إصقل وأمو أبقاب  ،وكحق ذفؽ ،ومو ـون مـ ؿبقؾ افؾفجوت ،احلؽؿي مردُّ

ؾؽؾ » ،وشعي معوكقف ،بؾ مـ ادؼوصد: إطفور بالؽي افؼرآن ،قس ادؼصقد مـفو ذفؽافػرش ؾؾ

هنو ومقوعفو افذي وـؾ ـؾؿي مـ ـؾامتف ٓ يصؾح أن يؽقن ذم مؽو ،حرف مـ حروؾف

ثؿ أدير فسون افعرب ذم أن يقجد أحسـ مـفو  ،وفق كزظً مـف فػظي».(1)شووعً ؾقف ؽرهو

 .(2)شمل يقجد

ًا تعددؾحقٌ اؿته افسقوق  ،وـامفف وبالؽتف ،مبـل ظذ صحي ادعـكؾوختالف افؼراءات 

وحقٌ امتـع إرادة رء  ،حقـئذ افؼراءات تعددت ،أو ظؾًي مؼصقدة ،وأو معـًك بالؽق   ،ذم ادعـك

 .افؼراءات تتعددمـ ذفؽ مل 

وأمو ذم  ،ؾوفتجقيز افؾغقي شوئغ ذم ـالم افـوس ،(3)وفقس ـؾ مو يصح فغي يصح ؿراءة

   .ؿد بؾغ افغويي ذم افػصوحي وافبالؽي وؾؼ مو يؼتضقف ادؼوم وب ؾوفؼرآنـت

فبعض افعؾامء ممو يػفؿ مـ طوهرهو أكف فق ؿرئ بؽذا فؽوكً  ظبوراتوظؾقف ؾام ورد مـ 

  .أو أحسـ ؾقف كظر ،افؼراءة أجقد

                                       
 .(223ص)مـ ـالم ابـ اجلزري ذم: ـػويي إدعل ذم آيي يو أرض ابؾعل  (1)
 .(1/52)مـ ـالم ابـ ظطقي ذم: ادحرر افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز  (2)
 .(1/212)فألصؿقين  ،، ومـور اهلدى ذم بقون افقؿػ وآبتداء(9/429)فؾرازي  ،مػوتقح افغقى (3)
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 .(223ص)مـ ـالم ابـ اجلزري ذم: ـػويي إدعل ذم آيي يو أرض ابؾعل  (1)
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المبحث الثاني  : فوائد دراسة علل إجماع القراء

المطلب األول : مواطن اإلجماع مبنية على علل تدل على بالغة القرآن
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ؼرأ ـويُ » :[37راء: ــ]اإلش﴿ ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حئ ﴿ ذم ؿقفف تعوػ:  ؿول افزجوج

اشؿ افػوظؾ.  وِرًح ـ: ٕن موـ مَرًح أجقد م وِرًح ـوزظؿ إخػش أن م -بؽن افراء- وًح رِ ـمَ 

 ؽر أن ادصدر أوـد ذم ،وـالامو ذم اجلقدة شقاء ،جقد بوفغ -أظـل ادصدر-ذا ـوه

 و: ٕن رـًض أوـد ذم آشتعامل وؾَرـًض  ،ووجوء زيد َراـًض  ،وآشتعامل تؼقل: جوء زيد َرـًض 

ع إخػش ذم ؾوفزجوج كوز. (1)شأـلر ذم افؼراءة -بػتح افراء-و ومَرًح  .د افػعؾيدل ظذ تقـق

  .وردَّ ظؾقف ،( أجقد مـ افػتحوـقن افؽن ذم )مِرًح 

 ادلطلب الثاين: اإلفادة من ادلواضع اجملمع عليها يف رد األقواؿ ادلخالفة لإلمجاع
فتقهغ إؿقال  وو ظؾؿق  ومعرؾي وجف افتعؾقؾ يعد ضريؼً  :ثبقت اإلمجوع ذم ؿراءة مو

  :ومـ إملؾي ظذ ذفؽ ،وؿد اشتدل افؼراء هبذه افطريؼي فتضعقػ بعض إؿقال ،ادخوفػي

ٱ  ﴿حغ ذـر اختالف بعض افؼراء ذم افبدل ذم ـؾؿي:  افرد ظذ افشوضبل -1
وشتليت هذه ادسلفي  .وـقهنو معؾؾي ،مع إمجوع افؼراء ظؾقفو ،[225]ـوفبؼرة:  ﴾ٻ

 .  (2)وٓحؼً 

وشتليت  .ٓبـ ـلر ،[3:]ادسد ﴾ڳ  ڳ  ﴿ افرد ظذ مـ ذـر إشؽون اهلوء مـ ؿقفف: -2

 .  (3)وهذه ادسلفي ٓحؼً 
 :ذم ذـره اخلالف ذم ادقوع ادجؿع ظؾقف (313: )ت  افرد ظذ اإلموم افطزي -3

 ے  ۓ  ۓ   ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  ،بغ افقوء وافتوء ﴾﮷   ﮸ ﴿ؾؼد اختؾػ افؼراء ذم ـؾؿي: 
﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀        ﯁    

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ﴿ :وأمجعقا ظذ افقوء ذم ؿقفف تعوػ ،[78 – 77]افـسوء:  ﴾
 .[49:]افـسوء ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې

ۅ   ﴿وهق ؿقفف: ،أمجعقا ظذ افقوء ذم ادقوع إول مـ هذه افسقرة» : ؿول افداين

                                       
 .(3/243)ج فؾزجو ،معوين افؼرآن وإظرابف( 1)
 . ؿسؿ افدراشي افتطبقؼقيادطؾى افلوين مـ ادبحٌ إول ذم اكظر:  (2)
 . ؿسؿ افدراشي افتطبقؼقيذم  رابعادطؾى افلوين مـ ادبحٌ افاكظر:  (3)
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وشتليت هذه ادسلفي  .وـقهنو معؾؾي ،مع إمجوع افؼراء ظؾقفو ،[225]ـوفبؼرة:  ﴾ٻ

 .  (2)وٓحؼً 

وشتليت  .ٓبـ ـلر ،[3:]ادسد ﴾ڳ  ڳ  ﴿ افرد ظذ مـ ذـر إشؽون اهلوء مـ ؿقفف: -2

 .  (3)وهذه ادسلفي ٓحؼً 
 :ذم ذـره اخلالف ذم ادقوع ادجؿع ظؾقف (313: )ت  افرد ظذ اإلموم افطزي -3

 ے  ۓ  ۓ   ﴿ذم ؿقفف تعوػ:  ،بغ افقوء وافتوء ﴾﮷   ﮸ ﴿ؾؼد اختؾػ افؼراء ذم ـؾؿي: 
﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀        ﯁    

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ﴿ :وأمجعقا ظذ افقوء ذم ؿقفف تعوػ ،[78 – 77]افـسوء:  ﴾
 .[49:]افـسوء ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې

ۅ   ﴿وهق ؿقفف: ،أمجعقا ظذ افقوء ذم ادقوع إول مـ هذه افسقرة» : ؿول افداين

                                       
 .(3/243)ج فؾزجو ،معوين افؼرآن وإظرابف( 1)
 . ؿسؿ افدراشي افتطبقؼقيادطؾى افلوين مـ ادبحٌ إول ذم اكظر:  (2)
 . ؿسؿ افدراشي افتطبقؼقيذم  رابعادطؾى افلوين مـ ادبحٌ افاكظر:  (3)
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 .ش(1)[49:]افـسوء ﴾ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې   ۅ

ۅ  ۅ    ﴿ واتػؼقا ظذ افغقى ذم ؿقفف تعوػ مـ هذه افسقرة:»:  وؿول ابـ اجلزري
وٓ  ،ؾؾقس ؾقفو خالف مـ ضريؼ مـ افطرق ،[49:]افـسوء ﴾ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  

 .(2)شروايي مـ افروايوت

 :علة االتفاؽ يف ادلوضع األوؿ من النساء
 ،ؾفق فؾغقبي ،ّٕكف إذا ـون دـ يشوء ،بوفقوء ﴾ې   ې﴿ ،وؿر افغقبي ﴾ۉ﴿ٕن ذم 

 ؾرد افلوين ظذ إول. 
 ،(665ت: ) وأبق صومي ،(444 :ت)وافداين  ،(377 :ت)افػورد  :وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ

  .وؽرهؿ ،(3)(833ت: ) وابـ اجلزري

 : الرد على ابن جرير الطربي
 ،مع تقؼظف وحسـ معرؾتف ذم هذا ادقوع ،بـ جريروؿد ؽؾط حمؿد »:  ؿول افداين

وادجؿع ظؾقف  ،و ظؾقفؾصّر ادختؾػ ؾقف جمؿعً  ،ؾجعؾ ذم جومعف آختالف ؾقف دون افلوين

  .. وكؼؾ ابـ اجلزري هذا ادعـك بـصف دون اإلصورة إػ ؿقل افداين(4)شو ؾقفخمتؾػً 

والرتجيح  ،االختيار بني القراءاتادلطلب الثالث: اإلفادة من ادلواضع اجملمع عليها يف 
 بني األقواؿ

ومـ  ،أو افسجقح بغ إؿقال ،وهذه ضريؼي يستعؿؾفو افعؾامء ذم آختقور بغ افؼراءات

 ًٓ   .ذم افؽشػ   فذفؽ ذم آختقور بغ افؼراءات مؽل أـلر افعؾامء اشتعام

ًٓ  ،وشلرضب ملوًٓ فالختقور بغ افؼراءات   : إؿقالآخر فؾسجقح بغ وملو

                                       
 .(3/1314)ؾداين  ف ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (1)

 .(2/253) بـ اجلزري ، ٓافعؼافـؼ ذم افؼراءات  (2)

 ٕيب صومي ،وإبراز ادعوين ،(3/1314)فؾداين  ،وجومع افبقون ،(3/172)فؾػورد  ،احلجي فؾؼراء افسبعي (3)

 .(2/253) ٓبـ اجلزري ،وافـؼ ذم افؼراءات افعؼ ،(418ص)

 (. ومل أجد ـالم افطزي ذم تػسره .3/1314) جومع افبقون، فؾداين (4)

المطلب الثاني : اإلفادة من المواضع المجمع عليها في رد األقوال  

المخالفة لإلجماع
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  .. وكؼؾ ابـ اجلزري هذا ادعـك بـصف دون اإلصورة إػ ؿقل افداين(4)شو ؾقفخمتؾػً 

والرتجيح  ،االختيار بني القراءاتادلطلب الثالث: اإلفادة من ادلواضع اجملمع عليها يف 
 بني األقواؿ

ومـ  ،أو افسجقح بغ إؿقال ،وهذه ضريؼي يستعؿؾفو افعؾامء ذم آختقور بغ افؼراءات

 ًٓ   .ذم افؽشػ   فذفؽ ذم آختقور بغ افؼراءات مؽل أـلر افعؾامء اشتعام

ًٓ  ،وشلرضب ملوًٓ فالختقور بغ افؼراءات   : إؿقالآخر فؾسجقح بغ وملو

                                       
 .(3/1314)ؾداين  ف ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (1)

 .(2/253) بـ اجلزري ، ٓافعؼافـؼ ذم افؼراءات  (2)

 ٕيب صومي ،وإبراز ادعوين ،(3/1314)فؾداين  ،وجومع افبقون ،(3/172)فؾػورد  ،احلجي فؾؼراء افسبعي (3)

 .(2/253) ٓبـ اجلزري ،وافـؼ ذم افؼراءات افعؼ ،(418ص)

 (. ومل أجد ـالم افطزي ذم تػسره .3/1314) جومع افبقون، فؾداين (4)

المطلب الثالث : اإلفادة من المواضع المجمع عليها في اإلختيار 

بين القراءات و الترجيح بين األقوال



36

 د. عبد هللا بن محَّاد القرشي                                                       سة نظرية تطبيقية علل إمجاع القراء: درا 

76 

 

 مثاؿ االختيار بني القراءات: 
ی   ی  ی  ﴿ :افقاؿع ذم شقرة افبؼرة ذم ؿقفف تعوػ ﴾مب ﴿اختؾػ افؼراء ذم فػظ:

 .[233]افبؼرة:  ﴾جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

﮷    ھ  ھ  ے  ے﴿ :وذم ؿقفف تعوػ  ،[39]افروم:  ﴾ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶ 

  .اإلظطوء :بؿعـك ،(1)وافبوؿقن بودد ،مـ بوب ادجلء ،بغر مدؾؼد ؿرأ ابـ ـلر مـ افسبعي 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۆ   ﴿ادقوع افلوين مـ افروم: :وأمجعقا ظذ ادد ذم مقاوع مـفو
وهق  ،[177]افبؼرة:  ﴾ڄ  ڄ  ﴿ :وؿقفف ،[39]افروم:  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿ :وؿقفف،[24]افـسوء:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ﴿ :وؿقفف .تعددم
 ،. وظؾي اإلمجوع إرادة معـك: أظطقتؿ[5]ادوئدة:  ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئېئ  

   .ٓ ؽر

  :اختيار قراءة ادلد وعلة االختيار
: ٕكف مـ بوب اإلظطوء ،وؿرأ افبوؿقن بودد» :وظؾؾ اختقوره بؼقفف ،ؿراءة ادد :اختور مؽل

ڦ  ﴿ :وػوؿد ؿول اهلل تع ،أو فؾؿروعي ذم افرووظي ،يراد بف إظطوء افـػؼي فألم
]ادوئدة:  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴿: وؿول ،يعـل: افرووظي ،[24]افـسوء:  ﴾ڦ  ڦ

 . (2)شوهق آختقور : إلمجوع افؼراء ظؾقف ،ؾفق إمجوع ؾحؿؾ هذا ظؾقف ،[5

  :مثاؿ الرتجيح بني األقواؿ
ڀٺ      ﴿ ذم ؿقفف تعوػ: ﴾ٺ ﴿ اختؾػ ظذ ؿراءة افـصى ذم:

؟ ؾذهبً افراؾضي إػ أن افـصى مو وجف افـصى ،[6]ادوئدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ

مستدفي  ،ؾؿحؾفو افـصى ﴾ٺڀ    ﴿ ظطػ ظذ حمؾ اجلور وادجرور ذم ؿقفف:

  .بذفؽ ظذ أن إرجؾ حؽؿفو ادسح مطؾؼو

ومتـع مـ محؾ افـصى ظذ  ،بحجٍ ـلرة تدل ظذ ؾسود مو ذهبقا إفقف :واحتٍ ابـ تقؿقي

                                       
 .  (175ص)ؾداين ف، افتقسر (1)
 .(1/297)  بـ أيب ضوفى ؽلد ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع (2)
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   :ومـ تؾؽ احلجٍ ،ادحؾ ذم هذا ادقوع

چ  چ  ﴿ ذم ؿقفف: ﴾ڇ ﴿ جوج بوتػوق افؼراء ظذ ؿراءة اجلر ذم:آحت
وظدم ورود  ،و ظذ افؾػظ ؿبؾفوظطػً  [6]ادوئدة:  ﴾ڇ  ڇچ   چ  ڇ  

وافؾػظون ذم آيي افتقؿؿ وافقوقء  ،﴾ڇ ﴿ و ظذ حمؾ:ؿراءة أخرى بوفـصى ظطػً 

 .شقاء

ـام ؿرؤوا ذم آيي  ،بوفـصى(ؿوَأيِدَيؽُ )ومل يؼرأ افؼراء ادعروؾقن ذم آيي افتقؿؿ: » : ؿول

 ،﴾ڀ  ٺ   ﴿ :وذفؽ أن ؿقفف ،فؽون ادقوعون شقاء وؾؾق ـون ظطػً  ،افقوقء

: ٕن افبوء يؼتيض إفصوق ادؿسقح ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ :وؿقفف

وإذا ؿقؾ: امسح رأشؽ  ،وهذا يؼتيض إيصول ادوء وافصعقد إػ أظضوء افطفورة ،فإلفصوق

                      ،وهذا يبغ أن افبوء حرف جوء دعـك ،عضقورجؾؽ مل يؼتض إيصول ادوء إػ اف

ؾؾؿ  ،..وافبوء ذم آيي افطفورة إذا حذؾً اختؾ ادعـك.ـام يظـف بعض افـوس ،وفقسً زائدة

  .أو مو ؿبؾف ،بؾ ظذ فػظ ادجرور هبو ،جيز أن يؽقن افعطػ ظذ حمؾ ادجرور هبو

ؾومسحقا بقجقهؽؿ وامسحقا )ئ ذم آيي افتقؿؿ:و ظذ ادحؾ فؼرإكف فق ـون ظطػً  :افلوفٌ

َ ؾسود مذهى افشورح ،(أيدَيؽؿ چ  ﴿ بلكف ؿد دفً ظؾقف:(1)ؾؽون ذم أيي مو َبغَّ
ؾؾام اتػؼقا ظذ اجلر ذم آيي  ،:  ٕن افؾػظغ شقاءبوفـصى ﴾ڇ  ڇ  ڇ

 يؽـ ومل ،ظؾؿ أن افعطػ ظذ افؾػظ -وفق ـون صقابً -مع إمؽون افعطػ ظذ ادحؾ  ،افتقؿؿ

 .(3)ش(2)ـام ذم آيي افقوقء  ،ذم آيي افتقؿؿ مـصقب معطقف ظذ افؾػظ

 

 
                                       

مجول افديـ احلسـ ابـ وهق :  ،مـفوج افؽرامي ذم معرؾي اإلمومي صوحى ـتوب: ؿول ذفؽ ذم معرض رده ظذ افراؾيض (1)
 .(4/173) ٓبـ تقؿقي ،مـفوج افسـي افـبقيي اكظر: ادطّفر احلّع.

 . ؾجوز افعطػ ظؾقف ﴾پ   پ  ڀ ﴿ ؾؼد ُشبؼً بؿـصقب: (2)
 . ( 1/365) تقؿقي ٓبـ ،افػتووى افؽزى(3) 
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   :ومـ تؾؽ احلجٍ ،ادحؾ ذم هذا ادقوع

چ  چ  ﴿ ذم ؿقفف: ﴾ڇ ﴿ جوج بوتػوق افؼراء ظذ ؿراءة اجلر ذم:آحت
وظدم ورود  ،و ظذ افؾػظ ؿبؾفوظطػً  [6]ادوئدة:  ﴾ڇ  ڇچ   چ  ڇ  

وافؾػظون ذم آيي افتقؿؿ وافقوقء  ،﴾ڇ ﴿ و ظذ حمؾ:ؿراءة أخرى بوفـصى ظطػً 

 .شقاء

ـام ؿرؤوا ذم آيي  ،بوفـصى(ؿوَأيِدَيؽُ )ومل يؼرأ افؼراء ادعروؾقن ذم آيي افتقؿؿ: » : ؿول

 ،﴾ڀ  ٺ   ﴿ :وذفؽ أن ؿقفف ،فؽون ادقوعون شقاء وؾؾق ـون ظطػً  ،افقوقء

: ٕن افبوء يؼتيض إفصوق ادؿسقح ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ :وؿقفف

وإذا ؿقؾ: امسح رأشؽ  ،وهذا يؼتيض إيصول ادوء وافصعقد إػ أظضوء افطفورة ،فإلفصوق

                      ،وهذا يبغ أن افبوء حرف جوء دعـك ،عضقورجؾؽ مل يؼتض إيصول ادوء إػ اف

ؾؾؿ  ،..وافبوء ذم آيي افطفورة إذا حذؾً اختؾ ادعـك.ـام يظـف بعض افـوس ،وفقسً زائدة

  .أو مو ؿبؾف ،بؾ ظذ فػظ ادجرور هبو ،جيز أن يؽقن افعطػ ظذ حمؾ ادجرور هبو

ؾومسحقا بقجقهؽؿ وامسحقا )ئ ذم آيي افتقؿؿ:و ظذ ادحؾ فؼرإكف فق ـون ظطػً  :افلوفٌ

َ ؾسود مذهى افشورح ،(أيدَيؽؿ چ  ﴿ بلكف ؿد دفً ظؾقف:(1)ؾؽون ذم أيي مو َبغَّ
ؾؾام اتػؼقا ظذ اجلر ذم آيي  ،:  ٕن افؾػظغ شقاءبوفـصى ﴾ڇ  ڇ  ڇ

 يؽـ ومل ،ظؾؿ أن افعطػ ظذ افؾػظ -وفق ـون صقابً -مع إمؽون افعطػ ظذ ادحؾ  ،افتقؿؿ

 .(3)ش(2)ـام ذم آيي افقوقء  ،ذم آيي افتقؿؿ مـصقب معطقف ظذ افؾػظ

 

 
                                       

مجول افديـ احلسـ ابـ وهق :  ،مـفوج افؽرامي ذم معرؾي اإلمومي صوحى ـتوب: ؿول ذفؽ ذم معرض رده ظذ افراؾيض (1)
 .(4/173) ٓبـ تقؿقي ،مـفوج افسـي افـبقيي اكظر: ادطّفر احلّع.

 . ؾجوز افعطػ ظؾقف ﴾پ   پ  ڀ ﴿ ؾؼد ُشبؼً بؿـصقب: (2)
 . ( 1/365) تقؿقي ٓبـ ،افػتووى افؽزى(3) 
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 القسه الثاىي
 دراسة تطبيقية ملواضع خمتارة مً القرآٌ الكريه 

 تعليل املواضع اجملنع عليها يف أبواب األصول :املبحث األول

 البدء هباوعند  ،وبراءة تعليل اإلمجاع على ترؾ البسملة بني األنفاؿ :ادلطلب األوؿ
وفذفؽ آتػوق  ،ويتػؼقن ظذ ملقؾفو ،خيتؾػ افؼراء ذم بعض ـؾامت مـ بوب إصقل

  :ومـ إملؾي ظذ ذفؽ ،ظؾؾ
مع  ،ومـفؿ مـ ٓ يبسؿؾ ،ؾؿـفؿ مـ يبسؿؾ ،اختؾػ افؼراء ذم افبسؿؾي بغ افسقر

ظذ ترك افبسؿؾي  -افصحقح ظذ-وإمجوظفؿ  ،ظذ ترك افبسؿؾي بغ إكػول وبراءة إمجوظفؿ
  .ظـد آبتداء بلول شقرة براءة

  حكاية إمجاع العلماء:
ظـ ـؾ مـ ، ٓ خالف ذم حذف افبسؿؾي بغ إكػول وبراءة» :ؿول ابـ اجلزري

وممـ حؽك  ،بسؿؾ بغ افسقرتغ. وـذفؽ ذم آبتداء بزاءة ظذ افصحقح ظـد أهؾ إداء
وم ،َؽَؾبقن اإلمجوع ظذ ذفؽ أبق احلسـ بـ وهق  ،وؽرهؿ ،ومؽل ،وابـ افؼوشؿ بـ افػحَّ

 . (1)شٓ يقجد كص بخالؾفافذي 
 علة ترؾ البسملة أوؿ براءة:

ؾؾؿ  ،ومل يبغ ذم صلهنو صقئً   ×اختؾػ ذم ظؾي ترك افبسؿؾي أول براءة : بـوًء ظذ أن افـبل 
رك افبسؿؾي هـو                وٓ صؽ أن ذم ت ،ـام يـزل هبو ذم بؼقي افسقر ،يـزل هبو جزيؾ 

   .حؽؿي وظؾي
أوصؾفو افؼرضبل إػ مخسي  ،وؿد اختؾػ افعؾامء ذم بقون تؾؽ افعؾي ظذ أؿقال ظدة

 ،أنَّ افبسؿؾي أمون (3)ـام كص ظذ ذفؽ افبوؿالين ،وافذي ظؾقف مجفقر أهؾ افعؾؿ ،(2)أؿقال

                                       
.(1/264) بـ اجلزريٓ ،افـؼ ذم افؼراءات افعؼ  (1) 

. ( 8/43)فؾؼرضبل  ،اجلومع ٕحؽوم افؼرآن  (2) 
.(1/259) فؾبوؿالين ،آكتصور فؾؼرآن  (3) 

المبحث األول : تعليل المواضع المجمع عليها 
في أبواب األصول

القسم الثاني 
دراسة تطبيقية لمواضع مختارة من القرآن الكريم

المطلب األول : تعليل اإلجماع على ترك البسملة بين األنفال وبراءة 

وعند البدء بها
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المطلب الثاني : تعليل اإلجماع على ترك البدل في كلمة     

لورش
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ؾقف مـ إمر بوفؼتؾ وإخذ واحلك وكبذ أي: ــويي ظام اصتؿؾً ظ ،وبراءة كزفً بوفسقػ
 وؾقفو أيي افتل يسؿقفو ادػنون آيي افسقػ. ،افعفد

    :فؼقفف(593:)توهذا افتعؾقؾ اختقور افشوضبل 

ًَ ُمَبْسِؿاَل             َوَمْفاَم َتِصْؾَفو َأْو َبَدْأَت َبَراَءةً  ْقِػ َفْس  (1)فَِتـِْزْيِؾفَو بوفسَّ

اه افسخوو   وافسققضل ،(4)(665:)توأبق صومي  ،(3)(656:)ت وافػود ،(2)(643)ت يوؿقَّ

 .وشػقون بـ ظققـي ،وهق مروي ظـ ظع  .(5) (911:)ت

 لورش ﴾  ٻ  ﴿ ادلطلب الثاين: تعليل اإلمجاع على ترؾ البدؿ يف كلمة

 ،مـ ؿوظدة افبدل فقرشوبوهبو  [225]افبؼرة:  ﴾ٻ﴿وؿع اإلمجوع ظذ اشتلـوء ـؾؿي: 

 ع اجتامع ذوط افبدل إٓ أكف فقس ؾقفو فقرش شقى افؼك ذم إفػ إمجوظًو.  ؾؿ

 على اسثناء الكلمة:  حكاية إمجاع العلماء
وؿد كؼؾ ابـ اجلزري اإلمجوع  ،وبوبف ﴾ٻ  ﴿ أمجع افؼراء ؿوضبي ظذ مـع افبدل ذم:

وع ،ظـ افداين   .وابـ افؼصَّ

ع أهؾ إداء ظذ ترك إجوزة افتؿؽغ فألفػ أمج» :ؿول افداين ؾقام كؼؾف ظـف ابـ اجلزري

 [61]افـحؾ:  ﴾ڻ  ڻ﴿ [286]افبؼرة:  ﴾ې  ې﴿ [225]افبؼرة:  ﴾ٱ  ٻ﴿ذم ؿقفف: 

 . (6)شحقٌ وؿع

وابـ  ،ومؽل ،وابـ شػقون ،ادفدويوكص ظذ اشتلـوئفو » :وؿول ابـ اجلزري

 . (7)شوـؾ مـ سح بؿد ادغر بوفبدل ،ذيح

                                       
.(135افبقً رؿؿ ) ،(9ص ) فؾشوضبل ، متـ حرز إموين  (1) 

. (2/239) فؾسخووي ، ؾتح افقصقد  (2) 
. (1/163) افمئل افػريدة،  فؾػود  (3) 

.(68ص ) إبراز ادعوين مـ حرز إموين،  ٕيب صومي  (4) 
. (43ص ) ذح افشوضبقي،  فؾسققضل   (5) 

. ( 2/483)  وذم جومع افبقون كحق ذفؽ  ،( 1/343) افـؼ ظـ ـتوب اإلجيوز،  فؾداين   (6) 
 (7)  (.1/343) افـؼ ذم افؼراءات افعؼ،  ٓبـ اجلزري
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 وؾقفو أيي افتل يسؿقفو ادػنون آيي افسقػ. ،افعفد
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 ع اجتامع ذوط افبدل إٓ أكف فقس ؾقفو فقرش شقى افؼك ذم إفػ إمجوظًو.  ؾؿ

 على اسثناء الكلمة:  حكاية إمجاع العلماء
وؿد كؼؾ ابـ اجلزري اإلمجوع  ،وبوبف ﴾ٻ  ﴿ أمجع افؼراء ؿوضبي ظذ مـع افبدل ذم:

وع ،ظـ افداين   .وابـ افؼصَّ

ع أهؾ إداء ظذ ترك إجوزة افتؿؽغ فألفػ أمج» :ؿول افداين ؾقام كؼؾف ظـف ابـ اجلزري

 [61]افـحؾ:  ﴾ڻ  ڻ﴿ [286]افبؼرة:  ﴾ې  ې﴿ [225]افبؼرة:  ﴾ٱ  ٻ﴿ذم ؿقفف: 

 . (6)شحقٌ وؿع

وابـ  ،ومؽل ،وابـ شػقون ،ادفدويوكص ظذ اشتلـوئفو » :وؿول ابـ اجلزري

 . (7)شوـؾ مـ سح بؿد ادغر بوفبدل ،ذيح

                                       
.(135افبقً رؿؿ ) ،(9ص ) فؾشوضبل ، متـ حرز إموين  (1) 

. (2/239) فؾسخووي ، ؾتح افقصقد  (2) 
. (1/163) افمئل افػريدة،  فؾػود  (3) 

.(68ص ) إبراز ادعوين مـ حرز إموين،  ٕيب صومي  (4) 
. (43ص ) ذح افشوضبقي،  فؾسققضل   (5) 

. ( 2/483)  وذم جومع افبقون كحق ذفؽ  ،( 1/343) افـؼ ظـ ـتوب اإلجيوز،  فؾداين   (6) 
 (7)  (.1/343) افـؼ ذم افؼراءات افعؼ،  ٓبـ اجلزري
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ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ﴿ :ومـفو ،وأمجع افؼراء ظذ افػتح ذم بؼقي ادقاوع
ڍ  ڍ  ﴿ [95: ]مريؿ ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ﴿ [93: ريؿ]م ﴾ېئ  ېئ   ېئ

 .[76]هقد:   ﴾ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
وفقجقد افقوء  ،إلموفي مقوعل افـؿؾ بوفؽنة بعد إفػ (1)وؿد ظؾؾ بعض افعؾامء

  .ٕن آتقؽ اشؿ ؾوظؾ ٓ مضورع ،وإفػ فقسً مـ اهلؿزة ،بعدهو

 اشؿ عؾـوهجٕكف إذا » :حقٌ ؿول  ـام أصور افسؿغ احلؾبل ،وهذا افتعؾقؾ ؾقف كظر

  .(2)شبعدهو يوء ،ؾوظؾ ؾؼد شووتف هذه إفػوظ افلالثي: إذ ـؾ مـفو اشؿ ؾوظؾ بعد أفػف ـنة

وٓ خالف ذم » :بعد ذـره فؾلالثي إفػوظ ادتػؼ ظؾقفو  وؿول أبق ظبد اهلل افػود

 . (3)شإثر مل يرد بغر ذفؽن ..ٕ.ؾتح )آت( ذم ؽر هذيـ ادقوعغ

 

 
  

                                       
. (194ص ) فشعؾي ، دعوين ذح حرز ادعوينــز ا  (1) 

حتؼقؼ:  ،(رشوفي موجستر ؽر مـشقرة، مـ بوب افػتح واإلموفي إػ آخر بوب افالموتفؾسؿغ احلؾبل ) ،افعؼد افـضقد (2)
 .( 218ص)أمحد ظع احلرييص  .د
. ( 1/433) فؾػود ،افمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة  (3) 
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  الرد على توىم اخلالؼ يف الكلمة:
 ،مـ ذـر افبدل ذم افؽؾؿي فبعض افعؾامء ؾفق َوْهؿ مل يتوَبع ظؾقف :وأمو مو ذـره افشوضبل

 وتعؼبف افعؾامء.
   : ؿول افشوضبل

ْؿ آَٓن ُمْستَْػِفاًم َوَبْعُضُفْؿ يُ  ـُ  (1)َتاَل  َماِخُذ
ومو ذـر ذم افشوضبقي مـ  ،واتػؼقا ظذ اشتلـوء يماخذ حقٌ وؿع» : ؿول ابـ اجلزري

 . (2)شف ؾقف وْهؿخلالا
ؾؽون  ،جمؿع ظؾقف﴾ٻ   ﴿ؾؼد كص افداين ظذ أن اشتلـوء: »:  ؿول أبق صومي

 ]يقكس: ﴾چ﴿ثؿ ؿول: وزاد بعضفؿ ثالثي أحرف ذم: ،يؾزمف ذـره ذم ـتوب افتقسر

. ؿؾً: ؾفذه افلالثي هل افتل [53] ذم افـجؿ ﴾ڤ  ڦ﴿و ،ذم ادقوعغ ذم يقكس [51،91
دو رأى بعض  ،﴾ٻ ﴿ؾلدخؾ افشوضبل ؾقفو  ،اشتلـوء بعضفؿمـ  (3)جعؾفو افداين

 .(5)ـذا بـحقه ؿول ابـ اجلزري ذم افـؼ. و(4)شؿد ؿرهنو هبـ  ادصـػغ
 واببو: ﴾  ٻ  ﴿ علة إمجاع القراء على استثناء

  :ذـر افعؾامء وجفغ حمتؿؾغ ذم آشتلـوء
 ،ظـ امز مـؼؾبيظـده أصؾقي ٓ  ؾوفقاو ،﴾ڻ﴿ و يؼرأ بوفقاو ذم:أن ورًص  :الوجو األوؿ

 ،ؾال مدخؾ فؾؽؾؿي ذم بوب اهلؿز ،ظذ فغي مـ يؼقل: واخذتف ،)واخذ( ؽر مفؿقز :ؾفل مـ
   .ؾؾقس ممو وؿع ؾقف حرف ادد بعد اهلؿزة أفبتي

 ،(8)( 643:)ت وافسخووي ،(7)(444 :)ت وافداين ،(6)(437 :)ت وهذا افتعؾقؾ ظؾؾ بف: مؽل

                                       
( . 174بقً رؿؿ ) ،(15ص ) فؾشوضبل  ـ حرز إموين ، مت  (1) 

.(1/253)ـ اجلزري بتؼريى افـؼ، ٓ  (2) 
. ( 2/483)جومع افبقون، فؾداين   (3) 

.(118ص)  إبراز ادعوين مـ حرز إموين، ٕيب صومي  (4) 
. ( 1/343)افـؼ ذم افؼراءات افعؼ، ٓبـ اجلزري   (5) 

.(1/52)افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع،  دؽل   (6) 
. (2/483) جومع افبقون،  فؾداين  (7) 

.(2/277)ؾتح افقصقد،  فؾسخووي   (8) 
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 :)توافسؿغ احلؾبل  ،(3)(665 :)توأبق صومي  ،(2)(656 :)توصعؾي  ،(1)(656 :)ت وافػود

 .(6)( 923 :)ت وافؼسطالين ،(5)(833 :)توابـ اجلزري  ،(4)(756
ؾنن افقوء ؿد فزمً افؽؾؿي حتك  ،ظذ اظتبور أن افؽؾؿي أصؾفو اهلؿز الوجو الثاين:
اإلبدال فزومًو ٓ يؿؽـ رجقع ؾؾام فزم  ،اوورش يؼرأ بنبدال اهلؿزة واوً  ،صورت مـ مجؾتفو

  .اهلؿزة معف وجى ترك ادد
 :)ت افػود و آخر حمتؿاًل وذـره وجفً  ،(7)(443: )تادفدوي  :وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ

 ،(10)(833: )توابـ اجلزري  ،(9)(756: )تافسؿغ احلؾبل  :ظؾؾ بف أيًضوو ،(8)(656
 .(11)(923 :)توافؼسطالين 

 ل يف بعض الكلمات وعدـ الوصوؿ إليهاخفاء العل الثالث:طلب ادل
وذم  ،وؿد خيتؾػ ،ؿد يتػؼ ظؾقفو ،افعؾي ذم ادقاوع ادجؿع ظؾقفو ظؾي طـقي اجتفوديي

 .بعض افؽؾامت ذم بوب إصقل ؿد ختػك افعؾي ؾقبؼك اتبوع إثر هل افعؾي إصؾ
 :وبؼوء افعؾي اتبوع إثر ٓ ؽر ،ومـ إملؾي ظذ آختالف ذم افعؾي

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ :ذم مقوعل افـؿؾ ﴾ڇ﴿ختصوص خالد بنموفي ـؾؿي: ا
ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  ﴿ :وؿقفف ،[39] ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

  .[43] ﴾گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

                                       
.(1/229)افمئل افػريدة،  فؾػود   (1) 
.(137ص)ــز ادعوين ذح حرز ادعوين،  فشعؾي   (2) 
.  (118ص)  إبراز ادعوين،  ٕيب صومي  (3) 
.(1/661)افعؼد افـضقد، فؾسؿغ احلؾبل   (4) 
.(1/343)افـؼ ذم افؼراءات افعؼ،  ٓبـ اجلزري   (5) 

.(3/1313)فطوئػ اإلصورات،  فؾؼسطالين   (6) 
.(1/39) يوذح اهلدايي،  فؾؿفد  (7) 
.(1/229) افمئل افػريدة،  فؾػود  (8) 
.(1/661) افعؼد افـضقد، فؾسؿغ احلؾبل  (9) 

. (1/343)افـؼ ذم افؼراءات افعؼ، ٓبـ اجلزري   (13) 
.(3/1313) فطوئػ اإلصورات، فؾؼسطالين  (11) 

المطلب الثالث : خفاء العلل في بعض الكلمات وعدم الوصول إليها
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ۆئ  ۈئ  ۈئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ﴿ :ومـفو ،وأمجع افؼراء ظذ افػتح ذم بؼقي ادقاوع
ڍ  ڍ  ﴿ [95: ]مريؿ ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ﴿ [93: ريؿ]م ﴾ېئ  ېئ   ېئ

 .[76]هقد:   ﴾ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
وفقجقد افقوء  ،إلموفي مقوعل افـؿؾ بوفؽنة بعد إفػ (1)وؿد ظؾؾ بعض افعؾامء

  .ٕن آتقؽ اشؿ ؾوظؾ ٓ مضورع ،وإفػ فقسً مـ اهلؿزة ،بعدهو

 اشؿ عؾـوهجٕكف إذا » :حقٌ ؿول  ـام أصور افسؿغ احلؾبل ،وهذا افتعؾقؾ ؾقف كظر

  .(2)شبعدهو يوء ،ؾوظؾ ؾؼد شووتف هذه إفػوظ افلالثي: إذ ـؾ مـفو اشؿ ؾوظؾ بعد أفػف ـنة

وٓ خالف ذم » :بعد ذـره فؾلالثي إفػوظ ادتػؼ ظؾقفو  وؿول أبق ظبد اهلل افػود

 . (3)شإثر مل يرد بغر ذفؽن ..ٕ.ؾتح )آت( ذم ؽر هذيـ ادقوعغ

 

 
  

                                       
. (194ص ) فشعؾي ، دعوين ذح حرز ادعوينــز ا  (1) 

حتؼقؼ:  ،(رشوفي موجستر ؽر مـشقرة، مـ بوب افػتح واإلموفي إػ آخر بوب افالموتفؾسؿغ احلؾبل ) ،افعؼد افـضقد (2)
 .( 218ص)أمحد ظع احلرييص  .د
. ( 1/433) فؾػود ،افمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة  (3) 
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  يها مما له تعلق باملعيى والسياقتعليل الكلنات اجملنع عل ثاىي:املبحث ال

ھ  ﴿يف قولو تعاىل: ﴾﮲ ﴿ القراءات يف كلمة تعددتعليل  :ادلطلب األوؿ
واتفاقهم على قصرىا يف  ،[94]افـسوء:   ﴾ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

  .اضعبقية ادلو 
 .(1)وبنثبوهتو ،بحذف إفػ بعد افالم :هـو ؿراءتون متقاترتون ﴾﮲ ﴿ذم ـؾؿي:

وهل أربعي  ،ادؼسكي بوإلفؼوء ،واتػؼ افؼراء ظذ حذف إفػ ذم بؼقي ادقاوع ادشوهبي

 :مقاوع

﯁        ﴿ -1 ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﮺   ﮻      ﮹                      ﴾﮸ 

 .[93 ]افـسوء:

                                 ﴿ -2
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئمئ  

 .[91]افـسوء:  ﴾   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ﴿ -3
  .[28]افـحؾ:  ﴾   چ   ڃ  ڃ  چ  چ

 .[87]افـحؾ:  ﴾وئ  وئ  ۇئ            ۇئې   ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  ﴿ -4

  : ؿول افشوضبل
الم ممخرا  (2)وظؿ ؾتًك ؿك افسَّ

 ا: احسازً ﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲﴿ :يريد ؿقفف »:  ؿول أبق صومي

ۇ  ۆ         ﴿وبعده:  ،﴾﮼  ﮽    ﮾ ﴿وٓ خالف ذم ؿكامو:  ،مـ افؾتغ ؿبؾف
 .  (3)ش﴾ى   ى  ائ  ائ ې   ﴿وـذا ٓ خالف ذم ؿك افتل ذم افـحؾ:  ،﴾ۆ

                                       
 .(341ص)بـ اجلزري ٓ ،حتبر افتقسر (1)
 (. 635بقً رؿؿ ) (،48ص)فؾشوضبل ،متـ حرز إموين( 2)
 (.421ص)ٕيب صومي  ،إبراز ادعوين مـ حرز إموين (3)
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له  مما  عليها  المجمع  الكلمات  تعليل   : الثاني  المبحث 
تعلق بالمعنى و السياق

المطلب األول :  تعليل تعدد القراءات في كلمة               في 

قوله تعالى :                                                                  سورة النساء : ٩٤  

واتفاقهم على قصرها في بقية المواضع 
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 توجيو ادلوضع الثاين من سورة النساء:
           [94]افـسوء:   ﴾ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﴿ :وهق ؿقفف تعوػ

ـ اشتسؾؿ إفقؽؿ واكؼود وٓ تؼقفقا د :وادعـك ،أي: آشتسالم ﴾﮾ ﴿ؾعذ ؿراءة افؼك: 

  .ؾتؼتؾقه حتك تتبقـقا أمره ،فسً مسؾاًم 

ك إفقؽؿ حتقي ٓ تؼقفقا دـ أفؼ :أي ،بؿعـك افتحقي ﴾﮲ ﴿ة اإلثبوت وظذ ؿراء

وهل أن  ،وهذه افؼراءة شببفو ؿصي معروؾي .: ؾتؼتؾقه حتك تتبقـقا أمرهواإلشالم فسً مممـً 

أصفد أن ٓ إفف إٓ  ،افسالم ظؾقؽؿ :ؾؾؼقفؿ رجؾ معف ؽـقامت ؾؼول ،×هيي بعٌ هبو افـبل 

ؾؾام رجعقا  ،وأخذ ؽـقامتف ،ؾقثى رجؾ مـ ادسؾؿغ ؾؼتؾف ،اهلل وأصفد أن حمؿدًا رشقل ،اهلل

 او رشقل اهلل إكام ؿول ذفؽ متعقذً ؟ ؾؼول: ي؟ وؿد ؿول مو ؿولمل ؿتؾتف :ؿول فف ×إػ رشقل اهلل 

 .  (1)ش ...أال شققت عن قلبو« :×ؾؼول 

ے  ۓ  ۓ ﴿ :وافصقاب مـ افؼراءة ذم ذفؽ ظـدكو« : ؿول افطزي
 .فؽؿ بؿؾتؽؿ اومؼرً  ،هلل بوفتقحقد ومذظـً  ،مـ اشتسؾؿ فؽؿ :كبؿعـ(2) ﴾  ﮲

ؾؿـ راٍو روى أكف اشتسؾؿ بلن صفد  :ٓختالف افروايي ذم ذفؽ ،وإكام اخسكو ذفؽ

ؾحقوهؿ حتقي  ،)افسالم ظؾقؽؿ( :ومـ راٍو روى أكف ؿول ،مسؾؿ إين :صفودة احلؼ وؿول

وـؾ هذه ادعوين  ،تؼدم مـف ؿبؾ ؿتؾفؿ إيوهؿد  بنشالم ومـ راٍو روى أكف ـون مسؾاًم  ،اإلشالم

وادتشفد صفودة  ،وادحقل بتحقي اإلشالم مستسؾؿ ،ٕن ادسؾؿ مستسؾؿ ،(ڦ )جيؿعف:

 ،جومع مجقع ادعوين افتل رويً ذم أمر ادؼتقل ڦ ؾؿعـك: ،احلؼ مستسؾؿ ٕهؾ اإلشالم

م( ٓ وجف فف ذم هذا ٕن )افسال ،وفقس ذفؽ ذم )افسالم( ،افذي كزفً ذم صلكف هذه أيي

 .  (3)شبوفصقاب ،(ڦ)ؾؾذفؽ وصػـو:  .ادقوع إٓ افتحقي

  :علة اتفاؽ القراء على قراءة واحدة يف بقية ادلواضع
ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿ :ادلوضع األوؿ والثاين من النساء

                                       
 .(2/99)بوب حتريؿ ؿتؾ افؽوؾر بعد أن ؿول ٓ إفف إٓ اهلل  ،صحقح مسؾؿ )مع افـقوي( (1)
 أي: بحذف إفػ . (2)
 .(9/82) فؾطزي  ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (3)
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﮵   ﮶﮷   ﮲    ﮳  ﮴  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  
﮻        ﮿  ﯀  ﯁                ﮾  ﮼  ﮽  ﮸  ﮹  ﮺ 

ۇ                                ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب    ۆ        ۆ

 .[91-93]افـسوء:   ﴾خب  مب    

وادعـك  ،﴾﮾﴿ اتػؼً افؼراءات متقاترهو وصوذهو ظذ افؼك ذم هذا ادقوع:

ؾنن اظتزفؽؿ همٓء افذيـ  :يؼقل ،﴾﮸  ﮹ ﴿»: افتػسري ـام ؿول ابـ جرير

أو مصرهؿ إفقؽؿ  ،بدخقهلؿ ذم أهؾ ظفدـؿ ،أمرتؽؿ بوفؽػ ظـ ؿتوهلؿ مـ ادـوؾؼغ

﮻  ﴿حكت صدورهؿ ظـ ؿتوفؽؿ وؿتول ؿقمفؿ  :يؼقل ،﴾﮼  ﮽    ﮾        ﮺ 

قتؽ )أظط :ـام يؼقل افرجؾ فؾرجؾ ،وإكام هذا ملؾ .هق آشتسالم ، ﴾﮾ ﴿وصوحلقـؿ. و

﮼  ﮽    ﴿ :ؾؽذفؽ ؿقفف .إذا اشتسؾؿ فف واكؼود ٕمره ،))أفؼقً إفقؽ خطوملو ،ؿقودي(
 .  (1)شو مـفؿ فؽؿ وِشؾاًم صؾحً  ،أفؼقا إفقؽؿ ؿقودهؿ واشتسؾؿقا فؽؿ :إكام هق ،﴾﮾

همٓء افذيـ يريدون أن  -أهيو ادممـقن- ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ﴿»وظـ أيي افلوكقي ؿول:
                      ،﴾ۇ  ۆ   ۆ  ﴿  وهؿ ـؾام دظقا إػ افؼك أجوبقا إفقف ،يلمـقـؿ ويلمـقا ؿقمفؿ

ٴۇ  ۋ   ﴿ ،أيدهيؿ ويؽػقا...ومل يستسؾؿقا إفقؽؿ ؾقعطقـؿ ادؼود ويصوحلقـؿ
ؾخذوهــؿ أيـــ أصبتؿقهؿ مــــــ  ،إن مل يػعــؾقا :يؼقل جـــــــؾ ثـوؤه ،﴾جئ   حئ

ىئ  يئ  جب   ﴿ ـئذ حاللؾنن دموءهؿ فؽؿ حق ،ؾوؿتؾقهؿ ،إرض وفؼقتؿقهؿ ؾقفو
  .(2)ش[91]افـسوء:   ﴾حب  خب  مب  

ؾؿ ذم ادقوعغ: آشتسالم وآ وهذا ادعـك متػؼ ظؾقف بغ  ،وإظطوء افصؾح كؼقودؾوفسَّ
   .ادػنيـ فقس بقـفؿ ؾقف خالف

  :مـفو ،ؾوفسقوق يؿـع مـ ذفؽ فعؾؾ ،ومل ترد ؿراءة بؿعـك افتحقي ذم هذيـ ادقوعغ
  .بخالف ادقوع افلوين ؾؤيوت ؾقف فؾؽػور ،ادظفريـ فإلشالم أن أيوت ذم ادـوؾؼغ -

                                       
 .(8/23) فؾطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (1)
 (.8/29)ادصدر افسوبؼ  (2)
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﮵   ﮶﮷   ﮲    ﮳  ﮴  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  
﮻        ﮿  ﯀  ﯁                ﮾  ﮼  ﮽  ﮸  ﮹  ﮺ 

ۇ                                ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب    ۆ        ۆ

 .[91-93]افـسوء:   ﴾خب  مب    

وادعـك  ،﴾﮾﴿ اتػؼً افؼراءات متقاترهو وصوذهو ظذ افؼك ذم هذا ادقوع:

ؾنن اظتزفؽؿ همٓء افذيـ  :يؼقل ،﴾﮸  ﮹ ﴿»: افتػسري ـام ؿول ابـ جرير

أو مصرهؿ إفقؽؿ  ،بدخقهلؿ ذم أهؾ ظفدـؿ ،أمرتؽؿ بوفؽػ ظـ ؿتوهلؿ مـ ادـوؾؼغ

﮻  ﴿حكت صدورهؿ ظـ ؿتوفؽؿ وؿتول ؿقمفؿ  :يؼقل ،﴾﮼  ﮽    ﮾        ﮺ 

قتؽ )أظط :ـام يؼقل افرجؾ فؾرجؾ ،وإكام هذا ملؾ .هق آشتسالم ، ﴾﮾ ﴿وصوحلقـؿ. و

﮼  ﮽    ﴿ :ؾؽذفؽ ؿقفف .إذا اشتسؾؿ فف واكؼود ٕمره ،))أفؼقً إفقؽ خطوملو ،ؿقودي(
 .  (1)شو مـفؿ فؽؿ وِشؾاًم صؾحً  ،أفؼقا إفقؽؿ ؿقودهؿ واشتسؾؿقا فؽؿ :إكام هق ،﴾﮾

همٓء افذيـ يريدون أن  -أهيو ادممـقن- ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ﴿»وظـ أيي افلوكقي ؿول:
                      ،﴾ۇ  ۆ   ۆ  ﴿  وهؿ ـؾام دظقا إػ افؼك أجوبقا إفقف ،يلمـقـؿ ويلمـقا ؿقمفؿ

ٴۇ  ۋ   ﴿ ،أيدهيؿ ويؽػقا...ومل يستسؾؿقا إفقؽؿ ؾقعطقـؿ ادؼود ويصوحلقـؿ
ؾخذوهــؿ أيـــ أصبتؿقهؿ مــــــ  ،إن مل يػعــؾقا :يؼقل جـــــــؾ ثـوؤه ،﴾جئ   حئ

ىئ  يئ  جب   ﴿ ـئذ حاللؾنن دموءهؿ فؽؿ حق ،ؾوؿتؾقهؿ ،إرض وفؼقتؿقهؿ ؾقفو
  .(2)ش[91]افـسوء:   ﴾حب  خب  مب  

ؾؿ ذم ادقوعغ: آشتسالم وآ وهذا ادعـك متػؼ ظؾقف بغ  ،وإظطوء افصؾح كؼقودؾوفسَّ
   .ادػنيـ فقس بقـفؿ ؾقف خالف

  :مـفو ،ؾوفسقوق يؿـع مـ ذفؽ فعؾؾ ،ومل ترد ؿراءة بؿعـك افتحقي ذم هذيـ ادقوعغ
  .بخالف ادقوع افلوين ؾؤيوت ؾقف فؾؽػور ،ادظفريـ فإلشالم أن أيوت ذم ادـوؾؼغ -

                                       
 .(8/23) فؾطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (1)
 (.8/29)ادصدر افسوبؼ  (2)
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  .أن افتحقي مل ترد هـوك إٓ فسبى افـزول ادتؼدم بخالف هذيـ ادقوعغ -
 .(1)ووفذا جوء رشؿ افؽؾؿي ذم ادقوعغ بحذف إفػ اتػوؿً 

ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿ ادلوضع الثالث:
 .[28:]افـحؾ ﴾چ  چ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

                        ،ذم هذا ادقوع أيضو بؿعـك: آشتسالم ﴾ڦ ﴿ اتػؼ ادػنون ظذ معـك:
 .أو يقم افؼقومي ضورإمو ظـد آحت

أكػسفؿ ظـد احتضورهؿ  لخيز تعوػ ظـ حول ادؼـغ افظود» : ؿول ابـ ـلر
أطفروا افسؿع وافطوظي  :أي ﴾ڦ  ڦ ﴿ء ادالئؽي إفقفؿ فؼبض أرواحفؿ لوجم

ۓ   ۓ  ﮲  ﮳          ﴿ ـام يؼقفقن يقم ادعود: ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ وآكؼقود ؿوئؾغ:
 .  (2)ش[18]ادجودفي:  ﴾ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئ﴿ ،[23: ]إكعوم ﴾﮴  

ؾؿ إمو: أن يؽقن ظـد   بعض ـام ذهى فذفؽ ،أو يقم افؼقومي ،ضورآحتوإفؼوء افسَّ
 .(3)ادػنيـ

ؾؿ ٓ حيتؿؾ إٓ معـك: آشتسالم واخلضقع وفذفؽ مل ترد ؿراءة بؿعـك  ،وظؾقف ؾوفسَّ
 .(4)و: ٓمتـوع هذا ادعـك ذم هذا ادقوع: وفذا جوء رشؿ افؽؾؿي بحذف إفػ اتػوؿً افتحقي

 .[87: ]افـحؾ ﴾ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئې   ﴿ :ادلوضع الرابع
 .ظذ أن ادراد بوإلفؼوء يقم افؼقومي ؾال معـك فؾسؾؿ إٓ آكؼقود واخلضقعوكص أيي طوهر 

 ،وأفؼك ادؼـقن إػ اهلل يقمئذ افسؾؿ :يؼقل تعوػ ذـره»:  ؿول ابـ جرير
ومل تغـ ظـفؿ آهلتفؿ افتل ـوكقا يدظقن ذم افدكقو  ،اشتسؾؿقا يقمئذ وذفقا حلؽؿف ؾقفؿ :يؼقل

   .(5)شوٓ ظشوئرهؿ افذيـ ـوكقا ذم افدكقو يداؾعقن ظـفؿ ،ٓ ؿقمفؿو ،وتزأت مـفؿ ،مـ دون اهلل
  .وافرشؿ متػؼ ظؾقف بوحلذف ،وافعؾي هـو ـوفعؾي ؾقام شبؼ

                                       
 .(2/413)ٕيب داود  ،خمتك افتبقغ هلجوء افتـزيؾ (1)
 . (2/567) ٓبـ ـلر ،تػسر افؼرآن افعظقؿ( 2)
 .(23/18)فؾرازي  ،مػوتقح افغقى( 3)
 .(2/413)ٕيب داود  ،خمتك افتبقغ هلجوء افتـزيؾ (4)
 . (17/276) فؾطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (5)
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القراءات يف كلمة )مقاـ( بني فتح ادليم وضمها يف ثالثة  تعددادلطلب الثاين: تعليل 
 واإلمجاع على بقية ادلواضع ،مواضع

 افؽريؿ ظذ ثالثي أؿسوم:  هذه افؽؾؿي ذم افؼرآن تعددت

  وؿد وردت ذم ثالثي مقاوع: ،والضم ،ما ورد فيها القراءاتف: الفتح :القسم األوؿ
     ھ  ے  ے    ۓ   ۓ ﮲ ۀ    ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ۀ  ﴿ -1

   .(1) [73: ]مريؿ ﴾﮳  

 .(2)[13]إحزاب: ﴾ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﴿ -2

 .(3) [51 ] ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ :افدخون ادقوع افلوين ذم -3

  وهل ذم شتي مقاوع: ،: ما ورد فيها الفتح فقطالقسم الثاين
   .[125]افبؼرة: ﴾ۉ  ې  ې  ې   ې﴿ -1

 .[97]آل ظؿران:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ﴿ -2

 .[164: ]افصوؾوت ﴾ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ﴿ -3
 .ادقوع إول [26: ]افدخون ﴾ڌ  ڌ  ڎ ﴿ -4

 . [46: ]افرمحـ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦ﴿ -5

 .[43: ]افـوزظوت ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ﴿-6

 وهل ذم مقوعغ: ،ما ورد فيها الضم فقط القسم الثالث:

 .[66: ]افػرؿون ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿ -1

 .[76: ]افػرؿون ﴾ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴿ -2
  :توجيو الفتح والضم

  .وجيقز أن يؽقن اشؿ دؽون افؼقوم ،وو وَمؼومً مصدر ؿوم ِؿقومً  :افػتح

                                       
 .(455ص) ٓبـ اجلزري ،وافبوؿقن بػتحفو. حتبر افتقسر ابـ ـلر بضؿ ادقؿ،( 1)
 .(511ص) حػص بضؿ ادقؿ إوػ ـ وافبوؿقن بػتحفو. ادصدر افسوبؼ (2)
 .  (553ص) وؿقن بػتحفو. ادصدر افسوبؼوافب ،ع وأبق جعػر وابـ ظومر بضؿ ادقؿكوؾ( 3)
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القراءات يف كلمة )مقاـ( بني فتح ادليم وضمها يف ثالثة  تعددادلطلب الثاين: تعليل 
 واإلمجاع على بقية ادلواضع ،مواضع

 افؽريؿ ظذ ثالثي أؿسوم:  هذه افؽؾؿي ذم افؼرآن تعددت

  وؿد وردت ذم ثالثي مقاوع: ،والضم ،ما ورد فيها القراءاتف: الفتح :القسم األوؿ
     ھ  ے  ے    ۓ   ۓ ﮲ ۀ    ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ۀ  ﴿ -1

   .(1) [73: ]مريؿ ﴾﮳  

 .(2)[13]إحزاب: ﴾ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﴿ -2

 .(3) [51 ] ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ :افدخون ادقوع افلوين ذم -3

  وهل ذم شتي مقاوع: ،: ما ورد فيها الفتح فقطالقسم الثاين
   .[125]افبؼرة: ﴾ۉ  ې  ې  ې   ې﴿ -1

 .[97]آل ظؿران:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ﴿ -2

 .[164: ]افصوؾوت ﴾ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ﴿ -3
 .ادقوع إول [26: ]افدخون ﴾ڌ  ڌ  ڎ ﴿ -4

 . [46: ]افرمحـ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦ﴿ -5

 .[43: ]افـوزظوت ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ﴿-6

 وهل ذم مقوعغ: ،ما ورد فيها الضم فقط القسم الثالث:

 .[66: ]افػرؿون ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿ -1

 .[76: ]افػرؿون ﴾ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴿ -2
  :توجيو الفتح والضم

  .وجيقز أن يؽقن اشؿ دؽون افؼقوم ،وو وَمؼومً مصدر ؿوم ِؿقومً  :افػتح

                                       
 .(455ص) ٓبـ اجلزري ،وافبوؿقن بػتحفو. حتبر افتقسر ابـ ـلر بضؿ ادقؿ،( 1)
 .(511ص) حػص بضؿ ادقؿ إوػ ـ وافبوؿقن بػتحفو. ادصدر افسوبؼ (2)
 .  (553ص) وؿقن بػتحفو. ادصدر افسوبؼوافب ،ع وأبق جعػر وابـ ظومر بضؿ ادقؿكوؾ( 3)

المطلب الثاني : تعليل تعدد القراءات في كلمة              بين فتح 

الميم وضمها و اإلجماع على بقية المواضع
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 .(1)وجيقز أن يؽقن مصدرًا بؿعـك اإلؿومي ،اشؿ دؽون اإلؿومي :وافضؿ

وحقٌ ورد  ،واشؿ ادؽون ،ؾحقٌ وردت افؼراءتون احتؿؾً أيي ادعـقون: اإلؿومي

  .اإلؿومي :وحقٌ ورد افػتح ؾؼط ـون ادعـك ،مؽون اإلؿومي :افضؿ ؾؼط ـون ادعـك

  :فسرين يف األقساـ الثالثةأقواؿ ادل
 :ما وردت فيو القراءاتف :القسم األوؿ

     ھ  ے  ے    ۓ   ۓ ﮲ ۀ    ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ۀ  ﴿ -1
 .[73: ]مريؿ ﴾﮳ 

وؿرأ أهؾ مؽي: ُمؼومًو بوفّضؿ  ،وَأيُّ اْفَػِريَؼْغِ َخْرٌ َمؼومًو مـزٓ ومسؽـً » :ؿول افلعؾبل

ـُ كَ  ،أي: إؿومي و يعـل: جمؾسوَوَأْحَس  .(2)شِدي 

أو اشؿ  ،وذم ـؾتو افؼراءتغ حيتؿؾ أن يؽقن اشؿ مؽون» :وؿول ابـ ظودل احلـبع

 .(3)شأو إؿَوَميً  ،ومـ: أَؿوَم أي: خر مؽون. ؿقومً  أو ،ومـ: َؿوَم ثالثقً  ،مصدر

 .[13 ]إحزاب: ﴾ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﴿ -2

أي ٓ مؽون فؽؿ تؼقؿقن ؾقف. وؿرأ افّسؾؿل بضؿ  ،ؿراءة افعوّمي بػتح ادقؿ» :ؿول افلعؾبل

 .(4)شوهل روايي حػص ظـ ظوصؿ ،أي: ٓ إؿومي فؽؿ ،ادقؿ
ؾؿعـك افػتح: ٓ مؽون فؽؿ تـزفقن بف وتؼقؿقن ؾقف. » :(775: )ت وؿول ابـ ظودل احلـبع

 .(5)ش×ع حمؿدومعـك افضؿ:  ٓ إؿومي فؽؿ ؾورجعقا إػ مـوزفؽؿ ظـ اتبو

 .[51 ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴿ :ادقوع افلوين ذم افدخون -3
 .[51]افدخون:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ   ﴿واختؾػً افؼراء ذم ؿراءة ؿقفف: »: ؿول افطزي

وؿرأتف ظومي ؿراء  ،بؿعـك: ذم إؿومي أمغ مـ افظعـ ،ؾؼرأتف ظومي ؿراء ادديـي بضؿ ادقؿ

                                       
 .   (2/822) ٓبـ أيب مريؿ ،ادقَوح (1)
 .(17/447)فؾلعؾبل  ،افؽشػ وافبقون (2)
 (.13/123)ٓبـ ظودل  ،افؾبوب ذم ظؾقم افؽتوب (3(
 ( .  (21/362)فؾلعؾبل ،افؽشػ وافبقون (4
.(15/515)ٓبـ ظودل  ،افؾبوب ذم ظؾقم افؽتوب( 5)  
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وتقجقفًو إػ أهنؿ  ، ادعـك افذي وصػـوبػتح ادقؿ ظذ ﴾ڳ  ڳ ﴿ ادكيـ افؽقؾِي وافبكِة:
وافصقاب مـ افؼقل ذم ذفؽ أهنام ؿراءتون مستػقضتون ذم ؿراءة  .ذم مؽون ومقوع أمغ

 .(1)شؾبليتفام ؿرأ افؼورئ ؾؿصقى ،صحقحتو ادعـك ،إمصور
  :وهل ذم شتي مقاوع افسوبؼي افذـر ،ما ورد فيها الفتح فقط القسم الثاين:

وهق  ،واتػؼقا ظذ ؾتح ادقؿ مـ احلرف إول مـ هذه افسقرة»: ؿول ابـ اجلزري
 وـذا: ،وـذا ذم ؽره ،ٕن ادراد بف: ادؽون ،[26]افدخون:  ﴾ڌ  ڌ  ڎ﴿ؿقفف تعوػ: 

 .(2)شواهلل أظؾؿ ،ومو أمجع ظذ ؾتحف ،[125]افبؼرة: ﴾ې  ې  ﴿
 :وهل ذم مقوعغ ـام شبؼ ،ما ورد فيها الضم فقط القسم الثالث:
 يؼقل: إن [66: ]افػرؿون ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿وؿقفف:»:  ؿول افطزي

ا ومؼومً  افؽالم: ـلن معـك  ;وبودؼوم: اإلؿومي ،يعـل بودستؼّر: افؼرار ،وجفـؿ شوءت مستؼر 
 ًٓ  .(3)شؾفق مـ: اإلؿومي ،وإذا وؿً ادقؿ مـ: ادُـؼوم ،وومؼومً  شوءت جفـؿ مـز

 ،وادػعقل ،وافّزمون ،وادؽون ،يؼول: فؾؿصدر وادَُؼومُ » :ؿول افراؽى إصػفوين
: ]افػرؿون ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿كحق ؿقفف:  ،فؽـ افقارد ذم افؼرآن هق ادصدر

 .(4)ش[66
( بػتح ووؿرأت ؾرؿٌي )َمؼومً »: ؿول افسؿغ احلؾبل .وؿد وردت ؿراءة صوذة بػتح ادقؿ

ِي هل ادطوبَِؼُي فؾ  .(5)شؿعـك أي: مؽوَن إؿومٍي وُثِقّي ادقؿ أي: مؽوَن ؿقوِم. وؿراءُة افعومَّ
 :اخلالصة 

ويتػؼ افؼراء ظذ  ،افؼراءة حقٌ يتـوشى افسقوق تعدد( توممو شبؼ تبغ أن ـؾؿي )مؼومً 
ويتػؼ افؼراء ظذ افػتح حقٌ ٓ يصؾح  ،افضؿ حقٌ ٓ يصؾح افسقوق إٓ ظذ ؿراءة افضؿ

  .فػظقي أو معـقييؾوفؼراءات مبـقي ظذ ظؾي  .افسقوق إٓ ظذ ؿراءة افػتح

                                       
 .(22/53) فؾطزي ،فبقون ذم تلويؾ افؼرآنجومع ا (1)
 .(2/371) ٓبـ اجلزري ،افـؼ ذم افؼراءات افعؼ (2)
 .(19/298) فؾطزي ،جومع افبقون ذم تلويؾ افؼرآن (3)
 .(693ص)فؾراؽى إصػفوين ،ادػردات ذم ؽريى افؼرآن (4)
 .(352)ص اكظر صقاذ افؼراءات، فؾؽرموينو ،(8/533) افدر ادصقن ذم ظؾقم افؽتوب ادؽـقن، فؾسؿغ احلؾبل( 5)
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ِي هل ادطوبَِؼُي فؾ  .(5)شؿعـك أي: مؽوَن إؿومٍي وُثِقّي ادقؿ أي: مؽوَن ؿقوِم. وؿراءُة افعومَّ
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ويتػؼ افؼراء ظذ افػتح حقٌ ٓ يصؾح  ،افضؿ حقٌ ٓ يصؾح افسقوق إٓ ظذ ؿراءة افضؿ

  .فػظقي أو معـقييؾوفؼراءات مبـقي ظذ ظؾي  .افسقوق إٓ ظذ ؿراءة افػتح

                                       
 .(22/53) فؾطزي ،فبقون ذم تلويؾ افؼرآنجومع ا (1)
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واإلمجاع  ،يف مواضع ﴾ڑ﴿و ،﴾ی﴿القراءات يف: تعددتعليل  :ادلطلب الثالث
 والفتح ،وادلؤمنوف ،احلجر :على مواضع

 :  ؿول افشوضبل

ـِاَل   ًْ َب ْد فَِشــــــــــوٍم َوَهُفـَو          َؾَتْحـَو َوذِم إَْظَراِف َواْؿَسَ ًْ َصدِّ  (1)إَِذا ُؾتَِح

ًْ َخػِّ            ْفًػو َوَظؿَّ ِخْػـ        ـُػُف ُؾتَِّح ـَ  ن اْفُعاَل ــــْػ َوذِم افـَّبـــوِزْد َتْلُمرويِنْ افـُّقَن 

 (2)فؽقف.....................           

              ﴾ی ﴿و ،﴾ڌ ﴿اختؾػ افؼراء بغ افتشديد وافتخػقػ ذم مجقع مقاوع: 

ڍ  ڌ    ڌ   ﴿ :يعـل» :ومي ذم ذحف ظذ افشوضبقيؿول أبق ص .إٓ ذم ثالثي مقاوع
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴿ [96: ]إكبقوء ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ﴿ [44]إكعوم: ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ   
. [11: ]افؼؿر ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿ [96]إظراف: ﴾پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 .(3)شوافتخػقػ وافتشديد ذم ـؾ ذفؽ فغتون

 ،ذم ادقوعغ ؾخػػ افؽقؾققن توءه ﴾ڑ ک ﴿أمو: » :وؿول ذم شقرة افزمر

 .(4)ش[19]  ﴾  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿وـذا ذم شقرة افـبل:  ،وصددهو ؽرهؿ

ومـ خػػ ؾألن  ،مـ صدد افتوء ِمـ: )َؾتَّْحـَو( ؾؾتؽلر إبقاب» :ؿول إزهري

 .(5)شوافتخػقػ أـلر ذم افؼراءة ،وـؾ ذفؽ جوئز ،افػعؾ واحد

  :وأمجع افؼراء ظذ افتخػقػ ذم ثالثي مقاوع

 .[14: ]احلجر ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ﴿ :إول

 .[77: ]ادممـقن ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ ﴿افلوين: 

                                       
 (.   639بقً ) ،(51متـ حرز إموين، فؾشوضبل)ص (1)
 (.1338بقً رؿؿ ) ،( 81متـ حرز إموين، فؾشوضبل )ص (2)
 .(442إبراز ادعوين، ٕيب صومي )ص (3)
 .(673)ص ادصدر افسوبؼ (4)
 .(1/355) فألزهري ،معوين افؼراءات (5)
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 .[1: ]افػتح ﴾ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿افلوفٌ: 

هو: ٕن مو ظداهو فقس بعدهو ومل خيتؾػ ذم ؽر» :بعد ذـره دقاوع اخلالف :ؿول افداين

 .(1)شؾحُسـ افتشديد ؾقفو فذفؽ ،وهذه إربعي بعدهو مجع ،مجع

 ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿ :وـؾفؿ خػػ مو جوء بعده اشؿ مػرد كحق» : ؿول مؽل

 .(2)ش [14]احلجر: 

 : ٕنذم ادممـغ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ واتػؼقا ظذ ختػقػ:» : وؿول ابـ اجلزري

 .(3)ش-واهلل أظؾؿ  -د يؼتيض افتؽلر وافتشدي ،ؾقفو مػرد ﴾ۉ﴿

مل يتعرض  [1: ]افػتح ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿:وهق ؿقفف تعوػ ،مقوع شقرة افػتح :ؿؾً

وافذي يظفر أن ادؼوم فقس مؼوم تؽلر  -ؾقام وؿػً ظؾقف-افعؾامء فعؾي مـع افتشديد ؾقف 

ؾجوء  ،تلـقدوإكام ادؼوم مؼوم  -وهق صؾح احلديبقي ظذ إرجح-ؾوفػتح واحد  ،وتؽرير

  .و بودبغ افظوهرمقصقؾً  ،ا فؾػتحممـدً  ﴾ٻ   ﴿وافػعؾ ادطؾؼ  ،﴾ٱ﴿افضؿر:

 

 

 

 

                                       
 .(3/1339)فؾداين  ، افؼراءات افسبعجومع افبقون ذم (1)
 .  (2/432)دؽل  ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع (2)
 .(2/258)ٓبـ اجلزري  ،افـؼ ذم افؼراءات افعؼ (3)

المطلب الثاني : تعليل تعدد القراءات في              و                في 

مواضع واإلجماع على مواضع : الحجر و المؤمنون و الفتح
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 عليها مما له تعلق باحلكه الشرعياملبحث الثالث: تعليل الكلنات اجملنع 

ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ﴿ يف قولو: ﴾ېئ﴿ القراءات يف كلمة: تعدد
 .يف موضع ادلائدة واإلمجاع على اجلمع ،[184]افبؼرة:  ﴾ڎ

 .واإلؾراد ،هـو ذم افبؼرة ؿراءتون متقاترتون ؿراءة بوجلؿع ﴾ڎ﴿ ورد ذم ـؾؿي:
 :ؿول افشوضبل

 (1)و            وحيذف مـف افـقن ظؿ وأبجالو وفقس مـقكً مسوـغ جمؿقظً 
 ومل يؼ إػ مسوـغ افقاؿع ذم: ،افقاؿع ذم شقرة افبؼرة ﴾ېئ﴿ومؼصقد افـوطؿ: 

ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿
 .[95]ادوئدة:  ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ 

مع آتػوق ظذ  ،دقوع ادوئدة بوفذـر -ؾقام وؿػً ظؾقف-ومل يتعرض ذاح افؼصقد 
  .ؿراءتف بوجلؿع

ظذ ـؾ  :وادعـك ،أؾطروتقجقف مقوع افبؼرة ظذ اإلؾراد : مراظوة فؾحؽؿ افؼظل دـ 
: فئال يتقهؿ مـف أن ظذ ـؾ واحد وٓ أـلر ،ٓ اثـغ ،و إضعوم مسؽغ واحدؾرد أؾطر يقمً 

 .أو ثالثي ،إضعوم اثـغ
ؾػديي اجلامظي تكف إػ مجوظي  ،﴾ڍ   ڇ  ڍ  ﴿ :وؿراءة اجلؿع مراظوة فؼقفف

  .مسوـغ
 العالقة بني القراءتني: 

ؾجوءت ؿراءة  ،و مـ فػظ اجلؿعرى مو ظذ ـؾ واحد أؾطر يقمً ؾال يد ،ؿراءة اجلؿع مبفؿي
بلن يطعؿ ظـ ـؾ يقم                   ،ووبّقـً احلؽؿ ظذ مـ أؾطر يقمً  ،اإلؾراد ؾلزافً اإلهبوم

 .  (2)اواحدً  ومسؽقـً 
ؾؼراءة  ،ـؾ واحدة مـ افؼراءتغ مػنة فؾؼراءة إخرى» :ؿول افسؿغ احلؾبل

                                       
 . (531بقً رؿؿ ) ،(43ص) فؾشوضبل ،متـ حرز إموين( 1)
 . (1/283)دؽل  ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع( 2)
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بؾ ظذ ـؾ واحد  ،بلن اإلؾراد فقس ؾقفو ظذ اجلامظي ـؾفؿ ،اة افتقحقداجلؿع مػنة فؼرء
 ،وؿراءة اإلؾراد تػن ؿراءة اجلؿع أي: أن ظذ ـؾ واحد ضعوم مسؽغ واحد ... ؾديي ختصف

 .(1)شأو ثالثي  ،فئال يتقهؿ مـف أن ظذ ـؾ واحد مـ ادطقؼغ ضعوم اثـغ ،وٓ أـلر ،ٓ اثـغ

 :على القراءة ابجلمع يف سورة ادلائدةتعليل اتفاؽ القراء 
  :ادلوضع األوؿ

ؾلمو ادقوع  ،وؿعً فػظي ادسوـغ ذم شقرة ادوئدة ذم مقوعغ ذم شقوق افؽػورات

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ﴿ :إول ؾفق ؿقفف تعوػ
 .[89]ادوئدة:  ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

  .وٓ يتلّتك هـو اإلؾراد ،وهل مجع ،ف بوجلؿع : ؾفق متققز فعؼةوؿد أمجع افؼراء ظذ ؿراءت

 ادلوضع الثاين: 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿ :وهق ؿقفف تعوػ

 .[95]ادوئدة:  ﴾ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  

وإكام أمجعقا ظذ افؼراءة » :لوؿول مؽ .وؿد أمجع افؼراء ظذ ؿراءتف بوجلؿع

ـام ـون ذم إؾطور  ،ؾقف إضعوم مسؽغ واحد ءٓ جيزي بوجلؿع: ٕن ؿتؾ افصقد ﴾ېئ﴿ذم:

وٓ جيقز افتقحقد ذم هذا  ،بوفتقحقد ذم افبؼرة هلذا ادعـك وؿرئ ،يقم إضعوم مسؽغ واحد

. (2)شوذفؽ ٓ جيقز ،ضعوم مسؽغ واحدف جيزئف إدـ ؿتؾ افصقد أك ٕكف يصر حؽاًم  ،ادقوع

 .(4)وافؼسطالين ،(3)ابـ اجلزري  وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ

  :رأي الفقهاء يف عدد ادلساكني يف كفارة الصيد
واختؾػقا بعد ذفؽ  ،أمجع افػؼفوء ظذ أن ـػورة افصقد ٓ جيزئ ؾقفو إضعوم مسؽغ واحد

 .ذم ظدد ادسوـغ

                                       
 . (2/538)كوس افؼلومل  .حتؼقؼ د ،ؾبل )رشوفي موجستر ؽر مطبقظي(سؿغ احلفؾ ،افعؼد افـضقد (1)
 .(1/419)دؽل  ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع (2)
 .(2/255)ٓبـ اجلزري  ،افـؼ ذم افؼراءات افعؼ (3)
 .(5/1973) فؾؼسطالين ،فطوئػ اإلصورات( 4)

له  مما  عليها  المجمع  الكلمات  تعليل   : الثالث  المبحث 
تعلق بالحكم الشرعي

المطلب األول : تعدد القراءات في كلمة                 في قوله 

تعالى                                                          واإلجماع على الجمع في 

موضع المائدة 
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بؾ ظذ ـؾ واحد  ،بلن اإلؾراد فقس ؾقفو ظذ اجلامظي ـؾفؿ ،اة افتقحقداجلؿع مػنة فؼرء
 ،وؿراءة اإلؾراد تػن ؿراءة اجلؿع أي: أن ظذ ـؾ واحد ضعوم مسؽغ واحد ... ؾديي ختصف

 .(1)شأو ثالثي  ،فئال يتقهؿ مـف أن ظذ ـؾ واحد مـ ادطقؼغ ضعوم اثـغ ،وٓ أـلر ،ٓ اثـغ

 :على القراءة ابجلمع يف سورة ادلائدةتعليل اتفاؽ القراء 
  :ادلوضع األوؿ

ؾلمو ادقوع  ،وؿعً فػظي ادسوـغ ذم شقرة ادوئدة ذم مقوعغ ذم شقوق افؽػورات

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ﴿ :إول ؾفق ؿقفف تعوػ
 .[89]ادوئدة:  ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

  .وٓ يتلّتك هـو اإلؾراد ،وهل مجع ،ف بوجلؿع : ؾفق متققز فعؼةوؿد أمجع افؼراء ظذ ؿراءت

 ادلوضع الثاين: 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿ :وهق ؿقفف تعوػ

 .[95]ادوئدة:  ﴾ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  

وإكام أمجعقا ظذ افؼراءة » :لوؿول مؽ .وؿد أمجع افؼراء ظذ ؿراءتف بوجلؿع

ـام ـون ذم إؾطور  ،ؾقف إضعوم مسؽغ واحد ءٓ جيزي بوجلؿع: ٕن ؿتؾ افصقد ﴾ېئ﴿ذم:

وٓ جيقز افتقحقد ذم هذا  ،بوفتقحقد ذم افبؼرة هلذا ادعـك وؿرئ ،يقم إضعوم مسؽغ واحد

. (2)شوذفؽ ٓ جيقز ،ضعوم مسؽغ واحدف جيزئف إدـ ؿتؾ افصقد أك ٕكف يصر حؽاًم  ،ادقوع

 .(4)وافؼسطالين ،(3)ابـ اجلزري  وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ

  :رأي الفقهاء يف عدد ادلساكني يف كفارة الصيد
واختؾػقا بعد ذفؽ  ،أمجع افػؼفوء ظذ أن ـػورة افصقد ٓ جيزئ ؾقفو إضعوم مسؽغ واحد

 .ذم ظدد ادسوـغ

                                       
 . (2/538)كوس افؼلومل  .حتؼقؼ د ،ؾبل )رشوفي موجستر ؽر مطبقظي(سؿغ احلفؾ ،افعؼد افـضقد (1)
 .(1/419)دؽل  ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع (2)
 .(2/255)ٓبـ اجلزري  ،افـؼ ذم افؼراءات افعؼ (3)
 .(5/1973) فؾؼسطالين ،فطوئػ اإلصورات( 4)
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 وهذا بـوء ٓ يؼع ظذ أؿؾ مـ ،﴾ېئ   ېئ ﴿عوػ وأوجى ت» : ؿول ابـ حزم

ا إػ مو ٓ يؼدر ظذ إحصوئف                   ؾصوظدً  ويؼع ظذ ثالثيٍ  ،ثالثي ذم افؾغي افتل هبو كزل افؼرآن

 .(1)شإٓ اهلل 

 :كيفية رسم مساكني الواقعة يف القرآف الكرمي
إٓ ذم ادقوع افلوين  بحذف إفػ حقلام وردت ﴾ېئ﴿اتػؼً ادصوحػ ظذ ـتوبي: 

 .مـ شقرة ادوئدة

أو ؽر  ،و بوٕفػ وافالمشقاء ـون معرؾً  ،وادسوـغ بغر أفػ» : وؿول أبق داود

 . (2)شاتػؼً ادصوحػ ظذ ذفؽ ؾؾؿ ختتؾػو ،أو مسؽـ ،أو مجع مسؽغ ،معرف
خوصي مصوحػ شوئر  ﴾ېئ﴿ذم  واختؾػً » :وؿول ظـ ادقوع افلوين مـ ادوئدة

تؾػ ومل خت ،وذم بعضفو بلفػ ،ملؾ مصوحػ أهؾ ادديـي ،ذم بعضفو بغر أفػ ،رإمصو
 . (3)شافؼراء ذم إثبوهتو ظذ اجلؿع

 : (4)ذم ادقرد  وؿول اخلراز
 واحلذف ظـفؿ ذم ادسوـغ أتك       واخلؾػ ذم ثوين افعؼقد ثبتو

ۈئ  ېئ          ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿ؿقفف تعوػ:  :وادؼصقد بلوين افعؼقد
 .[95]ادوئدة:  ﴾ېئ   ېئ  

وظؾقف   ،وفؽقكف ذم ادصوحػ اددكقي ،وافراجح ؾقف احلذف فؾـظوئر» :ؿول صورح ادقرد
 . (5)شافعؿؾ

  :توجيو علل رسم الكلمة
حذف ووجف » :(732 :)تؾؼد ؿول اجلعزي  ،ؾلمو مقوع افبؼرة ادختؾػ ذم ؿراءتف

ومـ  ،وهق ؿقود ،ـ وحد ؾال أفػ ظـدهؾؿ ،﴾ٺ﴿:ـاحتامل افؼراءاتغ ـ ﴾ڎ﴿
                                       

 .(5/241) ٓبـ حزم ،ادحذ بؤثور (1)
 .(2/172)ٕيب داود  ،خمتك افتبقغ هلجوء افتـزيؾ  (2)
 .(3/463)ادصدر افسوبؼ  (3)
 .(7ص ) فؾخراز ،مقرد افظؿآن (4)
 .(92ص)فؾامرؽـل  ،دفقؾ احلران( 5)
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 .  (1)شويقاؾؼف احتامٓ ،وهق اصطالحل ،ومجع حذف ختػقػً 
وهذا افؾػظ ممو اتػؼ ادصوحػ ظذ رشؿف واختؾػ افؼراء ذم  »: وؿول افرجراجل

 ،ور حذف إفػ ختػقػً ومـ ؿرأه بلفػ ؿدّ  ،ؾؿـ ؿرأه بغر أفػ ؾذفؽ حؼقؼي رشؿف ،ؿراءتف
وحذف مو بؼل مـ أفػوظ  ،حذف اختصور وإصورة اؾحذؾف إذً  ،وإصورة دـ يؼرأ بغر أفػ

 .(2)ش)ادسوـغ( حذف ختػقػ واختصور
-افراجح وهق-ؾعذ افؼقل بحذف إفػ  ،وأمو اختالؾفؿ ذم ادقوع افلوين مـ ادوئدة

  .أيضو وافتخػقػ آختصور: ؾوفعؾي ،ادديـي أهؾ مصحػ ذم  ـام
 ،أبق ادتقـؾ :ؿرأ هبو مجوظي مـفؿ (3)وؿد وردت ؾقفو ؿراءة صوذة »:  ؿول افسخووي

ؾنن ـون ذفؽ مـ وجقه افسبعي افتل أكزهلو اهلل ؾربام يؽقن  ،وأبق هَنقؽ ظذ اإلؾراد ،وابـ ذر
 .(4)شا بوفرشؿ مؼصقدً 

ؾفق حذف اختصور  ،: ٓحتامل افؼراءتغؾوحلذف ،ؾعذ اظتبور افؼراءة افشوذة بوإلؾراد
   .وإصورة

 :توجيو القراءة الشاذة
وافقاحد  ،ؾفل كؽرة ،حُتؿؾ ظذ معـك اجلؿع -وهل ؿراءة اإلؾراد-افؼراءة صوذة  ظذ

 .مؼصقد هبام معـك اجلؿعٓ  ؽر ،وظؾقف ؾوفؼراءتون متقاؾؼتون ذم ادعـك ،افـؽرة يدل ظذ اجلؿع

 

 

                                       
 .(258ص) فؾجعزي ،مجقؾي أربوب ادراصد (1)
 .(325ص ) حتؼقؼ: حمؿد شومل حرصي ،رشوفي دـتقراه ؽر مـشقرة ،، فؾرجراجلتـبقف افعطشون (2)
 .  وخموفػي افرشؿ ،ؾتؽقن ؿراءة اجلؿع صوذة مـ جفتغ: ؾؼد افتقاتر ،فؼراءات ظذ اظتبور رشؿفو بوٕفػصذوذ ا (3)
 .(126ص)فؾسخووي ،ذح افقشقؾي (4)



55

 ى7347 ذو احلجة          (  2العدد )             رللة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

45 

 

 .  (1)شويقاؾؼف احتامٓ ،وهق اصطالحل ،ومجع حذف ختػقػً 
وهذا افؾػظ ممو اتػؼ ادصوحػ ظذ رشؿف واختؾػ افؼراء ذم  »: وؿول افرجراجل

 ،ور حذف إفػ ختػقػً ومـ ؿرأه بلفػ ؿدّ  ،ؾؿـ ؿرأه بغر أفػ ؾذفؽ حؼقؼي رشؿف ،ؿراءتف
وحذف مو بؼل مـ أفػوظ  ،حذف اختصور وإصورة اؾحذؾف إذً  ،وإصورة دـ يؼرأ بغر أفػ

 .(2)ش)ادسوـغ( حذف ختػقػ واختصور
-افراجح وهق-ؾعذ افؼقل بحذف إفػ  ،وأمو اختالؾفؿ ذم ادقوع افلوين مـ ادوئدة

  .أيضو وافتخػقػ آختصور: ؾوفعؾي ،ادديـي أهؾ مصحػ ذم  ـام
 ،أبق ادتقـؾ :ؿرأ هبو مجوظي مـفؿ (3)وؿد وردت ؾقفو ؿراءة صوذة »:  ؿول افسخووي

ؾنن ـون ذفؽ مـ وجقه افسبعي افتل أكزهلو اهلل ؾربام يؽقن  ،وأبق هَنقؽ ظذ اإلؾراد ،وابـ ذر
 .(4)شا بوفرشؿ مؼصقدً 

ؾفق حذف اختصور  ،: ٓحتامل افؼراءتغؾوحلذف ،ؾعذ اظتبور افؼراءة افشوذة بوإلؾراد
   .وإصورة

 :توجيو القراءة الشاذة
وافقاحد  ،ؾفل كؽرة ،حُتؿؾ ظذ معـك اجلؿع -وهل ؿراءة اإلؾراد-افؼراءة صوذة  ظذ

 .مؼصقد هبام معـك اجلؿعٓ  ؽر ،وظؾقف ؾوفؼراءتون متقاؾؼتون ذم ادعـك ،افـؽرة يدل ظذ اجلؿع

 

 

                                       
 .(258ص) فؾجعزي ،مجقؾي أربوب ادراصد (1)
 .(325ص ) حتؼقؼ: حمؿد شومل حرصي ،رشوفي دـتقراه ؽر مـشقرة ،، فؾرجراجلتـبقف افعطشون (2)
 .  وخموفػي افرشؿ ،ؾتؽقن ؿراءة اجلؿع صوذة مـ جفتغ: ؾؼد افتقاتر ،فؼراءات ظذ اظتبور رشؿفو بوٕفػصذوذ ا (3)
 .(126ص)فؾسخووي ،ذح افقشقؾي (4)
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 تعليل الكلنات اجملنع عليها مما له تعلق باللغة العربية :املبحث الرابع

 تعليل الكلمات اجملمع عليها مما لو تعلق ابلناحية اإلعرابية  :األوؿادلطلب 
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ﴿ :افقاؿعي ذم ؿقفف تعوػ ﴾ٻ ﴿افؼراءات ذم ـؾؿي: تعددتؾؼد 

 .[177]افبؼرة:  ﴾پ  پ  پ  

 :(1)ؿول افشوضبل
 َوَرْؾُعَؽ َفْقَس اْفِزُّ ُيـَْصُى ذِم ُظاَل 

د قَّ وؿَ  .وافبوؿقن بوفرؾع ،قس( ؿرأهو محزة وحػص بوفـصى)فؾؼد أخز أن افز ادؼسن بـ

ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ے   ﴿: فقخرج ادؼسكي بوفقاو ذم ؿقفف: اخلوفقي مـ افقاو )فقس(افز بـ
ؾؼد اتػؼ  [189]افبؼرة:  ﴾﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  

 .افؼراء ظذ افرؾع

  :توجيو النصب والرفع
اشؿفو ذم تلويؾ  ﴾ٻ ٻ﴿و ،ومؼدمً  (فقس): خز ﴾ٻ﴿ووجف افـصى: ظذ أن 

  .مصدر

أي:  ،خزهو ذم تلويؾ مصدر ﴾ٻ ٻ﴿و ،(فقس) ظذ أكف اشؿ ﴾﮹﴿ووجف رؾع:

 (2).فقس افز  تقفقتؽؿ

﮺  ﮻  ﮼ ﮽    ﮸  ﮹   ﴿ :يف قولو تعاىل ﴾﮹   ﴿ علة اتفاؽ القراء على رفع
 .[189]افبؼرة:  ﴾﮾  

﮺  ﮻  ﴿ ٕن ،ا ادقوع دون خالفذم هذ ﴾﮸  ﮹ ﴿ اتػؼ افؼراء ظذ رؾع افز:
  .إذ افبوء ٓ تدخؾ إٓ ظذ اخلز ،بدخقل افبوء ظؾقف ان يؽقن خزً متعغ ٕ ﴾﮼  

﮸  ﮹      ﮺  ﴿وهق ؿقفف:  ،وٓ خالف ذم افرؾع ذم احلرف افلوين» : ؿول افداين

                                       
 (  .498بقً رؿؿ ) ،(43ص)فؾشوضبل  ،متـ حرز إموين (1)
 .  (1/313) وادقَوح ،(1/177)، دؽلافؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع (2)
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 .(1)ش﴾﮺ ﴿ ٕجؾ افبوء افتل ذم: ﴾﮻  

: )توأبق صومي  ،(3)(656: )ت وصعؾي ،(2)(427: )ت و مؽلوهذا افتعؾقؾ ظؾؾ بف أيًض 

 .(6)(923: )توافؼسطالين  ،(5)(833: )توابـ اجلزري  ،(4)(665

  : ؿول ابـ موفؽ

 (7)وبعد ٓ وكػل ـون ؿد جير        وبعد مو وفقس جر افبو اخلز

                ا ذم اخلز بعد )فقس( و)مو( كحق ؿقفف تعوػ:         تزاد افبوء ـلرً »:  ؿول ابـ ظؼقؾ

 .(8)ش[37: ]افزمر ﴾ڻ  ڻ   ں  ں  ڻ    ﴿و ،[36]افزمر:  ﴾ڌ  ڌ  ڎ   ڎ﴿

اب ودخقل افبوء ظذ )أن( يدل » :(414: )ت ؿول اإلموم إشامظقؾ اهلروي افشفر بوبـ افَؼرَّ

 ،: ٕن افعرب إكام تدخؾ افبوء ذم اخلز ٓ ذم آشؿآشؿ ﴾ٻ ﴿ وأن ،ظذ أهنو اخلز

 .(9)شوٓ فقس ؿوئؿ بزيد ،فقس بزيد ؿوئؿ :وٓ يؼقفقن ،قس زيد بؼوئؿؾقؼقفقن: ف

ويؼقي رؾعف »: ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ ٓختقور رؾع افز ذم ؿقفف: معؾاًل   وؿول مؽل

﮽    ﮸  ﮹ ﴿ ذم ؿقفف: وافذي معف افبوء إمجوظً  ،رؾع افز افلوين ﮺  ﮻  ﮼ 
ويؼقي  ،وين أوػ مـ خموفػتف ففَؾحؿُؾ إول ظذ افل ،وٓ جيقز ؾقف إٓ رؾع افز ،﴾﮾

وهذا ٓ يؽقن  ،بزيودة بوء (فقس افزُّ بلن تقفقا) و أكف ذم مصحػ ابـ مسعقد:رؾع افز أيًض 

 .(10)ش: إلمجوع افؼراء ظؾقفوهق آختقور ،معف إٓ رؾع افز

                                       
 .(2/933)فؾداين  ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (1)

 (. 1/281دؽل ) ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع( 2)

 (.284)ص  فشعؾي ،ــز ادعوين ذح حرز ادعوين (3)

 . (355ص)إبراز ادعوين مـ حرز إموين، ٕيب صومي  (4)

 .(2/226)ت افعؼ، ٓبـ اجلزري افـؼ ذم افؼراءا (5)

 (.4/1549فؾؼسطالين ) ،فطوئػ اإلصورات (6)

 .(1/338أفػقي ابـ موفؽ )مع ذح ابـ ظؼقؾ( ) (7)

 ادصدر افسوبؼ.  (8)

 . (75ص)(  شوفي دـتقراه ؽر مطبقظيافشوذم ذم ظؾؾ افؼراءات، فؾفروي )ر (9)

 .(1/281)  افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع، دؽل (13)

له  مما  عليها  المجمع  الكلمات  تعليل    : الرابح  المبحث 
تعلق باللغة العربية

المطلب األول :  تعليل الكلمات المجمع عليها مما له تعلق 

بالناحية اإلعرابية
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 .(1)ش﴾﮺ ﴿ ٕجؾ افبوء افتل ذم: ﴾﮻  

: )توأبق صومي  ،(3)(656: )ت وصعؾي ،(2)(427: )ت و مؽلوهذا افتعؾقؾ ظؾؾ بف أيًض 

 .(6)(923: )توافؼسطالين  ،(5)(833: )توابـ اجلزري  ،(4)(665

  : ؿول ابـ موفؽ

 (7)وبعد ٓ وكػل ـون ؿد جير        وبعد مو وفقس جر افبو اخلز

                ا ذم اخلز بعد )فقس( و)مو( كحق ؿقفف تعوػ:         تزاد افبوء ـلرً »:  ؿول ابـ ظؼقؾ

 .(8)ش[37: ]افزمر ﴾ڻ  ڻ   ں  ں  ڻ    ﴿و ،[36]افزمر:  ﴾ڌ  ڌ  ڎ   ڎ﴿

اب ودخقل افبوء ظذ )أن( يدل » :(414: )ت ؿول اإلموم إشامظقؾ اهلروي افشفر بوبـ افَؼرَّ

 ،: ٕن افعرب إكام تدخؾ افبوء ذم اخلز ٓ ذم آشؿآشؿ ﴾ٻ ﴿ وأن ،ظذ أهنو اخلز

 .(9)شوٓ فقس ؿوئؿ بزيد ،فقس بزيد ؿوئؿ :وٓ يؼقفقن ،قس زيد بؼوئؿؾقؼقفقن: ف

ويؼقي رؾعف »: ﴾ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ ٓختقور رؾع افز ذم ؿقفف: معؾاًل   وؿول مؽل

﮽    ﮸  ﮹ ﴿ ذم ؿقفف: وافذي معف افبوء إمجوظً  ،رؾع افز افلوين ﮺  ﮻  ﮼ 
ويؼقي  ،وين أوػ مـ خموفػتف ففَؾحؿُؾ إول ظذ افل ،وٓ جيقز ؾقف إٓ رؾع افز ،﴾﮾

وهذا ٓ يؽقن  ،بزيودة بوء (فقس افزُّ بلن تقفقا) و أكف ذم مصحػ ابـ مسعقد:رؾع افز أيًض 

 .(10)ش: إلمجوع افؼراء ظؾقفوهق آختقور ،معف إٓ رؾع افز

                                       
 .(2/933)فؾداين  ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (1)

 (. 1/281دؽل ) ،افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع( 2)

 (.284)ص  فشعؾي ،ــز ادعوين ذح حرز ادعوين (3)

 . (355ص)إبراز ادعوين مـ حرز إموين، ٕيب صومي  (4)

 .(2/226)ت افعؼ، ٓبـ اجلزري افـؼ ذم افؼراءا (5)

 (.4/1549فؾؼسطالين ) ،فطوئػ اإلصورات (6)

 .(1/338أفػقي ابـ موفؽ )مع ذح ابـ ظؼقؾ( ) (7)

 ادصدر افسوبؼ.  (8)

 . (75ص)(  شوفي دـتقراه ؽر مطبقظيافشوذم ذم ظؾؾ افؼراءات، فؾفروي )ر (9)

 .(1/281)  افؽشػ ظـ وجقه افؼراءات افسبع، دؽل (13)
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 تعليل الكلمات اجملمع عليها مما لو تعلق مبناسبة الفواصل :ادلطلب الثاين
 . [1:]ادسد ﴾ ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿ اءات ذم ـؾؿي )هلى( ذم ؿقفف تعوػ:افؼر تعددتؾؼد 

 :(1) ؿول افشوضبل

ُكقا  ْشَؽوِن َدوَّ ِٓ  َوَهو َأيِب هَلٍْى بِو

وامو  ،وافبوؿقن بوفػتح ،)أيب( ؿرأهو بوإلشؽون: ابـ ـلر)هلى( ادؼروكي بـ :ؾـصَّ ظذ أن

  .فغتون

 ،[3:]ادسد ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ :ففوامو ؿق ،فقخرج ادتػؼ ظؾقف بـ)أيب( واحسز

 .[31: ]ادرشالت ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴿ وؿقفف:

 حكاية إمجاع القراء على فتح اذلاء يف ادلوضعني: 
 ،(2)(381: )تابـ ِمفران  :وممـ حؽك اإلمجوع ،أمجع افؼراء ظذ ؾتح اهلوء ذم ادقوعغ

 ،(4)(373: )تابـ خوفقيف  . وكص ظذ ظدم اخلالف ؾقف مجوظي مـفؿ:(3)(444: )توافداين 

  .وؽرهؿ ،(6)(833: )ت وابـ اجلزري ،(5)(377: )ت  وافػورد

  :الرد على من حكى اخلالؼ يف ادلوضع اجملمع عليو
ومل خيتؾػقا  ،أمجعقا ظؾقف ،بػتح اهلوء [3:]ادسد ﴾ڳ  ڳ ﴿ وؿقفف:» : ؿول ابـ ِمفران

 .(7)شوهق ؽؾط ،ؾ إولوؿد رواه بعضفؿ ظـ ابـ ـلر بسؽقن اهلوء مل ،ؾقف

  :علة اتفاؽ القراء على الفتح يف ادلوضعني
وافسؽقن يزيؾفو ظـ حسـ  ،: مراظوة فؾػوصؾي ؿبؾفو وبعدهوًحَ تِ ػُ ٕهنو ؾوصؾي ؾَ 

   .افػوصؾي

                                       
 (. 1123بقً رؿؿ ) ،(93ص) متـ حرز إموين، فؾشوضبل (1)
 .(479ص)ادبسقط ذم افؼراءات افعؼ، ٓبـ مفران  (2)
 .(4/1731)فؾداين  ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (3)
 .(377ص) احلجي ذم افؼراءات افسبع، ٓبـ خوفقيف (4)
 (.6/451) فؾػورد ،احلجي فؾؼراء افسبعي (5)
 .(2/434) ذم افؼراءات افعؼ، ٓبـ اجلزريافـؼ ( 6)
 .(479ص) ٓبـ مفران ،ادبسقط ذم افؼراءات افعؼ (7)
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                   ،وؿرأ أهؾ مؽي بجزمفو ،بػتح اهلوء  ﴾ژ  ژ ﴿وؿراءة افعومي: » : ؿول افلعؾبل

 .(1)شأي رؤوسٕهنؿ راظقا ؾقف  ،أكف مػتقح اهلوء [3]ادسد: ﴾ڳ  ڳ ﴿ فف:ومل خيتؾػقا ذم ؿق

 ،بنشؽون اهلوء [1]ادسد: ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿ؿرأ ابـ ـلر » : وؿول افداين

 ظذ ؿقفف:                   : محاًل [3]ادسد: ﴾ڳ  ڳ ﴿وأمجعقا ظذ ؾتح اهلوء ذم ؿقفف:  ،وؿرأ افبوؿقن بػتحفو

 .(2)شأي رؤوسومو بعده مـ  ،و دو ؿبؾفاتبوظً  :[31: ]ادرشالت ﴾ڑ  ڑ  ک  ک ﴿

وافسؿغ  ،(4)(745 :)توأبق حقون  ،(3)(468 :)ت افقاحدي وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ:

وافؼسطالين  ،(7)(911 :)ت وافسققضل ،(6)(833 :)توابـ اجلزري  ،(5)(756 :)ت احلؾبل

 .(8)(923 :)ت

 

                                       
 .(33/461) فؾلعؾبل ،افؽشػ وافبقون ظـ تػسر افؼرآن( 1)
 .(4/1731)فؾداين  ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (2)
 .(4/569)فؾقاحدي  ،افتػسر افقشقط (3)
 .(13/566)ٕيب حقون  ،سرافبحر ادحقط ذم افتػ (4)
 .(11/143) فؾسؿغ احلؾبل ،افدر ادصقن ذم ظؾقم افؽتوب ادؽـقن (5)
 .(33/461) فؾلعؾبل ،افؽشػ وافبقون ظـ تػسر افؼرآن (6)
 .(1/28) فؾسققضل ،معسك إؿران ذم إظجوز افؼرآن (7)
 .(9/4433) فؾؼسطالين ،فطوئػ اإلصورات (8)

المطلب  الثاني : تعليل الكلمات المجمع عليها مما له تعلق 

بمناسبة الفواصل
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                   ،وؿرأ أهؾ مؽي بجزمفو ،بػتح اهلوء  ﴾ژ  ژ ﴿وؿراءة افعومي: » : ؿول افلعؾبل

 .(1)شأي رؤوسٕهنؿ راظقا ؾقف  ،أكف مػتقح اهلوء [3]ادسد: ﴾ڳ  ڳ ﴿ فف:ومل خيتؾػقا ذم ؿق

 ،بنشؽون اهلوء [1]ادسد: ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿ؿرأ ابـ ـلر » : وؿول افداين

 ظذ ؿقفف:                   : محاًل [3]ادسد: ﴾ڳ  ڳ ﴿وأمجعقا ظذ ؾتح اهلوء ذم ؿقفف:  ،وؿرأ افبوؿقن بػتحفو

 .(2)شأي رؤوسومو بعده مـ  ،و دو ؿبؾفاتبوظً  :[31: ]ادرشالت ﴾ڑ  ڑ  ک  ک ﴿

وافسؿغ  ،(4)(745 :)توأبق حقون  ،(3)(468 :)ت افقاحدي وؿد ظؾؾ هبذا افتعؾقؾ:

وافؼسطالين  ،(7)(911 :)ت وافسققضل ،(6)(833 :)توابـ اجلزري  ،(5)(756 :)ت احلؾبل

 .(8)(923 :)ت

 

                                       
 .(33/461) فؾلعؾبل ،افؽشػ وافبقون ظـ تػسر افؼرآن( 1)
 .(4/1731)فؾداين  ،جومع افبقون ذم افؼراءات افسبع (2)
 .(4/569)فؾقاحدي  ،افتػسر افقشقط (3)
 .(13/566)ٕيب حقون  ،سرافبحر ادحقط ذم افتػ (4)
 .(11/143) فؾسؿغ احلؾبل ،افدر ادصقن ذم ظؾقم افؽتوب ادؽـقن (5)
 .(33/461) فؾلعؾبل ،افؽشػ وافبقون ظـ تػسر افؼرآن (6)
 .(1/28) فؾسققضل ،معسك إؿران ذم إظجوز افؼرآن (7)
 .(9/4433) فؾؼسطالين ،فطوئػ اإلصورات (8)
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 اخلامتة

 أمجؾفو ؾقام يع:  النتائجتقصؾً إػ ظدد مـ  علل إمجاع القراءالل بحٌ مقوقع: مـ خ

 .وظؾؾ معـقيي أو فػظقي ،إمجوع افؼراء مبـل ظذ اتبوع إثر -1

  .ـتى افتقجقف ووعً ذم إصؾ فتقجقف افؼراءات ادختؾػ ؾقفو ٓ ادتػؼ ظؾقفو -2

  .روق دؿقؼي ذم ادعـكبغ افؼراءات افؾغقيي إذا مل يطَّرد حؽؿفو ؾ -3

 .معرؾي مقاضـ اإلمجوع دفقؾ ظذ تضعقػ إؿقال ادخوفػي -4

حقـئذ  تعددت ،أو ظؾي مؼصقدة ،وأو معـًك بالؽق   ،ذم ادعـك اتعددً حقٌ اؿته افسقوق  -5

 .افؼراءات عددتتوحقٌ امتـع إرادة رء مـ ذفؽ مل  ،افؼراءات

وؾقف رد ظذ مـ جيعؾ اختالف  ،ن ودؿي معوكقفدراشي هذا ادقوقع يزز بالؽي افؼرآ -6

  .مـ ـقػقي رشؿ ادصحػ وخؾقه مـ افـؼط وافشؽؾ وافؼراءات كودمً 

  :التوصيات
ودراشي واؾقي جلؿقع ادقاوع ممو يتطؾى ظذ افبوحلغ  ومقاضـ اإلمجوع مل تؾؼ اهتاممً  -1

  .دراشي ادقوقع دراشي اشتؼرائقي مـ أول افؼرآن إػ آخره

ؿغ هذا ادقوقع ـؿػردة مـ مػردات مودة تقجقف افؼراءات ذم مرحؾي تض -2

 .ريقس افبؽوفقأو  ،أو افدـتقراه ،ترادوجس

 

    

 
 

 ى7347 ذو احلجة          (  2العدد )             رللة العلـو الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطاـ بن عبد العزيز

37 

 

 فهرس املصادر واملراجع
 .(1)القرآف الكرمي .1
أبق افؼوشؿ صفوب افديـ ظبد افرمحـ بـ  ،ادؼدد صومي قأب ،إبراز ادلعاين من حرز األماين .2

 ت. .د ،دار افؽتى افعؾؿقي ،م .د ،بـ إبراهقؿ افدمشؼل إشامظقؾ
قً ،إصالح ادلنطق .3 دار إحقوء  ،1ط  ،حمؿد مرظى :ت ،أبق يقشػ يعؼقب بـ إشحوق ،ابـ افسؽِّ

 .هـ1423 افساث افعريب،
 ،ظبد افرمحـ افعلقؿغت:  ،د .ت ،احلسغ بـ أمحد ،ابـ خوفقيف ،إعراب القراءات السبع وعللها .4
  .هـ1413  ،ؽتبي اخلوكجلافـوذ م ،1ط
ت: د. حمؿد ظصوم  ،حمؿد بـ افطقى بـ حمؿد بـ جعػر بـ افؼوشؿ ،فبوؿالينا ،االنتصار للقرآف .5

ن ،افـوذ: دار افػتح ،1ط  ،افؼضوة  . هـ 1422  بروت ،دار ابـ حزم ،َظامَّ
ظودل أمحد  ت:، يقشػ افشفر بليب حقون إكدفزحمؿد بـ   ،افغركوضل أبق حقون ،البحر احمليط .6

 هـ.1422 قي،دار افؽتى افعؾؿ ،1ط  ،حمؿد معقض ظبد ادقجقد ، وظع
 .هـ1421 ،دار افػرؿون ،1ط ،ت: أمحد مػؾح افؼضوة ،حمؿد بـ حمؿد ،ابـ اجلزري ،حتبري التيسري .7
 م.1984 ،دار افتقكسقي ،ط.د .حمؿد افطوهر بـ ظوصقر ،ابـ ظوصقر ،التحرير والتنوير  .8
 ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،1ط  ،ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر افرازي ،رازياف ،التفسري الكبري .9

 .ـه1411
 ،أبق حػص ظؿر بـ ظع بـ ظودل احلـبع ،افدمشؼل ابـ ظودل ،تفسري اللباب يف علـو الكتاب .13

 .ـه1419 ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي  ،1ط ،وظع حمؿد معقض ،ت: ظودل أمحد
جمؿع ادؾؽ  ،د. ط ،ظودل افرؾوظل .د :ت ،اخلر حمؿد بـ حمؿدأبق  ،ابـ اجلزري ،تقريب النشر .11
 .ـه1433 ،ؾفد
 .م2331 ،دار إحقوء افساث  ،1ط  ،ت: حمؿد ظقض ،حمؿد بـ أمحد ،إزهري ،هتذيب اللغة .12
 ،2ط  ،ت: اوتق تريزل ،ظلامن بـ شعقد بـ ظلامن بـ ظؿر ،افداين ،التيسري يف القراءات السبع .13

 هـ.1434 ،روتب ،دار افؽتوب افعريب

ت:  يزيد أمعحمؿد بـ جرير بـ  ،افطزي ،تفسري الطربي =جامع البياف عن أتويل القرءاف  .14

 ت. .د ،دار ادعورف بؿك ،د. ط ،(إبراهقؿ -حمؿقد وأمحد صوـر )مـ افػوحتي 

                                       
 ( آيي.6236وأرؿوم أيوت ؾقف ظذ ظد افؽقؾقغ ) ضبع جمؿع ادؾؽ ؾفد بودديـي افـبقيي ، بروايي حػص ظـ ظوصؿ ، (1)

الخاتمة
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 فهرس املصادر واملراجع
 .(1)القرآف الكرمي .1
أبق افؼوشؿ صفوب افديـ ظبد افرمحـ بـ  ،ادؼدد صومي قأب ،إبراز ادلعاين من حرز األماين .2

 ت. .د ،دار افؽتى افعؾؿقي ،م .د ،بـ إبراهقؿ افدمشؼل إشامظقؾ
قً ،إصالح ادلنطق .3 دار إحقوء  ،1ط  ،حمؿد مرظى :ت ،أبق يقشػ يعؼقب بـ إشحوق ،ابـ افسؽِّ

 .هـ1423 افساث افعريب،
 ،ظبد افرمحـ افعلقؿغت:  ،د .ت ،احلسغ بـ أمحد ،ابـ خوفقيف ،إعراب القراءات السبع وعللها .4
  .هـ1413  ،ؽتبي اخلوكجلافـوذ م ،1ط
ت: د. حمؿد ظصوم  ،حمؿد بـ افطقى بـ حمؿد بـ جعػر بـ افؼوشؿ ،فبوؿالينا ،االنتصار للقرآف .5

ن ،افـوذ: دار افػتح ،1ط  ،افؼضوة  . هـ 1422  بروت ،دار ابـ حزم ،َظامَّ
ظودل أمحد  ت:، يقشػ افشفر بليب حقون إكدفزحمؿد بـ   ،افغركوضل أبق حقون ،البحر احمليط .6

 هـ.1422 قي،دار افؽتى افعؾؿ ،1ط  ،حمؿد معقض ظبد ادقجقد ، وظع
 .هـ1421 ،دار افػرؿون ،1ط ،ت: أمحد مػؾح افؼضوة ،حمؿد بـ حمؿد ،ابـ اجلزري ،حتبري التيسري .7
 م.1984 ،دار افتقكسقي ،ط.د .حمؿد افطوهر بـ ظوصقر ،ابـ ظوصقر ،التحرير والتنوير  .8
 ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،1ط  ،ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر افرازي ،رازياف ،التفسري الكبري .9

 .ـه1411
 ،أبق حػص ظؿر بـ ظع بـ ظودل احلـبع ،افدمشؼل ابـ ظودل ،تفسري اللباب يف علـو الكتاب .13

 .ـه1419 ،بروت ،دار افؽتى افعؾؿقي  ،1ط ،وظع حمؿد معقض ،ت: ظودل أمحد
جمؿع ادؾؽ  ،د. ط ،ظودل افرؾوظل .د :ت ،اخلر حمؿد بـ حمؿدأبق  ،ابـ اجلزري ،تقريب النشر .11
 .ـه1433 ،ؾفد
 .م2331 ،دار إحقوء افساث  ،1ط  ،ت: حمؿد ظقض ،حمؿد بـ أمحد ،إزهري ،هتذيب اللغة .12
 ،2ط  ،ت: اوتق تريزل ،ظلامن بـ شعقد بـ ظلامن بـ ظؿر ،افداين ،التيسري يف القراءات السبع .13

 هـ.1434 ،روتب ،دار افؽتوب افعريب

ت:  يزيد أمعحمؿد بـ جرير بـ  ،افطزي ،تفسري الطربي =جامع البياف عن أتويل القرءاف  .14

 ت. .د ،دار ادعورف بؿك ،د. ط ،(إبراهقؿ -حمؿقد وأمحد صوـر )مـ افػوحتي 

                                       
 ( آيي.6236وأرؿوم أيوت ؾقف ظذ ظد افؽقؾقغ ) ضبع جمؿع ادؾؽ ؾفد بودديـي افـبقيي ، بروايي حػص ظـ ظوصؿ ، (1)

قائمة المصادر والمراجع
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جمؿقظي رشوئؾ  ،ظلامن بـ شعقد بـ ظلامن بـ ظؿر ،افداين ،جامع البياف يف القراءات السبع .15

 .هـ1428 ،إلمورات، اجومعي افشورؿي ،1ط  ،ترموجس

 ،حمؿد بـ إشامظقؾ ،افبخوري ،)مع الفتح( × جامع الصحيح ادلسند من حديث رسوؿ هللا .16

 .ـه1437  ،ادؽتبي افسؾػقي ،3ط
، دار افؽتى افعؾؿقي، 1ط  ،حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر افؼرضبل ،فؼرضبلا اجلامع ألحكاـ القرآف، .17

 هـ.1438بروت، 

 ،1ط ،رمزي مـر بعؾبؽل :ت ،أبق بؽر حمؿد بـ احلسـ بـ دريد إزدي ،ابـ دريد ،رة اللغةمجه .18

 م.1987 ،بروت ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ

حمؿد  :ت ،إبراهقؿ بـ ظؿر ،اجلعزي ،مجيلة أرابب ادلراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد .19

 .ـه1431 ،دمشؼ ،دار افغقثوين فؾدراشوت افؼرآكقي ،1ط  ،وبعلزافخرض 

 دار ،3ط ،ظبد افعول مؽرمت:  ،ٓبـ خوفقيف احلسغ بـ أمحد ،احلجة يف القراءات السبع .23

 .ـه1399 ،بروت ،افؼوق

 ،ممشسي افرشوفي  ،5ط  ،شعقد إؾغوين :ت ،أبق زرظي ظبد افرمحـ ،ابـ زكجؾي ،حجة القراءات .21

 .ـه1418

 ،جقجيويب بشر ؿفقجل وبدر افديـ  :ت .افػورد أبق ظع احلسـ بـ أمحد ،احلجة للقراء السبعة .22

 .ـه1434  ،دار ادلمقن فؾساث ،1ط 

 ،أمحد بـ يقشػ بـ حمؿد بـ مسعقد ،افسؿغ احلؾبل ،الدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوف .23

 .هـ1437  ،دار افؼؾؿ ،1ط  ،أمحد اخلراط .ت: د

دار  ،د.ط ،د بـ شؾقامنإشحوق إبراهقؿ بـ أمحأبق  ،ادورؽـل ،دليل احلرياف على مورد الظمآف .24

  .ت .د ،افؼوهرة ،احلديٌ

 ،مجول افديـ أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد ،ابـ اجلقزي ،زاد ادلسري يف علم التفسري .25

 .هـ1422 ،بروت ،دار افؽتوب افعريب ،1ط  ،ظبد افرزاق ادفدي :ت

 ،دار ادعورف ،2ط  ،ػصقؿل وق :ت ،أمحد بـ مقشك بـ افعبوس افتؿقؿل ،ابـ جموهد ،السبعة .26

 .ـه1433  ،مك

جمؿقظي مـ ادحؼؼغ بنذاف صعقى  :ت ،أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد ،افذهبل ،سري أعالـ النبالء .27

 .ـه1435  ،ممشسي افرشوفي ،2ط  ،إركوؤوط
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 ،أمحد ظبد افغػقر ظطور :ت ،إشامظقؾ بـ محود ،اجلقهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .28

 .ـه1437 ،بروت ،فعؾؿ فؾؿاليغدار ا  ،4ط

 :)رشوفي ظؾؿقي مل تطبع( ت ،إشامظقؾ بـ إبراهقؿ اهلروي ،فؾفروي ،الشايف يف علل القراءات .29

 ـؾقي ،افسعقديي ،رشوفي دـتقراه ،( إػ هنويي شقرة يقشػ143مـ شقرة افبؼرة أيي ) ،اهلديون شؾطون

 .   ـه1436افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي 

حمؿد حمقل افديـ  :ت ،ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ ،ابـ ظؼقؾ ،على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل .33

  .هـ1433 ،دار مك فؾطبوظي ،افؼوهرة ،دار افساث ،23ط  ،ظبد احلؿقد

   .م2334 ،ممشسي ؿرضبي ،1ط ،أبق بؽر جالل افديـ ظبد افرمحـ ،افسققضل ،شرح الشاطبية .31

 ،1ط  ،د. شعقد صوفح افعطقشون :ت ،ؿبـ ظبد احلؾق أمحد ،يٓبـ تقؿق ،شرح العمدة يف الفقو .32

 .هـ1413 ،افريوض ،مؽتبي افعبقؽون

  ،افريوض ،مؽتبي افرصد ،ط ،ت: حوزم حقدر ،أبق افعبوس أمحد بـ ظامر ،ادفدوي ،شرح اذلداية .33

 .هـ1416

دار  ،د. ط ،حمؿد كقر احلسـ وآخريـ :ت ،ظبد افؼودر ،افبغدادي ،شرح شافية ابن احلاجب .34

 .ـه1395 ،فبـون ،بروت ،تى افعؾؿقيافؽ

 ،ممشسي افبالغ ،د. ط ،صؿران افعجع :ت ،حمؿد بـ أيب كك ،افؽرموين ،شواذ القراءات .35

  .ت .د ،فبـون ،بروت

 ،ادطبعي ادكيي بوٕزهر ،1ط ،إلموم مسؾؿ بـ احلجوجا ،صحيح مسلم )بشرح النووي( .36

 . ـه1347

 بـ يقشػ بـ حمؿد بـ مسعقدصفوب افديـ  ،احلؾبلافسؿغ  ،العقد النضيد يف شرح القصيد .37

 ،جدة ،دار كقر ادؽتبوت ،1ط  ،ت: أيؿـ رصدي شقيد ،(واإلموفي افػتح بوب بوب -)مـ أول افؽتوب

 .ـه1422

 بـ يقشػ بـ حمؿد بـ مسعقدصفوب افديـ  ،افسؿغ احلؾبل ،العقد النضيد يف شرح القصيد .38

 ،افسعقديي ،رشوفي موجستر ،افؼلومل ت: كوس  بـ شعقد ،مل تطبع( ظؾؿقي)رشوفي  ،)شقرة افبؼرة(

 .ـه1423 ،جومعي أم افؼرى

 ،دار ادعرؾي ،1ط ،ت: حسـغ حمؿد خمؾقف ،أمحد بـ ظبداحلؾقؿ ابـ تقؿقي ،الفتاوى الكربى .39

  .هـ1386 ،بروت
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 ،أمحد ظبد افغػقر ظطور :ت ،إشامظقؾ بـ محود ،اجلقهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .28

 .ـه1437 ،بروت ،فعؾؿ فؾؿاليغدار ا  ،4ط

 :)رشوفي ظؾؿقي مل تطبع( ت ،إشامظقؾ بـ إبراهقؿ اهلروي ،فؾفروي ،الشايف يف علل القراءات .29

 ـؾقي ،افسعقديي ،رشوفي دـتقراه ،( إػ هنويي شقرة يقشػ143مـ شقرة افبؼرة أيي ) ،اهلديون شؾطون

 .   ـه1436افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي 

حمؿد حمقل افديـ  :ت ،ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ ،ابـ ظؼقؾ ،على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل .33

  .هـ1433 ،دار مك فؾطبوظي ،افؼوهرة ،دار افساث ،23ط  ،ظبد احلؿقد

   .م2334 ،ممشسي ؿرضبي ،1ط ،أبق بؽر جالل افديـ ظبد افرمحـ ،افسققضل ،شرح الشاطبية .31

 ،1ط  ،د. شعقد صوفح افعطقشون :ت ،ؿبـ ظبد احلؾق أمحد ،يٓبـ تقؿق ،شرح العمدة يف الفقو .32

 .هـ1413 ،افريوض ،مؽتبي افعبقؽون

  ،افريوض ،مؽتبي افرصد ،ط ،ت: حوزم حقدر ،أبق افعبوس أمحد بـ ظامر ،ادفدوي ،شرح اذلداية .33

 .هـ1416

دار  ،د. ط ،حمؿد كقر احلسـ وآخريـ :ت ،ظبد افؼودر ،افبغدادي ،شرح شافية ابن احلاجب .34

 .ـه1395 ،فبـون ،بروت ،تى افعؾؿقيافؽ

 ،ممشسي افبالغ ،د. ط ،صؿران افعجع :ت ،حمؿد بـ أيب كك ،افؽرموين ،شواذ القراءات .35

  .ت .د ،فبـون ،بروت

 ،ادطبعي ادكيي بوٕزهر ،1ط ،إلموم مسؾؿ بـ احلجوجا ،صحيح مسلم )بشرح النووي( .36

 . ـه1347

 بـ يقشػ بـ حمؿد بـ مسعقدصفوب افديـ  ،احلؾبلافسؿغ  ،العقد النضيد يف شرح القصيد .37

 ،جدة ،دار كقر ادؽتبوت ،1ط  ،ت: أيؿـ رصدي شقيد ،(واإلموفي افػتح بوب بوب -)مـ أول افؽتوب

 .ـه1422

 بـ يقشػ بـ حمؿد بـ مسعقدصفوب افديـ  ،افسؿغ احلؾبل ،العقد النضيد يف شرح القصيد .38

 ،افسعقديي ،رشوفي موجستر ،افؼلومل ت: كوس  بـ شعقد ،مل تطبع( ظؾؿقي)رشوفي  ،)شقرة افبؼرة(

 .ـه1423 ،جومعي أم افؼرى

 ،دار ادعرؾي ،1ط ،ت: حسـغ حمؿد خمؾقف ،أمحد بـ ظبداحلؾقؿ ابـ تقؿقي ،الفتاوى الكربى .39

  .هـ1386 ،بروت
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 ،1ط ،ت: مقٓي افطوهري ،حمؿد ـأبق احلسـ ظع ب ،افسخووي ،فتح الوصيد يف شرح القصيد .43

 .ـه1423 ،افريوض ،ؽتبي افرصدم

 .ـه1411  ،دار اجلقؾ ،1ط ،ت: ظبد افسالم هورون ،ظؿرو بـ ظلامن ،شقبقيف ،الكتاب .41

د. حمل افديـ  :ت .مؽل بـ أيب ضوفى حمؿد بـ خمتور ،الكشف عن وجوه القراءات السبع .42

 .ـه1437  ،ممشسي افرشوفي ،4ط  ،رمضون

رشـوئؾ ظؾؿقـي حمؼؼـي فعـدد مــ  ،أمحـد بــ حمؿـد ،افلعؾبـل ،الكشف والبيػاف عػن تفسػري القػرآف .43

 .ـه1436  ،دار افتػسر ،1ط ،إشوتذة

دار  ،1ط ،كشقد محقد :ت ،حمؿد بـ حمؿد ،ابـ اجلزري ،كفاية األدلعي يف آية اي أرض ابلعي .44

 .م2333  ،بروت ،أؾوق اجلديدة

ادؽتبي  ،د. ط ،دحمؿد بـ أمح ،صعؾي ادقصع ،شرح شعلة =كنز ادلعاين شرح حرز ادلعاين  .45

 .ـه1418 ،إزهريي فؾساث

مؽتبي  ،1ط ،ت: ظبد افرازق مقشك ،افػود حمؿد بـ احلسـ ،لآللئ الفريدة يف شرح القصيدةا .46

 .ـه1426 ،افريوض ،افرصد

 .د ،مرـز افدراشوت افؼرآكقي :ت ،أمحد بـ حمؿد ،افؼسطالين ،لطائف اإلشارات لفنوف القراءات .47

 .ـه1434 ،جمؿع ادؾؽ ؾفد ،ط

 ،ت: شبقع محزة حوـؿل ،يأمحد بـ احلسغ افـقسوبقر ،ابـ مفران ،ادلبسوط يف القراءات العشر .48

 م.1981 ،دمشؼ ،جمؿع افؾغي افعربقي ،د.ط

 ،دار افػؽر ،د. ط ،حمؿد ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم إكدفز ،ابـ حزم ،احمللى ابآلاثر .49

  .ت .د ،بروت

 ،بـ خؾػ افرظقـله ؾرأبق افؼوشؿ بـ  ،افشوضبل ،الشاطبية منت =حرز األماين ووجو التهاين  .53

 .ـه1435  ،دمشؼ ،دار افغقثوين ،1ط ،ظع بـ شعقد افغومدي :ت

ت: ادجؾس افعؾؿل  ،ظبد احلؼ بـ ؽوفى ،ابـ ظطقي ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .51

 . ـه1413 ،ط  .د ،بػوس

 ،جمؿع ادؾؽ ؾفد ،أمحد ذصول .د :ت ،شؾقامن بـ كجوحداود  قأب ،زيلخمتصر التبيني ذلجاء التن   .52
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 .هـ1438 ،فبـون ،بروت ،افؽتى افعؾؿقي

 ،د. ط ،ظبد افسالم حمؿد هورون :ت ،أمحد بـ ؾورس بـ زـريو ،ابـ ؾورس ،معجم مقاييس اللغة .56
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بنذاف أ.د افشوهد  جمؿقظي رشوئؾ جومعقي ،مؽل بـ أيب ضوفى ،اذلداية إىل بلوغ النهاية .63
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 ،1ط ،حتؼقؼ: مقٓي افطوهري ،حمؿد ـأبق احلسـ ظع ب ،افسخووي ،الوسيلة إىل شرح العقيلة .65

 .ـه1423  ،مؽتبي افرصد افريوض
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ظومر افسقد  :وبطف ،حمؿد بـ حمؿد إمقي افؼيق ،اخلراز ،مورد الظمآف يف رسم القرآف .63
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