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 أثر السياق القرآين يف القراءات القرآنية 

  ) دراسة نظرية تطبيقية ( 

 إعداد

  عائشة بنت عبد اهلل الطوالةد. 

 مىجز عن انبحث

 والسالم عؾك مـ ٓ كبل بعده، وعؾك آلف وصحبف. وبعد:الحؿد هلل والصالة      

يعد السقاق الؼرآين وجفا مفؿا مـ وجقه إعجاز الؼرآن الؽريؿ، وإثبات كقكف منـ عـند 

اهلل تعالك، فؼد جعؾ اهلل اتساق آياتف واكسجامفا، وعدم تـافرها واختالففنا منـ ئٓ نؾ  كنف 

بصنؾتف بنالؼرآن الؽنريؿ: إر  نر  تؽؿنـ  هؿقنة هنذا الؿق نقع ومـ هـا  .مـزل مـ عـده

 ثننر السننقاق الؼننرآين ا الؼننرا ات  بقننان البحننث إلننكويفنند   العؾننؿ مننـ  ننر  الؿعؾننقم.

وقند ا نتؿؾ البحنث تطبقؼقة مختارة تبقـ رلؽ.  إيرائ  مثؾة، مع الؿتقاترة والشارة الؼرآكقة

طنة مشنؽؾة البحنث، و هؿقتنف، و هدافنف، والؿنـفج الؿتبنع فقنف، وخ عؾك مؼدمة تضنؿـت

الؿبحننث إول: السننقاق الؼننرآين تعريػننف، وثالثننة مباحننث، هننل:  البحننث واجرا اتننف.

الؿبحننث الثنناين: الؼننرا ات الؼرآكقننة، تعريػفننا، و قسننامفا، . و هؿقتننف، و كقاعننف، وئٓٓتننف

 خاتؿننة. والؿبحننث الثالننث:  ثننر السننقاق الؼننرآين ا الؼننرا ات الؼرآكقننة. وحؽنؿ كننؾ قسننؿ

الؼنرا ات الؼرآكقنة الؿتنقاترة  ن  ، والتل كان مـ  هؿفنا:قات هؿ الـتا ج والتقص تضؿـت

آحتجاج بالسقاق الؼنرآين و ن  يجب قبقلفا: إلجؿاع الؿسؾؿقـ عؾك قبقلفا، ولتقاترها.
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عؾننك قبننقل الؼننرا ة الؿتننقاترة  و رئهننا،  و تننرجقء احنندى الؼننرا تقـ الؿتننقاترتقـ عؾننك 

تقجقنف الؼنرا ات الؼرآكقنة منـ ؿنا  ن ك إخرى  مر ٓ يجقز، وعؾك الؿسنؾؿ الحنذر مـنف.

اختقنار الؼنرا ات الؼرآكقنة مراعناة و ن خالل السقاق الؼرآين تقجقنف مؼبنقل عـند العؾؿنا . 

  لؾسقاق  مر ٓ محظقر فقف مالؿ يمئ إلك تضعقػ  و طعـ ا الؼرا ة إخرى.

 اختقار. الؼرا ات ، السقاق ، الؼرآن  ، تقجقف  ، تقاتر ،  ار ، الؽؾؿات الؿػتاحقة: 

The Effect Of The Quranic Context On Quranic Readings  
(An Applied Theoretical Study) 

Aisha Bint Abdullah Al Tawala 
Department of Islamic Studies, College of Arts, Princess Nora Bint Abdul 
Rahman University, Kingdom of Saudi Arabia 
Email : a.tw31@hotmail.com    
Abstract: 

The Qur’an context is an important aspect of the miraculous nature of 
the Holy Qur’an, and proving that it is from God Almighty. God made the 
consistency and harmony of his verses, lack of incompatibility and their 
differences from evidence that he is descended from him. Hence the 
importance of this topic, as it relates to the Holy Qur’an, as the honor of 
knowledge is an honor of the known. The research aims to show the 
effect of the Qur'anic context on the Qur’anic recitations, with selected 
applied examples showing this. The research included an introduction 
that included the research problem, its importance, objectives, the 
approach followed, and the research plan and procedures. And three 
topics, they are: The first topic: the context of the Qur'an definition, 
importance, types, and implications. The second topic: Quranic readings, 
its definition, its divisions, and the ruling of each section. The third topic: 
The effect of the Quranic context on Quranic readings. Conclusion 
included the most important findings and recommendations, which were 
among the most important: that frequent Quranic readings must be 
accepted, in order for Muslims to agree to accept them, and for their 
frequency. And that protesting the Qur’an context against accepting or 
repeating the recurrent reading, or suggesting one of the two recurrent 
recitations over the other is not permissible, and a Muslim should beware 
of it. Also, directing Quranic readings through the Quranic context is 
acceptable to scholars. And that the choice of Qur’anic readings to take 
into account the context is not prohibited unless it leads to weakening or 
challenging the other reading. 

Key words: readings, context, Quran, guidance, frequency, abnormal, choice. 
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 انمقذمة
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقر باهلل مـ  رور  كػسنـا ومنـ ئنق ات     

 عؿالـا، مـ يفده اهلل فنال مضنؾ لنف، ومنـ يضنؾؾ فنال هنائي لنف، و  نفد  ن ٓ إلنف إٓ اهلل 

 وحده ٓ  ريؽ لف و  فد  ن محؿدا عبده ورئقلف، وبعد:

قه إعجناز الؼنرآن الؽنريؿ، وإثبنات كقكنف منـ يعد السقاق الؼرآين وجفا مفؿا مـ وج    

عـد اهلل تعالك، فؼد جعؾ اهلل اتساق آياتف واكسجامفا، وعدم تـافرها واختالففا منـ ئٓ نؾ 

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُؼْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعـِْد َغْقرِ اهَّللِ َلَوَجُدوا فِقهِه  كف مـزل مـ عـده. قال تعالك: 

 [.86]الـسا  : ثِقراً اْختاِلفًا كَ 

ويعترب الـظر ا السقاق الؼنرآين ومراعاتنف منـ الركنا ز إئائنقة التنل يعتؿند عؾقفنا      

الؿػسر عـد تػسقره لؽتاب اهلل تعالك: إر بنف يسنتعقـ عؾنك تحديند ئٓٓت  لػناظ الؼنرآن 

جؾقنؾ يؼنقل التنابعل ال الؽنريؿ، وففنؿ منرائ اهلل ئنبحاكف، وبقنان الؿعـنك الصنحقء لمينة.

ثت عـ اهلل حديثا، فؼػ حتك تـظر ما قبؾف وما بعده"مسؾؿ بـ يسار: ولنذا  (1) .هن."إِرا حدَّ

وه  ئاة يستدل هبا عؾك  اعتـك الؿػسرون بدٓلة السقاق عـد تػسقرهؿ لؾؼرآن الؽريؿ، وعدُّ

–الؿعاين، بؾ تجاوز إمر عـد بعضنفؿ فجعؾنف  ئاة يحؽنؿ هبنا عؾنك الؼنرا ات الؼرآكقنة، 

 إٓ  كف جدير بالبحث والدرائة. -إمر وإن كان قؾقالوهذا 

 تؽؿـ  هؿقة هذا الؿق قع بصؾتف بالؼرآن الؽريؿ: إر  ر  العؾؿ مـ  ر  الؿعؾقم.-1

اهتؿام العؾؿا  بالسقاق الؼرآين، ففق يعترب مـ الضقابط الؿفؿة التل يؼقم عؾقفا تػسقر -6

                                                        

 .377( فضا ؾ الؼرآن ٕبل عبقد، ص: 1)
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 الؼرآن الؽريؿ. 

 مقرئ  صقؾ مـ مقارئ الحؽؿ وآختقار ا الؼنرا ات الؼرآكقنة، ومنقرئ السقاق الؼرآين-3

 ا تقجقففا والتعؾقؾ لفا عـد كثقر مـ العؾؿا .

 .-حسب ما  طؾعت عؾقف-لؿ يحظ هذا الؿق قع بدرائة مستؼؾة -4

را ة يفد  البحث إلك تجؾقة  ثر السقاق الؼرآين ا الؼرا ات الؼرآكقة ئقا  كاكت الؼن    

 متقاترة  م  ارة، مع ئرائة كؿارج تطبقؼقة مختارة تبقـ رلؽ. 

 يحاول البحث اإلجابة عؾى إسئؾة أتقة:   

 ما  ثر السقاق الؼرآين ا الؼرا ات الؼرآكقة؟-

 هؾ حؽؿ الؿػسر عؾك الؼرا ة مـ خالل السقاق  مر مؼبقل وصحقء؟ -

 الؼرا ات وغقرهؿ ا الحؽؿ عؾك الؼرا ات الؼرآكقة؟ ما الشروط الؿعتؿدة عـد عؾؿا  -

هـنناد ئرائننات ئننابؼة وبحننقث  كائيؿقننة متـقعننة تخنندم مق ننقع السننقاق الؼننرآين،   

بعضفا تـاول السقاق الؼرآين بشؽؾ عنام، وبعضنفا بحنث السنقاق الؼنرآين ا مق نقعات 

حننقل مق ننقع هننذا -البحننثبعنند السننمال و-محنندئة، ولؽننـ لننقس هـنناد ئرائننة ئننابؼة

 البحث الذي هق ققد الدرائة.

اقتضننت طبقعننة البحننث ائننتعؿؾ الؿننـفج القصننػل ا الجاكننب الـظننري، والؿننـفج   

 القصػل التحؾقؾل ا الجاكب التطبقؼل.



–

642 

 قسم البحث إلى مؼدمة، وأربعة مباحث، وخاتؿة.

 :هدافنف، والؿنـفج الؿتبنع فقنف، وخطنة وتشؿؾ مشنؽؾة البحنث، و هؿقتنف، والؿؼدمة 

 البحث واجرا اتف.

 الؿبحههث إول: السههقاق الؼههرآف تعريػههه، وأأؿقتههه، وأكواعههه، وأٓٓتههه، وفقههه أربعههة

 مطالب:

 تعريػ السقاق الؼرآين. الؿطؾب إول:

  هؿقة السقاق الؼرآين. الؿطؾب الثاف:

  كقاع السقاق الؼرآين الؿطؾب الثالث:

 ئٓٓت السقاق الؼرآين. الؿطؾب الرابع:

 الؿبحههث الثههاف: الؼههراقات الؼرآكقههة، تعريػفهها، وأقسههامفا، وحؽههم كهه  قسههم، وفقههه

 مطؾبان:

 تعريػ الؼرا ات الؼرآكقة. الؿطؾب إول:

  قسام الؼرا ات الؼرآكقة مـ حقث الؼبقل والرئ، وحؽؿ كؾ قسؿ. الؿطؾب الثاف:

اقات الؼرآكقة، وفقه أربعة مطالب:الؿبحث الثالث: أثر السقاق الؼرآف يف الؼر 

  ثر السقاق الؼرآين ا آختقار ا الؼرا ات الؼرآكقة. الؿطؾب إول:

  ثر السقاق الؼرآين ا الحؽؿ عؾك الؼرا ات الؿتقاترة. الؿطؾب الثاف:

  ثر السقاق الؼرآين ا الحؽؿ عؾك الؼرا ات الشارة. الؿطؾب الثالث:

 الؼرآين ا تقجقف الؼرا ات الؼرآكقة.  ثر السقاق الؿطؾب الرابع:

:وفقفا  هؿ الـتا ج والتقصقات. الخاتؿة 



– 

641 

 كتابة أية  و أيات كامؾة مع عزوها بذكر السقرة ورقؿ أية.-1

 تحديد الؽؾؿة الؼرآكقة التل هل مق ع الشاهد.-6

 ر الؿعتؿدة.تخريج الؼرا ات القارئة ا الؽؾؿة الؼرآكقة بالرجقع لؾؿصائ-3

 بقان ر ي العالؿ، وما رهب إلقف. -4

 مـاقشة ما رهب إلقف، وركر بعض  را  العؾؿا  إن ئعت الحاجة لذلؽ.-5

 ترد الرتجؿة لألعالم القارئة  ئؿاؤهؿ ا البحث طؾبا لالختصار. -6
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 انمبحث األول

 انسياق انقرآني تعريفه، وأهميته، وأنىاعه، ودالالته
 وفقه أربعة مطالب: 

مصدر مشتؼ مـ الػعؾ )َئَقَق(، بؿعـك َحْدو الشنل ، يؼنال: ئناقف  السقاق لغة: وٓ:  

َقؼة ما ائتقؼ مـ الندواب،  ي تتابعنت كنلن  يسققف ئققا، والُسقق التتابع والؾحقق، والسِّ

ق الؿفنر. وئنقاق بعضفا يسقق بعض. يؼال: تساوقت اإلبؾ تسناوقا إرا تتابعنت. والسنقا

ومنـ خنالل منا ئنبؼ يتبنقـ  ن معناين السنقاق  (1)الؽالم تتابعف و ئؾقبف الذي يجري عؾقنف.

 الؾغقية كؾفا تدور حقل التتابع والؾحقق والحدو ئون  ن يؽقن هـاد اكؼطاع  و اكػصال.

 : ثاكقا: السقاق اصطالحا 

تؼؾ، ولؽـ ورئت لؿ يرئ عـ الؿػسريـ الؼدامل ركر لؾتعريػ السقاق كؿصطؾء مس  

إ ارات وعبارات ا ثـايا مصـػاهتؿ يػفؿ مـفا مرائهؿ بالسقاق، وهذا  مر  كنده كثقنر منـ 

 منا ا العصنر الحا نر فؼند جنا ت تعنناريػ  (6)البناحثقـ الؿعاصنريـ ا السنقاق الؼنرآين.

 كثقرة لؾسقاق الؼرآين كؿصطؾء مستؼؾ. ومـ هذه التعريػات:

تتابع الؿعاين واكتظامفا ا ئنؾؽ إلػناظ الؼرآكقنة، لتبؾنغ " عرفف الؿثـك عبد الػتاح بلكف -

                                                        

. لسان العرب ٓبـ مـظقر، مائة )ئقق(، 117، ص:3( اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس، مائة )ئقق(، ج1)

 .465، ص:1. الؿعجؿ القئقط، ج166، ص:12ج

. 71قر الؼرآين، ص: . السقاق الؼرآين و ثره ا التػس13( اكظر: السقاق الؼرآين و ثره ا الرتجقء الدٓلل، ص:6)

. السقاق الؼرآين و ثره ا خدمة التػسقر الؿؼاصدي عـد 67ئٓلة السقاق و ثرها ا تقجقف متشابف الؾػظل، ص:

 .19ابـ عا قر، ص 
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 (1) .هن."غايتفا الؿق قعقة ا بقان الؿعـك الؿؼصقئ، ئون اكؼطاع  و اكػصال

تتننابع الؿػننرئات، والجؿننؾ، والرتاكقننب "عرفننف الباحننث عبنند الننرحؿـ الؿطقننري بلكننف -

 (6)."الؼرآكقة الؿرتابطة ٕئا  الؿعـك

الغرض الذي تتابع الؽنالم ٕجؾنف مندلقٓ عؾقنف بؾػنظ  "لشتقي بلكفعرفف الباحث ففد ا -

 (3) الؿتؽؾؿ،  و حالف،  و  حقال الؽالم،  و الؿتؽؾؿ فقف،  و السامع.

تتننابع الؿعناين، وإلػنناظ الؼرآكقننة  "عرفنف الباحثننان كشنقان عبننده ور نقان جؿننال بلكنف -

ا بقنننان الؿعننناين  الؿتشننناهبة النننـظؿ وإئنننؾقب: لؾبؾنننقغ إلنننك غايتفنننا الؿق نننقعقة

 (4)."الؿؼصقئة، والحؽؿ الؿستػائة

تتابع الؿعاين، وإلػاظ الؼرآكقة  "ولعؾ التعريػ إخقر هق إكسب: ٕكف ئخؾ بؼقلف 

 جؿقع  كقاع السقاق الؼرآين. "الؿتشاهبة الـظؿ وإئؾقب

 ر أي:يؿؽن إجؿال أأؿقة السقاق الؼرآف بلمو  

/يعترب السقاق الؼرآين مـ تػسقر الؼنرآن بنالؼرآن، وهنذا  عؾنك مراتنب تػسنقر كتناب اهلل 1

 (5)تعالك و صحفا: ٕكف ٓ  حد  عؾؿ بؿعاين كالم اهلل تعالك مـف ئبحاكف.

/ يعد السقاق الؼرآين  ابطا مـ الضقابط التل يرتؽز الؿػسنر عؾقفنا عـند تػسنقر كتناب 6

                                                        

 .13( اكظر: السقاق الؼرآين و ثره ا الرتجقء الدٓلل، ص: 1)

 .71( اكظر: السقاق الؼرآين و ثره ا التػسقر الؼرآين، ص:6)

 .67كظر:  ئٓلة السقاق و ثرها ا تقجقف متشابف الؾػظل، ص ( ا3)

 .19( اكظر: السقاق الؼرآين و ثره ا خدمة التػسقر الؿؼاصدي عـد ابـ عا قر، ص: 4)

 .39( اكظر: مؼدمة ا  صقل التػسقر، ص:5)
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عظؿ الؼرا ـ التنل يسنتدل هبنا عؾنك معـنك أينة، إر بنف تتحندئ اهلل تعالك، وقريـة مـ  

ئٓلة إلػاظ الؿشرتكة ا أية، وبف يتبنقـ الؿجؿنؾ، ويعنقـ الؿحتؿنؾ، ويخصنص 

 (1)العام، ويـزل الؽالم عؾك الؿؼصقئ مـف.

تػسقره  و متلخرا عـف، فنن  السقاق الؼرآين إما يؽقن متؼدما عؾك الؿق قع الذي يرائ  

كان متؼدما فقسؿك )السقاق السابؼ(، وإن كان متلخرا ففق )السقاق الالحنؼ(. ولنف  ربعنة 

  كقاع هل: 

ئقاق أية: والؿؼصقئ بف الـظر ا معـك أية، وما ئلت عؾقف مـ  ولفنا إلنك آخرهنا،  -1

 اتضء الؿرائ مـفا. ئون الـظر لؿا قبؾفا مـ أيات وما بعدها، فنرا ُكظر ا ئقاقفا

ئقاق أيات  و الؿؼطع: والؿؼصقئ بف الـظنر إلنك مجؿقعنة آينات تتـناول مق نقعا  -6

معقـا،  و تؼصد  غرا نا محندئة،  و تخنرب عنـ قصنة محندئة، و  فنر منا يؽنقن هنذا 

 السقاق ا التشريعات والؼصص.

ة ئقاق السقرة: والؿؼصنقئ بنف الـظنر ا ئنقاق آينات السنقرة كامؾنة: ٕن لؽنؾ ئنقر -3

محننقر تسننتؿد مـننف ئننقاقفا، مؿننؾ يجعؾفننا رات طننابع معننقـ يؿقزهننا عننـ غقرهننا مننـ 

 السقر. 

السننقاق الؼننرآين لؾؼننرآن الؽننريؿ: والؿؼصننقئ بننف الـظننر ا مؼاصنند الؼننرآن الؽؾقننة،  -4

 (6)وإغراض إئائقة التل تضؿـفا الؼرآن الؽريؿ.

 وكؾ كقع مـ هذه إكقاع ئاخؾ ا أخر، ومبـل عؾقف.

                                                        

 .622، ص:6( اكظر: الربهان ا عؾقم الؼرآن ، ج1)

. 123. السقاق الؼرآين و ثره ا التػسقر الؼرآين، ص:89جقء الدٓلل، ص: ( اكظر: السقاق الؼرآين و ثره ا الرت6)

 .69ئٓلة السقاق و ثرها ا تقجقف متشابف الؾػظل، ص:
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 لؾسقاق أٓلتان أساسقتان: 

وهنل الدٓلنة الؾغقينة الؿتعؾؼنة بإلػناظ، والؼنرا ـ الؿعتنربة، والتنل  أٓلة لػظقهة: - 

 ترجع معرفتفا إلك الـظؿ، والرتاكقب الـحقية، وما قبؾ الـص وما بعده.

الؿننتؽؾؿ وهننل إمننقر الؿحقطننة بننالؾػظ، والعننر  الؿعفننقئ بننقـ  أٓلههة معـويههة: -ب

والؿخاطب، فؽؾ كص يجري ا ئقاق معرو  بقـ الؿتخاطبقـ، ولنقس يجنري ا 

ئقاق بعقد عـ البق ة الؿحقطنة بنف، كلئنباب الـنزول منثال. فنال بند منـ معرفنة منرائ 

الؿتؽؾؿ وحال الؿخاطب ووقا ع الـزول وغقنر رلنؽ مؿنا يعنقـ عؾنك ففنؿ النـص، 

 (1)واتضاح ئٓلتف.

                                                        

 .13( اكظر: الرتجقء الدٓلل بالسقاق الؼرآين، ص:1)
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 انمبحث انثاني

 قرآنية تعريفها، وأقسامها وحكم كم قسمانقراءات ان
 وفقه مطؾبان: 

الؼرا ات جؿع قرا ة، وهل مصدر ئؿاعل لؼر ، يؼنال قنر  يؼنر   أوٓ: الؼراقات لغة:   

قرا ة، بؿعـك تال، ففق قاري ، والُؼرا  جؿع قارئ. و صنؾ لػظنة )قنر ( الجؿنع والضنؿ، 

قرآًكنا: ٕكنف يجؿنع  "الؼنرآن" ي: جؿعتنف فقنف، وئنؿل  " الحنقضقر ُت الؿاَ  ا"تؼقل: 

 (1)أيات والسقر ويضؿ بعضفا إلك بعض.

ففا العؾؿا  بتعاريػ متعدئة، ولعؾ تعريػ اإلمنام ابنـ  ثاكقا: الؼراقات اصطالحا:    عرَّ

، فؼد عرففا بؼقلف: ًٓ  الجزري لفا مـ  حسـ التعاريػ جؿًعا و ؿق

 . (6)"ت الؼرآن واختالففا بعزو الـاقؾةعؾؿ بؽقػقة  ئا  كؾؿا"

الؼنرا ات الؼرآكقنة منـ حقنث الؼبنقل والنرئ إلنك  –رحؿفؿ اهلل تعالك –قسؿ العؾؿا    

 قسؿقـ ر قسقـ: 

  الؼسم إول )الؼراقة الؿؼبولة(: 

لؼننرا ات والعؾؿننا   ننروطا ٓ بنند مننـ و ننع   ؿننة ا أوٓ: شههروا الؼههراقة الؿؼبولههة:   

 تقافرها ا الؼرا ة حتك تؼبؾ، هل: 

                                                        

 .169، ص: 1. لسان العرب، ج 78، ص: 5( اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ، مائة )قرى(، ج1)

 .3مـجد الؿؼر قـ ومر د الطالبقـ، ص:( اكظر: 6)
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التقاتر: وهق ما كؼؾف جؿع ٓ يؿؽـ تقاطمهؿ عؾك الؽذب عنـ منثؾفؿ  الشرا إول: -1

حقء. ولننق كاكننت عؿننـ فننقق السننبعة إلننك مـتفنناه، مننـ غقننر تعقننقـ عنندئ عؾننك الصنن

  (1)العشرة مـ الؼرا ة الؿشفقريـ. و

افؼة رئؿ الؿصاحػ العثؿاكقة، ولق احتؿآ: فالؼرا ة إمنا  ن تقافنؼ مقالشرا الثاف:  -2

رئؿ الؿصحػ مقافؼة صريحة،  و تقافؼ رئؿ الؿصنحػ احتؿنآ، كؼقلنف تعنالك: 

َوَماَيْخههَدُعون:بنندون  لننػ ا جؿقننع َيْخههَدُعون[ فؼنند كتبننت كؾؿننة )9]البؼننرة )

مقافؼننة الؿصنناحػ، فؿننـ قر هننا بحننذ  إلننػ وافؼننت قرا تننف رئننؿ الؿصننحػ 

( وافؼت قرا تف رئؿ الؿصنحػ َيَخاَأُعونصريحة، ومـ قر  بنثبات  لػ بعد الخا )

 (6)احتؿآ.

مقافؼة الؾغة العربقة، ولق بقجف، ئقا   كان القجف فصقًحا  م  فصنء،  الشرا الثالث: -3

 (3)ٕن الؼرا ة ُئـَّة متبعة يؾزم الؿصقر إلقفا وقبقلفا.

، ومع هذا لنؿ تثبنت قنرا ة مخالػنة لرئنؿ (4)ة الؿؼبقلةوالتقاتر هق  هؿ  روط الؼرا     

                                                        

. اإلتؼان ا عؾقم الؼرآن، 6. غقث الـػع ا الؼرا ات السبع، ص: 9، ص:1( اكظر: الـشر ا الؼرا ات العشر، ج1)

 .664، ص: 1ج

. وقر  كافع وابـ كثقر و بق عؿرو )وما يخدعقن( بضؿ القا  171( اكظر: الؿؼـع ا رئؿ الؿصاحػ، لؾداين:6)

الخا  وكسر الدال، وقر  الباققن بػتء القا  وئؽقن الخا  وفتء الدال. اكظر: الـشر ا الؼرا ات  و لػ بعد

 .172. إتحا  فضال  البشر ا الؼرا ات إربع عشر، لؾدمقاطل: 11، ص:1العشر، ج

 . 11، ص:1( الـشر ا الؼرا ات العشر، ج3)

و بق  امة إلك ا رتاط صحة السـد بدٓ عـ التقاتر.  ( ورهب جؿاعة، مـفؿ: مؽل بـ  بل طالب، وابـ الجزري،4)

واحتجقا  كف إرا ا رتطـا التقاتر ا كؾ حر  مـ حرو  الخال ، اكتػك كثقر مـ  حر  الخال  الثابت عـ 
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وإكؿا كرى الؼرا  عر نقا الؼنرا ة عؾنك  هنؾ  "الؿصحػ والعربقة بالتقاتر. قال  بق عبقد:

زيغننقا عؿننا بننقـ الؾننقحقـ بزيننائة الؿعرفننة هبننا، ثننؿ تؿسننؽقا بؿننا عؾؿننقا مـفننا مخافننة  ن ي

تناب، ولنؿ يؾتػتنقا إلنك منذاهب كؼصان، ولفذا تركقا ئا ر الؼرا ات التنل تخنالػ الؽ و

العربقة فقفا إرا خالػ رلؽ خط الؿصحػ، وإن كاكت العربقة فقفا   فر بقاكا مـ الخنط، 

ور وا تتبع حرو  الؿصاحػ، وحػظفا عـدهؿ كالســ الؼا ؿنة التنل ٓ يجنقز ٕحند  ن 

 (1) .هن. "يتعداها

 ثاكقا: الؼراقات الؼرآكقة التي تحؼق فقفا التواتر:

ت الؼرآكقنة التنل تحؼنؼ فقفنا الشنروط الثالثنة لؾؼنرا ة الؿؼبقلنة هنل الؼنرا ات الؼرا ا  

والتنقاتر  "السبع باإلجؿاع، والؼرا ات الثالث الؿتؿؿة لؾعشر باختال . قال السػاريـل:

الباققنة، هنؾ هنل متنقاترة  و ٓ؟  يؽقن ا الؼرآن كنالؼرا ات السنبع، واختؾنػ ا النثالث

 وهذا الؼرا ات هل: (6) .هن."والحؼ  هنا متقاترة.

 قرا ة كافع الؿدين مـ روايتل قالقن وورش عـف. -1

 قرا ة ابـ كثقر الؿؽل مـ روايتل البزي وقـبؾ عـف. -6

 قرا ة  بل عؿرو البصري مـ روايتل الدوري والسقئل عـف. -3

                                                                                                                                                                     

الؼرا  العشرة، كؿا  ن الؼرا ة الؿتقاترة مؼبقلة، ئون الحاجة لؾركـقـ إخريـ. والخال  بقـ الؼقلقـ لػظل: 

 ط صحة السـد ا رتط  ن تؽقن الؼرا ة مع صحة السـد مشفقرة ومستػقض كؼؾفا. ٕكف مـ ا رت

، 1.مـاهؾ العرفان، ج658، ص: 1.  اإلتؼان ا عؾقم الؼرآن، ج13، ص:1اكظر: الـشر ا الؼرا ات العشر، ج  

 .454ص:

 .53، ص: 1. التحرير والتـقير، ج361( اكظر: فضا ؾ الؼرآن، ص: 1)

 .16كقار البفقة وئقاطع إئرار إثرية لشرح الدرة الؿضقة ا عؼد الػرقة الؿر قة، ص: ( اكظر: لقامع ا6ٕ)
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 قرا ة ابـ عامر الشامل مـ روايتل هشام وابـ ركقان عـف. -4

 و عبة عـف. قرا ة عاصؿ بـ  بل الـجقئ مـ روايتل حػص -5

 قرا  الؽسا ل مـ روايتل  بل الحارث والدوري عـف. -6

 قرا ة حؿزة الزيات مـ روايتل خؾػ وخالئ عـف. -7

 قرا ة  بل جعػر مـ روايتل ابـ ورئان وابـ جؿاز عـف. -8

 قرا ة يعؼقب مـ روايتل روح ورويس عـف. -9

 قرا ة خؾػ العا ر مـ روايتل إئحاق القراق وإئريس الحدائ عـف. -12

 (1)لعؾؿا  عؾك  كف لؿ يتقاتر  ل  مؿا زائ عؾك العشرة.و جؿع ا 

 ثالثا: إحؽام الؿترتبة عؾى كون الؼراقة مؼبولة: 

 يثبت لؾؼرا ة الؿؼبقلة ثالثة  حؽام هل:  

إن كنان -قرآكقتفا، وعدم جقاز إكؽار حر  مـفا، ويؽػر مـ  كؽرهنا  وجقب اعتؼائ -1

 : ٕهنا قطعقة الثبقت.-عالؿا بثبقهتا

 تعبد هبا بالؼرا ة ا الصالة وخارجفا.يجقز ال -6

 (6)يجقز آحتجاج هبا ا إحؽام والتػسقر والؾغة. -3

  الؼسم الثاف: الؼراقة الشاذة )الؿرأوأة(: -

الؿـػننرئ، يؼننال:  ننذ الرجننؾ يشننذ ُ ننُذرا، إرا اكػننرئ عننـ الؼننقم. واعتننزل  الشههاذ لغههة: 

                                                        

 .8( اكظر: اتحا  فضال  البشر ا الؼرا ات إربع عشر، لؾدمقاطل:1)

. الـشر ا 611و 612، ص: 6. البحر الؿحقط ا  صقل الػؼف، ج51( اكظر: اإلباكة عـ معاين الؼرا ات، ص:6)

 .14، ص: 1شر، جالؼرا ات الع
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 (1)جؿاعتفؿ، وكؾ  ل  مـػرئ ففق  ار.

 ننروط الؼننرا ة الؿؼبقلننة، كؾفننا  كننؾ قننرا ة اختننّؾ فقفننا اصههطالحا:الؼههراقة الشههاذة  

بعضفا. وهل منا كنان خارجنا عنـ الؼنرا ات العشنر الؿتنقاترة. وتسنؿك  يضنا الؼنرا ة  و

 (6)الضعقػة  و الباطؾة.

 إحؽام الؿترتبة عؾى كون الؼراقة شاذة:

التنل ٓ يؾحنؼ  هذا الؼسؿ مـ الؼرا ة ٓ يؽػر جاحدها: ٕن رلؽ مـ مقارئ آجتفائ -1

الـاا وٓ الؿثبت فقفا تؽػقر وٓ فسؼ، وإولك  ن ٓ ُيؼدم عؾك الجزم بنرّئ قرآكقتفنا. 

 و ما ما لؿ يثبت كؼؾف  لبتف  و جا  مـ غقر ثؼة فال يؼبؾ  صال.

 (3)ٓ يجقز الؼرا ة بالشار ا الصالة وغقرها. وكؼؾ ابـ عبد الرب اإلجؿناع عؾنك رلنؽ: -6

، ففنل جنا ت منـ -وهنق التنقاتر-ي ثبت بف الؼرآن الؽنريؿ لخروجفا عـ القجف الذ

وإن كان بعض كؼؾتفا ثؼات، ولخروجفنا عنـ إجؿناع الؿسنؾؿقـ، بنؾ -طريؼ أحائ

 جؿعقا عؾنك  كنف ٓ يجنقز  ن تـؼنؾ عؾنك  هننا قنرآن، ولؽـفنا تـؼنؾ بقصنػفا ئلنقال  و 

  (4)مرجحا لحؽؿ.

ا ة الشنارة ا التػسنقر إرا صنء لؿ ير عؿقم عؾؿا  إمة بلئنا منـ آئنتػائة منـ الؼنر -3

فلما ما جا  مـ هذه الحرو  التل لؿ يمخذ عؾؿفا إٓ باإلئـائ  "كؼؾفا، قال  بق عبقد:

والروايات التل تعرففا الخاصة مـ العؾؿا  ئون عقام الـناس، فنكؿنا  رائ  هنؾ العؾنؿ 

                                                        

 .495، ص: 3( اكظر: لسان العرب، ج1)

 .9، ص:1. الـشر ا الؼرا ات العشر، ج179، ص:1( اكظر: الؿر د القجقز إلك عؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز، ج6)

 .695. الؼقل الجار لؿـ قر  بالشار، لؾـقيري، ص: 331. جؿال الؼرا ، ص:387، ص: 1( اكظر: آتؼان، ج3)

 ،  8. آتحا ، ص: 188. الؿر د القجقز: ص:169، ص: 1.  رح الطقبة، ج14، ص: 1لـشر، ج( اكظر: ا4)
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اكقنف، مـفا  ن يستشفدوا هبا عؾك تلويؾ مابقـ الؾقحقـ، ويؽقن ئٓ ؾ عؾنك معرفنة مع

وعؾؿ وجقهف، كؼرا ة حػصة وعا شة...ففذه الحرو  و  باه لفا كثقرة قند صنارت 

 (1) .هن"مػسرة لؾؼرآن

 اختؾػ ا آحتجاج بالؼرا ة الشارة ا إحؽام الشرعقة، عؾك ققلقـ: -4

رهب  بق حـقػة، والشافعل ا ققل لف، و حؿد ا رواينة مشنفقرة عـنف إلنك آحتجناج 

 قد اتػؼ العؾؿا  عؾك العؿؾ بف، فالؼرا ات الشارة حجة.هبا: ٕن خرب القاحد 

ورهب مالنؽ ا رواينة مشنفقرة عـنف وهنق منذهب الطنربي إلنك  ن الؼنرا ات الشنارة  

 لقست بحجة.

وإ فر  ن الشار مـ الؼرا ات إرا صء كؼؾف فنكف يحتج بنف ا إحؽنام الشنرعقة، وإرا 

  (6)الشرعقة. لؿ يصء كؼؾف فال يجقز آئتدٓل بف ا إحؽام

 ما الؼرآن فؽنؾ منا ورئ "آحتجاج بالؼرا ات الشارة ا الؾغة مطؾؼا. قال السققطل:  -5

 كف قرئ بف جاز آحتجاج بف ا العربقة ئقا  كان متقاتًرا  م آحاًئا  م  اًرا. وقد  طبؼ 

بنؾ الـاس عؾك آحتجاج بالؼرا ات الشارة ا العربقة إرا لؿ تخنالػ ققاًئنا معروًفنا: 

                                                        

. جامع البقان ا تلويؾ آي الؼرآن، 48، ص:8. آئتذكار ٓبـ عبد الرب، ج195( اكظر: فضا ؾ الؼرآن، ص: 1)

اإلتؼان ا عؾقم  .176، ص:6. الربهان ا عؾقم الؼرآن، ج56. اإلباكة عـ معاين الؼرا ات، ص:369، ص3ج

 .682، ص: 1الؼرآن، ج

. الربهان ا 56. اإلباكة عـ معاين الؼرا ات ، ص:369، ص:3( اكظر: جامع البقان ا تلويؾ آي الؼرآن ، ج6)

. 81، ص:1. الؿستصػك مـ عؾؿ إصقل، ج681، 1.  صقل السرخسل ، ج656، ص:1 صقل الػؼف، ج

،  1. اإلتؼان ا عؾقم الؼرآن، ج176، ص:6، جالؼرآن قمعؾ ا الربهان. 17 – 16مـجد الؿؼر قـ، ص:

 .682ص:
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ولق خالػتف يحتج هبا ا مثؾ رلؽ الحر  بعقـف وإن لؿ يجز الؼقاس عؾقنف كؿنا يحنتج 

بالؿجؿع عؾك وروئه ومخالػتنف الؼقناس ا رلنؽ النقارئ بعقـنف وٓ يؼناس عؾقنف. ومنا 

ركرتف مـ آحتجاج بنالؼرا ة الشنارة ٓ  عؾنؿ فقنف خالًفنا بنقـ الـحناة وإن اختؾنػ ا 

 (1). .هن."آحتجاج هبا ا الػؼف

                                                        

. الؿحتسب ا تبققـ وجقه  قار الؼرا ات واإليضاح عـفا، 68، 67آقرتاح ا  صقل الـحق وجدلف، ص:  (1)

 . 36، ص:1ج
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 انمبحث انثانث

 أثر انسياق انقرآني في انقراءات انقرآنية 
 وفقه أربعة مطالب: 

آختقننار: هننق  ن يلخننذ الؼننارئ مننـ مجؿننقع الؼننرا ات التننل رواهننا حروفنن  يػضننؾفا، 

اختقننار قننرا ة متننقاترة ئون قننرا ة  خننرى والؿؼصننقئ هـننا  (1)لسننبب يننذكره،  و ٓ يننذكره.

متننقاترة مننـ غقننر تضننعقٍػ لؾؼننرا ة إخننرى: لؽقهنننا تتـائننب مننع معنناين أيننات قبؾفننا 

  (6)وبعدها.

وهذا الـقع مـ آختقنار الؼنا ؿ عؾنك الـظنر مؼبنقل عـند   ؿنة الؼنرا ة، قنال الفنذلل ا 

دى بنف  بنق عؿنرو النذي هنق واختار اختقارًا يقافنؼ التػسنقر، اقتن"ترجؿتف لقحل القزيدي: 

  (3) .هن."ر قس العصر، ئقد الققت، وعاصؿ الحجدري صاحب عدئ  هؾ البصرة.

ومظان تـاول هذا الـقع مـ آختقنار الؼنا ؿ عؾنك الؿعـنك، كتنب التػسنقر: فل نفر منـ 

تـاولف مـ الؿػسريـ ابـ جرير الطربي، وكذلؽ كتنب تقجقنف الؼنرا ات، ومنـ   نفر منـ 

 ل طالب ا كتابف الؽشػ عـ وجقه الؼرا ات السبع وعؾؾفا وحججفا. تـاولف مؽل بـ  ب

 ومـ إمثؾة عؾك رلؽ: 

َم  : قوله تعالى -1 ها َحهرَّ هَ  َلُؽهم مَّ ها ُذكِهَر اْسهُم اهَّللِ َعَؾْقهِه َوَقهْد َفلَّ َّٓ َتْلُكُؾوا ِمؿَّ َوَما َلُؽْم َأ

َّٓ َما اْضُطرِْرُتْم إَِلْقِه َوإِنَّ َكثِ  قًرا لَُّقِضؾُّوَن بَِلْأَوائِِفم بَِغْقرِ ِعْؾهٍم إِنَّ َربَّهَ  ُأهَو َأْعَؾهُم َعَؾْقُؽْم إِ

                                                        

 181( اكظر: حديث إحر  السبعة لؾدكتقر عبدالعزيز الؼارئ، ص1)

 486ؾدكتقر  مقـ فالتف، ص( اكظر: آختقار عـد الؼرا  ل6)

  196، ص: 1( اكظر: الؽامؾ: ج3)
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 [119]إكعام:  بِاْلُؿْعَتِدينَ 

 اختؾػ الؼرا  ا قرا ة ققلف: )فصؾ( و)حرم(:

َم( َؾ( و)َحرَّ  قر  كافع وحػص ببـا  الػعؾقـ لؾػاعؾ )َفصَّ

ننَؾ(  لؾػاعننؾ، وبـننا  الػعننؾ )ُحننِرَم( وقننر   ننعبة وحؿننزة والؽسننا ل ببـننا  الػعننؾ )َفصَّ

 لؾؿػعقل. 

َم( َؾ( و)ُحرِّ  وقر  الباققن ببـا  الػعؾقـ لؿا لؿ يسّؿ فاعؾف )ُفصِّ

ؾ( لؾػاعؾ مراعاة لسقاق أية فؼد تؼدم ركر الػاعؾ  ا ُذكِهَر اْسهُم  وبـا  الػعؾ )َفصَّ ِمؿَّ

ن الػعنؾ ورئ فقفنا مبـقنا ، وكنذلؽ مراعناة ئنقاق الػعنؾ )فصنؾ( ا السنقرة، فنناهَّللِ َعَؾْقهِ 

َياِت لَِؼْوٍم َيْعَؾُؿونَ  لؾػاعؾ، ا ققلف:  ْٔ ْؾـَا ا هْؾـَا  [، وققلف: 97]إكعام:  َقْد َفلَّ َقهْد َفلَّ

َيههاِت لَِؼههْوٍم َيْػَؼُفههونَ  ْٔ ُرونَ  [، وققلننف: 98]إكعننام:  ا كَّ َيههاِت لَِؼههْوٍم َيهه َّ ْٔ ههْؾـَا ا  {َقههْد َفلَّ

 [166]إكعام: 

الػعؾ )حرم( لؾػاعؾ مراعاة لسقاق السقرة، فنن الػعؾ ورئ فقفا مبـقا لؾػاعؾ، ا  وبـا 

َم َأِم إُْكَثَقههْقنِ  ققلننف:  َكَرْيِن َحههرَّ ُقههْ  َأُؾههمَّ  [، وققلننف: 144، 143]إكعننام:  ُقههْ  آلهه َّ

َم َأَ ا ُقْ  َتَعاَلْوا َأْتهُ  َمها  ، وققلف: [152]إكعام:   ُشَفَداَقُكُم الَِّ يَن َيْشَفُدوَن َأنَّ اهَّللَ َحرَّ

َم َربُُّؽْم َعَؾْقُؽمْ  َّٓ بِاْلَحق  [، وققلف: 151]إكعام:  َحرَّ َم اهَّللُ إِ َٓ َتْؼُتُؾوا الـَّْػَس الَّتِي َحرَّ  َو

 (1)[.151]إكعام: 

َٓ َتُؽوُكوا َكالَِّ يَن َخَرُجوا ِمن ِأَياِرِأم َبَطرً  }: قوله تعالى -2 وَن َعن َو ا َوِرَئاَق الـَّاِس َوَيُلدُّ

 [47]إكػال:  {َسبِقِ  اهَّللِ َواهَّللُ بَِؿا َيْعَؿُؾوَن ُمِحقطٌ 

                                                        

 449، ص: 1( الؽشػ: ج1) 
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)تعؿؾقن محقط( التا  قتائة، والباققن بالقا ، وهق آختقار لؼقلف: )منـ  "قال الفذلل: 

  (1) .هن."ئيارهؿ(

 ابؼ لفا. فاختار رحؿف اهلل قرا ة القا : ٕن ئقاق أية قبؾ مط

َٓ  َأن َيْخِسههَ  بُِؽهمْ  َأَفهَلِمـُتمْ  قولهه تعههالى: -3 َجاكِههَب اْلَبهر  َأْو ُيْرِسههَ  َعَؾهْقُؽْم َحاِصههًبا ُثههمَّ 

هَن  قهِه َتهاَرًة ُأْخهَرىي َفُقْرِسهَ  َعَؾهْقُؽْم َقاِصهًػا م 
َتِجُدوا َلُؽْم َوكِقاًل *َأْم َأِمـُتْم َأن ُيِعقهَدُكْم فِ

يِح َفُقْغرِقَ  َٓ َتِجُدوا َلُؽْم َعَؾْقـَا بِِه َتبِقًعاالر   [69 -68]اإلئرا   ُؽم بَِؿا َكَػْرُتْم ُثمَّ 

قر  ابـ كثقنر و بنق عؿنرو بنالـقن ا إفعنال )يخسنػ( )يرئنؾ( )يعقندكؿ( )فقرئنؾ( 

)فقغرقؽؿ( إخبار منـ اهلل تعنالك عنـ كػسنف الؽريؿنة، وهنق منـ آلتػنات منـ الغقبنة إلنك 

 اإلخقار.

اققن بقا  الغقبة ا إفعال الخؿسة، وفقف مراعاة لسقاق الؽالم الذي قبؾف: ٕكف وقر  الب

وهق آختقار: لقلتؾػ الؽنالم آخنره منع  ولنف، فنذلؽ "بالغقب. قال مؽل بـ  بل طالب: 

   (6) .هن." حسـ ا الؿطابؼة

كالحننظ مؿننا ئننبؼ اهتؿننام العؾؿننا  عـنند اختقننارهؿ لؼننرا ة بالسننقاق الننذي وقعننت فقننف   

قنة، واتسناق الؽنالم لؽؾؿة الؼرآكقة،  فقـظرون ٕول الؽالم وآخره طؾبنا لؾؿجاكسنة الؾػظا

 عؾك كظؿ واحد.

الؼرا ات الؿتقاترة ٓ مجال لؾدراية ا قبقلفا  و رّئها بلي حال مـ إحنقال، ففنل ٓ 

                                                        

 . وقرا ة قتائة خارجة عـ الؼرا ات العشر، وٓ يؼر  هبا.559( الؽامؾ ا الؼرا ات الخؿسقـ، ص:1)

 .49، ص: 6( الؽشػ، ج6)
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عؾك إققس ا الؾغة العربقة  و إفشنك، بنؾ تعتؿند عؾنك الـؼنؾ وإثنر، تعتؿد ا قبقلفا 

فؿتك ما ثبتت الؼرا ة ا إثر وتقاترت وجب الؿصقر إلقفنا وقبقلفنا، وهنذا هنق الؿعنقل 

 (1)عؾقف عـد كثقر مـ عؾؿا  الشريعةن.

 ومع اتػاق العؾؿا  عؾنك هنذا إصنؾ إٓ  كنف  فنر الحؽنؿ عؾنك الؼنرا ات الؿتنقاترة   

بالتصقيب  و الرتجقء  و التضعقػ عـد بعض الؿػسريـ، ومـ تصدر لتقجقف الؼرا ات. 

  (6)وهذا  مر ٓ يجقز: ٕن إمر ٓ مجال لالجتفائ فقف بالر ي.

 وقد ُيعتذر عـ كثقر مؿـ صدر مـفؿ هذا التضعقػ بعدم ثبقت الؼرا ة لديفؿ.

 ترة مراعاة لؾسقاق الؼرآف:ومن إمثؾة عؾى الحؽم عؾى الؼراقات الؼرآكقة الؿتوا

هىي ُيْحهىِ ٱَأْو كَ قوله تعالى:  -1 هِ ِه  ۦلَِّ ى َمرَّ َعَؾىي َقْرَيٍة َوِأَى َخاِوَيٌة َعَؾىي ُعُروِشهَفا َقهاَل َأكَّ َأي

َيْوًمها َأْو َبْعهَ  َيهْوٍم َقاَل َكْم َلبِْثهَت َقهاَل َلبِْثهُت  ۥهَّللُ ِمْاَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثهُ ٱهَّللُ َبْعَد َمْوتَِفا َفَلَماَتُه ٱ

كُظهْر إَِلهىي ِحَؿهاِرَك ٱكُظهْر إَِلهىي َصَعاِمهَ  َوَشهَرابَِ  َلهْم َيَتَسهـَّْه وَ ٱَقاَل َب  لَّبِْثَت ِمْاَئَة َعاٍم َف 

ا تَ ٱكُظْر إَِلى ٱَولِـَْجَعَؾَ  َقاَيًة ل ؾـَّاِس وَ   ۥَبهقََّن َلههُ ْلِعَظاِم َكْقَ  ُكـِشُزَأا ُثمَّ َكْؽُسوَأا َلْحًؿا َفَؾؿَّ

 [.659]البؼرة: هَّللَ َعَؾىي ُك   َشْىٍق َقِديٌر ٱَقاَل َأْعَؾُم َأنَّ 

قر  حؿزة والؽسا ل هبؿنزة وصنؾ وإئنؽان الؿنقؿ، عؾنك  الؼراقات الوارأة يف )َأْعَؾُم(: -

(، وإرا ابتد ا كسرا هؿزة القصؾ. ووافؼفؿا إعؿش. وقر  الباققن اْعَؾمْ  كف فعؾ  مر)

  (3)ع مػتقحة ورفع الؿقؿ )َ ْعَؾُؿ(. والؼرا تان متقاترتان.هبؿزة قط

                                                        

 .659، ص:1. آتؼان، ج56، ص:1( جامع البقان ا الؼرا ات السبع، ج1)

. آتؼان، 366، ص:1. الربهان، ج563. البحر الؿحقط، ص:12، ص:1. الـشر، ج92( الؿر د القجقز، ص:6)

 .659، ص:1ج

 .628. اإلتحا ، ص: 631، ص:6( الـشر، ج3)
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( هبؿزة القصؾ وجزم الؿقؿ، وحؽؿ لف اْعَؾمْ واختار ابـ جرير الطربي قرا ة مـ قر  )   

بالصقاب ئون الؼرا ة إخرى: محتجا بسنقاق أينة السنابؼ، النذي هنق  منر منـ اهلل عنز 

كُظهْر ٱكُظْر إَِلىي َصَعاِمَ  َوَشهَرابَِ  َلهْم َيَتَسهـَّْه وَ فاوجؾ  ن ُيؼال لؾذي  حقاه ربف بعدما  ماتف 

، ْلِعَظاِم َكْقهَ  ُكـِشهُزَأا ُثهمَّ َكْؽُسهوَأا َلْحًؿهاٱكُظْر إَِلى ٱإَِلىي ِحَؿاِرَك َولِـَْجَعَؾَ  َقاَيًة ل ؾـَّاِس وَ 

هىي ُيْحهىِ فؾؿا تبقـ لف رلؽ جقاًبا عنـ ققلنف  هِ ِه  ۦَأكَّ ! قنال اهلل  تعنالك لنف: َمْوتَِفها هَّللُ َبْعهَد ٱَأي

 َّهَّللَ ٱاْعَؾْم َأن   ي: الذي فعؾ هذه إ نقا  عؾنك منا ر ينت، عؾنك غقنر رلنؽ منـ إ نقا 

 (1) قديٌر كؼدرتف عؾك ما ر يت و مثالف.

وهذا الـقع منـ آختقنار النذي يػضنك إلنك الحؽنؿ عؾنك قنرا ة بالصنقاب، والؼنرا ة   

 قز: ٕن: إخرى بعدمف ٓ يصء وٓ يج

غقننر تننرجقء ٕحنندهؿا عؾننك إخننرة الؼرا تننان متقاترتننان: فقؾننزم قبننقل كالهؿننا مننـ  -1

تضعقػ. كؿا  ن الؼرا ات الؿتقاترة إرا اختؾػت معاكقفا لؿ يجز  ن يؼنال إحنداها  و

 (6). جقئ مـ إخرى

اهر  ن   قاَل َأْعَؾمُ كال الؼرا تقـ يدعؿفا السقاق. فقجف قرا ة مـ قر  هبؿزة الؼطع  -6

ا َتَبقََّن َلهُ الؽالم: وهق ققلف تعالك:  ، يبقـ  ن الؿار عؾك الؼرينة ُيخنرب عنـ كػسنف َفَؾؿَّ

بعد  ن تبقـ لف القؼقـ الذي ٓ  ؽ فقف، وما عايـنف منـ إحقنا  اهلل تعنالك الؿنقتك، بلكنف 

وعؾقف فنال  (3)يعؾؿ  ن اهلل عؾك كؾ  ل  قدير. واختارها الفذلل ومؽل بـ  بل طالب.

                                                        

 .484، ص: 5( جامع البقان،ج1)

 .14/691( اكظر:الجامع ٕحؽام الؼرآن:6)

. 343، ص:1 وجقه الؼرا ات وعؾؾفا: ج، الؿق ء ا311، ص1، الؽشػ: ج644، ص: 4( الؽامؾ: ج3)

 .571، ص:6. الدر الؿصقن، ج325، ص:1الؿحرر القجقز، ج



–

658 

 لتصقيب  و ترجقء إحدى الؼرا تقـ عؾك إخرى. وجف 

ٌَ َألِههقٌم بَِؿهها َكههاُكوا قولههه تعههالى:  -2 ٌَ َفههَزاَأُأُم اهَّللُ َمَرًضهها َوَلُفههْم َعههَ ا فِههي ُقُؾههوبِِفْم َمههَر

 [ 11]البؼرة:َيْؽِ ُبونَ 

 (: الؼراقات الوارأة يف )َيْؽِ ُبونَ 

الؽنا  وتخػقنػ النذال منـ  قر  عاصؿ وحؿزة والؽسا ل وخؾػ بػتء القا  وئنؽقن

الؽذب، ووافؼفؿ الحسـ وإعؿش. وقر  الباققن بضؿ القا  وفتء الؽا  وتشديد الذال 

 (1)مـ التؽذيب. والؼرا تان متقاترتان.

: لؿراعاهتنا ئنقاق أينة السنابؼ (6)واختار ابـ جرينر الطنربي قنرا ة التخػقنػ وصنقهبا 

َوِمهَن الـَّهاِس َمهْن َيُؼهوُل آَمـَّها بِهاهَّللِ عنالك: والالحؼ، وئقاق الؿؼطع  يضا، فالسابؼ ققلف ت

ِخرِ َوما ُأْم بُِؿْمِمـِقنَ  ْٔ [ يندل عؾنك الؽنذب، ولنذا لفنؿ عنذاب  لنقؿ 8]البؼنرة:  َوبِاْلَقْوِم ا

َوإِذا َلُؼوا الَِّ يَن آَمـُهوا قهاُلوا آَمـَّها َوإِذا َخَؾهْوا بؽذهبؿ. وئقاق أية آحؼ هق ققلف تعالك: 

ا َمَعُؽْم إِكَّؿا َكْحُن ُمْسَتْفِزُؤنَ  إِلى إرا خؾقا إلك  }[، فؼقلفؿ14]البؼرة/  َشقاصِقـِِفْم قاُلوا إِكَّ

ئٓلة عؾك كذهبؿ فقؿا ائعقه مـ إيؿاهنؿ، فؼرا ة التخػقػ   بف بؿنا  { قاطقـفؿ إكا معؽؿ

 قبؾ الؽؾؿة وبؿا بعدها وإرا كاكت   بف ففل  ولك.

ؿؼطنع ففنق  ن اهلل ئنبحاكف وتعنالك  خنرب عنـ الؿـنافؼقـ ا  ول و ما مراعاهتا لسقاق ال 

الؽننالم عننـفؿ ا هننذه السننقرة  هنننؿ كنناربقن بنندعقاهؿ اإليؿننان بنناهلل تعننالك، وكنناربقن 

َوِمَن الـَّاِس َمهْن َيُؼهوُل آَمـَّها بِهاهَّللِ َوبِهاْلَقْوِم أِخهرِ َوَمها ُأهْم بن فارهؿ اإليؿان، قال تعالك: 

                                                        

 .172. آتحا :6/627( اكظر: الـشر:1)

 .1/337. الحجة لؾػارئل:1/684( اكظر: جامع البقان:6)
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فنلولك ا حؽؿنة اهلل جنؾ جاللنف،  ن يؽنقن القعقند  َخاِأُعوَن اهَّللَ َوالَِّ يَن آَمـُوابُِؿْمِمـِقَن يُ 

مـف لفؿ عؾك ما افتتء بف الخَبر مـ قبقء  خالقفؿ ورمقؿ  فعالفؿ، ئون ما لؿ َيْجنِر لنف ركنر 

 (1)مـ  فعالفؿ. بؾ إن ابـ جرير ئفعف اختقاره لؼرا ة التخػقػ إلك تضعقػ قرا ة التشديد

َومها  رجء ابـ عطقة قرا ة التثؼقؾ، ٕن ئقاق أيات السابؼ يميندها، وهنق ققلنف: و  

 (6)، ففق إخبار عـفؿ بلهنؿ يؽّذبقن.  ُأْم بُِؿْمِمـِقنَ 

والحؽؿ عؾك الؼرا تقـ بتصقيب  و ترجقء احداهؿا عؾك إخرى احتجاجا بالسنقاق 

  مر ٓ يـبغل، ٕن: 

ن عـ الؼرا  العشرة ، فقؾنزم قبنقل كالهؿنا منـ غقنر الؼرا تان متقاترتان: ففؿا مرويتا -1

 ترجقء ٕحدهؿا عؾك إخرة  و تضعقػ. 

 ن الؼننرا ات الؿتننقاترة  إرا اختؾػننت معاكقفننا لننؿ يجننز  ن يؼننال إحننداها  جننقئ مننـ   -6

 (3).إخرى  و  رجء: ٕهنا قرآن

ؿا كال الؼرا تقـ يدعؿفا السقاق، ويدل عؾقفا، فال وجنف لتضنعقػ  و تنرجقء إحنداه -3

 عؾك إخرى.

َتاِن ققلف تعالك:   -4 َٓ َيِح ُّ َلُؽْم َأْن   َفنِْمَساٌك بَِؿْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِنِْحَساٍن   الطَّاَلُق َمرَّ َو

َّٓ ُيِؼقَؿهها ُحههُدوَأ اهَّللِ  َّٓ َأْن َيَخاَفهها َأ هها آَتْقُتُؿههوُأنَّ َشههْقًئا إِ َّٓ ُيؼِ   َتْلُخههُ وا ِمؿَّ قَؿهها َفههنِْن ِخْػههُتْم َأ

َوَمهْن َيَتَعهدَّ  ۚ  تِْؾَ  ُحُدوُأ اهَّللِ َفاَل َتْعَتُدوَأا   ُحُدوَأ اهَّللِ َفاَل ُجـَاَح َعَؾْقِفَؿا فِقَؿا اْفَتَدْت بِِه 

 [669]البؼرة: ُحُدوَأ اهَّللِ َفُلوَليئَِ  ُأُم الظَّالُِؿون

                                                        

 .1/684( اكظر: جامع البقان:1)

 1/96( اكظر: الؿحرر القجقز:6)

 .14/691آن:( اكظر:الجامع ٕحؽام الؼر3)
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 (:يخافا)الؼراقات الوارأة يف 

قا )ُيخافننا(. وقننر  بؼقننة الؼننرا  بػننتء القننا  قننر  حؿننزة و بننق جعػننر ويعؼننقب بضننؿ ال  

 وكال الؼرا تقـ متقاترتان. (1))َيخافا(.

واختار  بق عبقد والفذلل قرا ة  ؿ القا  احتجاجا بسنقاق أينة الالحنؼ، وهنق ققلنف    

و كؽنر الـحناس عؾنك  (6)بعدها )َفنِن ِخْػُتْؿ( َفجعؾ الخق  لغقرهؿا، ولؿ يؼؾ: فنن خافنا.

 كا  كؽر هذا آختقار عؾك  بل عبقد، وما عؾؿنت ا "ره قرا ة الضؿ، فؼال:  بل عبقد اختقا

، واحنتج  الـحناس عؾنك تضنعقػ اختقنار  بنل (3)  .هنن"اختقاره  ق ا  بعد مـ هنذا الحنر 

عبقد بسقاق أية الالحؼ  يضا: ورلؽ  كف لق كاكت الؼنرا ة عؾنك لػنظ )ُيخافنا( وجنب  ن 

ّٓ  ن يؼننال بعنندها: فنننن خقننػ، وإن كننان عؾنن ك لػننظ )فنننن خػننتؿ( وجننب  ن يؼننال: )إ

  (4)تخافقا(ن

وما رهب إلقف الـحناس منـ الحؽنؿ عؾنك قنرا ة الضنؿ بالتضنعقػ وآكؽنار محتجنا    

 بلمقر مـفا ئقاق أية مرئوئ عؾقف بؿا يؾل:

تقاتر الؼرا ة: حقث رويت عـ ثالثة مـ   ؿة الؼرا  العشرة الذيـ ُقبؾت قرا هتؿ، فنال  -1

 د هذا اكؽارها  و الطعـ فقفا: ٕهنا قرآن.يسع  حد  بع

قرا ة  ؿ القا  مقافؼة لسنقاق أينة الالحنؼ، وهنق ققلنف بعندها )َفننِن ِخْػنُتْؿ( فجعنؾ  -6

 (5)الخق  لغقرهؿا، ولؿ يؼؾ: فنن خافا.

                                                        

 .624. آتحا :6/667( اكظر: الـشر:1)

 .1/695. الؽشػ:5/132.الؽامؾ: 1/114( اكظر: إعراب الؼرآن لؾـحاس:6)

 .1/623. معاين الؼرا ات لألزهري:1/114. اعراب الؼرآن لؾـحاس:1/145( اكظر: معاين الؼرآن لؾػرا :3)

 .1/114( اكظر: إعراب الؼرآن لؾـحاس:4)

 .135ة ٓبـ زكجؾة:( اكظر: الحج5(
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 وجفت قرا ة  ؿ القا  تقجقفات كثقرة كؾفا مؼبقلة ا العربقة، مـفا:  -3

ا( إلنننك الخطننناب )خػنننتؿ( كؿنننا قنننال تعنننالك:  /  ن يؽنننقن التػنننات منننـ الغقبنننة )ُيخافننن

 ِههه ههاَك َكْعُبههُد ثننؿ قننال:  اْلَحْؿههُد لِؾَّ َومهها آَتْقههُتْم ِمههْن َزكههاٍة ُترِيههُدوَن َوْجههَه وقننال:   ِإيَّ

[ ومثننؾ هننذا كثقننر ا الؼننرآن وا كننالم 39]الننروم:  اهَّللِ َفُلولئِههَ  ُأههُم اْلُؿْضههِعُػونَ 

فننقؿـ جعؾننف اكصننراف  مننـ الغقبننة إلننك العننرب. وجنناز  ن يؽننقن الخطنناب لؾؽثننرة، 

الخطننناب، ٕن  نننؿقر آثـنننقـ ا ُيخافنننا لنننقس ينننرائ بنننف اثـنننان مخصقصنننان، إكؿنننا 

 (1).يرائ بف  ن كؾ مـ كان هذا  لكف ففذا حؽؿف

ب/  ن يؽنننقن )َ ْن يؼقؿنننا( بننندٓ منننـ الضنننؿقر ا )يخافنننا(، والتؼننندير: إٓ َ ْن ُيخنننا  

 نننتؿال. والتؼننندير: إٓ  ن يخنننا  النننقُٓة عننندُم إقامتفؿنننا حننندوَئ اهلل، وهنننذا بننندل ا

َّٓ يؼقؿننا حنندوَئ اهلل، فؼنندر الػاعننؾ الننذي هننق  لؾدٓلننة عؾقننف، « الننُقٓةُ »الننزوجقـ  

وقنننام  نننؿقر النننزوجقـ مؼنننام الػاعنننؾ، و) ن( ومنننا بعننندها ا محنننؾ رفنننع بننندل. 

َّٓ َ ْن َيَخنناُفقا(، وققلننف -ويمكنند هننذا الؿعـننك قننرا ة ابننـ مسننعقئ ر ننك اهلل عـننف )إِ

 (6).فجعؾ الخق  لغقرهؿا {َخاَفا}ولؿ يؼؾ  َفنِْن ِخْػُتمْ الك: تع

ِؼَبهُة ٱَيِسقُروْا فِهي  َأَوَلم قوله تعالى:  -4 َِ َفَقـُظهُروْا َكقهَ  َكهاَن َعي لَّهِ يَن َكهاُكوْا ِمهن ٱَٕر

ة َوَقاَثارا فِي   َكاُكوْا ُأم َقبِؾِفم َِ َفَلَخَ ُأُم ٱَأَشدَّ ِمـُفم ُقوَّ َوَما َكهاَن  ۚ  ُ ُكوبِِفمهَّللُ بِ ٱَٕر

َن   [61غافر: ] هَّللِ ِمن َواٍق ٱَلُفم م 

                                                        

 .6/336( اكظر: الحجة لؾػارئل:1)

 .6/448. الدر الؿصقن:6/446. مػاتقء الغقب لؾرازي:6/336( اكظر: الحجة لؾػارئل:6)
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 الؼراقات الوارأة يف)ِمـُفم (:

( بضؿقر ِمـُْفمْ ( بالؽا  ا مق ع الفا . وقر  باقل الؼرا  العشرة )ِمـُْؽمْ قر  ابـ عامر ) 

 (1)الغقب الفا . والؼرا تان متقاترتان.

قرا ة  (6)، و بق عؾل الػارئل و بق بؽر بـ إئريسواختار الفذلل ومؽل بـ  بل طالب   

(، بؾ إن  با عؾل الػارئل و با بؽر بـ إئريس وصػا قرا ة الفنا  بلهننا ِمـُْفمْ مـ قر  بالفا  )

. وحجنتفؿ:  ن منـ قنر  بالفنا   تنك (3) بقـ، وحؽؿ ابـ عطقة بلهنا  وفؼ مـ قرا ة ابـ عامر

َِ فقـظروا َكقَ   ف تعالك:بالؽالم عؾك ئقاقف. ّٕن ما قبؾف وهق ققل َْر ْٕ َأَوَلْم َيِسقُروا فِي ا

َوَمها َكهاَن َلُفهم   هَّللُ بِهُ ُكوبِِفمٱَفَلَخهَ ُأُم  وما بعده وهق ققلف : َكاَن َعاِقَبة الَّ ين من قبؾفم

َن  عؾنك  {كاكقا هؿ   د مـفؿ ققة }عؾك لػظ الغقبة،  فؽذلؽ يؽقن ققلف:   هَّللِ ِمن َواٍق ٱم 

 قبة، لقؽقن مقافؼا لسقاق أية السابؼ والالحؼ.  الغ

وحؽؿفؿ عؾك قرا ة الجؿفقر بلهنا  بقـ  و  وفؼ ٓ يصء: ٕن قرا ة ابنـ عنامر قنرا ة  

 متقاترة، ففل صحقحة يجب قبقلفا والتسؾقؿ هبا.                     

َٓ إِكَُّفم /قوله تعالى: 5 نْ  َأ ُفهْم َلَؽهاِذُبونَ َلَقُؼوُلوَن * وَ  إِْفؽِِفمْ  م  َأْصهَطَػى  * َلَد اهَّللُ َوإِكَّ

 [.154-156]الصافات:  َتْحُؽُؿونَ  * َما َلُؽْم َكْقَ   اْلَبـَاِت َعَؾى اْلَبـِقنَ 

 )َ صَطَػك(:الؼراقات الوارأة يف

قر  إصبفاين عنـ ورش، و بنق جعػنر هبؿنزة وصنؾ ا الػعؾ)َ صنَطَػك( عؾنك الخنرب، 

                                                        

 .485. آتحا ، ص::365، ص: 6( اكظر: الـشر، ج1)

 .6/776. والؿختار :6/426. الحجة لؾػارئل:6/646. والؽشػ: 6/182( اكظر: الؽامؾ: 6)

 .553، ص:4ظر: الؿحرر القجقز،ج( اك3)
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والؼرا تنان  (1). وقر  الباققن هبؿزة قطع مػتقحة عؾك آئنتػفام.وآبتدا  هبؿزة مؽسقرة

 متقاترتان.

و كؽننر  بننق حنناتؿ قننرا ة  بننل جعػننر وورش هبؿننزة القصننؾ، ووصننػفا إزهننري بلهنننا   

، و عػفا الزمخشري معتؿدا ا حؽؿف عؾقفنا عؾنك ئنقاق أينات السنابؼ (6)لقست جقدة

ِ ُبوَن والالحؼ، ٕن اإلكؽار قد اكتـػ هذه الجؿؾة مـ جاكبقفا، ورلؽ ققلف  ُفْم َلَؽي  َوإِكَّ

 (3)فؿـ جعؾفا لإلثبات، فؼد  وقعفا ئخقؾة بقـ كسقبقـ. ما َلُؽْم َكْقَ  َتْحُؽُؿونَ وقوله: 

 ا ة  بل جعػر وورش بـا  عؾك ئقاق أيات مرئوئ بؿا يؾل:وتضعقػفؿ لؼر  

 /تقاتر الؼرا ة: ففل مروية مـ طريؼ الؼرا  العشرة الذيـ ُقبؾت قنرا هتؿ، ففنل صنحقحة 

 يجب قبقلفا والتسؾقؿ هبا، وٓ التػات لؿـ طعـ فقفا.

 ب/ ن قرا ة  بل جعػر وورش لفا وجف مؼبقل، ففل مـسجؿة مع ئقاق أيات، ولقست

ئخقؾننة بننقـ كسننقبقـ، بننؾ لفننا مـائننبة  نناهرة مننع قننقلفؿ )َوَلننَد اهلُل(، إر هننل مننـ كننالم 

 ومؿا وجفت بف: (4)الؽػرة.

 هنا عؾك وجف الخرب، ورلؽ  هنا حؽاية عـ ققلفؿ )لَقُؼقلقن(، فاهلل جؾَّ وعال حؽك عـ -

اصنطػك كػار قريش  هنؿ زعؿقا  ن الؿال ؽة بـاُت اهلل، و هننؿ منـ إفؽفنؿ لقؼقلنقن: 

[  ي 49]الدخان/  {رق إكؽ  كت العزيز الؽريؿ}البـات عؾك البـقـ. ورلؽ كؼقلف: 

 عـد كػسؽ وفقؿا كـت تذهب إلقف وتؼقلف.

                                                        

 .475. وآتحا ، ص:662، ص:6( اكظر: الـشر، ج1)

 .6/363( اكظر: معاين الؼرا ات:6)

 .64، ص:4( اكظر: تػسقر الزمخشري، ج3)

 .167، ص:9( اكظر: البحر الؿحقط، ج4)
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يجقز  ن يؽقن الؿعـك: وإّكفؿ لؽاربقن، قالقا اصنطػك البـنات، فحنذ : قنالقا، وققلنف -

 ذب. [ تقبقخ لفؿ عؾك ققلفؿ الؽ154بعد: ما لؽؿ كقػ تحؽؿقن ]الصاّفات/ 

 (1)ويجقز  ن تؽقن تقبقخ بغقر  لػ ائتػفام.-

الؿؼصقئ بقان ئور السقاق الؼرآين ا قبقل آحتجاج بالؼرا ة الشنارة  و الرتجنقء هبنا: 

عؾك  هنا قرآن، ولؽـفا  ٕكف ئبؼ  ن بقـا  ن الؼرا ات الشارة ٓ تعترب قرآكا، وٓ يجقز كؼؾفا

تـؼؾ بقصػفا ئلقال  و مرجحنا لحؽنؿ، وٓ تجنقز قرا هتنا ا الصنالة وخارجفنا، ويجنقز 

  (6) تعؾؿفا وتعؾقؿفا وآحتجاج هبا ا إحؽام والتػسقر ارا صء ئـدها.

والؼرا ة الشارة إرا خالػ معـاها معـنك الؼنرا ة الؿتنقاترة، ولنؿ يؿؽنـ الجؿنع ففنل    

صؾء  ن تؽقن ئلقال  و مرجحة لحؽؿ، وٓ بلس  ن ُيحؽؿ عؾقفنا بالضنعػ، مرئوئة ٓ ت

وقؾؿا يخرج  ل  عنـ قنرا ة العامنة  " و الرئ اعتؿائا عؾك السقاق الؼرآين. قال الؼرطبل:

َّٓ وفقف مطعـ   (3) .هن."إ

 ومن إمثؾة عؾى الحؽم عؾى الؼراقات الؼرآكقة الشاذة، مراعاة لؾسقاق الؼرآف: 

ِأق عالى: قوله ت -1 َ   َوإِذ َقاَل إِبَري َ ا َبَؾًدا َقاِمـها وَ ٱُم َر ِت لٱِمهَن  ۥرُزق َأأَؾههُ ٱجَع  َأي ثََّؿهَري

                                                        

الؼرا ات السبع، ٓبـ  . الحجة ا6/64. معاين الؼرآن لؾـحاس:4/315( اكظر: معاين الؼرآن وإعرابف لؾزجاج:1)

 . 6/64زكجؾة:

 . 511، ص:6. الؾباب ا عؾقم الؽتاب، ٓبـ عائل: ج355، ص:11. ج433، ص:6( اكظر: مػاتقء الغقب، ج6)

. 48، ص: 8. آئتذكار ، ج195. فضا ؾ الؼرآن، ص:762، ص32. واكظر: مػاتقء الغقب، ج1/427( 3)

. آتحا ، 695لؼقل الجار لؿـ قر  بالشار، ص: . ا331. وجؿال الؼرا ، ص:387، ص:1آتؼان،ج

 .169، ص:1.   رح الطقبة لؾـقيري، ج14، ص:1، الـشر،ج8ص:
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هُ  ۥِٕٓخرِ َقاَل َوَمن َكَػَر َفُلَمت ُعهُ ٱلَقوِم ٱهَّللِ وَ اَمن َقاَمَن ِمـُفم ب َِ  ۥَقِؾهقال ُثهمَّ َأضهَطرُّ لـَّهاِر ٱإَِلهىي َعهَ ا

 [166بؼرة:]ال لَؿِلقرُ ٱَوبِئَس 

 (:ۥالؼراقات الوارأة يف )َفُلمت ُعهُ 

قر  ابـ عامر بنئؽان الؿقؿ وتخػقػ التا ، وقر  البناققن بػنتء الؿنقؿ والتشنديد التنا . 

 (1)والؼرا تان متقاترتان.

ـُ عباس ومجاهد وقتائة ) َفَلْمتِْعُف( بقصؾ الفؿنزة وئنؽقن الؿنقؿ. وهنل قنرا ة  وقر  اْب

 (6) ارة.

قنرا ة ابنـ عبناس ر نك اهلل عـفؿنا  -رحؿفنا اهلل-(3)ـ كثقر والؼرطبنلوقد  عػ اب    

قهاَل َوَمهْن ومـ وافؼف ورّئاها بـا  عؾك ئقاق أية، ٕكف عؾك قرا هتؿ يؽقن ققلف تعنالك: 

( َقهاَل ، فالضنؿقر ا )-عؾقنف الصنالة والسنالم–مـ تؿام ئعنا  إبنراهقؿ  َكَػَر َفاْمت ُعُه َقِؾقاًل 

ؿ عؾقنف السنالم، وئنقاق أينة ينلبك معـاهنا: ٕهننا لنق كاكنت منـ كنالم عا دا عؾنك إبنراهق

 لؿا احتقج لتؽرار كؾؿة )قال( لؼصر الػصؾ بقـ الؽالم. -عؾقف الصالة والسالم–إبراهقؿ 

( راجنع إلنك اهلل ئنبحاكف َقهاَل كؿا  ن معـاها مخالػ لؼرا ة الجؿفقر: إر الضنؿقر ا )  

ئبحاكف وتعالك  خرب خربا عـ إبراهقؿ عؾقف السالم  كنف وتعالك، والسقاق يؼتضقف، ٕن اهلل 

َ  قال:  َ ا َبَؾًدا َقاِمـاٱَر ِت َمن َقاَمَن ِمهـُفم بهلٱِمَن  ۥرُزق َأأَؾهُ ٱوَ   ثؿ قال: جَع  َأي هَّللِ اثََّؿَري

 َقهاَل َوَمهن َكَػهرَ  ولؿ يػصؾ بقـ الجؿؾتقـ بن)قال(، ثنؿ قنال بعند رلنؽ  ،ِٕٓخرِ ٱلَقوِم ٱوَ 

                                                        

 .196. آتحا ، ص:666، ص:6( اكظر: الـشر: ج1)

 642، ص: 4، الؽامؾ: ج119، ص:6( اكظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن، ج6)

 .119، ص:6ام الؼرآن، ج. الجامع ٕحؽ321، ص:1( اكظر: تػسقر الؼرآن العظقؿ، ج3)
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 (1) ؽان هذا جقابا مـ اهلل ئبحاكف وتعالك، ولذا  عائ )قال(.ف

وما حؽؿ بف ابـ كثقر والؼرطبل مـ رئ الؼرا ة الشارة لؿخالػتفا معـك الؼرا ة الؿتقاترة 

 حؽؿ صحقء مؼبقل.

ُت ُيرِضعَن َأوَليهَدُأنَّ َحهوَلقِن َكهاِمَؾقِن لَِؿهن َأَراَأ َأن ُيهتِمَّ ٱوَ  قوله تعالى: -2 لَِدي َضهاَعَة ٱ لَوي لرَّ

َِ  ۥلَؿوُلوِأ َلهُ ٱَوَعَؾى  َٓ ُتَضهآرَّ ٱِرزُقُفنَّ َوكِسَوُتُفنَّ  َّٓ ُوسهَعَفا  هُ  َكػهٌس إِ َٓ ُتَؽؾَّ لَؿعُروِف 

َٓ َموُلوأ لَّهُ  لَِدُة بَِوَلِدَأا َو ًٓ َعهن َتهَراَ ٱَوَعَؾى  ۦ بَِوَلِدهِ  ۥَوي لِهَ  َفهنِن َأَراَأا فَِلها لَواِرِث ِمثُ  َذي

ـفُ  َؿا َوَتَشاُور َفاَل ُجـَاَح َعَؾقِفَؿا َوإِن َأَرأتُّم َأن َتسَترِضُعٓوْا َأوَليَدُكم َفاَل ُجـَاَح َعَؾهقُؽم إَِذا م 

 َِ هههآ َقاَتقهههُتم  ُؼهههوْا ٱلَؿعهههُروِف وَ ٱَسهههؾَّؿُتم مَّ  هَّللَ بَِؿههها َتعَؿُؾهههوَن َبِلهههقرٌ ٱعَؾُؿهههٓوْا َأنَّ ٱهَّللَ وَ ٱتَّ

 [.633]البؼرة:

َضاَعَة(:ٱرأة )َأن ُيتِمَّ الؼراقات الوا  لرَّ

قر  مجاهد وابـ محقصـ وحؿقد والحسـ و بق رجا  )تتؿ( بػتء التنا  إولنك ورفنع  

 (6))الر اعة(، وعزاها ابـ جرير إلك بعض  هؾ الحجاز. وهل قرا ة  ارة.

 (3)وقر  الؼرا  العشرة بالقا  وكصب )الر اعة( وهل الؼرا ة الؿتقاترة.

ـْ َ َرائَ }قرا ة الجؿفقر: لؼقلف تعنالك: واختار الفذلل     : ٕن اإلرائة إرا   نقػت {لَِؿن

الؼنرا ة الؿتنقاترة ، وعؾنؾ  -رحؿنف اهلل-وصنقب ابنـ جرينر  (4)."إلك الحل كاكت حؼقؼنة

 رلؽ بجؿؾة مـ إمقر، مـفا:

                                                        

 .119، ص:6. الجامع ٕحؽام الؼرآن، ج321، ص:1( اكظر: تػسقر الؼرآن العظقؿ، ج1)

 62. مختصر ا  قار الؼرا ت:136، ص: 5( اكظر: الؽامؾ: ج6)
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ُت ُيرِضهعَن َأوَليهٱوَ ( ئقاق أية: ٕن اهلل تعالك ئبحاكف وتعالك قال قبؾفا:1 لِهَدي ، َدُأنَّ لَوي

 فؽذلؽ هـ يتؿؿـفا إرا  رئن هـ والؿقلقئ لف إتؿامفا.

 (1)(  هنا قرا ة متقاترة، والؼرا ة إرا تقاترت ثبتت هبا الحجة، ئون الؼرا ة إخرى.6

مـَ ٱلَِّ يَن َأشَرُكوْا َلو َشآَق ٱَسَقُؼوُل  قوله تعالى: -3 َٓ َحرَّ ا ِمن هَّللُ َمآ َأشَركـَا َوَلآ َقاَبآُؤَكا َو

 ََ لَِ  َك َّ ن ِعؾم ٱَشيق َكَ ي لَِّ يَن ِمن َقبِؾِفم َحتَّىي َذاُقوْا َبلَسـَا ُق  َأ  ِعـَدُكم م 

 َّٓ َّٓ َتخُرُصونَ ٱَفُتخرُِجوُه َلـَآ إِن َتتَّبُِعوَن إِ  [148]إكعام:لظَّنَّ َوإِن َأكُتم إِ

 الؼراقات الوارأة يف )َتتَّبُِعوَن(:

( عؾك الخطاب. وقر  الـخعل وإبنراهقؿ وابنـ وثناب َتتَّبُِعونَ شرة بالتا  )قر  الؼرا  الع  

 (6)( بالقا  حؽاية عـفؿ، وهل قرا ة  ارة. إن يتبعون)

( بالضنعػ، ٕن ئنقاق أينة  إن يتبعهونعؾنك قنرا ة ) -رحؿنف اهلل-وحؽؿ ابنـ عطقنة 

لػعنؾ لؾغقبنة عنـ السابؼ والالحؼ كان خطابا لؾذيـ   ركقا، ومـ قر  بالقا   نذ بجعؾنف ا

  (3)كظؿ أية وئقاقفا.

وتضعقػ ابـ عطقة لؾؼرا ة الشارة اعتؿائا عؾك ئقاق أية  منر مؼبنقل: ٕن الؼنرا ة    

 الشارة ترئ إرا خالػت الؼرا ة الؿتقاترة. 

َفا  / قال تعالى:4 َليُّ َسهؿّ لَِّ يَن َقاَمـُٓوْا إَِذا َتهَداَيـُتم بِهٱَييٓ كُتُبوُه َولَقؽُتهب اى فهَديٍن إَِلهىيٓ َأَجه  مُّ

 َِ َؿُه ٱبَّقـَُؽم َكاتُِب  ََ َكاتٌِب َأن َيؽُتَب َكَؿا َعؾَّ َٓ َيل  [.686البؼرة: ] هَّللُ ٱلَعدِل َو

                                                        

 43، ص:5البقان،ج ( اكظر: جامع1)
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 الؼراقات الوارأة يف )َكاتُِب(:

والضحاد ومجاهد و بق العالقة وعؽرمة )َوَلْؿ  -قر  ُ بّل وابـ عباس ر ك اهلل عـفؿ

هل قرا ة  ارة، وقر  الؼرا ة العشرة )كاتِب (، وقرا هتؿ هل الؼرا ة . و(1)َتِجُدوا كَِتاًبا(

 الؿتقاترة.

وقد  عػ الؼرطبل قرا ة مـ قر  )كتابا( ورئهنا، لنقس لشنذور الؼنرا ة فحسنب، بنؾ  

لؿخالػتفا ئقاق أية السابؼ، والذي كان كسؼ الؽالم عـ )كاتب( باإلفرائ، قال ئبحاكف 

كؿنا ا -. ولق كان )كّتابا( مؼصقئا ا أية َبْقـَُؽْم كاتٌِب بِاْلَعْدلِ َوْلَقْؽُتْب وتعالك قبؾ: 

 (6) لؽان كظؿ أية وئقاقفا )ولقؽتبقا( بؾػظ الجؿع. -الؼرا ة الشارة

 م َلُفم َأعُقن ُيبِلُروَن بَِفهاأَ  َأم َلُفم َأيد َيبطُِشوَن بَِفاَأَلُفم َأرُج  َيؿُشوَن بَِفآ  قال تعالى: -5

هَّللُ ٱأُعوْا ُشَرَكآَقُكم ُثمَّ كِقُدوِن َفهاَل ُتـظِهُروِن * إِنَّ َولِههَي ٱُفم َقاَذان َيسَؿُعوَن بَِفا ُقِ  َأم لَ 

َل ٱ هِؾِحقَن * وَ ٱلؽَِتيهَب َوُأهَو َيَتهَولَّى ٱلَِّ ي َكزَّ  َيسهَتطِقُعوَن َٓ  ۦلَّهِ يَن َتهدُعوَن ِمهن ُأوكِههِ ٱللَّي

 [197-195]إعرا :ونَ َأكُػَسُفم َيـُلرُ  َكلَرُكم َوٕ

 الؼراقات الوارأة يف )ولقي(:

 نعػفا ابنـ  (3)قر  عاصؿ الجحدري ) نَّ ولل إلف( عؾنك اإل نافة. وهنل قنرا ة  نارة. 

ورئها: اعتدائا بسقاق أيات التل قبؾ هذه أينة وبعندها، ٕكنف عؾنك  -رحؿف اهلل–عطقة 

رلؽ ما قبؾنف ومنا بعنده: ٕن الؽنالم  الؼرا ة الشارة يؽقن الؿرائ جربيؾ عؾقف السالم ويرئ
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ومنا حؽنؿ بنف عؾنك الؼنرا ة الشنارة  (1)خطاب مـ الـبل صؾك اهلل عؾقنف وئنؾؿ لؾؿشنركقـ.

 صحقء ومؼبقل.

ات، فؿنـ منقارئ تقجقنف الؼنرا  (6)وهنق التعؾقنؾ وآحتجناج لؾؼنرا ة، توجقه الؼراقات:

باإل افة إلك آعتبارات الؾغقية والـحقية وغقرهنا  مراعناة السنقاق الؼنرآين، ئنقا   كنان 

السقاق السابؼ  م الالحؼ  م هؿا،  م بسقاق السقرة كامؾة،  م بسقاق الؼرآن وعائاتف. ومـ 

 إمثؾة عؾك رلؽ:

ٌَ َفههَزاَأُأُم اهَّللُ َمَرًضهها  : قولههه تعههالى -1 ههَر ٌَ َألِههقمٌ فِههي ُقُؾههوبِِفم مَّ بَِؿهها َكههاُكوا  َوَلُفههْم َعههَ ا

 [12]البؼرة:  َيْؽِ ُبونَ 

اختؾػ الؼرا  ا قرا ة ققلف تعالك: )يؽذبقن( فؼر  الؽقفققن بالتخػقػ، وقر  البناققن 

 (3)بالتشديد.

وعؾة مـ خػػ  كف حؿؾف عؾنك منا قبؾنف: "قال مؽل بـ  بل طالب ا تقجقف الؼرا تقـ: 

بؿنممـقـ( فنلخربهؿ  هننؿ كناربقن ا قنقلفؿ آمـنا بناهلل وبنالققم  ٕكف قال تعالك: )ومنا هنؿ

أخر، فؼال: وما هؿ بؿممـقـ،  ي: وما هؿ بصائققـ ا ققلفؿ، .. و يضا فننن التخػقنػ 

َوإَِذا َلُؼهوا الَّهِ يَن آَمـُهوا َقهاُلوا آَمـَّها محؿقل عؾك ما بعده: ٕكف قال تعالك ركره بعد رلنؽ: 

َؿها َكْحهُن ُمْسهَتْفِزُئونَ  َوإَِذا َخَؾْوا إَِلىي  ها َمَعُؽهْم إِكَّ [ فؼنقلفؿ 14]البؼنرة:  َشهَقاصِقـِِفْم َقهاُلوا إِكَّ
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لشننقاطقـفؿ: إكننا معؽننؿ ئلقننؾ عؾننك كننذهبؿ ا قننقلفؿ لؾؿننممـقـ: آمـننا، فحسننـت الؼننرا ة 

  (1) .هن."بالتخػقػ لقؽقن الؽالم عؾك كظام واحد مطابؼ لؿا قبؾف وما بعده

وعؾة مـ  دئه  كف حؿؾف  يضا عؾك ما قبؾف، ورلؽ  ن اهلل "بؼقلف:  وعؾؾ قرا ة التشديد

ٌَ َفهَزاَأُأُم اهَّللُ َمَرًضها جّؾ ركره قال عنـفؿ:  هَر [ والؿنرض 12]البؼنرة:  فِهي ُقُؾهوبِِفم مَّ

 (6) .هن."الشؽ، ومـ  ؽ ا  ل  فؾؿ يتقؼـف وٓ  قر بصحتف .. فؼد كذب بف وجحده

هن َشهْيٍق  ُقهْ  َمهْن  َوَما َقَدُرواقال تعالى:-2 اهَّللَ َحقَّ َقْدِرِه إِْذ َقاُلوا َما َأكَزَل اهَّللُ َعَؾهىي َبَشهرٍ م 

ََ الَّهِ ي َجهاَق بِهِه ُموَسهىي ُكهوًرا َوُأهًدى ل ؾـَّهاِس  َتْجَعُؾوَكهُه َقهَراصِقَس ُتْبهُدوَكَفا  َأكَزَل اْلؽَِتا

ا َلْم َتْعؾَ  ْؿُتم مَّ َٓ آَباُؤُكْم  ُقِ  اهَّللُ  ُثمَّ َذْرُأْم فِهي َخْوِضهِفْم َوُتْخُػوَن َكثِقًرا  َوُعؾ  ُؿوا َأكُتْم َو

 [91]إكعام:َيْؾَعُبوَن 

(، فؼنر  ابنـ كثقنر تجعؾوكهه، تبهدوكفا، تخػهوناختؾػ الؼرا  ا قرا ة إفعال الثالثنة ) 

 (3) و بق عؿرو: بالقا  فقفا جؿقعا، وقر  الباققن بالتا .

 هنا مشاكؾة ومقافؼة لسقاق أية السنابؼ والالحنؼ، فالسنابؼ هنق ووجفت قرا ة التا    

وعؾؿهتم َمها لهم تعؾُؿهوا ، والالحؼ هق ققلنف تعنالك: ق  من أكزل الؽتاَققلف تعالك: 

َٓ آبههاؤكم فننذلؽ  حسننـ ا الؿشنناكؾة والؿطابؼننة، واتصننال بعننض ". قننال مؽننل:َأْكههُتم َو

 (5)ؽل.. واختارها  بق عبقد وم(4) .هن."الؽالم ببعض
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َما ِعـَدُكْم َيـَػُد َوَما ِعـَد اهَّللِ َباٍق َوَلـَْجِزَينَّ الَِّ يَن َصَبُروا َأْجَرُأم بَِلْحَسهِن  : قوله تعالى -3

ن َذَكرٍ َأْو ُأكَثىي َوُأَو ُمهْمِمٌن َفَؾـُْحقَِقـَّهُه َحَقهاًة َصق َبهًة  َما َكاُكوا َيْعَؿُؾوَن * َمْن َعِؿَ  َصالًِحا م 

 [67 -96]الـحؾ:  ـَْجِزَيـَُّفْم َأْجَرُأم بَِلْحَسِن َما َكاُكوا َيْعَؿُؾونَ َولَ 

فؼر  ابـ كثقر وعاصؿ بالـقن، وقنر  البناققن  َوَلـَْجِزَينَّ  اختؾػ الؼرا  ا قرا ة ققلف: 

 .(1)َوَلَقْجِزَينَّ  بالقا  

ق النذي بعندها ووجفت قرا ة الـقن عؾنك  هننا خنرب منـ اهلل تعنالك عنـ كػسنف، والسنقا

َفَؾـُْحقَِقـَّههُه َحَقههاًة َصق َبههًة َوَلـَْجههِزَيـَُّفْم َأْجههَرُأم بَِلْحَسههِن َمهها َكههاُكوا يشننفد لفننا، وهننق ققلننف: 

 (6)َيْعَؿُؾونَ 

ههق َئات َويعؾههم َمهها قههال تعههالى: -4 َوُأههَو الَّههِ ي يؼبهه  التَّْوَبههة َعههن عبههاأه َوَيْعُػههو َعههن السَّ

 .[ 65]الشقرى:َتْػَعُؾونَ 

(، فؼر  حؿزة، والؽسا ل، وحػص، وخؾػ، وروينس َتْػَعُؾونَ اختؾػ الؼرا  ا قرا ة )

 (  3)بخؾػ عـف بتا  الخطاب، وقر  الباققن بقا  الغقبة.

ووجفت قرا ة القنا   هننا  مطابؼنة ومقافؼنة لسنقاق أينة، وهنق  ن اهلل ئنبحاكف وتعنالك 

ال: وهق الذي يؼبؾ التقبة عنـ عبنائه  خرب عـ عبائه الؿذكقريـ ا ئقاق الؽالم، فؽلكف ق

 (5)واختارها مؽل والفذلل ٕجؾ رلؽ.(4)ويعػق عـ السق ات ويعؾؿ ما يػعؾ عبائه.

                                                        

 .1/353. آتحا :6/324( اكظر: الـشر:1)

 .1/613. الحجة ٓبـ خالقيف:393، والحجة ٓبـ زكجؾة: 6/42( اكظر: الؽشػ: 6)

 .496. آتحا ، 6/367( اكظر: الـشر، 3)

 .641زكجؾة: . الحجة ٓبـ6/189. الؽامؾ، 6/651( اكظر: الؽشػ:4)

 ( اكظر: الؿراجع السابؼة.(5



–

676 

 انخاتمة
الحؿد هلل الذي  كعؿ عؾل بنتؿام هذا البحث، وقد خؾصت هذه الدرائة إلك عندئ منـ 

 الـتا ج والتقصقات، فؿـ  هؿ الـتا ج:

 بقل الؼرا ة الؿتقاترة  و رئها  مر ٓ يجقز، وعؾك آحتجاج بالسقاق الؼرآين عؾك ق

 الؿسؾؿ الحذر مـف.

  ترجقء احدى الؼرا تقـ الؿتقاترتقـ عؾك إخرى ٕجؾ السقاق الؼرآين جا ز منالؿ

 يمئ إلك رئ الؼرا ة إخرى،  و تضعقػفا.

 ين.ترئُّ الؼرا ة الشارة، وٓ يصء آحتجاج هبا، إرا  كاكت ٓ تتػؼ مع السقاق الؼرآ 

  . تقجقف الؼرا ات الؼرآكقة مـ خالل السقاق الؼرآين تقجقف مؼبقل عـد العؾؿا 

  ٓ محظنقر فقنف منالؿ ينمئ إلنك تضنعقػ اختقار الؼرا ات الؼرآكقة مراعاة لؾسقاق  مر

 طعـ ا الؼرا ة إخرى. و

 ومن أأم التوصقات:

 درائات الؼرآكقة.ئرائة عالقة الؼرا ات الؼرآكقة بعؾقم الؼرآن يعد مصدرا خصبا لؾ 

 ،،،  وصؾى اهَّلل وسؾم عؾى كبقـا محؿد وعؾى آله وصحبه
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 انمصادر وانمراجع
إتحا  فضال  البشر ا الؼرا ات إربعة عشر،  حؿد بـ محؿد الدمقاطّل،  فاب -

 -م 6226الديـ الشفقر بالبـا ، الؿحؼؼ:  كس مفرة،)لبـان، ئار الؽتب العؾؿقة، 

 .3هن(،ط1467

 ئار الؿعرفة ن بقروت. -محؿد بـ  حؿد السرخسل -  صقل السرخسل-

اس، و ع حقا قف وعؾؼ عؾقف: عبد - إعراب الؼرآن،  بق جعػر  حؿد بـ محؿد الـَّحَّ

الؿـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ، الـا ر: مـشقرات محؿد عؾل بقضقن، ئار الؽتب العؾؿقة، 

 هن 1461، 1بقروت، ط

الؼقسل، تحؼقؼ الدكتقر عبد الػتاح اإلباكة عـ معاين الؼرا ات، مؽل بـ  بل طالب -

 . 1ط-إئؿاعقؾ  ؾبل ، ئار هنضة مصر لؾطبع والـشر

اإلتؼان ا عؾقم الؼرآن، جالل الديـ السققطل، تحؼقؼ  بق الػضؾ إبراهقؿ ، )الفق ة -

 (.1م )ط1974هن/ 1394الؿصرية العامة لؾؽتاب ، 

ات،  مقـ فالتة، رئالة ماجستقر، آختقار عـد الؼرا ، مػفقمف، ومراحؾف، و ثره ا الؼرا -

 ه.1461جامعة  م الؼرى، 

آئتذكار،  بق عؿر يقئػ بـ عبد اهلل بـ عبد الرب الؼرطبل، تحؼقؼ: ئالؿ محؿد عطا، -

 6222 - 1461، 1بقروت، ط –محؿد عؾل معقض، ئار الؽتب العؾؿقة 

-، السققطل جالل الديـ عبد الرحؿـ بـ  بل بؽر -آقرتاح ا  صقل الـحق وجدلف -

 (1م، )ط 1989 - 1429حؼؼف و رحف: ئ. محؿقئ فجال، ئار الؼؾؿ، ئمشؼ ، 

ئار الؽتبل،  -البحر الؿحقط ا  صقل الػؼف ، بدر الديـ محؿد بـ عبد اهلل الزركشل-

 (.1م )ط1994 -هن 1414
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تحؼقؼ صدقل  - بق حقان محؿد بـ يقئػ إكدلسل  -البحر الؿحقط ا التػسقر-

 (1هن، )ط 1462ئار الػؽر ، بقروت،  محؿد جؿقؾ ،

تحؼقؼ محؿد  بق  -بدر الديـ محؿد بـ عبد اهلل الزركشل  -الربهان ا عؾقم الؼرآن-

 -هن  1376الػضؾ إبراهقؿ ، ئار إحقا  الؽتب العربقة عقسك البابك الحؾبل و ركا ف ، 

 (1م )ط 1957

جديد مـ تػسقر الؽتاب تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ ال»التحرير والتـقير -

 –، محؿد الطاهر بـ محؿد بـ عا قر التقكسل ،  الدار التقكسقة لؾـشر « الؿجقد

 هن 1984تقكس، 

التؼريب والبقان ا معرفة  قار الؼرآن، عبدالرحؿـ الصػراوي، تحؼقؼ:  حسـ ئخا  -

بـ   ر  الديـ، رئالة ئكتقراه ، الجامعة اإلئالمقة تخصص التػسقر وعؾقم 

 م1989-1412آن، الؼر

الجامع ٕحؽام الؼرآن،  بق عبد اهلل محؿد بـ  حؿد الؼرطبل، تحؼقؼ:  حؿد الربئوين -

 م 1964 -هن 1384، 6الؼاهرة، ط –وإبراهقؿ  طػقش، ئار الؽتب الؿصرية 

الحجة ا الؼرا ات السبع، الحسقـ بـ  حؿد بـ خالقيف، الؿحؼؼ: ئ. عبد العال ئالؿ -

 هن 1421، 4بقروت، ط –مؽرم، ئار الشروق 

الحجة لؾؼرا  السبعة، الحسـ بـ  حؿد بـ عبد الغػار الػارئّل، تحؼقؼ: بدر الديـ -

 م1993 -هن  1413، 6بشقر جقيجابل، ئار الؿلمقن لؾرتاث ، ئمشؼ، ط -قفقجل 

 بق العباس،  فاب الديـ،  حؿد بـ يقئػ  -الدر الؿصقن ا عؾقم الؽتاب الؿؽـقن -

تحؼقؼ الدكتقر  حؿد محؿد الخراط ، ئار -ؿعرو  بالسؿقـ الحؾبل بـ عبد الدا ؿ ال

 الؼؾؿ، ئمشؼ
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السقاق الؼرآين و ثره ا الرتجقء الدٓلل، الؿثـك عبد الػتاح، رئالة مؼدمة لؾحصقل -

 م 1466/6225عؾك ئرجة الدكتقراه مـ جامعة القرمقد، إرئن، 

ظرية تطبقؼقة مـ خالل تػسقر ابـ كثقر، السقاق الؼرآين و ثره ا التػسقر الؼرآين ئرائة ك-

 م(.6229هن/1466عبد الرحؿـ الؿطقري، رئالة ماجستقر، جامعة  م الؼرى، 

السقاق الؼرآين و ثره ا خدمة التػسقر الؿؼاصدي عـد ابـ عا قر، بحث مـشقر ا -

 م(.6213هن/1434، 73مجؾة )إئالمقة الؿعرفة( السـة التائعة عشر، العدئ 

ر لؿـ قر  بالشار، لؾـقيري، تحؼقؼ: عبداهلل الدغقثر، مجؾة تبقان لؾدرائات الؼقل الجا-

 هن.1438، 68الؼرآكقة، العدئ

 -يقئػ بـ عؾل بـ جبارة الُفَذلل -الؽامؾ ا الؼرا ات وإربعقـ الزا دة عؾقفا -

 -هن   1468تحؼقؼ جؿال بـ السقد بـ رفاعل الشايب ، ممئسة ئؿا لؾتقزيع والـشر

 (1)ط

ؽشػ عـ وجقه الؼرا ات السبع،  بق محؿد مؽل بـ  بل طالب، تحؼقؼ: محل الديـ ال-

 م.1997-1،1418رمضان، ممئسة الرئالة، بقروت، ط

الؾباب ا عؾقم الؽتاب،  بق حػص عؿر بـ عؾل بـ عائل الدمشؼل، تحؼقؼ: الشقخ -

ت، عائل  حؿد عبد الؿقجقئ والشقخ عؾل محؿد معقض، ئار الؽتب العؾؿقة ، بقرو

 م1998-هن  1419، 1ط

الؿحتسب ا تبققـ وجقه  قار الؼرا ات واإليضاح عـفا،  بق الػتء عثؿان بـ جـل -

 -هن1462الؿجؾس إعؾك لؾش قن اإلئالمقة،  -الؿقصؾل، الـا ر: وزارة إوقا 

 م.1999
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الؿحرر القجقز ا تػسقر الؽتاب العزيز،  بق محؿد عبد الحؼ بـ غالب بـ عطقة - 

،  1سل، تحؼقؼ: عبد السالم عبد الشاا ، ئار الؽتب العؾؿقة ، بقروت، طإكدل

 هن 1466

الؿختار ا معاين قرا ات  هؾ إمصار،  بق بؽر  حؿد بـ إئريس، تحؼقؼ: عبد العزيز -

 م.6227-1468، 1الحربل، مؽتبة الر د، الرياض، ط

ؼقؼ: محؿد تح - بق حامد محؿد بـ محؿد الغزالل -الؿستصػك مـ عؾؿ إصقل

 .81، ص1م ، ج1993 -هن 1413السالم عبد الشاا ، ئار الؽتب العؾؿقة ، عبد

الؿعجؿ القئقط، مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة )إبراهقؿ مصطػك /  حؿد الزيات / -

 .1حامد عبد الؼائر / محؿد الـجار(، ئار الدعقة، الؼاهرة، ط

، تحؼقؼ: كقرة الحؿقد، ئار التدمرية، الؿؼـع ا رئؿ الؿصاحػ،  بق عؿرو عثؿان الداين-

 م.6212-1431، 1الرياض،ط

الؿق ء ا وجقه الؼرا ات وعؾؾفا،  بق عبد اهلل كصر بـ عؾل الؿعرو  بابـ  بل مريؿ، -

 م.1993-1414، 1تحؼقؼ: عؿر الؽبقسل، الجؿعقة الخقرية، جدة، ط

عؾل محؿد الضباع ، الـشر ا الؼرا ات العشر، محؿد بـ محؿد بـ الجزري، الؿحؼؼ: -

 .1)مصر:الؿطبعة التجارية الؽربى( ،ط

تػسقر الؼرآن العظقؿ،  بق الػدا  إئؿاعقؾ بـ عؿر الدمشؼل، الؿحؼؼ: محؿد حسقـ -

 هن 1419، 1 ؿس الديـ، ئار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

هتذيب الؾغة، محؿد بـ  حؿد إزهري  بق مـصقر، الؿحؼؼ: محؿد عقض مرعب، -

 .1م(، ط6221ر إحقا  الرتاث العربل ،)بقروت: ئا
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مؽتبة ومطبعة مصطػك  -لؿحؿد بـ جرير الطربي  -جامع البقان عـ تلويؾ آي الؼرآن -

 هن.1388-الطبعة الثالثة  -مصر -البابل الحؾبل و وٓئه

جامع البقان ا الؼرا ات السبع،  بق عؿرو عثؿان بـ ئعقد الداين، جامعة الشارقة ، -

 م 6227 -هن  1468، 1اإلمارات، ط

جؿال الؼرا  وكؿال اإلقرا ،  بق الحسـ، عؾؿ الديـ السخاوي، تحؼقؼ: ئ. مروان -

 م 1997 -هن  1418، 1ئ. محسـ خرابة، ئار الؿلمقن لؾرتاث ، ئمشؼ، ط -العطقَّة 

حجة الؼرا ات،  بق زرعة عبد الرحؿـ بـ محؿد ابـ زكجؾة، تحؼقؼ: ئعقد إفغاين، ئار -

 .1روت، طالرئالة، بق

 هن1463، 1ممئسة الرئالة ، بقروت، ط حديث إحر  السبعة، عبد العزيز الؼارئ،-

ئٓلة السقاق و ثرها ا تقجقف متشابف الؾػظل ا قصة مقئك عؾقف السالم، ففد الشتقي، -

 م( .6225هن/1466رئالة ماجستقر، جامعة  م الؼرى، )

بـ  بل كصر ، تحؼقؼ  ؿران العجؾل،   قار الؼرا ات. الؽرماين،  بق عبد اهلل محؿد-

 ، بقروت، ممئسة البالغ،)ب . ت(.1ط

غقث الـػع ا الؼرا ات السبع، عؾل بـ محؿد الصػاقسل، تحؼقؼ  حؿد الحػقان، -

 .1م(، ط1999هن/1462)بقروت: ئار الؽتب العؾؿقة ،

وان العطقة، فضا ؾ الؼرآن،  بق ُعبقد الؼائؿ بـ ئالّم بـ عبد اهلل الفروي ، تحؼقؼ: مر-

م(،  1995-هن  1415ومحسـ خرابة، ووفا  تؼل الديـ ، )بقروت: ئار ابـ كثقر ، 

 . 1ط

 1414لسان العرب ، جؿال الديـ محؿد بـ مـظقر إكصاري، )بقروت: ئار صائر، -

 .3هن(، ط
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لقامع إكقار البفقة وئقاطع إئرار إثرية لشرح الدرة الؿضقة ا عؼد الػرقة -

 ؿس الديـ محؿد بـ  حؿد السػاريـل الحـبؾل، )ئمشؼ: ممئسة الؿر قة، 

 .6م(، ط 1986هن /  1426الخافؼقـ ، ، 

، 1مختصر  قار الؼرا ات. ابـ خالقيف،  بق عبد اهلل الحسقـ بـ  حؿد بـ خالقيف، ط-

 الؼاهرة، مؽتبة الؿتـبل، )ب. ت(.

قر، )الؿؿؾؽة العربقة معاين الؼرا ات، محؿد بـ  حؿد بـ إزهري الفروي،  بق مـص-

 -هن  1416جامعة الؿؾؽ ئعقئ،  -السعقئية،: مركز البحقث ا كؾقة أئاب 

 .1م(،ط 1991

معاين الؼرآن وإعرابف، إبراهقؿ بـ السري  بق إئحاق الزجاج،  الؿحؼؼ: عبد الجؾقؾ - 

 .1م(،ط 1988 -هن  1428عبده  ؾبل،)بقروت: عالؿ الؽتب، 

يحقك بـ زيائ الػرا ، الؿحؼؼقـ:  حؿد يقئػ الـجايت / محؿد  معاين الؼرآن،  بق زكريا-

عؾل الـجار / عبد الػتاح إئؿاعقؾ الشؾبل،)مصر: ئار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، 

 .1ب.ت(، ط

معجؿ مؼايقس الؾغة،  حؿد بـ فارس بـ زكريا ، الؿحؼؼ: عبد السالم محؿد هارون ، -

 م.1979 -هن 1399ئار الػؽر ، 

ئار إحقا   - بق عبد اهلل محؿد بـ الرازي الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي -غقب مػاتقء ال-

 (3هن )ط 1462الرتاث العربل ، بقروت ، 

مؼدمة ا  صقل التػسقر،  بق العباس  حؿد بـ عبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين الحـبؾل، -

 م1982هن/ 1492، 1ئار مؽتبة الحقاة، بقروت، ط

لؿحؿد بـ محؿد بـ يقئػ بـ الجزري ، ئار  -البقـمـجد الؿؼر قـ ومر د الط-  

 .1م ط1999-1462الؽتب العؾؿقة، 
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