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   ال حعاىل:ق

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ 

[2٢آٌةص:]چ

 قال رسٕل اهلل صهى اهلل عهٍّ ٔسهى :

ٍف تىعىمَّـى  ـٍ مى ٍيريكي مَّمىوي" القرآف"خى  كىعى

( ُِٗ/ٔأخرجو البخارم في صحيحو)    
 (.َِٕٓرقـ) 



د
 

 اإلْذاء

اوي بانرتبية ًانزعاية أبي مه ربياوي صغريا ًتعيد:إىل 

 ًأمي أطال اهلل يف عمزييما..،

 .. -حفظيا اهلل -إىل: رفيقة دربي سًجيت انغانية أو حممد 

 ، ًبناتي مجيعا..ًأشزف إىل: ابين حممد

 إىل: إخٌاوي ،ًأخٌاتي، ًعمي ، ًأىهي مجيعا..

 إىل: أحبابي، ًأصدقائي..

 يما..إىل، كم مه نو اىتماو بكتاب اهلل تعهما ًتعه

أًىدي :ىذا انعمم املتٌاضع سائال اهلل أن جيعهو خانصا نٌجيو 

 وافعا مله قزأه.



ه
 

 شكر ٔحقذٌر

الحمد هلل ال أحصي ثناء عميو، فمو الحمد كمو عمى تكفيقو كعكنو ككريـ فضمو حيث كفقني 
 لسمكؾ طريؽ العمـ، كيسر لي االلتحاؽ بجامعة األندلس، كأعانني عمى كتابة ىذا البحث الذم

 چڄڦڦڄچ:كامتثاالن لقكؿ اهلل تعالى، مف اهلل أف يككف مكفقا كمقبكالي عندهرجك أ

ََل َيْشُكُر اللََّو َمْن ََل ": -صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ -كلقكؿ رسكؿ اهلل [٧إبراهٌم:]
صالح بن الدكتكر / فإنني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير، كالًعرفاف، لفضيمة األستاذ(1)"َيْشُكُر النَّاسَ 

الكريـ كعمكمو ،  القرآفأستاذ التفسير المشارؾ، كرئيس قسـ  -حفظو اهلل كرعاه -قاسم الَخمِري
جامعة صنعاء، المشرؼ عمى ىذه الرسالة المتكاضعة ،  -خكالف -بكمية التربية كاآلداب كالعمـك

إلى إخراج الرسالة بيذه مما أدل  ،كسديدة ،عمى ما قدمو لي مف تكجييات مفيدة، كمبلحظات قيمة
كالشكر مكصكؿ كذلؾ ألستاذم الفاضميف ، الصكرة ، فجزاه اهلل عني خيراى في الدنيا كاآلخرة

 .يحي ىادي مجاىدكاألستاذ الدكتكر / ،  عبد المطيف ىائلاألستاذ الدكتكر/  :الكريميف
ما يجعميا بحمة لتفضميما كقبكليما مناقشة ىذه الرسالة كتصكيبيا كتحمميما عناء قراءتيا ب

 أجمؿ كشكؿ أفضؿ.
التي تمثؿ قمعة  ،ال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجامعة األندلس :كما

التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ بالدراسات العميا ضمف كككبة مف اإلخكة  ،مف قبلع العمـ كالمعرفة
، كعمادة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية برقعانأحمد محمد ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتكر/  ،األعزاء

مكصكؿ كذلؾ لعمادة الدراسات العميا كالشكر  ،عبداهلل عبد الرحمن بكيرممثمة باألستاذ الدكتكر /
، كقسـ الدراسات اإلسبلمية كرئيسو األستاذ يحيى عبد الرزاق قطرانممثمة باألستاذ الدكتكر/ 

لؾ لكؿ الكادر األكاديمي كاإلدارم العامؿ في الجامعة، كالشكر كذ ،مطيع محمد شبالة الدكتكر/
، كاالستاذ/ محمد صالح الجرآديكالشكر مكصكؿ كذلؾ لممراجع المغكم ليذه الرسالة الدكتكر/ 

خكاف   ، عبدالغني سعد محفل كأشكر كؿ مف أعانني كساعدني في دراستي كرسالتي مف أىؿ كا 
 .يإبراىيم الخطر ، كخاصة األخ/كزمبلء كمدرسيف

، كالحمد هلل -صمى اهلل عميو كسمـ –كأسأؿ اهلل تعالى أف يكفقني  لخدمة كتابو كسنة رسكلو 
 رب العالميف.

                                                           
: باب في السنن أبك داكد فيك  ،( ُِٖ( رقـ )ٖٓ/ُلـ يشكر الناس ): باب مف األدب المفردأخرجو البخارم في ( (ُ

( َِّ/ٔ: باب شكر المعركؼ ) السنن الكبرىكالبييقي في  ،(ُُْٖ(، رقـ) ِٓٓ/ْشكر المعركؼ )
 .(ُِٕٔ/ِ، كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير )(َُِِّرقـ)



و
 

 يهخص انرسانت

عند  القرآفأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في مباحث مف عمكـ  :تناولت ىذه الدراسة
 المقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة.. :اإلماميف البغكم كالشككاني كتشمؿ

 كفييا التمييد ،كأىمية البحث، كأسباب اختياره، كأىدافو، كخطة البحث.: المقدمة
: كيتضمف ترجمة اإلماـ البغكم كاإلماـ الشككاني كالذم اشتمؿ عمى الفصل األول

مكلدىما، كتبلميذىما، كمشايخيما، كحياتيما كعصرىما، ككفاتيما، كأبرز مؤلفاتيما، كما قيؿ 
 فييما.

و االتفاؽ كاالختبلؼ في أسباب النزكؿ كتكراره، كنزكؿ :  كيتضمف أكجالفصل الثاني
 ، كالمكي كالمدني، كفضائؿ السكر.القرآف، كأكؿ كآخر ما نزؿ مف القرآف

: كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أسماء السكر، كعدد اآليات، الفصل الثالث
 عجاز.كالمحكـ كالمتشابو، كالعاـ كالخاص، كالناسخ كالمنسكخ، كاألمثاؿ، كاإل

: كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في القراءات كالتي تشمؿ قراءات الفصل الرابع
سناد القراءات كما  بو  اختصالصحابة، كالتابعيف، كالمتكاترة، كالشاذة، كالتكجيو، كالترجيح، كا 

 كؿٌّ منيما. 
: كيتضمف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أصكؿ التفسير، كيشمؿ خامسالفصل ال

، كالسنة، كأقكاؿ الصحابة، كالتابعيف، كأقكاؿ المفسريف، ، كالتفسير بالمغة القرآفب التفسير
 كأقكاؿ أئمة المغة ، كالنحك، كالصرؼ، كالببلغة، كالشعر، كالسياؽ.

 : كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.              الخاتمة
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Summary of the message 

Adealt with this study aspects of the agreement and differences in te 

investi gation oof science and the karan when the shrin Baghawi and 

shoking All throught interper teaction of alfatihah and al baqarah and 

al'an'am in clude introduction an five chapters and End.  

 Intro duction. And where the boot and its importance find the 

reasons for his choics and objective for resach plan. 

 First chapter includes translation of the Imam Baghawi and I mam 

and shaking which included on the Birth and his disciples. And chief rams 

and their lires and his time and deaths and prominent works. 

 Chapter . Includes aspects of the agreement and differences in 

the reason forget off and repeat the descent of the Koran and the first and 

another pechs of the Koran and mecca and civil and virtues sawyer. 

 Chapter III includes aspects of and defenses in the names of as 

yuer of the number of verses arbitrator and similar and public and private 

sectors duplicator a brgated and sayings and miracle. 

 Chapter IV. In clades aspects of and differences in the readings 

which include realigns companion and personnel and tense and abnormal 

and guidelines. And penalties and assign the readings what himself alone 

all on each. 

 Chapter Is. In clades aspects of agreement and differences in the 

assets of interpretation of the and includes interpretation of the Koran 

and sunha and sayings companions and personnel and sayings and 

interpreters and Enation languages and interpreter at language and 

grammar and drainage and rhetoric and poet and the race. 

Conclusion. Includes important 

Results and recommendation 
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 المقدمة
كجعؿ صدكرىـ  ،كجعميـ مف خاصة أىمو كأحبابو ،القرآفالحمد هلل الذم نكر قمكب أىؿ 

 .كسخرىـ لخدمتو ،أكعية كتابو، ككفقيـ لتبلكتو آناء الميؿ كالنيار
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ  كحده ال شريؾ لو القائؿ في كتابو  كأشيد أال إلو إال اهلل

 [٢اإلسراء:]چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٹ  ٹ  
كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو أرسمو ربو باليدل كديف الحؽ رحمة لمعالميف كبشيرا لممؤمنيف 

 ،كأتـ بو مكاـر األخبلؽ كمحاسف األفعاؿ ،الرسالة كختـ بو  ،أكمؿ بو بنياف النبكة ،كنذيرا لمكافريف
معارضتو كاإلتياف بسكرة مف مثمو في مقابمتو، ثـ سيؿ  كأنزؿ عميو بفضمو نكرا، كأعجز الخميقة عف

كذكر  ،تبلكتو كيسر عمى األلسف قراءتو، أمر بو كزجر كبشر كأنذر -مع إعجازه-عمى الخمؽ 
المكاعظ ليذكر، كقص عف أحكاؿ الماضيف ليعتبر، كضرب فيو األمثاؿ ليتدبر، كال حصكؿ ليذه 

كالكقكؼ عمى ناسخو كمنسكخو،  ،ة أسباب نزكلو كأحكاموالمقاصد إال بدراية تفسيره كأعبلمو، كمعرف
كبحر عميؽ ال نياية ألسرار عمكمو ك إدراؾ حقائؽ  ،كمعرفة خاصو كعامو ، ثـ ىك كبلـ معجز

معانيو ، كقد حمؿ ىذا عمماء األمة عمى أف يعكفكا عمى دراستو كفيمو كاستنباط أحكامو فأفنكا 
ـ كعمكميـ لتككف كسيمة في إدراؾ حقائقو كدقائقو، كال أعمارىـ في سبيؿ خدمتو، كسخركا معارفي

عجب أف يشتغؿ العمماء بكتاب اهلل فإنو خير ما تصرؼ فيو األكقات، كتبذؿ فيو الطاقات ،لذلؾ 
اجتيد العمماء قديما كحديثا في تدبر كتاب اهلل، كالغكص في بحكر معانيو فاستخرجكا منو دررا، 

فادكا مف مكاعظو دركسا كعبرا، كمف ىؤالء األئمة األعبلـ :اإلماـ كاستنبطكا مف آياتو أحكاما، كاست
ىػ(، في تفسيره ُٔٓأبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغكم الشافعي المتكفى سنة )

المسمى )معالـ التنزيؿ( المشيكر بتفسير البغكم ، ك اإلماـ محمد بف عمي الشككاني المتكفى سنة 
مسمى )فتح القدير( كالذم رأيت أنيما يستحقاف الدراسة كالبحث لمكقكؼ (في تفسيره القَُِٓ)

لسكر )الفاتحة، البقرة،  في تفسيرييما القرآفعمى ما قدماه في ىذا العمـ الشريؼ مباحث مف عمكـ 
 .األنعاـ(

 أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:
 .كالدراسة مف خبلؿ البحث ،االسياـ في خدمة كتاب اهلل -ُ
ككنيما تضمنا  ،في تفسيرم البغكم كالشككاني القرآفة بعض مباحث عمكـ أىمية دراس -ِ

لما في ذلؾ مف تمكيف الباحث مف االطبلع عمى تمؾ المسائؿ  القرآفكثيرا مف مباحث عمكـ 
 كطريقة عرضيا كاالستفادة منيا. 

حيث قد جمعا بيف عممي الركاية كالدراية مع كضكح العبارة  ،القيمة العممية لمكتابيف -ّ
 كسيكلة المعنى، كتكسط حجـ الكتابيف.



ط
 

الكريـ مما يككف عكنا لي  القرآفرغبتي في التخصص في ىذا المجاؿ كاألخذ مف معيف  -ْ
 في حياتي العممية.

 الكريـ. القرآفمف العمـك الميمة في تفسير كفيـ  القرآفعمـك  -ٓ
 أىداف البحث

لبغكم، كالشككاني في التي تناكليا اإلماماف: ا القرآفجمع كدراسة بعض مسائؿ عمـك  -9
 تفسيرييما.
 مف خبلؿ المقارنة كاالستفادة مف ذلؾ. ،بياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف -8
 كمقارنتيا كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما. القرآفإبراز منيج اإلماميف في عمـك  -4

 حدود البحث
ني في )سكرة الفاتحة، كالبقرة، في تفسير اإلماميف البغكم، كالشككا القرآفمباحث مف عمكـ 

 كاألنعاـ(.

 الدراسات السابقة:
ىناؾ عدة رسائؿ في تفسير اإلماـ البغكم أك منيجو، أك القراءات في تفسيره ، أك مقارنة 

بؿ ىنالؾ رسائؿ أكثر في  ،تفسيره مع تفاسير أخرل، ككذلؾ الحاؿ في تفسير اإلماـ الشككاني
عند الشككاني  القرآفأك بعض عمكـ  القرآفسائؿ تناكلت عمكـ تفسير اإلماـ الشككاني ، كىناؾ ر 

 كىي:
محمد فكاز الصميؿ، جامعة اإلماـ  تعند اإلماـ الشككاني:  إيماف بن القرآفعمكـ  -ُ

 القرآفالكريـ كعمكمو، لنيؿ درجة الماجستير في  القرآفمحمد بف سعكد، كمية أصكؿ الديف، قسـ 
  ىػ.ُِْٖ-ُِْٕكعمكمو لمعاـ الجامعي 

اإلماـ الشككاني مفسرىا: محمد حسف الغمارم، كمية الشريعة كالدراسات  :رسالة بعنكاف -ِ
 -ىػُ ََْالشرعية، السعكدية، درجة دكتكراه لمعاـ الجامعي  بلمية بمكة، قسـ الدراسات العميااإلس

 دكف تعميؽ. القرآفـ ، تناكؿ فييا بعض مباحث عمـك َُٖٗ
 البغكم كاإلماـ عند  القرآفكاالختبلؼ في مباحث عمكـ  كأما في ىذا المكضكع أكجو االتفاؽ

 ال يكجد أحد كتب في ىذا المجاؿ .  ،الشككاني حسب عممي كسؤاؿ أىؿ االختصاص اإلماـ
 منيج البحث:

 لقد استخدمت في رسالتي المنيج اإلستقرائي التحميمي المقارف.
 كقد كاف عممي في ىذا البحث كفؽ المنيج اآلتي:



ي
 

جميع ما ذكره اإلماماف في  تضكع قصيراى، كاألمثمة فيو قميمة أكردإذا كاف المك  -ُ
ما يحتاج إلى  تأبيف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ، كأكضح -المكضكع كما ىك في تفسيرييما، ثـ

 تكضيح.
عمى ذكر خمسة أمثمة في االتفاؽ،  تقتصر ا ،إذا كاف المكضكع كبيرا كاألمثمة كثيرة -ِ

إلى بقية المكاضع في اليامش بذكر رقـ اآلية  تنيما، كأشر كخمسة أمثمة في االختبلؼ لكؿ م
 كالسكرة كالصفحة، إال في القراءات كأصكؿ التفسير لكثرتيا حتى ال يتضخـ البحث.

عمى ذكر مثاليف مثؿ: مكضكع التكجيو  اقتصرت ،كمتعددا ،إذا كاف المكضكع كبيرا -ّ
 كاإلسناد في القراءات.

 :الصطبلحية، إال مف حيث ايضاح المعنى، حيثاسترسؿ في التعاريؼ المغكية كا ـل -ْ
 كىي مكجكدة في مصادرىا، كال لزـك لتكرارىا. 

 .قدر األمكاف ترجمت جميع األعبلـ الكارد ذكرىـ في البحث  أكؿ  مرة -ٓ
أذكرىا مختصرة كما  ،قؼ عمى ترجمة كافية  لبعض األعبلـ في كتب التراجـأإذا لـ  -ٔ

 كردت في المصدر.
ف -ٕ في ذلؾ  تعتمدامف آية مع السكرة كرقميا في المتف، ك  ءكانت جز  ذكر اآلية حتى كا 

 عمى مصحؼ المدينة المنكرة لمنشر الحاسكبي.
صحيحيف أك خرجت كؿ األحاديث كاآلثار بحسب استطاعتي، فإذا كاف  الحديث في ال -ٖ
ذا كاف في غيرىما خرجتو مف مصادره تكتفيا ،أحدىما ، كحكمت عميو بذلؾ، لصحة ما فييما، كا 

ذا لـ  أجد الحكـ عمى الحديث مف األكلييف فأنني أذكر حكـ المتأخريفم  .ف خبلؿ أقكاؿ العمماء، كا 
 عزكىا إلى مصادرىا التي ذكرتيا.أكتب السنة فإني إذا لـ أجد األحاديث أك األثار في  -ٗ

 ذكر الصفحة مع الجزء مع رقـ الحديث. -َُ
 اتبعت اآلتي: فإنني، في الفيارس، بالنسبة لتكثيؽ المصادر كالمراجع  -ُُ

اسـ المؤلؼ، تاريخ النشر، اسـ الكتاب، اسـ المحقؽ، رقـ الطبعة، الناشر، مكاف النشر، رقـ 
 الصفحة مع الجزء.

عند ذكر المصدر أكؿ مرة ذكرت اسـ المؤلؼ مع اسـ الكتاب، كبعدىا اكتفيت باسـ  -ُِ
 كالمراجع. المصدر فقط، كمف أراد بقية المعمكمات عميو الرجكع ، إلى قائمة المصادر

كم، كالشككاني، في البحث نظرا لكثرة تكرار كركد ذكر اسـ تفسير اإلماميف البغ -ُّ
ذلؾ بقكلي  البغكم، أك الشككاني، كقصدت تفسيرييما، كذكرت عند العزك إلييما اختصرت 

 الصفحة كالجزء فقط.
 ي:أتبما ي تلتزماكبالنسبة لمفيارس فإنني  -ُْ
 .ذكر اآليات مرتبة حسب السكر كاآليات- أ



ك
 

 ذكر األحاديث مرتبة عمى حركؼ المعجـ.- ب
 ذكر األشعار مرتبة عمى حركؼ المعجـ.- ج
 ذكر األعبلـ مرتبة عمى حركؼ المعجـ.- د

 ذكر المصادر كالمراجع مرتبة عمى حركؼ المعجـ  -ق
 خطة البحث

 فيارس. ستة مقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة ك  :اشتممت خطة البحث عمى
 أما المقدمة فقد ذكرت فييا:

 كأىميتو، كأىدافو، كمنيجو. ،ب اختيار المكضكعأسبا 
 ترجمة اإلماميف: كفيو مبحثاف:الفصل األول: 

 المبحث األكؿ: ترجمة اإلماـ البغكم.
 المبحث الثاني: ترجمة اإلماـ الشككاني.

 ،  كفيو ستة مباحث:المتعمقة بالنزكؿأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ  الفصل الثاني:
 .القرآفالمبحث األكؿ: نزكؿ 

 المبحث الثاني: أسباب النزكؿ.
 المبحث الثالث: تكرار النزكؿ.

 المبحث الرابع: أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ.
 المبحث الخامس: المكي كالمدني.

 السكر.بعض المبحث السادس: فضائؿ 
 ، كفيو سبعة مباحث:المتعمقة بالنصأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ  الفصل الثالث:

 المبحث األكؿ: عدد اآليات.
 المبحث الثاني: أسماء السكر.

 المبحث الثالث: المحكـ كالمتشابو.
 المبحث الرابع: الخاص كالعاـ.

 المبحث الخامس: الناسخ كالمنسكخ.
 المبحث السادس: األمثاؿ.
 المبحث السابع: اإلعجاز.

 كفييا أربعة مباحث: ،القراءاتب المتعمقةأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ  الفصل الرابع :
 ألكؿ: قراءات الصحابة كالتابعيف.المبحث ا

 المبحث الثاني: القراءات المتكاترة كالشاذة.



ل
 

 المبحث الثالث: الترجيح كالتكجيو في القراءات.
 بو كبلى منيما. اختصالمبحث الرابع: اإلسناد في القراءات كما 

 حث:كفيو خمسة مبا  ،التفسيرفي مصادر  المتعمقةأكجو االتفاؽ كاالختبلؼ  الفصل الخامس:
 كالسنة. القرآفالمبحث األكؿ: التفسير ب

 المبحث الثاني: التفسير بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف.
 كأقكاؿ أئمة المغة. لثالث: التفسير بأقكاؿ المفسريف المبحث ا

 الصرؼ كالببلغة.ك المبحث الرابع: التفسير بالنحك 
 المبحث الخامس: التفسير بالشعر كالسياؽ كاستنباط المعنى.

 كفييا أىـ النتائج كالتكصيات. تمة:الخا
 كتشتمؿ عمى اآلتي: :الفيارس

 أكالن : فيرس اآليات.
 ثانيان: فيرس األحاديث كاآلثار.

 ثالثان: فيرس األشعار.
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.رابعان: 

 خامساى: فيرس المصادر كالمراجع.
 سادساى: فيرس المكضكعات.



-1-
 

 
 
 
 
 

 والشوكاني البغوي نياألول: ترجمة اإلمام فصلال
 مبحثان: وفيو

المبحث األول: ترجمة اإلمام البغوي

 المبحث الثاني: ترجمة اإلمام الشوكاني
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 المبحث األول: ترجمة اإلمام البغوي
 ة مطالب:خمس وفيو

 .مكلده ، كاسمو ، كنسبتو :المطمب األول
 .شيكخو، ك كطمبو لمعمـ ، نشأتو  :المطمب الثاني

 .كفاتو، ك مؤلفاتو ، ك  تبلميذه :ثالثلمطمب الا
 .بيئتو كعصره :رابعالمطمب ال
 فيو. صفاتو كأقكاؿ العمماء :خامسالمطمب ال
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 مولده ، واسمو ، ونسبتو :المطمب األول
 : مولدهأواًل: 

ر يشي أجد ما معظـ المصادر التي ترجمت لئلماـ البغكم لـمف خبلؿ اطبلعي عمى 
 ّّْ :كلد سنة نوإ :قاؿ في معجـ البمداف (ُ)ف ياقكت الحمكمأة التي كلد فييا غير إلى السن

 .             (ِ)ىػ
 .(ْ)ىػ ّْٔ: عبلـ إلى أنو كلد سنةفأشار في األ (ّ)ما الزركميأك 

لييا نسبتو كىي مف ببلد خراساف ،كلد في بمدة بغشكر أك بغكقد   .(5)كا 
 :، ولقبوثانيًا : اسمو ، ونسبتو

بف محمد  محمد الحسيف بف مسعكد أبكلحافظ الفقيو المجتيد محي السنة ا اإلماـ ىك
، وأبيكبيعيا كىي صنعة  ،(ٔ)مؿ الفراءالفراء نسبة إلى عكقيؿ لو  ،كم الشافعيغى الفراء البى 

بيف  ٕ))إلى بمدة بخراسافكىذه النسبة  ،كاكالبغكم بفتح الباء المكحدة كالغيف المعجمة كبعدىا ك 
  .غشكربغ كب :رآة يقاؿ لياىى ك كى رٍ مى 

كمحي ، ركف الديف :منيا مو كزىده كعمموكثيرة تدؿ عمى فض لقابفمو أ :ولقابأكأما 
 .ٖ))ظيير الديفك  ، اإلسبلـشيخ ك  ،لبدعةكقامع ا ،السنة

                                                           

أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل، الركمي الحمكم : أسر مف ببلده صغيران، كابتاعو ببغداد رجػؿ تػاجر، ثػـ ( ىك: ُ)
ق ، فػي ِٔٔق ، بػببلد الػرـك كتػكفي سػنة:ٕٓٓأعتؽ، لػو عػدة مؤلفػات مػف أشػيرىا معجػـ البمػداف، كلػد سػنة: 

 (.ُِٕ/ٔ)وفيات األعيان حمب. ينظر: ابف خمكاف:
 (.                                                                                 ْٖٔ/ُ) معجم البمدان: ياقكت الحمكم: ينظر (ِ)

ىػػ ُّٔٗكأصػمو مػف دمشػؽ، كتػكفي سػنة:   ،ىػ في بيػركتَُُّ :ىك: خير الديف محمكد الزركمي: كلد سنة ((ّ
 (.ِٕٔ/ٖحيث ترجـ لنفسو) الماألع،مؤرِّخ، دبمكماسي، شاعر. ينظر في كتابو: 

 (.ِٗٓ/ِ) ( ينظر: المصدر نفسوْ)
  ( ينظر: المصدر نفسو.ٓ)

فراء: جمكد بعض . ذا الجبة فاسميا الفركة  الفرككالفركة: معركؼ الذم يمبس، كالجمع فراء، فإذا كاف  الفرك( (ٔ
(، ُّٔ/ٔ) لسان العربنظكر: ابف م ينظر: الحيكاف كالثعمب كالدب تدبغ كيتخذ منيا مبلبس لمدؼء كلمزينة.

 (.ٖٔٔ/ِ) المعجم الوسيطمجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى، كآخركف(:  ك
: بػػبلد كاسػػعة أكؿ حػػدكدىا ممػػا يمػػي العػػراؽ، كآخػػر حػػدكدىا ممػػا يمػػي الينػػد كتشػػتمؿ عمػػى أميػػات مػػف خراسااان( ٕ)

كأبيػكرد كسىػرىٍخس( كمػا يتخمػؿ ذلػؾ مػف المػدف التػي دكف  الببلد منيا: )نيسابكر كىرآة كمىٍرك كبىٍمػخ كطالقػاف كنىسىػا
. -رضػي اهلل عنػو-أكثر ىذه الببلد عنػكة كصػمحا فػي أيػاـ الخميفػة عثمػاف بػف عفػاف   نير جيحكف، كقد فتحت

                                   (.َِٓ/ِ) معجم البمدانينظر: 
 سااير أعااالم الناابال (،  كشػػمس الػػديف الػػذىبي: ُّٔ/ِ)وفيااات األعيااان (، ْٖٔ/ُ)معجاام البماادان( ينظػػر:  (ٖ

                                                                                      (.                                                                                                                           ِٗٓ/ِ) األعالم(، كّْٗ/ُ)
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 ، وشيوخو وطمبو لمعمم، نشأتو  :المطمب الثاني
 :وطمبو لمعمم، شأتون: أوالً 

كجد كاجتيد في  ،فييا يطمب العمـ مف العمماء كري شي غٍ في بمدتو بى  األكلىنشأ حياتو 
 لبللتقاءإلى البمداف يرحمكف -العمماء  كما كانت عادة -بدأ رحبلتو العمميةثـ  ،تحصيؿ العمـ

إلى برز رحبلتو العممية  كانت أخذ المزيد مف عمميـ كسمتيـ كمف أك   ،بعدد كبير مف العمماء
حسيف بف محمد تفقو عمى يد شيخيا القاضي الك  ،فييا التي كاف أكثر مككثوك  ،(ُ)مرك الركذ

لتقاء مرا معيكدا في حياة العمماء لبلأالرحمة في طمب العمـ قد كانت ك  ،ِ))المركذم الشافعي
لـ تذكر المصادر إال القميؿ عف نشأتو ، ك مما عندىـ مف العمكـخذ بأكبر عدد مف العمماء كاأل

 ،ف المدينة مشيكرةفي العمـ ،أل بغكم لـ يكف ليا باعكلعؿ السبب في ذلؾ أف أسرة ال ،األكلى
أبك ك  ،(ْ)بغكم الالقاسـ  أبكك  ،(ّ)بف منيع البغكم  أحمد :نجبت العديد مف العمماء أمثاؿأك 
ه أبك كاف فقد  ،كف السبب أنو نشأ في أسرة فقيرةربما يك أك ،(ٓ)حكص محمد بف حياف البغكماأل

 ،(ٔ)رىاك اج خراساف كما اؽ إقميـفي نطإال رحبلتو العممية لـ تكف كلذلؾ ، يعمؿ الفراء كيبيعيا
تسعت لـ يدخؿ بغداد عاصمة الخبلفة كلك دخميا ال: " إلى أنو في طبقاتو (ٕ)السبكيشار أكقد 

 . ٖ))"ترجمتو
                                                           

المرك: الحجارة البيض تقتدح بيا النار كالػركذ ىػك: بالفارسػية النيػر، فكأنػو مػرك النيػر: كىػي مدينػة قريبػة مػف ( (ُ
مػػرك الشػػاىجاف بينيمػػا خمسػػة أيػػاـ، كىػػي عمػػى نيػػر عظػػيـ فميػػذا سػػميت بػػذلؾ، كىػػي صػػغيرة بالنسػػبة إلػػى مػػرك 

 (.ُُِ/ُ) معجم البمدانمركركذم كمٌركذم. ينظر: سبة إلييا الناألخرل، خرج منيا خمؽ مف أىؿ الفضؿ 
فقيػػػو خراسػػػاف كشػػػيخ الشػػػافعية فػػػي زمانػػػو المعػػػركؼ  :أبػػػك عمػػػي الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد المػػػركذمىػػػك:  (ِ)

كاف إمامان كبيران صنؼ في األصكؿ كالفركع كالخبلؼ، كلػـ يػزؿ يحكػـ بػيف  ،بالقاضي صاحب التعميقة في الفقو
 (.ُّْ/ِ) وفيات األعيانبمرك ركذ. ينظر:  قِْٔ:كيفتي حتى تكفي في سنة ،سالناس كيدرِّ 

كجمػع  فػي طمػب العمػـ  كأصمو مف مرك الػركذ رحػؿ ،اإلماـ الحافظ، الثقة أبك جعفر البغكم، ثـ البغدادمىك: ( ّ)
 (.ّْٖ/ُ)سير أعالم النبال ىػ. ينظر: ِْْ :ىػ كمات سنةَُٔ :كلد سنة ،كصنؼ المسند

في بد اهلل بف محمد بف عبد العزيز: الحافظ اإلماـ الحجة مسند العصر أبك القاسـ البغكم األصؿ، كلد ع( ىك: ْ)
 (.َْْ/ُ)سير أعالم النبال ق. ينظر: ُّٕ :سنة تكفي فيياك  ،قُِْ :سنةبغداد 

مػد . ينظػر: أحقِِٕ :مػات سػنة ، سػكف بغػداد : كػاف ثقػة، كثبتػا،محمد بف حيػاف أبػك األحػكص البغػكم ( ىك:ٓ)
 (.ُّٕ/ِ) رجال صحيح مسممبف عمي أبك بكر بف منجكيو: 

، (ّْٗ/ُ)أعالم النبال  سيرك(، ُّٔ/ِ)وفيات األعيانك ،(ْٖٔ/ُ)،دانممعجم البلبلستزادة: ينظر: ( ٔ)
 .   (ِٗٓ/ِ)األعالمك

احػث، كلػد ىك: تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي أبك نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الب( ٕ)
 ىػػػ. ينظػػر: ُٕٕ :ىػػػ، كانتقػػؿ إلػػى دمشػػؽ مػػع كالػػده، فسػػكنيا كتػػكفي بيػػا بالطػػاعف سػػنةِٕٕ: سػػنةفػػي القػػاىرة 

 (.ُْٖ/ْ)  األعالمك (،َِٗ/ُٗ) الوافي بالوفياتصبلح الديف خميؿ أيبؾ الصفدم: 
 (.ٕٔ/ٕ) طبقات الشافعية الكبرى( ٖ)
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 .  ِ))"أداء فريضة الحجنو لـ يتمكف مف أإلى : "(ُ)يالذىبككذلؾ قاؿ 
كقد ، عدـ قدرتو كاستطاعتوالسبب في ذلؾ  د يككفقف ،مامتو كفضمو كاتساع عمموإرغـ 

رىا كاجتيد في تحصيؿ العمـ حتى صار إماما في ك اطاؼ كارتحؿ في ببلد خراساف كما ج
ثبات كالحفاظ كركل األيكخ مف العمماء كالش اى كثير  كقد سمع  ،كالحديث كالفقو القرآفعمكـ 
كاتسعت  ،تبلميذهر مف كركل عنو الكثي ،الحقا عند الكبلـ عف شيكخو أذكركما س ،عنيـ
قباؿ عمييا كاالستفادة كالتعمـ باإلىتماـ بيا االكلذلؾ القت مؤلفاتو ئرتو بالعمكـ كبرع فييا دا

 .(ّ)منيا
 : (4)وخويشثانيًا : 

ذكر أس ،ل عنيـك كر خذ العمـ منيـ أف ف العمماء الذيالبغكم بعدد كبير م اإلماـلقد التقى 
 :اآلتيكىـ ك ،بعضا منيـ

 تكفيبرز مشايخو أكىك  ،صاحب التعميقة مكذر محمد الم حسيف بفالالقاضي  -ُ
 .(ٓػ)قِْٔ :سنة

 .(ٔ)زماالحسف محمد بف محمد الشير  أبك -ِ
الشيخ، الصدكؽ، مسند ىراة، ككاف صالحا،  المميحي أحمدعبدالكاحد بف  عمر أبك -ّ

 .(ٕ)ػىّْٔ :تكفي سنةأكثر عنو الركاية 

                                                           

اتقػف الحػديث كرجالػو  ،األمػاـ العبلمػة الحػافظ :بف قايمػاز شمس الديف الذىبي محمد بف أحمد بف عثمافىك: ( (ُ
. ينظػر: محمػد بػف شػاكر قْٖٕ، كتػكفي سػنة  قّٕٔ: كعػرؼ تػراجـ النػاس ، كلػد سػنة ،كنظر عممػو كأحكالػو

 (.ُّٓ/ّ) فوات الوفياتبف أحمد الممقب بصبلح الديف: 
 (.َِٓ/ُُ) تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واألعالم ( الذىبي: ِ)
طمحة بف ك (، ِماجستير ) رسالة  ،البغوي ومنيجو في التفسيرينظر: عفاؼ عبد الغفكر حميد: لبلستزادة: ( ّ)

( ، ْٔرسالة ماجستير )، منيج اإلمام البغوي في عرض القرا ات واثر ذلك في تفسيرهمحمد بف تكفيؽ: 
مام البغوي جمعا ودراسة من سورة القرا ات القرآنية في تفسير معالم التنزيل لإلفيد سعكد معيكؼ العنزم: ك 

 (.ٗماجستير في التفسير )رسالة ، الفاتحة إلى آخر سورة النسا 
(، أف البغػكم ٗٔ -ِْ/ُذكر الباحث عمي بادحداح في رسالتو الماجستير البغػكم كمنيجػو فػي شػرح السػنة)  (ْ)

عػدتيـ  فتكػكف ،شػرح السػنةسمع أحاديث الكتاب مف سبعة كسبعيف شيخا يضاؼ إلييـ ثبلثة لـ يػرك عػنيـ فػي 
ثمػػانيف شػػيخا ، كقػػد طبعػػت ىػػذه الرسػػالة بعنػػكاف المػػدخؿ إلػػى شػػرح السػػنة.  نقػػبل مػػف  طمحػػة بػػف محمػػد تكفيػػؽ 

 (.ِٔ)منيج اإلمام البغوي في عرض القرا ات وأثر ذلك في تفسيره
 (.َِٓ/ ُُتاريخ اإلسالم)ك(، َْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  ( ينظر: ٓ)

 (.ّٖ/ْ)  الحفاظ تذكرة الذىبي:ك (، ٕٔ/ٕ) الكبرى طبقات الشافعيةك(، َْْ/ُٗ)م النبال سير أعالينظر: ( (ٔ
 (.َْٔ/ِ) العبر في خبر من غبرالذىبي: ك (، ِٓٓ/ُٖ) سير أعالم النبال  ( ينظر: (ٕ
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العبلمة الكرع، القدكة جماؿ  إلماـاكدم ك اعبد الرحمف بف محمد الدالحسف  أبك -ْ
 . (ُ)شيخ خراساف عمما كفضبل كجبللة كسندا  اإلسبلـ
 كاف فقييا فاضبل، ،المعركؼ: بشيخ الحجاز الحسف عمي بف يكسؼ الجكيني أبك  -ٓ

 .(ِ)ػقّْٔ :تكفي سنة
 .(ّ)الفضؿ زياد بف محمد الحنفي أبك -ٔ
 .(ْ)نصر الككفاني أبيبف  أحمد -ٕ
ه، ف ىذا رئيس مرك الركذ، الذم عـ فضمو خراساف، ببر كاف حسا :حساف المنيعي -ٖ

 .(ٓػ)قّْٔ :تكفي سنة ،، ككاف يكسك في العاـ نحك ألؼ نفسكأفضالو، كأنشأ الجامع المنيعي
 .(ٔ)ػ ىّْٔتكفي سنة مسند خراساف،  :بيابكر محمد بف عبد الصمد التر  أبك  -ٗ
 .(٧ػ)قْٔٔ: تكفي سنة :الصيرفي أحمديعقكب بف  -َُ
الحافظ الزاىد  اإلماـالمؤذف  :الصكفي رمبك ابف عبدالممؾ النيس دأحمصالح  أبك -ُُ

 .(8ػ)قَْٕ: تكفي سنة ،المسند محدث خراساف، خرج ألؼ حديث عف ألؼ شيخ لو
                   تكفي ،الفقيو العبلمة اإلماـر، بك امفتي نيس :عبد الباقي بف يكسؼتراب  أبك -ُِ
 .(٢ػ)قِْٗ :سنة 

 .(10)ي  انً اشى عمر بف عبد العزيز الفى  -ُّ
 .(11)ي  انً جى زى كٍ بف مكسى الجى  أحمدصمد بف محمد عبد اهلل بف عبد ال أبك -ُْ
ي  قً رى محمد بف الفضؿ بف جعفر الخى  عبد اهلل أبك -ُٓ

(12). 
 .(13)ي  كسً بد اهلل بف محمد المعمـ الط  جعفر محمد بف ع أبك -ُٔ

                                                           

 (. ٕٔ/ٕ)الكبرى طبقات الشافعيةك(، ّٕ/ْ) طبقات الحفاظك(، َْْ/ُٗ)سير أعالم النبال  ( ينظر: (ُ
 (.ٕٔ/ٕ) الكبرى طبقات الشافعيةك(، ّٖ/ْ) الحفاظ تذكرة ك (،َْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  ظر: ( ين(ِ
 (.ٕٔ/ٕ)  الكبرى طبقات الشافعية ك (،َْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  ( ينظر: ّ)
 .( ينظر:  المصدريف نفسييماْ)
 .المصدريف نفسييما ( ينظر: ٓ)
 .( ينظر: المصدريف نفسييمأ)
 (.  ٕٔ/ٕ) الكبرى طبقات الشافعيةك(، ّٖ/ْالحفاظ) تذكرة ك(،َْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  ينظر: ( ٕ)
 (. ُْٗ/ُٖ) سير أعالم النبال ك( ُْْ/ُِ) البداية والنيايةإسماعيؿ بف عمر بف كثير: ينظر: ( ٖ)
 (.ُٕ/ُ)مقدمة التفسير البغكمينظر:  (ٗ)
 .صدر نفسوالم ينظر: ( َُ)
 .نفسو رصدالم( ينظر: ُُ)
 نفسو. رصدالم ( ينظر: ُِ)
 .صدر نفسوالم ( ينظر: ُّ)
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 وفاتو، و مؤلفاتو ، و  تالميذه: ثالثالمطمب ال
 : تالميذهأواًل: 
مف طمبة العمـ عداد كثيرة أ يوقبؿ عمأمغ اإلماـ البغكم مبمغا كبيرا في العمـ ، لذلؾ بلقد 

 :ذكرىـ اآلتياألعبلـ منيـ  ،كالسماع كالركاية عنو ،نولتمقي العمـ م
ر بك امف أىؿ نيس ،الكاعظ :الطكسي منصكر محمد بف أسعد بف حفده العطارم أبك -ُ

سمع  ،الديف كأعبلـ الفقياء المشيكريف كاف مف أئمة، ق ْٖٔ :كأصمو مف طكس كلد سنة
 .(ُ)ىػٕٓٓ :تكفي سنة ،عالـ التنزيؿكم ،كحدث عنو بشرح السنة ،الكثير مف شيخو البغكم

الشيخ،  :انيدى مى جعفر محمد بف عمي بف محمد الطائي اليى  أبيالفتكح محمد بف  أبك -ِ
 ى نصيب مف العمـككاف يرجع إل ،افدبيم ػىْٕٓ :سنة كلد ،الصالح الكاعظ، المحدث اإلماـ

 .(ِ)ػى ٓٓٓ :اف سنةدمى ، تكفي: بيى (فقو، كحديث، كأدب، ككعظ )
مف ركل  آخركىك  :النكقاني الشافعي أحمدالمكاـر فضؿ اهلل بف محمد بف  أبك -ّ

 .(ّ) ىػ ََٔ :ةعنو باإلجازة، تكفي سن

كاف إماما فاضبل  ،ػىْٖٓ :كلد سنة :البغكم اإلماـالحسف بف مسعكد البغكم أخك  -ْ
ككاف أخكه الحسيف قد رباه كأحسف تربيتو كلقنو الفقو  ،محفكظيفا لطيفا رقيؽ الطبع كثير الظر 

ككاف  :قاؿ كأجاز لي جميع مسمكعاتو، قيؿ ،لك اككاف مصيبا في الفت ،حتى حفظ المذىب
 .(ْ)ػىِٗٓ: بمرك الركذ سنة تكفي ،عمى الثمج ةالناس يمشكف في تشييع جنازتو حفا

كىك إماـ  :الميثيهلل بف عبد الرحمف بف الحسيف بف محمد عبد الرحمف بف عبد ا -ٓ
 .(ٓ)ي الشافع كرع، حافظ لمذىب

 .(ٔ)ىػْٔٓ :، تكفي سنةتبلميذهكىك مف كبار  :مقاتؿ الديممي أبكر بف فزككه ك امث -ٔ
  .(ٕ)قٗٓٓ:تكفي سنة :الزاغكلي بف محمد بف الحسيف محمد بف الحسيف -ٕ
 .(ٖ)ىػ ِْٓ :تكفي سنة :ميالعباس النعي أبيعبد الرحمف بف عمي بف  -ٖ

 
                                                           

 (.ِٗ/ٔ) الكبرى طبقات الشافعيةو  (،ُْْ/ُٗسير أعالم النبال )ينظر:  (ُ)
 (.ٕٔ/ٕ) الكبرى طبقات الشافعيةك(، ُْْ/ُٗسير أعالم النبال )( ينظر: ِ)
 .المصدريف نفسييما( ينظر: ّ)
 (. ٖٔ/ٕ) الكبرى شافعيةطبقات الك(، ْْٕ/ُُ)تاريخ اإلسالم ( ينظر: ْ)
 (.ُْٖ/ٕ) الكبرى طبقات الشافعية ( ينظر: ٓ)
 (.ِٕٕ/ٕالمصدر نفسو)  ينظر: ( ٔ)
 (.ٗٗ/ ٔ)نفسو المصدر ( ينظر: ٕ)
 (.ُّٓ/ ٕ )نفسو المصدر (ينظر: ٖ)
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 .(ُ)ػى َْٓ :تكفي سنة :الفتح البامنجي أبك أحمدبف يكسؼ بف  أحمدمسعكد بف  -ٗ
تكفي  :عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف إبراىيـ بف مكسى الفارسي ثـ السرخسي -َُ

 .(ِ)ػىٓٓٓ :سنة
 .(ّ)ػىٔٓٓ: تكفي سنة :عبد اهلل الشاشي أبكمحمد بف عمر بف محمد بف محمد  -ُُ
 تكفي :ـ البامنجي الخطيبالغنائ أبكبف يكسؼ  أحمدبف يكسؼ بف  أحمدبف  أسعد -ُِ

 .(ْ)ىػْٖٓ :سنة
 .(ٓ)عبد الرحمف بف عمر األصفر البامنجي -ُّ
 .(ٔ)شاكر التكريتي أبكخمؼ بف سعد  محمد بف -ُْ
كغيرىـ (ٕ)الرازم لحسف بف عمي كالد الفخرضياء الديف عمر بف الحسيف بف ا -ُٓ
 كثير.

 :وعة والمخطوطةالمطب مؤلفاتو :ثانياً 
كقد  ،صكلوأك  ،كالفقو ،كالسنة ،القرآفكعمكـ  ،كمتنكعة في التفسير لو مؤلفات كثيرة

 : اآلتيكىي منيا بعضا ذكر سأ ،اال عميياقبإكالقت  ،كذاع صيتيا ،اشتير بعضيا
في ىذا  راسةكىك محؿ الد (ٖ)المشيكر بتفسير البغكم ،معالـ التنزيؿ في التفسير -ُ
 .في ثمانية أجزاء ، كىك مطبكعالبحث
 .(ٗ)صمى اهلل عميو كسمـ راألنكار في شمائؿ النبي المختا -ِ
 .(َُ)بيف الصحيحيف الجمع -ّ
 .(ُُ) شرح السنة -ْ

 
                                                           

 (.ِٔٗ/ ٕ ) الكبرى طبقات الشافعية( ينظر: ُ)
 (.ُٕٓ/ ٕ)المصدر نفسو (ينظر: ِ)
 (.ُٓٔ/ٔ)نفسو المصدر ينظر:  (ّ)
 (.ُْ/ ٕ) نفسو المصدر ينظر:  (ْ)
 (.ُٕٗ/ ٕ)  نفسو المصدر ( ينظر: ٓ)
 (.َُّ/ٔ) نفسو المصدر ( ينظر: ٔ)
 (.ٓٔ/ِ) طبقات الشافعيةأبك بكر بف أحمد بف محمد ابف قاضي شيبة: ( ينظر: ٕ)
(، كحػػاجي ْٕٓ) يذياال طبقااات الحفاااظ لمااذىب (،  ك جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي:ّٕ/ْ) الحفاااظ تااذكرة ( ينظػػر: ٖ)

 (.ّْْ/ُ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخميفة: 
 (.ُِٗ)ص مدرسة الحديث في مصر (، كمحمد رشاد خميفة:ُٓٗ/ُ) كشف الظنونينظر:  (ٗ)
 (.ٗٗٓ/ُ) كشف الظنونك(،: ُّٔ/ِ) وفيات األعيان(، َْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  ( ينظر: َُ)
 (.ََُْ/ِ) كشف الظنون(، ُّٔ/ِ) وفيات األعيان(، ّْٗ/ُٗسير أعالم النبال ) ( ينظر: ُُ)
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 . (ُ)بيح السنة امص -ٓ
 .(ِ)حكاـ في الفركع عمى المذىب الشافعي كىك بالمغة الفارسية ترجمة األ  -ٔ
 .(ّ)التيذيب في الفركع  -ٕ

 .( ْ)ربعكف حديثااأل -ٖ
 .(ٓ)ع الشافعية الكفاية في فرك  -ٗ
 .(ٔ) ءةاالقر الكفاية في  -َُ
 .(ٕ)كل البغكمافت -ُُ
 .  (ٖ)رشاداإل -ُِ

 : وفاتو :ثالثاً 
 :سنة تكفينو أ لغالبكا ،ىػُٔٓ :ىػ كسنةَُٓ :في سنة كفاتو بيف سنةالعمماء اختمؼ 

ضي كدفف جنب شيخو القا ،ىػ  بمرك الركذُٔٓ:سنةتكفي في شكاؿ " قاؿ الذىبي: ىػ،ُٔٓ
ىػ َُٓ :تكفي في شكاؿ سنة": (َُ)كقاؿ ابف خمكاف (ٗ)"كسبعيف سنة  كعاش بضعا ،حسيف

 .(ُِ)"كقبره مشيكر ىناؾ ،(ُُ) طَاَلَقانُ لابمرك الركذ كدفف عند شيخو القاضي حسيف بمقبرة 
 

                                                           

 (.ِٗٓ/ِ) واألعالم(، ُٖٗٔ/ِ)كشف الظنون ( ينظر: (ُ
 (.ّٕٗ/ُ)كشف الظنونينظر:  (ِ)
 (.ُٕٓ/ُ) كشف الظنون(، كَْْ/ُٗ)سير أعالم النبال  ( ينظر: ّ)
 (.َْْ/ُٗ)سير أعالم النبال ينظر:  (ْ)
 (.ُْٖٗ/ِ) كشف الظنون ( ينظر: ٓ)
 (.ُْٗٗ/ِالمصدر نفسو)ينظر:  (ٔ)
 (.ُُِِ/ِالمصدر نفسو ) ينظر:  (ٕ)
 (.ُ/ُالمصدر نفسو )  ينظر:  (ٖ)

 (.ِْْ/ُٗ)سير أعالم النبال ( (ٗ
ق فػػي إربيػػؿ َِٔ(، كلػػد سػػنة: وفيااات األعيااانأحمػػد بػػف محمػػد ابػػف خمكػػاف البرمكػػي: صػػاحب كتػػاب )( ىػػك: (َُ

ىػػػ. ينظػػر: ِٕٔ، تػػكفي بدمشػػؽ سػػنة:  فيػػو سػػتر كحمػػـ كعفػػك ،اكػػاف كريمػػا جػػكادا ممػػدكح بػػالقرب مػػف المكصػػؿ،
 (.َِِ/ُاألعالم)(، كَِِ/ٕ)الوافي بالوفيات

ُُ) ): بمدة بخراساف بيف مرك الركذ كبمخ، بينيا كبيف مرك الركذ ثبلث مراحؿ، كمقدارىا نحك ثمث بمخ.  طىالىقىافي
 (.ٔ/ْ)ينظر: معجم البمدان

 (.ُّٔ/ِ) وفيات األعيان ((ُِ
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 بيئتو وعصره :رابع المطمب ال
 عصر ظيكر الدكلةكىك  ،(ػىُٔٓ -ػىّّْ)يالبغكم بيف عام اإلماـعاش 

( ثـ بغداد عاصمة ػىَّْ) :عاـ الن أك قكتيا كسيطرتيا عمى خراساف  كاشتداد (ُ)السمجكقية
خميفة العباسي بطمب مف ال (ِ)بؾ ؿػ( عندما دخميا طغر ىْْٕ):عاـ ثانيان الخبلفة العباسية 
، كالتي كانت الخبلفة العباسية قد كصمت إلى مرحمة كبيرة مف الضعؼ (ّ)القائـ بأمر اهلل
ية عف اإلسبلمميفة إال بغداد كالسكاد كاستقمت باقي البمداف لمخ لـ يبؽ حتى ،كالكىف كالتمزؽ

 ةنشأ  :خراساف حيث :، كسيطرت عدة دكيبلت كقبائؿ عمى ببلد المشرؽ التي منياالخبلفة
فة مف دكر إال حضكر يلمخم كلـ يبؽ ،عمى الحكـ في بغداد (ْ)البغكم، كاستكلى بنك بكيو اإلماـ

 ،مممكتوشؤكف  كيعطييـ اليدايا كيفكض إلييـ ،الخمع فيخمع عمييـ ،تكلية السبلطيف لمحكـ
 يثـ ضعؼ سمطاف بن ،ف يخطب ليـ عمى المنابرأك  ،بأسمائيـكيأمر بضرب السكة  ،كرعيتو
صحاب فكر باطني ألقرف الخامس ، كقد كاف بنك بكيو ائؿ اأك ك  ،القرف الرابع خراأك بكيو، 

بكيو ،  ينيكا حكـ بنأغداد ك جقة برافضي شجعكا الرفض كانتشر في عيدىـ ، حتى دخؿ السبل
 :مكر ىيأثبلثة  -البغكم اإلماـعصر  كىك-، ىـ ما تميز بو عيد السبلجقةأكمف 

                                                           

در السػبلجقة مػف قبيمػة قنػؽ التركمانيػة، كتمثػؿ مػع ثػبلث كعشػريف قبيمػة أخػرل مجمكعػة القبائػؿ التركمانيػة ( ينحُ)
المعركفػػة بػػػ الغػػز فػػي منطقػػة مػػا كراء النيػػر كالتػػي نسػػمييا اليػػـك )تركسػػتاف(، كالتػػي تمتػػد مػػف ىضػػبة منغكليػػػا 

سيبيرية شماالن إلى شػبو القػارة الينديػة كشماؿ الصيف شرقان إلى بحر الخزر )بحر قزكيف( غربان، كمف السيكؿ ال
كفػػارس جنكبػػػان، تحركػػػت ىػػذه القبائػػػؿ فػػػي النصػػؼ الثػػػاني مػػػف القػػرف السػػػادس المػػػيبلدم باإلنتقػػاؿ مػػػف مكطنيػػػا 

دولة السالجقة وبروز مشروع  :األصمي نحك آسيا الصغرل في ىجرات ضخمة. ينظر: عمي محمد الصػبلبي
 (.ُٗ) الصميبي إسالمي لمقاومة التغمغل الباطني والغزو

ىػ،  ككاف حميمػا ضػابطا لمػا  ّٖٓىك: محمد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ: أكؿ ممكؾ الدكلة السمجكقية كلد سنة:  (ِ)
يتكاله دينا، كىك: الذم رد ممؾ بني العبػاس، بعػد أف كػاف اضػمحؿ كزالػت دعػكتيـ مػف العػراؽ كأزاؿ ممػؾ )بنػي 

: وفياااات األعياااانسػػػنة. ينظػػػر:  َّأك ِٓكمػػػدة ممكػػػو  ىػػػػ،ْٓٓبكيػػػو( مػػػف العػػػراؽ كغيػػػره، تػػػكفي بػػػالرم سػػػنة: 
 (.َُِ/ٕواألعالم)( ّٔ/ٓ)

ىػػ ،  ْٕٔ :كتػكفي سػنة ،ىػػِِْ:ػ كلي الخبلفة سػنة،قُّٗكلد سنة: :أبك جعفر عبد اهلل بف القادر باهلل ( ىك:ّ)
ػػا، قػػ ػػا، ديننػػا، زاىػػدنا، عاًلمن ، ممػػيح الكجػػو، أبػػيض، مشػػربنا حمػػرة، حسػػف الجسػػـ، كرعن  -كم اليقػػيف بػػاهللكػػاف جمػػيبلن

، كثيػػر الصػػدقة كالصػػبر، لػػو عنايػػة بػػاألدب، كمعرفػػة حسػػنة بالكتابػػة، مػػؤثرنا لمعػػدؿ كاإلحسػػاف كقضػػاء -تعػػالى
 (.ِٖٗ) تاريخ الخمفا . ينظر: جبلؿ الديف السيكطي: الحكائج، ال يرل المنع مف شيء طمب منو

 ،ىػػ َِّ :ـ بكيػو بػف شػجاع، بػدأ نفػكذىـ عػاـيعكدكف إلى ببلد الديمـ )جنكب بحر قزكيف( كأكؿ مف برز مني( ْ)
ككصػمكا إلػى قمػة المجػػد كالسػمطاف كالنفػكذ، كانتيػػى حكميػـ عنػدما اقػػتحـ السػبلجقة بغػداد كانيػػكا حكػـ بنػي بكيػػو 

: موجز التاريخ االسالمي مناذ عياد آدم عمياو الساالم )تااريخ ماا ىػ. ينظر: أحمد معمكر العسيرمْْٕ: عاـ
 (.ِِٗ)قبل االسالم( إلى عصرنا 
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  .خرلاألفكار انتصارىـ لمفكر السني كمحاربة األ -ُ
  .راضييـألمحرب ضد الصميبييف كالتكسع في  تصدييـ -ِ
زيرىـ نظاـ سسيا ك أمية التي شيرىا المدارس النظاأنشاء المدارس التي مف إ -ّ

كقد  ضافة إلى المساجد التي كانت تؤدم دكرىا،باإل ، كالتي كانت تدرس فييا العمكـ(1)ؾالمم
قاؼ كيجعمكف ركاتب لمعمماء الذيف يدرسكف فييا حتى يتفرغكا لتعميـ طمبة ك كانكا يكقفكف األ

 .(ِ)العمـ مما جعؿ الطمبة يقبمكف عمى ىذه المدارس مف كؿ مكاف
 ي:البغو  اإلمام دور

 يو،ثر لمحركة السياسية عمأم شيء عف أترجمت لئلماـ البغكم  لـ تذكر المصادر التي
نما كاف تأثيره كتأثره  تكؿَّ كلـ ي ،تأثيره فييا كلـ تكف لو صمة بحكاـ عصره أك ليـ عمبل، كا 

عي المذىب ، فقد نشأ شافكية في ذلؾ العصر، بؿ إنو صار مف ركادىابالحركة العممية الق
بمده ، ككثر في الشافعيةنو صار مف كبار فقياء إلمذىب الشافعي في خراساف، ثـ ر االنتشا

 .(ّ)فييما ف العمميف حتى صار إمامان يكالمفسركف فطمب ىذ ،المحدثكف
 

                                                           

كأنشأ العديد مف المدارس كرغػب فػي  ،ىك: أبك عمي الحسف بف عمي الطكسي: عامر المجمس بالقراء كالفقياء( (ُ
ر لمسمطاف ألب آرسبلف، ثـ البنو ممكشاه، يز ك كأدر عمى الطمبة الصبلت، كأممى الحديث، كبعد صيتو، ك  ،العمـ

لرعايػا، كبنػػى الكقػكؼ، كىػػاجرت الكبػار إلػػى جنابػػو، فػدبر ممالكػػو عمػى أتػػـ مػا ينبغػػي، كخفػؼ المظػػالـ، كرفػػؽ با
 (.ْٗ/ُٗ)سير أعالم النبال ىػ بقرب نياكند. ينظر: ْٖٓ :ىػ، كقتؿ سنةَْٖ :كازدادت رفعتو، كلد سنة

منيج اإلمام البغوي في عرض القرا ات واثر ذلك في ك( ، ِ)البغوي ومنيجو في التفسيرينظر: ( لبلستزادة: ِ)
 ات القرآنية في تفسير معالم التنزيل لإلمام البغوي جمعا ودراسة من سورة الفاتحة القراك( ، َُ)تفسيره

 (.َِ)إلى إلى آخر سورة النسا 
 المصادر نفسيا.( (ّ
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 قوال العمما  فيوأصفاتو و  :خامسالمطمب ال
كجة نو ماتت لو  ز إحتى "كالكرع  ،الزىد :-رحمو اهلل -البغكماإلماـ تميز بو  ىـ ماأمف 

 تلؾ فصار يأكؿ الخبز مع الزيؿ عف ذكاف يأكؿ الخبز البحت فعد ئاشيثيا فمـ يأخذ مف ميرا
 يكالدفاع عف السنة  حتى لقب بمحي، بالسير عمى منيج السمؼ الصالح  :ككذلؾ تميز (ُ)"

التفاسير أقرب إلى الكتاب كالسنة:  :أم " :عف (ِ)ابف تيمية اإلسبلـسئؿ شيخ ، السنة
كأما التفاسير الثبلثة المسئكؿ  :فقاؿ ،غير ىؤالء أك، أـ البغكم، (ْ)، أـ القرطبي(ّ)الزمخشرم

 :تفسير الثعمبيمف عنيا فأسمميا مف البدعة كاألحاديث الضعيفة البغكم، لكنو مختصر 
 .(ٓ) "و كحذؼ أشياء غير ذلؾكحذؼ منو األحاديث المكضكعة كالبدع التي في

البغكم الممقب ظيير الديف الفقيو الشافعي " :يافعقاؿ عنو ابف خمكاف في كفيات األ
كما تقدـ في -كاف بحران في العمكـ، كأخذ الفقو عف القاضي حسيف بف محمد  ،المحدث المفسر

صمى اهلل  -ضح المشكبلت مف قكؿ النبيأك ك  ،-تعالى–ؼ في تفسير كبلـ اهلل نكص -ترجمتو
درس إال عمى الطيارة، كصنؼ كتبان س، ككاف ال يمقي الكدرَّ  ،، كركل الحديث-عميو كسمـ

شرح السنة في الحديث، ك معالـ التنزيؿ في التيذيب في الفقو، ككتاب كثيرة، منيا كتاب 
 .(ٔ) "كالجمع بيف الصحيحيف كغير ذلؾ ،حبياالكريـ، ككتاب المص القرآفتفسير 

                                                           

 (.ُّٕ/ِ) وفيات األعيان( ُ)
ىػػك: اإلمػػاـ الحػػافظ المجتيػػد شػػيخ اإلسػػبلـ عمػػـ الزىػػاد نػػادرة العصػػر تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف شػػياب ( ِ)

كاف مف بحكر العمـ كمف األذكياء المعػدكديف كالزىػاد  ،ىػُٔٔ :ف عبد الحميـ الحراني أحد األعبلـ كلد سنةالدي
طبقاااااات ىػػػػػػ . ينظػػػػػر: السػػػػػيكطي: ِٖٕ :مػػػػػات سػػػػػنة، كامػػػػػتحف كأكذم مػػػػػرارا  ،كاألفػػػػػراد ألػػػػػؼ ثبلثمائػػػػػة مجمػػػػػدة

 (.َِٓ)الحفاظ
كاف إمػاـ  ،كعمـ البياف ،كالمغة ،النحكفي الكبير اإلماـ  :أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرمىك:  (ّ)

كتػكفي  ،مخشػرز ق بْٕٔ :ككػاف معتزلػي االعتقػاد متظػاىران بػو، كلػد سػنة ،عصره ، تشػد إليػو الرحػاؿ فػي فنكنػو
، بعد رجكعو مف مكة. ينظر:  ّٖٓ :سنة  (.ُٖٔ/ٓ) وفيات األعيانق بجرجانية خكارـز

، أبػك عبػد اهلل، القرطبػي: مػف كبػار المفسػريف، صػالح متعبػد مػف  محمد بف أحمػد بػف أبػي بكػر الخزرجػيىك:  (ْ)
، كىػػي اآلف محافظػػة أىػػؿ قرطبػػة، رحػػؿ إلػػى الشػػرؽ كاسػػتقر بمنيػػة ابػػف خصػػيب )فػػي شػػمالي أسػػيكط، بمصػػر

) األعااالم، ك(ٗٔ/ِ)طبقااات المفساارينمحمػػد بػػف عمػػي الػػداككدم: ق. ينظػػر:  ُٕٔ :سػػنة ( كتػػكفي فييػػاالمنيػػا
ٓ/ِِّ.) 

 (.ْٖ/ٓ) الفتاوى الكبرى: ابف تيمية (ٓ)
 (.ُّٔ/ِ) وفيات األعيان( ٔ)
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خ الجميؿ كتاب معالـ التنزيؿ الذم صنفو الشي :"في مقدمة تفسيره (ُ) كقاؿ عنو الخازف
ماـ األئمة اإلماـكالحبر النبيؿ  مفتي الفرؽ ناصر  :العالـ الكامؿ محيي السنة قدكة األمة كا 

 ،-كنكر ضريحو ،قدس اهلل ركحو -محمد الحسيف بف مسعكد البغكم أبكالحديث ظيير الديف 
 ،يؿك اكأسناىا جامعا لمصحيح مف األق ،في عمـ التفسير كأعبلىا كأنبميامف أجؿ المصنفات 

 ،محمى باألحاديث النبكية، مطرزا باألحكاـ الشرعية ،كالتبديؿ ،كالتصحيؼ ،عاريا عف الشبو
ضح أك مرصعا بأحسف اإلشارات مخرجا ب ،مكشى بالقصص الغريبة كأخبار الماضيف العجيبة

ابو كجعؿ العبارات، مفرغا في قالب الجماؿ بأفصح مقاؿ، فرحـ اهلل تعالى مصنفو كأجزؿ ثك 
 .(ِ)"كمآبو والجنة متقمب
كاف البغكم يمقب بمحيي السنة كبركف الديف، ككاف سيدا " :قاؿ عنو الذىبي في السيرك 

ؿ في ذلؾ، فصار يأتدـ اليسير، كاف يأكؿ الخبز كحده، فعدإماما، عالما عبلمة، زاىدا قانعا ب
لحسف  ه يعمؿ الفراء كيبيعيا، بكرؾ لو في تصانيفو، كرزؽ فييا القبكؿ التاـ،أبك بزيت، ككاف 

قصده، كصدؽ نيتو، كتنافس العمماء في تحصيميا، ككاف ال يمقي الدرس إال عمى طيارة، 
ككاف مقتصدا في لباسو، لو ثكب خاـ، كعمامة صغيرة عمى منياج السمؼ حاال كعقدا، كلو 

 .(ّ)"-رحمو اهلل-اع المديد في الفقو  القدـ الراسخ في التفسير، كالب
جامعا  ،فقييا محدثا مفسرا اكاف إماما جميبل كرعا زاىد"  :في الطبقات كقاؿ عنو السبكي

تفقو عمى القاضي الحسيف ، لو في الفقو اليد الباسطة ،سالكا سبيؿ السمؼ ،بيف العمـ كالعمؿ
ؿ في ذلؾ فصار يأكمو رجبل مخشكشنا يأكؿ الخبز كحده فعدككاف ، بو تبلميذهكىك أخص 

كبركف  ،ككاف البغكم يمقب بمحيي السنة.... ةطيار بالزيت ككاف ال يمقي الدرس إال عمى 
في الديف كفي التفسير كفي  كقدره عاؿو  ،الديف كلـ يدخؿ بغداد كلك دخميا التسعت ترجمتو

يجؿ  -رحمو اهلل -الذىبي اإلماـكاف الشيخ  ،الحديث كفي الفقو متسع الدائرة نقبل كتحقيقا
 .(ْ)" كيصفو بالتحقيؽ مع كثرة النقؿ ،مقداره جدا

                                                           

لػو عػدة مصػنفات منيػا: تفسػيره  كالحػديث، ،المعركؼ بالخازف: عالـ بالتفسػير،ىك: عمي بف محمد بف إبراىيـ ( ُ)
ىػػػػػ، كسػػػػكف دمشػػػػؽ مػػػػدة، ككػػػػاف خػػػػازف الكتػػػػب بالمدرسػػػػة ٖٕٔ :كلػػػػد ببغػػػػداد سػػػػنة المشػػػػيكر بتفسػػػػير الخػػػػازف، 

 (.ٓ/ٓ)  األعالمق. ينظر: ُْٕ:كتكفي بحمب سنةالسميساطية فييا، 
 (.ّ/ُالمقدمة) لباب التأويل في معاني التنزيل عمي بف محمد الخازف: (ِ)
 (ُْْ/ُٗ) سير أعالم النبال  (ّ)
 (.ٕٓ/ٕ) طبقات الشافعية الكبرى (ْ)



-14-
 

لبغكم المفسر الحسيف بف مسعكد بف ا" :في البداية كالنياية (ُ)قاؿ عنو ابف كثيرك  
 ،كالتيذيب في الفقو، كالجمع بيف الصحيحيف ،كشرح السنة ،محمد البغكم، صاحب التفسير

ح في الصحاح كالحساف، كغير ذلؾ، اشتغؿ عمى القاضي حسيف كبرع في ىذه بياكالمص
، ككاف عبلمة زمانو فييا  .                  (ِ)"دينا كرعا زاىدا عابدا صالحا ، ككافالعمـك
 أبكالحافظ المحٌدث  اإلماـ" :في النجكـ الزاىرة (ّ)دمً رٍ بى  رمً غٍ كقاؿ عنو يكسؼ بف تى 

د كاف إماما حافظا، رحؿ إلى الببل ،اءمحمد الحسيف بف مسعكد البغكٌل المعركؼ بابف الفرٌ 
 . (ْ) "اف يقاؿ لو محيى السنةكسمع الكثير كحٌدث كأٌلؼ كصٌنؼ، كك

بكرؾ لو في تصانيفو لقصده الصالح فإنو " :الحفاظطبقات في  (ٓ)ك قاؿ عنو السيكطي
 .(ٔ)"كاف مف العمماء الربانييف ذا تعبد كنسؾ كقناعة باليسير

كالتي في مجمميا -رحمو اهلل  -البغكم اإلماـقكاؿ التي قيمت في كثير مف األكغير ذلؾ 
ىؿ أكتمسكو بعقيدة  ،ىدم السمؼ الصالحكسيره عمى  ،كسعة عممو ،كزىده ،كرعو :ؿ عمىتد

خبلصو في ذلؾ فرزقو ا  ك  ،عمى طمب العمـ كتعممو كتعميمو قبالوا  كحرصو ك  ،السنو كالجماعة
 اهلل القبكؿ التاـ كاالقباؿ عمى مؤلفاتو.

 
 
 
 

                                                           

قػػدكة العممػػاء كػػاف ،  قَُٕ:إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي الدمشػػقي الشػػافعي: كلػػد بدمشػػؽ سػػنة ( ىػػك:ُ)
كدفػػػف بمقبػػػرة الصػػػكفية عنػػػد شػػػيخو ابػػػف تيميػػػة.  ق،ْٕٕ: كعمػػػدة أىػػػؿ المعػػػاني كاأللفػػػاظ، مػػػات سػػػنة ،كالحفػػػاظ
 (.ُُُ/ُ)  ديو طبقات المفسرين لمداو ينظر: 

 (.ِّٖ/ُِ) البداية والنياية (ِ)
ت أبػكه كىػك: صػغيرا، ، مػاىػُّٖ :يكسؼ بف تغرم بردم : مؤرخ مف أىؿ القاىرة، مكلدا ككفاة، كلد سنةىك:  (ّ)

كتػأدب كتفقػو كقػرأ الحػديث كأكلػع  ىػػ ، ِْٖ :نشأ في حجر قاضي القضاة جػبلؿ الػديف البمقينػي المتػكفى سػنةف
شمس الػديف محمػد  ىػ. ينظر:ْٕٖ :بالتاريخ كبرع في فنكف الفركسية كامتاز في عمـ النغـ كاإليقاع، تكفي سنة

 (.ِِِ/ٖ) األعالمو  (،َّٓ/َُ) لقرن التاسعالضو  الالمع ألىل ابف عبد الرحمف السخاكم: 
 (.ِِّ/ٓ)  النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرةيكسؼ بف تغرم بردم: ( ْ)
 ََٔ :عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد السػػيكطي جػػبلؿ الػػديف: إمػػاـ حػػافظ مػػؤرخ أديػػب لػػو نحػػػك( ىػػك: ٓ)

ي القػػاىرة يتيمػػا، مػػات كالػػده كعمػػره خمػػس نشػػأ فػػ، ك ىػػػْٖٗ: سػػنة ، كلػػدتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآفمصػػنؼ، منيػػا اإل
) األعاااالمىػػػػ. ينظػػػر: ُُٗ :سػػػنكات، كلمػػػا بمػػػغ أربعػػػيف سػػػنة اعتػػػزؿ النػػػاس كتفػػػرغ لمتػػػأليؼ إلػػػى أف تػػػكفي سػػػنة

ّ/َُّ.) 
 ( .ْٕٓ)لمسيوطيطبقات الحفاظ ( ٔ)
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 المبحث الثاني: ترجمة اإلمام الشوكاني
 مطالب: ستةوفيو 

 .وتكنسب، اسمو ، ك  مكلده ألول:المطمب ا
   ، كشيكخو. كطمبو لمعمـ، نشأتو  المطمب الثاني:

 .كفاتو، ك  مؤلفاتو، ك  تبلميذه :ثالثالمطمب ال
 .تكليو القضاء :رابعالمطمب ال
 .بيئتو كعصره :خامسالمطمب ال
 .العمماء فيو كأقكاؿصفاتو  :سادسالمطمب ال
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 .وتونسب، سمو ا، و  لمطمب األول: مولدها
 مولده: :أوالً 
ىػ  ُُّٕ :مف شير ذم القعدة سنة ِٖ الثنيففي كسط نيار ا (ُ)كلد بيجرة شككاف"

 .(ِ)"لدهاخط ك حسبما كجد ب
 : وتونسب، اسمو  :ثانياً 
بف محمد بف عبد اهلل  محمد بف عمي اإلسبلـالعبلمة المحدث الفقيو شيخ  اإلماـ :ىك
 .يثـ الصنعان الشككاني
ألف كطنو ككطف سمفو كقرابتو ىك مكاف عدني  ،إلى شككاف ليست حقيقيةنسبتو ك 

مف ف ،ىجرة شككاف :كبعضيـ يقكؿ لو ،يقاؿ لو اليجرة ،شككاف بينو كبينيا جبؿ كبير مستطيؿ
لييا نسب  لى شككافإىذه الحيثية كاف انتساب أىمو  بينيا كبيف صنعاء دكف مسافة يكـ، كا 

 كالده.
 -.رحمو اهلل تعالى -ء، إذ فييا نشأ، كفييا تكفي كدففعاكالصنعاني: نسبة إلى صن

 .(ّ) بمقبرة خزيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 نظػػر:ي ف قبػػؿ.كانػػت كالدتػػو أثنػػاء رحمػػة قػػاـ بيػػا األبػػكاف إلػػى مكطنيمػػا األصػػمي، ككانػػا قػػد اسػػتكطنا صػػنعاء مػػ (ُ)
 (.ُِْ/ِ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بف عمي الشككاني: 

 .المصدر نفسو( ِ)
 .(ّٕ، المقدمة)مقدمة التقصار في جيد عالمة األقاليم واألمصارمحمد بف الحسف الشجني: ينظر:  (ّ)
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 .، وشيوخو وطمبو لمعمم، نشأتو   المطمب الثاني:
 :وطمبو لمعمم، نشأتو  أوالً 
ه قاضيا كعالما، كمعركفا بالطيبة كالصبلح، أبك نشأ في حجر كالده بصنعاء، ككاف  

و مف جميع أسباب أبيطيارة، كالتفرغ لطمب العمـ، مكتفيا في بيت فتربى االبف عمى العفاؼ كال
كحفظو عمى جماعة مف  القرآفالحياة ككسائؿ الرزؽ كقد ابتدأ تحصيمو العممي الكاسع بقراءة 

بصنعاء، ثـ انتقؿ إلى حفظ كثير مف المتكف،  القرآفده عمى جماعة مف مشايخ المعمميف، كجكَّ 
البارزيف في اليمف  دب، ثـ شرع بالسماع كالطمب عمى العمماءكقرأ عدة كتب في التاريخ كاأل

، ككاف في ىذه المرحمة يجمع بيف التحصيؿ العممي  ما عندىـ مف كتب معظـحتى استكفى 
 أككالتدريس، فيك يمقي عمى تبلميذه ما تمقاه بدكره عف مشايخو، حتى إذا استكفى كؿ ما عرفو 

مـ، فكانت دركسو اليكمية تزيد عمى عشرة دركس في سمع عنو مف كتب تفرغ إلفادة طبلب الع
التفسير، كالحديث، كاألصكؿ، كالمعاني، كالبياف، كالمنطؽ، كتقدـ  :اليكـ في فنكف متعددة مثؿ

كقد ذكر ، ، كلـ يعترض عميو شيكخو في ذلؾلئلفتاء كىك في نحك العشريف مف عمره
ماء األفاضؿ قراءة تمحيص كتحقيؽ، الشككاني في البدر الطالع الكتب التي قرأىا عمى العم
كاألدب،  ،مغة، كالتفسيركالحديث، كال ،كىي كثيرة في فنكف متعددة: مف الفقو كأصكلو

 .(ُ)كالمنطؽ
 القرآفك  ،ه الخارؽ إلى جانب اتقانو لمحديث كعمكموؤ كقد ساعدتو الثقافة الكاسعة كذكا

ة التقميد كىك دكف الثبلثيف ، قبر  عً مٍ االجتياد كخى  :عمى االتجاه نحك ،صكلوأكالفقو ك  ،كعمكمو
كبر داعية إلى أعبلـ المجتيديف ك أفصار عمما مف  ،(ِ)ككاف قبؿ ذلؾ عمى المذىب الٌزيدم

 .(ّ)مف الكتاب كالسنة  احكاـ اجتيادخذ األأك  ،ترؾ التقميد
 
 

                                                           

 .(ُِٓ/ِ)البدر الطالعينظر:  (ُ)
ىػ، كاف ذا ٕٔ، الذم كلد سنة:  -رحميـ اهلل -سيف  بف عمي بف أبي طالبنسبة لئلماـ زيد بف عمي بف الح ((ِ

ركم أف أبا الخطاب كجماعة دخمكا عمى اإلماـ زيد فسألكه عف مذىبو؟ فقاؿ: إني أبرأ  عمـ كجبللة كصبلح،
المرجئة  إلى اهلل مف المشبيو الذيف شبيكا اهلل بخمقو، كمف المجبرة الذيف الذيف حممكا ذنكبيـ عمى اهلل، كمف

الذيف طمعكا الفساؽ في عفكاهلل ، كمف المارقة الذيف الذيف كفركا أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب، كمف 
كىذا ىك عيف مذىب أىؿ العدؿ كما يعترؼ بو مف ذا فيـ كعقؿ،فأما  الرافضة الذيف كفركا أبابكر كعمر،

ىػ.  ينظر: سير أعبلـ ُِِاستشيد سنة: معو،  ، كأما الزيدية، فقالكا بقكلو، كحاربكا الرافضة فرفضكا قكلو
 . (ّٖٗ/ٓالنببلء )

 (.ِٔ) اإلمام الشوكاني مفسرا( ينظر: ّ)
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 : شيوخو  :ثانياً 
 اعة مفأخذ عمـ الفقو كالفرائض بصنعاء عف جم :بف عامر الحدائي أحمدالعبلمة  -1

جماعة مف األعياف  منوبجامع صنعاء كاستفاد  الفقو كالفرائضعممائيا كتصدر لمتدريس في 
ككاف زاىدا متقمبل مف الدنيا مكاظبا عمى الطاعات آمرا بالمعركؼ ناىياعف المنكر يغضب إذا 

 .(ُ)ىػ ُُٕٗ :سنة فيتك  ، الشرع كفيو سبلمة صدر زائدة بمغو ما يخالؼ
                                                            .(ِ)ىػ َُِٔ :سنة يتكف :بف حسف األككع ضي عبد الرحمفالقا  -ِ
القاسـ بف  اإلماـبف بف الحسف  أحمدالسيد العبلمة إسماعيؿ بف الحسف بف   -ّ
كاشتير عمى  ،بصنعاء كأخذ عف أكابر عممائيا ثـ انتفع بو الطمبة في العربية نشأ :محمد

ؼ كالمعاني لو مشاركة قكية في عمـ الصر  ،افتتح طمبو عميو في عمـ العربية و مفاأللسف أن
 .(ّ)ىػ َُِٔ :سنة يكالبياف كاألصكؿ، تكف

 .(ْ)ىػ َُِٕ :سنة يتكف :الكككباني أحمدعبد القادر بف  اإلماـالسيد  -ْ
 .(ٓ)ىػ َُِٕ :سنة يتكف :بلمة عمي بف إبراىيـ بف عميالسيد الع -ٓ
 .(ٔ)ىػ َُِٖ :سنة يتكف :إسماعيؿ النيمية عبداهلل بف العبلم -ٔ
 .(ٕ)ىػ َُِٖ :سنة يتكف :الحسف بف إسماعيؿ المغربيمة العبل -ٕ
نشأ بصنعاء فأخذ عف جماعة مف أكابر   :العبلمة القاسـ بف يحيى الخكالني -ٖ

كفاؽ األقراف  ،بف صالح بف أبى الرجاؿ برع في جميع العمكـ أحمدالعبلمة  :عممائيا منيـ
 .(ٖػ)ق َُِٗ :سنة يتكف ،طمبة في جميع الفنكفع بو الكانتف

ى اهلل المتككؿ عم اإلماـالسيد عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف الحسف بف عمي ابف  -ٗ
 .(ٗ)ىػَُُِ  :سنة يتكف :إسماعيؿ بف القاسـ

كارتحؿ إلى  القرآفحفظ ك  ىػ،َُُّ :كلد سنة :كالده عمي بف محمد الشككاني -َُ
 اإلماـككاله ، فتى في صنعاءأعة مف العمماء، ثـ درس ك عمى جما صنعاء لطمب العمـ فقرأ

                                                           

 .(ّٔ/ُ)عالبدر الطال( ينظر: ُ)
  .(ُِٕ/ِ)  ينظر: المصدر نفسو (ِ)
 .(ُْٓ/ُ) ينظر: المصدر نفسو (ّ)
 .(ٕٕ/ُ) ( ينظر: المصدر نفسوْ)
 .(ُْٔ/ُ) ( ينظر: المصدر نفسوٓ)
 (.ّٓٗ/ُ) ينظر:  المصدر نفسو (ٔ)
 .(ُٔ/ُ) المصدر نفسو ينظر:  (ٕ)
 .(ّٓ/ُ) ( ينظر:  المصدر نفسوٖ)
 .(َّٖ/ُ) ( ينظر: المصدر نفسوٗ)
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ثـ اعتذر عنو فكاله  ،القضاء بالجيات الخكالنية خكالف صنعاء (ُ)الميدم العباس بف الحسيف 
 .(ِ)ىػ ُُُِ :تكفي سنة ،قضاء بصنعاء كاستقر بيا ىك كأىموال

رحؿ إلى  ثـ ،قرأ عمـ الفقو بمدينة ذمار :لسيد عبد الرحمف بف قاسـ المدانيا -ُُ
كاف زاىدا كرعا  ،كأخذ عنو الناس طبقة بعد طبقة ،ثـ درس في عمـ الفقو بصنعاء ،صنعاء
 .(ّػ)ق ُُُِ:سنة يتكف ،ا حسف األخبلؽ جميؿ المحاضرةمف الدنيا عفيف متقمبلن 

 .(ْ)ىػُُِّ :تكفي سنة :اجي الزبيدم الحنفيجى زٍ ء المً يكسؼ بف محمد بف عبل -ُِ
  .(ٓ)ىػُِِٕ :تكفي سنة :طير القابميبف م أحمدبف محمد بف  أحمد -ُّ
 .(6)ىػُِّٔ :تكفي سنة :بىى رٍ عمي بف ىادم عى  -ُْ
 .(٧ػ)ق ُِْٕ :سنة يتكف :د العارؼ يحيى بف محمد الحكثيالسي -ُٓ
 .(8)ؿيبى الفقيو حسف بف عبد اهلل الي  -ُٔ
 .(٢)العبلمة أحمد بف محمد الحرازم -ُٕ
 .(10)نيارً العبلمة ىادم بف حسيف القى  -ُٖ
          كغيرىـ كثير.  
 

                                                           

ككػػاف إمامػػا  ق ، ُُُٔ :سػػنةكتػػكلى الحكػػـ  ىػػػػ،ُُُّ :الحسػػيف: كلػػد سػػنة بػػف ىػػك: اإلمػػاـ الميػػدم العبػػاس( (ُ
 البااادر الطاااالع ىػػػػ. ينظػػػر:ُُٖٗ :سػػػنةتػػػكفي  ،منقػػػادا إلػػػى الخيػػػرفطنػػػا ذكيػػػا عػػػادال قػػػكم التػػػدبير عػػػالي اليمػػػة 

(ُ/َُّ.) 
 (.ُٖٕ/ُ)البدر الطالع ينظر:  (ِ)
 .(ّّٔ/ُ) ينظر: المصدر نفسو (ّ)
 .(ّٔٓ/ِ) ( ينظر:  المصدر نفسوْ)
 (.ٔٗ/ُ)  ينظر: المصدر نفسو (ٓ)
 .(ُِٔ/ ِ) ينظر: المصدر نفسو (ٔ)
 .(ُِٖ/ِ) المصدر نفسو ينظر:  (ٕ)
 .(ُِٓ/ِ)  المصدر نفسو ينظر:  (ٖ)
 .(ُِٓ/ِ) ( ينظر: المصدر نفسوٗ)
 (.ُِٕ/ِ)( ينظر:  المصدر نفسو َُ)
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 وفاتو، و  مؤلفاتو، و تالميذه : ثالثالمطمب ال
 : (1)تالميذه :أوالً 
مف كاالستفادة  ،كثير مف طبلب العمـ ألخذ العمـ منوالشككاني  اإلماـقبؿ عمى ألقد 

 :اآلتيذكر بعضا منيـ، كىـ كسأ، عمموك  ،كدينو ،سمتو
ف بيا مف أىؿ م قرأ ببمده عمى ىػ َُُٕ :سنة كلد :دممى بف عبد اهلل الضى  أحمد  -ُ
ثـ ارتحؿ إلى صنعاء فأخذ عف جماعة مف أكابر عممائيا كعاد إلى كطنو كقد برع في  ،العمـ

 ،كعظـ شأنو ىنالؾخذكا عنو فنكنا مف العمـ أكعكؼ عميو الطمبة ك   ،الفقو كالحديث كالعربية
 .(ِ)ىػ ُِِِ :سنةتكفي  ،لتدريس كاإلفتاءكصار المرجع إليو في ا

، كقرأ في سائر قُُٖٔ: كلد سنة :الصنعاني مدً عٍ ـ الصَّ حى شٍ مى  أحمدمحمد بف   -ِ
، كشارؾ في سائر الفنكف، لو ذىف قكيـ كفيـ جيد مستقيـ، كذكاء متكقد كحسف تصكر  العمـك

تكلى ك باىر كقكة إدراؾ مفرط، كىك ممف ال يعكؿ عمى التقميد بؿ يعمؿ بما ترجحو األدلة، 
 .(ّ)ىػُِِّ : سنةتكفي  ،ثـ الحديدة ،القضاء في صنعاء

 :ـالمتككؿ عمى اهلل إسماعيؿ بف القاس اإلماـبف عمي بف محسف بف  أحمدالسيد  -ّ
 .(ْ)ىػ ُِِّ :سنة يتكف

 .(ٓ)ىػ ُِِٔ :سنة يتكف :مكدً الس   أحمدمحمد بف  -ْ
 .(ٔ)ىػ ُِِٕ :سنة يتكف :يئايى بٍ الصى ي الضمدم مً كى يٍ البى  أحمدعبد الرحمف بف  -ٓ
كقرأ في العمكـ اآللية  ق،َُُٖ :د تقريبا سنةكل :ىاجر الصنعاني أحمدعمي بف  -ٔ

قرأ عمى كفاؽ كثيرا مف الطمبة في فيـ الدقائؽ كالنكات المطيفة  ،قراءة متقنة كفيميا فيما جيدا
كىك ،كفي كثير مف كتب السنة  ،المنتقى كفي شرح ،كؿطى كالمي  ،الكشاؼفي  الشككاني اإلماـ

أف يكجد نظيره مع صبلبة في الديف كاشتغاؿ  ؿَّ قى  ،قكم الفيـ جيد اإلدراؾ صحيح التصكر
 .(ٕػ)ق ُِّٓ:سنة يتكف ،كصدؽ ليجة ،بخاصة النفس

                                                           

، دكتػكراة،  منشػكرة، مؤسسػة الرسػالة، الشوكاني حياتو وفكرهت(: -ذكر الدكتكر عبد الغني قاسـ الشػرجبي )د( ُ)
رد عقػػب ترجمػة كػػؿ تمميػػذ العمػػـك التػػي (، تبلميػذ الشػػككاني كعػػددىـ اثنػػاف كتسػعكف تمميػػذا. كمػػا أك ِٔٔ-ِّٖ)
 ستفادىا التمميذ مف الشككاني. ا
 .(1/76البدر الطالع) ينظر:( 2)
 .(2/116) المصدر نفسو ينظر: (3)
 .(1/82)المصدر نفسو   ينظر: (4)
 .(195/ 1) المصدر نفسو  ينظر: (5)
 .(1/318) المصدر نفسو  ينظر: (6)
 .(426/ 1) المصدر نفسو  ينظر: (7)
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 .(ُ)ىػ َُِْتكفى سنة  :الصنعاني ثـ عبد اهلل بف محسف الحيمي -ٕ
 :تكفى سنة :الصنعاني السيد محمد بف محمد بف ىاشـ بف يحيى الشامي ثـ -ٖ
 .(ِػ)ق ُُِٓ
 .(ّػ)ق ُُِٖ :سنة يكفت :الشككاني بف محمد أحمدابنو القاضي  -ٗ
 .(ْ)ىػ ُِٖٔ :سنة يتكف :ي الذمارمنً جٍ القاضي محمد بف حسف الشِّ  -َُ
 .(ٓ)ىػُِِٖي سنة: تكف :بف عبد القادر الكرد أحمدبف لطؼ البارم بف  أحمد -ُُ
 .(ٔ) ىػُِّْ ي سنة:تكف :بف لطؼ اهلل جحاؼ أحمدالفقيو لطؼ اهلل بف  -ُِ
 .(ٕ)ػىُِِٔ تكفي سنة : :عبد اهلل بف شرؼ الديف الميمؿ -ُّ
 .(ٖ)ىػُِّٖ :تكفي سنة :اف الصنعانيزَّ بف حسيف الكى  أحمد -ُْ
 .(ٗ)ىػُِّٓ :سنة يتكف :ميمى يٍ د الكىاب بف حسيف بف يحيى الدَّ السيد عب -ُٓ
السندم  األنصارمبف محمد بف مراد األيكبي  أحمدالشيخ محمد عابد بف عمي بف  -ُٔ
 .(َُ) ىػُِٕٓ: سنةتكفي  ،تردد إلى صنعاء كأقاـ بيا مدة طكيمة :المكي

 :(11)مؤلفاتو :ثانياً 
الشككاني رحمو اهلل تعالى في شخصيتو العممية الفذة ثبلثة أمكر،  اإلماـجمع لقد 

، فحفظ اهلل بو لؤلمة دينيا ، كجدد كشيخا مف شيكخيـالمسمميف،  رشحتو إلى أف يعد مف أعبلـ
 ، كىذه األمكر الثبلثة ىي:بو ركح العزة كالمجد فييا 

 .نكاعياي العمـك عمى اختبلؼ أسعة التبحر ف -ُ
 كثرة التبلميذ المحققيف الذيف يحيطكف بو، كيسجمكف كبلمو، كيتناقمكف كتبو كأفكاره. -ِ

                                                           

 .(1/395) ينظر: البدر الطالع (1)
 .(ِٓٔ/ِ) المصدر نفسو   ينظر: (ِ)
 (.ِٗ/ُ) المصدر نفسو ( ينظر: ّ)
 (.ّّ/ُ) ( ينظر:  المصدر نفسوْ)
 (.ٖٔ/ ُ)المصدر نفسو  ( ينظر: ٓ)
 (.َٔ/ ِ)( ينظر:  المصدر نفسو ٔ)
 (.ّٓ/ُ) المصدر نفسو ( ينظر: ٕ)
 .(ِّٖ/ُ)المصدر نفسو  ينظر:  (ٖ)
 (.َْٓ/ُ) المصدر نفسو ينظر:  (ٗ)
 (.ِِٕ/ ِ) المصدر نفسو ( ينظر: َُ)
( مؤلفػػا، كذكػػر الغمػػارم فػػي بحثػػو ُُْ(، أف مؤلفػػات الشػػككاني بمغػػت)ِٖٗ/ٔ)األعااالم  ذكػػر الزركمػػي فػػي( ُُ)

( كأف كتبػػو التػػي ال تػػزاؿ مخطكطػػة منكعػػة ،بػػيف ّٖ( أف كتبػػو المطبكعػػة)َُِ-ِٖ) الشااوكاني مفساارااإلمااام 
 (، كقاؿ ىذه التي تمكنت مف معرفتيا ، كلو كتب كثيرة بقيت خمؼ الجدراف.ُٖٗؿ كبحكث )كتب كرسائ
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 .(ُ)سعة التأليؼ في مختمؼ العمكـ كالفنكف -ّ
، ك  بعده عف التعصب  :ىـ ما يميزىا ىكأىذا كقد تنكعت مؤلفاتو في مختمؼ العمـك

ذكر أخذ مف الكتاب كالسنة، كسكاأل االجتيادكة الى كالدع ،كالتحرر مف العادات كالتقاليد
 :اآلتي، كىي كأشيرىا
 الدرارم المضية شرح الدرر البيية في المسائؿ الفقيية.  - ُ
 كبؿ الغماـ عمى شفاء األكاـ. -ِ
 أدب الطمب كمنتيى األرب. - ّ
لدراسة في كىك محؿ ا ،فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير - ْ

 .ىذا البحث
 نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار.  - ٓ
 السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار. - ٔ
 الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة. - ٕ
 إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ. - ٖ
 البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع. - ٗ

 ريف بعدة الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف.تحفة الذاك - َُ
 قطر الكلي عمى حديث الكلي، أك كالية اهلل كالطريؽ إلييا. - ُُ
 در السحابة في مناقب القرابة كالصحابة. - ُِ
 سبلؾ الجكىر كالحياة الفكرية كالسياسة في عصره.أديكاف الشككاني.  - ُّ
 .(ِ)نيكل اإلماـ الشككااالفتح الرباني مف فت - ُْ
 :وفاتو :ثالثاً 
ىػ( تكفي شيخ اإلسبلـ اإلماـ العبلمة َُِٓ) :ة مف سنةخر جمادل اآل ِٔفي 

، ثـ نقمت رفاتو إلى قبة بقرب  -رحمو اهلل تعالى-الشككاني كدفف في مقبرة خزيمة  بصنعاء 
مسجد الًفمىٍيًحي بصنعاء القديمة عندما تـ تكسيع كشؽ طريؽ باب اليمف شارع الزبيرم في 

 .(ّ)ـُٕٔٗ-قُّٖٔعاـ: 

                                                           

 (.َٔ) الشوكاني مفسرااإلمام (، كّٖٔ) أبجد العموممحمد صديؽ خاف:   ( ينظر:ُ)
(، كمحمػػد عبػػد الباسػػط األسػػطؿ: ّٖ)اإلمااام الشااوكاني مفساارا، ك(ُِٗ/ِ)الباادر الطااالعلبلسػػتزادة: ينظػػر:  (ِ)

  (.ْٓ)ايةدر اية والو ر ره فتح القدير الجامع بين فني المام الشوكاني في عرض القرا ات في تفسيمنيج اإل
 .(ّٕ، المقدمة، )التقصار في جيد عالمة األقاليم واألمصار، ك(ُِْ/ِ) البدر الطالع ( ينظر:ّ)
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 توليو القضا  رابع:المطمب ال
قاضي يحي بف صالح الشجرم ىػ تكفي كبير قضاة اليمف الَُِٗ: في عاـ"
حكاـ كمستشار كاف مرجع العامة كالخاصة كعميو المعكؿ في الرأم كاألقد ك ، (ُ)السحكلي

 .(ِ)"اإلماـ كالكزارة
يخ ككنت إذ ذاؾ مشتغبل بالتدريس في فمما مات في ذلؾ التار " : الشككاني اإلماـقاؿ 

عف الناس السيما أىؿ األمر كأرباب الدكلة فإني ال  مجمعاعمكـ االجتياد كاالفتاء كالتصنيؼ 
ككنت أدرس الطمبة في  ،كلـ يكف لي رغبة في سكل العمكـ ،اتصؿ بأحد منيـ كائنا مف كاف

ما  :كمنيا ،كالكشاؼ كحكاشيوما ىك في التفسير  :منيا ،اليكـ الكاحد نحك ثبلثة عشر درسا
 :كمنيا ،ىك في األصكؿ كالعضد كحكاشيو كالغاية كحاشيتيا كجمع الجكامع كشرحو كحاشيتو

ما ىك في النحك كشرح  :كمنيا :ما ىك في المعاني كالبياف كالمطكؿ كالمختصر كحكاشييما
ما ىك في  :كمنيا ،ما ىك في الفقو كالبحر كضكء النيار :كمنيا ،الرضى عمى الكافية كالمغنى

فمـ  ،ل كيمكف مف التصنيؼك االحديث كالصحيحيف كغيرىما مع ما يعرض مف تحرير الفت
فعزمت إلى مقامو  ،بنحك أسبكع ،أشعر إال بطبلب لي مف الخميفة بعد مكت القاضي المذككر

فاعتذرت لو بما كنت فيو مف  ،فذكر لي أنو قد رجح قيامي مقاـ القاضي المذككر ،العالي
كليس المراد إال القياـ بفصؿ ما يصؿ مف  ،القياـ باألمريف ممكف :فقاؿ ،تغاؿ بالعمـاالش

االستخارة هلل  -يفقمت سيقع من ،الخصكمات إلى ديكانو العالي في يكمي اجتماع الحكاـ فيو
 ،سبكعأ فمما فارقتو ما زلت مترددا نحك ،كاالستشارة ألىؿ الفضؿ كما اختاره اهلل ففيو الخير

كأجمعكا عمى أف االجابة  ،غالب مف ينتسب إلى العمـ في مدينة صنعاء يَّ كفد إل :كلكنو
كأنيـ يخشكف أف يدخؿ في ىذا المنصب الذم إليو مرجع األحكاـ الشرعية في جميع  ،كاجبة

 ،بالرسائؿ المطكلة يَّ إلرسمكا أك  ،كأكثركا مف ىذا ،األقطار اليمنية مف ال يكثؽ بدينو كعممو
كلـ يقع التكقؼ عمى مباشرة الخصكمات في اليكميف فقط بؿ  ،اهلل كمتكبل عميوفقبمت مستعينا ب

قات إال لحظات يسيرة قد أفرغتيا ك فاستغرقت في ذلؾ جميع األ ،الناس مف كؿ محؿ (ّ)انثاؿ
كاشتغؿ  ،لشيء مف التحصيؿ كتتميـ ما قد كنت شرعت فيو أكلمنظر في شيء مف كتب العمـ 

كال سيما كأنا ال أعرؼ األمكر االصطبلحية في  ،الخاطر تكدرا زايداكتكدر  ،الذىف شغمة كبيرة
                                                           

يػػو الػػكزارة مػػع نشػػأ بصػػنعاء كأخػػذ عػػف كالػػده كعػػف جماعػػة مػػف العممػػاء، كقػػد ضػػمت إلك ىػػػ  ُُّْ :سػػنة كلػػد (ُ)
القضاء قاؿ عنو الشككاني: كفيو مف سعة الصدر كحسف الخمؽ ككماؿ السياسة كجكدة الرأم مالـ يسمع بمثمػو 

حجامػػا كدىػػاء كتػػكددا كخبػػرة كرياسػػة  ،فػػي أىػػؿ العصػػر قػػداما كا  كالحاصػػؿ أنػػو مػػف رجػػاؿ الػػدىر حزمػػا كعزمػػا كا 
 (.ّّّ/ِر الطالع)البدينظر: كسياسة كجبللة كميابة كفصاحة كرجاحة كشيامة. 

 (.ّّٓ/ِالمصدر نفسو)( ِ)
 (.ٓٗ/ُُ)  لسان العرب ينظر:انثاؿ: بمعنى انصب .  (ّ)



-24-
 

كلـ أحضر عند قاض في خصكمة كال في غيرىا بؿ كنت ال أحضر في مجالس  ،ىذا الشأف
شرح اهلل الصدر كأعاف  :فما بعدىا كلكف ،مف أياـ الصغر -رحمو اهلل -الخصكمة عند كالدم

ما ترؾ شيئا مف التعظيـ إال كفعمو -حفظو اهلل  -(ُ)ةكمكالنا الخميف ،عمى القياـ بذلؾ الشأف
كأنا حاؿ تحرير  ،ككاف يجمني إجبلال عظيما كينفذ الشريعة عمى قرابتو كأعكانو بؿ عمى نفسو

ىػ مستمر عمى مباشرة تمؾ الكظيفة مؤثر لمتدريس لمطمبة في  ُُِّ :ىذه األحرؼ في سنة
بحكلو كطكلو أف يرشدني إلى مراضيو  كغيرىا كأسأؿ اهلل ،قات في مصنفاتيك بعض كاأل

كيقيمني في مقاـ  ،الشر يكيدفع عن ،ر حيث كافيكييسر لي الخ ،كيحكؿ بيني كبيف معاصيو
مف في خبلفتو الغراء  -حفظو اهلل-كلمكالنا  ،كيختار لي ما فيو الخير في الديف كالدنيا ،العدؿ

كأعانو  ،سدده اهلل في جميع أمكره ال سيرة مستقمة في مجمداتإاألمكر العظيمة ماال يتسع لو 
 .(ِ)"ةخر مع لو بيف خيرم الدنيا كاآلكج ،رضاه عمى ما فيو

كرغـ زىده في المناصب، كانعزالو عف طبلب الدنيا كرجاؿ الحكـ كالسياسة، كتفرغو 
لمعمـ، فإف الدنيا جاءتو صاغرة، كاختير لمقضاء العاـ في صنعاء، كىك في السادسة كالثبلثيف 

ثـ جمع بيف القضاء كالكزارة، فأصبح متكليا شؤكف اليمف الداخمية كالخارجية، كسار  مف عمره،
متعا بشخصية قكية، كسمعة طيبة، مضيفا إلى أمجاد أمتو المسممة تفي الناس بأحسف سيرة، م
 .(ّ)ف العمـ كالعمؿ، كالحكـ كالعدالةتجربة فريدة فذة، تجمع بي

                                                           

 الميدم ستأتي ترجمتو الحقا.عمي بف اإلماـ ىك: اإلماـ المنصكر باهلل  (ُ)
 (.ْْٔ/ُ)البدر الطالع (ِ)
اإلماام الشاوكاني ، ك(ِْ)ني مفسارااإلمام الشوكاك (ٔ/ُالمقدمة ترجمة المؤلػؼ)تفسير فتح القدير،   ( ينظر:ّ)

 .(ّٗ)حياتو وفكره
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 بيئتو وعصره :خامسالمطمب ال
  :(ُ)ةلحالة السياسيا :الً أو 

( كالتي شيدت اليمف في ذلؾ ػىَُِٓ-ُُّٕ)ي:الشككاني بيف عام اإلماـعاش 
ئمة مف جية كبيف مف كذلؾ بسبب كثرة الحركب بيف األ ،يةالفكضى السياسمف الكقت حاالت 

تريد  أخرلقياـ دكيبلت  أكتمرد قبمي،  أك، ئمة نفسياسرة األأمف  ةاإلمامبلنفسو  كاف يدعك
تقؿ كقد اسأك العثمانيكف،  ؿ سعكد،آ أسرة أك شراؼ،األ :غزك خارجي مف أكتقبلؿ، االس
ده الأك ك  ،(ِ)القاسـ بف محمد اإلماـكذلؾ عندما قاـ  ،ئمة بحكـ اليمف عف الخبلفة العثمانيةاأل

 ،ةالقاسميسس ما عرؼ بالدكلة أك  ،باليمف ستقبلؿاالثكرة ضد العثمانييف حتى تـ لو  بإشعاؿ
، كتكلى سرة الذيف عاصرىـ الشككاني مف ىذه األئمة كاأل ،ش الشككاني في حكمياكالتي عا

 ىـ:ك  ليـ القضاء،
       ة اإلمامكتكلى ػ، ىُُُٓ:عاـ : كلدالعباسر باهلل عمي بف الميدم المنصك  اإلماـ  -ُ

كالذم تميز  ،العاشر مف الدكلة القاسمية اإلماـكىك ىػ، ُِِْ :عاـكتكفي  ،ىػُُٖٗ :عاـ
 .(ّ)ر عمى االمكرالصبخبلؽ ك أكمكاـر كاسعة كحسف  ،حـز كالميابةكال ،ـر كالشجاعةبالك

حكـ اليمف   ق،َُُٕ: كلد عاـ: عمي بف المنصكر أحمدالمتككؿ عمى اهلل  اإلماـ -ِ
 .(ْ) ، ككاف حازما، نبيبل، ميابا(ػىُُِّ-ُِِْعامي) و بيفأبيبعد 

و أبيكالذم حكـ اليمف بعد  ق،َُِٖ: كلد عاـ: أحمد بف الميدم عبداهلل إلماـا -ّ
 .(ٓ)(ػىُُِٓ-ُُِّبيف عامي)
 األكلى، مف الدكلة السعكديةنيـ جيرا أك ،ئمة مع الخبلفة العثمانيةكانت عبلقة األكقد 

ف ليا تأثير ئمة بيذه القكل التي كاعف عبلقة األ بإيجازتكمـ أكسشراؼ عبلقة متباينة األ أك
لذم عاش ا، كقد اقتصر البحث عمى الزمف باليمف مكر في ذلؾ الكقتمباشر عمى مجريات األ

                                                           

- ّٗ)اإلمااام الشااوكاني حياتااو وفكاارهك(، ِّ-ِْ)اإلمااام الشااوكاني مفسااراك(، ّٖٔ/ِ)الباادر الطااالع:( ينظػر(ُ
ٕٔ.) 

، كدعا الناس إلى مبايعتػو، فبػايع لػو خمػؽ  ،ىػٕٔٗ :كلد سنة ((ِ كنشأ في أطراؼ صنعاء، كأدرؾ طرفا مف العمـك
فػي الػيمف،  عثمانيػةال دكلػةكبعػث رسػمو إلػى القبائػؿ، فقػكم أمػره، كقاتػؿ نػكاب ال ،ىػػ َُُٔ :مامػة سػنةير باإلثك

الباادر  ىػػػ .ينظػػر:َُِٗ:فتغمػػب عمػػى كثيػػر مػػنيـ، ككػػاف حازمػػا شػػجاعا، اسػػتمر إلػػى أف تػػكفي فػػي شػػيارة سػػنة
 (.ُِٖ/ٓ) األعالم، و 2/47الطالع: 

 (.ْٗٓ/ُ)البدر الطالع  ( ينظر:ّ)
  (ُٕ)إلمام الشوكاني مفسراا ( ينظر:ْ)
  المصدر نفسو. ( ينظر:ٓ)
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برز تمؾ أك طالة بعد ذلؾ الكقت خشية اإل أكدكف الخكض في الكبلـ قبؿ  ،شككانيال اإلماـفيو 
 القكل ىي:
ئمة متباينة كانت عبلقتيـ مع األ :(1)شراف في تيامة) المخالف السميماني(األ -ُ
ف ، كتارة يحاربك  اإلماـمف قبؿ  اعيف كحكامتاب فة يككنك فتار  ،جزر ال تدكـ عمى حاؿك بيف مد 

  .(ِ)ؿ سعكدآمثؿ دكلة  ئمة ، كتارة يتبعكف غيرىا كيستقمكف عف حكـ األ
كثر أئمة عبلقة ميادنة كحذر كتربص كانت عبلقتيـ مع األ :(3)آل سعود  -ِ

مى الرسائؿ شككاني دكر كبير في ذلؾ حيث كاف يتكلى بالرد عماـ الئللكقد كاف  ،قاتك األ
آؿ حيث استطاع  ،قتتاؿ كالحركباإل مكر إلىتصؿ األ أحيانا، ك اإلماـسعكدية نيابة عف ال

سنة:  الكصكؿ إلى الحديدة، شراؼ في المخبلؼ السميمانياألبعد سيطرتيـ عمى دكلة سعكد 
 .(ْ)قُُِٕ
 اكالفترة التي عاش فييكاف سمطانيـ في اليمف بيف تكسع كانحسار  :(5) العثمانيون -ّ
، كالذم استقؿ اليمف في انحسار لمنفكذ العثماني في اليمففترة تقمص ك  تكاني كانالشك اإلماـ 

، كلـ تنسجـ إال عند ما كصراعات اكثرىا حركبأئمة بالعثمانييف كانت عبلقة األ تمؾ الفترة، كقد
في  (ٔ) بمحمد بف عبد الكىاالشيخ   بخطر تكسع حركة  أحمدالمتككؿ عمى اهلل  اإلماـحس أ

                                                           

ٍمػػي شػماال كيضػػـ) صػامطة  كالطػػكاؿ ( ُ) نسػبة إلػػى مؤسسػو سػػميماف بػف عبػػداهلل الحكمػي كيمتػػد مػف حػػرض إلػى حى
كالمكسػػـ كجيػػزاف كصػػبيا كضػػمد كبيشػػة كغيرىػػا ( كىػػي أرض زراعيػػة غايػػة الخصػػب كبيػػا خيػػرات كفيػػرة، كقػػد 

محمد بف أحمد بف خيرات،  كالذم كػاف متكليػا مػف قبػؿ إمػاـ الػيمف المنصػكر بػاهلل  استقؿ بو الشريؼ حمكد بف
ىػ، كاستقؿ فيما بعد عف آؿ سعكد بعد أف كاف قد دخؿ في طاعتيـ، كىػك: ممػف َُُٔعمي بف الميدم سنة: 

اإلمااام الشااوكاني  و(، ّٗٔ/ِ)-(ُِْ/ُ)الباادر الطااالعىػػػ. ينظػػر: ُِّّعاصػػرىـ الشػػككاني، تػػكفي سػػنة: 
 (.ِٕ)سراً مف

 ينظر: المصدريف نفسييما. (ِ)
ق ، ُُّٖاإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد : مؤسػػس الدكلػػة السػػعكدية  األكلػػى، كلػػد سػػنة:  ( نسػػبة إلػػى جػػدىـ األكبػػرّ)

ساالمي مناذ عياد آدم عمياو الساالم ماوجز التااريخ اإلىػ. ينظر: أحمد معمػكر العسػيرم : ُُٕٗكتكفي سنة: 
 (.َّٓ)إلى عصرنا 

 (ٕ/ِالطالع) ينظر: البدر( ْ)
يعكد العثمانيكف إلى قبيمة قابي مف قبائؿ الغز التركمانية، كالتي ىاجرت إلى شػماؿ األناضػكؿ بقيػادة أرطغػرؿ ( ٓ)

ىػػ ، كخمفػو ابنػو عثمػاف الػذم تنسػب  ٕٖٔبف سميمات شػاه الػذم تكسػع فػي بػبلد الػرـك ، تيػكفي أرطغػرؿ سػنة: 
، كتػكفي سػػنة: إليػو الدكلػة العثمانيػة ، كالػذم تػرؾ لػػو أبػكه مسػ احة مػف األرض، ككاصػؿ فتكحاتػػو فػي بػبلد الػرـك

 (.َِّ)سالمي منذ عيد آدم عميو السالم إلى عصرناموجز التاريخ اإلق.  ينظر: ِٕٓ
كنشػػأ فػػػي العيينػػػة بنجػػد، ناىجػػػا مػػػنيج  ،قُُُٓمحمػػػد بػػػف عبػػد الكىػػػاب التميمػػػي النجػػدم:  كلػػػد سػػػنة: ( ىػػك: ٔ)

خػالص، كنبػذ البػدع كتحطػيـ مػا عمػؽ باإلسػبلـ مػف أكىػاـ، قصػد الدرعيػة السمؼ الصػالح، داعيػا إلػى التكحيػد ال
 =ىػ فتمقاه أميرىا محمد بػف سػعكد بػاإلكراـ، كقبػؿ دعكتػو فػي أف يتػكلى ىػك: الػدعكة الدينيػةُُٕٓ)بنجد( سنة: 
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 وييكج كالي مصر(ُ) امحمد عمي باشإلى رسؿ أكالذم  ،العثمانيف بالسمطاتنجد سالحجاز كا
كالسيطرة عمى نجد  ،خضاع السعكدييفإكاستطاع  ، فأرسؿ محمد عمى باشا ابنوإلى الحجاز
د عمي باشا المناطؽ اليمنية رجع محمأكقد  ،السميماني حتى كصؿ إلى الحديدة  كالمخبلؼ

لزراعية تؤدل لمدكلة كبعض المحاصيؿ ا ،ببعض النفكذ العثماني االحتفاظماـ اليمف مع إإلى 
 .(ِ)العثمانية

 : الحالة السياسية دور اإلمام الشوكاني في
 ،ألنو قاضي القضاةحداث السياسية اني دكر بارز ككبير في األالشكك لقد كاف لئلماـ

نيابة عنو ،  اإلماـ التي ترد إلى كاف يتكلى الرد عمى الرسائؿقد ككزيره، ك  اإلماـكمستشار 
فيككف رده  ،الداخمية كالخارجية خرلاألمف األطراؼ أك آؿ سعكد ك خرلاألسكاء مف الدكؿ 

، ككذلؾ في رد المظالـ لصدع كالبعد عف القتاؿ كالنزاعاتكالمصالحة كرأب ا لبلقترابسببا 
 .، كقكؿ كممة الحؽكالحكـ بالعدؿ كاإلنصاؼ بيف المتخاصميف

  :(ّ)عمميةال الحالة :ثانياً 
نو في الجكانب العممية كالتأليؼ أالضطراب في الحالة السياسية إال برغـ الفكضى كا

ف أماـ شركط اليادكية في البيعة لئل ف مفنو كاأضة عممية كبيرة ، كالسبب في ذلؾ شيدت ني
باإلضافة ناقش مف ىيئة كبار العمماء ، يككف مجتيدا كلو تأليؼ كيبيف اجتياداتو في مؤلؼ كي

لكثرة كاف ىذا حافزا قكيا قد يدعكا إلى االجتياد كالتحرر مف التقميد ك  ف المذىب الزيدمألى إ
 .التأليؼ كالتعمـ في اليمف

 العممية: الحالة  دور اإلمام الشوكاني في
الكثيرة، ؾ مف خبلؿ مؤلفاتو لشككاني دكر كبير في ذلؾ كيتضح ذللئلماـ اقد كاف ل

خذ مف الكتاب كالسنة ، فكاف يعتبر كاأل ،عف التقميد كالتعصبكالبعد  االجتيادكدعكتو إلى 
خذ مف رة العممية الداعية لبلجتياد كاألبحؽ مجددا مف المجدديف في ذلؾ الكقت في الثك 

، يدؿ عمى ذلؾ كتابو في ذـ التقميد كالدعكة إلى ة كالتحرر مف التبعية كالتقميدسنالكتاب كال
 .االجتياد

                                                                                                                                                                          

األعااااالم) ق. ينظػػػػر: َُِٔبػػػػف سػػػػعكد شػػػػؤكف الدكلػػػػة كتنفيػػػػذ األحكػػػػاـ، تػػػػكفي سػػػػنة:  محمػػػػد كيتػػػػكلى األميػػػػر=
ٔ/ِٕٓ.) 
ألباني األصؿ، مستعرب،  ،قُُْٖابف إبراىيـ آغا بف عمي مؤسس آخر دكلة ممكية بمصر، كلد سنة: ( ىك: (ُ

كاف كاليا مف قبؿ العثمانييف ثـ انقمب عمييـ، كتصالح معيـ عمى أف يككف حكـ مصر كراثيا لو كألكالده، تكفي 
 .(ِّ-ِْ)اإلمام الشوكاني مفسراك(، ِٖٗ/ٔاألعالم) ىػ. ينظر:  ُِٓٔسنة: 

 (ٕٔ- ّٗ)اإلمام الشوكاني حياتو وفكره(، كِْ)اإلمام الشوكاني مفسرالبلستزادة:: ينظر: ( ِ)
 (.َٔ)اإلمام الشوكاني مفسراينظر: ( ّ)
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 قوال العمما  فيوأو صفاتو  :سادسالمطمب ال
قكة الساعد كسعة لو مصنفات تدلؾ عمى  ":(ُ)جحاؼ أحمدتمميذه لطؼ اهلل بف عنو  قاؿ

طبلع، كرزؽ السعادة في تصانيفو مع القضاء، كتناقميا مف يمكذ بو كذكركىا في دركسيـ، اال
 .(ِ)س"ـ، كما رأيت أنشط منو في التدريكلو رغبة كمحبة في العم

عمى الجممة فما رأل مثؿ نفسو كال رأل مف رأل مثمو ":(3)ف البيكميعبد الرحمعنو كقاؿ 
 .(4)"بالحؽ، بقكة جناف كسبلطة لساف عمما كقياماي 
لقد منح رب العالميف سبحانو مف بحر ": (ٓ)عبد الرحمف بف سميماف األىدؿعنو كقاؿ 

اف األخير بثبلثة أمكر، ال أعمـ أنيا في ىذا الزم اإلماـفضؿ كرمو الكاسع ىذا القاضي 
 جمعت لغيره:

 سعة التبحر في العمكـ عمى اختبلؼ أجناسيا كأنكاعيا كأصنافيا. -ُ
 .لي األفياـ الخارقةأك كسعة التبلميذ المحققيف كالنببلء المدققيف  -ِ
كسعة التصانيؼ المحررة كالرسائؿ كالجكابات المحبرة التي تسامي في كثرتيا  -ّ

 .(ٔ)"الجيابذة الفحكؿ
ف عبد اهلل محٌمد بف عمي بف محٌمد ب":(ٕ)محمد سالـ محيسف محمد محمد قاؿ عنو ك  

 خيرة العمماء المجتيديف المؤلفيف،، كمف القرآفكىك مف حفاظ  الشككاني ثـ الصنعاني،

                                                           

مؤرخ، فقيو، اصكلي، محدث، ىػ بصنعاء، كنشاء بيا ، ُُٖٗلطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ: كلد سنة  ( ىك:ُ)
، قرأ عمى الشككاني في النحك، كالصرؼ، طؽ كالمعاني كالبيافحافظ، مشارؾ في النحك كالصرؼ كالمن

تكفي  )درر نحكر الحكر العيف( في التراجـ، :كالمنطؽ، كالمعاني، كالبياف، كاألصكؿ، كالحديث، مف مصنفاتو
 (.ُّٓ/ٖ)معجم المؤلفين عمر بف رضا بف محمد كحالة: ىػ. ينظر:ُِّْسنة:

 (.ٕٗ/ٗ) موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية: اكمأبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف المغر  (ِ)
ىك:عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف البيكمػػي الضػػمدم ثػػـ الصػػبيائي التيػػامي اليمػػاني: مػػؤرخ، كلػػد بمدينػػة ( ّ)

تنقػػؿ بينيػػا كبػػيف صػػنعاء، كعينػػو ،  كنشػػأ بيػػا كقػػرأ عمػػى كالػػده كغيػػره مػػف أىػػؿ صػػبيا ه،َُُٖسػػنة : صػػبيا،
ينظر: ىػ .  ُِْٖعمي بف العباس( حاكما في بيت الفقيو، فحمدت سيرتو في القضاء، تكفي سنة: المنصكر )
 (.ُّٖ/ُ:)لعاالبدر الط

 (.ٕٗ/ٗ) موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية (ْ)
نفس الػػ مػػف كتبػػو عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف بػػف يحيػػى بػػف عمػػر مقبػػكؿ األىػػدؿ، الحسػػيني الطػػالبي: مػػؤرخ،( ىك:ٓ)

 :ق،  كتػكفي سػنةُُٕٗ :مف عمماء الشافعية في اليمف ،مػف أىػؿ زبيػد، مكلػده ككفاتػو فييػا، كلػد سػنةاليماني، 
 (.َّٕ/ّ)األعالمىػ. ينظر:  َُِٓ

 (.ٕٗ/ٗ) موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية  (ٔ)
نػة المنػكرة قسػـ الدراسػات العميػا، كعضػك االسػتاذ بالجامعػة االسػبلمية بالمدي :محمد محمد محمػد سػالـ محيسػف( ٕ)

 المقدمة.معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ:  لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر لو عدة مؤلفات. ينظر:
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 .(ُ)"حكيـ كىك مفٌسر، محدث، فقيو، أصكلٌي، مؤرخ، أديب، نحكم، منطقي، متكمـ، 
 ،ذلؾ اختصرنا  -اهللرحمو  -الشككاني اإلماـكىذا غيض مف فيض مما قيؿ عف 

ف تجد مكتبة أ ي، كقؿَّ اإلسبلمشير مف نار عمى عمـ عمى مستكل اليمف كالعالـ أكالشككاني 
 إال كتجد فييا مف كتبو.

 :مامني بو كلٌ  ىم ما تميزأو  ،يناإلمامخالصة الكالم عن  
مامتو إكلـ يتعرض لممناصب رغـ  ،ي الدنياالبغكم زىد فاإلماـ الزىد في الدنيا ف -ُ

ىؿ أبعد إلحاح مف صاغرة كىك زاىد فييا الدنيا الشككاني فأتتو اإلماـ ما أقدره في العمـ، ك ك 
مف القضاة في بعض كما كاف  ئامف الناس شي العمـ كالصبلح كلـ تفتنو الدنيا، كلـ يتقاضى 

 عف تعميـ العمـ كتأليؼ المؤلفات.المنصب الكبير شغمو يذلؾ الكقت، كلـ 
التي جمعت بيف اإلماميف أنيما رغـ إمامتيما في العمـ إال  رقات العجيبةامف المف  -ِ

 .بمدييماأنيما لـ يياجرا خارج 
 .كاألخذ مف الكتاب كالسنةح كالبعد عف التعصب سيرتيما عمى منيج السمؼ الصال -ّ
كىما في العقد الثامف مف حياتيما، فرحميما اهلل برحمتو  -رحميما اهلل –تكفيا   -ْ
 الكاسعة.

 
























                                                           

 (.ّٕٗ/ِ) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخمحمد محمد محمد سالـ محيسف: ( (ُ
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 المتعمقةالتفاق واالختالف عند اإلمامين ا : أوجوالفصل الثاني
  القرآننزول ب

 :وفيو ستة مباحث 
 .القرآفاالتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في نزكؿ  كجوأالمبحث األول: 
سباب أ االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أكجو المبحث الثاني:

 .النزكؿ
تكرار  كاالختبلؼ عند اإلماميف فياالتفاؽ  أكجو المبحث الثالث:

 .النزكؿ
خر ما آؿ ك أك  االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في أكجو المبحث الرابع:

 .نزؿ
المكي  االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في كجوأ المبحث الخامس:

 .كالمدني
فضائؿ  االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في كجوأ المبحث السادس:

 .السكر
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  القرآفاالتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في نزكؿ  كجوأالمبحث األول: 

 :مطمباف كفيو
 .عند اإلماـ  البغكم القرآفنزكؿ  األول: المطمب

   .عند اإلماـ الشككاني القرآفنزكؿ : المطمب الثاني
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 قرآنالاالتفاق واالختالف عند اإلمامين في نزول  أوجو المبحث األول:   
 .القرآفمعنى نزكؿ تكضيح البد مف  يفعند اإلمام القرآفنزكؿ  قبؿ الحديث عف

إلى المكح المحفكظ ثـ نزكلو عمى قمب  -تعالى–نزالو مف اهلل إقد يراد بو  ":القرآننزول ف
عميو -ف يتمقاه جبريؿ أ أك، -عميو السبلـ -بكاسطة جبريؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي
           صمى اهلل عميو -عمى النبي -عميو السبلـ -، ثـ ينزلو جبريؿمف اهلل  -السبلـ
 .، كالقكؿ الثاني ىك الراجح (ُ)"-كسمـ

  في تفسير اآلية التالية:  قكاؿ اإلماميفأكثر مف خبلؿ عرض أكسيتضح المعنى 
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ  ٹ ٹ

  [185البقرة:]چ  ۀڻ
 (2)البغوي عند اإلمام القرآننزول : المطمب األول

ڳ   چ:كجؿأنو سئؿ عف قكلو عز  ": -رضي اهلل عنيما -(ّ)عف ابف عباس :قاؿ -ُ

القدر:]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  :كقكلو ،[185البقرة:]       چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

كقد نزؿ في سائر الشيكر، كقاؿ عز [3الدخان:]  چ پ  پ  پ  پ        ڀچ   :كقكلو، [1
جممة كاحدة مف المكح المحفكظ في  القرآف ؿى زً نٍ أي  :فقاؿ ،[106اإلسراء:]چڀ  ڀ  چ  كجؿ:

جبريؿ عميو السبلـ  -ة في السماء الدنيا، ثـ نزؿ بوزَّ ليمة القدر مف شير رمضاف إلى بيت العً 
  :فذلؾ قكلو تعالىنجكما في ثبلث كعشريف سنة  -صمى اهلل عميو كسمـ -عمى رسكؿ اهلل-

[٧5الواقعة:]چی  ی     ی  ی    چ 
(ْ)

. 
                                                           

 (.ُُْ/ُ) آنمناىل العرفان في عموم القر : محمد عبد العظيـ الزرقاني: ينظر( ُ)
 (.ُٖٗ/ُالبغكم)( ِ)
، ككاف يسمى البحر، لسعة عممو، كيسػمى -صمى اهلل عميو كسمـ-عبد اهلل بف عباس: ابف عـ رسكؿ اهللىك:  (ّ)

، كىػػك: ابػػف سػػبعيف  قٖٔ:قبػػؿ اليجػػرة بػػثبلث سػػنيف كقيػػؿ: غيػػر ذلػػؾ، كتػػكفي بالطػػائؼ سػػنة :حبػػر األمػػة، كلػػد
عمػي بػف ك (، ُِٗ/ّ)  أساد الغاباة فاي معرفاة الصاحابة بػف األثيػر:سنة، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظػر: عػز الػديف 

 (.ُِّ/ْ)  اإلصابة  في تمييز الصحابة أحمد بف  حجر العسقبلني:
( جاء األثر بثبلث طرؽ ، عف ابف عباس طريػؽ عكرمػة، كسػعيد بػف جبيػر، كمقسػـ، منيػا مػا أخرجػو  النسػائي ْ)

قػػاؿ: " نػػزؿ القػػرآف جميعػػا فػػي ليمػػة القػػدر إلػػى  بمفػػظس، عػػف سػػعيد بػػف جبيػػر، عػػف ابػػف عبػػا فػػي السػػنف الكبػػرل،
[، باب قوله: ٥٧الواقعة:  ]چی  ی       ی  ی  چ  :السماء الدنيا، ثـ فصؿ فنزؿ في السنيف، فذلؾ قكلو

، بمفػػظ عػػف مقسػػـ،  الكبياار المعجاام (، كالطبرانػػي فػػيَُُُٓ(، رقػػـ)ِٕٖ/َُ) چی  ی       ی  ی  چ 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ كقكلو:  چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  كلو :عف ابف عباس، أنو سئؿ عف ق

 = عمى مكاقع النجـك أرسؿ فقاؿ: "إنو قد أنزؿ في رمضاف في ليمة القدر في ليمة مباركة جممة كاحدة، ثـ
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أما     چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :(ِ)قمت لمشعبي : (ُ)ىند أبيد بف ك اقاؿ د
صمى اهلل عميو  -كاف ينزؿ في سائر الشيكر؟ قاؿ: بمى، كلكف جبريؿ كاف يعارض محمدا

 .(ّ)"كيثبت ما يشاء، كينسيو ما يشاء ،اهلل ما يشاء ـي كً حٍ يي في رمضاف ما نزؿ إليو فى  -كسمـ
 "قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  -رضي اهلل عنو- (ْ)-ذر أبيكعف  -ِ

ؿ ليمة أك في ثبلث لياؿ مضيف مف رمضاف، كيركل في -عميو السبلـ -أنزلت صحؼ إبراىيـ 
في ست لياؿ مضيف مف رمضاف، كأنزؿ  -عميو السبلـ -مف رمضاف، كأنزلت تكراة مكسى

ي ثبلث عشرة ليمة مضت مف رمضاف، كأنزؿ زبكر ف-عميو السبلـ -اإلنجيؿ عمى عيسى 
 -صمى اهلل عميو كسمـ -كأنزؿ الفرقاف عمى محمد ،د في ثماف عشرة مضت مف رمضافك اد

 .(ٓ)"في الرابعة كالعشريف مف شير رمضاف لست بقيف بعدىا
 

                                                                                                                                                                          

فيػو سػعد بػف طريػؼ، كىػك  كقػاؿ الييثمػي:(،َُِٓٗ(، رقـ)ُّٗ/ ُُر كاألياـ" ، باب مقسـ ) رسبل في الشيك  =
عف عكرمة، عػف ابػف عبػاس رضػي اهلل عنيمػا، قػاؿ: "  بمفظ في المستدرك عمى الصحيحين الحاكـك   ،متركؾ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     چ  :أنزؿ القرآف جممة كاحدة إلى السماء الدنيا في ليمة القػدر، ثػـ أنػزؿ بعػد ذلػؾ بعشػريف سػنة

عيد نحػكه عػف سػ م( كرك ِٖٕٖ، رقػـ)(ِِْ/ِالتفسػير) ، باب  چڀ  ڀ  چ   چٻ  پ  پ  پ  
 .، ككافقو الذىبيصحيح كلـ يخرجاه، كقاؿ بف جبير

كركل عػػػف الحسػػػف  ،كقيػػػؿ أبػػػك محمػػػد: رأل أنسػػػا ،داكد بػػػف أبػػػي ىنػػػد دينػػػار القشػػػيرم البصػػػرم أبػػػك بكػػػر ( ىػػػك:(ُ
تػػكفي  ،ككػػاف خياطػػا ،كسػػعيد بػػف المسػػيب، ككػػاف رجػػبل صػػالحا ،أكفػػىأبػػي كزرارة بػػف  ،كبكػػر المزنػػي ،البصػػرم

 (.ٗٔ)طبقات الحفاظبعكف سنة. ينظر: كلو خمس كسق ، َُْ:سنة
شػعب ىمػداف  :بف عبد اهلل بف شراحيؿ بف عبد بػف أخػي قػيس بػف عبػد الشػعبياعامر بف شراحيؿ كيقاؿ ىك:  ((ِ

ق، كقيؿ: غيػر َُٗ: كمات سنة ،كلد لست سنيف خمت مف خبلفة عمر بف الخطاب ،الككفي كنيتو أبك عمرك
 (.ْٖ/ِ) جال صحيح مسممر كىك: أبف سبع كسبعيف سنة. ينظر:  ذلؾ،

 (.ْٓ/ٗ)فتح الباري(، كابف حجر في ّٖٔ)فضائل القرآن( أخرجو  أبك عبيد في ّ)
بمكػػة أكؿ اإلسػػبلـ، فكػػاف رابػػع أربعػػة، كقيػػؿ: خػػامس خمسػػة، كىػػك: أكؿ  : أسػػمـالغفػػارمجنػػدب بػػف جنػػادة ( ىػك: (ْ

رجػع إلػى بػبلد قكمػو، فأقػاـ بيػا حتػى ىػاجر بتحيػة اإلسػبلـ، كلمػا أسػمـ -صمى اهلل عميو كسػمـ -ا رسكؿ اهلل حيَّ 
 :مػػات بالربػػذة سػػنةالخنػػدؽ، كصػػحبو إلػػى أف مػػات، غػػزكة فأتػػاه بالمدينػػة بعػػد  -كسػػمـصػػمى اهلل عميػػو  -النبػػي
 (.َُٓ/ٕالصحابة) تمييز اإلصابة في ك(، ِٔٓ/ُ)أسد الغابة في معرفة الصحابةق. ينظر : ِّ

(، ُْٖٗٔ(، رقػـ)ُُٗ/ِٖ، بػاب حػديث كاثمػة بػف األسػقع) همساند يفقع، كما ذكره أحمد سركاه كاثمة بف األ ((ٓ
شاعب  فػي (، كأبػك بكػر البييقػيُٖٓ( ، رقػـ)ٕٓ/ِِ، باب أبك المميح عػف كاثمػة) المعجم الكبيركالطبراني في 

فااي  األلبػػانيصػػححو (، ك  َِّٓ(، رقػػـ )ُِٓ/ّ، بػػاب فػػي اسػػتحباب القػػراءة  فػػي شػػير رمضػػاف،) االيمااان
 .(ُٖٗ/ُ)عف أبي ذرفي تفسيره (. كقد ذكره البغكم ُٕٓٓ(، رقـ)َُْ/ْ، ) صحيحةسمسمة األحاديث ال
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 (1)الشوكاني اإلمام عند القرآننزول  المطمب الثاني:
 قيؿ:  القرآفأنزؿ فيو  " :قاؿ    چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  تعالى: قكلو

 .(ِ)نجمان  أنزؿ مف المكح المحفكظ إلى سماء الدنيا، ثـ كاف جبريؿ ينزؿ بو نجمان -أ 
 .لوأك كقيؿ: أنزؿ فيو -ب 
              ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ، كىذه اآلية أعـ مف قكلو تعالى:القرآفكقيؿ: أنزؿ في شأنو -ج 

 ليمة القدر. :يعني [3الدخان:]  چ ڀ      پ  پ  پ  پ  چ  : ، كقكلو[1القدر:]چٻ    
قاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -كؿ اهللأف رس -رضي اهلل عنو - (ّ)عف كاثمة بف األسقع-ُ

كأنزؿ الزبكر لثماني عشرة خمت مف  ،في ثبلث لياؿ-عميو السبلـ  -أنزلت صحؼ إبراىيـ" :
 .(ْ)"ألربع كعشريف خمت مف رمضاف القرآفرمضاف، كأنزؿ اهلل 

كأنزؿ الزبكر الثني عشر كزاد:  "مثمو، لكنو قاؿ:-رضي اهلل عنو - (ٓ)عف جابر-ِ
 .(ٔ)"كأنزلت التكراة لست خمكف مف رمضاف، كأنزؿ اإلنجيؿ لثماني عشرة خمت مف رمضاف

 ،-رضي اهلل عنو-نحك قكؿ جابر  "-ارضي اهلل عني-(ٕ)المؤمنيف عائشة أـعف -ّ
 .(ٖ)"القرآفإال أنيا لـ تذكر نزكؿ  

                                                           

 (.َُِ/ُالشككاني)( ُ)
 (.َٕٓ/ُِ)لسان العربينظر: ابف منظكر:  مفرقا.: مقطعا أك ( نجما: أم ِ)
مىٍيػًو كسػمـ-كاثمة بف األسقع الكناني الميثي :أسمـ كالنبػي ( ىك: ّ) يػؿ: إنػو خػدـ يتجيػز إلػى تبػكؾ، كق -صػمى اهلل عى

مىٍيػػًو كسػػمـ -النَّبًػػٌي  كىػػافى مػػف أصػػحاب الصػػفة، تػػكفي سػػنة: -صػػمى اهلل عى  َُٓق، كىػػك: ابػػف ّٖثػػبلث سػػنيف. كى
 (.ِْٔ/ٔاإلصابة)(، كّٗٗ/ٓ) أسد الغابةببيت المقدس، كقيؿ: بدمشؽ. ينظر:  سنيف

 .ِّص سبؽ تخريجو عند البغكم( ْ)
ثمػاني عشػرة غػزكة ، كىػك: آخػػر  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -النبػػي ىػك: جػابر بػف عبػد اهلل األنصػارم: شػيد مػع( ٓ)

ق ، ْٕتػػكفي سػػنة: ،مػػف مػػات بالمدينػػة ممػػف شػػيد العقبػػة، ككػػاف مػػف المكثػػريف فػػي الحػػديث، الحػػافظيف لمسػػنف
 (.ْٔٓ/ُ)اإلصابة(، كِْٗ/ُ)أسد الغابةق، ككاف عمره أربعا كتسعيف سنة. ينظر:  ٕٕكقيؿ: سنة: 

(، كأبػػك َُِٗ( ، رقػـ)ُّٓ/ْ، بػاب مسػػند جػابر )مسانده د بػف عمػي  المكصػمي فػػي ( أخرجػو  أبػك يعمػى أحمػػٔ)
( َٔٗ(، رقػػـ )ُٕٗ/ُ، بػػاب التػػاريخ) مجمااع الزوائااد ومنبااع الفوائاادالحسػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر الييثمػػي فػػي 

إتحااف الخيارة الميارة ضعفو كقاؿ: فيو سفياف بف ككيع كىك: ضعيؼ،  كأبك العباس شياب الديف البكصيرم: 
 (. َُِِ(، رقـ )ُٕ/ّباب فضؿ صـك رمضاف بمكة) وائد المسانيد العشرة، بز 

تزكجيػا رسػكؿ اهلل كىػي بنػت سػبع سػنيف  -ارضػي اهلل عنيػ-نت أبػي بكػر الصػديؽ (  ىي أـ المؤمنيف عائشة بٕ)
ق، كقيػػؿ ٕٓقبػػؿ اليجػػرة، كبنػػى بيػػا بعػػد ثػػبلث سػػنيف بالمدينػػة، كىػػي الكحيػػدة التػػي تزكجيػػا بكػػر، تكفيػػت سػػنة: 

 (.ُِّ/ٖ)واإلصابة(، ُٖٔ/ٕ)أسد الغابةينظر:  :لممزيد لترجمتياق كدفنت بالبقيع.ٖٓ
، باب أنزلت الصحؼ األكلػى أكؿ يػـك مػف في المجالس العشرة األمالي ( حديث عائشة ركاه الحسف الخبلؿ : ٖ)

 .ميو(، كقد ذكرت نزكؿ القرآف، كضعؼ إسناده  مجدم فتحي في تعميقو عِّ(، رقـ)َْرمضاف)ص
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فقاؿ:  -رضي اهلل عنيما-بف عباس ا (ِ)بف األسكد سأؿ عطيةي : قاؿ (ُ)ـسى قٍ عف مً ك  -ّ
البقرة:]       چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  إنو قد كقع في قمبي الشؾ في قكؿ اهلل:"

]  چ پ  پ  پ  پ        ڀچ  ، كقكلو[1القدر:]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ كقكلو  ،[185

كفي  ،كفي رمضاف ،: إنو أنزؿ في ليمة القدر-رضي اهلل عنيما- فقاؿ ابف عباس[3الدخان:
 . (ّ) "ليمة مباركة جممة كاحدة، ثـ أنزؿ بعد ذلؾ عمى مكاقع النجـك في الشيكر كاألياـ

جممة ألربعة كعشريف مف  القرآفنزؿ "قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس  -ْ
ينزلو عمى -عميو السبلـ -جبريؿ رمضاف، فكضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعؿ 

 .(ْ)"ترتيبل-صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل 
 القرآفليمة القدر: ىي الميمة المباركة، كىي في رمضاف، أنزؿ "قاؿ:  عف ابف عباس -ٔ

 .(ٓ)"جممة كاحدة مف الذكر إلى البيت المعمكر
 :اآلتيجد أ يف لآلية اإلمامسبؽ مف تفسير  مما
 اق: االتف جوأو  :الً أو 
لدنيا فكضع في بيت نزؿ مف المكح المحفكظ  إلى السماء اأ القرآفف أاتفقا عمى  -1
 العزة.

 . إلى السماء الدنيا نزؿ جممة كاحدة في ليمة القدر مف رمضافأ القرآفف أاتفقا عمى  -ِ
النبي -مف السماء الدنيا عمى  -جبريؿ عميو السبلـ-نزؿ بو  القرآفف أاتفقا عمى  -ّ

 كعشريف سنة.  م مفرقا[ في ثبلثأ] نجكمان  -ـكسم صمى اهلل عميو
 

                                                           

( ىك: مقسـ بف بجرة  أبك القاسػـ، كيقػاؿ: أبػك العبػاس ، مػكلى عبػد اهلل بػف الحػارث بػف نكفػؿ، كيقػاؿ لػو: مػكلى (ُ
ركل لو الجماعة سكل مسمـ. ينظر: يكسؼ بف عبد الرحمف المزم ، قَُُابف عباس لمزكمو لو، تكفي سنة: 

 (.ُْٔ/ِٖ) تيذيب الكمال في أسما  الرجالالكمبي: 
األسكد اليمامي الحنفي: مف بني حنيفة مف عمماء الخكارج كأمرائيـ، رحؿ إلى سجستاف، تكفي  ( ىك: عطية بفِ)

 (.ِّٕ/ْ)األعالمىػ. ينظر: ٕٓسنة: 
 .ِّص ( سبؽ تخريجو عند البغكمّ)
( بػاختبلؼ ُُِّٖ(، رقػـ)ِّ/ُِباب سعيد بف جبير عف ابف عبػاس)المعجم الكبير: ( أخرجو  الطبراني في ْ)

( كقػػػػاؿ صػػػػحيح اإلسػػػػناد كلػػػػـ ُِٖٖ(، رقػػػػـ)ِِْ/ِ: بػػػػاب كتػػػػاب التفسػػػػير)المسااااتدركفػػػػي  يسػػػػير، كالحػػػػاكـ
(، ّٕٕٗ(، رقػـ)ِْٕ/ٕ، بػاب كػـ بػيف نػزكؿ أكؿ القػرآف) السانن الكبارىكالنسػائي فػي  ككافقو الذىبي،يخرجاه،

اهلل قػاؿ: ركاه الطبرانػي، عػف شػيخو عبػد  (ُُُٖٔ(، رقػـ)ُٕٓ/ٕ)مجماع الزوائاد ومنباع الفوائادكالييثمي في 
 بف محمد بف سعيد بف أبي مريـ كىك: ضعيؼ. 

 (. ُِٖٓ(، رقـ)ْْٔ/ّ)تفسيره ( أخرجو بنحكه ابف جرير في ٓ)



-36-
 

 االختالف: جوأو  :ثانياً 
 :قاؿ       چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ البغكم في تفسيره لآلية اإلماـ رد أك  -ُ

ما  ،اهلل ـي كً حٍ يى فى  ،في رمضاف ما نزؿ إليو -صمى اهلل عميو كسمـ -اجبريؿ يعارض محمدكاف  "
 .(ُ)"ا يشاءكينسيو م ،كيثبت ما يشاء ،اءيش

       چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ الشككاني في تفسيره لآلية اإلماـ رد أك ك  -ِ

 قكاؿ ىي:أثبلثة 
 .نجمان  نزؿ مف المكح المحفكظ إلى سماء الدنيا ثـ كاف جبريؿ ينزؿ بو نجمان أؿ ك األ -أ
 .لوأك نزؿ فيو أكقيؿ - ب
 .(ِ)القرآفنزؿ في شأنو أكقيؿ - ج

  الخالصة:
لنزكؿ االىتماـ كاضحا  يظير أفيف اإلمامعند  فالقرآلنزكؿ  ياستعراضمف خبلؿ 

كالتقارب بينيما كبير، ،  القرآفكىذا يدؿ عمى اىتماميما بمباحث عمكـ  ،يمايفي تفسير  القرآف
عندما تككف العقيدة  عمى مر العصكر ، التقارب العممي بيف عمماء المسمميف :كنفيـ مف ىذا

كف منو فإف المنيؿ الذم ينيم ، عجب في ذلؾصافية، كالقمكب خالية مف التعصب بأنكاعو، كال
 ف فيو مف ذكرااإلمامرد أك كمما ت كقد ذكر  ،فيو قميمة ف المادةأل ،صغيرحث مب، كىذا الاكاحد
 .القرآفنزكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُٖٗ/ُالبغكم)  (ُ)
 (.َُِ/ُالشككاني ) (ِ)
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سباب أ االتفاق واالختالف عند اإلمامين في المبحث الثاني: أوجو

 .النزول

 وفيو مطمبان:
 .سباب النزكؿأجو االتفاؽ عند اإلماميف في أك  :لوالمطمب األ 

 .سباب النزكؿأاالختبلؼ عند اإلماميف في  أكجو :المطمب الثاني
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 سباب النزولأالمطمب األول: أوجو االتفاق عند اإلمامين في              
 ب النزكؿ.سب ؼي رِّ عى أي ف ياإلمامفي أسباب النزكؿ عند االتفاؽ  جوأك بدأ في بياف أقبؿ أف 
مبينة لحكمو أياـ  :أم ،اآليات متحدثة عنو أكىك ما نزلت اآلية " :ب النزولسبتعريف 

 .(ُ)"كقكعو
 .(ِ) "سؤاؿ أكىك ما نزؿ قرآف بشأنو كقت كقكعو كحادثة " أك
 :اآلتيعمى النحو  فيي يناإلمامفي سبب النزول عند  االتفاق جوأو أما و 

 . ( ّ)سببا( ٓٓسكرة البقرة في ) سباب النزكؿ فيأف في ااإلماماتفؽ 
 كىي: ،أمثمةخمسة ذكر بكتفي سأ (ْ)أسباب ( ٗفي ) األنعاـكفي سكرة 
  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ   ٹ ٹ: لوالمثال األ 

 [ 125البقرة:]چى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ     
  :(ٓ)البغوي اإلمامسبب النزول عند : الً أو 

 ":-رضي اهلل عنو- (ٕ)قاؿ عمر بف الخطاب  قاؿ: -رضي اهلل عنو -(ٔ)عف أنس
لك اتخذت مقاـ إبراىيـ  ،يا رسكؿ اهلل :قمت ،كافقني ربي في ثبلث أككافقت اهلل في ثبلث، 

عميؾ  يدخؿي  ،يا رسكؿ اهلل :كقمت،چ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ  :فأنزؿ اهلل تعالى ،مصمى؟

                                                           

 (.ٖٖ/ُ) في عموم القرآن مناىل العرفان محمد عبد العظيـ الزرقاني: ( ُ)
 .(1/78)مباحث في عموم القرآنمناع القطاف:  (ِ)
لى مكضعيا حتى ال يثقؿ البحث بذكرىا ىنا إجماالن كاالكتفاء بما  ذكر أعبله تفصيبلن إكنحيؿ القارئ الكريـ  (ّ)

،  ُُّ،  َُْ،  ََُ،  ٗٗ،  ٕٗ،  ْْ،  ِٔكىي مرقمة  اآليات في سكرة  البقرة عمى النحك اآلتي: )
ُُْ  ،ُُٓ  ،ُُٗ  ،َُِ  ،ُِٓ  ،ُّٓ  ،ُّْ  ،ُْْ  ،ُْٓ  ،ُٖٓ  ،ُٓٗ  ،ُْٔ  ،ُٖٔ  ،
َُٕ  ،ُْٕ  ،ُٕٖ  ،ُٖٔ  ،ُٖٕ  ،ُٖٖ  ،ٖٗ  ،ُْٗ  ،ُٗٓ  ،ُٗٔ  ،ُٕٗ  ،ُٖٗ  ،َِْ  ،
َِٕ  ،َِٖ  ،ُِْ  ،ُِٓ  ،ُِٕ  ،ُِٖ  ،ُِٗ  ،َِِ  ،ُِِ  ،ِِِ  ،ِِّ  ،ِِْ  ،ِِٗ  ،
ُِّ  ،ِِّ  ،ِّٖ  ،َِْ  ،ِٓٔ  ،ِٕٔ  ،ِِٕ  ،ِْٕ  ،ِٕٖ  .) 

 (.ُُْ ،ُِِ ،ُُِ ،َُٗ ،ّٗ ،ُٗ ،ِٓ ،ّّ ، ِٔسكرة االنعاـ )( ْ)
    (.ُْٕ/ُالبغكم) (ٓ)
كاف يتسمى بو، كيفتخر بذلؾ، خدـ  -اهلل صمى اهلل عميو كسمـ -خادـ رسكؿ أنس بف مالؾ الخزرجي:ىك: ( ٔ)

مف تكفي بالبصرة  آخر كقيؿ: غير ذلؾ كىك:ق، ُٗ :تكفي سنة ،عشر سنيف -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
 (.ِٕٓ/ُ)اإلصابةو  (،ِْٗ/ُ)أسد الغابةر: ينظ مف الصحابة.

كلد بعد عاـ الفيؿ بثبلث عشرة سنة،لقبو الفاركؽ، -رضي اهلل عنو– عمر بف الخطابالخميفة الراشد سيدنا ىك:(ٕ)
أسد الغابة في ينظر:  ق.ِّمف العشرة المبشريف بالجنة، تكلى الخبلفة بعد أبي بكرالصديؽ، كتكفي سنة: 

 (.ٖٗ)لمسيوطي تاريخ الخمفا ك ،(ُّٕ/ْ)الصحابة معرفة
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، (ُ)آية الحجاب -عز كجؿ-فأنزؿ اهلل  ،المؤمنيف بالحجاب؟ أمياتً  فمك أمرت ،كالفاجر ر  البى 
فدخمت عمييف فقمت ليف: إف  -بعض نسائو-صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ كبمغني معاتبة النبي 

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  چ : اهلل خيرا منكف، فأنزؿ اهلل تعالى ليبدلنو أكانتييتف، 

 .(ِ)" [5التحرٌم:]چۓ  
  :(3)الشوكاني اإلمامسبب النزول عند  :اً ثاني
 .األلفاظبعض البغكم بإيراد الركاية مع اختبلؼ يسير في  اإلماـ مع اتفؽ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ  : المثال الثاني

  ڎڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ

چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک      گ  گ  گک    کڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک

 [143البقرة:
 :(4)البغوي اإلمامسبب النزل عند  :الً أو 

 لو الفاظ كطرؽ متقاربة.عنده ف الحديث أالشككاني في الركاية إال اإلماـ مع  اتفؽ
  :(ٓ)الشوكاني اإلمامسبب النزول عند :  ثانياً 

اءرى عف البى 
ؿ ما نزؿ أك كاف  -اهلل عميو كسمـ صمى -أف النبي " -:-رضي اهلل عنو- (ٔ)

سبعة  أككأنو صمى إلى بيت المقدس ستة عشر  ،مف األنصار (ٕ)مدينة نزؿ عمى أخكالوال
ؿ صبلة صبلىا العصر، كصمى أك البيت، كأف  ؿى بى و قً تى مى بٍ عشر شيرا، ككاف يعجبو أف تككف قً 

، فخرج رجؿ ممف كاف صمى معو اكعكف فقاؿ: أشيد كىـ ر  -ر عمى أىؿ المسجدمى فى  ،معو قـك
الكعبة، فداركا كما ىـ قبؿ البيت،  ؿى بى قً  -صمى اهلل عميو كسمـ -باهلل لقد صميت مع النبي

                                                           

َك َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِ  اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ ِمْن َجالبيِبِينَّ َذلِ چ  :ىي قكلو تعالى( ُ)
 [.59]االحزاب: چَأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن المَُّو َغُفوًرا َرِحيًما 

، باب مف  وصحيحفي (، كمسمـ َِْ(، رقـ )ٖٗ/ُباب ما جاء في القبمة ) ،وصحيح في البخارم( أخرجو ِ)
 كالمفظ لمبخارم. (.ُٖٓٔ(، رقـ)ِّٗٗ/ْفضائؿ عمر ) 

 (.ُّٔ/ُالشككاني) (ّ)
 (.ُِٔ/ُالبغكم)( ْ)
 .  (ُٕٔ/ُالشككاني)( ٓ)

، كأكؿ لصػغر سػنوعػف بػدر -صمى اهلل عميو كسػمـ  -رده رسكؿ اهلل :البراء بف عازب األنصارم األكسي ىك: ((ٔ
أربع عشرة غزكة، كنزؿ الككفة، كابتنػى -صمى اهلل عميو كسمـ-مشاىده أحد، كقيؿ: الخندؽ، كغزا مع رسكؿ اهلل
 (.ُُْ/ُ)اإلصابةو (، ِّٔ/ُ) أسد الغابةبيا دارا، كمات أياـ مصعب بف الزبير. ينظر: 

مطمب، ألف جده ىاشـ تزكج سممى بنت عمرك، مف بني النجار مف الخزرج، فكلدت لو ( أخكاؿ جده عبد الٕ)
 (.ُٖٖ/ُ: )دالئل النبوة لمبييقي :ينظر . -صمى اهلل عميو كسمـ–عبد المطمب جد النبي 
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 ؿى بى بيت المقدس كأىؿ الكتاب، فمما كلى كجيو قً  ؿى بى ككانت الييكد قد أعجبيـ إذ كاف يصمي قً 
بيت رجاؿ، كقتمكا فمـ ندر ال ؿى بى ة قبؿ أف تحكؿ قً مى بٍ البيت أنكركا ذلؾ، ككاف الذم مات عمى القً 

كذلؾ  .(ُ)"چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک  ک      گ  گ  گچ  ما يقكؿ فييـ، فأنزؿ اهلل:
 أخرللو طرؽ  :الشككاني اإلماـكالحديث كما قاؿ  ،فايف متفقاإلمامف أفي ىذا المثاؿ نجد 

 .لفاظ متقاربةأك 

ک  گ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ٹ ٹ چ: المثال الثالث

  [158البقرة:]چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳگ  گ  گ   ڳ
  :(2)البغوي  اإلمامسبب النزول عند  :الً أو 

 الشككاني في الركاية.اإلماـ مع  اتفؽ
  :(3)الشوكاني اإلمامسبب النزول عند  :ثانياً 

ڌ     چ :أرأيت قكؿ اهلل "قاؿ ليا: (ْ)أف عركة: -ارضي اهلل عني-عف أـ المؤمنيف عائشة

فما أرل  چ  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
عمى أحد جناحا أف ال يطكؼ بيما؟ فقالت عائشة: بئس ما قمت يا ابف أختي، إنيا لك كانت 

لتيا كانت فبل جناح عميو أف ال يطكؼ بيما، كلكنيا إنما أنزلت أف األنصار قبؿ أف أك عمى ما 
ليا يتحرج أف يطكؼ  ؿَّ ىى الطاغية التي كانكا يعبدكنيا، ككاف مف أى  (ٓ)يمكف لمناةيسممكا كانكا ي

  .(ٔ)"اآلية ...چ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چبالصفا كالمركة في الجاىمية، فأنزؿ اهلل: 

                                                           

: باب و مسمم في صحيحو( ، َْ(، رقـ)ُٕ/ُ: باب الصبلة مف اإليماف )البخاري في صحيحو( أخرجو ُ)
 (كالمفظ لمبخارم، كقد ذكره مسمـ مختصرا.ِٓٓ،ّْٕ/ُف القدس إلى الكعبة)تحكيؿ القبمة م

 (.ُْٕ/ُالبغكم)( ِ)
 .(ُٖٔ/ُالشككاني )( ّ)
ىك: عركة بف الزبير بف العكاـ القرشي: أمو أسماء بنت أبى بكر الصديؽ، أحد فقياء المدينة  السبعة ، سػمع ( ْ)

كلػد  ،ل عنو ابفي شياب الزىرم كغيره،  كاف عالمان صػالحان ، كرك -رضي اهلل عنيا- -خالتو عائشة أـ المؤمنيف
، كدفػف  قْٗق ، كقيػؿ:ّٗق، كقيؿ: غير ذلؾ، كتكفي في قرية قرب المدينة يقػاؿ ليػا فػرع ، سػنة: ِّسنة: 

 (.ِٓٓ/ّ)وفيات األعيان(، ك ُِْ/ْ)سير أعالم النبال ىناؾ. ينظر: 
 (.َْٖ/ٕ( اسـ لصنـ. ينظر: البغكم)ٓ)
َفا َوالَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَّوِ چ : باب قكلو تعالىبخاري في صحيحوال( أخرجو ٔ) (، رقـ ِّ/ٔ) چ ِإنَّ الصَّ

 باب بياف أف السعي بيف الصفا كالمركة ركف ال يصح الحج إال بوومسمم في صحيحو: ( ، ْْٓٗ)
 (.ُِٕٕ(، رقـ )ِٗٗ/ِ)
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پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پٹ ٹ چ : المثال الرابع

ڤ    ڤ  ڦ   ڤ   ڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ

[18٧البقرة:]چ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڄڦ  ڦ  ڦ
(1). 

  :(2)البغوي اإلمامسبب النزول عند  :الً أو 
 .األلفاظلشككاني في سبب النزكؿ مع اختبلؼ يسير في بعض ااإلماـ اتفؽ مع 

 : (ّ)الشوكاني اإلمامسبب النزول عند  :ثانياً 
صمى اهلل عميو  -كاف أصحاب الرسكؿ"قاؿ:   -رضي اهلل عنو-عف البراء بف عازب 

فناـ قبؿ أف يفطر لـ يأكؿ ليمتو كال يكمو حتى  ،إذا كاف الرجؿ صائما فحضر اإلفطار -كسمـ
ف قيس بف صً  كاف صائما، فكاف يكمو ذلؾ يعمؿ في أرضو، فمما  (ْ) األنصارم ةي مى رٍ يمسي، كا 

فأطمب لؾ، فغمبتو  ،ال، كلكف أنطمؽي : طعاـ؟ قالت حضر اإلفطار أتى امرأتو فقاؿ: ىؿ عندؾ
فمما انتصؼ النيار غشي  ،عينو فناـ كجاءت امرأتو، فمما رأتو نائما قالت: خيبة لؾ أنمت؟

  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ، فنزلت ىذه اآلية -صمى اهلل عميو كسمـ -عميو، فذكر ذلؾ لمنبي

 .(ٓ)"ففرحكا بيا فرحا شديدا چچ  ڇ چ إلى قكلو
ی    ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ چٹ ٹ  :الخامسالمثال 

 چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

 [52:األنعام]
 
 
 
 

                                                           

(، َِٔ/ُف فييػا. ينظػر: البغػكم)ا اإلماميف متفقػبلى كً ك  ،مف اآلية لو سببء في ىذه اآلية ثبلثة أسباب كؿ جز  (ُ)
 (.ُِٓ/ُكالشككاني)

             ( .                                                                                                                          َِٕ/ُالبغكم ) (ِ)
   (. ُِٓ/ُالشككاني)( ّ)

أساد كقيؿ: صرمة بف قيس، كقيؿ: قيس بف مالؾ بف أكس بف صػرمة المػازني.  ينظػر: س بف صرمة قي ىك: ((ْ
 (.ّّْ/ّ)اإلصابةك(، َْٕ/ْ)الغابة

اَياِم الرََّفاُث ِإَلاى ِنَسااِئُكمْ  چ: : بػاب قكلػو تعػالىالبخاري في صحيحو أخرجو( ٓ) (، ِٖ/ّ)  چ ُأِحالَّ َلُكاْم َلْيَماَة الصا
 (.ُُٓٗرقـ )
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   :(1)البغوي اإلمامسبب النزول عند :  الً أو 
ترى اب بف األى بَّ كخى  (2)قاؿ سمماف 

فينا نزلت ىذه اآلية، جاء " :-رضي اهلل عنيما -(3)
 كذككىـ مف المؤلفة قمكبيـ، فكجدكا (5)كعيينة بف حصف الفزارم  ،التميمي(4)األقرع بف حابس 

خباب في ناس مف ك ، (8)كعمار ،(٧)كصييب،(6)مع ببلؿقاعدا  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
لك جمست في صدر  ،ىـ حكلو حقركىـ، فأتكه فقالكا: يا رسكؿ اهللأك ضعفاء المؤمنيف، فمما ر 

ككاف عمييـ جباب صكؼ لـ يكف عمييـ غيرىا،  -كأركاح جبابيـ، كنفيت عنا ىؤالء ،المجمس
، "ما أنا بطارد المؤمنيف"ليـ:  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي لجالسناؾ كأخذنا عنؾ، فقاؿ

فإنا نحب أف تجعؿ لنا منؾ مجمسا تعرؼ بو العرب فضمنا، فإف كفكد العرب تأتيؾ  :قالكا
د، فإذا نحف جئناؾ فأقميـ عنا، فإذا فرغنا فاقعد معيـ فنستحي أف ترانا العرب مع ىؤالء األعب

                                                           

 (.ُْٔ/ّ)البغكم( ُ)
صػمى اهلل عميػو -كىػك: الػذم أشػار عمػى رسػكؿ اهلل ،أسػمـ عنػد  مقػدـ رسػكؿ اهلل المدينػة :سمماف الفارسػيىك:  (ِ)

أساد . ينظػر:  قّٓ:كلي عمى المدائف ، مات سنة شيد الخندؽ كما بعدىا مف الغزكات،بحفر الخندؽ ،-كسمـ
 (.ُُٖ/ّ)(، واإلصابة2/515الغابة)

ككػػاف مػػف السػػابقيف  ،سػػبي فػػي الجاىميػػة فبيػػع بمكػػة، فكػػاف مػػكلى أـ أنمػػار الخزاعيػػة :خٌبػػاب بػػف األرتٌ ( ىػػك: ّ)
ثػـ شػيد المشػاىد كميػا،  ،ٌذب عػذابان شػديدااألكليف، ركم أنو أسمـ سادس ستة، كىك: أكؿ مف أظير إسػبلمو كعيػ

 (.ُِِ/ِ)اإلصابةك(، ُٗٓ/ُ)أسد الغابة . ينظر: قّٕ:نزؿ الككفة، كمات بيا سنة
، كأسػمـ قبػؿ الفػتح، كشػيد فػتح مكػة -صػٌمى المَّػو عميػو كسػمـ -ألقرع بف حابس التميمي: كفػد عمػى النبػياىك: ( ْ)

فػػتح األنبػػار، كىػػك كػػاف عمػػى مقدمػػة خالػػد بػػف ك كحنينػػا كالطػػائؼ، شػػيد مػػع خالػػد بػػف الكليػػد حػػرب أىػػؿ العػػراؽ، 
 (.ِِٓ/ُ)ابةاإلص(، كُِٖ/ُ)أسد الغابةالكليد، كاف شريفا في الجاىمية كاإلسبلـ. ينظر: 

صػػمى المَّػػو عميػػو -أسػػمـ قبػػؿ الفػػتح، كشػػيدىا، كشػػيد حنينػػا، كالطػػائؼ، كبعثػػو النبػػٌي : عيينػػة بػػف حصػػف( ىػػك: ٓ)
لبني تميـ فسبى بعض بني العنبر، ثـ كاف ممف ارتٌد فػي عيػد أبػي بكػر، كمػاؿ إلػى طمحػة، فبايعػو، ثػـ  -كسٌمـ

 (.ّٗٔ/ْ)اإلصابة(، كُّٖ/ْ)أسد الغابة: عاد إلى اإلسبلـ ،ككاف فيو جفاء سٌكاف البكادم. ينظر
صػمى  -ككاف مؤذنا لرسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-بكر الصديؽ كأب ببلؿ بف رباح الحبشي: اشتراه كأعتقو ( ىك:ٔ)

، كىػك: قَِ: المشاىد كميا، ككاف مف السابقيف إلى اإلسبلـ، تكفي بدمشؽ سنة شيد كخازنا،-اهلل عميو كسمـ 
 (.ْٓٓ/ُاإلصابة)، (ُْٓ/ُ)أسد الغابة ظر: ابف بضع كستيف سنة. ين

صييب بف سناف بف مالؾ النمرم :أسػمـ مبكػرا ككػاف مػف السػابقيف إلػى اإلسػبلـ كشػيد المشػاىد كميػا مػع ىك: ( ٕ)
، كىػك: ابػف ثػبلث كسػبعيف سػنة، كدفػف بالمدينػة.  قّٖ:تكفي بالمدينة سػنة ،-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل
 (.ّْٔ/ّاإلصابة)و ، (ّٖ/ّ)أسد الغابةينظر: 

،  ( ىػػك:ٖ) عمػػار بػػف ياسػػر أبػػك اليقظػػاف: كىػػك، كأبػػكه، كأمػػو مػػف السػػابقيف، إلػػى اإلسػػبلـ، كىػػك: حميػػؼ بنػػي مخػػزـك
ب فػي اهلل، كاستشػيد فػي صػفيف. ذِّ كىك: ممف عي  -عز كجؿ -كأمو سمية، كىي أكؿ مف استشيد في سبيؿ اهلل 

 (.ّْٕ/ْواإلصابة)، (ُِِ/ْ)أسد الغابةينظر: 
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 (1)إف شئت، قاؿ: نعـ، قالكا: اكتب لنا عميؾ بذلؾ كتابا، قاؿ: فدعا بالصحيفة كدعا عميا
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ  كنحف قعكد في ناحية إذ نزؿ جبريؿ بقكلو: :ليكتب، قالكا

-صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل فألقى  چًبالشَّاًكًريفى  چإلى قكلو:چېئ  ىئ     ىئ 
ب كي  چ الصحيفة مف يده، ثـ دعانا فأثبتو، كىك يقكؿ: ـٍ كىتىبى رى مىٍيكي ـه عى مىى نىٍفًسًو الرٍَّحمىةى سىبلى  چـٍ عى

كىاٍصًبٍر  چ: -عزكجؿ -اهللفإذا أراد أف يقكـ قاـ كتركنا فأنزؿ  ،، فكنا نقعد معو(ْٓ)األنعاـ:
ـٍ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيِّ ييًريديكفى كىٍجيىوي نىٍفسىؾى مىعى الًَّذيفى يى  بَّيي [ فكاف رسكؿ  ِٖ]الكيؼ:  چٍدعيكفى رى

كندنك منو حتى كادت ركبنا تمس ركبتو، فإذا بمغ  ،يقعد معنا بعد -صمى اهلل عميو كسمـ -اهلل
، كقاؿ لنا: الساعة التي يقكـ فييا قمنا كتر  تى أمرني الحمد هلل الذم لـ يمتني حكناه حتى يقـك
 .(2)"أمتي، معكـ المحيا كمعكـ المماتأف أصبر نفسي مع قـك مف 

السكرة كما ذكرت الركايات مكية باستثناء آيات مدنية ليست منيا ىذه في ىذه الركاية  
ف أزكى التسميـ، يجد أفضؿ الصبلة ك أع في السيرة النبكية عمى صاحبيا اآليات، كالمتتب

يؿ أك ىذا ت" :(3)ح مكة بقميؿ، ككما قاؿ ابف عطيةفي المدينة قبؿ فتكعيينة لـ يسمما إال  ،قرعاأل
بعيد في نزكؿ اآلية، ألف اآلية مكية كىؤالء األشراؼ لـ يفدكا إال في المدينة، كقد يمكف أف 

 .(4)"كلكنو إف كاف كقع فبعد نزكؿ اآلية بمدة الميـ إال تككف اآلية مدنية ،يقع ىذا القكؿ منيـ
 
 

                                                           

، أكؿ مػػف أسػػمـ بعػػد فرابػػع الخمفػػاء الراشػػدي -رضػي اهلل عنػػو-عمػػي بػػف أبػػي طالػػب سػػيدنا ىػك: أميػػر المػػؤمنيف  (ُ)
كاستشػػيد  زكجػػو رسػػكؿ اهلل بفاطمػػة رضػػي اهلل عنيػػا، كأحػػد العشػػرة المبشػػريف بالجنػػة، ، خديجػػة رضػػي اهلل عنيػػا

 .(ْْٔ/ْ )اإلصابةك(، ٖٖٓ/ّ)أسد الغابةينظر:  ق.َْسنة: 
إسػػناده   قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط: (ُِْٕ(، رقػػـ) ِِْ/ٓ، بػػاب مجالسػػة الفقػػراء )  وسااننفػػي ف ماجػػو أخرجػو ابػػ (ِ)

: ىػػذا حػػديث غريػػب، فػػإف اآليػػة مكيػػة، كاألقػػرع بػػف حػػابس (ِِّ/ ّ )تفساايرهضػػعيؼ ، كقػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي 
كثيػر  كؿ ابػف: قػ(ٕٖٓ/ٕ)فاي سمسامة األحادياث الصاحيحة كقاؿ االلبػاني ،كعيينة إنما أسمما بعد اليجرة بدىر

المعجم كالطبراني في  ، عندم أرجح كأقكل، فإف سياؽ القصة يدؿ عمى أنيا كانت في مكة كالمسممكف ضعفاء
مػا جػاء فػي ، بػاب  ومصانف فػي بػف أبػي شػيبةك ( ، ّّٗٔ(، رقػـ)ٕٓ/ْ)  أبك الكنكد، عػف خبػاب: باب الكبير
 (.ُِّٖٓ(، رقـ)ُْٓ/ٔ) كخباب ،كصييب ،ببلؿ

غالػب بػف عبػد الػرحمف: ابػف عطيػة االندلسػي كػاف فقييػان عالمػان بالتفسػير كاألحكػاـ كالحػديث  عبد الحؽ بفىك: (ّ)
ق بمدينػػػة لكرقػػػة. : ُْٓ:ق، كمػػػات سػػػنةُْٖ :كالفقػػػو، كالنحػػػك كالمغػػػة كاألدب، مفيػػػدا حسػػػف التقييػػػد، كلػػػد سػػػنة

 (.ِٓٔ/ُ) لمداودي طبقات المفسرين ينظر: 
 (.ِٓٗ/ِ) جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو : عبد الحؽ بف غالب بف عطية( ْ)
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  :(ُ)الشوكاني اإلمامزول عند سبب الن :ثانياً 
 -المؤل مف قريش عمى النبي رَّ مى "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-(ِ)عف عبد اهلل ابف مسعكد

اب كنحكىـ مف ضعفاء المسمميف، كخبَّ  ،كببلؿ ،كعمار ،كعنده صييب -صمى اهلل عميو كسمـ
نحف نككف تبعا أ ،أىؤالء مف اهلل عمييـ مف بيننا ،أرضيت بيؤالء مف قكمؾ ،فقالكا: يا محمد

ۋ  ۅ  ۅ  چ  :القرآففأنزؿ اهلل فييـ  :اطردىـ عنا، فمعمؾ إف طردتيـ أف نتبعؾ ،ليؤالء؟

إلى 51:األنعام]چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ېۉ  ۉ  ې    ې  ې
لقد نزلت ىذه " قاؿ: -رضي اهلل عنو- (ْ)كقاص  أبيعف سعد بف  :أخرىرواية ، (3)"[ٖٓ

كرجؿ مف ىذيؿ كرجبلف لست أسمييما، فقاؿ  ،كببلؿ ،كعبد اهلل بف مسعكد ،أنااآلية في ستة: 
عمينا، فكقع في نفس  يجترئكف: اطرد ىؤالء عنؾ ال -صمى اهلل عميو كسمـ-المشرككف لمنبي 

ۆئ  ۆئ   چ  فحدث نفسو، فأنزؿ اهلل ،ما شاء اهلل أف يقع -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل

 الركاياتكتعددت اختمفت في ىذا المثاؿ  .(ٓ)"چىئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     
كسخريتيـ  ،زعمائيـ أكالمشركيف  نيا نزلت فيأف في سبب النزكؿ عمى ايف متفقاإلمامف أإال 

 .(ٔ)، سكا بمكة، أك المدينةبالضعفاء مف المؤمنيف

                                                           

 .(ُّٖ/ِالشككاني)( ُ)
 كميػا  إلى المدينػة، شػيد المشػاىدثـ  ،، ىاجر إلى الحبشة كاف مف السابقيف األكلييف عبد اهلل بف مسعكد:ىك:  ((ِ

، كدفػف  قِّ:كىػك الػذم أجيػز عمػى أبػي جيػؿ ، تػكفي بالمدينػة سػنة ،-صمى اهلل عميػو كسػمـ-مع رسكؿ اهلل 
 (.ُٖٗ/ْ)اإلصابة(، كُّٖ/ّ)أسد الغابة لبقيع. ينظر:با

 :الكبيرالمعجم كالطبراني في  ( ،ّٖٓٗ(، رقـ )َُٖ/ْ)عبد اهلل ابف مسعكد : باب همسند أخرجو  أحمد في( ّ)
 الزوائد مجمعمف طرؽ عف أشعث، كأكرده الييثمي في  (ََُِٓ(، رقـ)ُِٕ/َُ) باب عبداهلل بف مسعكد

: ركاه أحمد كالطبراني إال أنو قاؿ: فقالكا: يا محمد، أىؤالء مف اهلل عمييـ مف بيننا؟ كقاؿ (َُٕٗٗ(،)ُِ/ٕ)
 چإلى قكلو:چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ چ  لك طردت ىؤالء التبعناؾ، فأنزؿ اهلل:

.ورجالأحمدرجالالصحٌحغٌركردوسوهو:ثقة چًبالشَّاًكًريفى 

عد سػتة، ككػاف عمػره سػبع عشػرة سػنة، كىػك: أحػد العشػرة المبشػريف بالجنػة، سعد بف أبي كقاص : أسمـ ب ىك:( ْ)
كأكؿ مف أراؽ دما في سبيؿ اهلل، كأكؿ مػف رمػى بسػيـ -صمى اهلل عميو كسمـ-شيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل

 :سػنة كلػى العػراؽ، تػكفيثػـ فػتح المػدائف ، كقػد في سبيؿ اهلل، ككاف أميرا لمجػيش الػذم ىػـز الفػرس بالقادسػية، 
 (.ُٔ/ّ)اإلصابةو  (،ِْٓ/ِ)أسد الغابة، كدفف بالعقيؽ. ينظر: قٓٓ
(، ُٖٕٖ/ْ)  -رضي اهلل عنو-باب في فضؿ سعد بف أبي كقاص : مسمم في صحيحوأخرجو  ( ٓ)

 (.                           ُِّْرقـ)
مكية، كما ذكره  : اإلماـ البغكم يقكؿ أنيا مدنية، كاإلماـ الشككاني يقكؿ أنيامالحظة ىنا (ٔ)

 .البغكم ضعيؼ الركاية، كما ذكره الشككاني صحيح الركايتيف
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 سباب النزولأين في اإلماماالختالف عند  جوأو  :المطمب الثاني

  :البغوي اإلمامبو  ختصاما :  الً أو 
 ذكر سأ ، (ِ)أسباب (َُب) األنعاـ في سكرةك  ،(ُ)سببا (ِٔفي سكرة البقرة ب) اختص

 :اآلتيعمى النحك   أمثمةخمسة 
چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ چ     ٹ ٹ:  (ّ)لوالمثال األ 

بف  دِّ جى ، ك (ٓ)رو يٍ شى بف قي  بً تِّ عى كمي  ،(ْ)بف سمكؿ أبيعبد اهلل بف  :نزلت في المنافقيف " [8البقرة:]
 -صمى اهلل عميو كسمـ -ليسممكا مف النبي اإلسبلـكأصحابيـ حيث أظيركا كممة  (ٔ)سيٍ قى 

 .(ٕ)"كأكثرىـ مف الييكد ،كاعتقدكا خبلفيا ،كأصحابو
ڇ  ڇ          چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ ٹ چ   :(ٖ)يالمثال الثان

البقر]چڇ   ڇ  ڍ  ڍ    نزلت في أىؿ": -رضي اهلل عنيما-قاؿ ابف عباس [121ة:
ككانكا أربعيف رجبل اثناف  -رضي اهلل عنو- (ٗ)طالب أبيالسفينة الذيف قدمكا مع جعفر بف 

 كثبلثكف مف الحبشة 
                                                                                                                                                                          

                                       
 ٕٓ  ، ُْ، ُٕ، ٖ( لممزيد مف التفاصيؿ يحيؿ الباحث القارئ إلى أرقاـ اآليات في سكرة البقرة كاالتي: ) ُ)

،َُٓ ، َُٔ، َُٗ، ُُٔ، ُُِ، ُُّ، ُّّ، ُِْ، ُّٔ، ُٕٕ، َُٗ، ُِِ، ِِٓ، َِّ  ،
ِّّ ،ِّْ ، ِّٔ، َِْ، ِِٔ، ِّٔ، َِٖ، ِْٖ.) 

 (.ُْٓ ،ُِْ ،َُٖ ،ٗٔ ،ٓٔ ،ْٓ ،َٓ ،ِٓ ،ُٗ ، ٕاألنعاـ ىي: ) ]( أرقاـ اآليات في سكرة ِ)
 (.ٓٔ/ُ( البغكم)ّ)
، كتػػكفي سػػنة: ق بعػػد غػػزكة بػػدرِرأس المنػػافقيف أسػػمـ نفاقػػان سػػنة: :ىػػك: عبػػداهلل بػػف أبػػي بػػف سػػمكؿ الخزرجػػي (ْ)

 (.ُّّ/ْ)اإلصابة(، كِٕٗ/ّ)أسد الغابة. لو ترجمة في:  قٗ
ىك: معتب بف قشير: األنصارم األكسي، ذكػركه فػيمف شػيد العقبػة، كقيػؿ: إنػو كػاف منافقػان، كقيػؿ: إنػو تػاب،  ( (ٓ

 (.ُّٖ/ٔ)اإلصابة(، كُِٔ/ٓ)أسد الغابة كقد ذكره ابف إسحاؽ فيمف شيد بدرا. ينظر:
سػؤدده، كجعػؿ مكانػو -صمى اهلل عميو كسمـ-سيد بني سممة في الجاىمية ، انتزع رسكؿ اهلل :ف قيسىك: جد ب ((ٔ

إال الجػد بػف -صمى اهلل عميو كسػمـ-في النقابة عمرك بف الجمكح، كحضر يـك الحديبية، فبايع الناس رسكؿ اهلل
 (.ٕٓٓ/ُ)اإلصابة(، كُِٓ/ُ)أسد الغابة قيس، فإنو استتر تحت بطف ناقتو. ينظر:

إنمػػػػا تفسػػػػير، كقػػػػد جػػػػاءت ركايػػػػات تؤيػػػػد ذلػػػػؾ كمػػػػا جػػػػاء عنػػػػد ابػػػػف جريػػػػر فػػػػي سػػػػبب صػػػػريح لمنػػػػزكؿ ،لػػػػيس  ( (ٕ
(، كابػػػػػػف كثيػػػػػػر َُْ(، رقػػػػػػـ)ِْ/ُ: ) تفساااااايرهكابػػػػػػف أبػػػػػػي حػػػػػػاتـ فػػػػػػي  (،ُِّ(، رقػػػػػػـ)ِٗٔ/ُ: ) تفساااااايره

 ( كقاؿ: إسناده  حسف.َُٕ/ُ)تفسيره:  كحكمت بف بشير بف ياسيف في (،ٕٖ/ُ)تفسيرهفي 
 (.ُِّ/ُالبغكم )( ٖ)
( ىػػك: جعفػػر بػػف أبػػي طالػػب: أسػػمـ بعػػد إسػػبلـ أخيػػو عمػػي بقميػػؿ، لػػو ىجرتػػاف: ىجػػرة إلػػى الحبشػػة، كىجػػرة إلػػى ٗ)

 =حػػػيف فػػػتح خيبػػػر، ثػػػاني األمػػػراء الثبلثػػػة الػػػذيف أرسػػػميـ-صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-المدينػػػة، قػػػدـ عمػػػى رسػػػكؿ اهلل
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  .(ُ)"مف رىباف الشاـ منيـ بحيراكثمانية 

 ېئ    ىئ  ىئ   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئٹ ٹچ  :(ِ)المثال الثالث

نزلت ىذه اآلية في " -رضي اهلل عنيما -عف ابف عباس [1٢0البقرة:]چىئ  ی   
ككانكا  ،خرج مع أصحابو لمعمرة -صمى اهلل عميو كسمـ-، كذلؾ أف رسكؿ اهلل ية بً يٍ دى الحي صمح 

فصالحيـ عمى  ،فصدىـ المشرككف عف البيت الحراـ ،يةبً يٍ دى ألفا كأربعمائة فساركا حتى نزلكا الحي 
فمما كاف العاـ  ،فيطكؼ بالبيت ،و ذلؾ عمى أف يخمكا لو مكة عاـ قابؿ ثبلثة أياـامى عى  أف يرجع

كخافكا أف ال تفي  ،كأصحابو لعمرة القضاء-صمى اهلل عميو كسمـ - القابؿ تجيز رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو  -ككره أصحاب رسكؿ اهلل  ،قريش بما قالكا كأف يصدكىـ عف البيت الحراـ

 .(ّ)"چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ كفي الحـر فأنزؿ اهلل تعالى  ،في الشير الحراـ قتاليـ -كسمـ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  چ ٹ ٹ  :(ْ)عالمثال الراب

كعبد اهلل بف  ،نزلت في النضر بف الحارث" :(ٔ)كمقاتؿ (ٓ)قاؿ الكمبي [٧:األنعام]چى  ائ      ى

                                                                                                                                                                          

(، ك ُْٓ/ُ)أساد الغاباة ق، كاستشػيد فييػا. ينظػر:ٖفي غزكة مؤتػة سػنة:  -ى اهلل عميو كسمـصم-الرسكؿ =
 (.ِٗٓ/ُ)اإلصابة

 طالب عندما مرت قافمة قريش مف عنده.  قصة مشيكرة ذكرت في السيرة مع أبي مف رىباف بصرل الشاـ لو( ُ)
 (.َُٖ/ُ) السيرة النبوية البن ىشاملممزيد ينظر: عبد الممؾ بف ىشاـ: 

(، عػػف ابػػف عبػػاس فػػي ركايػػة َْ) أسااباب الناازول(، ك الكاحػػدم فػػي ِٔٔ/ُ)  فااي تفساايرهذكػػره : الثعمبػػي  كاألثػػر
عطاء كالكمبي، كقاؿ عصاـ بف عبد المحسف الحميداف في تعميقو عمييا ضػعيفة، كقػاؿ: ضػعفيا السػيكطي فػي 

 الدر المنثكر.
 (. َُٗ/ُ( البغكم)ِ)
عف الكمبي عػف أبػي صػالح عػف ابػف عبػاس،  أسباب النزول(، ك الكاحدم في ٕٖ/ِ)تفسيرهفي  ذكره الثعمبي( ّ)

أسباب النزكؿ لمكاحػدم محقؽ (، كقاؿ ٕٓالمسمميف في ركايتو )مع اختبلؼ في بعض األلفاظ حيث لـ يذكر عدد 
 .في تعميقو عمييا كالكمبي ضعيؼكماؿ بسيكني زغمكؿ 

 (.ُِٖ/ّالبغكم)( ْ)
معيف، قاؿ الكمبي: قاؿ  عف ابف ،متركؾ الحديث، بف بشر الكمبي، المفسر سائبأبك النضر محمد بف ال ىك: (5)

، تكفي  ف أف يحتاج إلى األغراؽ في كصفوكقاؿ ابف حباف: مذىبو في الديف ككضكح الكذب فيو أظير م،ليس بثقة
 (.ٗٓٓ/ّ)ميزان األعتدالو ، (ِْٖ/ٔ): سير أعالم النبال ق. ينظرُْٔسنة 

ماف البىٍمًخػي: صػاحب التفسػير كالمنػاكير كىػك: متػركؾ الحػديث كقػد لطػخ بالتجسػيـ مػع أنػو ( ىك: مقاتػؿ بػف سػمئ)
 (.َُِ/ٕ)سير أعالم النبال . ينظر: مات سنة: نيؼ كخمسيف كمائة كاف مف أكعية العمـ بحرا في التفسير،
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 ،لف نؤمف لؾ حتى تأتينا بكتاب مف عند اهلل ،، قالكا: يا محمد(ُ)بف خكيمدكنكفؿ  ،أمية أبي
 : -عزكجؿ -اهللكمعو أربعة مف المبلئكة يشيدكف عميو أنو مف عند اهلل كأنؾ رسكلو، فأنزؿ 

 .(ِ)" چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  چ 

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ٹ ٹ چ  :(ّ)الخامسالمثال 

ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ             ېئۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئ   ۇئوئ

لى بيا منؾ، أك : لك كانت النبكة حقا لكنت (ْ)الكليد بف المغيرةقاؿ  " [124:األنعام]چحئ  
 .(ٓ)"فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية ،كأكثر منؾ ماال ،ألني أكبر منؾ سنا

لؾ أنو قاؿ: زاحمنا بنك عبد مناؼ ، كذ(ٔ)جيؿ أبينزلت في "قاؿ مقاتؿ:  أخرلركاية ك 
في الشرؼ حتى إنا صرنا كفرسي رىاف، قالكا: منا نبي يكحى إليو، كاهلل ال نؤمف بو كال نتبعو 

 .(ٕ)"چۉ  ې     چ  :-عزكجؿ -اهللأبدا إال أف يأتينا كحي كما يأتيو، فأنزؿ 

                                                           

 كاستشػيد فػي الطػائؼ ، ( مف سادات قريش قتؿ النضر كافران في بدر، كأسمـ عبد اهلل بف أبي أمية عػاـ الفػتح، ُ)
(، ك ْٖٔ/ِ(، ك)ْْٔ/ُ) السيرة النبوية البن ىشاامكقتؿ نكفؿ كذلؾ في بدر كافران. لممزيد لترجمتيـ ينظػر: 

(ُ/ِِٖ.) 
أسػػباب النػػزكؿ محقػػؽ كقػػاؿ  (ُِٔ/ُ) فااي أسااباب الناازول(، كالكاحػػدم ُّٓ/ ْ)تفساايرهفػػي  ذكػػره الثعمبػػي (ِ)

 .عمييا : الكمبي ضعيؼكماؿ بسيكني زغمكؿ في تعميقو لمكاحدم 
 (.ُٖٓ/ّالبغكم)( ّ)

: أبػك خالػد بػف الكليػد، مػات الكليػد بعػد اليجػرة بثبلثػة يمخزكمػالالكليد بف المغيرة بف عبػد المَّػو بػف عمػر  ( ىك: (ْ
كدفف بالحجكف. ككاف الكليػد أحػد المسػتيزئيف.  ينظػر:  ،أشير أك نحكىا مشركان، كىك: ابف خمس كتسعيف سنة

 (.ُّْ/ُ) جمل من أنساب األشراف: لببلذرمأحمد بف يحي ا
: (، كمحمػػد بػػف أحمػػد القرطبػػئّٕ/ْ)البحاار المحاايطحيػػاف فػػي  ك(، ك أبػػُٕٖ/ْ) تفساايرهفػػي  ذكػػره الثعمبػػي (ٓ)

الااادر المنثاااور فاااي التفساااير (، كجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي: َٖ/ٕ) تفساااير القرطباااي-الجاااامع  ألحكاااام القااارآن
 ليد بف المغيرة.ف أف يذكر الك ك (، دّّٓ/ّ، )بالمأثور

أبػػا جيػػؿ، ألنػػو  -صػػمى اهلل عميػو كسػػمـ-كنػػاه النبػػي  ي:مخزكمػالأبػػك جيػػؿ عمػػرك بػف ىشػػاـ بػػف المغيػػرة  ىػك:  ((ٔ
أنو قاؿ: "لكؿ أمة فرعػكف، كفرعػكف -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف يكنى قبؿ ذلؾ أبا الحكـ، كركل عف رسكؿ اهلل

ككػػاف معػػاذ بػػف عمػػرك بػػف الجمػػكح  ،سػػنةابػػف سػػبعيف  ىػػذه األمػػة أبػػك جيػػؿ "، كقتػػؿ أبػػك جيػػؿ يػػـك بػػدر كىػػك:
 (.ُِٓ/ُ)جمل من أنساب األشرافابف مسعكد. ينظر:   أجيز عميوك  ،كبعض بني عفراء ضرباه

 (.ُٕٖ/ْ)في تفسيره(، كالثعمبي ٕٖٓ/ُ) هتفسير في  مقاتؿ بف سميماف( ركاه ٕ)
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  الشوكاني: اإلمامبو  اختصما :  انياً ث
 .(ِ)اى مكضع (ُِ) األنعاـسكرة كفي  (ُ)مكضعا (ّْ)في سكرة البقرة  ب اختص

 كىي: أمثمةخمسة  ذكرسأ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ٹ ٹ:(ّ)لوالمثال األ 

عف  [٧٢البقرة:] چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  "في قكلو: -رضي اهلل عنيما-ابف عباس 

 .(ْ)"أىؿ الكتابقاؿ: نزلت في   
ڈ   ژ  ژ    ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎٹ ٹ چ   :(ٓ)الثانيالمثال 

عف ابف عباس  [٠٨البقرة:]چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
نما نعذب بكؿ ألؼ ": رضي اهلل عنيما- أف الييكد كانكا يقكلكف مدة الدنيا سبعة آالؼ سنة، كا 

نما ىي سبعة أياـ معدكدة، ثـ ينقطع العذاب، فأنزؿ  احداى ك  سنة مف أياـ الدنيا يكمان  في النار، كا 
 .(ٔ)" چ  ڈڌ     ڎ  ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ في ذلؾ اهلل

صمى اهلل عميو  -اجتمعت ييكد يكما فخاصمكا النبي " عف عكرمة قاؿ: أخرلركاية 
ا ناس، كأشاركا إلى ثـ يخمفنا فيي ،ر إال أياما معدكدات أربعيف يكمافقالكا: لف تمسنا النا-كسمـ
كرد يديو -صمى اهلل عميو كسمـ -كأصحابو. فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 

                                                           

، َُٖ، َُٔ ،َُِ،  ْٗ ، ٖٗ ، َٖ ، ٕٗ ، ٕٔ ، ِٔ ، ُْ ،ُّ ، ٕأرقاـ آياتيا في سكرة البقرة ىي) (ُ)
َُٗ، ُِٔ، ُّٖ، َُٓ، ُّٓ، ُٕٔ، ُٕٕ، ُٗٗ، ََِ، َُِ، َِّ، َِٓ، ِِٓ، ِِٖ، َِْ، 
ُِْ ، ِْٓ ، ِّٓ ، ِْٔ، ِٕٗ ، َِٖ ،ِٖٓ                                                                                      .) 

 (.ُْٓ ،َُْ ،ُِّ ،ُُٖ ،ٖٔ ،ْٓ ،ُٓ ،ُِ ،ُٗ ،ُُ ،ٖ ، ُرة األنعاـ ىي)كأرقاـ آياتيا في سك ( ِ)
 (.ُِْ/ُالشككاني )( ّ)
ٹ  ٹ  چ  السنن الكبرى، باب في قولو تعالى، كالنسائي في (ِٗ) خمق أفعال العبادأخرجو البخارم في ( ْ)

سند الصحيح الم فيالكادعي  بف ىادم  مقبؿصححو ، ك (َُِْٗ)، رقـ(ُُ/َُ) چٹ  ڤ  ڤ 
 (. ُٕ) من أسباب النزول

 .(ُِٓ/ُالشككاني)( ٓ)
(، ُّٖ(، رقـ)ُٓٓ/ُ) تفسيره(، كابف أبي حاتـ في َُُْ(، رقـ)ِٕٕ/ِ) تفسيرهأخرجو ابف جرير في  (ٔ)

ابف ، كحسنو (َُُُٔ(، رقـ)ٔٗ/ُُعف مجاىد )  المعجم الكبيركعكرمة، كالطبراني في  ،رككه عف سعيد
 (.ِْٔ/َُ) ي شرح صحيح البخاريفتح البار  في حجر العسقبلني
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ففييـ نزلت  ال نخمفكـ فييا إف شاء اهلل أبداكذبتـ بؿ أنتـ خالدكف مخمدكف فييا، عمى رأسو: 
  .(ُ)"  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ىذه اآلية 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  چڃ  ڃ     چ  ٹ ٹ چ  :(ِ)المثال الثالث

ڳ  ڳ    ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ

بنت يزيد بف عف أسماء [228البقرة:]چڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڱ   ڱ  ڱ
صمى اهلل عميو  -عمى عيد رسكؿ اهلل  تي قٍ مَّ طي "قالت:  -ارضي اهلل عني -ةاألنصاري(ّ)السكف
ڃ  چ  ؽ، فقاؿ:كلـ يكف لممطمقة عدة، فأنزؿ اهلل حيف طمقت العدة لمطبل-ـكسم

 .(ْ)"اآلية...   چڃ  
ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںٹ ٹ چ   :(ٓ)المثال الرابع

﮳    ۓھ  ے   ے  ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﮲    ۓ 

كؿ اهلل لما نزلت عمى رس "اؿ:ق -رضي اهلل عنو- (ٔ)ىريرة  أبيعف  [ 285البقرة:]چ﮴  
اآلية،  ...چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  :كسمـصمى اهلل عميو 

صمى اهلل عميو  -فأتكا رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -اشتد ذلؾ عمى أصحاب رسكؿ اهلل 
 ،الصبلةكمفنا مف األعماؿ ما نطيؽ  ،فقالكا: يا رسكؿ اهلل ثـ جثكا عمى الركب، -كسمـ

صمى  -كالصدقة، كقد أنزؿ اهلل عميؾ ىذه اآلية كال نطيقيا، فقاؿ رسكؿ اهلل ،كالجياد ،كالصياـ
ف مف قبمكـ: سمعنا كعصينا، بؿ بياأتريدكف أف تقكلكا كما قاؿ أىؿ الكت": -اهلل عميو كسمـ

                                                           

 ،(ُٖٓ(، رقػـ )ُٔٓ/ُ) تفسايره(، كابف أبي حػاتـ فػي َُْٕ(، رقـ)ِٕٔ/ِ) تفسيرهأخرجو  ابف جرير في  (ُ)
 (.ِْٔ/َُ) فتح الباري شرح صحيح البخاري في ابف حجر العسقبلنيكذكره 

 (.ِِٕ/ُالشككاني)( ِ)
بنة عمة معاذ بف جبؿ ، ككانت تكنى أـ سػممة، ككػاف يقػاؿ كىي ا :أسماء بنت يزيد بف السكف األنصاريةىي ( (ّ

، (ُٗ/ٔأسااد الغابااة)عػػدة أحاديػػث. ينظػػر:  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ليػػا خطيبػػة النسػػاء، ركت عػػف رسػػكؿ اهلل
 (.ُِ/ٖاإلصابة)ك
( ، ُِِٖ(، رقـ)ِٖٓ/ِ) باب في عدة المطمقة، سننو أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني في  أخرجو ((ْ

(، َٖٔ/ٕ) باب سبب نزكؿ اآلية في العدة،  السنن الكبرىأحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي في ك 
 (.ُّٕٗ، رقـ)(7/55صحيح أبي داود )(، كحسنو األلباني في ُّٖٕٓرقـ)

  (.ُّٓ/ُالشككاني)( ٓ)
لزمػو ككاظػب ثػـ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أسػمـ عػاـ خيبػر، كشػيدىا مػع رسػكؿ اهلل ،مػف دكس: أبك ىريرة ىك:  ((ٔ

بعػدـ النسػياف فمػا نسػي -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-دعػا لػو رسػكؿ اهلل ، مف المكثػريف لمحػديث،عميو رغبة في العمـ
 (.ٓٔ/ُاإلصابة)ك(، ُّّ/ٔأسد الغابة). ينظر: ق، كقيؿ غير ذلؾٕٓسنة: المدينةتكفي ب،  ئاشي
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﮳   ﮴    ۓے   ےچ قكلكا:  القكـ كذلت بيا ألسنتيـ أنزؿ  قرأىا فمما  چۓ  ﮲ 
  .(ُ)"چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ چ  في أثرىا:اهلل 

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئٹ ٹ چ  :(ِ)المثال الخامس

-صمى اهلل عميو كسمـ -دعا رسكؿ اهلل  "قاؿ: (ّ)عف محمد بف إسحاؽ [ٖ:األنعام]چىئ 
األسكد بف المطمب بف  ةي عى مٍ زى : ككمميـ فأبمغ إلييـ فيما بمغني، فقاؿ لو ،اإلسبلـقكمو إلى 

بف كائؿ  اصي ابف خمؼ بف كىب كالعى  ي  بى أي ك  كثى غي يى  بف عبدً  ةي دى بى كعى  ةي دى مى كالنضر بف الحارث بف كى 
ەئ  ەئ    چ معؾ يا محمد ممؾ يحدث عنؾ الناس كيرل معؾ، فأنزؿ اهلل ؿى عً بف ىشاـ: لك جي 

 .(ْ)"اآلية... چ  ۇئوئ   وئ  ۇئ

 :الخالصة
 األنعاـ سكرة كفي ،(ُٖ)البقرة سكرة في  البغكمماـ اإلالنزكؿ عند  أسبابمجمكع   -ُ

 .سببا (ُٗ)
سكرة كفي  ،(ٖٗ)البقرةسكرة الشككاني في اإلماـ النزكؿ عند  أسبابمجمكع  -ِ
 .سببا (ُِ)األنعاـ

 .أسباب( ٗ) في األنعاـ سكرةك  ،اسبب( ٓٓ)البقرة فيسكرة في  ااتفق  -ّ
 .أسباب(َُ)في  األنعاـ كسكرةسببا،  (ِٔ)لبغكم في البقرة بااإلماـ  اختص  -ْ
 (ُِ)في األنعاـ سكرةك سببا، ( ّْ)البقرة ب سكرة شككاني فيالاإلماـ  اختص  -ٓ

          .سببا

                                                           

ْن تُْبااُدوا چبػػاب بيػػاف قكلػػو تعػػالى:  :صااحيحوأخرجػػو مسػػمـ فػػي ( ُ) (، ُُٓ/ُ) چ َمااا ِفااي َأْنُفِسااُكْم َأْو ُتْخفُااوهُ  َواِ 
 ( .ُِٓرقـ)

 (.ُُٕ/ِالشككاني )( ِ)
ىك: محمد بف إسحاؽ بف يسار: مكلى قيس بف مخرمة بف المطمب كيكنى أبػا عبػد اهلل، ككػاف جػده يسػار مػف ( ّ)

كألَّفيػا، مػات  -صمى اهلل عميػو كسػمـ-سبي عيف التمر، ككاف محمد بف إسحاؽ أكؿ مف جمع مغازم رسكؿ اهلل
 الطبقاااات الكباااارىق ، كدفػػػف فػػػي مقػػػابر الخيػػػزراف. ينظػػػر: أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف سػػػعد: َُٓببغػػػداد سػػػنة:

(ٓ/ُْٓ.) 
( ُِٓ/ّ)الاادر المنثااور(، كذكػػره السػػيكطي فػػي َُّٕ(، رقػػـ)ُِٔٔ/ْ) تفساايرهأخرجػػو ابػػف أبػػي حػػاتـ فػػي ( ْ)

(، كقاؿ محمد رشيد رضا في تفسػيره: ّٓٗ/ُ) بن ىشام والسيرة النبوية الكعزاه البف أبي حاتـ كابف المنذر، 
كلـ يذكرىا  الدر المنثوركال تصح ىذه الركاية في سبب نزكؿ اآلية، كقد ذكرىا السيكطي في (: ِٗٓ/ٕ)المنار
 .)لباب النقول في أسباب النزول( في
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 اختمفا في بياف سبب يا لكنيماسبب نزكل يفاإلماممف  ىناؾ آيات ذكر كؿٌّ  -ٔ
 .(ُ)يانزكل

 :ليا سببيف فأكثر كىي ايات ذكر ىناؾ آ -ٕ
 (.ُٖٗ،ُٕٖ،ُْْ)بقرة ىي سكرة ال فيثبلث آيات فيو ما اتفقا -أ 
 (.ِّٖ،ِِٗ،ُِِ،ُّْ)ربع آيات ىيأالبغكم في اإلماـ  اختص-ب 
 (.ُِّ-ُِٗ-ُٔٗ)اني في ثبلث آيات ىيالشككاإلماـ  اختصك -ج 
  .سببيفالبغكم اإلماـ فقد ذكر ليا  األنعاـمف سكرة ( ّٗ)ما اآلية أ -د 
كبعدىا قبميا  مف سكرة البقرة فيي متداخمة في الركاية مع التي (ُْْ)ما اآلية أك -ق 
 الشككاني.   اإلماـ عند 

سبب نزكؿ في  ونأصراحة ما ذكركه يف اإلمامؿ عند ك سباب النز أذكرت  -ٖ
ما أك  فقد يكردا سبب نزكؿ بركاية محتممةػ ليست صريحة، فقد يككف تفسير،أك أثرا، ،تفسيرييما

 ،سبب نزكؿا حدىمأفقد يكرد ، مف أسباب النزكؿعده فمـ أه عمى شكؿ تفسير لآلية ردك أك ما 
 . كالعكس آلية ل نو تفسيرأيكرده كلكف عمى  خركاآل

 .أف اإلماـ البغكم يكرد سبب نزكؿ كىك في األصؿ تفسير لآلية تالحظ -ٗ
 .(ِ) ب نزكؿ مخالؼ لتعريؼ سبب النزكؿيف قد يكردا سباإلمامف أ تالحظ -َُ

 (ٓ)بف حجراك ، (ْ)سباب النزكؿأفي (ّ)لؾ كثير مف العمماء مثؿ الكاحدمكقد سبقيما في ذ
في  ما ذكره السيكطي في ىذه المسألة ىكؿ إليو ميأ كالذم، (ٔ)سبابفي العجاب في بياف األ

النزكؿ أنو ما نزلت اآلية كالذم يتحرر في سبب  " :سباب النزكؿ حيث قاؿأالنقكؿ في لباب 
إف ذلؾ ف ،ليخرج ما ذكره الكاحدم في سكرة الفيؿ مف أف سببيا قصة قدكـ الحبشة ،أياـ كقكعو

عف الكقائع الماضية كذكر قصة  بؿ ىك مف باب اإلخبار ،شيءليس مف أسباب النزكؿ في 
                                                           

( كفػي سػكرة َِٖ، ِِٓ، ُٕٕ، َُٗ،  َُٔ( ىي مرقمة  اآليػات فػي سػكرة البقػرة  فػي خمسػة مكاضػع ىػي)ُ)
 (.ُْٓ، ْٓ،  ُٗاألنعاـ  مرقمة اآليات في ثبلثة مكاضع ىي )

( فػػي سػػكرة البقػػرة ، ككػػذا ُُْ( اآليػػة رقػػـ)ُُٖ/ُ( ، ككػػذلؾ)ٕٓ( اآليػػة رقػػـ)ُُّ/ُ( مثالػػو ينظػػر: البغػػكم )(ِ
 ( في سكرة البقرة.ُّٖ( اآلية رقـ)ُّٕ/ُ( ككذلؾ )ُِٔ( اآلية رقـ)ُٔٔ/ُالشككاني)

صػػاحب التفاسػػير  ،لحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد الكاحػػدم النيسػػابكرم، الشػػافعي: إمػػاـ العممػػاءأبػػك اىػػك:  ((ّ
  (.ّ/ّ)وفيات األعياننيسابكر. ينظر: ب ق، ْٖٔ: تكفي سنة ،كالكجيز ،كالكسيط،البسيط  :الثبلثة المشيكرة

 (.ٕ/ُ)ينظر:( ْ)
 قِٖٓق،  كتػػػكفي سػػػنة: ْٕٕسػػػنة:  كلػػػد أبػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الكنػػػاني العسػػػقبلني:( ىػػػك: ٓ)

بالقاىرة، أقبؿ عمى الحديث، كرحؿ إلى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع الشػيكخ، كعمػت لػو شػيرة فقصػده النػاس 
 (.ْٓ/ُ)نظم العقيان في أعيان األعيانالسيكطي: لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره. ينظر: 

 (.ُِٕٔ/ِ) )ينظر: (ٔ)
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  ں  ں  ڻ چ  :ككذلؾ ذكره في قكلو ،كبناء البيت كنحك ذلؾ ،كثمكد ،كعاد ،قكـ نكح

 . (ُ)"كما ال يخفى القرآفسبب اتخاذه خميبل فميس ذلؾ مف أسباب نزكؿ  [125]النساء:چڻ   
في  الكبير اىتماميما رييظيف اإلمامألسباب النزكؿ عند  يبلؿ استعراضمف خ :خيراً وأ
نو ال يعرؼ المعنى المراد أىميتو أكالذم تكمف ، القرآفيما بيذا العمـ الميـ مف عمكـ يتفسير 

عرؼ الناس بمعاني اآليات أىـ  -يـناهلل ع يرض-ؾ كاف الصحابة كلذل ،مف اآلية إال بو
يكب أ أبيتفسير  خبلؿ  كيتضح ذلؾ مف ، وسبابأرفكا كع ،تنزيؿركا الصألنيـ عا،

[ 1٢5البقرة:]چ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ چ مف تفسيره لآلية -رضي اهلل عنو- (ِ)األنصارم
خرج صؼ عظيـ مف الرـك " فقاؿ: ،ا بغير المعنى المراد مف اآليةينعندما سمع الناس يفسرك 

ف المسمميف عمى صؼ الركـ حتى دخؿ حمؿ رجؿ مف ،فصففنا ليـ صفا عظيما مف المسمميف
أيكب صاحب رسكؿ  أبكفييـ، فصاح الناس كقالكا: سبحاف اهلل يمقي بيده إلى التيمكة ، فقاـ 

نما أنزلت فينا  ،يؿأك كلكف اآلية ىذا التأفقاؿ: أييا الناس إنكـ ت-صمى اهلل عميو كسمـ -اهلل  كا 
دكف  ران ر ناصركه، قاؿ بعضنا لبعض سً ىذه اآلية معشر األنصار، إنا لما أعز اهلل دينو ككث

ف اهلل قد أعز -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل  اإلسبلـ: إف أمكاؿ الناس قد ضاعت، كا 
  چ فأنزؿ اهلل عمى نبيو يرد عمينا ،ككثر ناصركه، فمك أقمنا في أمكالنا فأصمحنا ما ضاع منيا؟

ما  ك، كىلنزكؿىمية معرفة سبب اأى كىذا يدؿ عم .(ّ)[1٢5البقرة:]چ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ
ذلؾ حالة االتفاؽ كيؤكد  ،التقارب بينيما كبيراكاف كلذلؾ ، يفاإلمامتفسير  في  ضحااك  يبدك

، كىذا يعكس حالة  -رحمو اهلل-كقمة الفارؽ بزيادة ترجح كفة إمامنا الشككاني  ،الكبيرة بينيما
رغـ  فك ئمة مجتيديف لكنيـ مغمكر أرزت بأمنية التي كانت بيئة عممية خصبة البيئة الي

 .في خدمة الكتاب العزيز، كالسنة النبكية المشرفة تنكعةمإسياماتيـ ال
 

                                                           

 (.ْ/ُ) )ول لمواحديأسباب النز  ينظر: (ُ)
كلما  ،-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهللمع  ىك: خالد بف زيد الخزرجي مشيكر بكنيتو: شيد المشاىد كميا( (ِ

، سنة المدينة مياجرا نزؿ عميو،-صمى اهلل عميو كسمـ-قدـ رسكؿ اهلل ، قُٓ:غزا أياـ معاكية أرض الرـك
 (.ََِ/ِ) اإلصابة(، كُُِ/ِ)أسد الغابة. ينظر:  عند أسكارىافتكفي عند مدينة القسطنطينية، فدفف 

 :باب في قولو تعالى: سننو أبك داكد في مطكال كالحديث أخرجو   (.ِِّ/ُ( ، كالشككاني)ُِٔ/ُالبغكم) (ّ)
ْهُلَكةِ  چ  ، باب كمف سكرة البقرة، ) وسنن في الترمذمك (، ُِِٓ(، رقـ)ُّ/ّ) چ َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّ
(، َِّ/ِ: باب كمف سكرة البقرة )المستدرككالحاكـ في  كقاؿ: صحيح غريب، (،ِِٕٗ(، رقـ)ِٔ/ٓ

 صحيح أبي داوود كصححو األلباني في صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، كقاؿ:(َّٖٖرقـ)
(ٕ/ِّٕ). 
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في تكرار  عند اإلمامينأوجو االتفاق واالختالف  المبحث الثالث:
 مسألتان وفيو النزول

 
   عند اإلماـ البغكم. تكرار النزكؿأكالى: 
 اـ الشككاني.عند اإلم تكرار النزكؿثانياى: 
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 في تكرار النزول عند اإلمامينأوجو االتفاق واالختالف              
 عند اإلمام البغوي تكرار النزول: أوالَ 

 :ىك  تكرار النزكؿبإلى أف المقصكد  النزكؿ عند اإلماـ البغكم أشير قبؿ الحديث عف تكرار
 .(ُ)مف مرة أكثرسكرة  أكآيات  أك آيةتنزؿ  أف

 :(ِ)عند اإلمام البغوي تكرار النزولواَل: أ
كقيؿ:  ،ىي مكية عمى قكؿ األكثريف. كقاؿ مجاىد: مدنية" :سكرة الفاتحةتفسير في قاؿ 
نيا مكية، ألف اهلل إؿ أصح ك كاأل ،كلذلؾ سميت مثاني ،كمرة بالمدينة ،مرة بمكة :نزلت مرتيف

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  :لوبقك -صمى اهلل عميو كسمـ -عمى الرسكؿ فَّ تعالى مى 

عميو بيا  ف  فمـ يكف يمي  كسكرة الحجر مكيةه  ،فاتحة الكتاب :كالمراد منيا [8٧الحجر:]چۉ   
".قبؿ نزكليا

 :(3)الشوكاني اإلمامعند  تكرار النزول :ثانياَ 
 نياإنيا مكية كمف قاؿ إدلة عمى مف قاؿ  ف ذكر األأبعد  سكرة الفاتحةتفسير في  قاؿ

 ".بيف ىذه الركايات جمعان  ،بالمدينة كمرة ،مرة بمكة :إنيا نزلت مرتيف :قيؿ" : مدنية
  .يف اتفقا عمى القكؿ بتكرار النزكؿاإلمامف أجد أمف خبلؿ ما سبؽ  

فممف  كف،آخر ، كسكت عف إثباتو كفآخر نكره أك  ،كؿ بتكرار النزكؿ قاؿ بو عمماءكالق
  (ٔ)مك ايضكالب ،(ٓ)تيح الغيبمفا في تفسيره الكبير  (ْ)الفخر الرازم قاؿ بو

 

                                                           

 (.ِٗ/ُ)البرىان في عموم القرآنينظر: الزركشي:  (ُ)
 (.ْٗ/ُالبغكم)( ِ)
 .(َِ/ُ( الشككاني)ّ)
كاف فريد عصره، كمتكمـ ، ىػ  ْْٓكلد سنة: فخر الديف محمد بف عمر القرشي: العبلمة الكبير،  ىك:( ْ)

زمانو، جمع كثيران مف العمـك كنبغ فييا، فكاف إمامان في التفسير ، كالعمـك العقمية، كعمـك المغة، كلو مصنفات 
)  سير أعالم النبال ق. ينظر:  َٔٔت سنة: كثيرة منيا: تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، ما

ُِ/ََٓ.) 
(ٓ )(ُ/َُٔ.) 
ىػػك: عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي أبػػك الخيػػر قاضػػي القضػػاة ناصػػر الػػديف البيضػػاكم : كػػاف إمامػػا ( ٔ)

ز، عبلمة، عارفا بالفقو كالتفسير كالعربية كالمنطؽ، نظارا صالحا متعبدا زاىدا شافعيا، كلي قضاء القضاة بشيرا
 (.ِْٗ/ُلمداكدم) طبقات المفسرينق بتبريز. ينظر: ٖٓٔمات سنة:
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 ،(ْ)ففي البرىا(ّ)كالزركشي،  (ِ)كابف كثير في تفسيره ، (ُ)نكار التنزيؿأفي  تفسيره  
 .(ٔ)في مناىؿ العرفاف  (ٓ)قانير كالز 

، (ٕ) القرآفالجامع ألحكاـ  القرطبي في تفسيرهنزكؿ في الكمف لـ يقؿ بالتكرار 
  .(ٗ)في تفسيره ركح المعاني (ٖ)لكسياآلك 

 .(ُُ)في تفسيره التحرير كالتنكير (َُ)شكرنكره ابف عاأك 
يف البغكم كالشككاني اإلمامالتفاؽ كاالختبلؼ عند ا جوأك ىك  بما أف مكضكع البحثك 

، العمماء فيو عند  ختمؼمف القكؿ بتكرار النزؿ مكضكع أف يعرؼ القارئ الكريـ أأردت قد ف
لرجكع إلى المصادر ىذا المكضكع فعميو اراد المزيد في أكمف  لذلؾ أشرت إليو باختصار،

 .(ُِ)تقاف لمسيكطياإلككذلؾ  ،المذككرة انفا
  :ىي المجيزين والمانعينفي آرا   الخالصة
 :آرا  المجيزينأوال: :

 عمييا. القرآفأف النزكؿ يتكرر لغرض إنزاؿ بقية األحرؼ السبعة التي نزؿ  -ُ
                                                           

(ُ )(ُ/ِٓ.) 
(ِ) (ُ/ُٖ.) 
عالـ بفقو الشافعية  ،قْٕٓ محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد اهلل، بدر الديف: كلد سنة:( ىك: ّ)

البرىاف في عمـك  :منياكاألصكؿ، تركي األصؿ، مصرم المكلد كالكفاة، لو تصانيؼ كثيرة في عدة فنكف 
 (.ُٔ/ٔ)األعالم. ينظر: ق ْٕٗالقرآف، تكفي سنة: 

 (.ِٗ/ُ)ينظر: ( ْ)
محمػػد عبػػد العظػػيـ الزرقػػاني: مػػف عممػػاء األزىػػر بمصػػر، تخػػرج بكميػػة أصػػكؿ الػػديف، كعمػػؿ بيػػا مدرسػػا  ىػػك: ( ٓ)

 (.َُِ/ٔاألعالم)ـ. ينظر:  ُْٖٗ-قُّٕٔسنة: لعمـك القرآف كالحديث، كتكفي بالقاىرة 
 (.َُِ/ُ)ينظر:  (ٔ)

 (.ُُٔ/ُينظر: )  ((ٕ
محمكد بف عبد اهلل الحسيني اآللكسػي، شػياب الػديف، أبػك الثنػاء: مفسػر، محػدث، أديػب، مػف المجػدديف، ىك: ( ٖ)

كعػػزؿ  ،ىػػػ ُِْٖ :مػػف أىػػؿ بغػػداد، مكلػػده ككفاتػػو فييػػا، كػػاف سػػمفي االعتقػػاد، مجتيػػدا، تقمػػد اإلفتػػاء ببمػػده سػػنة
 (.ُٕٔ/ٕ)ألعالمـ. ينظر: آُْٖ-قَُِٕ: سنة تكفي ،فانقطع لمعمـ

 ( .ّٓ/ُ) ينظر:  ((ٗ
بتػكنس مكلػده  ،محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جػامع الزيتكنػة كفركعػو( ىك: َُ)

ـ شيخا لئلسبلـ مالكيا، كىك: مف أعضاء المجمعيف العربييف في دمشؽ ُِّٗ :ككفاتو كدراستو بيا، عيف عاـ
 -ىػػػ ُّّٗ: التحريػػر كالتنػػكير فػػي تفسػػير القػػرآف ، تػػكفي سػػنة :القػػاىرة، لػػو مصػػنفات مطبكعػػة، مػػف أشػػيرىاك 

 (.ُْٕ/ٔ)األعالمـ. ينظر: ُّٕٗ
 (. ُّٓ/ُ) ينظر:  ((ُُ

 .(َُّ/ُ ( ينظر: )ُِ)
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 تذكير المخاطبيف كمكعظتيـ بيا. -ِ
 ف المنزؿ.تعظيـ شأ -ّ
 بيا خكؼ النسياف.-صمى اهلل عميو كسمـ -تذكير رسكؿ المَّو  -ْ
                                .                                     (ُ) تدؿ عمى ىذا القرآفمف  أمثمةكجكد  -ٓ

  :آرا  المانعينثانيا: 
 .(ِ)زكؿف ىذا خبلؼ األصؿ، قاؿ ابف حجر: كاألصؿ عدـ تكرر النأ - ُ
 ألنو تحصيؿ حاصؿ. ،عدـ الفائدة في تكرر النزكؿ - ِ
 . (ّ)عدـ الدليؿ الصحيح عمى كقكع التكرر - ّ

نو ليس ىناؾ أأرجح كالمانعيف لتكرار النزكؿ  ،المجيزيف أدلة  أقكاؿكبعد المقارنة بيف 
 أكركايات ؿ  جمع الشكاإاؿ بتكرار النزكؿ كاف لمخركج مف مف ق أف كال سيما تكرار لمنزكؿ،

فقد اقتصرت عمى ىذه النبذة المختصرة، كلكال بحث الف ىذا ليس مكضكع كألترجيح البعض، 
 في ىذا المكضكعراد االستزادة أكمف  كناقشتيا ، ،الفريقيف بلى قكاؿ كً أخشية اإلطالة لذكرت 

  .الكبلـ السابؽ الذم اختصرت منو عميو الرجكع إلى المحرر الكجيز المكضح في اليامشف
يف رحميما اهلل كال خبل ؼ بينيما في النزكؿ اتفؽ فيو اإلمام القكؿ بتكرار أف: الخالصة

 .ذلؾ
 كقد استكعبت بتماميا. ميمةف المادة المكجكدة في التفسيريف قأل ،كىذا المبحث قصير

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اياة المحرر في أسباب النزول من خالل الكتاب التساعة دراساة األساباب رو خالد بف سميماف المزينػي: ينظر: ( ُ)
 (.ُّْ/ُ) ودراية

 (.َٖٓ/ٖ)فتح الباريينظر:  (ِ)
 (.ُّْ/ُ)المحرر في أسباب النزولينظر:  (ّ)
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ما   أولاالتفاق واالختالف عند اإلمامين في  أوجو :المبحث الرابع
 ا نزلخر مآنزل و 

 وفيو مطمبان:
مػػػػػػا نػػػػػػزؿ فػػػػػػي  أكؿفػػػػػػي  اإلمػػػػػػاميفاالتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد  أكجػػػػػػو األول:المطمااااااب 

 .  القتاؿ
مػػػػف  خػػػػر مػػػػا نػػػػزؿآفػػػػي  اإلمػػػػاميفاالتفػػػػاؽ كاالخػػػػتبلؼ عنػػػػد  أكجػػػػوالمطمااااب الثاااااني: 
 الكريـ. القرآف
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في  )ل ما نزلأوين في اإلماماالتفاق واالختالف عند  جوأو  :لوالمطمب األ 
 المدينة(ب-لقتالا

، أكؿ سكرة العمؽ القرآفشير إلى أف أكؿ ما نزؿ مف أكؿ ما نزؿ في القتاؿ أ الحديث عفقبؿ 
 القرآفكاألنعاـ فالذم كرد فييف مف أكؿ ما نزؿ مف  ،كالبقرة ،سكر الفاتحة كبما أف حدكد بحثي ىك

ۈئ         وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئٹ ٹ چ   ي:تفأكؿ ما نزؿ في القتاؿ اآل ،في القتاؿ ىك

 [ َُٗالبقرة:  ]چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ

   :(ُ)البغوي اإلمامعند  :الً أو 
ؿ آية نزلت أك ىذه ": (ِ)قاؿ الربيع بف أنسقاؿ: ىي أكؿ آية نزلت في القتاؿ، كدليمو: 

التوبة:]چھ  ھ  چ  لـ يقاتمكا بقكلو أكثـ أمره بقتاؿ المشركيف كافة قاتمكا  ،في القتاؿ

 .(ّ)"اآلية منسكخة بيا فصارت ىذه [ 5
 :(4)الشوكاني اإلمامعند :  ثانياً 
 كأما عند اإلماـ الشككاني فقد أكرد قكليف ىما:   
  "في قكلو تعالى: (ٓ)العالية  أبيعف أنيا أكؿ آية نزلت في القتاؿ، كدليمو:  -ُ

ؿ آية نزلت في القتاؿ بالمدينة، فمما نزلت كاف أك اآلية، أنيا  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ 
                                                                                                                       .(ٔ)"اهلل يقاتؿ مف قاتمو، كيكؼ عمف كؼ عنو، حتى نزلت سكرة براءرسكؿ 

                                                           

 (.ُِّ/ُالبغكم)( ُ)
بصرم، سمع: أنس بف مالؾ، كأبا العالية الرياحي كأكثر عنػو،  كالحسػف  :( ىك: الربيع بف أنس بف زياد البكرمِ)

أبػك مسػمـ الخرسػاني تسػعة أعػكاـ، كتحيػؿ ابػف المبػارؾ البصرم، ككاف عالـ مرك فػي زمانػو سػجف بمػرك سػجنو 
ساااااير أعاااااالم ق، حديثػػػػػو فػػػػػي السػػػػػنف األربعػػػػػة. ينظػػػػػر: ُّٗحتػػػػػى دخػػػػػؿ إليػػػػػو، فسػػػػػمع منػػػػػو، تػػػػػكفي سػػػػػنة: 

 (.ُٗٔ/ٔ)النبال 
(، ُُٕٗ(، رقػـ)ِّٓ/ُ) وابن أبي حاتم فاي تفسايره(، َّٖٗ(، رقـ)ُٔٓ/ّ)في تفسيره( أخرجو  ابف جرير ّ)

ند الركايػػة إلػػى أبػػي العاليػػة، كبالنسػػبة لنسػػخ اآليػػة سػػيأتي مفصػػبل ذلػػؾ فػػي مبحػػث الناسػػخ إال أف البغػػكم لػػـ يسػػ
 .-تعالى -كالمنسكخ، إف شاء اهلل

 (.ُِٗ/ُالشككاني)( ْ)
بسنتيف  -صمى اهلل عميو كسمـ-رفيع بف ميراف أبك العالية الرياحي: مف كبار التابعيف، أسمـ بعد النبي ( ىك: ٓ)

ا عف أبي بف كعب،كصم ،كدخؿ عمى أبي بكر كزيد بف ثابت، كابف عباس،  ى خمؼ عمر، أخذ القرآف عرضن
 (. ِْٖ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ق. ينظر: َٗ سنة: مات ،كصح أنو عرض عمى عمر

 ( سبؽ تخريجو عند البغكم نفس الصفحة .ٔ)
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، چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أف أكؿ آية نزلت في القتاؿ قكلو تعالى:  -ِ
 چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قكلو تعالى ىكؿ ما نزؿ أك إف  :قيؿ" قاؿ:   :كدليمو

 يقاتؿ مف قاتمو، كيكؼ عمف كؼ-صمى اهلل عميو كسمـ -فمما نزلت اآلية كاف  [٩٣احلج: ]
  .(ُ)" [ 5التوبة:]چھ  ھ  چ زؿ قكلو تعالى: عنو حتى ن
 االتفاق: جوأو 

في القتاؿ -اهلل عميو كسمـ صمى - ؿ ما نزؿ عمى رسكؿ اهللأك  أفعمى  فااإلمام اتفؽ
 .[1٢0البقرة:]چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       چ  :قكلو تعالى كبالمدينة ى
  :االختالف جوأو 
ٱ  ٻ  چ  :قكلو تعالى كؿ ما نزؿ في القتاؿ ىأك ف أ أخرلالشككاني في ركاية اإلماـ ذكر 

، ألف الركايات التي ذكرت لنفساإليو  تطمئفكىك ما  [3٢الحج:]چ    پٻ  ٻ  ٻ
 ،كبو قاؿ كثير مف السمؼ كابف عباسمف التي ذكرت اآلية األكلى،  كأقكلىذه اآلية أصح 

 چ    پٻچ  بالذيفالمراد ، ككذلؾ كرىا بعد الكعد بالمدافعة كالنصركيؤيده أيضا ذ (ِ)كمجاىد
لكصؼ ال ينطبؽ ىذا ا المياجركف، كما يدؿ عميو كصفيـ باإلخراج مف الديار بغير حؽ، ألف

 .(ّ)كالمأذكف فيو ىك القتاؿ، كحذؼ لداللة المقاـ عميو، إذ ذاؾ إال عمييـ
قاؿ:  (ٓ)عف عكرمة: قاؿ ،(ْ)ة نزلت بالمدينة سكرة البقرة سكر  ؿأك  أفالشككاني اإلماـ ذكر 

 .البغكماإلماـ كلـ يذكر ذلؾ  (ٔ)"سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرةؿ أك "

                                                           

سػػائي عػػف أبػػف عبػػاس فػػي ( ، ك النُُّٕ( رقػػـ)ِّٓ/ٓ: بػػاب كمػػف سػػكرة الحػػج)سااننو( أخرجػػو  الترمػػذم فػػي ُ)
 بػػاب تفسػػير سػػكرة الحػػج: المسااتدرك(، كالحػػاكـ فػػي ُُِِٖ(رقػػـ)ُُٗ/َُ: بػػاب سػػكرة الحػػج )الساانن الكباارى

التعميقاااات ( كقػػػاؿ صػػػحيح عمػػػى شػػػرط الشػػػيخيف كلػػػـ يخرجػػػاه، كصػػػححو األلبػػػاني فػػػي ّْٗٔ(، رقػػػـ)ِِْ/ِ)
 (.َْٗٔ(،رقـ)َُّ/ٕ)الحسان عمى صحيح ابن حبان

ق، قرأ القرآف ثبلث ُِرالمكٌي: المقرئ، المفٌسر، مكلى السائب المخزكمي، كلد سنة:ىك: مجاىد بف جب( (ِ
 كاف أعمـبف عباس، قاؿ مجاىد: كنت أقؼ عند كؿ آية أسألو فيـ نزلت؟ ككيؼ كانت؟، اعرضات عمى 

 (.2/55طبقات المفسرين لمداودي )ق،. ينظر: َُُ، تكفي بمكة كىك: ساجد سنة:بالتفسير التابعيف
 .(517) : تفسير آيات األحكام حمد عمي السايسم ((ّ
 (.ِّ/ُ( الشككاني) ْ)
أصػمو بربػرم مػف أىػؿ المغػرب، مقػركف مػع طػاككس  :( ىك: عكرمة مكلى عبد اهلل ابف عباس الياشمي القرشػيٓ)

 ق، كقيػؿ سػنو:َُٕكسعيد بف جبير، كنيتو أبك عبد اهلل، مف عمماء الناس في زمانة بالقرآف كالفقو، مات سػنة:
 (.َُٗ/ِ) رجال صحيح مسممسنة. ينظر ْٖق، ككاف لو يـك مات َُٓ

(،كقػػاؿ عنػػو كمػػاؿ بسػػيكني زغمػػكؿ ِْ/ُ)أسااباب الناازول(،  كالكاحػػدم فػػي ُّٓ/ُ)تفساايره الثعمبػػي فػػيذكػػره ( ٔ)
 (.َُٔ/ٖ)في فتح الباريمحقؽ الكتاب بأنو مرسؿ، كابف حجر 
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 من ما نزل آخرفي  يناإلماماالتفاق واالختالف عند  جوأو  :يالمطمب الثان
 الكريم القرآن

ی  جئ  حئ           مئ  ىئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یٹ ٹ چ  :(1)البغوي اإلمامعند  :الً أو 

  قكليف:  كرد عنو [281البقرة:]چيئ  جب  حب   خب  
: -هلل عنيمارضي ا-ابف عباس ما كرد عف  ذكر، ك القرآفأنيا آخر آية نزلت مف  -ُ

 -عميو السبلـ -، فقاؿ لو جبريؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-آية نزلت عمى رسكؿ اهلل  آخرىذه "
صمى اهلل  -كعاش بعدىا رسكؿ اهلل  ،ضعيا عمى رأس مائتيف كثمانيف آية مف سكرة البقرة

 .(ِ)" كعشريف يكمان  كاحدان -عميو كسمـ
 -ية نزلت عمى رسكؿ اهلل آ آخر" -رضي اهلل عنيما-قاؿ الشعبي عف ابف عباس  -ِ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  كىي قكلو تعالى:.(ّ)"آية الربا-صمى اهلل عميو كسمـ

 [2٧8البقرة:]چھ  ے  ے   ۓ             ۓ  
 ورد عنو أربعة أقوال ىي:  :(4)الشوكاني اإلمام عند:  ثانياً 
-عمى النبي  قرآفالآية نزلت مف  آخر "قاؿ: -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس -ُ

 .(ٓ)[281البقرة:]چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ : -صمى اهلل عميو كسمـ
نزوالآٌةالربا،القرآنآخرإنمن"أنهخطبفقال:-رضًهللاعنه-عنعمر-2

ماترسولهللا قد وسلم-وإنه لنا-صلىهللاعلٌه ٌبٌنه ال،ولم ما إلى ٌرٌبكم ما فدعوا
 (6)"ٌرٌبكم

ّ- عباسعن قال:-رضًهللاعنهما-ابن أنزلهاآخر"أنه آٌةهللاآٌة رسوله على

 (٧)"الربا
                                                           

 (.ّْٕ/ُالبغكم)( ُ)
(، َْ/َُ)  چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ  :: باب قكلو تعالىبرىالسنن الكفي لنسائي اأخرجو  (ِ)

(، رقـ) ُّٕ/ُُ، عف عكرمة، باب عكرمة عف ابف عباس ) المعجم الكبير(، كالطبراني في َُِٗٗرقـ)
، كقاؿ الييثمي في (ُِّٕٓ(، رقـ)ِّ/ُِباب سعيد بف جبير عف ابف عباس) كعف سعيد، (، ََُِْ

 ركاه الطبراني بإسناديف، رجاؿ أحدىما ثقات.( ِّْ/ٔمجمع الزكائد كمنبع الفكائد)
 (.ْْْٓ(، رقـ)ّّ/ٔ) چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ  باب قكلو تعالى:صحيحو: أخرجو  البخارم في  (ّ)
 (.ّّْ/ُالشككاني)( ْ)
 .في ىذه الصفحة  ِق سبؽ تخريجو عند البغكم (ٓ)
كابف ماجو في  كحسنو شعيب األرنؤكط،  (،ِْٔ)(، رقـُّٔ/ُ: باب مسند عمر )مسنده أحمد في أخرجو ( ٔ)

 .(ِِٕٔ(، رقـ)َّٖ/ّباب التغميظ في الربا) سننو: 
 في ىذه الصفحة. ّق (، سبؽ تخريجو عند البغكمَّْ/ُ( الشككاني )ٕ)
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 .(ِ)"بالعرش آية الديف القرآف ثى دى حٍ أنو بمغو أف أى " (ُ)عف سعيد بف المسيب-4
 .(ْ)"بالعرش آية الربا كآية الديف يدان ع القرآف آخر"قاؿ:  (ّ)عف ابف شيابك  -ٓ

 :اآلتيتخمص سأمف خبلؿ الركايات السابقة 
 :ما نزل آخراالتفاق في  جوأو :  الً أو 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ  :قكلو تعالى القرآفما نزؿ مف  آخرف أعمى  اإلماماف اتفؽ

 .[281البقرة:]چی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب    یی
 .ما نزؿ آية الربا آخرف أعمى  أخرلكاتفقا كذلؾ في ركاية  

  ف:االختال جوأو ثانيًا: 
 البغكم، ىما: اإلماـ ركايتيف لـ يذكرىما الشككاني  اإلماـ ذكر
 ية الديف.   آبالعرش  القرآفحدث أف أ -ُ
 ية الديف .آية الربا ك آبالعرش  القرآفحدث أ أف -ِ

  الخالصة:
مو مف أف يرجحا أدكف  القرآفما نزؿ مف  آخرذكرا  يفاإلمامف أمما سبؽ  ستخمص أ
كالذم ،  البغكم في ذكر الركايات اإلماـالشككاني كثيرا عف  إلماـاتكسع كقد ،  الركايات

 چېئ  ىئ  چ  آية الربا، فآية :ىك اآليات نزكال آخرفي يترجح عندم ما رجحو مناع القطاف: 
بيف  ان جمع ،ا في قصة كاحدةمألني ،نزلت دفعة كاحدة كترتيبيا في المصحؼ ،(ٓ)فآية الديف
 .(ٔ)الركايات
 
 

                                                           

سيد التابعيف في زمانو، جمع بيف  ،ىك: سعيد بف المسيب بف حزف ابف مخزـك القرشي: عالـ أىؿ المدينة (ُ)
، كقيؿ -رضي اهلل عنو-الفقو كالزىد كالعبادة كالكرع، ككانت كالدتو لسنتيف مضتا مف خبلفة عمرالحديث ك 

 (.ُِٖ/ْ) سير أعالم النبال ق ، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر: ُٗألربع، تكفي بالمدينة سنة:
فػي كقػاؿ السػيكطي  (،ّٖٕ/ُ)تفسايره(،كابػف عطيػة فػي ُّٔٔ(، رقػـ)ُْ/ٔ) تفسايره( أخرجو  ابف جرير في ِ)

 ( كقد أخرجو  بسند صحيح ابف جرير.ُُٕ/ِ)الدر المنثور
ىػػ ، أكؿ مػػف دكف  ٖٓق، كقيػؿ َٓ: كلػد سػنة:القرشػػي محمػد بػف مسػمـ بػػف عبػد اهلل بػف ًشػيىاب الزىػرم،( ىاو: (3

الحػػديث، كأحػػد أكػػابر الحفػػاظ كالفقيػػاء، كتػػب عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز إلػػى عمالػػو: عمػػيكـ بػػابف شػػياب فػػإنكـ ال 
 (.ّٖ/ُ)تذكرة الحفاظىػ. ينظر: الذىبي:  ُِْتكفي سنة:  ،عمـ بالسنة الماضية منوتجدكف أحدا أ

 (.ُُٕ/ِ)الدر المنثور(، كالسيكطي في ّٗٔ)فضائل القرآن ( أخرجو  أبك عبيد القاسـ بف سبلـ في ْ)
 .( في سكرة البقرةِِٖ( في سكرة البفرة،  كآية الديف رقميا)ِٖٕآية الربى رقميا)(ٓ)
 (.ٗٔ) مباحث في عموم القرآن :ينظر( ٔ)
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اإلمامين في المكي  عنداالتفاق واالختالف  : أوجوخامسالمبحث ال
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 اإلمامين في المكي والمدنيعند االتفاق واالختالف  أوجو    
 .القرآفشير إلى تعريفيما ليتبيف لمقارئ ىذا النكع مف عمـك أقبؿ الحديث عف المكي كالمدني 

 :طالحية ىيلمعمما  في ذلك ثالثة تعاريف اص
 اليجرة كالمدني ما نزؿ بالمدينة، أف المكي ما نزؿ بمكة كلك بعد"باعتبار المكاف:  -ُ

بمنى كعرفات -صمى اهلل عميو كسمـ -كيدخؿ في مكة ضكاحييا كالمنزؿ عمى النبي 
 .(ُ)"ا أيضا كالمنزؿ عميو في بدر كأحدكيدخؿ في المدينة ضكاحيي ،كالحديبية
ألىؿ  لمدني ما كقع خطابان كا ،ألىؿ مكة المكي ما كقع خطابان  أف"باعتبار الخطاب  -ِ
 چيىا كما صدر فيو بمفظ  ،فيك مكي چ يىا أىي يىا النَّاسي    چبمفظ  القرآفما صدر في ف المدينة،

 يىا أىي يىا النَّاسي    چ بعمى أىؿ مكة فخكطبكا  ألف الكفر كاف غالبان  ،فيك مدني چ أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا

ف كاف غيرىـ داخبل فييـ، چ أىي يىا  چ بعمى أىؿ المدينة فخكطبكا  كألف اإليماف كاف غالبان  كا 
ف كاف غيرىـ داخبل فييـ أيضا چ الًَّذيفى آمىنيكا                                                                      . ( ِ)"كا 
صمى اهلل عميو  -زؿ قبؿ ىجرتو أف المكي ما ن": الراجحكىك باعتبار الزمف  -ّ

ف كاف نزكلو بغير مكة كالمدني ما نزؿ بع-كسمـ ف كاف نزكلو إلى المدينة كا  د ىذه اليجرة كا 
   .(ّ)"بمكة

 :سورة الفاتحةفي  االتفاق واالختالف في المكي والمدني أوجو: المطمب األول
 :(4)أقوالفييا ثالثة  البغوي اإلمامعند  -أ
 كثريف. ىي مكية عمى قكؿ األ -ُ
  .(ٓ)كقاؿ مجاىد: مدنية-ِ
أصح، أنيا ؿك كاأل ،كلذلؾ سميت مثاني ،بالمدينةنزلت مرتيف مرة بمكة كمرة  "كقيؿ:-ّ

ٴۇ  ۋ  چ  :بقكلو-صمى اهلل عميو كسمـ -عمى الرسكؿ  فَّ مكية، ألف اهلل تعالى مى 

كسكرة  ،فاتحة الكتاب :كالمراد منيا [8٧الحجر:]چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     
ىنا عمى البغكم  اإلماـ  رجحكقد  . (ٔ)"عميو بيا قبؿ نزكلو ف  مي فمـ يكف يى  حجر مكيةال
 نيا مكية.أ

                                                           

 (.ُّٗ/ُ) مناىل العرفان (ُ)
 المصدر نفسو.( ِ)
 (.ُْٗ/ُ)نفسوالمصدر ( ّ)
 (.ْٗ/ُالبغكم)( ْ)
 أكرد قكؿ مجاىد بدكف إسناد، كذكره الشككاني بإسناد.( ٓ)
 (.ْٔ/ُ)اإلتقان(، كالسيكطي في َِ/ُ)أسباب النزولذكره الكاحدم في  (ٔ)
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 :(1)أقوالفييا ثالثة الشوكاني  اإلمامعند : -ب
 ، منيا:كية كذكر عدة أدلةم -ُ
نزلت فاتحة الكتاب بمكة مف كنز تحت "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-عمي  عف- أ
            .(ِ)"العرش

شكا                                                                                    لما-كسمـ عميو اهلل صمى-:أف رسكؿ اهلل(ّ)شرحبيؿ فب عمرك عف- ب
 إذا خمكتي "فأخبره فقاؿ لو:  ،(ٓ) ائؿ الكحي، فذىبت بو إلى كرقةى أك ما يجده عند (ْ)إلى خديجةى 

فأنطمؽ ىاربا في األرض، فقاؿ: ال  يا محمد، ،محمدي  يا ،خمفي: يا محمد ءن كحدم سمعت ندا
               قؿ:  ،فمما خبل ناداه يا محمد ،ثـ ائتني فأخبرني ،تفعؿ، إذا أتاؾ فاثبت حتى تسمع ما يقكؿ

 .(ٔ)"چڄ  ڄ    چ، حتى بمغ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ 
كلد عمرك بف  كأسمـ ،لما أسمـ فتياف بني سممة "قاؿ: مةى مى عف رجؿ مف بني سى  -ج

چ  فسألو فقرأ عميو: ،قالت امرأة عمرك لو: ىؿ لؾ أف تسمع مف ابنؾ ما ركم عنو؟ ،كحمي الجى 

 . (ٕ)"، ككاف ذلؾ قبؿ اليجرةچپ  پ  پ  پ     

                                                           

 (.ُٕ/ُ( الشككاني)ُ)
انقطاع: الفضيؿ بف عمرك في إسناده (،كقاؿ المحقؽ كماؿ بسيكني: ِِ/ُ)أسباب النزولالكاحدم في اخرجو (ِ)

 .(ُٖٔٔرقـ ) ،(ِٕٕ/ْ)الفردوس بمأثور الخطابالديممي في ك لـ يسمع مف عمي، 
مثػؿ  عمرك بف شرحبيؿ اليمداني الككفي: قاؿ عاصـ بف بيدلػة عػف أبػي كائػؿ مػا اشػتممت ىمدانيػة عمػى( ىك: ّ)

أبػي ميسػرة، قيػؿ لػو: كال مسػػركؽ، فقػاؿ: كال مسػركؽ ، كقػد ذكػػره ابػف حبػاف فػي الثقػػات، كقػاؿ: كػاف مػف العبػػاد 
: تياااذيب ق. ينظػػػر: ابػػػف حجػػػرّٔككانػػػت ركبتػػػو كركبػػػة البعيػػػر مػػػف كثػػػرة الصػػػبلة، مػػػات فػػػي الطػػػاعكف سػػػنة:

 (.ْٕ/ٖ) التيذيب
أكؿ امػرأة تزكجيػا، كأكؿ خمػػؽ اهلل  -اهلل عميػػو كسػمـصػمى  -خديجػة بنػت خكيمػػد : أـ المػؤمنيف زكج النبػي( ىػي ْ)

 منيػػػا، إال إبػػػراىيـ فإنػػػو مػػػف ماريػػػة القبطيػػػة،  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ–كػػػؿ أكالد النبػػػي  ،بعػػػد رسػػػكؿ اهلل ان مأسػػػبل
 (.ٗٗ/ٖ)اإلصابةك،  (َٖ/ٕ)أسد الغابةينظر:  بعد البعثة. َُتكفيت سنة: 

بػف قصػي: كىػك: عػـ خديجػة أخػك أبييػا، كقيػؿ: ابػف عميػا  ككػاف  كرقة بف نكفؿ بػف أسػد بػف عبػد العػزل( ىك: ٓ)
السيرة النبوية امرأ تنٌصر في الجاىمية، ككاف شيخا كبيرا قد عيمِّر، تكفي أكائؿ البعثة. ينظر: محمد بف حباف: 

 (.ْْٕ/ٔ)اإلصابةو (، ُْٔ/ٓ)أسد الغابةك(، ٔٔ/ُ) وأخبار الخمفا 
(، ِّٗ/ٕ)-صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ–ب: مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي مبعثػػػػػو بػػػػػامصااااانفو، ( أخرجػػػػػو  ابػػػػػف أبػػػػػي شػػػػػيبة فػػػػػي ٔ)

فيذا منقطع، فإف كاف محفكظا  ( كقاؿ بعد أف ساؽ الحديث:ُٖٓ/ِ( ، ك البييقي: دالئؿ النبكة )ّٓٓٓٔرقـ)
، ، كاهلل أعمػػـ چھ  ھ         چ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ  فيحتمػػؿ أف يكػػكف خبػػرا عػػف نزكليػػا بعػػد مػػا نزلػػت عميػػو،

 كىك: مرسؿ كفيو غرابة كىك: ككف الفاتحة أكؿ ما نزؿ.(: ُٓ/ّ)البداية والنيايةر في كقاؿ ابف كثي
عػػػف محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ عػػػف إسػػػحاؽ بػػػف ، دالئااال النباااوةأبػػػك نعػػػيـ أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل  األصػػػبياني:  ( أخرجػػػو ٕ)

 (.ُُ/ُنعيـ)كعزاه إلى أبي  الدر المنثور، كالسيكطي في (ِِٖ(، رقـ )ُُّ/ُيسار)
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 ، بما يأتي:كاستدؿ مف قاؿ إنيا نزلت بالمدينة،أنيا مدنية  -ِ
حة الكتاب كأنزلت إبميس حيف أنزلت فات (ُ)رف": -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف  -أ
  .(ِ)"بالمدينة
  .(ّ)نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة "عف مجاىد قاؿ: -ب
 .(ْ)"ىذه الركاياتبيف  إنيا نزلت مرتيف مرة بمكة كمرة بالمدينة جمعان "كقيؿ  -ّ

                 :                                            اآلتي ستنتجأيف اإلمامقكاؿ أمف خبلؿ ما سبؽ مف 
 :االتفاق جوأو :  الً أو 
 مدنية. أنيافي ركايات نيا مكية ك أالسكرة ذكرت في ركايات  أفعمى  فااإلماماتفؽ  -ُ
 قد تككف نزلت مرتيف مرة بمكة كمرة بالمدينة. أنياكاتفقا كذلؾ  -ِ

 االختالف: جوأو  :ثانياً 
 يح.دلة دكف ترجالشككاني ذكر األ اإلماـ ك ،مكية أنياالبغكم عمى  اإلماـرجح  -ُ
 الشككاني بسطيا. اإلماـ بينما األدلةالبغكم  اإلماـ اختصر -ِ
 بتكرار النزكؿ جمعان  :الشككاني قاؿ اإلماـ مكية بينما أنياالبغكم عمى  اإلماـرجح  -ّ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  :نيا مكية لقكلو تعالىأ النفسإليو  تطمئف كالذم بيف الركايات.

-صمى اهلل عميو كسمـ -يث عف النبي ادحكقد ذكر في األ، [8٧الحجر:]چۉ   ۉ     
 كسكرة الحجر مكية.                                                                          ،(ٔ)وفي صحيح(ٓ)البخارم ذكرىا ،حاديثد ىذه األحأنيا السبع المثاني أ

                                                           

 (.13/187)لسان العرب الصيحة الشديدة كالصكت الحزيف عند الغناء أك البكاء. ينظر: :الرنة (ُ)
(، كابػف األعرابػي أحمػد بػف ْٖٖٕ(، رقـ)ََُ/ٓ، باب مف اسمو عبيد ) المعجم االوسطالطبراني : ( أخرجو  ِ)

منباااع مجمااع الزوائااد و (، كقػػاؿ الييثمػػي فػػػي َُِّ(، رقػػـ)َُٔٗ/ّ)  ومعجمااا فػػي محمػػد بػػف زيػػاد البصػػرم
 شبيو المرفوع، ورجالو رجال الصحيح.( 6/311الفوائد)

( ، َُّّٗ(، رقـ)ُّٗ/ٔباب ما نزؿ مف القرآف بمكة، كالمدينة  ،( أخرجو  ابف أبي شيبة في مصنفوّ)
 (.ّٕٔ/ُ)فضائل القرآن( ، كابك عبيد في َٗ/ُ) تفسيرهكالثعمبي في 

                                                                                                                                   .                  ٓٓراجع مبحث تكرار النزكؿ ص( ْ)
، سمرقند ب قِٔٓق، كتكفي سنة:ُْٗ( ىك: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم: كلد سنة:ٓ)

، كىك: المشيكر بالبخارم صاحب الجامع كقد بمغ اثنتيف كستيف سنة ككاف لو بيا قرابة فتكفي عندىـ،
 (.ُّٗ/ُِ)سير أعالم النبال الصحيح في الحديث، أصح كتاب بعد القرآف الكريـ. ينظر: 

(، ُٔ/ٔ) چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ  :: باب قكلو تعالىصحيح البخاري (ٔ)
 (.ْْٕٔرقـ)
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في  دنياإلمامين في المكي والم عنداالتفاق واالختالف  :أوجوالمطمب الثاني 
 سورة البقرة

 .(ُ)مدنية :البغوي اإلمامعند -أ
 فقال:                                                                    (2)الشوكاني اإلمامعند أما  -ب
ؿ سكرة أك كقيؿ ىي  شتى، دو دى مدنية نزلت في مي "ة البقرة: قاؿ القرطبي في تفسير سكر -ُ

آية  آخرفإنيا  ،[281البقرة:]چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ  تعالىنزلت بالمدينة إال قكلو 
ما  آخرأك ى، كآيات الربا أيضا مف نى نزلت مف السماء، كنزلت يكـ النحر في حجة الكداع بمً 

 .(ّ)" القرآفنزؿ مف 
 .(ْ)"نزلت بالمدينة سكرة البقرة"عف ابف عباس قاؿ: -ِ
  (ٔ)مثمو :(ٓ)عف عبد اهلل بف الزبير -ْ
 ."(ٕ)ؿ سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرةأك "مة قاؿ: عف عكر  -ٓ

  االتفاق: جوأو أواًل: 
 ف السكرة مدنية.أمى ف عااإلمامؽ اتف

 :االختالف جوأو ثانيًا: 
 البغكم. لـ يذكر ذلؾك  ،ؿ سكرة نزلت بالمدينةأك  أنياالشككاني عمى  اإلماـ ذكر -ُ
 البغكم. لـ يذكر ذلؾك  ،الشككاني في نزكليا كذكر الركايات في ذلؾ اإلماـ فصؿ -ِ

 :ما يأتي  چ يىا أىي يىا النَّاسي    چ :يف عند تفسيرىما لقكلو تعالىاإلمامف أ تالحظ مالحظة:
 يىا أىي يىا النَّاسي    چ ": -رضي اهلل عنيما-: قاؿ ابف عباس (ٖ)البغكم في تفسيرهاإلماـ قاؿ 

 ؿ المدينة  كىك ىاىنا عاـ إال مفطاب أىخ چ أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا يىا چ خطاب أىؿ مكة، ك چ
                                                           

 (.ٗٓ/ُ( البغكم )ُ)
 (.ِّ/ُ( الشككاني)ِ)
 (.ُِٓ/ُ)تفسير القرطبي( ذكره الشككاني نقبلن مف: ّ)
( ، كميـ ذكركه مف ّٗ) ص  فضائل  القرآنبف كثير في كا(، ّٓٔ/ُ)فضائل القرآن ( أخرجو أبك عبيد فيْ)

 (. ُّْ/ٕ)دالئل النبوة(، كالبييقي ُٕٗ/ُ)الناسخ والمنسوخطريؽ عمي بف أبي طمحة ،  كالنحاس في 
بف الزبير بف العكاـ : أكؿ مكلكد كلد في اإلسبلـ بعد اليجرة ، كاف صكامان قكامان، طكيؿ الصبلة، ( ىك:عبد اهلل ٓ)

ق ، ّٕكعمره سبع سنيف أك ثماني سنيف، استشيد سنة: الرسكؿ ليبايععظيـ الشجاعة، كأحضره أبكه الزبير 
 (.ٕٕ/ْ)اإلصابة(، كَُْ/ّ)أسد الغابةقتمو الحجاج ظمما كعدكانا. ينظر: 

 (.ْٔ/ُ)الدر المنثور في (، كالسيكطئٔ/ُ)في تفسيرهذكره ابف كثير  (ٔ)
فااااي فااااتح (، ، كابػػػػف حجػػػػر ِْ/ُ)أسااااباب الناااازول(،  كالكاحػػػػدم فػػػػي ُّٓ/ُ)تفساااايره الثعمبػػػػي فػػػػيذكػػػػره ( ٕ)

 (.َُٔ/ٖ)الباري
 (.ُٕ/ُالبغكم )( ٖ)



-6٧-
 

 .(ُ)"الصغار كالمجانيف حيث إنو ال يدخمو
 ما كاف"قاؿ:   -رضي اهلل عنو-عف ابف مسعكد  :(ِ)في تفسيرهالشككاني اإلماـ كقاؿ 

 .(ّ)"بمكةفيك أنزؿ  چ يىا أىي يىا النَّاسي    چفيك أنزؿ بالمدينة، كما كاف:  چ أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا يىا   چ
ىي لمفريقيف "قاؿ:  چ يىا أىي يىا النَّاسي    چ في قكلو: -رضي اهلل عنيما-كعف ابف عباس 

 .(ْ)"جميعا مف الكفار كالمؤمنيف
ردت كقد ك  ،مكي چ يىا أىي يىا النَّاسي    چ ف الخطاب بايف اتفقا باإلمامف أأجد  مما سبؽ

 ،نيا مدنيةبأ فك يستثنيا ىاتيف اآليتيأي ذلؾ كلـ يبينا ف كىي مدنية،(ٓ)البقرةسكرة مرتيف في 
  .كخطابيا مكي

سورة  في اإلمامين في المكي والمدني عنداالتفاق واالختالف  أوجو :طمب الثالثالم
 األنعام
  :(6)قال البغوي اإلمامما ذكره  -أ
معيا سبعكف ألؼ ممؾ  مكية، كىي مائة كخمس كستكف آية، نزلت بمكة جممة ليبلن "-ُ
صمى اهلل  -فقاؿ النبي  بالتسبيح كالتحميد كالتمجيد، (ٖ)، ليـ زجؿ(ٕ)ا ما بيف الخافقيفقد سدك 

 .(ٗ)"سبحاف ربي العظيـ سبحاف ربي العظيـ كخر ساجدان  :-عميو كسمـ

                                                           

 (.ِٔ/ُ) أسباب النزول في (، كالكاحدمُٔٔ/ُ)تفسيره الثعمبي فيذكره  (ُ)
 (.َٔ/ُالشككاني )( ِ)

يىا أىي يىا    چ ابف مسعكد  بمفظ " كؿ شيء في القرآفابف أبي شيبة في مصنفو كأرسمو)دكف أف يذكر( ( أخرجو  (ّ
باب ما نزؿ مف القرآف : " أنزؿ بمكة چ يىا أىي يىا النَّاسي    چ أنزؿ بالمدينة، ككؿ شيء في القرآف چ الًَّذيفى آمىنيكا

البحر الزخار المعروف (، كأبك بكر أحمد بف عمرك المعركؼ بالبزار: َُِّْ(، رقـ)َُْ/ٔبمكة كالمدينة) 
 ، كقاؿ البزار:(ُُّٓ(، رقـ)ّّٔ/ْ) األعمش، عف إبراىيـ، عف عمقمة، عف عبد اهلل، باب  البزاربمسند

كتاب  ، باب المستدركالحاكـ في ك  كىذا الحديث يركيو غير قيس مرسبل، كال نعمـ أحدا أسنده إال قيس،
 . كسكت عنو الذىبي (ِْٓٗ(، رقـ)َِ/ّاليجرة)

 (.ُِٓ(، رقـ)َٔ/ُ) تفسيره(، كابف أبي حاتـ في ِْٕ(، رقـ)ّّٔ/ُ) تفسيرهأخرجو  ابف جرير في  (ْ)
 (.ُٖٔ،ُِرقـ )( ىما اآليتاف ٓ)
 (.ُِٓ/ّ( البغكم)ٔ)
أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف  الخافقيف: ىما طرفا السماء كاألرض. كقيؿ المغرب كالمشرؽ. مجد الديف( ٕ)

 (.ِٕٗ/ِمحمد الشيباني الجزرم ابف األثير: النياية في غريب الحديث كاألثر)
 (.َِّ/ُُ)لساف العربليـ زجؿ بالتسبيح: أم صكت رفيع عاؿ. ( ٖ)

(، بمفظ عف ابف َُِّٗ(، رقـ)ُِٓ/ُِالطبراني في المعجـ الكبير، باب يكسؼ بف ميراف )(  أخرجو (ٗ
 =،«نزلت سكرة األنعاـ جممة بمكة ليبل كحكليا سبعكف ألؼ ممؾ يجركف حكليا بالتسبيح»س قاؿ: عبا
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ٱ  ٻ  چ  ، إال قكلو بمكة األنعاـنزلت سكرة ": -رضي اهلل عنيما -عف ابف عباس -ِ

إلى  چۓ    ڭ  ڭ    چ ث آيات، كقكلو تعالى:إلى آخر ثبل  [ُٗ:األنعام]چٻ  ٻ  ٻ 
 .(ُ)"آيات مدنيات فيذه الست ،[153األنعام:]چژ   ڑ  چ قولو: 

 :(2)الشوكاني حيث قال اإلمامما ذكره : ب
ٱ  چ مكية إال ست آيات نزلت بالمدينة كىي:  األنعاـسكرة " :(ّ)قاؿ الثعمبيقاؿ:  -ُ

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ :آيات، كقكلو تعالى ثبلث آخرإلى [ ٢1:األنعام]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

 .(ْ)"ثبلث آيات آخر إلى[151:األنعام]چ  ۆۇ  ۇ
 [ ٢1:األنعام]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ىي مكية إال آيتيف ىما:قاؿ القرطبيقاؿ:  -ِ
ں  ں       ڻ     چ الييكدييف، كقكلو تعالى:(ٓ)ؼككعب بف األشر  ،في مالؾ بف الصيؼنزلت 

  [141:األنعام]چڻ  ڻ
 

                                                                                                                                                                          

(، ركاية أخرل عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ ُْْٔ(،رقـ)َِٗ/ٔك في األكسط، باب مف اسمو محمد) =
ف الخافقيف، ليـ زجؿ نزلت سكرة األنعاـ كمعيا كككبة مف المبلئكة، تسد ما بي: »-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل 

سبحاف اهلل العظيـ، سبحاف اهلل »، كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: « بالتسبيح كالتقديس، كاألرض ترتج
(، ركاه َُُٗٗ(، رقـ)َِ/ٕباب سكرة االنعاـ)قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  ،« العظيـ

ا، معف أحمد بف محمد بف أبي بكر السالمي، كلـ أعرفيالطبراني عف شيخو محمد بف عبد اهلل بف عرس 
 ،(ِٕٔٓ(، رقـ)ِِٕ/ُِكبقية رجالو ثقات، ك ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة)

نزلت عمي سكرة األنعاـ جممة : »-صمى اهلل عميو كسمـ -كركاية أخرل عف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
، كقاؿ الييثمي: ركاه الطبراني في الصغير كفيو «مؾ، ليـ زجؿ بالتسبيح كالتحميدكاحدة، يشيعيا سبعكف ألؼ م

 يكسؼ بف عطية الصفار كىك: ضعيؼ.
إحيا  (، كقاؿ المحقؽ عبد الرزاؽ الميدم في تحقيقو لتفسير البغكم، ط ُُّ/ْ)تفسيره الثعمبي فيذكره ( ُ)

بف السائب متركؾ منيـ، كأبك صالح لـ يمؽ  ال أصؿ لو عف ابف عباس، الكمبي ىك: محمد( َُٕ/ِ)التراث
 .ابف عباس، كقد ركيا عف ابف عباس تفسيرا مكضكعا

 (.ُُُ/ّالشككاني)( ِ)
كاف  أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعالبي كيقاؿ: الثعمبي:  المقرئ المفسر الكاعظ األديب الثقة الحافظ،( ىك: ّ)

ة، منيا الكشؼ كالبياف في التفسير، كالعالـ بكجكه اإلعراب صاحب التصانيؼ الجميم أكحد زمانو في عمـ القرآف
 (.ٔٔ/ُ)طبقات المفسرين لمداووديق. ينظر: ِْٕكالقراءات، تكفي سنة:

 ( سبؽ تخريجو عند البغكم في الصفحة السابقة. ُُّ/ْ)تفسير الثعمبي ينظر: (ْ)
 -ْٕٓ/ُ): السيرة النبوية البن ىشامرد كزعمائيـ األشد عداكة لئلسبلـ  كأىمو. ينظ( ىما مف أحبار الييك ٓ)

 (.ٕٓ -ُٓ/ِ(، ك)َٕٓ
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 .(ِ)-رضي اهلل عنو- (ُ)اسمَّ نزلت في ثابت بف قيس بف شى 
 ،بمكة ليبل جممة األنعاـأنزلت سكرة "قاؿ:  -رضي اهلل عنيما- عف ابف عباس -ّ

 .(ّ)"ا بالتسبيحكحكليا سبعكف ألؼ ممؾ يجأركف حكلي
نزلت بمكة جممة كاحدة،  األنعاـسكرة "قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس  -ْ
  .(ْ)"چ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ :إال ثبلث آيات منيا نزلف بالمدينة  فيي مكية
جميعا معيا سبعكف ألؼ ممؾ كميا  األنعاـنزلت سكرة "قاؿ:  (ٓ)ةفى يٍ حى جي  أبيعف  -ٓ
 .(ٔ)"[ فإنيا مدنية111:األنعام]چٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ        چ                    مكية إال

 : تضح اآلتييكبالتأمؿ فيما سبؽ إيراده 
 :االتفاق جوأو  :الً أو 
 جممة كاحدة. أنزلتالسكرة مكية  أف -ُ
 [ ٢1:األنعام]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  مف السكرة قكلو تعالى فااإلمام ىاستثن -ِ

ـٍ  چإلى قكلو:  چ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چثبلث آيات، كقكلو تعالى:  آخرإلى  لىعىمَّكي
 .اآليات مدنيات[ فيذه الست ُّٓ:األنعاـ] چتىتَّقيكفى 

 :فختالاال جوأو  :ثانياً 
چ    :ف ىماييتآال إكؿ السكرة مكية  :حيث قاؿ :ةاآلتيالشككاني الركايات  اإلماـزاد  -ُ

األنعام]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ككعب بف األشرؼ  ،نزلت في مالؾ بف الصيؼ [ ٢1:
زلت في ثابت ن [141:األنعام]چ     ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  چ الييكدييف، كقكلو تعالى:

 بف قيس.

                                                           

 -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف ثابت خطيب األنصار، كخطيب النبي  :ثابت بف قيس بف شماس الخزرجي( ىك: (ُ
 -اليمامة، في خبلفة أبػي بكػر الصػديؽ استشيد في معركة كما كاف حساف شاعره، كشيد أحدا، كما بعدىا، ك ،

 (.َٗٓ/ُ)اإلصابة(،  كُْٓ/ُ)أسد الغابةينظر:   .-رضي اهلل عنو
 (.ِّٖ/ٔ)القرطبي تفسير( ِ)
 .في الصفحة السابقة سبؽ تخريجو عند البغكم (ّ)
فااااااي البيااااااان فااااااي عااااااد آي ، كأبػػػػػػك عمػػػػػػرك الػػػػػػداني (ُْٓ/ُ)الناسااااااخ والمنسااااااوخ فػػػػػػي النحػػػػػػاس ( أخرجػػػػػػو ْ)

 (.ُّٓ)صالقرآن
كائي نزؿ الككفة، ككاف مف صغار الصحابة، ذكركا أف ىك: كىب بف عبد اهلل كيقاؿ: كىب بف كىب الس( ٓ)

صمى اهلل عميو -تكفي كأبك جحيفة لـ يبمغ الحمـ، كلكنو سمع مف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل
 (.َْٗ/ٔ)اإلصابة (، كْٕ/ٔ)أسد الغابة . ينظر: قِٕ:تكفي بالبصرة سنة ،كركل عنو،-كسمـ

 بف المنذر عف أبي جحيفة.كعزاه ال(، ِْْ/ّ)ورالدر المنثالسيكطي في  هذكر ( ٔ)
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ال ثبلث آيات مدنية كىي عند قكلو إنيا مكية أالشككاني ركاية  اإلماـكذلؾ زاد  -ِ
 .فقطإلى تماـ اآليات الثبلث  چ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ تعالى

 چٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ        چ  الإنيا كميا مكية أالشككاني ركاية  اإلماـ كذلؾ زاد -ّ
 نية.فإنيا مد[ ُُُ]األنعاـ: 

ں  ں       ڻ   ڻ    چ :البغكم في سبب نزكؿ قكلو تعالىاإلماـ ذكر   :تعقيب 

عمى  كلـ يذكر ركايةن  ،في المدينة نصارا نزلت في ثابت بف قيس كىك مف األنيأ چ     ڻ
 في ثابت بف قيس. نيا نزلت أرغـ اتفاقيما في سبب نزكؿ اآلية  ،لشككانيإلماـ انيا مدنية كاأ

 ما يمي: األنعاـفي ىذه اآليات المدنية في سكرة   إليو النفستطمئن  والذي
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  :قولو تعالى -ُ

  ڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڑ  ڑ  ک   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     چچ  چ

مدنية أنيا  [ ٢2-٢1:األنعام]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڳک  گ  گ  گ  گ  کک
ف ك قر مك ـ معترفكف بو كالذيف ى -عميو السبلـ-نزؿ عمى مكسىأف اآلية ذكرت الكتاب الذم أل

كصيغة الخطاب  كىك ما يرجح سبب نزكؿ اآلية فييـ، ،كالييكد كانكا بالمدينة ،بذلؾ ىـ الييكد
 لييكد كىـ كانكا بالمدينة.ا ف بويالمخاطب أفتدؿ عمى 
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  :قولو تعالى -ِ

﮽    ﮲ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ﮼    ﮹       ﮺  ﮻  ﮷   ﮸  ﮶   ﮳  ﮴  ﮵     

﯀       ﯁                                              ﮿﮾

كفي النفس مف  ،(ِ)السرح أبيبد اهلل بف سعد بف ع (ُ)ر في سبب نزكلياكً ذي  [٢3:اماألنع]چ
 ىذه الركاية 

                                                           

 (.ُٗٓ/ِ(،  كالشككاني)ُٗٔ/ّالبغكم) ( ُ)
ككػػاف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-عبػػد اهلل بػػف سػػعد بػػف أبػػي سػػرح : أسػػمـ قبػػؿ الفػػتح، كىػػاجر إلػػى رسػػكؿ اهلل( ىػػك: (ِ

قػاؿ ليػـ: إنػي كنػت ثػـ ارتػد مشػركا، كصػار إلػى قػريش بمكػة، ف-صمى اهلل عميػو كسػمـ-يكتب الكحي لرسكؿ اهلل
)كال أصرؼ محمدا حيث أريد، كاف يممي عمي: عزيز حكػيـ، فػأقكؿ: أك عمػيـ حكػيـ؟ فيقػكؿ: نعػـ، كػؿ صػكاب،

-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-فممػػا كػػاف يػػـك الفػػتح أمػػر رسػػكؿ اهلل شػػؾ أف ىػػذا الكػػبلـ زكر كبيتػػاف، ككػػذب كافتػػراء(
صػمى اهلل عميػو -عثمػاف حتػى أتػى بػو إلػى رسػكؿ اهللبقتمو، ففر عبد اهلل بف سعد إلػى عثمػاف بػف عفػاف، فغيبػو 

أساد  كقيػؿ: غيػر ذلػؾ. ينظػر:، قّٔ:تكفي بعسقبلف سػنة ،فأمنو  ،بعدما اطمأف أىؿ مكة، فاستأمنو لو-كسمـ
 (.ْٗ/ْ)اإلصابةك(، َِٔ/ّ)الغابة
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بالكحي  الن أك ف مثؿ ىذا الكبلـ ال يميؽ أإال  ،(ُ)نو ذكرىا كثير مف المفسريفأغـ ر  ،شيء
 ، بي نمثؿ ىذا الكبلـ في يستسيغ فالعقؿ ال  ،-صمى اهلل عميو كسمـ-بالرسكؿ  ثانيان ك المعصـك

 -صمى اهلل عميو كسمـ-كائنا مف كاف، ألف الرسكؿ  يخدعو رجؿأف  ،حكيـ ، كرسكؿعظيـ
بحفظ –تعالى -معصكـ في تمقي الكحي، كتبميغو، كىذا أمر مف ثكابت الديف، كقد تكفؿ اهلل 

 -صمى اهلل عميو كسمـ -ادة كالنقصاف ، فميس لمرسكؿالكريـ مف الزيغ كالتحريؼ كالزي القرآف
 -صمى اهلل اهلل عميو كسمـ-فكيؼ يقبؿ مثؿ ىذا الكبلـ في المعصكـ  يغ كالبياف،التبم إال

نو كاف ألمكحي لكف  اككاف كاتب ،الرجؿ ارتدف أقد يصح فىذا يحتاج إلى تمحيص،  فالكبلـ
 صمى اهلل -كيكتب غير ما يممي عميو الرسكؿ -اهلل عميو كسمـ ىصم -يكتب كيغالط الرسكؿ

 .، كىك كذب كافتراء ببل شؾ كال ريبيؽفيذا ال يم -عميو كسمـ
 اآلية مدنية. أف، فيذه الشكاىد تدؿ عمى (ِ)ف المقصكد بيا مسيممةأ أخرلك ذكرت ركاية 

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ  :قولو تعالى -ّ

﮶        ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴  ﮵ 

﮿     ﮻﮹  ﮺  ﮷﮸ ﮾   ﮽   كمما يدؿ عمى  ،[ مدنية كذلؾ141:األنعام]چ﮼     
 : مرافأذلؾ 

 المدينة. أىؿمف  كىك األنصارمسبب نزكليا في ثابت بف قيس  - أ
 كلـ تفرض الزكاة إال في المدينة . ،الزكاةذكرت  - ب
كيذكراف  ،بالمكي كالمدني في تفسيرييمايف كحرصيما اإلمامىتماـ امما سبؽ  جي تى نٍ تى سٍ يي 

ثر كبير أكىذا لو  المكية في السكر المدنية، اآليات ، كالمكية لمدنية في السكرحتى اآليات ا
الشككاني في  اإلماـما ذىب اليو ح جِّ رى تي ىنا نى، كالكفة في التفسير في معرفة كتسييؿ المع

 .الشريؼ البغكم بيذا العمـ اإلماـكثر مف أىتماـ التكسع كاال
 
 

                                                           

 (.ُّْٔ/ْ) في تفسيره(، كابف أبي حاتـ ّّٓ/ُُ)في تفسيره  ابف جريرمثؿ  (ُ)
ككػاف يػزعـ أنػو يأتيػو الػكحي، قتػؿ فػي معركػة  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ة ادعػى النبػكة زمػف النبػيمف بني حنيفػ (ِ)

 (.ٕٔٓ/ِرضي اهلل عنو. ينظر: السيرة النبكية البف ىشاـ)-اليمامة، زمف أبك بكر الصديؽ
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فضائل  اإلمامين فياالتفاق واالختالف عند  أوجو المبحث السادس:
 .السور

 :نوفيو مطمبا
 .االتفاؽ عند اإلماميف في فضائؿ السكر أكجو :لوالمطمب األ 

 في فضائؿ السكر. عند اإلماميف االختبلؼ أكجو: المطمب الثاني
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 في فضائل السورعند اإلمامين االتفاق  جوأو  :لوالمطمب األ         

  :سورة الفاتحة:  الً أو 
 :حاديث في فضائؿ سكرة الفاتحة كىيأ أربعةذكر عمى  فااإلماماتفؽ 

صمى اهلل  -اهلل  مر رسكؿ" قاؿ:-رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف  :(1)لوالحديث األ 
فقاؿ: تعاؿ  ،فصاح بو ،كىك قائـ يصمي -رضي اهلل عنو- (ِ)كعب بف  يِّ بى أي عمى -عميو كسمـ

فقاؿ: ما -صمى اهلل عميو كسمـ -ـ جاء إلى رسكؿ اهلل في صبلتو، ث يِّ بى أي فعجؿ  ، يِّ بى أي يا 
نيكا اٍستى   چ أليس اهلل يقكؿ: ،ؾ؟ أف تجيبني إذ دعكتي ، يِّ بى أي منعؾ يا  ًجيبيكا ًلمًَّو يىا أىي يىا الًَّذيفى آمى
ًلمرَّسيكًؿ  كال في  ،كال في اإلنجيؿ ،[ أتحب أف أعممؾ سكرة لـ ينزؿ في التكراةِْنفاؿ: ]األ چكى

فقاؿ: ال تخرج مف باب المسجد  ،: نعـ يا رسكؿ اهلليِّ بى أي  فقاؿ ،( مثميا؟القرآفبكر )كال في الز 
فمما بمغ الباب  ،يمشي يريد أف يخرج مف المسجد-صمى اهلل عميو كسمـ -كالنبي ،حتى تعمميا 

 يِّ بى أي  فقرأ ،كيؼ تقرأ في صبلتؾ؟ ،: السكرة يا رسكؿ اهلل. فكقؼ فقاؿ: نعـيِّ بى أي  قاؿ لو،ليخرج 
كال ،: كالذم نفسي بيده ما أنزؿ في التكراة -صمى اهلل عميو كسمـ-فقاؿ رسكؿ اهلل  ،القرآفأـ 

نيا ليي السبع،مثميا  القرآفكال في  ،كال في الزبكر ،في اإلنجيؿ  -اهللالمثاني التي آتاني  كا 
 .مختصره اذكرى الشككاني اإلماـف أىذه الركاية إال عمى ذكر ف ااإلماماتفؽ  .(ّ)"-جؿ عزك

صمى اهلل  -بينا رسكؿ اهلل "قاؿ:  رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس :(4)الحديث الثاني
كعنده جبريؿ إذ سمع نقيضا فكقو، فرفع جبريؿ بصره إلى السماء فقاؿ: ىذا باب -عميو كسمـ

 فقاؿ:-صمى اهلل عميو كسمـ -فنزؿ منو ممؾ فأتى النبي  د فتح مف السماء ما فتح قط، قاؿ:ق
، لف تقرأ حرفا لـ يؤتيما نبي قبمؾ: فاتحة الكتاب، كخكاتيـ سكرة البقرة ،تيتيماأك  بنكريف قدأبشر 

 .  (ٓ)"تيتوأك منيما إال 
                                                           

 (.ُٖ/ُ(، كالشككاني)ٔٓ/ُالبغكم)( ُ)
 ،سػيد المسػمميف يِّ بىػعقبة، كبدران، ككػاف عمػر يقػكؿ: أي بف كعب بف قيس : األنصارم الخزرجي شيد ال يِّ بى أي ( ىك: ِ)

كقيؿ: غير ذلؾ. ، قِِ:بف كعب....تكفي سنة يِّ بى عف أنس أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: ....كأقرؤىـ أي 
 (.َُٖ/ُ)اإلصابةك(، ُٖٔ/ُ)أسد الغابةينظر: 

كقػاؿ: الترمػذم حسػف  (،ِٕٖٓقػـ)(، ر ُٓٓ/ٓ: بػاب مػا جػاء فػي فضػؿ الفاتحػة )وفاي سانن أخرجو  الترمذم (ّ)
 چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :(، باب قكلو تعػالىَُٖ/َُ)السنن الكبرىكالنسائي في  صحيح،

(، ِٓٓ/ِ: بػػػاب تعيػػػيف القػػػراءة المطمقػػػة فيمػػػا ركينػػػا بالفاتحػػػة ) السااانن الكبااارى(، كالبييقػػػي فػػػي ُُُُْرقػػػـ)
 .(ّْٓٗرقـ)

 (.ُٗ/ُالشككاني)ك (، ٔٓ/ُالبغكم)( ْ)
(. كلفظ مسمـ ]إال َٖٔ(، رقـ)ْٓٓ/ُ: باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة البقرة ) مسمم في صحيحو و  أخرج (ٓ)

 اعطيتو[ كيكافؽ ما جاء عند البغكم.
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لف تقرأ  البغكم اإلماـ الحديث عند آخرفي  ف إالااإلمامكذلؾ في ىذه الركاية اتفؽ فييا 
 عطيتو.أحرفا منيما إال 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  عف-رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف  :(1)الحديث الثالث
كنصفيا  ،فنصفيا لي :الصبلة بيني كبيف عبدم نصفيف يقكؿ اهلل تعالى: قسمتي "كسمـ: 
ذا چپ  پ  پ  پ     چ كلعبدم ما سأؿ، إذا قاؿ العبد:  ،لعبدم قاؿ: حمدني عبدم، كا 
، قاؿ: مجدني چٺ  ٺ    ٺ چ ، قاؿ: أثنى عمي عبدم، فإذا قاؿ:  چڀ  ڀ    چ قاؿ: 

، قاؿ: ىذا بيني كبيف عبدم كلعبدم ما سأؿ، چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  عبدم، فإذا قاؿ:
قاؿ: ىذا ، چٹ   ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   چ  فإذا قاؿ

 .ف ىنا نصا كركحااتفؽ اإلماما .(ِ)"لعبدم، كلعبدم ما سأؿ
ف صمى صبلة لـ يقرأ فييا مى " :قاؿ-رضي اهلل عنو- ىريرةى  أبيعف  :(3)الحديث الرابع

                                                                                      ف ىنا نصا كركحا.اتفؽ اإلماما.  (ٓ)"ثبلثا غير تامة ( ْ)فيي خداج القرآفبأـ 
 سورة البقرة::  ثانياً 
 :ىي أحاديثذكر خمسة عمى ف ااإلماماتفؽ 
رسكؿ اهلل صمى اهلل  قاؿ: قاؿ -رضي اهلل عنو-(ٕ)مسعكد  أبيعف  :(ٔ)لوث األ الحدي
 . (ٖ)"بيما في ليمة كفتاهسكرة البقرة مف قرأ  آخراآليتاف مف "عميو كسمـ:

                                                           

 (.  ِٕ/ُالشككاني) (، كٕٓ/ُ( البغكم)ُ)
 (.ّٓٗ(، رقـ)ِٔٗ/ُ: باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة)مسمم في صحيحوأخرجو  ( ِ)
 (.ُٗ/ُ، كالشككاني)(ٕٓ/ُالبغكم)( ّ)
 (.2/12النياية في غريب الحديث واألثر)ينظر:  الخداج: النقصان.( ْ)
 (.ّٓٗ(، رقـ)ِٕٗ/ُ: باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة) مسمم في صحيحوأخرجو  ( ٓ)
 (.ّٓٓ/ُ(، كالشككاني)ّٗٓ/ُالبغكم)( ٔ)

نما سكف بدرا، كشيد العقبة عقبة بف عمرك بف ثعمبة أبك مسعكد البدرم: مشيكر بكنىك:  ((ٕ يتو، كلـ يشيد بدرا كا 
كقيؿ بعدىا بالككفة، كقيؿ  ،الثانية، كشيد أحدا كما بعدىا مف المشاىد، سكف الككفة، مات قبؿ سنة أربعيف

 (.ِّْ/ْ)اإلصابة(، كٓٓ/ْ)أسد الغابةبالمدينة. ينظر: 
: باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة وومسمم في صحيح(، ََْٖ(، رقـ )ْٖ/ٓ)البخاري في صحيحو أخرجو  (ٖ)

كرد الحديث  الشككاني عف ابف مسعكد كقد كقع تصحيؼ في الكتابة ألف أ(، َٕٖ(، رقـ )ْٓٓ/ُالبقرة )
 .-رضي اهلل عنو-الحديث عند الشيخيف عف أبي مسعكد 
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صمى  -ؿ اهلل أف رسك  -رضي اهلل عنو- (ِ)عف النعماف بف بشير :(1)الحديث الثاني
 ،ف يخمؽ السمكات كاألرض بألفي عاـكتابا قبؿ أإف اهلل تعالى كتب  " قاؿ:-اهلل عميو كسمـ

 .(ّ)"ثبلث لياؿ فيقربيا شيطاف في دارو  رآفقٍ فبل تي  ،فأنزؿ منو آيتيف ختـ بيما سكرة البقرة
صمى اهلل عميو  -أف النبي : -رضي اهلل عنو-بف كعب  يِّ بى أي عف  :(4)الحديث الثالث

  .(ٓ)"سي، قاؿ: ليينؾ العمـ أبا المنذرة الكر قاؿ: آي ،آية مف كتاب اهلل أعظـ؟ أم  "سألو: -كسمـ
صمى اهلل  -ككمني رسكؿ اهلل "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف  :(6)الحديث الرابع

 ال رفعنؾكقمت:  ،فجعؿ يحثك مف الطعاـ فأخذتو فأتاني آتو  ،بحفظ زكاة رمضاف-عميو كسمـ
مي عياؿ كلي حاجة شديدة قاؿ: قاؿ: إني محتاج كع-صمى اهلل عميو كسمـ -إلى رسكؿ اهلل 

يا أبا ىريرة ما فعؿ أسيرؾ : -صمى اهلل عميو كسمـ-فخميت سبيمو فأصبحت فقاؿ رسكؿ اهلل 
فخميت سبيمو قاؿ: أما إنو قد ،كعياال فرحمتو  ،قمت: يا رسكؿ اهلل شكا حاجة شديدة ،بارحة؟ال

إنو سيعكد، فرصدتو -كسمـصمى اهلل عميو  -لقكؿ رسكؿ اهلل فعرفت أنو سيعكد  كذبؾ كسيعكد
قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ -إلى رسكؿ اهلل  رفعنؾ ألفجاء يحثك مف الطعاـ فأخذتو فقمت: 

رسكؿ اهلل  دعني فإني محتاج كعمي عياؿ كال أعكد، فرحمتو فخميت سبيمو فأصبحت فقاؿ: لي
حاجة شديدة  قمت: يا رسكؿ اهلل شكا ما فعؿ أسيرؾ ،: يا أبا ىريرة-صمى اهلل عميو كسمـ-

فجاء يحثك مف  ،فرصدتو الثالثة ،كخميت سبيمو قاؿ: أما إنو قد كذبؾ كسيعكد ،كعياال فرحمتو
ثبلث مرات  آخركىذا -صمى اهلل عميو كسمـ -إلى رسكؿ اهلل  ال رفعنؾالطعاـ فأخذتو فقمت: 

قاؿ: إذا قاؿ: دعني أعممؾ كممات ينفعؾ اهلل بيا قمت: ما ىي؟  ،ثـ تعكد ،إنؾ تزعـ ال تعكد
حتى تختـ اآلية فإنؾ لف چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  يت إلى فراشؾ فاقرأ آية الكرسيأك 

 كال يقربؾ شيطاف حتى تصبح، فخميت سبيمو، فأصبحت فقاؿ لي ،يزاؿ عميؾ مف اهلل حافظ
                                                           

 (. ّٓٓ/ُ(، كالشككاني)ّٗٓ/ُالبغكم)( ُ)
صمى اهلل عميو -رسكؿ اهللالكلد قبؿ كفاة  :م الخزرجيالنعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد األنصار ( ىك: ِ)

استعممو معاكية عمى حمص، ثـ عمى  ،بثماني سنيف كسبعة أشير، كقيؿ: بست سنيف، كاألكؿ أصح-كسمـ
 (.ّْٔ/ْٔ)اإلصابة(، كَُّ/ٓ)أسد الغابة. ينظر: قْٔ:سنة استشيدالككفة، 

 كقاؿ حديث غريب، (،ِِٖٖ(، رقـ )ٗ/ٓ) البقرة باب ما جاء في آخر سكرة : نوسن أخرجو  الترمذم في( ّ)
كالحاكـ في  ،(َُّٕٕ(، رقـ)ّْٓ/ٗ: باب ذكر ما يجير مف الجف كالشياطيف )السنن الكبرىكالنسائي في 

كزاد  كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، (،َِٓٔ(، رقـ)َٕٓ/ُ: باب أخبار في فضؿ سكرة البقرة ) لمستدركا
 باب أبك أسماء عف شداد بف أكس: المعجم الكبيرأكس، أخرجيا الطبراني في الشككاني ركاية عف شداد بف 

 .(ُٕٗٗ(، رقـ)َّٕ/ُ)صحيح الجامع الصغير وزياداتوكقد صححو األلباني في  (ُْٕٔ(، رقـ)ِٖٓ/ٕ)
 .(ُّْ/ُ(، كالشككاني)َُّ/ُالبغكم)( ْ)
 (.َُٖ(، رقـ)ٔٓٓ/ُ) باب فضؿ سكرة الكيؼ، كآية الكرسي :مسمم في صحيحوأخرجو  ( ٓ)
 (.ُّْ/ُالشككاني)(، ك ُُّ/ُالبغكم)( ٔ)
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زعـ أنو  ،يا رسكؿ اهلل :قمت  ؟،: ما فعؿ أسيرؾ البارحة-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 
يت إلى أك قمت: قاؿ لي إذا  ،ما ىي؟ :قاؿ،فخميت سبيمو  ،مني كممات ينفعني اهلل بيايعم

كقاؿ: لف  چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ چ  :ليا حتى تختـ اآليةأك فراشؾ فاقرأ آية الكرسي مف 
 -ككانكا أحرص الناس عمى الخير - حافظ كال يقربؾ شيطاف حتى تصبحيزاؿ عميؾ مف اهلل

تخاطب مف أما إنو قد صدقؾ كىك كذكب، تعمـ مف : -هلل عميو كسمـصمى ا-فقاؿ النبي 
 .(ُ)"قمت: ال قاؿ ذاؾ شيطاف؟أبا ىريرة ثبلث لياؿ يا 

 .ذكره مختصرا كانيالشك اإلماـ ف أإال  ،ىذه الركايةف في ااإلماماتفؽ  

 -م برسكؿ اهلل رً سٍ لما أي  "قاؿ: -رضي اهلل عنو-عف ابف مسعكد  :(2)الحديث الخامس
انتيى إلى سدرة المنتيى كأعطي ثبلثا: أعطي الصمكات الخمس، -ى اهلل عميو كسمـصم

 .(ّ)"اتمى حى قٍ كأعطي خكاتيـ سكرة البقرة، كغفر لمف ال يشرؾ باهلل مف أمتو شيئا المي 
  :األنعامسورة :  ثالثاً 
معيا سبعكف ألؼ  نزلت بمكة جممة ليبلن "قاؿ:   :ىك اكاحد االبغكم حديثاإلماـ  ذكر

صمى اهلل  -فقاؿ النبي  ؾ قد سدكا ما بيف الخافقيف، ليـ زجؿ بالتسبيح كالتحميد كالتمجيد،مم
 .(ْ)"كخر ساجدا ،ـعظيـ سبحاف ربي العظيسبحاف ربي ال:-عميو كسمـ

كميا تدكر حكؿ ىذا  ،حاديث ليا عدة طرؽ كركاياتأستة  (ٓ)يالشككان اإلماـكذكر 
 المعنى.
 
 

 
 
 


                                                           

(، َُُ/ّ) باب إذا ككؿ رجبل، فترؾ الككيؿ شيئا فأجازه المككؿ فيك: جائز البخاري في صحيحو:أخرجو  ( ُ)
 (.ُُِّرقـ)

 (.ّٔٓ/ُالشككاني)ك  (،ّٗٓ/ُالبغكم)( ِ)
ياكـ كالمسمميف منيا.الذنكب العظاـ الكبائر التي تكرد أصحابيا النار أ المقحمات:( ّ)  عاذنا اهلل كا 

 (.ُّٕ(، رقـ)ُٕٓ/ُ) : باب في ذكر سدرة المنتيى مسمم في صحيحوكالحديث أخرجو  
 .(ٕٔفي مبحث المكي كالمدني )ص (. سبؽ تخريجوُِٓ/ّالبغكم) (ْ)
 (.ٖٔجيا في مبحث المكي كالمدني)ص، كقد ذكر تخري(ُُُ/ِالشككاني) (ٓ)
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 في فضائل السور عند اإلمامين ختالفاال جوأو  المطمب الثاني:
  :سورة الفاتحةفضائل  فيمن اإلمامين  بو كل   اختصما :  الً أو 
 :البغوي في سورة الفاتحة اإلمامبو  اختص ما -أ
 .بشيءالبغكم في سكرة الفاتحة  اإلماـلـ ينفرد  
 :الشوكاني في سورة الفاتحة اإلمام بو اختصما  -ب

 :كىي ذكر خمسا منياأ (ُ)ثاأربعة عشر حديذكر ب اختص
صمى اهلل عميو  -أف النبي  -رضي اهلل عنو- (ّ)سعيد أبيعف  :(2)لوالحديث األ 

  .(ْ)"كما كاف يدريو أنيا رقية"قاؿ لما أخبركه بأف رجبل رقى سميما بفاتحة الكتاب: -كسمـ
اهلل أنو أتى رسكؿ ": (ٕ)عف عمو ،(ٔ)عف خارجة بف الصمت التميمي :(5)الحديث الثاني

مكثؽ  ثـ أقبؿ راجعا مف عنده، فمر عمى قـك كعندىـ رجؿ مجنكف، -صمى اهلل عميو كسمـ -
م بو ىذا؟ فإف صاحبكـ قد جاء بخير، قاؿ: فقرأت عميو ك ابالحديد، فقاؿ أىمو: أعندؾ ما تد

ثـ أتفؿ فبرأ، فأعطاني  (ٖ)فاتحة الكتاب ثبلثة أياـ في كؿ يـك مرتيف غدكة كعشية، أجمع بزاقي

                                                           

 (.ُٖ/ُ) الشككاني( ُ)
 (.ُٗ/ُنفسو ) المصدر (ِ)
ىك: سعد بف مالؾ بف سناف الخزرجي، أبك سعيد الخدرم:  مشيكر بكنيتو، استصغر بأحد، كاستشيد أبكه بيا ( ّ)

كغػػزا ىػػك: مػػا بعػػدىا، كىػػك: مكثػػر مػػف الحػػديث، كػػاف مػػف أفقػػو أحػػداث الصػػحابة ، كمػػف أفاضػػميـ كحفػػظ حػػديثا 
 (.ٓٔ/ّ)اإلصابة ك(، ُّٖ/ٔ) الغابةأسد ، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر: قْٔ:كثيرا، مات سنة

بػاب  ومسمم في صاحيحو:(، ََٕٓ(، رقـ)ُٕٖ/ٔ) فضؿ فاتحة الكتاب: باب البخاري في صحيحوأخرجو  ( ْ)
 (.َُِِ(، رقـ)ُِٖٕ/ْ) جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف كاألذكار

 (.ُٗ/ُالشككاني)( ٓ)
كلػػـ يػػره ، حػػدث عنػػو -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -النبػػي خارجػػة بػػف الصػػمت: عػػداده فػػي الكػػكفييف ، أدرؾىػػك:  (ٔ)

 (.ّٔٓ/ُ)أسد الغابةك(، ُِٓ)معرفة الصحابةالشعبي. ينظر: ابف منده: 
عبلقػة بػف  :كقيؿ  ،كقيؿ: عبلثة بف صحار السميطي ،العبلء بف صحار :اسـ عمو:  اختمؼ في اسمو  فقيؿ (ٕ)

(، ّٕ/ْ)أساااد الغاباااةمػػػف البػػػراجـ. ينظػػػر:  عبػػػد اهلل بػػػف عثيػػػر مػػػف بنػػػي عمػػػرك بػػػف حنظمػػػة :كقيػػػؿ  ،شػػػجار
 (.ْْٖ/ْ)اإلصابةك

فػإذا عمػؾ  ،مػا داـ فػي فػـ اإلنسػاف فيػك: ريػؽ كرضػابإذا كاف الماء فـ اإلنسػاف ففيػو تفصػيؿ كػاآلتي: بزاقي:  (ٖ)
عبػػد الممػػؾ  بػػف محمػػد بػػف  ينظػػر:فيػػك: عصػػيب،  فػػإذا سػػاؿ فيػػك: لعػػاب، فػػإذا رمػػي بػػو فيػػك: بػػزاؽ كبصػػاؽ. 

 (.ٖٗ)ةفقو المغة وسر العربي البي:إسماعيؿ الثع
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كؿ ، فمعمرم مف أؿٍ فذكرت ذلؾ لو فقاؿ: كي -صمى اهلل عميو كسمـ -مائة شاة، فأتيت النبي 
 .(ُ)"برقية باطؿ فقد أكمت برقية حؽ

 -أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو- (ّ)سعيد بف المعمى أبيعف  :(2)الحديث الثالث
مف المسجد،  قبؿ أف تخرج القرآفألعممنؾ أعظـ سكرة في "قاؿ لو: -صمى اهلل عميو كسمـ

إنؾ قمت: ألعممنؾ أعظـ   ،خرج مف المسجد قمت: يا رسكؿ اهللقاؿ: فأخذ بيدم، فمما أراد أف ي
ٍمدي ًلمًَّو رىبِّ اٍلعىالىًميفى  چ ، قاؿ: نعـ القرآفسكرة في  العظيـ الذم  القرآفاني ك ىي السبع المث چاٍلحى

 .(ْ)"تيتوأك 
صمى اهلل  -أف رسكؿ اهلل  -اهلل عنو رضي-سعيد الخدرم  أبيعف  :(5)الحديث الرابع

 .(ٔ)"فاتحة الكتاب شفاء مف كؿ سقـ"قاؿ: -عميو كسمـ
صمى اهلل عميو  -كاف النبي "قاؿ: -رضي اهلل عنو-عف أنس  :(7)الحديث الخامس

صمى اهلل  -في مسير لو، فنزؿ فمشى رجؿ مف أصحابو إلى جنبو، فالتفت إليو النبي -كسمـ
ٍمدي ًلمًَّو رىبِّ اٍلعىالىًميفى  چ  فتبل عميو، القرآفخبرؾ بأفضؿ فقاؿ: أال أ-عميو كسمـ  .(ٖ)"چ اٍلحى
 

                                                           

باب ذكر  السنن الكبرى:  (، كالنسائي فيَُّٗ( ، رقـ)ُْ/ْ: باب كيؼ يرقى )نوسن أخرجو  أبك داكد في( ُ)
، كقػػاؿ صػػحيح (َِٓٓ(، رقػػـ)ْٕٕ/ُ)لمسااتدرك(، كالحػػاكـ فػػي إِْٗ(، رقػػـ)ُٕ/ٕمػػا يرقػػى بػػو المعتػػكه ) 

 (.ْْْٗ(، رقـ)ِٖٖ/ِ)صحيح الجامع الصغير وزياداتواإلسناد كلـ يخرجاه، كصححو األلباني في 
 (.ُٖ/ُالشككاني)( ِ)

، كقيػؿ:  قْٕ: تػكفي سػنة ،أبك سعيد بف المعمى قيؿ: اسمو رافع بف المعمى، كقيػؿ: الحػارث بػف المعمػىىك: ( (ّ
(، ُٗٔٔ/ْ) االستيعاب في معرفة األصحاب غير ذلؾ. ينظر:  أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل النمرم القرطبػي:

 (.ُّٗ/ٔ)أسد الغابةك
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ  :: بػػػػاب قكلػػػػو تعػػػػالى البخاااااري فااااي صااااحيحوأخرجػػػػو  ( ْ)

 (.مع اختبلؼ في آخر الحديث.ْْٕٔ(، رقـ)ُٔ/ٔ)  چ   ېې
 (.ُٗ/ُالشككاني)( ٓ)
 (،ّٓٓ/ِ) التفساااير مااان سااانن ساااعيد بااان منصاااور فػػػي أخرجػػػو  سػػػعيد بػػػف منصػػػكر بػػػف شػػػعبة  الخرسػػػاني (ٔ)

 )بػػاب ذكػػر فاتحػػة الكتػػابشااعب اإليمااان: ( مػػع اخػػتبلؼ آخػػر الحػػديث بػػدؿ سػػقـ ،سػػـ، كالبييقػػي فػػي ُٕٖرقػػـ)
  (.ّٕٗٗ(، رقـ)ْٖٔ/ٖ)سمسمة األحاديث الضعيفة، كضعفو األلباني في (ُِّٓ(، رقـ)ِْ/ْ

 (.ُٗ/ُالشككاني)( ٕ)
 ابػػػف حبػػػاف فػػػي، ك (ٕٕٓٗرقػػػـ)(، ِٓٓ/ٕ: بػػػاب فضػػػؿ فاتحػػػة الكتػػػاب )السااانن الكبااارىالنسػػػائي فػػػي أخرجػػػو   (ٖ)

كقػاؿ شػعيب األرنػؤكط  (،ْٕٕ(، رقػـ)ُٓ/ّ) ذكػر البيػاف بػأف فاتحػة الكتػاب مػف أفضػؿ القػرآف: بػاب وصحيح
( كقػػاؿ: صػػحيح عمػػى شػػرط َِٔٓ(، رقػػـ)ْٕٕ/ُ)المسااتدرككالحػػاكـ فػػي  فػػي تعميقػػو عميػػو إسػػناده  صػػحيح،

 .مسمـ كلـ يخرجاه
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  :البقرةسورة فضائل  فيمن اإلمامين  بو ًكل   اختصما :  ثانياً 
 البغوي:  اإلمامبو  اختص ما - أ

رضي اهلل -ىريرة  أبيعف بحديث كاحد ىك (ُ)م في سكرة البقرة البغك  اإلماـ اختص
مف قرأ حيف يصبح آية الكرسي كآيتيف مف  "كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:قاؿ: قاؿ رس -عنو
حفظ في يكمو ذلؾ حتى  [ 2-1غافر:]چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      چ  ؿأك 

 .(ِ)"كمف قرأىما حيف يمسي حفظ في ليمتو تمؾ حتى يصبح ،يمسي
  الشوكاني في سورة البقرة: اإلمامبو  اختصما -ب

 ىي: حاديث أذكر خمسة أس ك (ّ)كعشريف حديثا ةسكرة البقرة بسبعفي الشككاني  اختص
سمعت رسكؿ اهلل  "قاؿ: -رضي اهلل عنو- (ٓ)افعى مٍ عف النكاس بف سى  :(4)لوالحديث األ 

كأىمو الذيف كانكا يعممكف بو في الدنيا تقدميـ  القرآفيقكؿ: يؤتى ب-صمى اهلل عميو كسمـ -
ثبلثة أمثاؿ ما -صمى اهلل عميو كسمـ -ب ليما رسكؿ اهلل قاؿ: كضر  ،سكرة البقرة كآؿ عمراف

كأنيما  أكاف، ك اكأنيما ظمتاف سكد أككأنيما غيايتاف،  أكنسيتيف بعد قاؿ: كأنيما غمامتاف، 
 .(ٔ)"، تحاجاف عف صاحبيماكاؼَّ فرقاف مف طير صى 

-و كسمـصمى اهلل عمي -أف رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف :(7)الحديث الثاني 
 .(ٖ)" البقرة البيت الذم يقرأ فيو سكرةال تجعمكا بيكتكـ مقابر، إف الشيطاف ينفر مف "قاؿ: 

 
 

                                                           

 (.ُُّ/ُالبغكم)( ُ)
(، كقاؿ: حديث ِٕٖٗ(، رقـ)ُٕٓ/ٓ، باب ما جاء في فضؿ سكرة البقرة )سننوفي أخرجو  الترمذم  (ِ)

(، ك أبك محمد الحسيف بف ِِْْ(، رقـ)َُُ/ْ: باب ذكر سكرة ياسيف) شعب اإليمانغريب، كالبييقي في 
(، ُُٖٗ(، رقـ)ّْٔ/ْ) باب فضؿ آية الكرسي كاآليتيف مف آخر سكرة البقرة،  شرح السنةمسعكد البغكم: 

 (.ٕٗٔٓ(، رقـ)ِّٖ)ضعيف الجامع الصغير وزياداتواؿ: حديث غريب، كضعفو األلباني في كق
 (.ّٔٓ ،ّٓٓ ،ُّٓ ،ُّْ ،ّّ، ِّ/ُينظر الشككاني )( ّ)
 (.ِّ/ُالمصدر نفسو)( ْ)
يقاؿ: إف أباه سمعاف بف  ( ىك: نكاس بف سمعاف بف خالد بف عمرك العامرم الكبلبي: معدكد في الشامييف،ٓ)

نعميف، -صمى اهلل عميو كسمـ -فدعا لو، كأىدل إلى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عمى النبي  خالد كفد
كركل عنو: جبير بف نفير، كبسر بف عبيد اهلل، –صمى اهلل عميو كسمـ -فقبميما، ركل النكاس عف النبي 

 (.ّْٓ/ٓ)أسد الغابةينظر:  .كغيرىما
 (.َٖٓ( ، رقـ)ْٓٓ/ُآف): باب فضؿ قراءة القر مسمم في صحيحو( أخرجو  ٔ)
 .(ِّ/ُالشككاني)( ٕ)
 (.َٖٕ( ، رقـ)ّٗٓ/ُ)  باب استحباب صبلة النافمة في بيتو: مسمم في صحيحوأخرجو  ( ٖ)
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 بينما ىك يقرأ مف "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-(ِ)يرضى يد بف حي سى عف أي  :(1)الحديث الثالث
الميؿ سكرة البقرة كفرسو مربكطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، ثـ قرأ فجالت 

ككاف  ،(ّ)فانصرؼ إلى ابنو يحيى ،فسكت فسكنت، ثـ قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنتالفرس 
قريبا منيا فأشفؽ أف تصيبو، فمما أخذه رفع رأسو إلى السماء فإذا ىك بمثؿ الظمة فييا أمثاؿ 

صمى اهلل عميو  -ح عرجت إلى السماء حتى ما يراىا، فمما أصبح حدث رسكؿ اهلل بياالمص
سكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: أتدرم ما ذاؾ؟ قاؿ: ال يا رسكؿ اهلل، قاؿ: بذلؾ، فقاؿ ر -كسمـ

 .(ْ)"تمؾ المبلئكة دنت لصكتؾ، كلك قرأت ألصبحت تنظر إلييا الناس ال تتكارل منيـ
"قال:-صلىهللاعلٌهوسلم-أنرسولهللا-رضًهللاعنه-هرٌرةأبًعن:(5)الحديث الرابع

.(ٔ)"هشٌطانإالخرجمنه:آٌةالكرسً،التقرأفًبٌتفٌالقرآندةآيسورةالبقرةفٌهاآٌةسٌ

كانٌقول:-صلىهللاعلٌهوسلم-أنالنبً-رضًهللاعنه-(ٖ)عنحذٌفة:(7)الحديث الخامس

.(ٗ)"سورةالبقرةمنكنزتحتالعرشلمٌعطهانبًقبلًآخرأعطٌتهذهاآلٌاتمن"

 
                                                           

 (.ّّ/ُالشككاني)( ُ)
( ىك: أسيد بف حضير بف سماؾ األكسي: أسمـ عمى يد مصعب بف عمير بالمدينة، كشيد العقبة الثانية، ككاف ِ)

مف المشاىد، كشيد مع عمرك فتح  ألشيؿ، كقد اختمؼ في شيكده بدران، كشيد أحدا، كما بعدىانقيبا لبني عبد ا
 (.ِّْ/ُ)اإلصابة(، َِْ/ُ)أسد الغابةالبقيع. ينظر: في كدفف  َِ:بيت المقدس. تكفي سنة

ؼ لو ككاف في سف مف يحفظ، كال تعر -صمى اهلل عميو كسمـ -ىك: يحيى بف أسيد: كلد عمى عيد رسكؿ اهلل ( (ّ
 (.َّٓ/ٔ)اإلصابة(، ّْٔ/ٓ)أسد الغابةينظر:  ركاية، ككاف أسيد يكنى بو، كقد جاء ذكره في  ىذا الحديث.

(،  َُٖٓ(، رقـ)َُٗ/ٔ) باب نزكؿ السكينة كالمبلئكة عند قراءة القرآف: البخاري في صحيحوأخرجو ( ْ)
 (.ٕٔٗ(، رقـ)ْٖٓ/ُ)باب نزكؿ السكينة لقراءة القرآف صحيحو:كمسمـ في 

 (.ُّْ/ُالشككاني)( ٓ)
: شعب االيمانكالبييقي في كقاؿ: ىذا حديث غريب ، (،2878(، رقم)5/157سننو)أخرجو الترمذم في ( ٔ)

سمسمة األحاديث (، كضعفو األلباني في ُُِٕ(، رقـ)ْٓ/ْباب ذكر سكرة البقرة كاؿ عمراف) 
 (.ِْٓ/ّ)الضعيفة

 (.ّٔٓ/ُالشككاني)( ٕ)
فخيره -صمى اهلل عميو كسمـ  -ىاجر إلى النبي ،وألبيف جابر العبسي كاليماف لقب حذيفة بف حسؿ ب ىك:( (ٖ

صمى اهلل عميو -بيف اليجرة كالنصرة، فاختار النصرة، كشيد أحدا، كقتؿ أبكه بيا، كىك: صاحب سر رسكؿ اهلل
سد أق. ينظر:  ّٔ، استعممو عمر عمى المدائف، فمـ يزؿ بيا حتى مات ن سنة:في المنافقيف-كسمـ
 (.ّٗ/ِ) اإلصابة،   (َٕٔ/ُ)الغابة

)  -صمى اهلل عميو كسمـ -مطكال: باب حذيفة بف اليماف عف النبي مسندهأخرجو  اإلماـ أحمد في  (ٗ)
(، َِٔ/ٕ: باب اآليتاف مف آخر سكرة البقرة )السنن الكبرى(، كالنسائي في ُِِّٓ(، رقـ)ِٕٖ/ّٖ
(،كصححو شعيب األرنؤكط ُٕٗٔ(، رقـ)ٓٗٓ/ْصبلة ): باب شركط الصحيحو(، كابف حباف في ٖٕٔٗرقـ)

 (. ََُٔ(، رقـ)ُِْ/ُ)صحيح الجامع الصغير وزياداتوفي تعميقو عميو، كصححو األلباني في 
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  :األنعامسورة فضائل  ن اإلمامين فيم بو كل   اختصما :  ثالثاً 
 :البغوي اإلمامبو  اختصما -أ

لئؾ أك يصمي عميو  األنعاـمف قرأ سكرة "ركم مرفكعا: ىك قاؿ (ُ)بحديث كاحد اختص
 .(ِ)"السبعكف ألؼ ممؾ ليمو كنياره

  :األنعامالشوكاني في سورة  اإلمامبو  اختصما -ب
مع الحديث  في مجمكعيا متفقة خرلأحاديث أكلو خمسة  ،حاديثأ (ّ)بسبعة اختص

 :حاديث ىيأخمسة  ذكرأالتفاؽ ك سا جوأك الذم ذكره البغكم في 
يا قارئ سكرة "مرفكعا: ينادم مناد: -رضي اهلل عنو-عف أنس  :(4)لوالحديث األ 

 .(ٓ)"تياك ىمـ إلى الجنة بحبؾ إياىا كتبل األنعاـ
 (ٕ)مف نكاجب األنعاـ"قاؿ: -رضي اهلل عنو-عف عمر بف الخطاب  :(6)الحديث الثاني

 .(ٖ)"القرآف
خمسا  القرآفأنزؿ "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-طالب  أبيعف عمي بف  :(9)الحديث الثالث

فإنيا نزلت جممة يشيعيا مف كؿ  ،األنعاـخمسا، كمف حفظو خمسا خمسا لـ ينسو، إال سكرة 

                                                           

 (.ُِٓ/ّالبغكم)( ُ)
ىذا حديث فضائؿ السكر ذكره البغكم عف الثعمبي كالكاحدم، كقاؿ عنو ابف الجكزم في المكضكعات )( ِ)

سناد الطريؽ األكؿ بديع، قاؿ الدار قطني: كىك: متركؾ، كفى الطريؽ الثاني مخمد  مصنكع ببل شؾ، كفى إ
بف عبد الكاحد قاؿ ابف حباف: منكر الحديث جدا ينفرد بمناكير ال تشبو أحاديث الثقاة، كقد اتفؽ بديع كمخمد 

نظر:  أبك الفرج عمى ركاية ىذا الحديث عف عمي بف زيد، كقد قاؿ أحمد كيحيى: عمي بف زيد ليس بشيء(. ي
 (.َِْ/ُ) لموضوعاتعبد الرحمف بف عمي الجكزم: ا

 (.ُُُ/ِالشككاني )( ّ)
 المصدر نفسو.( ْ)
أكرده (، ك ٖٖٖٔ(، رقـ)ْٓٗ/ٓ، باب الياء )الفردوس بمأثور الخطابأبك شجاع الديممي في  أخرجو( ٓ)

  ، كذكرهفردوس بمأثور الخطابال(كقاؿ: أخرجو  الديممي بسند ضعيؼ في ِْْ/ّ)الدر المنثورالسيكطي في 
تنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة عمي بف محمد بف عمي ابف عراؽ الكناني: 

 (.1/355الموضوعة)
 (.ُُِ/ِالشككاني)( ٔ)
، كالثاني أف نكاجب القرآف ٕ) ( حكى األزىرم في ىذا قكليف أحدىما أف نجائبو أفضمو كمحضو كالنجابة الكـر

 (.ِّٗ/ِ)غريب الحديثأبك الفرج  عبد الرحمف بف عمي الجكزم: عتاقة. ينظر: 
(، كأبك محمد عبد اهلل بف عبد ُِّ/ْ)تفسيره(، كالثعمبي في َِْ)صفضائل القرآنأخرجو  أبك عبيد في ( ٖ)

(، كقاؿ المحقؽ حسيف ّْْْ(، رقـ)ُُِْ/ْ) باب فضائؿ األنعاـ كالسكر، في مسنده  الرحمف الدارمي
 كىك: مكقكؼ عميو. -رضي اهلل عنو-إسناده  جيد إلى عمر  في تعميقو عميو:سميـ الداراني 

 (.ُُُ/ِالشككاني)( ٗ)
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ئت عمى عميؿ إال شفاه ما قر  حتى أدكىا إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، سماء سبعكف ممكان 
 .(ُ)"اهلل

مف قرأ إذا صمى الغداة "مرفكعا:  رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس  :(2)الحديث الرابع
نزؿ إليو أربعكف ألؼ ممؾ يكتب لو چچ  چ  ڇ      چ إلى  ،األنعاـؿ سكرة أك ثبلث آيات مف 

حى أك ، فإف كمعو مرزبة مف حديد ،اتك امثؿ أعماليـ، كنزؿ إليو ممؾ مف فكؽ سبع سم
الشيطاف في قمبو شيئا مف الشر ضربو ضربة حتى يككف بينو كبينو سبعكف حجابا، فإذا كاف 
يكـ القيامة، قاؿ اهلل تعالى: أنا ربؾ كأنت عبدم، امش في ظمي، كاشرب مف الككثر، كاغتسؿ 

 .(ّ)"دخؿ الجنة بغير حساب كال عذابأك مف السمسبيؿ، 
صمى اهلل عميو  -سبح رسكؿ اهلل  األنعاـلما نزلت سكرة "عف جابر قاؿ:  :(4)الحديث الخامس

 .(ٓ)"ثـ قاؿ: لقد شيع ىذه السكرة مف المبلئكة ما سد األفؽ-كسمـ
 الخالصة:

كفي  ،حاديثأالبغكم خمسة  اإلماـفاتحة عند حاديث في فضائؿ سكرة المجمكع األ -ُ
 ف.يحديث األنعاـكفي سكرة  ،حاديثأسكرة البقرة ستة 

الشككاني سبعة عشر  اإلماـيث في فضائؿ سكرة الفاتحة عند حادمجمكع األ -ِ
 .اثنا عشر حديثان  األنعاـكفي سكرة  ،اثناف كثبلثكف حديثان كفي سكرة البقرة  ،حديثان 

خمسة في كفي سكرة البقرة   ،حاديثأربعة أتحة في ف في سكرة الفاااإلماماتفؽ  -ّ
  .حديث كاحدفي  األنعاـكفي سكرة  ،حاديثأ

                                                           

(،  كقاؿ: في إسناده  مف ُُِِ(، رقـ)َٖ/ْ: باب ذكر السبع الطكاؿ) شعب اإليمانأخرجو  البييقي في ( ُ)
اؿ: مكضكع عمى سميـ بف ( قُُِٔ(، رقـ)َّٖ/ُ،) ميزان االعتدال في نقد الرجالال يعرؼ ،ك الذىبي في 

 كفيو بزيع بف عبيدة ال يعرؼ.عيسى، 
  (.ُُِ/ِالشككاني)( ِ)

( عزاه إلى الثعمبي، مع اختبلؼ ّّٖ/ٔ)تفسيره(، كالقرطبي في ُُّ/ْعف جابر) تفسيره الثعمبي فيذكره  ((ّ
ـ بو إبراىيـ بف ىذا حديث غريب كالمتي)(، َِْ، )االمآلي المطمقةفي آخره، قاؿ عنو ابف حجر العسقبلني: 

ف كاف في محمد بف عثماف بعض الضعؼ لكنو لـ يترؾ، كأما إبراىيـ قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ  إسحاؽ كا 
 .(األزدم: زائغ، كأما ابف حباف فذكره في الثقات لكف قاؿ: ربما خالؼ

 (.ُُُ/ِالشككاني)( ْ)
النياية في غريب الحديث األثير:  األفؽ: جمعيا آفاؽ ،ك آفاؽ األرض، أم نكاحييا مكتسبا. ابف ((ٓ

(، ِِّٔ(، رقـ)ّْْ/ِ: باب تفسير سكرة األنعاـ )المستدرككالحديث أخرجو  الحاكـ في (. ٔٓ/ُ)واألثر
سمسمة كقد ضعفو األلباني في  (َِِٖ(، رقـ )ٖٕ/ْ: باب ذكر السبع الطكاؿ )شعب اإليمانكالبييقي في 

 كقاؿ: عمة الحديث االنقطاع.، (ِٕٔٓ(، رقـ)ِِٕ/ُِ)األحاديث الضعيفة والموضوعة
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حديث بفي سكرة البقرة   اختصك  ،بشيءالبغكم في سكرة الفاتحة  إلماـالـ ينفرد  -ْ
 حديث كاحد .ب  األنعاـفي سكرة  اختصك  ،كاحد

في سكرة  اختصا، ك ربعة عشر حديثن أبالشككاني في سكرة الفاتحة  اإلماـ اختص -ٓ
 حد عشر حديثا.أب األنعاـكعشريف حديثا، كفي سكرة  ةبسبع البقرة

 تي:ما يأسور في فضائل الالمالحظات 
في  ليا عدة طرؽ كركايات ،حاديثأخمسة  األنعاـلشككاني في سكرة لئلماـ ا -ُ

 لبغكم .ا لئلماـمجمكعيا متفقة مع حديث كاحد 
 ألنيا ليست آية مف الفاتحة كما ىك معمكـ . ،حاديث في فضائؿ آميفذكر األألـ  -ِ
كالتي ذكر  ،نعاـاألبقرة ك ال سكرتاذكر فضائؿ السبع الطكاؿ كالتي مف ضمنيا ألـ  -ّ
 .حاديثأثبلثة  (ِ)الشككاني اإلماـكذكر  ا،احدك  افي فضائميا حديث (ُ)البغكم اإلماـ

سمكب أالفارؽ الكبير بيف  يتضح  أنويف بيذا المكضكع إال اإلماماىتماـ  يتضح كىكذا 
اإلماـ كىك ما يرجح كفة  ،ليما ليذه المسائؿ العمميةك افي تن -رحميما اهلل -يفاإلمام

مبحث المتعمؽ بمسائؿ عمـك في ىذا الكتكسعو أكثر مف اإلماـ البغكم،  -رحمو اهلل -شككانيال
 .القرآف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .ُْ/ُالبغكم)  (ُ)
 ( .ّّ/ُالشككاني) (ِ)
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المتعمقة اإلمامين  االتفاق واالختالف عند لث: أوجوالفصل الثا

 .بالنص
 :مباحثسبعة وفيو 

سػػػػػػماء فػػػػػػي أ اإلمػػػػػػاميف االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد أكجػػػػػػو المبحااااااث األول:
 .السكر

عػػػػػػدد  فػػػػػػي اإلمػػػػػػاميف االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد أكجػػػػػػوالمبحااااااث الثاااااااني: 
 .اآليات

المحكػػػػػـ  فػػػػػي اإلمػػػػػاميف االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ عنػػػػػد أكجػػػػػوالمبحاااااث الثالاااااث: 
 .كالمتشابو
العػػػػػػاـ  فػػػػػػي اإلمػػػػػػاميف االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد أكجػػػػػػوالمبحااااااث الرابااااااع: 

 .كالخاص
الناسػػػػخ  فػػػػي اإلمػػػػاميف االتفػػػػاؽ كاالخػػػػتبلؼ عنػػػػد أكجػػػػوالمبحااااث الخااااامس: 

 .كالمنسكخ
 فػػػػػػػػي اإلمػػػػػػػػاميف االتفػػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػػد أكجػػػػػػػػو المبحااااااااث السااااااااادس:

 .مثاؿاأل
فػػػػػػػػػي  اإلمػػػػػػػػػاميف االتفػػػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػػػد أكجػػػػػػػػػو المبحاااااااااث الساااااااااابع:

   اإلعجاز.
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سما  في أ اإلمامين االتفاق واالختالف عند أوجو المبحث األول:
 السور

 :ثالثة مطالب وفيو 

 كاالختبلؼ عند اإلماميف في أسماء سكرة الفاتحة. االتفاؽ كجوأ :المطمب األول
 .البقرة ةسماء سكر كاالختبلؼ عند اإلماميف في أ االتفاؽ أكجو :المطمب الثاني
 .كاألنعاـ ةسماء سكر كاالختبلؼ عند اإلماميف في أ االتفاؽ أكجو :المطلب الثالث

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



-86-
 

 في أسما  سورة الفاتحةد اإلمامين عنواالختالف  االتفاق أوجو :المطمب األول
إلى  شيرأ كاالختبلؼ في أسماء سكرة الفاتحة االتفاؽ أكجو فيالحديث بدأ أف أكقبؿ 
 .تعريؼ السكرة

إما أف تككف مشتقة مف سكر المدينة، شبيت بو إلحاطتيا بآياتيا " السورة في المغة:
تركيب، لعمكِّ شأنيا تصاعد كالالتسٌكر، بمعنى ال مفأك  ،كاجتماعيا كاجتماع البيكت بالسكر

 كشأف قارئيا
 :(ِ)، قاؿ النابغة(1)تطمؽ عمى المنزلة الرفيعة والسورة في المغة أيًضا

 .(3)"ترل كؿ ممؾ حكليا يتذبذب                  ألـ تر أف اهلل أعطاؾ سكرة
   .(ْ)"ية ليا بدء كنيايةالقرآناآليات  طائفة مف" :صطالحفي االو 

ت فاتحة كخاتمة حد السكرة قرآف يشتمؿ عمى آم ذكا": (ٓ)ريبَ عْ الجَ : قال الزركشي وقال 
  .(ٔ)"كأقميا ثبلث آيات
المسماة باسـ خاص،  القرآفالسكرة: الطائفة مف : "الشوكاني بقولو اإلماموعرفيا 

  .(ٕ)"سميت بذلؾ ألنيا مشتممة عمى كمماتيا كاشتماؿ سكر البمد عمييا
 .أسما  سورة الفاتحة د اإلمامين فيأوجو االتفاق واالختالف عن

 :ٖ))البغوي قال اإلمامعند  أسما  سورة الفاتحة - أ
سميت فاتحة ، ف، كالسبع المثانيالقرآفتاب، كأـ ليا ثبلثة أسماء معركفة: فاتحة الك" 

منيا بدئ  ،القرآفكأـ الكتاب: ألنيا أصؿ  ،القرآفكسميت أـ  ،القرآفألف اهلل بيا افتتح  ،كتابال
ماـ لما يتمكىا مف السكر يبدأ بكتابتيا في  قرآفال كأـ الشيء: أصمو، كقيؿ: ألنيا مقدمة كا 

                                                           

 (.ّٖٔ/ْ)لسان العربينظر:  ( ُ)
زياد بف معاكية الذبياني الغطفاني أبك أمامة: شاعر جاىمي، مف الطبقة األكلى، كانت تضرب لو قبة ( ىك: (ِ

رىا، كىك: أحد األشراؼ في الجاىمية، ككاف مف جمد أحمر بسكؽ عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عميو أشعا
ثماف عشر قبؿ  :أحسف شعراء العرب ديباجة، ال تكمؼ في شعره كال حشك، كعاش عمرا طكيبل، تكفي نحك

 (.3/55(، واألعالم)5/645)شعرا  النصرانيةاليجرة. ينظر: رزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح: 
 .( بدؿ حكليايا يتذبذبدكنترل كؿ ممؾ  في ديكانو) كفي آخر البيت (73ديوان النابغة)(ينظر: ّ)
 (.ٔٓ) دراسات في عموم القرآن( محمد بكر إسماعيؿ: ْ)

ق، نزيؿ مدينة الخميؿ، كاف فقييا مقرئا متفننا لو التصانيؼ َْٔإبراىيـ بف عمر الجعبرم: كلد سنة : ىك:  ((ٓ
طبقات الشافعية  ق. ينظر:ِّٕسنة: المفيدة في القراءات كالمعرفة بالحديث كأسماء الرجاؿ، تكفي

 (.ّٖٗ/ٗ)الكبرى
 (.ِْٔ/ُ) في عموم القرآن البرىان( ٔ)
 (.ِٔ/ُالشككاني)( ٕ)
 (.ْٗ/ُالبغكم)( ٖ)
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كسميت  ،ي ألنيا سبع آيات باتفاؽ العمماءالمصحؼ كبقراءتيا في الصبلة، كالسبع المثان
 سميت مثاني ألف اهلل تعالى :مثاني ألنيا تثنى في الصبلة، فتقرأ في كؿ ركعة، كقاؿ مجاىد

 ."ليذه األمة فذخرىا ليـاستثناىا 
 : (ُ)الشوكاني قال اإلمامعند  أسما  سورة الفاتحة -ب
سميت أـ الكتاب ألنو يبدأ بكتابتيا  "ؿ التفسير:أك في  قاؿ البخارم ،تسمى أـ الكتاب" 
 .(ِ)"مصاحؼ، كيبدأ بقراءتيا في الصبلةفي ال

 قرأ في كؿ ركعة.كصح تسميتيا بالسبع المثاني، قالكا: ألنيا تثنى في الصبلة فت
ىي أـ " :قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي  -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف 

 .(ّ)"العظيـ القرآف، كىي السبع المثاني، كىي القرآف
قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ -ؿ اهلل أيضا عف رسك -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف ك 

 .(ْ)"ني، كىي فاتحة الكتاب، كىي السبع المثاالقرآفىي أـ "
افية، كسكرة الحمد، كسكرة سكرة الكنز، كالك : كمف جممة أسمائيا كما حكاه في الكشاؼ 

 . (ٕ)كاف يسمي فاتحة الكتاب: الكافية (ٔ)سفياف بف عيينةك ، (ٓ)الصبلة
، اإلماـأنو سألو سائؿ عف قراءة الفاتحة خمؼ  (ٖ)كثير أبيعف عبد اهلل بف يحيى بف ك 
قاؿ السائؿ: كما الكافية؟ قاؿ: الفاتحة، أما عممت أنيا تكفي عف عف الكافية تسأؿ؟ "فقاؿ: 

اشتكى إليو كجع الخاصرة، فقاؿ:  عف الشعبي أف رجبلن ك  .(ٗ)"سكاىا كال يكفي سكاىا عنيا
 .(َُ)"قاؿ: فاتحة الكتاب ،؟القرآف، قاؿ: كما أساس القرآفعميؾ بأساس "

                                                           

 (.ُٕ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ُٕ/ٔ: باب ما جاء في فاتحة الكتاب)البخاريصحيح ينظر: ( ِ)
كقاؿ شعيب األرنؤكط إسناده  (،ٖٖٕٗـ )(، رقْٖٗ/ُٓباب مسند أبي ىريرة) المسند:أخرجو  أحمد في  (ّ)

أخرجو  ك  (، كقاؿ: حسف صحيح،ُِّْ(، رقـ)ِٕٗ/ٓ)سننوصحيح عمى شرط الشيخيف، كالترمذم في 
أـ القرآف: ىي السبع المثاني، كالقرآف  ":-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل  بمفظ: في صحيحو البخارم
 (.َْْٕ)رقـ(، ُٖ/ٔ) چۉ   ۉ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ  :: باب قكلو تعالىالعظيـ.

 (.ُّْ(، رقـ)َُٕ/ُ: )تفسيره ركاه بيذا المفظ ابف جرير في( ْ)
 (.ُ/ُ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ينظر: الزمخشرم: ٓ)
ق ، ككاف ثقة ثبتا كثير الحديث َُٕ، ، كلد بالككفة سنة:اليبللي، الككفي، ثـ المكي( ىك: سفياف بف عيينة: ٔ)

كبار أصحابو المكثريف عنو: الشافعي، كابف المديني، كأحمد، قاؿ اإلماـ الشافعي: لكال مالؾ،  ، كمفحجة
الطبقات ق، كدفف بالحجكف. ينظر: ابف سعد: ُٖٗتكفي سنة: .كسفياف بف عيينة، لذىب عمـ الحجاز

 (.ْْٓ/ٖ)وسير أعالم النبال (، ُْ/ٔ)الكبرى
 (.ُُّ/ُ)تفسيره(، كالقرطبي في ُِ/ُ)الدر المنثوري في (، كالسيكطُِٕ/ُ)تفسيرهالثعمبي في ذكره (ٕ)
ق كركل لو  َُٖبف أبي كثير اليمامي كاف مف خيار الناس كرعان كتكفي في حدكد:  عبد اهلل بف يحيى( ىك: ٖ)

 (.ّٔٓ/ُٕ)الوافي بالوفيات. ينظر: البخارم كمسمـ
 (، كعزاه إلى الثعمبي.ُِ/ُ)الدر المنثور (، كالسيكطي فيِٕ/ُتفسيره) الثعمبي فيذكره ( ٗ)
 (.ُُّ/ُ)تفسيره، كالقرطبي في (ُِ/ُ)الدر المنثور (، كالسيكطي فيِٕ/ُتفسيره) الثعمبي فيذكره ( َُ)
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إف اهلل أعطاني "قاؿ: -سمـصمى اهلل عميو ك  -النبي  عف-رضي اهلل عنو-كعف أنس 
 .(ُ)"فاتحة الكتاب، كقاؿ: ىي مف كنكز عرشي بو عميَّ  فَّ فيما مى 
  .(ِ)اسماثني عشر ا :طبي في تفسيره لمفاتحةكقد ذكر القر  

يف اإلماماالتفاؽ كاالختبلؼ في أسماء سكرة الفاتحة عند  جوأك أف بيظير مما سبؽ 
 تتمثؿ فيما يمي:

 :االتفاق جوأو  :الً أو 
  .(كالسبع المثاني ، القرآفـ أك  ،)فاتحة الكتاب :سماء ىيأف في ثبلثة ااإلمامؽ اتف

 :االختالف جوأو  :ثانياً 
 .سماءمف األ آخرالبغكم بأم اسـ  اإلماـينفرد  لـ -ُ
، كالكنز، العظيـ القرآفك ، ـ الكتابأسماء ىي )أالشككاني بثمانية  اإلماـ اختص -ِ
 .(القرآفساس أك  ،كالكافية ،كالصبلة، كالحمد، كالكافية

 :البقرة ةسما  سور أفي عند اإلمامين االتفاق واالختالف  جوأو  :المطمب الثاني
 :(3)البغوي اإلمامعند البقرة  ةما  سور سأ - أ
 البقرة.-1
أنو حدثو قاؿ: -رضي اهلل عنو- (4)مامةا أبيعف  ن مع سورة آل عمران:واالزىرا -2

 فإنو يأتي يكـ القيامة شافعان  القرآفاقرؤكا " يقكؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ -سمعت النبي 
 أك ،كآؿ عمراف فإنيما يأتياف يكـ القيامة كأنيما غمامتاف ،البقرة :يفك ااقرؤكا الزىر  ،ألصحابو
 ،اقرءكا البقرة فإف أخذىا بركة ،فرقاف مف طير صكاؼ تحاجاف عف صاحبيما أك ،غيايتاف

  .غير ىذا االسـ آخرعنده اسـ  يسكل ".(5)كال يستطيعيا البطمة،كتركيا حسرة 
سكرة سـ اإلى  ضافةإف يسمإليا   :(6)الشوكاني اإلمامعند البقرة  ةسما  سور أ - ب
رسكؿ اهلل  قاؿ: قاؿ -رضي اهلل عنو- (ٕ) عف بريدة: ن مع سورة آل عمراناواالزىر  -ُ :البقرة كىما
 صمى اهلل 

                                                           

الفردوس بمأثور ، كالديممي فػي (ُِْٖ(، رقـ)ّٗ/ْ: باب ذكر الفاتحة ) شعب اإليمانالبييقي في أخرجو  ( ُ)
 (.َُّٓ، رقـ)ُٓ/ٕ)في سمسمة األحاديث الضعيفة(، كضعفو األلباني ّٔٔ(، رقـ)ْٗٓ/ٓ)الخطاب

 (.ُُُ/ُ)تفسير القرطبي :ينظر (ِ)
 (.ِْ/ُالبغكم)( ّ)
كركل عف  غمبت عميو كنيتو، سكف حمص :ىك: صدم بف عجبلف بف الحارث، أبك أمامة الباىمي السيمي( ْ)

 (.ّّٗ/ّ)اإلصابة (،ُٓ/ّ)أسد الغابة. ينظر:  قُٖ:فأكثر، تكفي سنة -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
(، ِٔ/ُ) مختصر تفسير ابن كثيركاف: المنيرتاف، كالبطمة: السحرة. ينظر: محمد عمي الصابكني: االزىر  (ٓ)

 (.َْٖ(، رقـ)ّٓٓ/ُباب فضؿ قراءة القرآف ) مسمم في صحيحو:كالحديث أخرجو  
 (.ِّ/ُالشككاني)( ٔ)

مياجران، ىك: كمف معو،  -صمى اهلل عميو كسمـ -يبف الحصيب األسممي: أسمـ حيف مر بو النب بريدةىك:  (ٕ)
 بعد أحد، فشيد معو المشاىد كميا،-صمى اهلل عميو كسمـ-ككانكا نحك ثمانيف بيتان، ثـ قدـ عمى رسكؿ اهلل

 (.ُْٖ/ُ)اإلصابةك(، ّٕٔ/ُ)أسد الغابةينظر:  ثـ خرج غازيان إلى خراساف ، فأقاـ بمرك حتى مات، كدفف بيا.
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، ثـ كال يستطيعيا البطمة،تركيا حسرة ك  ،فإف أخذىا بركة ،تعممكا سكرة البقرة"عميو كسمـ: 
اف تظبلف صاحبيما يـك ك اسكت ساعة ثـ قاؿ: تعممكا سكرة البقرة كآؿ عمراف فإنيما الزىر 

 .(ُ)"فرقاف مف طير صكاؼ أكغيايتاف،  أكالقيامة، كأنيما غمامتاف، 
صمى  -أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو- (ِ)ارو سى بف يى  ؿً قً عٍ عف مى  :القرآنسنام -2
 ،كذركتو، نزؿ مع كؿ آية منيا ثمانكف ممكان  القرآفالبقرة سناـ "قاؿ: -هلل عميو كسمـا

 .(ّ)"مف تحت العرش فكصمت بيا چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ     كاستخرجت 
 االتفاؽ كاالختبلؼ في سكرة البقرة يتمثؿ فيما يمي: جوأك أف  يتضحمما سبؽ 

 االتفاق: جوأو :  الً أو 
  .( اكيف مع سكرة آؿ عمرافالزىر ،ىما )البقرة  لسكرة البقرة فيي اسمف فااإلماماتفؽ 
 اوجو االختالف: :ثانياً 

  .(القرآفسناـ )ىك لسكرة البقرة باسـ كاحد اختصالشككاني  اإلماـف أ اختمفا في
 ةسما  سور : أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في أالمطمب الثالث

 :نعاماأل 
 آخرعنيما اسـ  لـ يثبتىك األنعاـ ك  ،في اسـ كاحداإلماماف اتفؽ في ىذه السكرة 

 غيره.
 

                                                           

كقاؿ المحقؽ شعيب (، َِِٓٗ(، رقـ)ُْ/ّٖ: باب حديث بريدة األسممي )همسنداـ أحمد في أخرجو  اإلم (ُ)
صحيح لغيره، كىذا إسناد حسف في المتابعات كالشكاىد مف أجؿ بشير ابف المياجر األرنؤكط في تعميقو عميو: 

كالدارمي في  ،يخيف، فيك: حسف الحديث في المتابعات كالشكاىد، كباقي رجالو ثقات رجاؿ الش-كىك: الغنكم-
كقاؿ المحقؽ سميـ عيسى الداراني في  (،ّّْْ(، رقـ)ُِّٓ/ْ: باب في فضؿ سكرة القرة كآؿ عمراف )سننو

(، ّْٕ/ّباب فصؿ في ادماف تبلكة القرآف )شعب اإليمان:  كالبييقي في ، إسناده  حسفتعميقو عميو: 
 (.ُّٖٓرقـ)

د بيعة الرضكاف، ركم عنو أنو قاؿ: بايعناه عمى أف ال نفر، معقؿ بف يسار بف عبد اهلل المزني: شي( ىك: (ِ
ليو ينسب نير معقؿ الذم بالبصرة، كتكفي بيا آخر خبلفة معاكية، ك قيؿ: إنو تكفي أياـ يزيد  سكف البصرة، كا 

 (.ُْٔ/ٔ) اإلصابة(، كِِْ/ٓ)أسد الغابة: بف معاكية. ينظر
(، كقاؿ المحقؽ َََِّ(، رقـ)ُْٕ/ّّ) ف يسارباب حديث معقؿ بمسنده مطوال: أخرجو أحمد في ( ّ)

: باب أبي عثماف عف المعجم الكبيركالطبراني في إسناده  ضعيؼ لجيالة الرجؿ كأبيو، شعيب األرنؤكط: 
(، ُُّ/ٔ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدكقاؿ الييثمي في  (،ُُٓ(، رقـ)َِِ/َِمعقؿ بف يسار)

، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح. كركاه الطبراني كأسقط المبيـ ،ركاه أحمد، كفيو راك لـ يسـ،(َُُٖٔرقـ)
 (.ّْٖٔ(، رقـ)ٕٖٕ/ُْ)سمسمة األحاديث الضعيفةكضعفو األلباني في 
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 االتفاق واالختالف عند اإلمامين في عدد اآليات : أوجوالمبحث الثاني
 :ثالثة مطالب وفيو

سػػػػػػكرة  آيػػػػػػاتعػػػػػػدد أكجػػػػػػو االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد اإلمػػػػػػاميف فػػػػػػي  :المطمااااااب األول
 .الفاتحة
ة سػػػػػكر  آيػػػػػاتعػػػػػدد االخػػػػػتبلؼ عنػػػػػد اإلمػػػػػاميف فػػػػػي أكجػػػػػو االتفػػػػػاؽ ك  :المطماااااب الثااااااني

 البقرة.
 ة األنعاـسكر  آياتعدد : أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف في المطمب الثالث
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 ياتاآلعدد في عند اإلمامين أوجو االتفاق واالختالف 
 .عريؼ اآليةشير إلى تأ سكرة الفاتحة آياتعدد في االتفاؽ كاالختبلؼ  جوأك عف الحديث قبؿ 

 ثالثة معان:ليا في المغة  اآلية
عبلمة فكأف كؿ  :أم ،كما بقي فييا آية ،العبلمة تقكؿ العرب: خربت دار فبلف -ُ
 .-صمى اهلل عميو كسمـ -كداللة عمى نبكة محمد ،عبلمة القرآفآية في 
 .خرج القكـ بآيتيـ أم بجماعتيـ :تقكؿ العرب...جماعة الحركؼ  -ِ
  .كفي الجماؿ ،فبلف آية في العمـ :عربتقكؿ ال ،آلية العجبا -ّ

 .(ُ)فكأف كؿ آية عجب في نظميا كالمعاني المكدعة فييا
منقطعة عما قبميا كما بعدىا ليس  القرآفاآلية طائفة مف ": لفقيفي االصطالح  أماو 

ألنيا عبلمة  ،مف المعدكدات في السكر، سميت بو : ىي الكاحدةي وقيل، بينيا شبو بما سكاىا
 .ِ))"بيا لدَّ حى تى كعمى عجز المي  ،مف أتى بياصدؽ عمى 

، ثـ اختمفكا بعد ذلؾ فعند قراء ستة آالؼ آية  القرآفعدد أيات  كقد اتفؽ القرء عمى أف
( كعند قراء َِٔٔ(، كعند قراء الشاـ)ََِٔ(، كعند قراء مكة) َُْٔ( كقيؿ)َُٕٔالمدينة)

( كىك المعمكؿ َّٔٔالككفة)(، كعند قراء َُٕٔ( كقيؿ)ََٓٔ( كقيؿ )ََْٔالبصرة قيؿ)
 .(ّ)بو في مصاحفنا ألنيا بركاية حفص عف عاصـ الككفي رحمو اهلل
 سورة الفاتحة  آياتعدد  المطمب األول:أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في 

 :(4)البغوي اإلمامعند  سورة الفاتحة آياتعدد  -أ
كفقياء الككفة إلى أنيا ، البصرة اختمفكا في آية التسمية فذىب قراء المدينة ك " :قاؿ

 كاالفتتاح بيا لمتيمف كالتبرؾ. ،ليست مف فاتحة الكتاب، كال مف غيرىا مف السكر
كليست مف سائر  ،كأكثر فقياء الحجاز إلى أنيا مف الفاتحة ،كذىب قراء مكة كالككفة

 ةسكر  كمف كؿ سكرة إال ،كذىب جماعة إلى أنيا مف الفاتحة ،كأنيا كتبت لمفصؿ ،السكر
  ،(ٓ)كىك قكؿ الثكرم ،التكبة

                                                           

 (.ٕٔ/ُ) الزاىر في معاني كممات الناسمحمد بف القاسـ أبك بكر األنبارم: (ُ)
 .(.ِٔٔ/ُ)البرىان في عموم القرآن(ِ)
 .(ّّْ/ُ)مناىل العرفانينظر:  (ّ)
 (.ُٓ/ُالبغكم)( ْ)
في خبلفة سميماف بف عبد الممؾ،  ككاف ثقة مأمكنان ثبتان كثير  قٕٗ:سفياف بف سعيد الثكرم: كلد سنةىك:  (ٓ)

تكفي بالبصرة  ،الخميفة أبك جعفر القضاء فيرب خكفان منو لرفضو القضاء والحديث حجة، عرض عمي
 (.َّٓ/ٔ)الطبقات الكبرىفي خبلفة الميدم. ينظر:  قُُٔ:سنة
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 .(ّ)القرآفألنيا كتبت في المصحؼ بخط سائر  ،(ِ)كالشافعي .(ُ)كابف المبارؾ
ٱ       ٻ  چ عند مف يعدىا مف الفاتحة  األكلىكاتفقكا عمى أف الفاتحة سبع آيات فاآلية 

چ  ابتداؤىاكمف لـ يعدىا مف الفاتحة قاؿ  چڤ  ڤ  چ كابتداء اآلية األخيرة  چٻ  ٻ 

كاحتج مف جعميا مف چڦ  ڦ  ڦ     چكابتداء اآلية األخيرة چپ  پ  پ  پ 
 .القرآفالفاتحة كمف السكر بأنيا كتبت في المصحؼ بخط 

چ  :"ؿ()قا (ٓ)عف سعيد بف جبير ،أبيقاؿ أخبرني  (ْ)عف ابف جريجما ركم كبحديث 

قرأىا عمي  :أبياؿ ق ،القرآف[ ىي أـ 8٧الحجر:]چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   
قاؿ سعيد: قرأتيا  ،اآلية السابعة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ سعيد بف جبير حتى ختميا ثـ قاؿ: 

اآلية  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ  ثـ قاؿ: ،كما قرأتيا عميؾ -رضي اهلل عنيما-عمى ابف عباس 
 .(ٔ)"جيا ألحد قبمكـخر أ: فذخرىا لكـ فما -رضي اهلل عنيما-السابعة، قاؿ ابف عباس 

                                                           

، كارتحؿ إلى العراؽ كالحجاز كالشاـ  قُُٖ:ىك: عبد اهلل بف المبارؾ: يكنى أبا عبد الرحمف، كلد سنة( ُ)
كمصر كاليمف كسمع عممان كثيران، ككاف ثقة مأمكنان إمامان حجة كثير الحديث، كمات بييت منصرفان مف الغزك 

 (.ِّٔ/ٕ)الطبقات الكبرىق كلو ثبلث كستكف سنة.  ينظر: ُُٖسنة:
ق بغزة، كمات َُٓىك: اإلماـ محمد بف إدريس: صاحب المذىب الشافعي، كمجدد القرف الثاني، كلد سنة:( ِ)

عنو أبكه ،كىك: ابف سنتيف، فحممتو أمو إلى دارىـ بالحجاز في أجياد ،فنشأ بمكة كترعرع بيا، كجالس أىؿ 
خمسة عشر سنة، تكفي بالفسطاط  العمـ كفتح عميو فيو ما حـر غيره مثمو،  تصدر لئلفتاء كىك: ابف

  (.َّ/ٗ) الثقات ق. ينظر: محمد بف حباف أبك حاتـ الدارمي:َِْسنة:
 ألف الصحابة لـ يكتبكا في مصاحفيـ إال القرآف، كجردك منو ما سكاه ( كىك: الراجحّ)
، أبك خالىك: ( ْ) د، كأبك الكليد عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج : اإلماـ، العبلمة، الحافظ، شيخ الحـر

صمو عبد ركمي، كلد سنة: أكأكؿ مف دكف العمـ بمكة،  القرشي، األمكم مكالىـ، المكي، صاحب التصانيؼ،
 (.6/325سير أعالم النبال ) ق، كقيؿ غير ذلؾ. ينظر:َُٓق، كتكفي سنة: َٖ

كنيتو أبك عبد اهلل،  مكلى بني كالبة بف الحارث بف بني أسد  :( ىك: سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدم الككفيٓ)
ق كىك: ابف تسع كأربعيف سنة. ٓٗكاف فقييان عابدان كرعان فاضبلن قتمو الحجاج بف يكسؼ ظمما كعدكانا سنة: 

 (.ِّٖ/ُ)رجال صحيح مسممينظر: 
، باب السنن الكبرى(، كالبييقي في َُِ(، رقـ)ٕٗ/ُ) ، باب قراءة الفاتحةمسنده أخرجو  الشافعي في  (ٔ)

( باختبلؼ يسير في بعض ِّٖٔ(، رقـ)ٔٔ/ِ) آية تامة مف الفاتحة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ أف الدليؿ عمى 
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجو األلفاظ، كضياء الديف المقدسي في 
 (.َِْ(، رقـ)ِِٕ/َُباب عبدالممؾ بف جريج عف سعيد )البخاري ومسمم في صحيحييما، 
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أنو  -رضي اهلل عنو-عف أنس بف مالؾ يجعميا مف الفاتحة احتج بما ركم كمف لـ 
رضي اهلل - (ِ)كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف (ُ)بكر الصديؽ أبيقمت كراء "قاؿ: 
 .(ّ)"إذا افتتح الصبلة چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ  فكميـ كاف ال يقرأ -ـعني

صمى اهلل  -ف رسكؿ اهلل كا" - عنيمارضي اهلل-كقاؿ سعيد بف جبير عف ابف عباس 
 .(ْ)" چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ ال يعرؼ ختـ سكرة حتى ينزؿ -عميو كسمـ
  :(5)ي قالالشوكان اإلمامعند سورة الفاتحة  آياتعدد : ب
: أجمعت (ٕ)كقاؿ القرطبي ،(ٔ)بلؼ كما حكاه ابف كثير في تفسيرهىي سبع آيات ببل خ"

 أنيا ست، كىك شاذ،(ٖ) الُجْعِفي حسيفإال ما ركم عف  ،سبع آياتاألمة عمى أف فاتحة الكتاب 
نما  آية، فيي عنده ثماف، كىك شاذ،چٿ  ٿ    چ أنو جعؿ (ٗ)ك ما ركم عف عمرك بف عبيد كا 

 .ي البسممة كما سيأتي إف شاء اهللاختمفكا ف
                                                           

كرفيؽ رسكؿ في  ،مف الرجاؿكأكؿ مف آمف بو  -صمى اهلل عميو كسمـ -اهلل ىك: الخميفة األكؿ بعد رسكؿ( ُ)
صمى -تكفي بعد مكت النبيكلد بعد عاـ الفيؿ بسنتيف كستة أشير، ك كأحد العشرة المبشريف بالجنة،  اليجرة،

 (.ُْٓ/ْ) ابةاإلص ك(، ّْ/ٔ)أسد الغابةينظر:  .قُّ، سنة: بسنتيف -اهلل عميو كسمـ
كمف السابقيف إلى اإلسبلـ ، كأحد العشرة المبشريف  -صمى اهلل عميو كسمـ-ىك: الخميفة الثالث بعد رسكؿ اهلل (ِ)

تكفي  ، كلذلؾ لقب بذك النكريف،بابنتيو كاحدة بعد األخرل  -صمى اهلل عميو كسمـ-زكجو الرسكؿ بالجنة،
 (.ّٕٕ/ْ)اإلصابةك، (ٖٕٓ/ّ)أسد الغابةينظر:   ق.ّٓ:سنة

: باب مف السنن الكبرىكالبييقي في  ،(َّ(، رقـ)ُٖ/ُ) ، باب العمؿ في القراءةموطأ الفي مالؾ أخرجو   (ّ)
باب حجة مف قاؿ ال يجير : مسمم في صحيحوأخرجو  (، كقد ُِْٖ(، رقـ)ٕٓ/ِ) قاؿ ال يجير بيا

 كذكر بقية الحديث.  -ـصمى اهلل عميو كسم-صميت مع رسكؿ بمفظ: ( ّٗٗ(، رقـ)ِٗٗ/ُ) بالبسممة
حديث صحيح، (، كقاؿ شعيب األرنؤكط: ٖٖٕ(، رقـ)ُٗ/ِ، باب مف جير بيا)سننوأبك داككد في  أخرجو  (ْ)

كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ (،ْٖٓ(، رقـ)ّٓٓ/ُ: )المستدركالحاكـ في ك  ، كىذا إسناد رجالو ثقات
كالبياف أنيا آية  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ  تحة الكتاب بباب افتتاح فا،  ىالسنن الصغر  في البييقيك  يخرجاه،

 (.ْٕٓ(، رقـ)ِّٕ/ّ)داككدصحيح أبي ، كصححو األلباني في (ّٖٖ(، رقـ)َُٓ/ُ)  منيا
 (.1/18الشوكاني)( ٓ)
 (.1/18تفسير ابن كثير) ينظر:( 6)
 (.ُُْ/ُ)تفسير القرطبي   ينظر: (7)

 ،أبك عمي الجعفي مكالىـ الككفي الحافظ المقرئ الزاىد القدكة شيخ اإلسبلـ :ىك: الحسيف بف عمي بف الكليد( (ٖ
،عاش أربعان كثمانيف ق َِّ: قرأ عمى حمزة كسمع مف أبي عمرك بف العبلء كاألعمش كغيرىـ ، تكفي سنة

 (.ِٓٓ/ُ)طبقات الحفاظسنة. ينظر: 
يس بشيء في الحديث، مكلى لبني تميـ، كيكنى أبا عثماف،  معتزلي صاحب رأم ل :عمرك بف عبيدىك:  (ٗ)

  كدفف بمراف عمى لياؿ مف مكة طريؽ البصرة. ق،ُْْ: ككاف كثير الحديث عف الحسف كغيره، تكفي سنة
 (.َُِ/ٕ)الطبقات الكبرىينظر: 
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تقمة في اختمؼ أىؿ العمـ ىؿ ىي آية مس چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  (ُ) قاؿ في قكلو تعالى:
ىي كذلؾ في  أك، ؟ؿ كؿ سكرةأك ىي بعض آية مف  أك ،ليا؟أك ؿ كؿ سكرة كتبت في أك 

نما كتبت لمفصؿ أك، ؟الفاتحة فقط دكف غيرىا عمى  ، كقد اتفقكا؟أنيا ليست بآية في الجميع كا 
كمف كؿ  ،أنيا آية مف الفاتحةكقد جـز قراء مكة كالككفة ب أنيا بعض آية في سكرة النمؿ، 

كخالفيـ قراء المدينة كالبصرة كالشاـ فمـ يجعمكىا آية ال مف الفاتحة كال مف غيرىا مف  سكرة،
نما كتبت لمفصؿ كالتبرؾ السكر، قالكا: أف  -رضي اهلل عنيما-ابف عباس  ما ركاه بدليؿ كا 

ٱ       ٻ  ٻ  چ عميو (ِ)كاف ال يعرؼ فصؿ السكرة حتى ينزؿ" :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .(ّ)" چٻ  
ؿ أك قرأ البسممة في : "-صمى اهلل عميو كسمـ -أف رسكؿ اهلل  -ارضي اهلل عني-عف أـ سممة ك 

 .(ْ)"الفاتحة في الصبلة كعدىا آية 
كانت"فقال:-صلىهللاعلٌهوسلم-أنهسئلعنقراءةرسولهللا-رضًهللاعنه-وعنأنس

.(ٓ)"ٻ،وٌمدٻ،وٌمدٻ       ٱ  ،ٌمدچٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ قراءتهمدا،ثمقرأ

  :(ٔ)يأتي واحتج من قال بأنو ال يجير بالبسممة في الصالة بما
يفتتح الصبلة -صمى اهلل عميو كسمـ -كاف رسكؿ اهلل  "قالت:  -ارضي اهلل عني-عائشة عف 

 .(ٕ)"چپ  پ  پ  پ     چ ب:  القرآءةبالتكبير، ك 
 ،كعمر ،بكر أبيك -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي  صميت خمؼ"قاؿ:  -رضي اهلل عنو-كعف أنس 
ٱ       چ ال يذكركف چپ  پ  پ  پ     چ ، فكانكا يستفتحكف ب: -ـرضي اهلل عني -كعثماف

   .(ٖ)"ىاآخر ؿ قراءة كال في أك في ، چ ٻ  ٻ  ٻ  

                                                           

 .(َِ/ُالشككاني)(ُ)
 ( كممة ينزؿ دليؿ عمى أنيا آية مف عند اهلل تعالى.ِ)
 ( سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة.ّ)
 چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  باب ذكر الدليؿ عمى أف ، وصحيح في  بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبكأخرجو   (ْ)

لكنو مف ركاية عمر بف  (ُّ/ُ: )تفسيره(، قاؿ ابف كثير في ّْٗ(، رقـ)ِْٖ/ُ) آية مف فاتحة الكتاب
 .ىاركف البمخي، كفيو ضعؼ

يمد ببسـ اهلل، كيمد بالرحمف، (، بمفظ: َْٔٓ(، رقـ)ُٓٗ/ٔ: باب مد القراءة ) صحيحوأخرجو  البخارم في ( ٓ)
 . كيمد بالرحيـ

 (.َِ/ُالشككاني)( ٔ)
 (.ْٖٗ(، رقـ)ّٕٓ/ُمطكال: باب ما يجمع صفة الصبلة ) صحيحوأخرجو  مسمـ في  (ٕ)
باب : صحيحو(، ك مسمـ في ّْٕ(، رقـ)ُْٗ/ُ: باب ما يقكؿ بعد التكبير) صحيحو( أخرجو  البخارم في ٖ)

 (. كالمفظ لمسمـ.ّٗٗ(، رقـ)ِٗٗ/ُ)   يجير بالبسممةحجة مف قاؿ ال
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لى ىذا ذىب ال ف كانت أصح خمفاء األربعة كجماعة مف الصحابة، كا  كأحاديث الترؾ كا 
لى كال سيما مع إمكاف أك بات أرجح، مع ككنو خارجا مف مخرج صحيح، فاألخذ بو كلكف اإلث

يؿ الترؾ، كىذا يقتضي اإلثبات ، الذاتي، أعني: ككنيا قرآنا كالكصفي أعني: الجير بيا أك ت
 .ما يفتتح بيا مف السكر في الصبلةعند الجير بقراءة 

 :االتفاق جوأو أواًل: 
  .تنيا سبع آياأف عمى ااإلماماتفؽ  -ُ
 .؟ـ الأ القرآفف عمى الخبلؼ في آية البسممة ىؿ ىي آية مف ااإلماماتفؽ  -ِ
 .مف قاؿ بأنيا ليست آيةكأدلة  ،)البسممة(نيا آيةأدلة القائميف أ رداأك ف ياإلمامكبل  -ّ
 .ف البسممة ليست آية عند قراء المدينة كالبصرةأعمى ف ااإلماماتفؽ  -ْ

  :االختالف جوأو ثانيًا: 
 ،كست ،سبع :ت في عدد  آيات سكرة الفاتحةككاني ثبلث ركاياالش اإلماـرد أك  -ُ

 نيا شاذة.أ :خيرتيفالركايتيف األ قاؿ عف ،آيات ثمافك 
البغكم لـ يرجح  اإلماـبينما ف البسممة قرآف أ :مف قاؿالشككاني قكؿ  اإلماـرجح  -ِ

 مف الركايتيف. اأي
 :قوال في آية البسممة ىيأالبغوي ثالثة  اإلمامذكر  -ّ
 .كأكثر فقياء الحجاز ككفةكال عند قراء مكةالفاتحة فقط آية مف -أ 
 قراء المدينة كالبصرة كفقياءعند كال مف غيرىا مف السكر  ،ليست آية مف الفاتحة -ب 
 الككفة.
 ،كالشافعي ،عند الثكرم إال سكرة التكبة ،نيا آية مف الفاتحة كغيرىا مف السكرأ -ج 

 .كابف المبارؾ
 :ىما ينالشوكاني قول اإلمامبينما ذكر 

 البسممة آية مف كؿ سكرة عند قراء مكة كالككفة.- أ
 ليست آية مف الفاتحة كال مف غيرىا مف السكر عند قراء المدينة كالبصرة كالشاـ.- ب
ف البسممة يقكلكف إالبغكم أف قراء مكة كالككفة كأكثر فقياء الحجاز  اإلماـذكر   -ْ

الشككاني أف قراء مكة  اإلماـ بينما ذكر ،خرلاألكليست مف السكر  ،آية مف الفاتحة فقط
 ف البسممة آية مف الفاتحة كمف كؿ سكرة. إ يقكلكفكالككفة 
ف أالشككاني  اإلماـبينما ذكر  ،في البسممةالبغكم ركاية قراء الشاـ  اإلماـ لـ يذكر -ٓ

ڤ  ڤ  ڤ   چ  ، كالسبب في ذلؾ اختبلفيـ في العد، فيـ يجعمكفدىـ ليست آيةالبسممة عن

 رأس آية. چڦ  
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 ةفي عدد آيات سور عند اإلمامين  االختالفاالتفاق و  جوأو  :المطمب الثاني
 البقرة
 :البغوي قال اإلمامعند - أ
 .ُ))"اتىي مائتاف كثمانكف كسبع آي" 
 :الشوكاني قال اإلمامعند -ب
 .(ِ)" اتآيآياتيا مائتاف كثمانكف كست " 

 أوجو االختالف: 
عمى  ،اتآيآياتيا مائتاف كثمانكف كسبع م عدد البغك اإلماـ فعند  لـ يتفقا في عدد اآليات

، عمى العد اتآي آياتيا مائتاف كثمانكف كستالشككاني عدد اإلماـ كعند  العد البصرم، 
 الككفي.

 ةفي عدد آيات سور عند اإلمامين  االختالفاالتفاق و  : أوجوالمطمب الثالث
 :األنعام

  :البغوي قال اإلمامعند -أ    
 .ّ))"ف آيةىي مائة كخمس كستك "
 الشوكاني: اإلمامعند -ب
نيا مائة كخمس أنو مف خبلؿ اآليات في تفسيره أإال السكرة، يصرح بعدد اآليات في لـ 
 .ةآيكستكف 

 :واالختالف االتفاق أوجو
البغكم صرح  اإلماـإال أف  ،األنعاـفي عدد آيات سكرة  -رحميما اهلل-ف ااإلماماتفؽ 

 .شككانيال اإلماـ كلـ يصرح بذلؾ بذلؾ،
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٗٓ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ِّ/ُالشككاني) (ِ)
 (.ُِٓ/ّالبغكم) (ّ)
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المحكم  في اإلمامين االتفاق واالختالف عند المبحث الثالث: أوجو
 والمتشابو

 :ثالث مسائل وفيو
 المحكـ كالمتشابو.في اإلماميف  أقكاؿ أواَل:
 عند اإلماميف. االتفاؽ في المحكـ كالمتشابو : أكجوثانياَ 
 ماميف.عند اإل االختبلؼ في المحكـ كالمتشابو أكجو ثالثَا:
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 المحكم والمتشابو في اإلمامين االتفاق واالختالف عند أوجو
 :المحكم والمتشابوفي  يناإلمامأقوال  :الً أو 
 :(ُ)المحكم والمتشابو في  ياإلمام البغو أقوال  - أ
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ : رد عند تفسيره لقولو تعالىأو 

﮵     ﮲ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ۀڻ  ڻ ﮳  ﮴ 

﯁      ﮸﮶  ﮷ ﯀   ﮽   ﮾  ﮿       ﮻     ﮼  ﮺   آلعمران:]چ               ﮹ 

 اختمؼ العمماء فييما: :لمحكـ كالمتشابو قاؿأقكاؿ في ا[عدة ٧
المحكمات ىف اآليات الثبلث في سكرة  :"-رضي اهلل عنيما-قاؿ ابف عباس  -ُ
ۉ  ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇۓ    ڭ  ڭ    چ األنعاـ

ۈئ    ۈئەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائى  ى  ائ  ېې  ې    ې

كنظيرىا  [،151:األنعام]چی  ی  جئ  حئ  مئ    یېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی
 .(ِ) "[23اإلسراء:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ :قولو تعالى في بني اسرائيؿ

المتشابيات حركؼ التيجي في "أنو قاؿ:  - عنيمارضي اهلل-ابف عباس  كعف -ِ
 .(ّ)"ائؿ السكرأك 

كعكرمة: المحكـ ما فيو مف الحبلؿ كالحراـ كما سكل ذلؾ متشابو  ،كقاؿ مجاىد -ّ
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  :، كقكلو تعالىكيصدؽ بعضو بعضان  ،في الحؽ يشبو بعضو بعضان 

 .(ْ)[100ٌونس:]چڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  [26البقرة:]چۀ    
  ،كالضحاؾ، (ٓ)قتادة كقاؿ
 
 
 

                                                           

 (.ٖ/ِالبغكم)( ُ)
 ( كقاؿ: صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.ُّّٖ(، رقـ)ُّٔ/ِ)المستدرك( أخرجو  الحاكـ في ِ)
(، كقاؿ عنو عبد الرزاؽ ٗٓٔ/ِ) في بيان األسبابالعجاب (، كابف حجر في َُ/ّ)تفسيره الثعمبي فيذكره ( ّ)

 باطؿ. (،َُْ/ُ، ط إحياء التراث)تفسير البغويالميدم: محقؽ 
 (.َُ/ّ)تفسيره الثعمبي فيذكره ( ْ)
( ىك: قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز السدكسي: قدكة المفسريف كالمحدثيف، أبك الخطاب السدكسي، ٓ)

ق ، كاف مف أكعية العمـ، كممف يضرب بو المثؿ في قكة َٔده: في سنة:البصرم، الضرير، األكمو، مكل
 (.ِٗٔ/ٓ)سير أعالم النبال . ينظر: في العراؽ ق، بكاسطُُٕالحفظ، مات سنة:
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: المحكـ الناسخ الذم يعمؿ بو، كالمتشابو المنسكخ الذم يؤمف بو كال يعمؿ (ُ)م  دِّ كالس  
 .(ِ)بو
 ،كما يؤمف بو ،كحدكده كفرائضو ،كحبللو كحراموناسخو  :القرآفمحكمات  :كقيؿ -ْ

 كما يؤمف بو كال يعمؿ بو. ،أقساموكأمثالو ك  ،منسكخو كمقدمو كمؤخره :كيعمؿ بو، كالمتشابيات
 -كالمتشابو ما استأثر اهلل ،قؼ اهلل الخمؽ عمى معناهأك ما  :كقيؿ: المحكمات -ٓ
الخبر عف أشراط الساعة مف خركج الدجاؿ،  :بعممو ال سبيؿ ألحد إلى عممو، نحك -تعالى

 يا.، كطمكع الشمس مف مغربيا، كقياـ الساعة كفناء الدن-عميو السبلـ-كنزكؿ عيسى 
يؿ غير كجو أك : المحكـ ما ال يحتمؿ مف الت(ّ)كقاؿ محمد بف جعفر بف الزبير -ٔ

كتككف حججيا كاضحة  ،، كقيؿ: المحكـ ما يعرؼ معناهان جيأك كالمتشابو ما احتمؿ  ،كاحد
كدالئميا الئحة ال تشتبو، كالمتشابو ىك الذم يدرؾ عممو بالنظر، كال يعرؼ العكاـ تفصيؿ 

 الحؽ فيو مف الباطؿ.
كالمتشابو ما ال يستقؿ بنفسو  ،كقاؿ بعضيـ: المحكـ ما يستقؿ بنفسو في المعنى -ٕ

 .إال برده إلى غيره
 :(ْ)المحكم والمتشابوالشوكاني في اإلمام أقوال  - ب
اختمؼ العمماء في تفسير المحكمات  :قاؿ عند تفسيره لنفس اآليةأقكاؿ رد عدة أك 

 كالمتشابيات عمى أقكاؿ:
يمو، كفيـ معناه، كتفسيره. كالمتشابو: ما لـ يكف ألحد إلى أك ت إف المحكـ: ما عرؼ -ُ

كمف القائميف بيذا جابر بف عبد اهلل، كالشعبي، كسفياف الثكرم، قالكا: كذلؾ نحك  ،عممو سبيؿ
 ائؿ السكر.أك الحركؼ المقطعة في 

المحكـ: ما ال يحتمؿ إال كجيا كاحدا، كالمتشابو: ما يحتمؿ كجكىا، فإذا ردت إلى  -ِ
 .كأبطؿ الباقي صار المتشابو محكما ،و كاحدكج

                                                           

( ىك: إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السدم: نسبة إلى سدة مسجد الككفة، كاف يبيع بيا المقانع، ُ)
ىػ. ينظر: أبك الحسف أحمد بف عبداهلل ُِٕلـ بتفسير القرآف راكية لو، تكفي سنة: أخرج لو مسمـ كاألربعة، عا

 (.ِِٕ/ُ) معرفة الثقات من رجال أىل العمم والحديث ومن الضعفا  وذكر مذاىبيم وأخبارىمالعجمي: 
 (.َُ/ّ)تفسيره الثعمبي فيذكره ( ِ)

قػػاؿ ابػػف سػػعد كػػاف عالمػػان، كلػػو أحاديػػث، كقػػاؿ محمػػد بػػف جعفػػر بػػف الزبيػػر بػػف العػػكاـ األسػػدم المػػدني: ( ىػػك: (ّ
كقػاؿ الػدارقطني: مػدني ثقػة كذكػره البخػارم فػي التػاريخ األكسػط  ،البخارم: كاف مف فقيػاء أىػؿ المدينػة كقػرائيـ

 (.ٗ/ّٗ)تيذيب التيذيب في فصؿ مف مات بيف عشر كمائة إلى عشريف كمائة. ينظر:
 (.َُٔ/ُالشككاني)( ْ)
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إف المحكـ: ناسخو، كحرامو، كحبللو، كفرائضو، كما نؤمف بو كنعمؿ عميو،  -ّ
-كالمتشابو: منسكخو، كأمثالو، كأقسامو، كما نؤمف بو كال نعمؿ بو. ركم ىذا عف ابف عباس 

 .-رضي اهلل عنيما
كالمتشابو: ما فيو  المحكـ: الذم ليس فيو تصريؼ كال تحريؼ عما كضع لو، -ْ

 .(ُ)قاؿ ابف عطية: كىذا أحسف األقكاؿكابف إسحاؽ،  ،يؿ. قالو مجاىدأك ، كتتصريؼ، كتحريؼ
المحكـ: ما كاف قائما بنفسو ال يحتاج إلى أف يرجع فيو إلى غيره، كالمتشابو: ما  -ٓ

 .(ِ)يرجع فيو إلى غيره. قاؿ النحاس: كىذا أحسف ما قيؿ في المحكمات كالمتشابيات
يبيف ما اختاره ابف عطية كىك الجارم عمى كضع  (ّ)ؿ القرطبي: ما قالو النحاسقا -ٔ

المساف، ذلؾ أف المحكـ اسـ مفعكؿ مف أحكـ، كاإلحكاـ، اإلتقاف، كال شؾ في أف ما كاف 
تقاف تركيبيا،  كاضح المعنى ال إشكاؿ فيو كال تردد، إنما يككف كذلؾ لكضكح مفردات كمماتو كا 

 .(ْ)ريف جاء التشابو كاإلشكاؿكمتى اختؿ أحد األم
ما اختمؼ فيو العمماء أم اآليتيف نسخت  :لممتشابو كجكه :(ٓ)ادي دى نٍ مً  زً يٍ كى خي  قاؿ ابف -ٕ

كما في الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا، فإف مف الصحابة مف قاؿ: إف آية كضع  ،؟خرلاأل
يـ في الكصية الحمؿ نسخت آية األربعة األشير كالعشر، كمنيـ مف قاؿ بالعكس. ككاختبلف

، ؟لى أف يقدـ إذا لـ يعرؼ النسخ كلـ تكجد شرائطوأك لمكارث، ككتعارض اآليتيف أييما 
 .كتعارض األقيسة، ىذا معنى كبلمو ككتعارض األخبار،

 :(ٔ)ثم عقب وعمق عمييا بقولو المفسرينرد ىذه المعاني عن أو 
 أكلة، إما باعتبار نفسو إف المحكـ: ىك الكاضح المعنى الظاىر الدال أن يقال: األولى" 
نفسو كال باعتبار ال تظير داللتو ال باعتبار  أككالمتشابو: ما ال يتضح معناه،  ، غيره باعتبار
ذا عرفت ىذا عرفت أف ىذا االختبلؼ الذم قدمناه ليس كما ينبغي، كذلؾ ألف أىؿ  ،غيره كا 

                                                           

 (.َُْ/ُ) تفسيره ابف عطية في (ُ)

 (.ُّْ/ُ)إعراب القرآن لمنحاس( ِ)
ثـ ارتحؿ إلى ، ىك: أحمد بف محمد بف إسماعيؿ أبك جعفر النٌحاس:  إماـ العربية، كلد في مصر، كنشأ فييا( ّ)

بغداد فأخذ عف المبرد، كاألخفش عمي بف سميماف، كنفطكيو، كالزجاج كغيرىـ، ثـ عاد إلى مصر كتصدر 
ق. ينظر: جماؿ الديف ّّٖب كأخذكا عنو صنكؼ عمـك المغة كالقرآف، تكفي سنة: لمتدريس، كقد قصده الطبل

 (.ّ/ُ) إعراب القرآن مقدمة(، كأبك جعفر النحاس: ُّٔ/ُ)إنباه الرواة عمى أنباه النحاة القفطي:
 (.ُُ/ْ)تفسيره( القرطبي في ْ)
صنؼ كتبان كثيرة ، يكنى أبا عبد اهلل محمد بف عمي بف إسحاؽ بف خكيز منداد: الفقيو المالكي البصرم ( ىك:ٓ)

ق.  َّٗمنيا: كتابو الكبير في الخبلؼ، ككتابو في أصكؿ الفقو، ككتابو في أحكاـ القرآف، تكفي سنة: 
 (.ّٗٓ/ٕ)لسان الميزانينظر: ابف حجر العسقبلني: 

 (.َُٔ/ُالشككاني)( ٔ)
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أن أىل القول كبياف ذلؾ: كؿ قكـ عرفكا المحكـ ببعض صفاتو، كعرفكا المتشابو بما يقابميا. 
جعمكا المحكـ ما كجد إلى عممو سبيؿ، كالمتشابو ما ال سبيؿ إلى عممو، كال شؾ أف  لواأل 

 أكعدـ الظيكر،  أكسع دائرة مما ذكركه، فإف مجرد الخفاء، أك مفيكـ المحكـ كالمتشابو 
يس فيو احتماؿ، كا المحكـ بما لص: خوأىل القول الثاني ،التردد يكجب التشابو أكاالحتماؿ، 

كىكذا  ،صاؼ المحكـ كالمتشابو، ال كمياأك كالمتشابو بما فيو احتماؿ، كال شؾ أف ىذا بعض 
 ،صاؼ المعينة دكف غيرىاك فإنيـ خصكا كؿ كاحد مف القسميف بتمؾ األ :أىل القول الثالث
، صاؼ التي ذكرىا أىؿ القكؿ الثالثك : خصكا كؿ كاحد منيما ببعض األوأىل القول الرابع

خصكا المحكـ بكصؼ عدـ التصريؼ  :وأىل القول الخامس ،سع مما قالكه جميعاأك كاألمر 
كالتحريؼ، كجعمكا المتشابو مقابمو، كأىممكا ما ىك أىـ مف ذلؾ مما ال سبيؿ إلى عممو مف 

بما يقـك  خصكا المحكـ: وأىل القول السادسلسكر المقطعة، دكف تصريؼ كتحريؼ كفكاتح ا
صافيما، كصاحب القكؿ السابع كىك أك و: بما ال يقكـ بيا، كأف ىذا ىك بعض بنفسو، كالمتشاب

لى صكرة الخبلؼ كالتعارض  ابف خكيز منداد، عمد إلى صكرة الكفاؽ فجعميا محكما، كا 
صاؼ كؿ كاحد منيما مف ككنو باعتبار نفسو مفيـك أك فجعميا متشابيا، فأىمؿ ما ىك أخص 

 ".ـغير مفيك  أكالمعنى 
 :يناإلمامعند  في المحكم والمتشابو االتفاق وجأو  ثانيًا:

يظير ف في معاني المحكـ كالمتشابو ااإلمامردىا أك  قكاؿ التيلؤل يمف خبلؿ استعراض
، كلـ يذكركا ةمتشابي أك ةنيا محكمأيات التي ذكركىا صراحة االتفاؽ كبير بينيما، حتى اآلأف 

متشابو، كما ذكر  أكقسميف محكـ  سـ إلىكمو منق القرآفف إذ إ ،المتشابو أكت المحكـ كؿ آيا
رد ركاية أك ا قاؿ ابف عطية في تفسيره عندما كم ،المتشابو أكلممحكـ  أمثمةنما ىك مف قبيؿ إ

المحكمات ىي  -رضي اهلل عنيما-قاؿ ابف عباس  " :قاؿ -رضي اهلل عنيما-البف عباس 
ثبلث آيات، كقكلو في إلى  [،151:األنعام]چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چقكلو تعالى: 
 ،كىذا عندم عمى جية التمثيؿ [23اإلسراء:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چبني إسرائيؿ 

 .(ُ)"أم يكجد اإلحكاـ في ىذا كالتشابو في ىذا، ال أنو كقؼ عمى ىذا النكع مف اآليات
اية المحكمات بيذه ك الشككاني عندما حصر صاحب الر  اإلماـانتقد ىذه الركاية ك  
فإف تعييف ثبلث  جدكل ىذا الكبلـ المنقكؿ عنو،ما أقؿ  -ابف عباس-رحـ اهلل  "بقكلو اآليات 
 بأنيا محكمة ليس تحتو مف الفائدةككصفيا  القرآفمائة مف جميع آيات  أكعشر  أكآيات 

                                                           

 (.ََْ/ُ) هفي تفسير  بف عطيةاذكره  (ُ)
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عمى جميع األقكاؿ، حتى عمى قكلو المنقكؿ عنو قريبا مف  القرآفشيء، فالمحكمات: ىي أكثر 
 .(ُ)"؟األنعاـسكرة  آخرإلخ، فما معنى تعييف تمؾ اآليات مف ...خو كحبللو أف المحكمات ناس

 :مثال لممحكم الذي اتفق فيو اإلمامين
ثبلث آيات ،ىذا المكضع  آخرًإلىى چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ :قولو تعالى 

 .الكحيد المتفؽ فيو الذم ذكر صراحة في مكضكع بحثنا في المحكـ
 ف نفس ااإلمام حيث ذكرچٱ    چ  ل سورة البقرةأوو تعالى في مثال لممتشابو ىو قولو 

كسائر حركؼ اليجاء چٱ    چ  "ياف الثكرم كجماعة مف المحدثيف: كسف ،الركاية عف الشعبي
فنحف نؤمف ، القرآفكىي سر  ،بعممو -تعالى -اهلل ائؿ السكر مف المتشابو الذم استأثرأك في 

ماـ المفظ  لئل (ِ)"ى، كفائدة ذكرىا طمب اإليماف بياتعال كنكؿ العمـ فييا إلى اهلل بظاىرىا
 .الركايةىذه نفس عمى  (ّ)الشككانياإلماـ ككافقو  ،بغكمال

 :عند اإلمامين االختالف في المحكم والمتشابو جوأو  :ثالثاَ 
قكاؿ أالشككاني ذكر اإلماـ ف أ يف إالاإلمامفي المحكـ كالمتشابو عند ال يكجد اختبلؼ 

 ككضح جكانب القصكر فييا، ،كعمؽ عمييا كانتقدىا ،في معاني المحكـ كالمتشابو المفسريف
الشككاني  اإلماـ ردأك ككذلؾ  ،صافوأك كذكر معنى لممحكـ كالمتشابو جامعا لجميع معانيو ك 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  :البغكم في قكلو تعالىاإلماـ زيادة عف 

  ڄٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺڀ  ڀ  ٺ

قيؿ: ىك مف المتشابو الذم ال " :قاؿ :منيا ،قكاؿأ[ عدة 158:األنعام]چڄ  ڄ       ڃ  ڃ    
 .(ْ)"يمو إال اهللأك يعمـ ت

  :الخالصة
رجح كزيادة ت ،تبلؼ بينيمايف كيدؿ عمى ذلؾ قمة االخاإلمامبيف  االتفاؽ كبيره  يتضح أف

ككضح جكانب  ،قكاؿ كانتقدىا كشرحياذكر األنو إذ إ، -رحمو اهلل -الشككاني  اإلماـكفة 
 .صافيماك أل القصكر فييا ،كذكر معنى لممحكـ كالمتشابو جامعان 

 
 
 

                                                           

 (.ّٓٔ/ُالشككاني) (ُ)
 (.ٗٓ/ُالبغكم) (ِ)
 (.ّْ/ُالشككاني ) (ّ)
 (.َِٔ/ِالمصدر نفسو)( ْ)
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 العام والخاص في اإلمامين االتفاق واالختالف عند المبحث الرابع: أوجو

 :انوفيو مطمب
 اص.كالخ اـماميف في العتفاؽ عند اإلكجو االأ :ولالمطمب األ 

 عند اإلماميف في العاـ كالخاص. كجو االختبلؼأ: المطمب الثاني
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 اصوالخ امين في العاالتفاق عند اإلمام : أوجولوالمطمب األ 
  :شير إلى تعريفيماأ في العمـك كالخصكص يفاإلمامعند االتفاؽ  جوأك ي قبؿ البدء ف

 .ُ))"لجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد المفظ المستغًرؽ ىو العام"
 .(ِ)ر"ال يستغرؽ الصالح لو مف غير حص ما يقابؿ العاـ، فيك الذم الخاص:" 
 .(ّ)"سبب الكركد :أم ،الداعي إلى الخطاب: فالمراد بو السبب أما السبب الخاص"
كستتضح الصكرة مف  ،قميؿاالتفاؽ  جوأك ك  ،يفاإلمامالتبايف كبير بيف  طمبفي ىذا المو

 اآلتية: ألمثمةخبلؿ ذكر ا
 :اآلتيين فيي كاإلماماالتفاق عند  جوأو  
  في اآليات:االتفاق عند اإلمامين  أوجو:  الً أو 

 :كىي فااإلمامىناؾ ثبلث آيات اتفؽ فييا 
 [  3الفاتحة:]چڀ  ڀ  چ  :قكلو تعالى  :األولىاآلية 

ڀ    چ  منيـ مف فرؽ بينيما فقاؿ: فسيره لآلية:"عند تقاؿ  :(ْ)البغوي  اإلمامعند - أ

كىك  ،دنياالرزاؽ في ال :فالرحمف بمعنى بمعنى الخصكص، چڀ    چ عنى العمكـ كبم چ
ة خر كالعفك في اآل ،ةخر المعافي في اآل :بمعنى چڀ    چ ك عمى العمكـ لكافة الخمؽ،
ة، فالرحمف مف خر كرحيـ اآلكلذلؾ قيؿ في الدعاء: يا رحمف الدنيا  ،لممؤمنيف عمى الخصكص

، ك مف تصؿ رحمتو إلييـ عمى الخصكص،  چڀ    چ تصؿ رحمتو إلى الخمؽ عمى العمـك
عاـ المعنى خاص  چڀ    چ  ؼ  رحيما كال يدعى غير اهلل رحمف،كلذلؾ يدعى غير اهلل

 ".عاـ المفظ خاص المعنى چڀ    چ المفظ، ك
عاـ في جميع أنكاع الرحمة  اسـ چڀ    چ  " :قاؿ (ٓ)الشوكاني اإلمامعند - ب

جث  مث  ٹ ٹ چ إنما ىك في جية المؤمنيف، چڀ    چ ك -تعالى -يختص بو اهلل

 ."[43األحزاب:]چىث     

                                                           

 (.ُِْ)دراسات في عموم القرآن( ُ)
 (.ُِٓالمصدر نفسو)( ِ)
 (.ُِٗ/ُ) المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة( ّ)
 (.ُٓ/ُالبغكم)( ْ)
          (.                                          ُِ/ُالشككاني) (ٓ)
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كتقدست  -جؿ جبللو-ف اسـ اهلل إحيث مف ف في ىذه اآلية ايف متفقاإلمامف أ تالحظ
تبارؾ -بو اهلل يختص  ،نكاع الرحمة لكافة الخمؽأي جميع اسـ عاـ  ف چڀ    چ  هؤ سماأ

 .خاص بالمؤمنيف چالرحيـچ -جؿ جبللو-اسـ اهلل ك  كحده دكف سكاه -كتعالى
ڈ  ڈ  ژ    ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ : قكلو تعالى : اآلية الثانية 

 .[184ة:البقر]چگ  گ            ڳ      گک  ک  ک   گ  کژ     ڑ   ڑ
الذم  ة في حؽ الشيخ الكبيرقاؿ قتادة: ىي خاص" :قاؿ (ُ)البغوي اإلمامعند - أ
، كلكفيطيؽ ا :  (ِ)كقاؿ الحسفنسخ،  ص لو في أف يفطر كيفدم ثـرخ،  عميو يشؽ لصـك

بيف أف يصـك  رى يِّ ىذا في المريض الذم بو ما يقع عميو اسـ المرض كىك مستطيع لمصكـ خي 
 [185البقرة:]چ  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ كبيف أف يفطر كيفدم، ثـ نسخ بقكلو تعالى: 

كذىب جماعة إلى أف اآلية محكمة غير منسكخة، كمعناه:  كثبتت الرخصة لمذيف ال يطيقكف،
 ، كعمى الذيف كانكا يطيقكنو في حاؿ الشباب فعجزكا عنو بعد الكبر فعمييـ الفدية بدؿ الصـك

 الكاكبضـ الياء كفتح الطاء كتخفيفيا كفتح چڇ  ڍ      ڍ  چ    كقرأ ابف عباس: 
يمو عمى الشيخ الكبير كالمرأة الكبيرة ال يستطيعاف أك كت، يكمفكف الصكـ  :كتشديدىا، أم

، كالمريض الذم ال يرجى زكاؿ مرضو فيـ يكمفكف الصكـ كال يطيقكنو، فميـ أف يفطركا  الصـك
 ".سعيد بف جبير، كجعؿ اآلية محكمة كيطعمكا مكاف كؿ يكـ مسكينا كىك قكؿ

ؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية، ىؿ ىي محكمة قد اختم" :قال (ّ)الشوكاني اإلمامعند - ب
نما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصياـ ؟،منسكخة أك ألنو شؽ  ،فقيؿ: إنيا منسكخة، كا 

، ثـ نسخ ذلؾ، كىذا قكؿ عمييـ، فكاف مف أطعـ كؿ يكـ مسكينا ترؾ الصكـ كىك يطيقو
العجائز خاصة إذا كركم عف بعض أىؿ العمـ أنيا لـ تنسخ، كأنيا رخصة لمشيكخ ك  ،الجميكر

كانكا ال يطيقكف الصياـ إال بمشقة، كىذا يناسب قراءة التشديد، أم: يكمفكنو كما مر. كالناسخ 
كقكؿ الجميكر ىك ". چ  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ ليذه اآلية عند الجميكر قكلو تعالى: 

 الراجح.
منيـ مف  ،ؿ اآليةقكاؿ العمماء حك أ رداأك حيث  -رحميما اهلل -فااإلمامؽ اتففي ىذه اآلية   

كىي رخصة خاصة لمشيكخ كالعجائز  ،نيا محكمةإ :، كمنيـ مف قاؿف اآلية منسكخةإقاؿ 
 ال يطيقكف الصـك إال بمشقة. الذيف

                                                           

 (.ُٔٗ/ُالبغكم)( ُ)
 مقراء.الترجمة ل( ستأتي ترجمتو عند ِ)
 (.َِٖ/ُالشككاني) (ّ)
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ      ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چٹ ٹ چ  :اآلية الثالثة

رة:البق]چک  گ  گ     گ  گ       کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڌ   ڎ  ڎ    ڈ

284] 
: ىي خاصة" :قال (ُ)البغوي اإلمامعند - أ  ،اختمؼ العمماء في ىذه اآلية، فقاؿ قـك

نزلت في كتماف  األكلىثـ اختمفكا في كجو خصكصيا، فقاؿ بعضيـ: ىي متصمة باآلية 
تخفكا الكتماف يحاسبكـ بو اهلل كىك قكؿ الشعبي كعكرمة، كقاؿ بعضيـ: نزلت  أكالشيادة، 

ف تعمنكا ما في أنفسكـ مف كالية الكفار  :ريف دكف المؤمنيف، يعنيفيمف يتكلى الكاف تسركا  أككا 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ  يحاسبكـ بو اهلل، كىك قكؿ مقاتؿ كما ذكر في سكرة آؿ عمراف

]چ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ىئ   ی  ی  ی  ی  چ إلى أف قاؿ  ...[28آلعمران:

ثـ اختمفكا  ،ف إلى أف اآلية عامةذىب األكثرك  [2٢آلعمران:]چ  جبجئ  حئ     مئ  ىئ  يئ
 ".فييا فقاؿ قكـ: ىي منسكخة باآلية التي بعدىا

 اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية عمى أقكاؿ:" :قال (ِ)الشوكاني اإلمامعند - ب
ف كانت عامة، فيي مخصكصة بكتماف الشيادة، كأف الكاتـ إ: لوالقول األ  نيا كا 

كقد ركم ىذا عف  ،لـ يظير أكأنو كاتـ لمشيادة لمشيادة يحاسب عمى كتمو سكاء أظير لمناس 
ابف عباس، كعكرمة، كالشعبي كمجاىد، كىك مردكد بما في اآلية مف عمكـ المفظ، كال يصمح 

 ما تقدـ قبؿ ىذه اآلية مف النيي عف كتـ الشيادة أف تككف مختصة بو.
ي ىي بيف ف ما في اآلية مختص بما يطرأ عمى النفكس مف األمكر التإ القول الثاني:
 مجاىد، كىك أيضا تخصيص ببل مخصص. :الشؾ كاليقيف، قالو

نيا محكمة عامة، كلكف العذاب عمى ما في النفس يختص بالكفار إ القول الثالث:
، كىك أيضا تخصيص ببل مخصص، فإف قكلو: فيغفر (ْ) . حكاه الطبرم(ّ)كالمنافقيف عف قـك

 بدليؿ.  لمف يشاء كيعذب مف يشاء ال يختص ببعض معيف إال
 ىريرة، كالشعبي،  أبكف ىذه اآلية منسكخة، قالو ابف مسعكد، كعائشة، ك إ القول الرابع:

 

                                                           

 (.ّّٓ/ُالبغكم)( ُ)
 (.َّٓ/ُالشككاني)( ِ)
 (.ُُّ/ٔ)تفسير ابن جرير( ّ)
أبػك جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػرم: صػاحب التفسػير الكبيػر كالتػاريخ الشػيير، كػاف إمامػان فػي فنػكف كثيػرة (ىك: ْ)

ق ، بآمػػػؿ ِِْا التفسػػػير كالحػػػديث كالفقػػػو كالتػػػاريخ كغيػػػر ذلػػػؾ، ككػػػاف مػػػف األئمػػػة المجتيػػػديف، كلػػػد سػػػنة:منيػػػ
 (.4/191وفيات األعيان) ق. ينظر:َُّطبرستاف، كتكفي سنة:
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، كىك مركم (ْ)عبيدة ف، كمكسى ب(ّ)محمد بف كعبك  ،(ِ)يفى يرً كمحمد بف سً  (ُ)كعطاء
-ت عف النبي كجماعة مف الصحابة كالتابعيف، كىذا ىك الحؽ ، كلما ثب ،ابف عباسف ع

 الراجح.كىك  .(ٓ)"إف اهلل غفر ليذه األمة ما حدثت بو أنفسيا": -كسمـ صمى اهلل عميو
 :صولفي األ  االتفاق عند اإلمامين ثانيًا: أوجو

 ىما: مكضعيففي  صكؿف  في األااإلمام اتفؽ
  :مثال ذلك ،العام الذي معناه الخصوص - أ
 : (6)البغوي اإلمام عند:  الً أو 

ٺ  ٺ      ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀٹ ٹ چ 

 چٺ  ٺ    ٿ  چ قاؿ [  1٧0البقرة:]چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    
ألنيـ كانكا يعقمكف أمر ،ال يعقمكف شيئا مف أمكر الديف  :أم ،لفظو عاـ كمعناه الخصكص

  ".الدنيا
 :(٧)الشوكاني  اإلمامد عن :ثانياً   

 [6البقرة:]چپ      ڀ   ڀ      ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ     ٹ ٹ
يؿ ىذه اآلية، فقيؿ: ىي عامة كمعناىا أك اختمؼ العمماء في تقاؿ القرطبي: "  :قاؿ

                                                           

ىك: عطاء بف أبي رباح : أبك محمد مكلى بني فير أك جمح المكي، كقيؿ إنو مكلى أبي ميسرة الفيرم، كػاف ( ُ)
ق ، ُُٓاء كتػػابعي مكػػة كزىادىػػا، قػػاؿ عنػػو قتػػادة: أعمػػـ النػػاس بالمناسػػؾ عطػػاء، تػػكفي سػػنة:مػػف أجػػبلء الفقيػػ

 (.ُِٔ/ّ) وفيات األعيانق، كعمره ثماف كثمانكف سنة. ينظر: ُُْكقيؿ:
: مكلى أنس بف مالؾ، ككاف ثقة مأمكنان عاليان رفيعان فقييان إمامان كثير العمـ كرعػا، كأصػمو ( ِ) ىك: محمد بف ًسيًريفى

 (.ُّْ/ٕ)الطبقاتق. ينظر: َُُمف سبي عيف التمر، كلد لسنتيف بقيتا مف خبلفة عثماف، كتكفي سنة:
ىػػك: محمػػد بػػف كعػػب بػػف حبػػاف بػػف سػػميـ بػػف أسػػد القرظػػي:  كيكنػػى أبػػا حمػػزة، ككػػاف ثقػػة عالمػػان كثيػػر الحػػديث ( ّ)

 (.ُّْ/ٓ)الطبقاتق، كقيؿ: غير ذلؾ ،. ينظر: َُٖكرعا، مات سنة:
بف عبيدة بف نشيط الربذم: كيكنى أبا عبد العزيػز ، يػدعكف إلػى الػيمف ، كالنػاس يػدعكنيـ بػالكالء  ىك: مكسى( ْ)

ق في خبلفة  أبي جعفر المنصكر، ككاف كثير الحديث ، كليس بحجة. ينظػر: ابػف ُّٓ، تكفي بالمدينة سنة:
 (.َْٕ)ص الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أىل المدينة ومن بعدىم سعد:

(، ْٔ/ٕ)  بػػػاب الطػػػبلؽ فػػػي اإلغػػػبلؽ كالكػػػره، كالسػػػكراف: البخااااري فاااي صاااحيحوأخرجػػػو  ( جػػػزء مػػػف حػػػديث ٓ)
 بػػػاب تجػػػاكز اهلل عػػػف حػػػديث الػػػنفس كالخػػػكاطر بالقمػػػب، إذا لػػػـ تسػػػتقر: ومسااامم فاااي صاااحيحو(، ِٗٔٓرقػػػـ)

 (.ُِٕ(، رقـ)ُُٔ/ُ)
 (.ُُٖ/ُالبغكم)( ٔ)
 (.ْٔ/ُالشككاني)( ٕ)
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 -أراد اهلل  أنو يمكت عمى كفره،فيمف سبقت عميو كممة العذاب، كسبؽ في عمـ اهلل ،الخصكص
  .(ُ)"ف يعيف أحدايـ مف ىذا حالو دكف أأف يعمـ الناس أف في -تعالى

   :(2)الشوكاني اإلمامعند  آخرثال م

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ٹ ٹ چ 

قد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية ىؿ ىي  ": قاؿ[180البقرة:]چائ  ەئ  ەئ      ائى
ف كانت عامة فمعناىا فذىب جماعة إلى أنيا محكمة، قالكا: ك  ،منسكخة؟ أكمحكمة  ىي كا 

كمف ىك في الرؽ، كمف  ،يف الكافريفبك ف الكالديف مف ال يرث كاألكالمراد بيا م ،الخصكص
 ".األقربيف مف عدا الكرثة منيـ

 :مثال ذلك: ذكر العام والخاص دون ترجيح - ب
 :(ّ)البغوي اإلمامعند  :الً أو 
چۓ  ﮲  ﮳      ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ چ  

[ فذىب جماعة إلى أف حكـ اآلية خاص، كذىب  ،اختمفكا في حكـ اآلية"[ قاؿ 116البقرة:
تقتضي اإلحاطة بالشيء بحيث ال  ؿٌّ ألف كي  ،جماعة إلى أف حكـ اآلية عاـ في جميع الخمؽ

 ".يشذ منو شيء
 :(ْ)كذلك آخرمثال و 

﮶   چ  ٹ ٹ ﮳     ﮴  ﮵  البقرة:]چھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲ 

لعمكـ في حؽ الكافة في الدنيا، عمى ا ىك :قيؿچھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ   چ" :[ قاؿ243
أما الكفار  چ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  چ عمى الخصكص في حؽ المؤمنيف :كقيؿ

 ".المؤمنكف فمـ يبمغكا غاية الشكر كأما ،فمـ يشكركا
 

 
 
 

 
 

                                                           

 (.ُْٖ/ُ: )تفسير القرطبي (ُ)

 (.َِٓ/ُالشككاني ) ( ِ)
 (.ُُْ/ُالبغكم)( ّ)
 (.ِْٗ/ُالمصدر نفسو )( ْ)
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 :(ُ)الشوكاني اإلمامعند :  ثانياً 
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ  

ىك خطاب لجميع األمة چ  ېۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ "  :قاؿ [1٢6قرة:الب]چ  ېې
ليو ذىب جمع مف أىؿ العمـ، كذىبت طائفة إلى  رو صى حٍ مي كغير  رو صى حٍ مف غير فرؽ بيف مي  ، كا 

، أم: ال تحمكا مف اإلحراـ حتى تعممكا أف اليدم الذم بعثتمكه خاصةن يف رو صى حٍ مي أنو خطاب لم
 ".و، كىك المكضع الذم يحؿ فيو ذبحومَّ حً إلى الحـر قد بمغ مى 

چ  ﮵ۓ  ۓ  ﮲ ﮳   ﮴  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےٹ ٹ چ  :(ِ)آخرمثال 

لما ذكر اهلل سبحانو النكاح كالطبلؽ، ذكر الرضاع، ألف الزكجيف قد "  :قاؿ [233البقرة:]
 ".كقيؿ: ىك عاـ ،ىذا خاص بالمطمقات فإ يفترقاف كبينيما كلد، كليذا قيؿ:

ۈئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئې  ى     ى  ائ    ائ  ەئ     ەئٹ ٹ چ : (ّ)آخرومثال 

]چۈئ         ېئ   في  :قاؿ (ٓ)عف حجاج الكراؽ(ْ)ركل المعتمر " :قاؿ  [280البقرة:
ف كاف ذا عسرة(ٔ)مصحؼ عثماف : كعمى ىذا يختص (ٖ)كالنقاش (ٕ)قاؿ النحاس كمكي ،: كا 

ليو ذىب  في جميع لفظ اآلية بأىؿ الربا، كعمى مف قرأ: ذك، فيي عامة مف عميو ديف، كا 
 ".الجميكر







                                                           

 (. ِِٓ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ُِٖ/ُ) المصدر نفسو( ِ)
 (.ِّْ/ُ) مصدر نفسو( الّ)
ق ُٕٖق، كتكفي سنة: َُٔالمعتمر بف سميماف التيمي: كيكنى أبا محمد ، كاف ثقة، كلد سنة: ىك: ( ْ)

 (.ُِّ/ٕ)لطبقات. ينظر: ابالبصرة في خبلفة الرشيد
 (.َِّ/ٔ)الثقاتىك: حجاج الكراؽ: شيخ يركم المراسيؿ، ركل عنو المعتمر بف سميماف. ينظر: ( ٓ)
كقاؿ   (،ُّٓ/ُ، أنو  في مصحؼ عبداهلل بف مسعكد )إعراب القرآن( الصحيح قراءة عثماف، ذكر النحاس في ٔ)

 أ أبي، كابف مسعكد، كعثماف، كابف عباس: )ذا عسرة(.( قر ُٕٔ/ِ): البحر المحيط في التفسيرأبك حياف في 
ىك: مكي بف إبراىيـ بف فرقد بف بشير الحنظمي التميمي: مف أىؿ بىٍمخ، كنيتو أبك السكف، ركل عنو ( ٕ)

 (.ِٔٓ/ٕ)الثقاتق. ينظر: ُِْ :ق، كمات سنةُِٔ :كلد سنة، البخارم
بغدادم: المقرئ المفسر، أحد األعبلـ، كلد سنة أبك بكر النقاش محمد بف الحسف المكصمي، ثـ ال ( ىك:ٖ)

 ركل القراءة عنو عرضا خمؽ ق، كعني بالقراءات مف صغره، كصنؼ المصنفات في القراءات كالتفسير،ِّٔ:
 (.ُٗٔ)معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصارق. ينظر: ُّٓالشنبكذم، تكفي سنة:  :منيـكثير 
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 ين في العام والخاصاإلمامعند  االختالف جوأو : المطمب الثاني
 البغوي: اإلمامبو  اختصما :  الً أو 
نو مف العاـ الذم يراد بو إنو لـ يقؿ أ :مأ :ن يخصصأتكمم عن العام دون  -ُ

  :مثالو الخصكص
چۀ  ہ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چ  (ُ)ٹ ٹ- أ

خطاب أىؿ مكة،  چڱ  ڱ      چ  :-رضي اهلل عنيما-قاؿ ابف عباس  ":ؿقا  [21البقرة:]
ث إنو ال يدخمو خطاب أىؿ المدينة، كىك ىاىنا عاـ إال مف حي چژ  ژ  ڑ  چ  ياك 

 .(ِ)"الصغار كالمجانيف
  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ چ (ّ)ٹ ٹ - ب

 قاؿ [246البقرة:]چڈ  ڈ  ژ   ڎڍ   ڌ  ڌ  ڎ ڇ  ڇ      ڇ  ڍ 
ج مف غمب عمييـ مف ديارىـ، ظاىر الكبلـ العمكـ كباطنو الخصكص، ألف الذيف خر أ :أم"

نما أك كانكا في ديارىـ ك چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ         قالكا لنبييـ:  ج مف خر أطانيـ كا 
 ".أسر منيـ
 .لخاصنو مف العاـ المراد بو اإ :نو لـ يقؿأم أ
   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئٹ ٹ چ  -ج

فما كجو  :فإف قيؿ ":قاؿ [186البقرة:]چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
كقد  [60غافر:]چ   ٿٺ  ٺ  ٺ  چ   چ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ قكلو تعالى: 

، معنى الدعاء ىينا الطاعة :قيؿ ،يدعى كثيرا فبل يجيب؟ قمنا: اختمفكا في معنى اآليتيف
ف كاف لفظيما عاما، تقديرىما:  ،معنى اآليتيف خاص :كمعنى اإلجابة الثكاب، كقيؿ كا 

 .(ْ)"إف شئت  چ  ۈئۆئ                                    ۇئ  ۇئچ 
 .ف لفظ اآلية عاـ كمعناىا خاصأ :أحدىما :ىنا قكليف -رحمو اهلل-البغكم اإلماـ ذكر 

 
 

                                                           

 .(ُٕ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ِِ/ُ)أسباب النزول(، كالكاحدم في: ُٔٔ/ُ)تفسيره عمبي فيالثذكره  (ِ)
 (.ٕٗ/ُ) البغكم( ّ)
 (.  َِٓ/ُ)نفسوالمصدر ( ْ)
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    :(ُ)قولو تعالى  مثل :يعم المعنىن أن معناىا خاص دون أىناك آيات ذكر  -ِ
ې  ې  ې  ى    ى  ائ     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئائ

 :[ قاؿ 286البقرة:]چمب  ىب  يب  جت  حت  خت     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب
أنو قاؿ: ىـ المؤمنكف خاصة، كسع عمييـ أمر  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس  "
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  كما قاؿ تعالى: ،كلـ يكمفيـ فيو إال ما يستطيعكف ،دينيـ

 ."[ 185البقرة:]چۋ  
ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      چ :(ِ)قولو تعالى آخرمثال 

ابف  قاؿ" [ قاؿ141:األنعام]چ    ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ
كانتشر مما يعرش،  ،: معركشات: ما انبسط عمى كجو األرض-رضي اهلل عنيما-عباس 

مثؿ النخؿ  ما قاـ عمى ساؽ كبسؽ، كالبطيخ كغيرىا، كغير معركشات، ،رعمثؿ: الكـر كالق
كمنيا ما لـ  ،ة، منيا ما عرشكقاؿ الضحاؾ: كبلىما، الكـر خاص كالزرع كسائر األشجار،

 ".يعرش
 الشوكاني رحمو اهلل:اإلمام بو  اختص ما:  ثانياً 
 :[ قاؿ2البقرة:]چڀ   ڀ   پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  :(ّ)النفي العام مثل قولو تعالى -ُ

معنى ىذا النفي العاـ أف الكتاب ليس بمظنة لمريب لكضكح داللتو كضكحا يقكـ مقاـ البرىاف  "
  ".المقتضي، لككنو ال ينبغي االرتياب فيو بكجو مف الكجكه

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  :(ْ)الخاص عمى العام مثل قولو تعالى عطف -ِ

نقص الثمرات: ما ك " :قاؿ[ 155البقرة:]چڤ   ڤ      ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ."يصيبيا مف اآلفات، كىك مف عطؼ الخاص عمى العاـ لشمكؿ األمكاؿ لمثمرات كغيرىا

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ  :(ٓ)قولو تعالى آخرمثال 

مف عطؼ الخاص عمى  چ    ۀڻ  ڻ  ڻ  چ  ":قاؿ [185البقرة:]چ    ۀڻ  ڻ  ڻ

                                                           

 (.ّٕٓ/ُ) البغكم(ُ)
 (.ُٓٗ/ّ)لمصدر نفسو ا(ِ)
 (.ّٗ/ُالشككاني)( ّ)
 (.ُْٖ/ُالمصدر نفسو)( ْ)
 (.َُِ/ُ)نفسو المصدر (ٓ)
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ابيو، كالبينات يشمؿ محكمو كمتش القرآفلشرؼ المعطكؼ بإفراده بالذكر، ألف  العاـ إظياران 
 ".تختص بالمحكـ منو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :(ُ)بنا  العام عمى الخاص مثل قولو تعالى -ّ

ڤ          ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٺ  ٺ  ٺ    ڀپ       ڀ  ڀ  ڀ  پپ

اآلية، اختمؼ أىؿ العمـ في  ...چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ " :قاؿ [1٢1البقرة:]چڤ  
ذلؾ، فذىبت طائفة إلى أنيا محكمة، كأنو ال يجكز القتاؿ في الحـر إال بعد أف يتعدل بالقتاؿ 

 تطمئف إليو النفس. ما  كىك. و، كىذا ىك الحؽدفعو بالمقاتمة ل فيو، فإنو يجكز
چھ  ھ  ے  ے  چ : كقالت طائفة: إف ىذه اآلية منسكخة بقكلو تعالى 

كيجاب عف ىذا االستدالؿ: بأف الجمع ممكف ببناء العاـ عمى الخاص، فيقتؿ المشرؾ حيث 
، كمما يؤي نما "د ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: كجد إال بالحـر إنيا لـ تحؿ ألحد قبمي، كا 

البف -صمى اهلل عميو كسمـ -كقد احتج القائمكف بالنسخ: بقتمو ، (ِ)"ي ساعة مف نيارأحمت ل
، كيجاب عنو بأنو كقع في تمؾ الساعة التي أحؿ اهلل (ْ)، كىك متعمؽ بأستار الكعبة(ّ)خطؿ

 ".-صمى اهلل عميو كسمـ-لرسكلو 
ٻ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻچ  :(ٓ)الخاص مقدم عمى العام مثل قولو تعالى -ْ

قد اختمؼ في "  :[ قاؿ1٢٧البقرة:]چ ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺپ  پ  
﮶   ۓے   ے  ۓ  چاألشير المعمكمات....كقكلو تعالى:  چ  ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

[ فجعؿ األىمة كميا مكاقيت لمحج، كلـ يخص الثبلثة أشير، كيجاب بأف ىذه  [18٢البقرة:
 ."اآلية عامة، كتمؾ خاصة، كالخاص مقدـ عمى العاـ

 

                                                           

 (.َِِ/ُ)الشككاني (ُ)
 (.ُّّٖ(، رقـ)ُْ/ّ) حيحو:ص أخرجو  البخارم في (ِ)
نما أمر بقتؿ عبد اهلل بف خطؿ مف بني تيـ بف غالب (ّ) -ألنو كػاف مسػمما فبعثػو رسػكؿ اهلل :قاؿ ابف إسحاؽ: كا 

كبعػث معػػو رجػبل مػػف األنصػار ككػػاف معػو مػػكلى لػو يخدمػػو ككػاف مسػػمما فنػػزؿ  ،مصػػدقا-صػمى اهلل عميػػو كسػمـ
فعػدا عميػو فقتمػو، ثػـ ارتػد  ،طعاما، كناـ فاستيقظ كلـ يصنع لو شيئامنزال فأمر المكلى أف يذبح تيسا كيصنع لو 

، فأمر بقتميما معو. -صمى اهلل عميو كسمـ -فكانتا تغنياف بيجاء رسكؿ اهلل ،مشركا، ككانت لو قينة كصاحبتيا
 (.ِٔ/ٓ)دالئل النبوةينظر: البييقي: 

( ، كمسػػػمـ فػػػي ُْٖٔ( ،رقػػػـ)ُٕ/ّاـ): بػػػاب دخػػػكؿ الحػػػـر كمكػػػة بغيػػػر إحػػػر صاااحيحو( أخرجػػػو  البخػػػارم فػػػي ْ)
 (.ُّٕٓ(، رقـ)ٖٗٗ/ِصحيحو: باب جكاز دخكؿ مكة بغير إحراـ)

 (.َِّ/ُ)الشككاني (ٓ)
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 ن:اخصيص العام وىو نوعت -5
ڃ  ڃ     چ  چ  چ   :(1)قولو تعاالى :مثل القرآنب القرآنخصيص ت - أ

يػػػػػدخؿ تحػػػػػت عمكمػػػػػو المطمقػػػػػة قبػػػػػؿ  چڃ چ  قكلػػػػػو:" :قػػػػػاؿ [228البقررررررة:]چ    چچ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  چ الػػدخكؿ، ثػػـ خصػػص بقكلػػو تعػػالى: 

، [4٢حرررررزاب:األ]چگ  گ  ڳ  ڳ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
فكجب بناء العاـ عمى الخاص، كخرجت مػف ىػذا العمػـك المطمقػة قبػؿ الػدخكؿ، ككػذلؾ خرجػت 

ككػػذلؾ خرجػػت  [4الطرر: :]چ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ىچ الحامػػؿ بقكلػػو تعػػالى: 
چې                              ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ اآليسػػػػػػة بقكلػػػػػػو تعػػػػػػػالى: 

 ."[4الط: :]
ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :(2)قولو تعالى :آخرمثال 

البقرة:]چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ   ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇچ  ڇ

ڱ  ڱ  چ :قكلو تعالى بدليؿ ألف أىؿ الكتاب مشرككف الكتابياتإنيا تعـ " :قاؿ [221

العمـ في كقد اختمؼ أىؿ  [30التوبة:]چ  ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
مف الجممة، ثـ جاءت  الكتابياتك  ،ىذه اآلية، فقالت طائفة: إف اهلل حـر نكاح المشركات فييا

ى  ائ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ آية المائدة 

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

كذىبت طائفة إلى أف  ،مف ىذا العمكـ  الكتابياتفخصصت  [5المائدة:]چ  یىئ  ىئ
كالمشركات، كيجاب عف قكليـ: إف  الكتابياتىذه اآلية ناسخة آلية المائدة، كأنو يحـر نكاح 

ما  آخركسكرة المائدة مف  ،ؿ مف نزؿأك ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة: بأف سكرة البقرة مف 
ؿ أىؿ الكتاب ك ايتن كقاؿ بعض أىؿ العمـ: إف لفظ المشرؾ ال ؿ ىك الراجح،ك نزؿ. كالقكؿ األ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ  :لقكلو تعالى

 [1البٌنة:]چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :، كقاؿ تعالى[105البقرة:]چ
كىك  ".كـ مخصكص بآية المائدة كما قدمناكعمى فرض أف لفظ المشركيف يعـ، فيذا العم

ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ  ، لقكلو تعالى:يا غير متبرجةممتزمة بدينتككف بشرط أف  الراجح

 .چۇئ
                                                           

 (.ِٗٔ/ُ) الشككاني (ُ)
 (.ِٕٓ/ُ) نفسو المصدر (ِ)
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ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ : (ُ)قولو تعالى :بالسنة مثل القرآنتخصيص - ب

قد خصص ىذا العمـك بمثؿ "  :قاؿ [1٧3البقرة:]چ    ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ
 . (ِ)"أحؿ لنا ميتتاف كدماف"ديث: ح

:األنعام]چ  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئچ :(ّ) وكذلك قولو تعالى

: حمؿ اآلية عمى ظاىرىا، أعني: العمكـ كما كرد مف المؤاخذة بذنب األكلىك " :قاؿ [164
الغير كالدية التي تحمميا العاقمة كنحك ذلؾ، فيككف في حكـ المخصص بيذا العمكـ كيقر في 

 ".مكضعو كال يعارض ىذه اآلية
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ :(ْ)قولو تعالى :الخاص قد يصير عاما مثل -6

 چۓ    ڭ   چقكلو: "  :قاؿ[ 151:األنعام]چ ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ ۆ  ۈ   ۈ   ۆۇ
: إف المأمكر بالتقدـ في أصؿ كضع ىذا الفعؿ كأنو كاف (ٓ)تقدمكا، قاؿ ابف الشجرم :أم

ارفع شخصؾ بالقياـ كتقدـ، كاتسعكا فيو حتى جعمكه لمكاقؼ  :تعاؿ: أم :قاعدا، فقيؿ لو
: إنو مف الخاص الذم صار عاما، كأصمو أف (ٔ)ي، كىكذا قاؿ الزمخشرم في الكشاؼكالماش

 ." َـّ يقكلو مف كاف في مكاف عاؿ لمف ىك أسفؿ منو، ثـ كثر كاتسع فيو حتى عى 
  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :(ٕ)تعالى قولو :قوال مثليرجح بين األ أحيانا -ٕ

ڈ    ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ

قالت طائفة: ف ،قد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه اآلية " :قاؿ [221البقرة:]چ  ڑژ  ژ    ڑ
فخصصت  ،ةمف الجممة، ثـ جاءت آية المائد الكتابياتإف اهلل حـر نكاح المشركات فييا ك 

                                                           

 (.ُٓٗ/ُ)الشككاني ( ُ)
، بػاب ساننو فػي كابػف ماجػو ،(، ِّٕٓ(، رقـ)ُٔ/َُ، باب مسند عبداهلل بف عمر)مسنده ( أخرجو  أحمد فيِ)

حػديث حسػف. كىػذا إسػناد ضػعيؼ لضػعؼ عبػد الػرحمف بػف  (، كقػاؿ شػعيب األرنػؤكط:ُّْ/ْالكبد كالطحاؿ)
، بػاب السانن الكبارى(، كالبييقػي فػي ُّّْرقػـ)كبقيػة رجالػو ثقػات رجػاؿ الصػحيح ،  زيد بف أسمـ كلكنو متابع

صااااااحيح الجااااااامع ني فػػػػػػي (، كصػػػػػػححو األلبػػػػػػأُُٗ(، رقػػػػػػـ)ّْٖ/ُالحػػػػػػكت يمػػػػػػكت فػػػػػػي المػػػػػػاء كالجػػػػػػراد)
 (.َُِ/ُ)الصغير

 (.ُِِ/ِ)الشككاني (ّ)
 (.َُِ/ِ)المصدر نفسو  (ْ)

ىك: ىبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني: المعركؼ بابف الشجرم البغدادم، كاف إمامان في النحك كالمغة ( (ٓ
كلد سنة:  ،تمؼ معناهمف كتبو : األمالي، كما اتفؽ لفظو كاخ كأشعار العرب كأياميا كأحكاليا كامؿ الفضائؿ،

 (.ْٕ/ٖ)األعالم(، كْٓ/ٔ)وفيات األعيانينظر:   ق، كدفف في داره ببغداد.ِْٓق،  كتكفي سنة: َْٓ
 (.ٖٕ/ِ) الكشاف (ٔ)
 (.ِٕٓ/ُالشككاني)( ٕ)
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كذىبت طائفة إلى أف ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة، كأنو يحـر  مف ىذا العمكـ، الكتابيات
كالمشركات كيجاب عف قكليـ: إف ىذه اآلية ناسخة آلية المائدة: بأف سكرة  لكتابياتانكاح 

 ".لراجحىك اؿ ك كالقكؿ األ ما نزؿ، آخركسكرة المائدة مف  ،نزؿؿ ما أك البقرة مف 
امرأة ثابت  أمر-صمى اهلل عميو كسمـ -أف النبي ": (ُ)ذو كِّ عى بنت مي  عي يِّ بى ر  العف  :كذلؾ قاؿك 

كلـ يرد ما يعارض ىذا مف المرفكع، بؿ  ،(ِ)"ربص حيضة كاحدة فتمحؽ بأىميابف قيس أف تت
 .عة كعدة الطبلؽ، كبو قاؿ الجميكركرد عف جماعة مف الصحابة كالتابعيف: أف عدة المختم

: كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ مف الصحابة كغيرىـ، كاستدلكا عمى ذلؾ بأف (ّ)قاؿ الترمذم
. كالحؽ ما ذكرناه، ألف ما كرد القرآففيي داخمة تحت عمـك المختمعة مف جممة المطمقات، 

 .(ْ)"القرآفيخصص عمـك -صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي 
نو ال إحتى : تبار بعموم المفظ ال بخصوص السببعاالقاعدة ب خذاً أخذ بالعموم األ -ٖ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  :قولو تعالى :مثليمتفت إلى سياؽ اآلية 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  چ قكلو:  " قاؿ [2٧0البقرة:]چڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ڀڀ

أم: ما لمظالميف أنفسيـ، بما كقعكا فيو مف اإلثـ لمخالفة ما أمر اهلل بو مف اإلنفاؽ في  چ
ينصركنيـ كيمنعكنيـ مف عقاب اهلل، بما ظممكا بو أنفسيـ،  چٺ  ٺ  چ  كجكه الخير،

مظالميف بأم تخصيص لما يفيده  السياؽ: أم: ما ل الحمؿ عمى العمـك مف غير ىلى كٍ األى ك 
 .(ٓ)"مظممة كانت مف أنصار

 :[ قاؿ3البقرة:]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ  :وكذلك قال في قولو تعالى
كاختار ابف جرير أف اآلية  لتي افترض عمييـ في طاعتو كسبيمو،أنفقكا في فرائض اهلل ا" 

                                                           

ذو بف عىٍفراء األنصارية مف بني عدم بف النجار: تزكجيا إياس بف البكير الميثي، ( (ُ بىيِّعي بنت ميعىكِّ فكلدت ىي الر 
،  (َُٖ/ٕ):أسد الغابةلو محمدا، ليا رؤية، ككانت مف المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضكاف. ينظر: 

 (.ُِّ/ٖ)اإلصابةك
المعجم (، كالطبراني في ُٔٔٓ(، رقـ)ِّٗ/ٓ: باب عدة المطمقة )السنن الكبرىأخرجو  النسائي في ( ِ)

(،  كأبك الحسف عمي ُٕٔ(، رقـ)ِٓٔ/ِْ) عف ربيعأبك سممة، كمحمد بف عبد اهلل بف ثكباف، : باب الكبير
صحيح أبي (، كصححو األلباني في ّّْٔ(، رقـ)ّٕٗ/ْ، باب المير) سننو بف عمر الدار قطني في 

 (.َّْ/ٔ)داوود
أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى الضػػرير الترمػػذم: الحػػافظ المشػػيكر أحػػد األئمػػة الػػذيف يقتػػدل بيػػـ فػػي عمػػـ  ( ىػػك:ّ)

لجػػامع كالعمػػؿ تصػػنيؼ رجػػؿ مػػتقف، كبػو كػػاف يضػػرب المثػػؿ، كىػػك: تمميػػذ أبػػي عبػػد اهلل الحػديث، صػػنؼ كتػػاب ا
 (.ِٖٕ/ْ)وفيات األعيانبترمذ. ينظر:  قِٕٗ: محمد بف إسماعيؿ البخارم، تكفي سنة

 (.ِٕٕ/ُالشككاني)( ْ)
 (.ّّّ/ُالمصدر نفسو )( ٓ)
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لحؽ مف غير فرؽ بيف النفقة عمى األقارب كغيرىـ، كصدقة عامة في الزكاة كالنفقات، كىك ا
أتـ الفرض كالنفؿ، كعدـ التصريح بنكع مف األنكاع التي يصدؽ عمييا مسمى اإلنفاؽ يشعر 

 .(ُ)"إشعار بالتعميـ
 :برز المالحظاتأالخالصة و 

الشككاني يميؿ كيرجح اإلماـ ف أ -رحميما اهلل -يفاإلمامبرز نقطة اختبلؼ بيف أ -ُ
كثير عنده خاصة في  كىذا ،كـ آخذا بقاعدة العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السببالعم

 البغكم. اإلماـعكس  ،أسباب النزكؿ
البغكم يذكر  اإلماـبينما  عنى العاـ ،الشككاني يرجح كيميؿ إلى الماإلماـ  أحيانا -ِ

 قكاؿ دكف ترجيح.األ
 اإلماـ بينما ،بغكمال اإلماـعند  في ىذا المبحث العاـ كالخاص المادة قميمة -ّ

الشككاني اإلماـ كىذا يعكس ما كاف عميو الشككاني تكسع كثيرا كفصؿ في بعض المكاضع، 
 .في تفسيره القرآفمف اىتماـ كبير في مباحث عمـك 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِْ/ُ) الشككاني( ُ)
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اإلمامين في الناسخ  عنداالتفاق واالختالف  أوجو :المبحث الخامس
 وفيو: والمنسوخ

   .تعريؼ النسخ  :الَ أو 
 .النسخ نكاعأ َا:ثاني
 .النسخمكاف  ثالثَا:
 .اإلماميف في آيات الناسخ كالمنسكخ عنداالتفاؽ كاالختبلؼ  أكجو رابعَا:
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 اإلمامين في الناسخ والمنسوخ عنداالتفاق واالختالف  أوجو
 أواًل: تعريف النسخ:

 :(ُ)البغوي قال اإلمامعند  -أ
 :فئاالنسخ في المغة شي"

كىك أف يحكؿ مف كتاب إلى كتاب  ،كمنو نسخ الكتاب ،بمعنى التحكيؿ كالنقؿ ىما:أحد
 ألنو نسخ مف المكح المحفكظ. ،منسكخ القرآففعمى ىذا الكجو كؿ 

فعمى  ذىبت بو كأبطمتو، :أم ،ت الشمس الظؿ: يككف بمعنى الرفع يقاؿ: نسخوالثاني
 ."د مف اآليةكبعضو منسكخا كىك المرا ،ناسخا القرآفىذا يككف بعض 

 : ِ))قال الشوكاني اإلمامعند  -ب
 "النسخ في كالم العرب عمى وجيين:

كمو منسكخا، أعني: مف  القرآف، كعمى ىذا يككف آخر: النقؿ، كنقؿ كتاب مف أحدىما 
ائ  ائ          ەئ   ەئ    ىچ :قكلو تعمىالمكح المحفكظ، فبل مدخؿ ليذا المعنى في ىذه اآلية، كمنو 

 [ أم: نأمر بنسخو.2٢الجاثٌة:]چوئ      وئ           
وىذا الوجو الثاني ينقسم إلى  ة، كىك المقصكد ىنا، اإلبطاؿ كاإلزال الوجو الثاني:

قامة  قسمين عند أىل المغة: أحدىما: مقامو، كمنو: نسخت  آخرإبطاؿ الشيء كزكالو كا 
كفي صحيح ،چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  الشمس الظؿ: إذا أذىبتو كحمت محمو، كىك معنى قكلو:

 .أم: تحكلت مف حاؿ إلى حاؿ (ّ)"لـ تكف نبكة قط إال تناسخت "ـ:مسم
كقكليـ: نسخت الريح األثر، كمف ىذا  آخر: إزالة الشيء دكف أف يقكـ مقامو والثاني 
 .أم: يزيمو [52الحج:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چتعالىقكلو المعنى 

 زمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أف ىذا قد كاف يقع في  (ْ)عبيد أبيركم عف 
 

                                                           

 (.ُّّ/ُالبغكم)( ُ)
 (.ُْٕ/ُ( الشككاني)ِ)
(، ِِٖٕ/ْ( جػػزء مػػف حػػديث عػػف عتبػػة بػػف غػػزكاف أخرجػػو  مسػػمـ فػػي صػػحيحو: بػػاب كتػػاب الزىػػد كالرقػػائؽ )ّ)

 (.ِٕٔٗرقـ)
أبك عبيد القاسـ بف سبلـ : كاف أبكه عبدان ركميان لرجؿ مف أىؿ ىراة، كاشػتغؿ أبػك عبيػد بالحػديث كاألدب ( ىك: ْ)

ككلي القضاء بمدينة طرسكس ثماني عشرة سػنة  كالفقو، ككاف ذا ديف كسيرة جميمة كمذىب حسف كفضؿ بارع،
ق. ِِِبالمدينة بعػد الفػراغ مػف الحػج، سػنة: :ق بيراة كتكفي بمكة، كقيؿَُٓككاف لو كقار كىيبة ، كلد سنة:

 (.ُٔ/ْ)وفيات األعيانينظر: 
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 .(ُ)فكانت تنزؿ عميو السكرة فترفع، فبل تتمى كال تكتب
انت تعدؿ سكرة أف سكرة األحزاب ك" -ارضي اهلل عني-كعائشة  ،ي  بى أي كمنو ما ركم عف 

 .(ِ)"البقرة في الطكؿ
 ثـ ،عمؿ بو: النسخ نسخ الكتاب، كالنسخ أف تزيؿ أمرا كاف مف قبؿ ي(ّ)قاؿ ابف فارس 

 انتسخوفقد ، ككؿ شيء خمؼ شيئا أخرلثـ تنسخ ب ،تنسخو بحادث غيره، كاآلية تنزؿ بأمر
الشمس الظؿ، كالشيب الشباب، كتناسخ الكرثة: أف يمكت كرثة بعد كرثة، كأصؿ  يقاؿ: نسخت

 . (ْ)كالقركف األزمنة لميراث قائـ، ككذا تناسخا
                                                     :في التعريفاالتفاق  جوأو 
في  الشككاني تكسع كثيران اإلماـ ف أال إ ،مف حيث المعنى ف في التعريؼااإلمام اتفؽ  
 .جد اختبلؼك االختبلؼ في التعريؼ فبل ي مف حيث ماأك  ،تكضيحو
 النسخ نواعأ :اَ ثاني

 :(ٓ)البغوي اإلمامعند  -أ
 .ؿكٍ ية عدة الكفاة بالحى آك  :قاربكصية لؤلية الآ :ط كينسخ الحكـ مثؿف يثبت الخأ -ُ
  .ية الرجـآ :كيبقى حكميا مثؿ ،تياك ف ترفع تبلأ -ِ
مثاؿ  ،ة كالحكـك رفع التبل :م، أصبل مف المصحؼ كمف القمكبأتيا ك ف ترفع تبلأ -ّ

رضي اهلل -مف الصحابة  أف قكمان  ": (ٔ)أمامة بف سيؿ بف حنيؼ أبيما ركم عف  :ذلؾ
 -النبي إلى  فغدكاچ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ إالفمـ يذكركا منيا  ،سكرةأكا قر قامكا ليمة لي -ـعني

                                                           

 (. ّٔ/ِ)تفسيره ككذلؾ القرطبي في ،عزاه ألبي عبيدك ( ٗٓ) الناسخ والمنسوخالنحاس في  ذكره( (ُ
(،  َُِِٕ(، رقػػػػـ)ُّْ/ّٓ: بػػػاب حػػػديث زر بػػػف حبػػػيش عػػػػف أبػػػي بػػػف كعػػػب)المسااااند( أخرجػػػو  أحمػػػد فػػػي ِ)

: بػاب المستدرك(، كالحاكـ فػي ُُِٕ(، رقـ)َْٖ/ٔ: باب نسخ الجمد عف الثيب) السنن الكبرىكالنسائي في 
(، كقػػػػػػاؿ صػػػػػػحيح اإلسػػػػػػناد كلػػػػػػـ يخرجػػػػػػاه، كابػػػػػػف حبػػػػػػاف فػػػػػػي ّْٓٓ(، رقػػػػػػـ)َِٓ/ِتفسػػػػػػير سػػػػػػكرة األحػػػػػػزاب)

التعميقاات الحساان عمااى (، كصػححو األلبػاني فػي ِْْٗ(، رقػـ)ْٕ/َُ(، ك)ِْْٖ(، رقػـ)ّٕ/َُ)صاحيحو
 (.ُِْْ(، رقـ)ِْٔ/ٔ(، ك)ُُْْ(، رقـ)ِْٓ/ٔ)صحيح ابن حبان

كػػاف إمامػػان فػػي عمػػـك شػػتى،  :أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا بػػف محمػػد بػػف حبيػػب الػػرازم المغػػكم( ىػػك: ّ)
 (.ُُٖ/ُ)وفيات األعيان: . ينظربالرم -رحمو اهلل تعالى-ق َّٗتكفي سنة: ،قنياكخصكصان المغة فإنو أت

 (.ٕٖٔ/ُ)مجمل المغة البن فارس ينظر: ( ْ)
 (.ُّْ/ُ( البغكم)ٓ)
بعػػاميف، كأتػػى بػػو أبػػكه  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-: أكسػػي، كلػػد قبػػؿ كفػػاة النبػػي ( ىػػك: أسػػعد بػػف سػػيؿ األنصػػارمٔ)

فحنكو ، كسماه باسـ جػده ألمػو أسػعد بػف زرارة، ككنػاه بكنيتػو، كدعػا لػو، كبػرؾ  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 
 (.ِّٔ/ُ)اإلصابة(، كُٔ/ٔأسد الغابة)ق. ينظر: ََُعميو، كتكفي سنة: 
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تمؾ سكرة رفعت ": -صمى اهلل عميو كسمـ -فأخبركه فقاؿ رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ
 .(ُ)"تيا كأحكامياك تبل

 :(ِ)قال الشوكاني اإلمامعند  -ب
ؾ معنى نسخ الحكـ إلى ، فكذلأخرلأصؿ النسخ مف نسخ الكتاب، كىك نقمو مف نسخة "

ا، إذ ىي في كمتي حالتييا خطي أكغيره إنما ىك تحكيمو إلى غيره، كسكاء نسخ حكميا 
 ة".منسكخ

 :االتفاق جوأو 
 .نكاع مف حيث المعنىف في األااإلمام اتفؽ
 االختالف: جوأو 
جز في النقاط أك الشككاني  اإلماـ ك ،البغكم رتبيا اإلماـف إذ إاختمفا في الترتيب  

 .كضحيا مف خبلؿ التفسيرك 
 النسخ مكان :ثالثاَ 
 :(ّ)البغوي قال اإلمامعند  -أ
 ".خباردكف األ امر كالنكاىيك األ النسخ إنما يعترض عمى"
 :(ْ)قال الشوكاني اإلمامعند  -ب
فأما األخبار  ،كاإلطبلؽ كالمنع كاإلباحة ،ال يككف ذلؾ إال في األمر كالنيي كالحظر "

 "ال منسكخفبل يككف فييا ناسخ ك 
 :االتفاق جوأو 

 .امر كالنكاىي كال يككف في االخبارك ف النسخ يككف في األأعمى ف ااإلماماتفؽ 
 :االختالف جوأو 

كف في الحظر كاالطبلؽ كالمنع نو يكأالشككاني  اإلماـذكر مكاف النسخ فاختمفا في 
 .البغكم في ذلؾ اإلماـكسكت  ،باحةكاإل

                                                           

ذكره ك   (،ِِٕ/ٓ) شرح مشكل اآلثارأبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة المعركؼ بالطحاكم:  أخرج نحكه( (ُ
(، كقاؿ ركاه أبك بكر األنبارم عف أبي أمامة مرفكعا، كفيو عبد اهلل بف صالح ِٗٓ/ ُ) تفسيره ابف كثير في

ك قاؿ: (، ِٔٓ/ُ)الدر المنثور(، كالسيكطي في ّٔ/ِ)تفسيرهكاتب الميث، كىك: ضعيؼ، كالقرطبي في 
حديث غير ( ّٕ/ٓ[ )في  بيان المعاني]مرتب حسب  ترتيب النزول عبد القادر بف مبل حكيش السيد

 .ىك: كركاتو مف الضعؼ بمكاف ال يصح الرككف إليو، ألف القـك مجيكلكف كالحديث ببل سندصحيح، ك 
 .(ُْٕ/ُ( الشككاني)ِ)
 (.ُّْ/ُالبغكم)( ّ)
 (.ُْٕ/ُالشككاني)( ْ)
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 ين في آيات الناسخ والمنسوخاإلمامعند االتفاق واالختالف  جوأو  :رابعاَ 
 :االتفاق في اآليات التي فييا ناسخ ومنسوخ جوأو :  الً أو 

 (ٖ)فيالمنسكخة ك  ،(ُ)مكاضع (ٕ)فيي اآليات الناسخة ف في سكرة البقرة فااإلمام اتفؽ
 .(ِ)مكاضع

 كميا األنعاـسكرة ف اآليات التي في أمع مبلحظة  ،(ّ)مكضعيف في األنعاـرة كفي سك 
 منسكخة.

 :يالتال كما في الجدكؿ مما اتفقا فييا عمى الناسخ كالمنسكخ كىي أمثمةسنذكر خمسة 
 المنسوخ الناسخ

ھ  ے  ے              ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہچ 

 144:البقرة]چۓ  ۓ  ﮲ 
]چ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ 

 115البقرة:

 185البقرة:]چ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ چ
 

ڈ   ڎڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڇ    ڇچ 

گ  گ              گک  ک  ک   گ  کڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ

 184البقرة:]چڳ  
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  چ آية الزكاة

 60التوبة:چۀ  ہ  ہ  ہ  
 21٢البقرة:چ   ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ چ

چ     ۇئەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئ  ائچ في نفس اآلية

 282البقرة:
پ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

چ  ائى  ى  ائ چكذلؾ ك    ڑچ ڀڀ

 282البقرة:
 

چ  ڇ   ڇ  چ عند البغكم آية القتاؿ 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     2٢التوبة:
ہ  ہ  ھ    چ  كعند الشككاني آية السيؼ

 5التوبة:چھ    ھ  ھ  ے  ے 

  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 

:األنعامچ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ    

15٢ 

                                                           

كىي مرقمة في السكرة كاالتي: أكالن اآليات الناسخة فػي  ،سنذكرىا ىنا إجماالن كاالكتفاء بما ذكر أعبله تفصيبل (ُ)
 (.ِٖٔ ،ِّٖ ،ِِٖ ،ِّٕ ،ِّْ ،ُٖٓ ، ُْْلبقرة )سكرة ا

 (.ِْٖ ،ِِٖ ،َِْ ،ُِٗ ،ُُٗ ،ُْٖ ،ُٕٗ ، ُُٓاآليات المنسكخة في سكرة البقرة )( ِ)
 (.ُٗٓ ،ُُْ)نعاـ اآليات المنسكخة في سكرة األ( ّ)
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 :االتفاق جوأو  برز المالحظات فيأ
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  چ       :تعالى قال -ُ

ڇ  ڍ  ڍ  چ  :قولو تعالىناسخة لالبغكم  اإلمام عندىذه اآلية [ 23٧البقرة:]چائ  

 .[4٢األحزاب:]چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک    ڑڈ  ژ   ژ چ :قولو تعالى ناسخوالشوكاني اإلمام وعند 

  .[241البقرة:]چک  
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   چ  :لناسخ قكلو تعالىالشككاني  اإلمامىناؾ ركايتاف عند  -ِ

 [180البقرة:]چائ  ەئ  ەئ      ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى
ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ :قكلو تعالىركاية زاد ، ك بآية المكاريث ركاية البغكم في اإلماماتفؽ مع 

 .[٧النساء:]    چ   ٻ  پ  
ڤ          ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿچ :قكلو تعالى -ّ

نيا منسكخة بآية السيؼ أعمى ف في ركاية لكؿ منيما ااإلمام[اتفؽ 1٢1البقرة:]چڤ    
 [ٓالتوبة:]چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ  :كىي قكلو تعالى

 [283البقرة:]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ چ    :قكلو تعالى -ْ
 ،نيا نسخت ما قبمياأ -رضي اهلل عنو- سعيد الخدرم بيأل االشككاني رأي اإلمامرد أك 

الجميؿ، ليس ىذا مف باب النسخ، فيذا  بياأقكؿ: رضي اهلل عف ىذا الصح :بقكلوعميو  بقكع
 تماف.مقيد باالئتماف، كما قبمو ثابت محكـ لـ ينسخ كىك مع عدـ االئ

 .لما قبميا البغكم ناسخة اإلمام كىي عند
البقرة:]چ ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ   :قكلو تعالى -ٓ

سباب النزكؿ أالراجح بدليؿ ك  ،كىك رأم الجميكر ،نيا منسكخةأعمى ف ااإلماماتفؽ  [284
خ ال يرد عمى ألف النس ،قاؿ بعضيـ اآلية غير منسكخة" :اؿقف  االبغكم رأي اإلمامرد أك ك 

 .(ُ)"خبر ال يرد عميو النسخچ ڈڎ  ڎ    ڈ   چ :كقكلو ،اإلخبار إنما يرد عمى األمر كالنيي
 .(ِ)نيا منسكخةأجح ر ك  ،قكاؿأربعة أالشككاني اإلماـ رد أك ك 
 

                                                           

 (.ّٓٓ/ُالبغكم)( ُ)
 (.َّٓ/ُالشككاني)( ِ)
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 :االختالف جوأو  :ثانياً 
 يتان ىي: آفي البقرة البغوي في اآليات الناسخة  اإلمامبو  اختصما  - أ
ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀچ : لىقولو تعا - ُ

 .[182البقرة:]چٺ    
 [.1٢1البقرة:چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : قولو تعالى -ِ
 :بثبلث آيات ىي اختصكفي اآليات المنسكخة  
]چىئ    ىئ  ی  ی       ىئوئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئچ : قولو تعالى  -ُ

 [181ة:البقر

 .نيا محكمةإ :كقيؿ[ 184البقرة:]چ ڄڄ  ڄچ  : قولو تعالى -ِ

.[1٢0البقرة:]چ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ  : قولو تعالى  -ّ
 :مالحظة

التي  ناسخة لآلية ،كمنسكخة ،البغكم ناسخة اإلمامعند (ُُٗ)اآلية في سكرة البقرة رقـ
مة، كأنو ال يجكز القتاؿ في الحـر إال بعد أف محكبأنيا  ، كأرلكمنسكخة بآية السيؼ ،قبميا

إنيا لـ ": -صمى اهلل عميو كسمـ -قكلوبدليؿ دفعو بالمقاتمة لو،  يتعدل بالقتاؿ فيو، فإنو يجكز
نما أحمت لي ساعة مف نيار  . (ُ)"تحؿ ألحد قبمي، كا 

 .بشيءالبغكم  اإلماممـ ينفرد ف األنعاـسكرة ما في أك  
 : وكانيالش اإلمامبو  اختصما  - ب

 :بثالث آيات ىي اختصاآليات الناسخة في سورة البقرة 
 .[221البقرة:]چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :قولو تعالى -ُ
البقرة:]چٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٱ  ٻ  ٻچ : قولو تعالى  -ِ

238]. 
 .[285البقرة:]چۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ۓھ  ے   ےچ : قولو تعالى  -ّ
 .(ِ)مكضعان ( ُُ)في اآليات المنسكخة ب البقرة في سكرة  اختصك 
  .(ّ)خمسة مكاضعب األنعاـفي سكرة  اختصك 
 

                                                           

 .ِق (ُُِخريجو في مبحث العاـ كالخاص، )سبؽ ت( ُ)

 (.ُِٕ ،ِٔٓ ،ِْٓ ،ُِْ ،ِّٖ ،ِِٖ ،ُِٕ ،ُِٔ ،ُُٗ ،َُٓ ، ّ)ىي: ( ِ)
 (.ُُِف، افييا مكضع ٗٔ ،ٖٔ ، ٔٔ)ىي:  (ّ)
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 :برز المالحظاتأ
 .منسكخة األنعاـكؿ اآليات في  -ُ
 :محكمة كىي أك ،نيا منسكخةأيف عمى اإلمامىناؾ آيات مختمؼ فييا عند  -ِ
 :ىما الشوكاني في موضعين اإلمامفق مع ربع مواضع اتأالبغوي  اإلمامعند  :الً أو 
اجح الر  [184البقرة:]چ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ  :قكلو تعالى - أ

 نيا منسكخة.أيف اإلمامفييا عند 
                                                           چ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  :قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى -ب 

 .نيا منسكخةأ[الراجح 284البقرة:]
 :بموضعين ىما اختصو 
 .[184البقرة:]چ ڄڄ  ڄچ  :قكلو تعالى -ُ
 .[1٢0البقرة:]چ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ  :قكلو تعالى -ِ

 :منسوخة أونيا محكمة أالشوكاني عمى  اإلماماآليات المختمف فييا عند  :ثانياً 
ربعة أفي  اختصك  ،آنفا يفالمذككر  ،مكضعيففي البغكم في البقرة  اإلماماتفؽ مع 
 مكاضع ىي :

 .نيا محكمةأ[ رجح 1٢4البقرة:]چ    ڑژ  ڑ  چ :لىقكلو تعا  -ُ
 .[ 21٢البقرة:]چ   ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئچ  :كقكلو تعالى  -ِ
 .نيا محكمةأ[الراجح 256البقرة:]چ  ىئی  جئ    حئ  مئچ      :قكلو تعالى  -ّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ  :قكلو تعالى  -ْ

 .نيا منسكخةأما قاؿ الشككاني راجح كالمشيكر كال [240البقرة:]چ  ڃڄ  ڄ  ڃ
                             ﮴  ﮵  ﮶       چ :قكلػػػػو تعػػػػػالى بموضاااااع واحاااااد ىاااااو األنعااااامفاااااي ساااااورة  اخااااتصو 

 نيا منسكخة.                                                أالراجح عنده  [141:األنعام]چ  ﮸﮷
  الخالصة:

كىك ما يبدك كاضحا مف خبلؿ  يما،يكثيرا في تفسير ف بالناسخ كالمنسكخ ااإلمام اىتـ
-البغكم  اإلماـكثر مف أ الذم تكسع الشككاني اإلماـما أكرده ،كالكفة ىنا ترجح  األمثمة

 .                                          في ىذا المبحث –رحميما اهلل 
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 مثالامين في األعند اإلم االتفاق واالختالف أوجو :المبحث السادس

 :وفيو مطمبان 
 .مثاؿاالتفاؽ عند اإلماميف في األ أكجو :لوالمطمب األ 

 .مثاؿعند اإلماميف في األ االختبلؼ أكجو :المطمب الثاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-126-
 

 مثالين في األاإلمامعند  االتفاق أوجو :لوالمطمب األ 
 مثاؿ. لى تعريؼ األشير إأ مثاؿعند اإلماميف في األ االتفاؽ أكجو البدء في قبؿ

ؿ  يد صحيح ـ أىصؿـ كالثاء كىالبليالم،ك ميثيؿه ك  ،ًمثىاًؿ أىٍمًثمىةه جمع  :في المغة لاثَ تعريف المَ 
بَّمىا احدك ى نهي، كىاٍلًمٍثؿي كىاٍلًمثىاؿي في معري يظً اظىرىًة الشٍَّيًء ًلمشٍَّيًء. كىذا ًمٍثؿي ىذا، أم نى مينى عم . كىري

ًثيؿه كىشىًبيوو  : اٍلًمٍثؿي أيض، قالكا مى ثىؿي ًشٍبوو كىاٍلمى . (ُ)ا، كىشىبىوو كى

المثؿ: قكؿ سائر في عرؼ الناس " :البغكم بقكلوعرفيا االصطبلح كما في مثاؿ كاأل 
 .(ِ)"السبعة القرآفيعرؼ بو معنى الشيء كىك أحد أقساـ 

تشبيو شيء بشيء في حكمو، كتقريب المعقكؿ مف و: "لك قب (ّ)ـيِّ ابف القى  اكعرفي
 .(ْ)"خر، كاعتبار أحدىا باآلخرمف اآل أحد المحسكسيف أكلمحسكس، ا

كذلؾ في مطمبيف عمى النحك  ،مثاؿيف كاختبلفيما في األاإلمامكرد اتفاؽ أكبعد ىذه التعاريؼ 
 التالي:

 : مثال عند اإلمامين في األ االتفاق أوجو
 :مكاضع ىيسبعة في سكرة البقرة في مثاؿ ف في األااإلماماتفؽ 
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  :قال تعالى :لوثال األ الم

 [18-1٧البقرة:]چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
قد نارا في ليمة مظممة أك مثميـ في نفاقيـ كمثؿ رجؿ " :(ٓ)لقاالبغوي  اإلمامعند  :الً أو 

ىك كذلؾ إذا طفيت ناره فبقي في  كرأل ما حكلو فاتقى مما يخاؼ فبينا ،في مفازة فاستدفأ
كناكحكا  ،ـأكالدىظممة طائفا متحيرا فكذلؾ المنافقكف بإظيار كممة اإليماف أمنكا عمى أمكاليـ ك 

كقيؿ:  لخكؼ،فذلؾ نكرىـ فإذا ماتكا عادكا إلى الظممة كا ،المؤمنيف ككارثكىـ كقاسمكىـ الغنائـ
 انظركنا نقتبس مف نكركـ، :يف آمنكاكف لمذكقيؿ: في القيامة حيث يقكل ذىاب نكرىـ في القبر،

فضرب النار -صمى اهلل عميو كسمـ -كقيؿ: ذىاب نكرىـ بإظيار عقيدتيـ عمى لساف النبي 
                                                           

 (.5/296معجم مقاييس المغة ) :ينظر: أحمد بف فارس( ُ)
يػد األمػر كالنيػي كالتبشػير كاإلنػذار كضػرب األمثػاؿ كتعد)كأمػا األقسػاـ السػبعة فػي القمػرآف فيػي (.ٖٔ/ُالبغكم)(ِ)

 (.ٓٓ/َُ(. ينظر: تفسير القرطبي)نعـ كأنباء قركف
ق، فػػي دمشػػؽ، ُٕٓق فػػي دمشػؽ، كتػػكفي سػنة:ُٗٔىػك: محمػػد بػف أبػػي بكػر بػػف أيػكب الدمشػػقي: كلػػد سػنة:( ّ)

شيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شيء مف أقكالو، ككاف مف أبرز تبلميذه كىك: الػذم عمى تتممذ 
جف معو في قمعة دمشؽ، كأطمؽ بعد مكت ابف تيمية، لو كثير مػف المؤلفػات منيػا: ىذب كتبو كنشر عممو، كس

 (.ٔٓ/ٔاألعالم) (، كُّْ/ِ)البدر الطالع. ينظر : اليدم، كأعبلـ المكقعيف كبدائع الفكائد
 (.ُُٔ/ُ) أعالم الموقعين عن رب العالمينابف قيـ الجكزية:  (ْ)
 (.ٖٔ/ُالبغكم)( ٓ)
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لكف عبر بإذىاب النكر عنو ألف النكر نكر كحرارة فيذىب  ،ثـ لـ يقؿ أطفأ اهلل نارىـ ،مثبل
 ."نكرىـ كتبقى الحرارة عمييـ

ضرب اهلل ىذا المثؿ لممنافقيف لبياف أف ما " :(1)اني قالالشوك اإلمامعند  :ثانياً 
، كمثؿ المستكقد اإلسبلـيظيركنو مف اإليماف مع ما يبطنكنو مف النفاؽ ال يثبت ليـ بو أحكاـ 

كال تنفعو تمؾ اإلضاءة اليسيرة، فكاف بقاء  ،الذم أضاءت ناره ثـ طفئت، فإنو يعكد إلى الظممة
نما كصفت ىذه النار المستكقد في ظممات ال يبصر ك بقاء المنافؽ في حيرتو كتردده. كا 

ألف الباطؿ كذلؾ تسطع ذكائب ليب ناره لحظة ثـ تخفت.  ،باطؿ اباإلضاءة مع ككنيا نار 
كمنو قكليـ: لمباطؿ صكلة ثـ يضمحؿ، كقد تقرر عند عمماء الببلغة أف لضرب األمثاؿ شأنا 

بات الدقائؽ، كليذا استكثر اهلل مف ذلؾ في عظيما في إبراز خفيات المعاني، كرفع أستار محج
 يكثر مف ذلؾ في مخاطباتو كمكاعظو،-صمى اهلل عميو كسمـ -كتابو العزيز، ككاف رسكؿ اهلل 

قات، كاحتج ك ت مف األقاؿ ابف جرير: إف ىؤالء المضركب ليـ المثؿ ىاىنا لـ يؤمنكا في كق
كقاؿ  ، (ِ)[8البقرة:]چڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ ڤ  ڤ      ڦ چ : بقكلو تعالى

ابف كثير: إف الصكاب أف ىذا إخبار عنيـ في حاؿ نفاقيـ ككفرىـ، كىذا ال ينفي أنو كاف 
ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  چ  حصؿ ليـ إيماف قبؿ ذلؾ، ثـ سمبكه كطبع عمى قمكبيـ كما يفيده قكلو:

كصح ضرب مثؿ ير: قاؿ ابف جر ،(3)[3المنافقون:]چڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : تعالى الجماعة بالكاحد كما قاؿ

ژ  چ ، كقاؿ تعالى: (ْ)أم كدكراف عيني الذم يغشى عميو مف المكت [20محمد:]چ  ڤڤ

-كعف ابف عباس .[5الجمعة:]چ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک     گ     گ  گ
قاؿ: ىذا مثؿ ضربو چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ لو تعالى: قاؿ في قك  -رضي اهلل عنيما

، فيناكحيـ المسممكف كيكارثكنيـ كيقاسمكنيـ الفيء، فمما اإلسبلـاهلل لممنافقيف، كانكا يعتزكف ب
 -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس  ك  .(ٓ)"ؤهضالنار  صاحبى  بى مى ماتكا سمبيـ اهلل العز كما سى 

   چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ قكلو:  في
 

                                                           

 (.ٓٓ/ُالشككاني) (ُ)
 (.ُّٓ/ُ) تفسير ابن جرير( ينظر: ِ)
 (.ٕٗ/ُ)تفسير ابن كثير( ينظر:  ّ)
 (.ُّٖ/ُ) تفسير ابن جرير( ينظر: ْ)

، (ُٖٓ(، رقػػػـ)َٓ/ُ)تفسااايره (، كابػػػف أبػػػي حػػػاتـ فػػػيّٕٖ(، رقػػػـ)ُِّ/ُ)تفسااايرهأخرجػػػو  ابػػػف جريػػػر فػػػي ( ٓ)
 .سف إسناده ( كحُُِ/ُ)الصحيح المسبور من التفسير بالمأثوركحكمت بف بشير في تفسيره 
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ضربو اهلل مثبل لممنافؽ، كقكلو: ذىب اهلل بنكرىـ قاؿ: أما النكر فيك إيمانيـ الذم "قاؿ: 
 .(ُ)"ممكف بو، كأما الظممة فيك ضبلليـيتك

 فأؿ في ىذه اآلية بالمنافقيف إاٌل يف متفقيف في ضرب المثاإلمامفي ىذا المثاؿ نجد  
  .يةقكاؿ في شرح اآلأرد عدة أك الشككاني تكسع ك  اإلماـ 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :قال تعالى: المثال الثاني

  .[1٢البقرة:]چچ  چ  چ    چڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ
يِّبو  أكچ " :(ِ)البغوي قال اإلمامعند  :الً أو  كىذا مثؿ  ،(ّ)أم كأصحاب صيب چ كىصى

ف شئت بأىؿ  ،مستكقدإف شئت مثميـ بال آخرضربو اهلل تعالى لممنافقيف بمعنى  آخر كا 
كقفكا متحيريف،  :أم [20البقرة:]چ ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ الصيب....

فاهلل تعالى شبييـ في كفرىـ كنفاقيـ بقكـ كانكا في مفازة في ليمة مظممة أصابيـ مطر فيو 
ظممات مف صفتيا أف السارم ال يمكنو  المشي فييا، كرعد مف صفتو أف يضـ السامعكف 

عيـ إلى آذانيـ مف ىكلو، كبرؽ مف صفتو أف يقرب مف أف يخطؼ أبصارىـ كيعمييا مف أصاب
ألنو  ،القرآفشدة تكقده، فيذا مثؿ ضربو اهلل لمقرآف كصنيع الكافريف كالمنافقيف معو، فالمطر 

مف ذكر الكفر كالشرؾ،  القرآفكما أف المطر حياة األبداف، كالظممات ما في  (ْ)افنى حياة الجى 
ما خكفكا بو مف الكعيد، كذكر النار كالبرؽ ما فيو مف اليدل كالبياف كالكعد كذكر  كالرعد

ألف اإليماف عندىـ  ،مخافة ميؿ القمب إليو القرآفالجنة. كالكافركف يسدكف آذانيـ عند قراءة 
ضربو  ؿه ثى ىذا مى  :كقيؿ ،يبير قمكبيـ القرآف :أم  چ ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍ چكالكفر مكت  ،كفر

ما فيو مف الببلء كالمحف، كالرعد: ما فيو مف الكعيد  :كالظممات اإلسبلـ :بلـ فالمطراهلل لئلس
يعني أف  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ما فيو مف الكعد كالكعيد  :ة، كالبرؽخر ؼ في اآلك اكالمخ

   ." چ چ  چ  چ  چببلء كشدة ىربكا حذرا مف اليبلؾ  اإلسبلـا في أك المنافقيف إذا ر 

ٱ  ٻ     چ ؿ ك عطؼ ىذا المثؿ عمى المثؿ األ" :(ٓ)قالالشوكاني  اإلمامعند  :ثانياً 

 أكيـ بيذا مثم :قصد التخيير بيف المثميف: أمبحرؼ الشؾ ل [1٧البقرة:]چٻ  ٻ  ٻ    
 ىذا، 

                                                           

(،  كحكمػت ِٖ/ُ)الادر المنثاور(، كالسػيكطي فػي ّٖٗ(، رقػـ)ِِّ/ُ)تفسايرهأخرجو  بنحكه ابف جريػر فػي ( ُ)
 ( كحسف إسناده .ُُّ/ُ)الصحيح المسبور من التفسير بالمأثوربف بشير في تفسيره 

 (.ٗٔ/ُالبغكم)( ِ)
 .(1/534لسان العرب)نزؿ. ينظر: المراد بالصيب: المطر، كاشتقاقو مف صاب يصكب: إذا : الصيب( ّ)
 (.ّٓٔ/ّْ)تاج العروسالجناف: ىك: القمب. ينظر:  ( ْ)
 (.ٔٓ/ُالشككاني)( ٓ)
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ىك المطر ضرب مثمو في  :كصيب أكقاؿ:  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس 
يكاد البرؽ يخطؼ أبصارىـ يقكؿ: يكاد  تخكيؼ :: فيو ظممات يقكؿ ابتبلء: كرعد كبرؽالقرآف
 .(ُ)"يدؿ عمى عكرات المنافقيف القرآفمحكـ 
كىك مثؿ  ،قاؿ: ىك المطر ،كصيب أك"قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس ك 

لممنافؽ في ضكئو يتكمـ بما معو مف كتاب اهلل مراءاة الناس، فإذا خبل كحده عمؿ بغيره فيك 
أما الظممات: فالضبلالت. كأما البرؽ: فاإليماف، كىـ أىؿ في ظممة ما أقاـ عمى ذلؾ. ك 

ذا أظمـ عمييـ: فيك رجؿ يأخذ بطرؼ الحؽ  .(ِ)"زهك اال يستطيع أف يج الكتاب، كا 
  .يفاإلماممف بعضو بيف  اكقريب اتفاؽ كاضحااليظير كفي ىذا المثاؿ 
ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :قال تعالى: المثال الثالث 

 . [1٧1البقرة:]چچ             چ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ
ٹ  ڤ  چ ضرب اهلل مثبل فقاؿ جؿ ذكره:  ": (3)قالالبغوي  اإلمامعند  :الً أو 

معناه مثمؾ يا  ،صكت الراعي بالغنـ :كالنعيؽ كالنعؽ  چڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ 
كمثؿ الراعي الذم ينعؽ بالغنـ،  -عزكجؿ -اهللكمثؿ الكفار في كعظيـ كدعائيـ إلى  ،محمد

 چڄ  ڄ   چ كىي ال تسمع ،كقيؿ مثؿ كاعظ الكفار كداعييـ معيـ كمثؿ الراعي ينعؽ بالغنـ
چ  فأضاؼ المثؿ إلى الذيف كفركا لداللة الكبلـ عميو كما في قكلو تعالى چ  ڄڄ چ صكتا

ـ كال تعقؿ ما كال تفي ،معناه كما أف البيائـ تسمع صكت الراعي [82ٌوسف:]چڱ  ڱ  
يقاؿ ليا، كذلؾ الكافر ال ينتفع بكعظؾ إنما يسمع صكتؾ. كقيؿ: معناه: كمثؿ الذيف كفركا في 
قمة عقميـ كفيميـ عف اهلل كعف رسكلو كمثؿ المنعكؽ بو مف البيائـ التي ال تفقو مف األمر 

في كبلـ  شو افيككف المعنى لممنعكؽ بو كالكبلـ خارج عف الناعؽ كىك فى  ،كالنيي إال الصكت
فبلف يخافؾ كخكؼ  :يفعمكف ذلؾ كيقبمكف الكبلـ إليضاح المعنى عندىـ، يقكلكف ،العرب

 ،[٧6القصص:]چڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ   چ كخكفو مف األسد. كقاؿ تعالى  :األسد، أم
نما العصبة تنكء بالمفاتيح كال  :معناه مثؿ الذيف كفركا في دعاء األصناـ التي ال تفقو :كقيؿ :كا 

ؿ كمثؿ الناعؽ بالغنـ فبل ينتفع مف نعيقو بشيء غير أنو في غناء مف الدعاء كالنداء، تعق

                                                           

(، َِّ(، رقػػػـ)ٕٓ/ُ)تفسااايره(، كابػػػف أبػػػي حػػػاتـ فػػػي ْْٓ، رقػػػـ)(ّْٗ/ُ)تفسااايرهأخرجػػػو  ابػػػف جريػػػر فػػػي  (ُ)
 حسف إسناده .( ك ُُٔ/ُ)الصحيح المسبور من التفسير بالمأثوركحكمت بف بشير في تفسيره 

 .( كعزاه البف المنذرِٖ/ُ) تفسيره(، كالسيكطي في ّْٓ، رقـ)(ّْٔ/ُ)تفسيرهأخرجو  ابف جرير في  (ِ)
 (.ُُٖ/ُالبغكم) (ّ)
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ک   ک  چ كذلؾ الكافر ليس لو مف دعاء اآللية كعبادتيا إال العناء كالببلء كما قاؿ تعالى 

 .[14فاطر:]چ     ڳک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ
ثاف كمثؿ الذم يصيح في جكؼ ك معنى اآلية كمثؿ الذيف كفركا في دعاء األ :كقيؿ

الجباؿ فيسمع صكتا يقاؿ لو: الصدل ال يفيـ منو شيئا، فمعنى اآلية كمثؿ الذم ينعؽ بما ال 
چ تقكؿ العرب لمف ال يسمع كال يعقؿ: كأنو أصـ  چڃ    ڄچ  يسمع منو الناعؽ إال دعاء كنداء

 ". چچ     ڃ  چ  چعف اليدل ال يبصركنو  چڃ  چعف الخير ال يقكلكنو  چڃ  
فيو   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   چ  قكلو:" :(ُ)قالالشوكاني  اإلمامعند  :ثانياً 

 ،بالراعي الذم ينعؽ بالغنـ-صمى اهلل عميو كسمـ -تشبيو كاعظ الكافريف كداعييـ كىك محمد 
 اءي رَّ كالفى ، (ِ)اجي جَّ اإلبؿ فبل تسمع إال دعاء كنداء، كال تفيـ ما يقكؿ، ىكذا فسره الزَّ  أك
وً يٍ كى يبى كسً ،(ّ)

نما شبيكا (ْ) ، كبو قاؿ جماعة مف السمؼ. قاؿ سيبكيو: لـ يشبيكا بالناعؽ، كا 
كمثؿ الذيف كفركا كمثؿ الناعؽ كالمنعكؽ بو مف  ،بالمنعكؽ بو، كالمعنى: مثمؾ يا محمد!

بو ري طٍ كقاؿ قي  ،البيائـ التي ال تفيـ، فحذؼ لداللة المعنى عميو
كفركا في  مثؿ الذيف :المعنى: (ٓ)

كىك ال يدرم أيف ىي. كبو  ،األصناـ كمثؿ الراعي إذا نعؽ بغنمو :يعني :دعائيـ ما ال يفيـ

                                                           

 (.ُْٗ/ُالشككاني)( ُ)
حسف االعتقاد،  ،إبراىيـ بف محمد بف السرل الزجاج النحكم: كاف مف أىؿ العمـ باألدب كالديف المتيف( ىك: ِ)

كقد ، ق ببغداد، كقيؿ: غير ذلؾَُّتكفي سنة:معانى القرآف، كلو مؤٌلفات حساف في األدب،  صاحب كتاب
 بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة السيكطي:ك (، ْٗ/ُ) وفيات األعيانينظر:  أناؼ عمى ثمانيف سنة.

(1/411.) 
الككفي مكلى بف أسد، كقيؿ مكلى بني ىك: يحيى بف زياد بف عبد اهلل األسممي: المعركؼ بالفراء، الديممي ( ّ)

منقر، قيؿ لو الفراء، ألنو كاف يفرم الكبلـ، كاف أبرع الككفييف كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب كلد بالككفة  
ق في طريؽ مكة، كعمره َِٕكانتقؿ إلى بغداد، لو كثير مف المصنفات منيا معاني القرآف،  كتكفي سنة: 

 (.2/333) بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاةك (، ُٕٔ/ٔ)وفيات األعيان ثبلث كستكف سنة. ينظر:
مكلى بني الحارث بف ،  أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، الممقب سيبكيو: كسيبكيو معناه رائحة التفاح( ىك: ْ)

أعمـ المتقدميف أصمو مف البيضاء مف أرض فارس، كنشأ بالبصرة، كاف  كعب، ثـ آؿ الربيع بف زياد الحارثي،
وفيات  ق كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر:َُٖتكفي في شيراز سنة:، كالمتأخريف بالنحك، كلـ يكضع فيو مثؿ كتابو

 (.2/229) بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، ك(ّْٔ/ّ )األعيان
عة مف محمد بف المستنير بف أحمد البصرم، المعركؼ بقطرب: أخذ األدب عف سيبكيو كعف جما( ىك: ٓ)

العمماء البصرييف، ككاف حريصا عمى االشتغاؿ كالتعمـ، ، كقطرب: لقب لو، كمعناه  اسـ دكيبة ال تزاؿ تدب 
وفيات : ق. ينظرَِٔكتكفي سنة: إعراب القرآن،كال تفتر ككاف مف أئمة عصره، مف مصنفاتو: 

 (.ِِْ/ُوالنحاة )بغية الوعاة في طبقات المغويين ك (،ُِّ/ْ)األعيان
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قاؿ ابف جرير الطبرم ....كالعرب تضرب المثؿ براعي الغنـ في الجيؿ كيقكلكف: أجيؿ مف 
 .(ُ)"راعي ضأف

 .اكاضح-رحميما اهلل  -يفاإلمامعند تفاؽ االيظير في ىذا المثاؿ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   چ  :قال تعالى: الرابعالمثال 

  یۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 .[264:البقرة]چجب  حب  خب  مب  ىب       يئی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئ
الحجر چۈئ        ېئ    چمثؿ ىذا المرائي  :أم" :(ِ)البغوي قال اإلمامعند  :الً أو 

كمف جعمو كاحدا فجمعو صفي  ،مس، كىك كاحد كجمع، فمف جعمو جمعا فكاحده صفكانةاألم
ىئ    چالمطر الشديد العظيـ القطر چېئ  ىئ  ىئ  چ عمى الصفكاف  :أمچېئ   چ 

فيذا مثؿ ضربو  ،أم أممس، كالصمد الحجر الصمب األممس الذم ال شيء عميو چ  یی
ي الناس في ائمؤمف الذم يمف بصدقتو كيؤذم كير كال ،لنفقة المنافؽ كالمرائي -تعالى -اهلل

فإذا كاف يكـ القيامة بطؿ كمو  ،الظاىر أف ليؤالء أعماال كما يرل التراب عمى ىذا الصفكاف
كما أذىب الكابؿ ما عمى الصفكاف مف التراب فتركو  -عز كجؿ-ألنو لـ يكف هلل  ،كاضمحؿ
مما كسبكا كعممكا في عمى ثكاب شيء  :أمچ  يئی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئچ صمدا 
 .چجب  حب  خب  مب  ىبچ الدنيا

ىذا المنفؽ بصفكاف عميو  -سبحانو -اهلل ؿى ثَّ مى " :(ّ)الشوكاني قال اإلمامعند  :ثانياً 
التراب يظنو الظاف أرضا منبتة طيبة، فإذا أصابو كابؿ مف المطر أذىب عنو التراب كبقي 

لؾ ىذا المرائي، فإف نفقتو ال تنفعو، كما صمدا، أم: أجرد نقيا مف التراب الذم كاف عميو، فكذ
ی    ی  جئ   حئ  مئ    یچ  ال ينفع المطر الكاقع عمى الصفكاف الذم عميو تراب، قكلو:

الكابؿ: المطر الشديد قاؿ: "عف قتادة قاؿ:   ....أم: ال ينتفعكف بما فعمكه رياء، چ  يئىئ
عمى شيء مما كسبكا يكمئذ، كما  كىذا مثؿ ضربو اهلل ألعماؿ الكفار يكـ القيامة، ال يقدركف

 .(ْ)"لحجر ليس عميو شيء، أنقى مما كافترؾ ىذا المطر ىذا ا
 .اكبين ايف في المثاؿ كاضحاإلماماتفاؽ يظير كذلؾ 

                                                           

 (.ُّّ/ّ)تفسير ابن جريرظر:  ين( ُ)

 (.ِّٔ/ُالبغكم) (ِ)
 (.ِّٕ/ُالشككاني)( ّ)
( كعزاه البف حميد كابف ْٓ/ِ) تفسيره، كالسيكطي في (ََْٔ(، رقـ)ِٔٓ/ٓ)تفسيرهأخرجو  ابف جرير في  (ْ)

 ( كصحح إسناده ُُٔ/ُ)الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورجرير، كحكمت بف بشير في تفسيره 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  :قال تعالى: المثال الخامس

ٹ     ٹپ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 [. 265البقرة:]چ  ڤ  ڤ  ڤ  
لعمؿ المؤمف المخمص  -تعالى -ىذا مثؿ ضربو اهلل" :(ُ)البغوي قال اإلمامعند  :الً أو 

كثر، كذلؾ  أك المطر ؿَّ كال تخمؼ سكاء قى  ،فيقكؿ: كما أف ىذه الجنة تريع في كؿ حاؿ
كثرت، كذلؾ  أكنفقتو  تٍ مَّ كال يؤذم سكاء قى  ،ف  مي عؼ اهلل صدقة المؤمف المخمص الذم ال يى اضيي 

 ".أف الطؿ إذا كاف يدكـ يعمؿ عمؿ الكابؿ الشديد
عف قتادة قاؿ: ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المؤمف " :(ِ)الشوكاني قال اإلمامعند  :ثانياً 

ف، إف أصابيا يقكؿ: ليس لخيره خمؼ، كما ليس لخير ىذه الجنة خمؼ، عمى أم حاؿ كا
ف أصابيا طؿ ،كابؿ  .(ّ)"كا 

 .اكبين اكاضح- رحميما اهلل-يف اإلماماتفاؽ ظىيىرى اؿ كذلؾ في ىذا المث 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قال تعالى:: المثال السادس

ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    

  .[266البقرة:]چژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک      ژڈ
ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المنافؽ كالمرائي يقكؿ: "  :(ْ)بغوي قالال اإلمامعند  :الً أو 

ضعؼ  أكعممو في حسنو كحسف الجنة ينتفع بو كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة، فإذا كبر 
 ،فصار أحكج ما يككف إلييا ،كأصاب جنتو إعصار فيو نار فاحترقت ،د ضعاؼالأك كصار لو 

كلـ يجد ىك ما يعكد بو  ،صبلحيا لصغرىـعف إ أكالدهكضعؼ عف إصبلحيا لكبره كضعؼ 
ما يعكدكف بو عميو فبقكا جميعا متحيريف عجزة ال حيمة بأيدييـ، كذلؾ  أكالدهكال  ،أكالدهعمى 

رضي -قاؿ عمر ، كال تكبة كال إقالة ا،ليم ال مغيث  عمؿ ىذا المنافؽ كالمرائي حيفيبطؿ اهلل
ڦ  چ  :فيمف تركف ىذه اآلية نزلت": -مـصمى اهلل عميو كس -يكما ألصحاب النبي -اهلل عنو

رضي اهلل -قالكا: اهلل أعمـ، فغضب عمر  چڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
: في نفسي منيا شيء رضي اهلل عنيما-ال نعمـ، فقاؿ ابف عباس  أكنعمـ  :فقاؿ: قكلكا -عنو

سؾ، قاؿ ابف كال تحقر نف :قؿ ،: ابف أخي-رضي اهلل عنو-يا أمير المؤمنيف، فقاؿ عمر 
                                                           

 (.ِّٖ/ُغكم)الب (ُ)
 (.َّّ/ُالشككاني)( ِ)
، (ِٕٗٔ(، رقػـ)ِِٓ/ِ)تفسايره(، كابػف أبػي حػاتـ فػي َٖٖٔ(، رقػـ)َْٓ/ٓ)تفسايرهأخرجو  ابف جريػر فػي  (ّ)

 .(ْٓ/ِ)الدر المنثوركالسيكطي في 
 (.ِّٗ/ُالبغكم)( ْ)
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: أم عمؿ؟ فقاؿ -رضي اهلل عنو -: ضربت مثبل لعمؿ، فقاؿ عمر-رضي اهلل عنيما-عباس 
لرجؿ غني يعمؿ  -رضي اهلل عنو-قاؿ عمر  ،: لعمؿ المرائي-رضي اهلل عنيما-ابف عباس 

 .(ُ)"أعمالوبطاعة اهلل بعث اهلل لو الشيطاف فعمؿ بالمعاصي حتى أغرؽ 
كيضـ إليو ما  ،ىذه اآلية تمثيؿ مف يعمؿ خيرا" :(ِ)كاني قالالشو  اإلمامعند  :ثانياً 

فيجده يكـ القيامة عند شدة حاجتو إليو ال يسمف كال يغني مف جكع بحاؿ مف لو ىذه  ،يحبطو
 كىك متصؼ بتمؾ الصفة. ،الجنة المكصكفة

صمى اهلل  -قاؿ عمر يكما ألصحاب النبي "قاؿ:  -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس
 ؟چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :فيـ تركف ىذه اآلية نزلت-ـعميو كسم

في نفسي منيا شيء يا أمير   ال نعمـ، فقاؿ ابف عباس: أكنعمـ  :قالكا: اهلل أعمـ، قاؿ: قكلكا
كال تحقر نفسؾ، قاؿ ابف عباس: ضربت مثبل لعمؿ،  :قؿ ،فقاؿ عمر: يا ابف أخي ،المؤمنيف!

 ،فطاعة اهلل، ثـ بعث اهلل لو الشيطابنى يعمؿ غابف عباس: لرجؿ قاؿ ، ؿ عمر: أم عمؿ؟قا
 .(ّ)"فعمؿ في المعاصي حتى أغرؽ عممو

حتى  ،ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا"قاؿ:  -رضي اهلل عنو-كعف عمر 
 .(ْ)"أحكج ما يككف إليو عمؿ عمؿ السكءعمره  آخرإذا كاف عند 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ک  ک  چ  :قال تعالى: المثال السابع

ھ  ے      ھڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 . [٧1:األنعام]چ﮴  ﮵  ﮶ ﮷      ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲
أم: يككف مثمنا كمثؿ الذم استيكتو الشياطيف، أم: " :(5)البغوي قال اإلمامعند  :الً أو 
فأضمكه فيك حائر  وكالذم استيكتو الغيبلف في الميامقاؿ ابف عباس: چۀ  چ                          أضمتو، 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ  بائر، كالحيراف: المتردد في األمر، ال ييتدم إلى مخرج منو،

، -تعالى–كلمف يدعك إلى اهلل  ،لمف يدعك إلى اآللية -تعالى -ىذا مثؿ ضربو اهلل چ  ھھ
إلى  َـّ مي ىى  :يدعكه أصحابو مف أىؿ الرفقة ،يؽكمثؿ رجؿ في رفقة ضؿ بو الغكؿ عف الطر 

                                                           

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :: بػػػػػاب قكلػػػػػو تعػػػػػالىالبخااااااري فاااااي صاااااحيحوأخرجػػػػػو  ( ُ)
 (.ّْٖٓ(، رقـ)ُّ/ٔ)

 .(َّّ/ُالشككاني)( ِ)
 .ّقُِّ، صنفس المثاؿ سبؽ تخريجو عند البغكم( ّ)
(، كالقرطبػػػي فػػػي َّٔ/ُ)تفسااايره، كابػػػف عطيػػة فػػػي (َٓٗٔ(، رقػػػـ)ْٓٓ/ٓ)تفسااايرهأخرجػػو  ابػػػف جريػػػر فػػي  (ْ)

 .(َِِ/ٖ)فتح الباري(، كابف حجر في ُّٗ/ّ)تفسيره
 (.ُٔٓ/ّالبغكم)( ٓ)
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فيبقى حيراف ال يدرم أيف يذىب، فإف أجاب الغكؿ انطمؽ بو حتى  َـّ مي ىى الطريؽ، كيدعكه الغكؿ 
ف  .(ُ)"أجاب مف يدعكه إلى الطريؽ اىتدل يمقيو إلى اليمكة، كا 

چ  في قكلو: -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس "  :(2)الشوكاني قال اإلمامعند  :ثانياً 

كقكلو: كلمدعاة الذيف يدعكف إلى اهلل،  ىذا مثؿ ضربو اهلل لآللية"قاؿ: چک  ک  ک  گ  گ   
 ،وأبييقكؿ: أضمتو، كىـ الغيبلف يدعكنو باسمو كاسـ  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

تمقيو في مضمة  أكفيصبح كقد ألقتو في ىمكة، كربما أكمتو  ،كيرل أنو في شيء ،كجده فيتبعيا
  .(ّ)"تعبد مف دكف اهلل رض ييمؾ فييا عطشا، فيذا مثؿ مف أجاب اآللية التيمف األ
 :برز المالحظاتأ
كقد كاف  ،مثاؿ، ذكرت كاممةفي األ أمثمةفي سبعة  -رحميما اهلل-اتفؽ اإلماماف  -ُ

 اتمامإمثاؿ كاممة ذكر األ يترأ نينأإال  ،حسب سير البحث أمثمةذكر خمسة أف أصؿ األ
 تيما.در أك ف فإال مثاال كلـ يبؽ ،لمفائدة

مثاؿ، كحسب مف األ نوأمثاؿ إال ما ذكر صراحة االتفاؽ في األ جوأك ذكر في ألـ  -ِ
  .يفاإلماممف  ب كؿو سمك أطريقة ك 
يذكره عمى الشككاني ف اإلماـما أالبغكم يذكر المثاؿ مع التفسير ،اإلماـ سمكب أ -ّ

ذا لـ  ،(ْ)خير عمى ذكر المثاؿكيصرح في األ ،شكؿ تفسير عده مف أبذكر المثؿ لـ يصرح كا 
 .مثاؿاأل

، -رضي اهلل عنيـ-الشككاني األقكاؿ في األمثاؿ لمصحابة اإلماـ كثيرا ما يسند -ْ
 ، إذ يذكرىا في سياؽ كبلمو عمى شكؿ تفسير.  البغكماإلماـ مقارنة مع 
  [26البقرة:]چ  ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ :في قكلو تعالى -ٓ

سبب نزكؿ ىذه اآلية أف اهلل تعالى لما ضرب المثؿ بالذباب " :بغويال اإلمامقال فييا 
الحج:]چ   ٿپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿچ كالعنكبكت فقاؿ: 

                                                           

(، ُُِّ/ْ)فااي تفساايرهابػػف أبػػي حػػاتـ (، ك ُِّّْ(، رقػػـ)ِْٓ/ُُ)تفساايرهجريػػر بنحػػكه فػػي أخرجػػو  ابػػف ( ُ)
( كعزاه البف جريػر،، كابػف المنػذر، كابػف أبػي حػاتـ، كحكمػت بػف ِٓٗ/ّ) تفسيره، كالسيكطي في (ّْٕٕرقـ)

 ( كحسف إسناده .َِٓ/ِ)الصحيح المسبور من التفسير بالمأثوربشير في تفسيره 
 (.َُٓ/.ِالشككاني)( ِ)
(، ُُِّ/ْ)تفساااايره (، كابػػػػف أبػػػػي حػػػػاتـ فػػػػيُِّّْ(، رقػػػػـ)َْٓ/ُُ)فااااي تفساااايرهابػػػػف جريػػػػر  أخرجػػػػو ( ّ)

الصااحيح (، كحكمػػت بػػف بشػػير فػػي تفسػػيره ُِٓ/ّ، كابػػف كثيػػر فػػي تفسػػيره)( ،كالمفػػظ البػػف جريػػرْٕٗٔرقػػـ)
 .( كحسف إسناده َِٓ/ِ)المسبور من التفسير بالمأثور

 ألمثمة.طريقتو غالبا كليس  في كؿ ا (ْ)
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  ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈچ      كقاؿ[،٧3

]چ كقيؿ: قاؿ  .؟ة يسقالت الييكد: ما أراد اهلل بذكر ىذه األشياء الخس [41العنكبوت:
 (ُ)"چ  ڌچ  چ  چ  چ    چ فأنزؿ اهلل تعالى ،المشرككف: إنا ال نعبد إليا يذكر مثؿ ىذه األشياء

 :، أم ما: صمة چڇ  ڍ  چ  يذكر شبيا،چڇ  ڇ  ڇ   چكال يمنعو الحياء ال يترؾ  :أم
نيا سميت بعكضة كأ ،البؽ مثبل بالبعكضة، كبعكضة نصب بدؿ عف المثؿ. كالبعكض صغار

 .الذباب كالعنكبكت :يعني چ  ڌڍ   ڌ  چ بعض البؽ
 :أم ،كفكؽ ذلؾ :فيقاؿ ،فبلف جاىؿ :فما دكنيا كما يقاؿ :أم: (ِ)عبيدة  أبككقاؿ  
 چژ    چيعني: المثؿ ىك  چڈ  ژ  چ  القرآفبمحمد ك  چڎ  ڎ  ڈ  چ  كأجيؿ

 بيذا المثؿ فمما :أم چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ    کڑ   ڑ  چالصدؽ 
بيذا المثؿ  :أم چڳ  ڱ  چ  كالقطع ثـ أجابيـ فقاؿ ،حذؼ األلؼ كالبلـ نصبو عمى الحاؿ

بيذا : أم  چڱ  ڱ  چ  كذلؾ أنيـ يكذبكنو فيزدادكف ضبلال،}كثيرا{ الكفار  چڱ  چ 
المؤمنيف فيصدقكنو، كاإلضبلؿ: ىك الصرؼ عف الحؽ إلى الباطؿ.  چڱ  چ المثؿ 

 (ّ)"چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ںچ  اء في المبف إذا ىمؾضؿ الم :كقيؿ: ىك اليبلؾ يقاؿ

أنزؿ اهلل ىذه اآلية ردا عمى الكفار لما أنكركا ما ضربو " :(ْ)الشوكاني اإلماموقال فييا 
چڤ  ڤ     ڤ  ڤ چ  :كقكلوچٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ : سبحانو مف األمثاؿ كقكلو

رازم: إنو تعالى لما بيف بالدليؿ ككف كقاؿ ال، فقالكا: اهلل أجؿ كأعمى مف أف يضرب األمثاؿ
كأجاب عنيا، كتقرير الشبية: أنو  ،ردىا الكفار قدحا في ذلؾأك رد ىاىنا شبية أك  ،معجزا القرآف

ذكر النحؿ كالعنكبكت كالنمؿ، كىذه األشياء ال يميؽ ذكرىا بكبلـ الفصحاء،  القرآفجاء في 
كأجاب اهلل عنيا بأف أصغر  ،معجزا فضبل عف ككنوعمييا يقدح في فصاحتو  القرآففاشتماؿ 

                                                           

عف قتادة، قاؿ: لما ذكر اهلل العنكبكت كالذباب، قاؿ ( بمفظ ٖٓٓ(، رقـ)ََْ/ُ)تفسيرهأخرجو ابف جرير في  (ُ)
 ، چ  ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ المشرككف: ما باؿ العنكبكت كالذباب يذكراف؟ فأنزؿ اهلل:

في أسباب ، كالكاحدم (ِّٕ(، رقـ)ٖٔ/ُ)تفسيرهفي  بف أبي حاتـاك  (، َُّ/ُكالسيكطي في الدر المنثكر)
 .كىك: مرسؿ،صحيح  هإسناد( كقاؿ المحقؽ عصاـ بف عبد المحسف الحميداف: ِّ/ُ)النزول

كىك:  ق،َُُسنة:كلد  ،أبك عبيدة معمر بف المثنى: التيمي بالكالء، تيـ قريش، البصرم النحكم العبلمةىك: ( (ِ
(، ِّٓ/ٓ)وفيات األعيانقيؿ: غير ذلؾ . ينظر: ق ك َِٗكتكفي سنة: ،أكؿ مف صنؼ غريب الحديث

 (.ِْٗ/ِ)بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاةك
 (.ٕٔ/ُالبغكم)( ّ)
 .(ٕٔ/ُ( الشككاني)ْ)
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. كال يخفاؾ أف (ُ) ىذه األشياء ال تقدح في الفصاحة إذا كاف ذكرىا مشتمبل عمى حكمة بالغة
رجاع اإلنكار إلى مجرد الفصاحة ال مستند لو كال دليؿ  تقرير ىذه الشبية عمى ىذا الكجو كا 

لككف ىذه اآلية  الن أك ذكرناه  مف ىذا صاحب الكشاؼ، كالظاىر ما عميو، كقد تقدمو إلى شيء
ىما مذككراف قبميا، كال يستمـز استنكارىـ لضرب األمثاؿ باألشياء  الذيفجاءت بعقب المثميف 

 المحقرة أف يككف ذلؾ لككنو قادحا في الفصاحة كاإلعجاز.
يٌعرؼ الحياء بأنو: تغير كانكسار يعترم اإلنساف مف تخكؼ ما يعاب بو كيذـ، قاؿ: ك 

 .(ّ)، كتبعو الرازم في مفاتيح الغيب(ِ)ؼاكذا في الكش
كقاؿ القرطبي: أصؿ االستحياء االنقباض عف الشيء كاالمتناع منو خكفا مف مكاقعة 

يؿ ما في ىذه اآلية مف ذكر الحياء فقيؿ: أك كقد اختمفكا في ت،  (ْ) القبيح، كىذا محاؿ عمى اهلل
كما تقدـ،  (ٓ)ؿ: ىك مف باب المشاكمةساغ ذلؾ لككنو كاقعا في الكبلـ المحكي عف الكفار، كقي

 .ىك جار عمى سبيؿ التمثيؿ :كقيؿ
كؿ  يخرج العمماء " :القرآفمثاؿ في صاحب كتاب عكف الحناف في شرح األ قاؿك 

 :، مثؿالتشبيو البسيط مف المثؿ القياسي تستخدـ فييا كممة المثؿ، كتعتمد عمى اآليات التي
ككذلؾ قكلو تعالى: ،  [23-22الواقعة:]چڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ        چ  قكلو تعالى:

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ ، ككذلؾ قكلو تعالى: [٧8ٌس:]چ   ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ 

ف صرح فييا بمفظ المثؿ، فيك ليس ،[26البقرة:]چڇ  ڇ  ڍ   فيذه اآليات السابقة، كا 
 .مثاؿـ تذكر مف األلفيذه اآلية . (ٔ)"ألنو ال يقكـ عمى التشبيو المركب ،مثبل

  
 

 

 

                                                           

 (.َّٔ/ِ)تفسير الرازي( ينظر: ُ)
 (.ُُِ/ُ)تفسير الكشاف  ( ينظر:ِ)
 (.ُّٔ/ِ)تفسير مفاتيح الغيب  ( ينظر:ّ)
 (.ِِْ/ُ) تفسير القرطبي  ( ينظر:ْ)
 (.ِٕٔ/ِٗ)تاج العروس  ينظر: المشاكمة: المماثمة، كالمجانسة.( ٓ)
 ( . َُٖ) عون الحنان في شرح االمثال في القرآن عمي أحمد عبد العاؿ الطيطاكم:( ٔ)
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 مثالعند اإلمامين في األ االختالف جوأو  :المطمب الثاني
 :البغوي اإلمامبو  اختصما :  الً أو 

 :البغكم في آيتيف ىما اإلماـ اختص
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  چ  :قولو تعالى: (ُ)لوالمثال األ 

 قاؿ "  [261البقرة:]چڳ     گ  گ   گک  ک     ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
كأراد بسبيؿ چڌ   چ زارع چڌ  چفيو إضمار تقديره مثؿ صدقات الذيف ينفقكف أمكاليـ 

ڈ    چجمع سنبمة چڎ  ڈ  چجت آخر چڎچ اب الخير أبك جميع  :اهلل الجياد، كقيؿ

قيؿ:  فما رأينا سنبمة فييا مائة حبة فكيؼ ضرب المثؿ بو؟ :فإف قيؿ چکژ       ژ  ڑ  ڑ
ف لـ يكجد ،ذلؾ متصكر، غير مستحيؿ، كما ال يككف مستحيبل جاز ضرب المثؿ بو  .معناه كا 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ : قولو تعالى:  (ِ)المثال الثاني

البقرة:]چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ

نما :أم چٱ  ٻ   ٻ چ  [2٧5 ألنو معظـ المقصكد  ،خص األكؿ يعاممكف بو، كا 
 :أم چپ  پ   پ  پ    ڀ  چ يعني يكـ القيامة مف قبكرىـ  چٻ  ٻ  چ  مف الماؿ
يقاؿ: ناقة  ،أصؿ الخبط الضرب كالكطء، كىك ضرب عمى غير استكاءچڀ  چ يصرعو 

الرجؿ  سَّ الجنكف يقاؿ: مي  :أمچ  ٺڀ  ڀ  چخبكط لمتي تطأ الناس كتضرب األرض بقكائيما 
 ".عث يـك القيامة كىك كمثؿ المصركعإذا كاف مجنكنا، كمعناه: أف آكؿ الربا يب كسه سي مٍ فيك مى 

 :الشوكاني اإلمامبو  اختصما  :ثانياً 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    چ  :قال تعالى : (ّ)لوالمثال األ 

نما ىك  كلـ يمسخكا قردة، ،مسخت قمكبيـ"عف مجاىد قاؿ: "[65البقرة:]چگ  گ     كا 
 .(ْ)"[5الجمعة:]چ گک    گ     گ  گ  چ :مثؿ ضربو اهلل ليـ كقكلو

 

                                                           

 (.ِّْ/ُالبغكم)( ُ)
 (.َّْ/ُالمصدر نفسو)( ِ)
 (.ُُّ/ُالشككاني ) (ّ)
، (ِٕٔ(، رقػػـ)ُّّ/ُ)تفساايرهفػػي  بػػف أبػػي حػػاتـا(، ك ُُْْ(، رقػػـ)ُّٕ/ِ)تفساايرهابػػف جريػػر فػػي  أخرجػػو  (ْ)

 .(ُٖٔ/ُ)تفسيرهكابف كثير في 
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ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  :قال تعالى: (ُ)المثال الثاني

 چۀ  ہ  ہ  ہ   چ  قكلو: "[25٢البقرة:]چ  ﮲ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ھ
كىي عمى تمؾ الحالة المشابية ، كىك استبعاد إلحيائيا  ،كيؼ يحيي؟ أك،أم: متى يحيي؟ 

لحالة األمكات المباينة لحالة األحياء، كتقديـ المفعكؿ: لككف االستبعاد ناشئا مف جيتو، ال مف 
جية الفاعؿ. فمما قاؿ المار ىذه المقالة مستبعدا إلحياء القرية المذككرة بالعمارة ليا، كالسككف 

 ،ثـ بعثو ،فأماتو اهلل مائة عاـ ،ثؿ في نفسو بما ىك أعظـ مما سأؿ عنوفييا، ضرب اهلل لو الم
كحكى الطبرم عف بعضيـ أنو قاؿ: كاف ىذا القكؿ شكا في قدرة اهلل عمى اإلحياء، فمذلؾ 

عمى  -سبحانو -قاؿ ابف عطية: ليس يدخؿ شؾ في قدرة اهلل، (ِ)و المثؿ في نفسوضرب ل
نما يتصكر الشحياء قرية بجمب العمارة إلييا، إً   .(ّ)"ؾ إذا كاف سؤالو عف إحياء مكتاىاكا 

﮶   ۓے   ے  ۓ  چ :قال تعالى: (ْ)المثال الثالث ﮸    ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

  ﮿   ﯀     ﯁  ﮼   ﮽  ﮾  ﮻                  ﮹      ﮺ 

]چ        عبيدة: إف ىذا مف ضرب المثؿ،  أبك" قاؿ : قاؿ [18٢البقرة:
ر أف تسألكا الجياؿ، كلكف البر التقكل، كاسألكا العمماء، كما تقكؿ: أتيت ىذا كالمعنى: ليس الب

القبؿ ال في الدبر  األمر مف بابو كقيؿ: ىك مثؿ في جماع النساء، كأنيـ أمركا بإتيانيف في
 ".غير ذلؾ :كقيؿ

 :مالحظة
 ،اميمثاؿ رغـ كضكحف لـ يذكرىما عمى طريقتو في األاتىناؾ آي :الشوكاني اإلمام ندع

 :مثاؿ كىماف في األياآليتكضكح  في ؿ السبب يككفنما ذكرىما عمى شكؿ تفسير، كلعا  ك 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قولو تعالى -ُ

  .[261البقرة:]چگ  گ  ڳ      گک  ک     ک  گ  کڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
ڀ  ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  چ         :قولو تعالى -ِ

 .[2٧5البقرة:]چ ٺڀ
 
 

                                                           

 (.َِّ/ُ)الشككاني (ُ)
 (.ْْٔ/ٓ)تفسير ابن جرير  ( ينظر:ِ)
 (.ّْٖ/ُ) تفسير ابن عطية  ( ينظر:ّ)
 (.ُِٖ/ُ) الشككاني( ْ)
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  :واالختالف أوجو االتفاق
 ،يف في ىذا المكضكعاإلمامبيف  اكبير االتفاؽ  يظيرمف ذكر األمثمة ما سبؽ مف خبلؿ 

ككذلؾ اىتماـ  ، إال مف حيث: طريقة كأسمكب كؿ  منيما في تفسيره،ختبلؼ بينيماكقمة اال
كىذا  ،المراد مف اآليات المعنىكتقريب تكضيح ل ،الميـ في التفسير يف بيذا المكضكعاإلمام

زماف مختمفة مف اتفاؽ في الكقكؼ عمى أينما كانكا، كفي أمماء المسمميف يؤكد مدل ما عميو ع
  معاني الكتاب العزيز، كما رأينا في ىذه النماذج المباركة. 
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     جازعاالتفاق واالختالف عند اإلمامين في اإل السابع: أوجوالمبحث 
 :مطمبان وفيو

 .اإلماـ البغكم عنداإلعجاز المطمب األول: 
 الشككاني.اإلماـ  عنداإلعجاز  :المطمب الثاني
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 اإلمام البغوي: عندالمطمب األول: اإلعجاز                 
  :عجازاإل إلى تعريؼأشير  عجازاإلقبؿ الحديث عف 

:ك  ، الفكت كالسبؽ": ىك لغة اإلعجاز ٍزـ،  العىٍجزي ٍعؼنىًقيضي الحى : الضَّ يقاؿ:  ،،كالعىٍجزي
ٍنوي. زى عى زىه الشيءي: عىجى ٍنوي  أىٍعجى رى عى زى يىٍعًجزي عىًف األىمر ًإذا قىصى : عىجى ييقىاؿي  .(ُ)"كى

 ،كىي إما حسية ،مقركف بالتحدم سالـ عف المعارضة ،أمر خارؽ لمعادة" والمعجزة: 
ما عقمية  .(2)"كا 

 ،في دعكل الرسالة-صمى اهلل عميو كسمـ -إظيار صدؽ النبي ": والمراد باإلعجاز ىنا
، كعجز األجياؿ بعدىـ ،القرآفبإظيار عجز العرب عف معارضتو في معجزتو الخالدة كىي 

العرب، كقد عجزكا عف معارضتو مع طكؿ باعيـ في -عزكجؿ–اهلل الكريـ تحدل بو  القرآفك 
 .(ّ)"غة، كمثؿ ىذا ال يككف إال معجزناالفصاحة كالببل

 :وأما األمثمة عند اإلمام البغوي فيي
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ  :(4)عند تفسيره لقولو تعالى في سورة البقرةقال 

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

  [24-23البقرة:]چىئ  يئ       مئی   ی   ی  ی  جئ  حئ
....  خرؿ كاآلك معمكمة األ القرآفكالسكرة قطعة مف  چائ   چ  أمر تعجيز چائ چ  "

كىذه السكرة  ،ف لمتبعيض....مف مثمو دكف سائر السكر، ألف مً  القرآفمثؿ  :أم چەئ  ەئچ 
، كلك أدخؿ القرآفليعمـ أف التحدم كاقع عمى جميع سكر  (فمً )بعد الفاتحة فأدخؿ  القرآفؿ أك 

، كلك أدخؿ في سائر السكر القرآفى جميع سكر مف في سائر السكر كاف التحدم كاقعا عم
كاستعينكا بآليتكـ التي  :أم چوئ  وئ  چ  كاف التحدم كاقعا عمى بعض السكر ،

أف محمدا  چۆئ  ۈئ                ۈئ     چكقاؿ مجاىد: ناسا يشيدكف لكـ  چۇئ  ۇئ  ۆئ     چتعبدكنيا 
فيما  چېئ  ېئ  ىئ  چ فقاؿ  ،جزكايقكلو مف تمقاء نفسو فمما تحداىـ ع-صمى اهلل عميو كسمـ -

نما قاؿ ذلؾ لبياف اإلعجاز كأف  چىئ  ىئ   چ مضى كاف معجزة لمنبي  القرآفأبدا فيما بقي، كا 
 ".اف بمثمواآلتيحيث عجزكا عف -صمى اهلل عميو كسمـ -

 
                                                           

 (.ّٗٔ/ٓ) لسان العرب (ُ)
 (.ّ/ْ)اإلتقان في عموم القرآن( ِ)
 (.ِٓٔعموم القرآن) مباحث في (ّ)
 (، نقمت الكبلـ الخاص باإلعجاز.ِٕ/ُالبغكم) (ْ)
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 : الشوكاني اإلمامعند اإلعجاز  :المطمب الثانيَ            
ىي  كالفراء كغيرىما: ،قاؿ قطرب " :المقطعة قاؿ: في فاتحة سكرة البقرة في الحركؼ

أنو مؤتمؼ مف حركؼ ىي  القرآفأعمـ اهلل بيا العرب حيف تحداىـ ب ،إشارة إلى حركؼ اليجاء
 .(ُ)"لحجة عمييـ إذ لـ يخرج عف كبلميـالتي بناء كبلميـ عمييا ليككف عجزىـ عنو أبمغ في ا
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    چ:(ِ)وقال في تفسيره لقولو تعالى في سورة البقرة

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

قكلو: فأتكا الفاء " [24–23البقرة:]چىئ  يئ       مئی   ی   ی  ی  جئ  حئ
ٱ   چ لما احتج عمييـ بما يثبت الكحدانية كيبطؿ الشر  كىك أمر معناه التعجيز، ،جكاب الشرط

عقبو بما ىك الحجة عمى إثبات  [13هود:]چپ  پ  ڀ       ٻ  پ  پ  ٻٻ   ٻ
فتحداىـ بأف معجزة،  القرآفكما يدفع الشبية في ككف  -صمى اهلل عميو كسمـ -نبكة محمد 

المسماة باسـ خاص، سميت بذلؾ ألنيا  القرآفكالسكرة: الطائفة مف  ،يأتكا بسكرة مف سكره
زائدة لقكلو:  چەئ    ەئچ  في قكلو: (فٍ مً )ك  ،يياكمماتيا كاشتماؿ سكر البمد عممشتممة عمى 

عند جميكر أىؿ العمـ....كادعكا  القرآفكالضمير في مثمو عائد عمى  ،مثمو چائ  ائ   چ 
الذيف يشيدكف لكـ مف دكف اهلل إف كنتـ صادقيف فيما قمتـ مف أنكـ تقدركف عمى المعارضة، 

أم چىئ  ىئ  چ يعني فيما مضى چېئ  ېئ  ىئ  چ  كىذا تعجيز ليـ كبياف النقطاعيـ ،....
كجممة لف تفعمكا: ال محؿ ليا مف  ،تطيقكا ذلؾ فيما يأتي كتبيف لكـ عجزكـ عف المعارضة: 

اإلعراب ألنيا اعتراضية، كلف لمنفي المؤكد لما دخمت عميو، كىذا مف الغيكب التي أخبر بيا 
لى قبؿ كقكعيا، ألنيا لـ تقع المعارضة مف أحد مف الكفرة ف القرآف ي أياـ النبكة كفيما بعدىا كا 

، منيا ىذا، كمنيا القرآفكقد كرر اهلل سبحانو تحدم الكفار بيذا في مكاضع في  اآلف....،
ڀ   ڀ  چ  :كقاؿ [ 4٢القصص:]چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      چ  :قولو تعالى

ٱ   چ  :[وقال88اإلسراء:]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ       ٻٻ   ٻ

ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ         ڭۓ  ڭ  ڭچ  : ٹك [13هود:]چ

]چۉ     ىك  القرآفكقد كقع الخبلؼ بيف أىؿ العمـ ىؿ كجو اإلعجاز في ، [38ٌونس:
كاف العجز عف المعارضة  أك، ؟الخارجة عف طكؽ البشرككنو في الرتبة العمية مف الببلغة 

                                                           

 (.ّْ/ُالشككاني) (ُ)
 .ايضا باإلعجاز متعمؽالكبلـ ال كقد ذكرتي  ( ،ِٔ/ُالمصدر نفسو)( ِ)
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  :ؿ، عف قتادةك مف اهلل سبحانو ليـ عف أف يعارضكه، كالحؽ األ (ُ)ةي فى رٍ لمصِّ 

  ".ؿ: لف تقدركا عمى ذلؾ كلف تطيقكهيقك  چىئ  
 االتفاق: جوأو 

كرة مف مثؿ اف بساآلتيف اهلل تحدل العرب عف أف عند تفسيرىما لآلية ااإلماماتفؽ 
 القرآفف أـ لف يستطيعكا، ك نيأ، كاالستعانة باآللية كغيرىا، فمـ يستطيعكا كعمـ اهلل كذلؾ القرآف

 .الخالدة-صمى اهلل عميو كسمـ-ىك معجزة النبي 
 االختالف: جوأو 
ؿ السكرة أك ذكر في تفسيره لمحركؼ المقطعة  أكالشككاني زاد اإلماـ  أفاختمفا في -ُ

ف ىذه الحركؼ التي ىي مف جنس كبلـ العرب لف يخرج مف ىذه الحركؼ مككف م القرآفف أ
 الفصاحة كالببلغة. أرباب كأنيـبمغ ،خاصة أليككف عجزىـ  ،

كىذا يقاؿ في كبلـ  ،زائدة چەئ    ەئچ  في قكلو: (فٍ مً )جعؿ اإلماـ الشككاني-ِ
د العمكـ، كلك أتى النحاة، كأما في كبلـ اهلل فبل يجكز، بينما اإلماـ البغكم جعمو)مف( تفي
 بغيرىا مثؿ) في( لـ يفد العمكـ، كالشؾ أف الصكاب ىنا مع اإلماـ البغكم.

التي كقع فييا  خرلاألالشككاني ككضح تفسير اآلية باآليات  اإلماـكذلؾ تكسع -ّ
 : (ِ)التحدم، لمعرب كالتي مرت عمى ثبلث مراحؿ ىي

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ف يأتكا بمثمو فقاؿ تعالىأتحداىـ  :األولىالمرحمة 

  .[88اإلسراء:]چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ    
ٻ  پ  پ    پ    ٻٱ   ٻ   ٻچ  ف يأتكا بعشر سكر فقاؿأتحداىـ  :المرحمة الثانية

 [13هود:]چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ     
ڭ  ۇ  ۇ      ۆ    ڭۓ  ڭ  ڭچ  بسكرة فقاؿ يأتكا أفتحداىـ  :المرحمة الثالثة 

ا في كؿ المراحؿ كصدؽ ك فعجز ،[38ٌونس:]چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ     
.چىئ  ىئ  چ  اهلل

دكف  ،في تفسيرىما لئلعجازكذكرا تطرقا -رحميما اهلل  -يفاإلمام أف ظيري الخالصة:
 .ح المعنىكذلؾ حسب الحاجة في التفسير في تكضي التكسع

 
                                                           

ڀ   ڀ  چ  :أم أف اهلل صرؼ العرب عف معارضتو كسمب عقكليـ ككاف مقدكرا ليـ ، كىذا قكؿ فاسد بدليؿ( ُ)

 كىك قكؿ المعتزلة كمف كافقيـ.(. ٕ/ْ)اإلتقان في عموم القرآنالسيكطي:  ينظر: .چٺ  ٺ  ٺ  
 ، كالتفصيؿ مف اجتياد الباحث.لـ يفصميا عمى ىذا النحك، إنما ذكرىا مجممة( ِ)
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االتفاق واالختالف عند اإلمامين في  الرابع: أوجوالفصل 
  القرا ات

 :مباحث أربعةفيو و 
قراءات الصحابة في االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف  أكجو المبحث األول:

 .-رضي اهلل عنيـ -كالتابعيف
تكاترة القراءات الم فياالتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف  أكجوالمبحث الثاني: 

 .كالشاذة
الترجيح  فياالتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف  أكجوالمبحث الثالث: 

 .كالتكجيو
إسناد القراءات  فياالتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلماميف  أكجو المبحث الرابع:
 ىما.بو كبل اختصكما 
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االتفاق واالختالف عند اإلمامين في قرا ات  أوجو األول:المبحث 
 رضي اهلل عنيم. لصحابة والتابعينا

 :مبانوفيو مط
 .-يـناهلل ع يرض-االتفاؽ كاالختبلؼ في قراءات الصحابة  أكجو :لوالمطمب األ 

 .-رحميـ اهلل -االتفاؽ كاالختبلؼ في قراءات التابعيف أكجو :المطمب الثاني
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 القرا ات
 تمييد 

 جوأك برز أشير إلى أكلكف س ،مستقمة ةلرسالى مجاليا كاسع كمتعدد كتحتاج إ: القرا ات
 ،ربعة مباحثأا كفيي ، -رحميما اهلل-يف اإلمامعند في بعض القراءات االتفاؽ كاالختبلؼ 

 .شير إلى تعريؼ القراءاتأ ،كاالختبلؼاالتفاؽ  جوأك ذكر أف أكقبؿ 
جمعتو  ككؿ شيء ،قراءة كقرآننايقرأ جمع قراءة، كىي مصدر قرأ  " لغة: تعريف القرا ات

قرآنا ألنو جمع القصص، كاألمر كالنيي، كالكعد كالكعيد، كاآليات  القرآفكسمي  ،فقد قرأتو
 .(1)"كالسكر بعضيا إلى بعض 

مذىب يذىب إليو إماـ مف أئمة القراء مخالفا بو غيره في النطؽ  ":ىي واصطالحا
في نطؽ الحركؼ أـ فة الكريـ مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو سكاء أكانت ىذه المخال القرآفب

 .(ِ)"في نطؽ ىيئاتيا
ية، كطريؽ أدائيا اتفاقنا القرآنىك عمـ ييعرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات " :آخروتعريف 

  .ّ))"كاختبلفنا مع عزك كؿ كجو لناقمو
























                                                           

 (َّ/ْ)النياية في غريب الحديث واألثر( ُ)
 (.ُِْ/ُ) مناىل العرفان (ِ)
 (.ٕ) الزاىرة من طريقي الشاطبية والدرة البدورعبد الفتاح بف عبدالغني القاضي: ( ّ)
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 :-ماهلل عني رضي-االتفاق واالختالف في قرا ات الصحابة أوجو :المطمب األول
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل:  الً أو 
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  :(1)قال في قولو تعالى -ُ

: صراط مف -رضي اهلل عنو-قرأ عمر بف الخطاب  [ "٧–6الفاتحة:]چڦ   ڄ  ڄ     
 كىي قراءة تفسيرية. .(ِ)"غير المغضكب عمييـ كغير الضاليف أنعمت عمييـ

چ   \ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىىې   ې  چ  :(ّ)ىقال في قولو تعال -ِ

 كىي شاذة. .(ْ)"بضـ البلـ (ؼغمي  )-رضي اهلل عنيما-قرأ ابف عباس" [88البقرة:]
پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : (ٓ)قال في قولو تعالى -ّ

ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڀ  چ ،(ٔ)كحمزة ،كالكسائي ،-نيمارضي اهلل ع-قرأ ابف عباس  " [102البقرة:]چ     ٹٹ

 كىي متكاترة.،اميف مف القراء السبعةمإمع  بياقراءة صح (ٕ)"رفعبال خفيفة النكف كالشياطيف چ
 كىي شاذة. .(ٖ)"بكسر البلـ (يفً كى مً المى ) كالحسف ،-رضي اهلل عنيما-قرأ ابف عباس  "ككذلؾ 
البقرة:]چ ۓھ  ھ  ے  ے  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :ٗ))قال في قولو تعالى -ْ

  .(َُ)"(القياـ) -رضي اهلل عنيما-ف مسعكد كاب ،قرأ عمر (القيكـ) "[255
 كىي شاذة. 

                                                           

 (.ٓٓ/ُالبغكم)( ُ)
(، ُٕٕ(، رقـ)ّْٓ/ِ)التفسير من سننو ، كسعيد بف منصكر في(289أبو عبيد في فضائل القرآن)أخرجو ( ِ)

( ، ُٗٓ/ٖ(، )ُُٔ/ُ)المصاحفكابف أبي داككد في سنده صحيح، كقاؿ المحقؽ سعد بف عبداهلل آؿ حميد: 
  .( كصحح سندهُٗٓ/  ٖ) ح الباريفتابف حجر في  ك

 (.َُِ/ُالبغكم )( ّ)
إتحاف فضال  البشر أحمد بف محمد الدمياطٌي شياب الديف الشيير بالبناء: كىي قراءة ابف محيصف. ينظر:  (ْ)

 (.ِٖٕ) في القرا ات األربعة عشر
 (..ُِٖ/ُالبغكم )( ٓ)
 .سياتي التعريؼ بيـ الحقا في القرآء السبعة( ٔ)
 (.ّٕ/ُ)ور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةالبد (ٕ)
 (.ََُ/ُ)المحتسب في تبيين شواذ القرا ات واإليضاح عنياعثماف بف جني: ( ٖ)
 (.ُِّ/ُ)البغكم( ٗ)
 (.ُُٓ/ُ)المحتسب في تبيين شواذ القرا ات واإليضاح عنيا ينظر: كىي قراءة عثماف.( َُ)
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ڳ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ چ  :(1)قال في قولو تعالى -ٓ

يدؿ عميو قراءة ابف مسعكد  "[154:األنعام]چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  
عمى  القرآءةرد أك ك  ،بيايد المعنى بقراءة صح. أ(ِ)"(يف أحسنكاعمى الذ): -رضي اهلل عنو-
 .لتكضيح المعنىنيا تفسيرية أ

 الشوكاني: اإلمامعند  مثمةاأل ثانياً 
رضي اهلل -عف أنس "[4الفاتحة:]چٺ  ٺ    ٺ     چ  :(ّ)قال في قولو تعالى -ُ

كانكا  -ـاهلل عنيرضي -كعثماف  ،كعمر ،كأبا بكر-صمى اهلل عميو كسمـ -أف النبي  -عنو
رضي اهلل -مع الصحابة  ،-كسمـ صمى اهلل عميو -جمع قراءة النبي.(ْ)"باأللؼ (مالؾ)يقرءكف 

 كىي قراءة متكاترة. .-ـعني
چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ :  ٓ))قال في قولو تعالى -ِ

 [٧الفاتحة:]
عمييـ غير  صراط مف أنعمت :أنو كاف يقرأ -رضي اهلل عنو-لخطاب عف عمر بف ا"

 .تفسيرية كحده بياقراءة صح .(ٔ)"المغضكب عمييـ كغير الضاليف
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  :(ٕ)قال في قولو تعالى -ّ

ال ): رضي اهلل عنيما-كابف مسعكد  يِّ بى أي يدؿ عميو قراءة  " [83البقرة:]           چۅ  
 .، كىي شاذةنيا تفسيريةأعمى ىنا  القرآءةرد أك  .(ٖ)"عمى النيي (تعبدكا

البقرة:]چ ٹڄٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  :ٗ))قال في قولو تعالى  -ْ

102] 
 

                                                           

 (.َِٓ/ّ) واإليضاح عنيا المحتسب في تبيين شواذ القرا ات ينظر: (ُ)
 (.ُٗٓ/ِ)منحاسلومعاني القران (، ِّّ/ّ)وتفسير ابن كثير(، ِّْ/ُِ)تفسير ابن جرير ( ِ)
 (.ِٔ/ُالشككاني)( ّ)
: باب سننو(، كالترمذم في َََْ(، رقـ)ّٕ/ْ: باب كتاب الحركؼ كالقراءات) سننوأخرجو  أبك داكد في ( ْ)

ضعيف ، كضعفو األلباني في : ىذا حديث غريب كقاؿ الترمذم (،ِِٖٗ(، رقـ)ُٖٓ/ٓفي فاتحة الكتاب)
 (.ّْٓ/ُ)سنن الترمذي

  (.ِٗ/ُالشككاني)( ٓ)
 .ِقُْٕند البغكم صسبؽ تخريجو ع( ٔ)
  (.ُِٔ/ُالشككاني)( ٕ)
 (.َِٗ/ُ)تفسيره(، كابف كثير في ْٕٓ/ُ)تفسيره (، كأبك حياف في ُِٕ/ُ) تفسيرهينظر: ابف عطية في ( ٖ)
 (.َُْ/ُني)الشككا( ٗ)
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  .(ُ)"بكسر البلـ(يفً كى مً المى )كالحسف  ،كالضحاؾ ،رضي اهلل عنيما-قرأ ابف عباس" 
 .كىي شاذة 

چ ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ  :ِ))قال في قولو تعالى -ٓ

  [15٢األنعام:]
-رضي اهلل عنو -طالب أبيكىي قراءة عمي بف  (فارقكا دينيـ)كالكسائي  ،رأ حمزةق "

جميؿ ىك  بيانيا قراءة صحأكذكر  ،صحاب السبع القراءاتأماميف مف إذكر ىنا قراءة . (ّ)"
 كىي متكاترة. .-رضي اهلل عنو -طالب أبيعمي بف  اإلماـ

 : االتفاق في قرا ات الصحابة جوأو  :الً أو 
 : اآلتييف اتفقا في اإلمامف أ يتضحالسابقة  مثمةألمف خبلؿ ا

  .لقراءة الصحابة كحدىـ أمثمةذكرا  -ُ
 ،بغكم قميؿ جداال اإلماـف ذلؾ عند أال إلقراءة الصحابة مع التابعيف ، أمثمةذكرا  -ِ
 رد الكثير مف ذلؾ .أك الشككاني فقد  اإلماـعكس 
 .رجح بقراءة الصحابة أكيف كجو اإلمامكبل  -ّ
 .المتكاترة القرآءةيف جمعا قراءة الصحابة مع اإلمامكبل  -ْ
 اإلماـ كىي كثيرة عند ،قراءات لمصحابة متكاترة كشاذة رداأك ف ياإلمامكبل  -ٓ
 .الشككاني
 الصحابة: اتين في قرا اإلماماالختالف عند  جوأو  :ثانياً 
صمى -مع قراءة النبي  -ـرضي اهلل عني-الشككاني قراءة الصحابة  اإلماـجمع  -ُ
 البغكم. اإلماـ كلـ يذكر ذلؾ -ـاهلل كسم
كالشاذة  صحاب القراءات المتكاترةأالشككاني قراءة الصحابة مع  اإلماـجمع  -ِ

 .يفاإلمامبرز مبلحظة في االختبلؼ بيف أكالتابعيف كغيرىـ كىذه 
 .ْ))مطمبكبر في ىذا الني لو الباع األالشككا اإلماـ -ّ

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ََُ/ُ)المحتسب في تبيين شواذ القرا ات واإليضاح عنياينظر:  (ُ)
 (.َِٖ/ِالشككاني) (ِ)

 (.278عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجمة: حجة القرا ات )ينظر:  ((ّ
 (.ِِٗ ،ُّٗ ،ُْٕ ،َُٖ ، َُِينظر الشككاني )ص (ْ)
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 االختالف في قرا ات التابعيناالتفاق و  جوأو  :المطمب الثاني          

 :البغوي اإلمام أمثمة: الً أو 
البقرة:]چ ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :(ُ)قال في قولو تعالى -ُ

براىيـ النخعي ،(ِ)قرأ عمقمة"[1٢6 تابعيف كىي قراءة  .(ْ)"چ كأقيمكا الحج كالعمرة هلل چ(ّ)كا 
 يرية.كىي قراءة تفس .شاذة ألنيا خالفت رسـ المصحؼ

وئ  ۇئ  ۇئ    وئى  ائ    ائ  ەئ     ەئ ې  ى چ :ٓ)) ىقال في قولو تعال  -ِ

 ،بضـ السيف(رة ميسي )قرأ نافع  چ  وئەئ     ەئچ  "[28َالبقرة:]چۈئ  ۈئ     ېئ       ۆئۆئ
 كىي شاذة. .(ٔ)"كقرأ مجاىد ميسرة بضـ السيف مضافا ،كف بفتحياخر كقرأ اآل
ڀ  ڀ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ٻ  ٻ            چ :ٕ) ) قال في قولو تعالى -ّ

عمرك  أبكقرأ ابف كثير ك  "[283البقرة:]چ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ
نما قرأنا  أبكفرىف بضـ الياء كالراء، كقرأ الباقكف فرىاف، كىك جمع رىف ،كقاؿ  عمرك كا 

 .(ٗ) "كسككف الياءليككف فرقا بينيما كبيف رىاف الخيؿ، كقرأ عكرمة فرىف بضـ الراء  (ٖ)(فرىف)
 كىي شاذة، قراءة عكرمة.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :(َُ)قال في قولو تعالى -ْ

  [٢األنعام:] چپ
                                                           

 (.ُِٕ/ُالبغكم)( ُ)
-بد اهلل أبك شبؿ النخعي: فقيو الككفة، كعالميا، كمقرئيا، كلد: في حياة النبي عمقمة بف قيس بف ع( ىك: (ِ

، كىاجر في طمب العمـ كالجياد، كنزؿ الككفة، كالـز ابف مسعكد حتى رأس في العمـ -صمى اهلل عميو كسمـ
 (.ّٓ/ْ)سير أعالم النبال ق. ينظر: ُٔكالعمؿ، كتفقو بو العمماء، كبعد صيتو، مات سنة:

ك: إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعي: اليماني، ثـ الككفي، أحد األعبلـ، فقيو العراؽ، ككاف مفتي ى( ّ)
كلو  ،قٔٗكالشعبي في زمانيما، ككاف رجبل صالحا، فقييا، متكقيا، قميؿ التكمؼ، مات: سنة: ،أىؿ الككفة ىك

 .(َِٓ/ْ)سير أعالم النبال : ينظر تسعة كأربعكف سنة، كقيؿ: غير ذلؾ.
(، ُّٖٓ(،رقـ))ٕ/ّ)تفسيرهينظر: ابف جرير في  -رضي اهلل عنو -كىي كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد( ْ)

 (. َُٕ/ُ)والمصاحف البن أبي داوود
 (.ّْٓ/ُالبغكم) (ٓ)
والمحتسب في تبيين وجوه الشواذ في القرا ات البن (، ُْٗ/ُ)السبعة في القرا اتينظر: ابف مجاىد:  (ٔ)

 بالياء. عنى قكلو: مضافا، أم)فناظره((. كمُّْ/ُ)جني
 (ِّٓ/ُالبغكم) (ٕ)
 .-صمى اهلل عميو كسمـ -( ىك: لـ يقرأ مف تمقاء نفسو، إنما بالسماع مف مشايخو إلى النبيٖ)
 (.ُُْ) إتحاف فضال  البشر في القرا ات األربعة عشر ، ك(ُِٗ/ُ)السبعة في القرا اتينظر: ( ٗ)
 (.َُّ/ّالبغكم )( َُ)
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 كىي شاذة. .(ُ)"بالتشديد عمى التكرير كالتأكيد چپ  چ قرأ الزىرم"
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  :ِ))قال في قولو تعالى -ٓ

   مت      مب  ىب  يب  جت  حت  خت     خبجب  حبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یی

 ذكر قراءة التابعي .(ْ)"بغير ألؼ مثؿ سكرل (فردل) (ّ)قرأ األعرج"  [٢4األنعام:]چىت     
 كىي شاذة. .منفردة

 :ٓ))الشوكاني اإلمام أمثمة :ثانياً 
ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  :قال في قولو تعالى -ُ

قرأ يحيى بف  چى  ى  ائ    چ كلو: ق"  [28البقرة:]چې  ې  ى  ى  ائ    
حرؼ المضارعة، كقرأ بفتح  (ٖ)كسبلـ ابف يعقكب  ،كمجاىد ،(ٕ)إسحاؽ أبيكابف  ،(ٔ)يعمر

 كىي متكاترة. .(ٗ)"الجماعة بضمو
 .المشيكرة خرلاأل القرآءةتابعيف كذكر مقابميا بعض الجمع  قراءة 

ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :(َُ)قال في قولو تعالى -ِ

كابف  (ُُ)كعيسى بف عمار ،،كالحسف ،قرأ الزىرم" [38البقرة:]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 كىي متكاترة. .(ُِ)"بفتح الفاء (فبل خكؼ)كيعقكب:  ،إسحاؽ أبي

                                                           

 (.ِْ)شواذ القرآنابف خالكيو: : ينظر (ُ)
 (.ُٗٔ/ّالبغكم)( ِ)
ىك: حميد بف قيس األعرج مكلى آؿ الزبير بف العكاـ ،كاف قارئ أىؿ مكة ،ككاف ثقة كثير الحديث، مات ( ّ)

 (.ّّ/ٔ) الطبقات الكبرىق. ينظر: ابف سعد: َُّسنة: 
 (.ْْ)شواذ القرآنينظر:  (ْ)
 (.ُٕ/ُالشككاني )( ٓ)
بف يعمر العدكاني النحكم البصرم: التابعي ، كىك أحد قراء البصرة تكلى القضاء بمرك، ككاف  يحيى( ىك: ٔ)

 (.ُّٕ/ٔ) وفيات األعيان. ينظر: قُِٗعالمان بالقرآف الكريـ ،كالنحك، كلغات العرب، تكفي سنة:
مفاء بني عبد ىك: عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي البصرم النحكم المقرئ: مكلى آؿ الحضرمي، كىـ ح( ٕ)

)  تيذيب الكمال في أسما  الرجاليكسؼ بف عبد الرحمف المزم الكمبي: ق. ينظر: ُِٗشمس ، مات سنة:
ُْ/َّٓ.) 

 لـ أقؼ عمى ترجمتو فيما بيف يدم مف المصادر.( ٖ)
 (.ِٕ/ُ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة. ينظر: بالفتح يعقكب قراءك ( ٗ)
 (.ِٖ/ُالشككاني )( َُ)
 لـ أقؼ عمى ترجمتو بيف يدم مف المصادر.( ُُ)
 (.2/211محمد بن محمد ابن الجزري: النشر في القرا ات العشر ) ينظر: (ُِ)
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حد القراء أ، كقد جمع ىنا بيف خرلاأل القرآءةكلـ يذكر  ،اختصر بذكر قراءة التابعيف
لبعض مع قراءات كىك الحسف ، ةبعد العشر  ةربعلقراء األحد اأك كىك يعقكب، العشرة المتكاترة 

  .التابعيف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ                 چ  :(ُ)قال في قولو تعالى -ّ

بف  كقد قرأ عكرمة كيحيى البقر اسـ جنس، كجمعو باقر،" [٧0البقرة:]چٺ  ٺ  ٺ 
 ي شاذة.ى .(ِ)" (إف الباقر تشابو عمينا)يعمر: 
  ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ  :(ّ)قال في قولو تعالى -ْ

  [14األنعام:]چ﮴    ﮵  ﮶  ﮷      ﮳ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲
ؿ، كضميا كفتح ك قرأ الجميكر بضـ الياء ككسر العيف في األچ  ھہ  ہ    ہ  ہچ  "

بفتح الياء  (ْ)األعمشك  ،كمجاىد ،أ سعيد بف جبير، كقر ؽي زى رٍ كال يي  ؽي زي رٍ العيف في الثاني: أم يى 
 .(ٓ) "كفتح العيف ،في الثاني

 . تابعيفللبعض ا ةكالثانية قراء ،كىي متكاترة. قراءة الجميكر األكلى القرآءةذكر ىنا 
گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گچ :ٔ))قال في قولو تعالى -ٓ

]چڱ  ڱ  ڱ  ں    فمو عشري ) األعمشك  ،كسعيد بف جبير ،سفقرأ الح "[160األنعام:
 .خرلاأل القرآءةدكف ذكر رد ىنا  قراءة لمتابعيف أك  . (ٕ)"يا برفعيماأمثالي 

 االتفاق: جوأو :  الً أو 
 :اآلتييف اتفقا في اإلمامف أ يظيرالسابقة  مثمةمف خبلؿ األ

 .التابعيف منفردة اتقراء رداأك  -ُ
 .ت المتكاترةصحاب القراءاأالتابعيف مع  اتقراء رداأك  -ِ

                                                           

 (.ُُْ/ُالشككاني )( ُ)
الدر (، كالسيكطي في ْْٔ/ُ) تفسيره (، كالقرطبي فيُٕٗ(، رقـ)َُْ/ُ) تفسيرهذكرىا ابف أبي حاتـ في  ((ِ

يكسؼ بف عمي : أ بيا ابف أبي عبمة، كىاركف عف أبي عمرك، كابف مقسـ. ينظر(، كقد قر ُُٗ/ُ) المنثور
 (.ْٖٔ) واألربعين الزائدة عمييا العشر الكامل في القرا اتأبك القاسـ الييذىلي اليشكرم 

 (.ُُٗ/ِالشككاني )( (ّ
 في القراءات الشاذة. األربعة بعد العشرة ، ستأتي ترجمتو عند القراءسميماف بف ميراف األسدم بالكالء( ىك:(ْ
 (.ّٕٗ/ٔ)تفسيره(، كالقرطبي في ِْٓ/ْ)تفسيره (، كأبك حياف في ِّٕ/ِ) تفسيرهذكرىا ابف عطية في  (ٓ)
 (.ُٓٔ/ِالشككاني)( ٔ)

أمثاليا بالنصب، كالباقكف ك أمثاليا بالرفع صفة لعشر، كعف األعمش عشر بالتنكيف ك قرأ يعقكب عشر بالتنكيف ( (ٕ
إتحاف ك(، ِٔٔ/ِ)النشر في القرا ات العشر ينظر:. مثاليا بالخفض عمى اإلضافةكعشر بغير تنكيف أ

 (.ِٖٕ) فضال  البشر في القرا ات األربعة عشر
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 .صحاب القراءات الشاذةأالتابعيف مع  اتقراء رداأك  -ّ
 .خرلاأل القرآءةف يذكرا أالتابعيف دكف لبعض  اتقراء ففيذكرا فيختصرا أحيانا -ْ
 .خرلاأل القرآءة فيذكراالتابعيف ك  اتقراء ففيذكرا فيفصبل أحيانا -ٓ

 :االختالف جوأو  :ثانياً 
 .مشيكرةلبغكم متكاترة ك ا اإلماـردىا أك كثر القراءات التي أ -ُ
 اإلماـ ء الذيف ذكرىـمقارنة مع القرا (ُ)قراء التابعيف  مفقميبلالبغكم  اإلماـ رذك -ِ

 الشككاني، فيـ كثير.
حاب القراءات المتكاترة تبلميذ ألص أكالبغكم شيكخ  اإلماـ القراء الذيف ذكرىـغمب أ
 .المشيكرة
مقارنة مع القراء الذيف  ابلميذىـ كثير الشككاني مف القراء التابعيف كت اإلماـذكر  -ْ
  .البغكم اإلماـذكرىـ 
التابعيف مع القراء السبعة  أك ،الشككاني التابعيف مع الصحابة اإلماـ يجمع أحيانا -ٓ

بعضا أك  ،شاذةال أكمتكاترة الصحاب القراءات أغيرىـ مف  أك ة،عشر  ربعاأل أكالعشرة ، أك
  .منيـ ممف تكافقت قراءتيـ

 -رحميما اهلل تعالى-يف اإلماماالختبلؼ بيف  جوك أبرز أىذه 
 
 

                                                           

 رجاء العطارم، القكاس ،األعرج، األعمش ، مجاىد ،عكرمة ، الزىرم ،الشافعي (. ككىـ )عمقمة ، إبراىيـ النخعي ، أب (ُ)
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مامين في القرا ات وجو االتفاق واالختالف عند اإلأ ني:المبحث الثا
 المتواترة والشاذة

 :انوفيو مطمب
 .ماميف في القراءات المتكاترةكجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند اإلأ :ولالمطمب األ 
 الشاذة.ماميف في القراءات تبلؼ عند اإلكجو االتفاؽ كاالخأ الثاني:المطمب 
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 ين في القرا ات المتواترةاإلماماالتفاق واالختالف عند  جوأو  :لوالمطمب األ 
ما ىي القراءات المتكاترة كمنيـ شير إلى أف أ البدحديث عف القراءات المتكاترة قبؿ ال 

 .كثرأالصكرة  صحابيا حتى تتضحأ
كؿ قراءة كافقت العربية مطمقا، ككافقت أحد المصاحؼ " :ىي ةالقرا ات المتواتر 

 .ُ))" المتكاترة المقطكع بيا القرآءةكتكاتر نقميا، ىذه  ،العثمانية كلك تقديرا
التي أجمع الناس عمى تمقييا السبعة، كالذم جمع ىذه األركاف الثبلثة ىك قراءة األئمة 

 :اآلتيىـ كك ِ))رجح عمى األ ، كالثبلث المتممة لمعشربالقبكؿ 
 :ابن عامر -ُ

كالذم انتيت إليو مشيخة  ،إماـ أىؿ الشاـ في القراءة :اليحصبيابف عامر عبد اهلل 
، -رضي اهلل عنو-عف عثماف بف عفاف (3)المخزكميالمغيرة  عف القرآءةكقد أخذ  ،اإلقراء بيا
 .(4)ق ُُٖ :تكفي بدمشؽ سنةك  ق،ٖكلد سنة:
 :ىشاـ بف عمار بف نصير :(5)كف بكاسطة أصحابوكل ،بركاية قراءتو كقد اشتير 

 .(6)قِْٓ:كتكفي سنة ق،ُّٓ:كلد سنة  ،كمفتييا،كمحدثيا  ،كمقرئيا ،خطيب دمشؽ 
ماـ الجامع ، ،مقرئ دمشؽ :بف بشير بف ذككاف القرشي الدمشقي  أحمدعبد اهلل بف ك   كا 
 .(٧)قِِْ:كتكفي بدمشؽ سنة قُّٕ:كلد سنة
 :ابن كثير -ِ
قرأ عمى عبد اهلل بف  ،إماـ أىؿ مكة في القراءة :د اهلل بف كثير الدارمعبمحمد  أبك

 رضي اهلل -كعمر بف الخطاب  ،بف كعب أبي، كقرأ عبد اهلل عمى (8)السائب المخزكمي
                                                           

 (.ُٖ) منجد المقرئين ومرشد الطالبينبف الجزرم :  شمس الديف أبك الخيرينظر: ( ُ)
 .المرجع السابؽينظر:( ِ)
ىك: المغيرة بف أبي شياب عبد اهلل بف عمرك بف المغيرة المخزكمي الشامي: مقرئ دمشؽ، قرأ القرآف الكريـ ( ّ)

 بي :شمس الدين الذىق، كلو تسعكف سنة. ينظر: ُٗ، تكفي سنة:-رضي اهلل عنو-عمى عثماف بف عفاف 
  (.25) معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصار

 (.ِّْ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا : ينظر (ْ)
: أيكب بف تميـ، عف يحيى بف الحارث الذمارم عف عبداهلل بف عامر. عمىقرأ ىشاـ ، كابف ذككاف كبلىما  ( ٓ)

 (.ٖٔ) ات القرأة الثمانيةالوجيز في شرح قراينظر: الحسف بف عمي بف إبراىيـ األىكازم: 
 (.ِٗ/ِ)تذكرة الحفاظينظر:(  ٔ)
 (.117) معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصارينظر: (ٕ)
ىك: عبد اهلل بف السائب بف أبي السائب القرشي المخزكمي القارئ: أخذ عنو أىؿ مكة القراءة، كعميو قرأ ( ٖ)

أسد ق ، لو صحبة كركاية. ينظر: ّٕبيا سنة:مجاىد كغيره مف قراء أىؿ مكة، سكف مكة، كتكفي 
 (.ٖٗ/ْ)اإلصابة(، كِْٓ/ّ)الغابة
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 .(ُ)قَُِ:نةس بيا كتكفي ق،ْٓكلد بمكة سنة: ،-عنيما
 أبيعبد اهلل بف بف محمد بف  أحمد :(ِ)كلكف بكاسطة أصحابو ،كقد اشتير بالركاية عنو

، كتكفي  قَُٕ، كلد سنة: كمكلى بني مخزكـ ،قارئ مكة، كمؤذف المسجد الحراـ :بزة 
 .(3)َِٓ:سنة

الممقب بقنبؿ ،مقرئ أىؿ مكة،  :محمد بف عبد الرحمف بف محمد المكي المخزكميك 
  .(4)قُِٗ:كتكفي بمكة سنة ،قُٓٗكلد سنة:، انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالحجاز

 :عاصم -ّ
كاف اإلمامة في القراءة بالككفة، إليو انتيت  :األسدم كدجي النى  أبيبكر عاصـ بف  بكأ

بف  قرأ عمى زر ،القرآفبكحسف الصكت ، كاإلتقاف كالفصاحة ،قارئا متقنا آية في التحرير
كقرأ أيضا عمى عبد اهلل بف حبيب  ، -رضي اهلل عنو-عمى عبد اهلل بف مسعكد(5)حبيش
 .٧))قُِٕ :سنةبالككفة  ، كقيؿبالسماكة تكفي -رضي اهلل -يعم ماـاإلعمى  ،(6)السممي

يرا ا كبكاف إمام :بكر شعبة بف عياش بف سالـ الككفي أبك: كقد اشتير بالركاية عنو
 .(8)قُّٗ:كتكفي بالككفة سنة ق،ٓٗكلد سنة: ، عالما عامبل

 صـ ابف زكجتو،ربيب عا يكنى أبا عمرك، :سميماف بف المغيرة البزاز الككفيحفص بف ك 
 .٢))قَُٖ:تكفي سنةك  ق،َٗسنة: كلد ،بكر أبيف ككاف أقرأ م
 

                                                           

 (.ّْْ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ينظر: (ُ)
سماعيؿ بف عبداهلل بف قسطنطيف، عف ابف كثير. ( ِ)  قرأ البزم عف: عكرمة بف سميماف، عف شبؿ بف عباد، كا 

بف كاضح، عف إسماعيؿ بف عبداهلل بف قسطنطيف،  عف شبؿ كقرأ قنبؿ عف: أحمد بف محمد القكاس، عف كىب 
 (.ٔٔ)الوجيز في شرح قرا ات القرأة الثمانيةبف عباد، كمعركؼ بف مشكاف، عف ابف كثير. ينظر: 

 (.153) معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصارينظر: (ّ)
 .(133) المصدر نفسو ينظر: (ْ)

، -صمى اهلل عميو كسمـ-أسد بني خزيمة ، أدرؾ الجاىمية، كلـ ير النبي  زر بف حبيش بف حباشة ، مف( ىك: (ٓ
ق ، ّٖكىك: مف كبار التابعيف، ركل عف عمر، كعمي، كابف مسعكد، ككاف فاضبل عالما بالقرآف، تكفي سنة:

 (.ُِّ/ِ)أسد الغابةكىك: ابف مائة كعشريف سنة. ينظر: 
،  -صمى اهلل عميو كسمـ -أكالد الصحابة، مكلده في حياة النبي ىك: عبد اهلل بف حبيب بف ربيعة الككفي: مف( (ٔ

، كتكفي -رضي اهلل عنيـ -قرأ القرآف، كجكده، كمير فيو، كعرض عمى عثماف، كعمى عمي، كابف مسعكد 
 (.413/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ق ، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر: ْٕسنة: 

 (.51) قات واألعصارمعرفة القرا  الكبار عمى الطب ينظر:( ٕ)
 (.ِّٔ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ينظر: (ٖ)
 (.ِْٓ/ُالمصدر نفسو) ينظر:( ٗ)
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 :عمرو أبو -4
ليو انتيت اإلمامة  ،أىؿ البصرة مقرئ: بف العبلء المازني البصرم زباف أبك عمرك  كا 
 .(1)قُْٓ :سنة نشأ بالبصرة، كمات بالككفةك  ق،ٖٔكلد سنة: ،في القراءة بالبصرة

محمد يحيى بف المبارؾ العدكم  أبيكلكف بكاسطة اليزيدم  ،نواشتير بالركاية ع قد ك  
مقرئ عمر حفص بف عمر بف عبد العزيز الدكرم النحكم،  أبك، ق َِِ :المتكفى سنة

تكفي  كيقاؿ: إنو أكؿ مف جمع القراءات كألفيا.  ،اإلسبلـ، كشيخ العراؽ في كقتو
 ،مقرئ ضابط محرر ثقة :كسيد اهلل السشعيب صالح بف زياد بف عب أبكك   .(2)قِْٔ:سنة

 .(3)قُِٔ:تكفي سنة
 :حمزة -ٓ

مكلى آؿ عكرمة بف ربعي التميمي  ،أبك عمارة الككفي :بف عمارة  حمزة بف حبيب
 ،عمى زر بف حبيش، (4)عمى يحيى بف كثاب ،األعمشقرأ عمى سميماف بف ميراف  :الزيات

 ُٔٓ :بحمكاف سنة تكفيك  ،ػىَٖكلدسنة: -ـرضي اهلل عني -كابف مسعكد ،كعمي ،عمى عثماف
خمؼ بف ىشاـ ، (6)عيسى سميـ بف عيسى أبيلكف بكاسطة ك  ،اشتير بالركاية عنو قدك .(5)ػى

إماـ في  سى،خبلد بف خالد، كيقاؿ ابف خميد الصيرفي الككفي، كيكنى أبا عيك  . (٧) البزار
ا عف سميـ ،القراءة ثقة  فةلكك كتكفي با  ،عارؼ محقؽ أستاذ، أخذ القراءة عرضن

 .8))قَِِ:سنة

 

 
                                                           

 (.ِٖٖ/ُ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ُ)
 (.1/113)المصدر نفسو  (ِ)
 (.ِّّ/ُ) المصدر نفسو (ّ)
مقرئ أىؿ  كبير، مف العباد األعبلـ ، تابعي ثقة : األسدم، الكاىمي مكالىـ، الككفي،يحيى بف كثابىك:  (ْ)

 (.َّٖ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا ينظر:  ق.َُّالككفة في زمانو، ،أحد األئمة األعبلـ، مات سنة:
 (.ُِٔ/ُ) غاية النياية في طبقات القرا ينظر: (ٓ)
ي اإلقراء بالككفة، صاحب حمزة ،كأخص تبلمذتو ، كىك: الذم خمؼ حمزة ف ىك: سميـ بف عيسى بف سميـ :( ٔ)

ينظر: غاية النياية في طبقات  ق.ُٖٖق، كتكفي سنة:َُّقرأ القرآف عمى حمزة عشر مرات، كلد سنة:
 (.ُّٖ/ُ) القرا 

 .ُٗٓص كىك: القارئ العاشر مف القراء العشرة ستأتي ترجمتو الحقا( ٕ)
 (.ِْٕ/ُ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ٖ)
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 :نافع

 ،ئجعفر القار  أبيعف  القرآءةأخذ  :نعيـ المدني أبيف عبد الرحمف بف ركيـ نافع ب أبك
بف  أبيعف  ،ىريرة أبيك  ،كىـ أخذكا عف عبد اهلل بف عباس ،كعف سبعيف مف التابعيف

 .ُ))قُٗٔ:تكفي سنة رياسة اإلقراء بالمدينة المنكرة، كانتيت إليو -ـرضي اهلل عني-كعب 
 ،كيكنى أبا مكسى ،دنيبالمد كالقصر، الم :عيسى بف مينا: قالكف :اشتير بالركاية عنو قدك 

كلد  ألف قالكف بمساف الركـ جيد، ،، يركل أف نافعا لقبو بو لجكدة قراءتوكقالكف لقب لو
 .(ِ) قَِِ:كتكفي بالمدينة سنة ق،َُِسنة:
ب لو، لقب بو فيما يقاؿ لشدة كيكنى أبا سعيد، ككرش لق :عثماف بف سعيد المصرمك 
 .(ّ) ُٕٗ:كتكفي بمصر سنة ق،َُُكلد سنة: بياضو،
 :الكسائي -7
 ،لقب بالكسائي ألنو كاف في اإلحراـ البسا كساءك  :لحسف عمي بف حمزة الكسائيا أبك

 .(4)قُٖٗ :تكفي سنةك  ق،َُِكلد سنة: ،عمى حمزة الزيات أربع مرات القرآفقرأ 
صاحب ،المقرئ  لد البغدادم،االميث بف خالحارث  أبك :ية عنوبالركاكقد اشتير 

 .(5)ق َِْ: تكفي سنةالكسائي، كالمقدـ مف بيف أصحابو، 
تفؽ عمى تكاتر قراءتيـ، اىؤالء السبعة يضا.البصرم أ عمرك أبيم عف ك احفص الدكرم الر  ك
 :اءةقر  كىي ،نيا مف المتكاترةإرجح المتممة لمعشر عمى القكؿ األالقراءات ثبلث كال

 :جعفر يأب-ٖ
كاف إماـ أىؿ المدينة في القراءة  ،تابعي مشيكر كبير القدر :ئيزيد بف القعقاع القار 

 رضي-بف كعب أبيىريرة عف  أبيك  ،عباسكقد أخذ عف عبد اهلل بف ،  فسمي القارئ بذلؾ
 .(ٔ)قَُّ :تكفي سنةرفيع المنزلة،  ،تابعيا جميؿ القدر  ،-ـاهلل عني

كراك محقؽ  ،إماـ مقرئ حاذؽ :الحارث عيسى بف كرداف المدني أبك: يةكقد اشتير بالركا 
 .(٧) قَُٔسنة: تكفي بالمدينة في حدكد ،ضابط

                                                           

 (.َِّ/ِ) ية في طبقات القرا غاية النيا ينظر: (ُ)
 (.ُٓٔ/ُالمصدر نفسو ) ينظر: (ِ)
 (.َِٓ/ُالمصدر نفسو ) ينظر: (ّ)
 (.72) معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصار ينظر: (ْ)
 (.124) نفسوالمصدر  ينظر: (ٓ)
 (.ِّٖ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ٔ)
 (.ُٔٔ/ُ) المصدر نفسو ينظر: (ٕ)
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 مقرئ جميؿ ضابط، ،المدنيالزىرم مكالىـ،  :مسمـ بف جمازمحمد بف بف الربيع سميماف  أبكك 
 .(1)قَُٕبعد سنة:  بالمدينةتكفي 

 :يعقوب -ٗ
المنذر سبلـ بف سميماف  أبيقرأ عمى  :ميد يعقكب بف إسحاؽ الحضر محم أبك
 القرآفك  ،كاف عالما بالعربية ككجكىيا عمرك، أبيكعمى ،، كقرأ سبلـ عمى عاصـ (2)الطكيؿ

 .(3)كلو ثماف كثمانكف سنة، ق َِٓ :تكفي سنة كاختبلفو، فاضبل تقيا كرعا زاىدا،
الممقب البصرم، حمد بف المتككؿ المؤلؤم عبد اهلل م أبك:اشتير بالركاية عنو  قدك 

 .(4) قِّٖ:بالبصرة سنةتكفي ، مقرئ حاذؽ ضابط مشيكرركيس ، ب
ق ِّْ:سنةتكفي  كاف متقنا مجكدا، ح بف عبد المؤمف البصرم النحكم،الحسف رك  أبكك 

 .(5) عمى األرجح
 خمف: -15
 ا،كاف ثقة كبير ، عف حمزة ،قرأ عمى سميـ :ىشاـ بف ثعمب بف خمؼمحمد خمؼ بف  أبك

 .(6) ببغداد ق ِِٗ :سنةكتكفي  ،قَُٓكلد سنة: ،االمزاىدا عابدا ع
الكراؽ المركزم ثـ البغدادم،  :إسحاؽ بف إبراىيـ بف عثماف :اشتير بالركاية عنوكقد 

 .(٧)قِٖٔ: تكفي سنةكراؽ خمؼ، كالقائـ بالقراءة بعده، كاف 
 كاكرحمالناس، عميو كثير مف قرأ  :س بف عبد الكريـ البغدادم الحدادالحسف إدري أبكك 

، كقيؿ غير ثبلث كتسعيف سنةعاش  ق،ِِٗ:سنةتكفي  إليو مف الببلد، إلتقانو كعمك سنده،
 .(8) ذلؾ

يف في قراءات ئلمامل أمثمة ري ذكي أى ، المتكاترة العشر صحاب القراءات أ تي ف ذكر أكبعد 
 :اآلتيكىي ك ،االتفاؽ كاالختبلؼ جوأك ىؤالء حتى يتبيف لنا 

 
                                                           

 (.ُّٓ/ُ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ُ)
سبلـ بف سميماف الطكيؿ: المزني مكالىـ البصرم، ثـ الككفي ثقة جميؿ كمقرئ كبير، أخػذ القػراءة عرضػا ىك:  (ِ)

عف عاصـ، كأبي عمرك، كعاصـ الجحدرم كغيرىـ، قرأ عميو  يعقكب الحضرمي، كىاركف بف مكسى األخفش 
 (.َّٗ/ُالمصدر نفسو )  . ينظر:قُُٕكغيرىـ، مات سنة:

 (.ّٖٔ/ِ) المصدر نفسو ينظر: (ّ)
 (.ِّْ/ِ) المصدر نفسو ينظر: (ْ)
 (.ِٖٓ/ُالمصدر نفسو )ينظر: (ٓ)
 (.ِِٕ/ُ) المصدر نفسو ينظر: (ٔ)
 (.ُٓٓ/ُالمصدر نفسو ) ينظر: (ٕ)
 (.ُْٓ/ُالمصدر نفسو ) ينظر: (ٖ)
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 لبغوي:ا اإلمام  أمثمة:  الً أو 
  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   چ:ُ))قاؿ في قكلو تعالى -ُ

كالحرؼ األكؿ كجعمكه مف  چڃ   ڇ چ وقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمر "[٢البقرة:]چ
 كما يخدعكف عمى األصؿ چچ  چ  چ  المفاعمة التي تختص بالكاحد. كقرأ الباقكف:

 القراء.ذكر ىنا قراءات العشرة .(ِ)"
جب  حب  خب  مب  ىب       يئی  جئ   حئ  مئ  ىئچ  :(ّ)ؿ في قكلو تعالىقا -ِ

 چجب  حب  چ كف خر عمى النيي كقرأ اآل چ  چجب  حب  چ   قرأ نافع كيعقكب" [11٢البقرة:]چ
 مف القراء الثنيف األكلى القرآءةحيث ذكر  القراءذكر ىنا قراءات العشرة  .(ْ)"بالرفع عمى النفي

 .، بضـ التاءكفخر كاأل :كلوبق خرلاأل كاختصر ،بفتح التاء
   ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ  :(ٓ)قاؿ في قكلو تعالى - ّ

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

بالتاء كقرأ  (كلك ترل)قرأ نافع كابف عامر كيعقكب  چک  ک  ک  گ چ  "[165البقرة:]چ
رد ذكر ثبلثة مف القراء لمقراءة أك كذلؾ ىنا ذكر قراءات العشرة  حيث ك    .(ٔ) "بالياءكف خر اآل

 .مف القراء نيا قراءة البقيةألداللة عمى كف خر كاآل :تفى بقكلواك خرلاأل القرآءةك  األكلى
يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  چ  :ٕ))قاؿ في قكلو تعالى -ْ

قراءة العامة كميا بالرفع ،  چحس   خس  مس  حص  مص  جض  حض    چ  "[2٧األنعام:]چجض  حض      
( بنصب الباء كالنكف عمى جكاب التمني ، كقرأ ككفى كنى  كيعقكب )كال نكذبى  ،كحفص ،كقرأ حمزة

ا بذكر االكثر)العامة( كىك في بدأ ىن  .(ٖ)"بالنصب ككف(كذب( بالرفع ك)نى ابف عامر )ني 
 الباقكف.ك  أكبقكلو كالعاٌمة قية الب غمب يبدأ باألقؿ ثـ يختصراأل

                                                           

 (.ٔٔ/ُالبغكم) (ُ)
 (. 175البشر في القرا ات األربعة عشر )إتحاف فضال   ينظر: (ِ)
 (.ُّْ/ُ)البغكم ( ينظر:ّ)
 . (ُِِ/ِ) النشر في القرا ات العشر ينظر: (ْ)
 (.ُٕٗ/ُ) لبغكما (ٓ)
 (.298تحبير التيسير في القرا ات العشر ): شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ينظر: (ٔ)
 (.ُّٕ/ّالبغكم ) (ٕ)
 (.354لقرا ات العشر )تحبير التيسير في ا ينظر: (ٖ)
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  چ :(ُ)قال في قولو تعالى -ٓ

بكر  أبكقرأ " [٢2األنعام:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گ  کک  ک
 .(ِ)"عف عاصـ ) كلينذر ( بالياء أم: كلينذر الكتاب

 ، التي ىي بالتاء)كلتنذر(.خرلاأل ءةالقرآالعشرة، كلـ يذكر  القراء حدذكر ىنا ركاية أل
 الشوكاني :  اإلمام أمثمة :ثانياً 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڦ  ڦ  ڄچ  :ّ))قال في قولو تعالى -ُ

]چ  چ     ،عبيدة أبكبغير ألؼ، كرجحو  (كعدنا)عمرك:  أبكقرأ "[51البقرة:
 .(ٓ)"ىي أجكد كأحسفقاؿ النحاس: ك  ،(ْ)(عدناكا)كقرأه الجميكر:  (،كاعدنا)كأنكر

 ،كذكر ترجيحيا ألحد أئمة المغة عمى قراءة الجميكر السبعةأحد  ةا قراءذكر ىن
 كثر ما يكردأ، ك كىي كثيرة في قراءاتو ،الجميكر :بقكلو خرلاأل القرآءةسناد إذكر كاختصر في 

 الشككاني في القراءات المتكاترة عف السبعة. اإلماـ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻڻ  ڻ   ڻچ  :(ٔ)قال في قولو تعالى -ِ

﮽      ﮸ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ۓھ  ھ  ے  ے   ھھ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 

عمرك، كابف  أبكقرأ نافع، ك  چ  ۓھ  ھ  ے  ےچ  قكلو: " [222البقرة:]چ﮾ 
كقرأ حمزة،  ،حفص عنو: بسككف الطاء كضـ الياء كثير، كابف عامر، كعاصـ في ركاية

بتشديد الطاء كفتحيا كفتح الياء  (رفيَّ يطَّ )بكر:  يأبكالكسائي، كعاصـ في ركاية 
ذكر القراء ىنا مفصبل حتى الركاية المختمفة لمقارئ الكاحد مثؿ قراءة عاصـ .  (ٕ)"شديدىاكت

 ذكر الركايتيف عنو.
  وئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ :(ٖ)قال في قولو تعالى -ّ

أ عاصـ كغيره: قر چائ    چقكلو: " [ 245البقرة:]چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
كالكسائي: بإثبات األلؼ كرفع الفاء، كقرأ  ،كحمزة ،كعمر  أبكك  ،كقرأ نافع ،باأللؼ كنصب الفاء

                                                           

 (.ُٖٔ/ّ) شككانيال (ُ)
 (.365تحبير التيسير في القرا ات العشر )ينظر: ((ِ
 (.ََُ/ُالشككاني) (ّ)
 (.96حجة القرا ات) ينظر: (ْ)
 (.ّٓ/ُ)إعراب القرآن لمنحاس ينظر: (ٓ)
 (.ِٗٓ/ُ)الشككاني( ٔ)
 (.134حجة القرا ات)ينظر:  (ٕ)
 (.ََّ/ُالشككاني) (ٖ)
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 ،بإسقاط األلؼ مع تشديد العيف كنصب الفاء. كقرأ ابف كثير (فيضعفو)كيعقكب:  ،ابف عامر
 .(ُ)"جعفر: بالتشديد كرفع الفاء أبكك 

.(ِ)ىـ مفصمةءسماأرد أك ك  ،اءة العشرةذكر قر فصؿ ىنا ب

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  :ّ))قال في قولو تعالى -ْ

عمرك  أبكك  ،قرأ ابف كثير"  [254البقرة:]چں  ڻ  ڻ      ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
اختصر   .(ْ)"نكيف. كقرأ الباقكف برفعيا منكنةمف غير ت (كال شفاعةى  كال خمةى  ال بيعى )بنصب 
 .الباقكف أكقر  :البغكم بقكلو اإلماـؿ ىنا مث

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ               چ :ٓ))قال في قولو تعالى -ٓ

  [111األنعام:]چڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 (ببلقً  )كابف عامر ،كقرأ نافع ،بضـ القاؼ كىـ الجميكر(ببل قي )قراءة مف قرأ "
قؿ ثـ قؿ عمى غير عادتو بذكر األاأل ثـ ،كثر كىـ الجميكربدأ ىنا بذكر األ. (ٔ)"ابكسرى

 كثر.األ
 ، ما اتفقا فيو، كما اختمفا فيو:ذكرأ مثمةكبعد ذكر األ

 االتفاق في القرا ات المتواترة: جوأو  :الً أو 
  .القراءات المتكاترة رداأك يف اإلمامكبل  -ُ
 .العاشر في القراءات المتكاترة خمؼ البزار اإلماـيف لـ يذكرا قراءة اإلمامكبل  -ِ
 ،كقرأ الباقكف :في االختصار بقكلو أحياناالبغكم  اإلماـ ،الشككاني اإلماـيكافؽ  -ّ

 .البغكم اإلماـكىي كثيرة جدا عند 
 .كثربقراءة األ أحياناك  ،قؿف بقراءة األااإلمامغالبا ما يبدأ  -ْ
ف بذكر قراءة يايكتف أحياناك  ،منسكبة تيا المختمفةاف في الكممة الكاحدة كؿ قراءايذكر  -ٓ

  .البغكم اإلماـ كىي قميمة عند ،عمييااألكلى لداللة  خرلاألف اكال يذكر  ،كاحدة منسكبة
                                                           

 (.ِِٖ/ِ)النشر في القرا ات العشر :ينظر (ُ)
: ) فقػػراءة باسػػتثناء خمػػؼ لػػـ يػػكرد قراءتػػو فػػي تفسػػيره كمػػو، كلعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ، مػػا ذكػػره ابػػف الجػػزرم بقكلػػو (ِ)

خمػػؼ ال تخػػرج عػػف قػػراءة أحػػد مػػنيـ، بػػؿ كال عػػف قػػراءة الككفييف)عاصػػـ، كحمػػزة ،كالكسػػائي( فػػي حػػرؼ كاحػػد، 
(. أم: أنو لـ ْٓ/ُ)النشر في القرا ات العشرينظر:  .ادعائو تكاتر السبع(  فكيؼ يقكؿ أحد بعدـ تكاترىا مع
  .يخالؼ قراءة الككفييف فمـ يذكره

 (.َُّ/ُالشككاني) (ّ)
 (.141حجة القرا ات) ينظر: (ْ)
 (.ُْٕ/ِ)شككانيال( ٓ)
 (.267حجة القرا ات)ينظر:  (ٔ)



-163-
 

 االختالف: جوأو  :ثانياً 
 .البغكم متكاترة اإلماـغمب قراءات أ -ُ
كيختصر  ،قؿاألفيذكر قراءة  ةكم عند ذكر القراءالبغ اإلماـغالبا ما يختصر  -ِ

 .الباقكف أقر ك  :بقكلو
 .صحاب القراءات المتكاترة منفرديفأالبغكم  اإلماـغالبا ما يذكر  -ّ
 .خرلاألمع القراءات  قراءات المتكاترةالشككاني ال اإلماـغالبا ما يجمع  -ْ
 القرآءةالبغكم المتكاترة معتمدة عمى القراء العشرة، بينما  اإلماـ راءاتقعامة  -ٓ

، كىي أقؿ عنده مف العشرة القراءك  ،سبعةعمى القراء ال معتمدةالشككاني اإلماـ المتكاترة عند 
 .يفاإلمامبرز نقطة اختبلؼ بيف أ ذهكى ،السبعة
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 ين في القرا ات الشاذةاإلماماالتفاق واالختالف عند  جوأو  :ثانيالمطمب ال
 : إلى شيرأقراءات الشاذة االتفاؽ كاالختبلؼ في ال جوأك الحديث عف في  ءبدالقبؿ 
ككذلؾ كؿ شيء منفرد،  ،عف أصحابو اختصشذ الرجؿ إذا  ": ذة لغةالشا تعريف 
 .(ُ)"متنح :كيقاؿ: شاذ أم... فيك شاذ

متمقاة بالقبكؿ مف  ةكاستفاض ،الشاذة ما نقؿ قرآنا مف غير تكاتر القرآءة" :اصطالحا
  .(ِ)"األمة

 كؿ قراءة فقدت أحد األركاف الثبلثة لقبكليا بحيث إنيا:" : كقيؿ
 متكاترة. لـ تكف -ُ
 خالفت رسـ المصاحؼ العثمانية كميا. أك -ِ
 لـ يكف ليا أصؿ في المغة العربية، فيي شاذة. أك -ّ

 .(ّ)"كقيؿ: الشاذ: ما ليس بمتكاتر
 :ربع بعد العشر المتواترة ىمصحاب القرا ات الشاذة األ أو 
 :بن محيصنا -ُ

كة مع ابف السيمي مكالىـ المكي، مقرئ أىؿ م محمد بف عبد الرحمف بف محيصف
 .(4)ىػُِِىػ كقيؿ: ُِّ :تكفي بمكة سنة كثير، ثقة،
 .سبؽ ترجمتو في ركاة ابف كثيركقد : البزم (5) بكاسطةكلكف  أشير ركاتوك 
كاف مف  ،بف أيكب بف الصمت بف شنبكذ المقرئ البغدادم أحمدالحسف محمد بف  أبكك 

 .(6)ببغداد قِّٖ:تكفي سنةشيخ اإلقراء بالعراؽ،  مشاىير القراء كأعيانيـ،
 : اليزيدي -ِ
، نحكم محمد يحيى بف المبارؾ بف المغيرة العدكم البصرم، المعركؼ بػاليزيدم أبك
عبلمة كبير، نزؿ بغداد كعرؼ باليزيدم لصحبتو يزيد بف منصكر الحميرم خاؿ ، ك مقرئ ثقة 

                                                           

 (.ْٓٗ/ّ)، فصؿ الشيفلسان العرب( ُ)
 (.َِ)ومرشد الطالبينمنجد المقرئين ( ِ)
 (.َٖ) صفحات في عموم القرا اتأبك طاىر عبد القيـك عبد الغفكر السندم:  (ّ)
 (.ُٕٔ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ْ)
 البزم قرأ عف عكرمة بف سميماف، عف عف شبؿ بف عباد، عف ابف محيصف.(الراكم األكؿ: ٓ)
كسػى بػف عيسػى الياشػمي، عػف نصػر بػف عمػي الجيضػمي، عػف شػبؿ ابػػف كالػراكم الثػاني: ابػف شػنبكذ قػرأ عنػى م 

 (.ُْ)القرا ات األربعة عشر إتحاف فضال  البشر في عباد، عف ابف محيصف. ينظر: 
 (.ِٓ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ٔ)
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 ،اـ بياكىك الذم خمفو بالقي ،فكاف يؤدب كلده، أخذ القراءة عرضا عف أبي عمرك ،الميدم
 .(1)ىػَِِ :تكفي سنة،  كأخذ أيضا عف حمزة

المعركؼ  ،ط البغدادمأيكب سميماف بف أيكب بف الحكـ الخيا أبك :كأشير ركاتو 
 .(2)قِّٓ :تكفي سنة ،مقرئ جميؿ ثقة بصاحب البصرم،

ده جميع ما عنضرير، البغدادم، قرأ عمى الدكرم بف فرح بف جبريؿ، ال أحمدجعفر  أبكك 
 .(3)ىػ، كقد قارب التسعيف َّّ :تكفي سنة ،ة ت، مقرئ، مفسر، ثقمف القراءا
 :الحسن البصري -3
تكفي  سيد أىؿ زمانو عمما كعمبل. ،مكلى األنصار :سف بف يسار البصرمسعيد الح أبك

 .(4)ىػَُُ :سنة
نصر البمخي البغدادم،  أبينعيـ شجاع بف  أبك: (5)بكاسطةكلكف  ك أشير ركاتو
ىػ، َُِ :كلد ببمخ سنة ، كركل عنو أبك عمر الدكرم، ،كأقرأهعمرك  أبيالمقرئ، عرض عمى 

 .(6) ىػَُٗ :كتكفي ببغداد سنة
 .عمرك البصرم كقد سبقت ترجمتو أبيعمر حفص بف عمر الدكرم أحد ركاة  أبكك 
 :األعمش -ْ
عمى أخذ القراءة عرضا  :األسدم الكاىمي كالءن  األعمشمحمد سميماف بف ميراف  أبك 

 ،ركل القراءة عنو عرضا كسماعا حمزة الزيات غيرىـ كعاصـ بف أبي النجكد ك ك  زر بف حبيش
 .(٧)ىػُْٖ :تكفي سنةك  ق،َٔ :كلد سنة ،كمحمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى

 ، البغدادم ،بف إبراىيـ الشنبكذم أحمدالفرج محمد بف  أبك :(8)سنادإب ك أشير ركاتو

                                                           

 (.ّٕٓ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ُ)
 (.ُِّ/ُ) المصدر نفسو ينظر: (ِ)
 (.ُّٖ)معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصار ينظر: (ّ)
 (.ّٔ) المصدر نفسو ينظر: (ْ)
قرأ الراكم الثاني)الدكرم(، عف الراكم األكؿ: شجاع بف أبي نصر، عف عيسػى بػف عمػر الثقفػي، عػف الحسػف  (ٓ)

 .(194: مفردة الحسن البصري)الحسف بف عمي األىكازم البصرم. ينظر:
 (.ِّْ/ُ) ة النياية في طبقات القرا غايينظر:  (ٔ)
 (.ُّٓ/ُ) المصدر نفسو ينظر: (ٕ)
ب الشنبكذم،عف أحمد بف إبراىيـ الكراؽ، عف عف خمؼ، عف أبك لشنبكذم، عف محمد بف أحمد بف أيك قرأ ا( ٖ)

عبيد بف سبلـ، كالكسائي، عف زائدة بف قدامة، عف األعمش.كقرأ المطكعي، عف  خمؼ، عف الكسائي، عف 
: المبيج في القرا ات الثمان، وقرا ة دة بف قدامة، عف األعمش. ينظر: عبد اهلل بف عمي سبط الخياطزائ

 (.2/59األعمش، وابن محيصن، واخيار خمف، واليزيدي)
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لكثرة مبلزمتو لو بحيث كاف يعتبر  ،المعركؼ كالشنبكذم نسبة إلى ابف شنبكذ المقرئ
 .(ُ)قّٖٖ :ىػ، كتكفي سنةََّ :كلد سنةأئمة القراءات، كىك أستاذ مف  ،منا لوغبل

إماـ عارؼ ثقة في  العباس الحسف بف سعيد بف جعفر العمرم المطكعي البصرم، أبكك 
ىػ، َِٕ :في حدكد سنة في القراءات في زمانو، ككاف مكلده اإلسناد، كانتيى إليو عمك القرآءة

 .(ِ) ىػُّٕ :كتكفي سنة
 :اآلتيفيي ك مثمةما األأو 
 البغوي:   اإلمام أمثمة :الً أو 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ :(ّ)قال في قولو تعالى -ُ

 .(ْ)"عمى النيي (ال تعبدكا إال اهلل)قرأ أبي بف كعب: "  [83البقرة:]چۅ  
 .ا خالفت رسـ المصحؼألني شاذة ، كىيبياأكرد قراءة صح

پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :(ٓ)قال في قولو تعالى -ِ

ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

]چ   ٹٹ أكرد قراءة . (ٔ)"ـبكسر البل (الممكيف)كالحسف  ،قرأ ابف عباس "[102البقرة:
 .مع إحدل القراءات األربع بعد العشر بياصح

براىيـ ،قرأ عمقمة"[1٢6البقرة:]چ     ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :(ٕ)قال في قولو تعالى -ّ  كا 
ألنيا خالفت  شاذة ، كىيتابعيفالاثنيف مف رد قراءة أك   (ٖ)"(كأقيمكا الحج كالعمرة هلل)لنخعي ا  

  .رسـ المصحؼ
 قرأ عمر  "[255البقرة:]چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :(ٗ)قال في قولو تعالى -ْ

 
                                                           

 (.َٓ/ِ) غاية النياية في طبقات القرا  ينظر: (ُ)
 (.ُِّ/ِ)المصدر نفسو ينظر: (ِ)
 (.ُُٕ/ُالبغكم)( ّ)
، (1/53معاني القرآن )يحيى بف زياد بف عبد اهلل الفراء : ينظر: لعبداهلل بف مسعكد. كىي منسكبة كذلؾ  (ْ)

 (.َِٗ/ُ)تفسيره(، كابف كثير في ْٕٓ/ُ)تفسيره (، كأبك حياف في ُِٕ/ُ) تفسيرهابف عطية في و
 (.ُِٗ/ُ)البغكم (ٓ)
 (.1/155ا)المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنيينظر: (ٔ)
 (.ُِٕ/ُ)البغكم( ٕ)
(، ُّٕٖكرقـ  -ُّٖٔ(، رقـ)ٕ/ّ): تفسير ابن جرير الطبريكىي كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد ينظر( ٖ)

 (.َُٕ)المصاحف البن أبي داوودك
 (.ُِّ/ُالبغكم)( ٗ)
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  .(ُ)(اـيَّ القى ) نيمارضي اهلل ع-كابف مسعكد
 ، كىيتابعي، ك فاصحابي رد قراءة أك  ."ككميا لغات بمعنى كاحد ،( ِ)(ـيِّ القى ) كقرأ عمقمة

 .ألنيا خالفت رسـ المصحؼ شاذة
أ قر " [٢4األنعام:]چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ  :(ّ)قال في قولو تعالى -ٓ
 األعرج كىي مف القراءات الشاذة. كىنا ذكر قراءة .(ْ)"(سكرل)بغير ألؼ مثؿ (فردل )األعرج 

 الشوكاني: اإلمام أمثمة :ثانياً 
]چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ :(ٓ)قال في قولو تعالى -ُ قراءة السبعة " [5الفاتحة:

بفتح  (٧)ي  اشً قى كقرأ الفضؿ الرَّ  ،بتخفيفيا مع الكسر (6)كغيرىـ بتشديد الياء، كقرأ عمرك بف فائد
 ذكر ىنا قراءة شاذة. .(ٗ)"في المكضعيف (ىياؾ) (ٖ)م  كً نى الغى  ارً كَّ السَّ  أبككقرأ ، اليمزة

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ :(َُ)قال في قولو تعالى -ِ

 الياء المثناة بكسر الشيف ك  ئى رً قي " [35البقرة:]چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 .رد ىنا قراءة شاذة غير منسكبةأك أم: الًشيرةى  .(ُُ)"مف تحت مكاف الجيـ

                                                           

، كعمقمة ،كالنخعي، كاألعمش. -رضي اهلل عنيما -نسب القرطبي قراءة )القياـ( إلى عمر ،كابف مسعكد( ُ)
القرا ات إتحاف فضال  البشر في (، كنسبيا أحمد بف محمد البناء في ِِٕ/ّ)ر القرطبيتفسيينظر: 

 (.ُُٔإلى المطكعي )صاألربعة عشر 
 (.1/151المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنيا)ينظر: (ِ)
 (.ُٗٔ/ّ) بغكمال (ّ)
 (.ِْ/ٕ) رهتفسي (، ك القرطبيُُٕ/ْ) رهتفسيينظر: الثعمبي في ( ْ)
 (.ِٕ/ُالشككاني) (ٓ)

كردت عنو الركاية في حركؼ  عمرك بف فائد، أبك عمي األسكارم التميمي البصرم: معتزلي قدرم،ىك:( (ٔ
القرآف، مف القراء القصاص، أخذ عف عمرك بف عبيد، ككاف متركؾ الحديث، ليس بثقة كال يكتب حديثو، قيؿ: 

 (.ّٖ/ٓ)واألعالم (، َِٔ/ُ) طبقات القرا  غاية النياية في مات بعد المائتيف بيسير. ينظر:
يركم عف أنس، كغيره، ضعفكه، كىك: بصرم، خاؿ  :ىك: الفضؿ بف عيسى الرقاشي ابف أخي يزيد الرقاشي ((ٕ

لممعتمر بف سميماف، قاؿ ابف عيينة: كاف يرل القدر، كقاؿ سبلـ بف أبي مطيع لك أف فضبل الرقاشي كلد 
 (.ّٔٓ/ّ)ميزان االعتدالبي: أخرس كاف خيرا لو. ينظر: الذى

 .في المصادر التي بيف يدم عمى ترجمتو لـ أقؼ (ٖ)
(، كالقرطبي في ِٗ/ُدكف أف ينسبيا ألحد) في تفسيره(، كالبيضاكم ِٕ/ُ)تفسيرهذكرىا ابف عطية في ( ٗ)

 (.ُْٔ/ُ)تفسيره
 (.َٖ/ُالشككاني) (َُ)

 (.484) بعين الزائدة عمييالكامل في القرا ات العشر واألر : اينظر: يوسف بن عمي( (ُُ
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ :(ُ)قولو تعالى قال في -ّ

﮴      ﮳   باإلدغاـ الجتماع  (أتحاجكنا)قرأ ابف محيصف: " [13٢البقرة:]چۓ  ﮲ 
 بعد العشر، كىي مف القراءات الشاذة. قراءة ألحد قراء القراءات األربعىنا . ذكر (ِ)"المثميف
ڦ      ڦڦ  ڦ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  :(ّ)قال في قولو تعالى -ْ

قرأ مجاىد، كحميد بف " [212البقرة:]چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ       ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
، (فى يَّ زى ): األعرج قيس ألنو لـ يتقدـ لمفاعؿ  ،قاؿ النحاس: كىي قراءة شاذة عمى البناء لممعمـك
 .نيا شاذةأكالتفسير ئمة المغة أحد أبقكؿ  ىنا يدأ .(ٔ)": زينت(ٓ)عبمة أبيكقرأ ابف  ،(ْ)ذكر

چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ  :(ٕ)قال في قولو تعالى -ٓ

 .(ٖ)"كقرأ الباقكف بضميا ،بسككف السيف (كيسٍ ني )قرأ الحسف " [162األنعام:]
  .بعد العشرربع صحاب القراءات الشاذة األأحد أذكر ىنا  

 .ككؿ أمثمة اإلماميف في قراءات ىذا المطمب شاذة ألنيا خارجة عف العشر
 :االتفاق جوأو  :الً أو 
 .القراءات الشاذة في تفسيرييما رداأك يف اإلمامكبل  -ُ
 .نيا تفسيريةأالشاذة عمى  القرآءةف ايكرد أحيانايف اإلمامكبل  -ِ
  .التابعيف أكقراءات شاذة لمصحابة  رداأك يف اإلمامكبل  -ّ
 إلى مف قرأه الشاذة مجيكلة غير منسكبة القرآءةف ايكرد أحيانايف اإلمامكبل  -ْ
 
 
 
 

                                                           

 (.ُِٕ/ُالشككاني)( ُ)
 (.493عمييا )لكامل في القرا ات العشر واألربعين الزائدة اينظر: ( ِ)
 (.ِْْ/ُ)الشككاني (ّ)
 (.َُٔ/ُ): إعراب القرآن لمنحاسينظر( ْ)

لشامي، المقدسي، مف ىك: إبراىيـ بف أبي عبمة العقيمي: اإلماـ القدكة، شيخ فمسطيف، أبك إسحاؽ العقيمي، ا( (ٓ
 (.ِّّ/ٔ) سير أعالم النبال ق. ينظر: ُِٓتكفي سنة:ك  مف اليجرة، بقايا التابعيف، كلد: بعد الستيف

 (.553) لكامل في القرا ات العشر واألربعين الزائدة عمييا: اينظر: يوسف بن عمي( ٔ)
 )زيف( بدؿ )زينت(.ب بف أبي عبمةقراءة اذكر كقد 
 (.َُِ/ِ)الشككاني (ٕ)
 (.ِٖٕ)القرا ات األربعة عشرإتحاف فضال  البشر في  ينظر:( ٖ)
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 االختالف: جوأو  :ثانياً 
الشككاني فيي كثيرة  اإلماـالبغكم قميمة جدا مقارنة مع  اإلماـ الشاذة عند القرآءة -ُ
 .في تفسيره
  .(ُ)شاذة القرآءةف أالشككاني  اإلماـيحكـ  أحيانا -ِ
 .شاذة القرآءةف أئمة المغة أالشككاني عف  اإلماـ يكرد أحيانا -ّ
 .القراءات الشاذة صحابأ مفا كثير  اإلماـرد الشككاني أك  -ٓ

 .اعمييم-رحمة اهلل تعالى -يفاإلماماالتفاؽ كاالختبلؼ عند  جوأك برز أتمؾ ىي 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِٕٓ/ُ(،)ُِِينظر: الشككاني  مثبل اآلية في البقرة رقـ)( ُ)
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مامين في الترجيح  وجو االتفاق واالختالف عند اإلأ الثالث:المبحث 
 والتوجيو
 :افكفيو مطمب

 .كجو االتفاؽ كاالختبلؼ في الترجيحأ: ولالمطمب األ 
 . كجو االتفاؽ كاالختبلؼ عند االماميف في تكجيو القراءاتأ ني:المطمب الثا
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 االتفاق واالختالف في الترجيح جوأو  :لوالمطمب األ 

ة متكاترة م قراءأف أ شير إلىأالختبلؼ في الترجيح  االتفاؽ كا جوأك قبؿ الحديث عف 
االنتقاص  أخرلترجيح قراءة عمى  أككال يعني اختيار مف عند اهلل، ف آنيا قر أبعتقاد جب االي

ليؾ . (ُ)خرلاأل القرآءةمف   :يفاإلمام أمثمةكا 
 البغوي : اإلمام أمثمة :الً أو 
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  :(ِ)قال في قولو تعالى -ُ

]چڦ   ڄ  ڄ   عف يعقكب كىك  يسك ر الصراط كسراط بالسيف ركاه "[٧–6الفاتحة:
و يسرط السابمة، كيقرأ بالزام، كقرأ حمزة بإشماـ الزام، ككميا لغات األصؿ، سمي سراطا ألن

 .الصاد قراءة رجح ىنا .(ّ)"ؼعند أكثر القراء لمكافقة المصح صحيحة، كاالختيار: الصاد،
بكر بتشديد  أبكقرأ " [185البقرة:]چۋ  ۅ   چ :(ْ)قال في قولو تعالى -ِ

چچ  چ  چ  ڇ     چ  ختيار لقكلو تعالى:، كىك اال(ٓ)كف بالتخفيؼخر الميـ كقرأ اآل

  .باآلية الكريمةلمقراءة استشيد ك اختار ىنا قراءة التخفيؼ   ."[ 3المائدة:]
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  چ :(ٔ)قال في قولو تعالى -ّ

چ   ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

، كقرأ الباقكف بالفتح كىي المغة القرآفكؿ في بكسر السيف  (يتـعسً )نافع:  قرأ" [246البقرة:]
."[12٢األعراف:]چې  ى  ى   چ  بدليؿ قكلو تعالى:(ٕ) الفصيحة

.باآلية الكريمة، كاستدؿ كىي المغة الفصيحة :بقكلوبفتح السيف  القرآءةرجح ىنا 
يما يتعمؽ بميداف ىذا البحث)الفاتحة، ف الثبلثة مثمةىذه األ لبغكم غيرئلماـ اكال يكجد ل
 .كالبقرة، كاألنعاـ(

 
 
 

                                                           

 (َْٕ/ُ)ومناىل العرفان في عموم القرآن(، ٕٔ) منجد المقرئين ومرشد الطالبينينظر: ( ُ)
 .(ْٓ/ُالبغكم )( ِ)
 (.ُِٕ/ُ)النشر في القرا ات العشرينظر:  (ّ)
 .(َُِ/ُالبغكم) (ْ)
 (.ََِ)القرا ات األربعة عشرإتحاف فضال  البشر في  كقد كافقو يعقكب، ينظر:( ٓ)
 .(ِٔٗ/ُ)بغكمال (ٔ)
 (.َِٕ)القرا ات األربعة عشرإتحاف فضال  البشر في  ينظر:( ٕ)
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 الشوكاني: اإلمام أمثمة :ثانياً 
]چٺ  ٺ    ٺ چ  :(1)قال في قولو تعالى -ُ ـ أعف أـ المؤمنيف " [4الفاتحة:
      بغير  (ممؾ)كاف يقرأ -صمى اهلل عميو كسمـ -أف النبي " :-ارضي اهلل عني- (ِ)سممة
                                               .(ّ) "ألؼ

 ،كعمر ،كأبا بكر،-صمى اهلل عميو كسمـ -أف النبي " -رضي اهلل عنو-كعف أنس
 ."ؿك كقد ركم ىذا مف طرؽ كثيرة فيك أرجح مف األ (ْ)"باأللؼ (مالؾ)كف ئيقر كعثماف كانكا 

صمى اهلل عميو  -لنبيعف ا (مالؾ)الشككاني ذكر ركايتيف لقراءة اإلماـ ف أىنا  يظير 
 القراءتيف متكاترة. تاكم، رغـ أف كرجح الثانية  ،-كسمـ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  :ٓ))قال في قولو تعالى -ِ

]چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   بالياء بدؿ  (ىذم) قرأ ابف محيصف" [35البقرة:
 .رجحيا كىي شاذة ."كىك األصؿ (ٔ)الياء

ۇئ  ۇئ    ۆئ    وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ  :ٕ))قال في قولو تعالى -ّ

بإثبات األلؼ،  (اليمازى فأى )قرأ حمزة:  " [36البقرة:]چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی       ۈئۆئ  ۈئ
  .(ٖ)مف اإلزالة كىي التنحية: أم نحاىما، كقرأ الباقكف بحذؼ األلؼ

 إلى اعة صرفيما عما كانا عميو مف الط :ىك مف الزكاؿ: أم:(ٗ)قاؿ ابف كيساف
                                                           

 (.ِٔ/ُالشككاني) (ُ)
 ، ماتت سنة:-صمى اهلل عميو كسمـ -نبيزكج ال بنت أبي أمية بف المغيرة المخزكمية ىند أـ سممةىي ( (ِ
 (.َْْ/ٖ) اإلصابة (، كِّٗ/ٕ)أسد الغابة، كىي مف آخر أميات المؤمنيف مكتا. ينظر: قٗٓ
 و في الشمائل المحمدية ، غريب ىذا حديث ( كقاؿ :ِِٕٗ(، رقـ)ُٖٓ/ٓ)سننوأخرجو الترمذم في ( ّ)

( بنحكه، كصححو ُِٓ/ُ)الفوائدمي الرازم في  ( ، كأبك القاسـ تماـ بف محمد  البجُّٕ(، رقـ)ِٗٓ/ُ)
 (.َِٕ(، رقـ)ُٔٔ)صمختصر الشمائل المحمديةاأللباني في 

: باب سننو(، كالترمذم في َََْ(، رقـ)ّٕ/ْ: باب كتاب الحركؼ كالقراءات) سننوأخرجو  أبك داكد في ( ْ)
ضعيف ضعفو األلباني في ك  ، ىذا حديث غريب :(، كقاؿ الترمذمِِٖٗ(، رقـ)ُٖٓ/ٓفي فاتحة الكتاب)

 (.ّْٓ/ُ)سنن الترمذي
 (.َٖ/ُالشككاني)( ٓ)
 (.ُٕٔ)صالقرا ات األربعة عشرإتحاف فضال  البشر في  ينظر:( ٔ)
 .(َٖ/ُشككاني)ال( ٕ)
 (.َّ)صالبدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةينظر: ( ٖ)
بصرييف كالككفييف في النحك ألنو أخذ عف المبرد ىك: محمد بف أحمد بف كيساف النحكم المغكم: كاف يحفظ لم (ٗ)

، لو كثير مف المصنفات منيا: معاني كثعمب، ككاف أبك بكر ابف مجاىد المقرئ يقكؿ: ىك: أنحى منيما
 (.1/19: بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة)ق. ينظرِٗٗالقرآف، كغير ذلؾ، تكفي سنة:
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قاؿ القرطبي: كعمى ىذا تككف القراءتاف بمعنى، إال أف قراءة الجماعة أمكف ك  ،المعصية
 حد المفسريف.أعة بقكؿ الجمايد قراءة أ أك ،رجح ىنا .(ُ)"في المعنى
البقرة:]چٿ  ٿ       ٿٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿچ  :ِ))قال في قولو تعالى -ْ

58 لتحتية المضمكمة، كقرأه ابف عامر بالتاء الفكقية قرأه نافع بالياء ا (غفر لكـيي  )"[
 .رجح قراءة الجميكر .(ّ)" لىأك ة كقرأه الباقكف بالنكف كىي المضمكم
قرأ ابف "[255البقرة:]چ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :(ْ)قال في قولو تعالى -ٓ

، كال (ٓ)مرباأللؼ، كركم ذلؾ عف ع (الحي القياـ):األعمشعكد، كعمقمة، كالنخعي، ك مس
، أعرؼ عند العرب كأصح بناء، كأثبت عمة جح ىنا قراءة ر  .خبلؼ بيف أىؿ المغة أف: القيـك

 ."بمغة العرب (القيكـ)

  :االتفاق واالختالف  جوأو 
 االتفاق: جوأو  :الً أو 
 .مترجيح كاالختيارليف تعرضا اإلمامكبل  -ُ
 .يف رجحا بيف قراءات متكاترةاإلمامكبل  -ِ
 .رجحا قراءة الجميكر يفاإلمامكبل  -ّ

 االختالف: جوأو  :ثانياً 
، في المذككرة مثمةكال يكجد لو غير الثبلثة األ ،البغكم قميؿ جدا اإلماـالترجيح عند  -ُ

 . السكر التي تناكليا البحث
 .البغكم في المتكاترة  اإلماـكؿ الترجيح عند  -ِ
 .البغكم اإلماـ الشككاني مقارنة معاإلماـ الترجيح كاالختيار كثير عند  -ّ
 .حد المفسريفأختيار االشككاني  اإلماـ يكرد أحيانا -ْ
  .ئمة المغةأحد أالشككاني اختيار  اإلماـيكرد  أحيانا -ٓ
 .الشككاني قراءة شاذة اإلماـيرجح  أحيانا -ٔ

الشككاني  اإلماـيف مع ترجيح كفة اإلمامبرز نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ عند أتمؾ كانت 
 .رحمو اهلل تعالى-

                                                           

 (.ُُّ/ُ)تفسير القرطبيينظر: ( ُ)
 (.َُٔ/ُلشككاني)ا (ِ)
 (.ِّ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةينظر: ( ّ)
 (.ُُّ/ُالشككاني)( ْ)
 (.ُُٔإلى المطكعي )إتحاف فضال  البشر (، كقد نسبيا البناء في ِِٕ/ّ)تفسير القرطبيينظر ( ٓ)
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 ين في توجيو القرا اتاإلماماالتفاق واالختالف عند  جوأو  :ثانيالمطمب ال
"ىك عمـ يبحث عف القراءات مف جكانبيا الصكتية، كالصرفية، توجيو القرا ات:  

القراءات، كعمؿ أك حجة  كلو أسماء: منيا: االحتجاج، حجج،كالنحكية، كالببلغية، كالداللية، 
 .(ُ)"اءاتالقراءات، عمـ القراءات دراية، فقو القر 

حتى  ،القرآءةكالعمؿ في  ،كتكضيح الغمكض ،القرآءةكبياف  ،التكضيح :التكجيو ىك إذاى 
 أك، السنة أك ،القرآفالتكجيو ب :، كالتكجيو متعدد فمنوالقرآءةكلماذا قرأت بيذه ، يسيؿ فيميا

 .(ِ)اقكاؿ أئمة المغة أكالمغة  بأنكاعيا ، أككالتابعيف ، ،قكاؿ الصحابةأ
 ليف حتى تتضح الصكرة ،امث، كسأذكر لكؿ نكع اآلتييف فيك كاإلمامتكجيو عند ما الكأ 

 : كال يطكؿ البحث
 :البغوي اإلمام أمثمة :الً أو 
   :ّ))قولو تعالى :لوالمثال األ  :القرآنالتوجيو ب -ُ

البقرة:]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  

كتشديد الصاد،  الكاككيعقكب بفتح  ،بكر أبكك ،كالكسائي ،ة قرأ حمز  چٻ  ٻ    چ" :قاؿ [182
[ كقرأ 8العنكبوت:]چٺ  ٺ     چ [13الشورى:]چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ كقكلو تعالى:

چگ  گ   گ  ڳ   چ  ، كقكلو تعالى:(ْ)كتخفيؼ الصاد ،الكاكبسككف  :كفخر اآل

ف أفي ىذا المثاؿ  يظير.  "[12النساء:]چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ    ڻچ  [11النساء:]
، ككذلؾ كجو القرآفكتشديد الصاد بآيتيف مف  الكاكبفتح  األكلى القرآءةالبغكم كجو  اإلماـ
 .القرآفبآية مف  خرلاأل القرآءة
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  چ  :(ٓ)قولو تعالى القرآنمن التوجيو ب: لمثال الثانيا

]چ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  (ما لـ تماسكىف) كالكسائي ،قرأ حمزة "قاؿ: [236البقرة:
كفي األحزاب عمى المفاعمة ألف بدف كؿ كاحد منيما يبلقي بدف صاحبو كما  ،باأللؼ ىاىنا
 [3المجادلة:]چ  کڑ          ژ  ژ  ڑ  چ قاؿ تعالى: 

                                                           

صفحات من عموم   :نقبل مف: أبك طاىر عبد القيـك عبد الغفكر السندم(، 12القرا ات ) حجة( ُ)
المجمس  ،مجمكعة مف األساتذة كالعمماء المتخصصيف: (، والموسوعة القرآنية المتخصصة58)القرا ات

 (.ّّٔاألعمى لمشئكف اإلسبلمية، مصر)
 (.ِٖٔ)صفحات من عموم القرا ات :ينظر( ِ)
 (.ُْٗ/ُالبغكم)( ّ)
 (.ْٓ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةينظر: ( ْ)
 .(ِْٖ/ ( البغكم)ٓ)
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ألف الغشياف يككف مف فعؿ الرجؿ دليمو قكلو  (ُ)ببل ألؼچہ  ہ  ہ     چكقرأ الباقكف 
 ."[4٧آلعمران:]چ  ٿٺ  ٺ  ٺچ  عالى:ت

 .القرآفا القراءتيف بتالبغكم كجو كم اإلماـ فأ يظيركذلؾ في ىذا المثاؿ 
 : (ِ)قولو تعالى :لوالمثال األ :التوجيو بالقرا ات -ِ

ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ    ۇئائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ ى  ائ  ىې  ې  ې  ېچ 

]چۈئ      مف يؤتو اهلل  :أم ،بكسر التاء (كمةالح يؤتً )قرأ يعقكب  :قاؿ [ 26٢البقرة:
 .األعمشكجو ىنا قراءة يعقكب بقراءة  .(ّ) "(كمف يؤتو اهلل )دليؿ قراءة األعمش الحكمة،

ۆئ  ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ : ْ))قولو تعالى: المثال الثاني

  چی  ی  ی        ىئ      چ : قاؿ [10٢األنعام:]چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی    ېئۈئ  ۈئ  ېئ
رضي - يِّ بى أي كاعتبركا بقراءة  ،بالتاء عمى الخطاب لمكفار (ال تؤمنكف )كحمزة  ،قرأ ابف عامر"

: األعمشكف بالياء عمى الخبر، دليميا قراءة خر كقرأ اآل ،(إذا جاءتكـ ال تؤمنكف): -اهلل عنو
 .األعمشالثانية  بقراءة  القرآءةكجو  .(ٓ) "(أنيا إذا جاءتيـ ال يؤمنكف)

 :(ٔ) قولو تعالى :لوالمثال األ  :-مرضي اهلل عني-التوجيو بقرا ة الصحابة  -3
ېئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ 

 ،قرأ ابف عامر " چىئ          ی  ی  ی    چ: قاؿ[ 10٢األنعام:]چىئ          ی  ی  ی    
إذا جاءتكـ ال ) :يِّ بى أي  كاعتبركا بقراءة ،ب لمكفاربالتاء عمى الخطا (ال تؤمنكف)كحمزة  
أنيا إذا جاءتيـ ال ) :األعمشكف بالياء عمى الخبر، دليميا قراءة خر ، كقرأ اآل (تؤمنكف
 .-رضي اهلل عنو- أبيبقراءة  األكلى القرآءةكجو ىنا . (ٕ) "(يؤمنكف

  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳچ  :(ٖ)قولو تعالى: المثال الثاني

 چگ  گ  گ     گ  چ  :قاؿ[ 154األنعام:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں    
، أم: عمى مف (فٍ مى )بمعنى  (الذم)اختمفكا فيو، قيؿ: تماما عمى المحسنيف مف قكمو، فتككف  "

                                                           

 .(81)التيسير في القرا ات السبع ينظر: عثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الداني:( (ُ
 (.ّّْ/ُالبغكم ) (ِ)
 (.ٓٓ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة: ينظر( ّ)
 (.ُٖٕ/ّالبغكم) (ْ)
 (.271القرا ات األربعة عشر)إتحاف فضال  البشر في ينظر: ( ٓ)
 (.ُٖٕالبغكم) / (ٔ)
 (.271القرا ات األربعة عشر)إتحاف فضال  البشر في ينظر: ( ٕ)
 (.َِٓ/ّالبغكم)( ٖ)
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:  -رضي اهلل عنو-أحسف مف قكمو، ككاف بينيـ محسف كمسيء، يدؿ عميو قراءة ابف مسعكد 
 .-رضي اهلل عنو -بف مسعكداكجو ىنا المعنى بقراءة .(ُ) "(عمى الذيف أحسنكا)

  :ِ))قولو تعالى :لوالمثال األ  التوجيو بقرا ة التابعين: -4
قرأ ابف عباس  " :قاؿ [88البقرة:]چەئ  وئ  وئ  ۇئ ائ   ائ    ىې   ې  ىچ 

قمكبنا  :أم ،كىك جمع غبلؼ ،كىي قراءة األعرج ،بضـ البلـ (ؼغمي ) -رضي اهلل عنيما-
 -رضي اهلل عنيما-اس كجو ىنا قراءة ابف عب. (ّ)"فبل تحتاج إلى عممؾ ،ة لكؿ عمـعيأك 

 .عرجبقراءة األ
 چۋ     ۅ ۋ   ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  :(ْ)قولو تعالى: المثال الثاني

[ رجاء  أبييدؿ عميو قراءة ": بعد أف ذكر سبب نزكليا في الييكد :قاؿ [100البقرة:
  أم قرأىا)عكىدكا(."(ٔ)فجعميـ مفعكليف چ      ۇ  ۇچ :(ٓ)العطاردم

 .رجاء أبيكجو ىنا المعنى بقراءة 
  التوجيو بالمغة: -5

ٹ  ڤ  ڤ      ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  :ٕ))قولو تعالى :لوالمثال األ 

قرأ أىؿ " :قاؿ [2٧1البقرة:]چڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ
 بكسر النكف كسككف العيف، چٿ  چ  بكر: أبكك  ،عمرك أبكك  ،كرش المدينة غير

كنافع  ،كالكسائي: بفتح النكف ككسر العيف، كقرأ ابف كثير،كحمزة  ،كقرأ ابف عامر 
 .(ٖ)"كحفص بكسرىما، ككميا لغات صحيحة ،كيعقكب ،بركاية كرش

                                                           

 (، ومعاني القرآن لمنحاسّٓٔ/ُ)ومعاني القرآن لمفرا (، ِٗٗ)فضائل القران لمقاسم بن سالمينظر: ( ُ)
(ِ/ُٓٗ.)  

 (.َُِ/ُالبغكم) (ِ)
لكامل في القرا ات العشر ا(، كّْٖ/ُ)يان في تفسيره وابن ح(، ِّْ/ِ) تفسير ابن جريرينظر: ( ّ)

الحجة لمقرا  (، كنسبيا الحسف بف أحمد أبك عمي الفارسٌي في ّْٗ) واألربعين الزائدة عمييا
 ( ألبي عمرك مف ركاية أحمد بف مكسى المؤلؤٌم.ُّٓ/ِ)السبعة

 (.ُِٔ/ُ)البغكم (ْ)
ؿ اسمو عمراف بف ممحاف، كقيؿ عطارد بف برز، مف بني اختمؼ في اسمو، فقيؿ: اسمو عمراف بف تيـ، كقي (ٓ)

تميـ،  ككاف ثقة في الحديث، كلو ركاية، كعمـ بالقرآف، كأـ قكمو في مسجدىـ أربعيف سنة  تكفي في خبلفة 
 (.ََُ/ٕ)الكبرى الطبقات ق. ينظر: ُُٕ:عمر بف عبد العزيز ،كقيؿ سنة

 . إال أنو نسبيا لمحسف (ُٖٖ)ة عشرالقرا ات األربعإتحاف فضال  البشر في ينظر:  (ٔ)
 (.ِّٓ/ُالبغكم) (ٕ)
 (.ٓٓ) ينظر: البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترة( ٖ)
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 .(ككميا لغات صحيحة) :ف بالمغة كذلؾ بقكلويكجو ىنا القراءت
ڀ  ڀ   ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٱ  چ  :ُ))قولو تعالى :المثال الثاني

قرأ ابف " :قاؿ  [125األنعام:]چ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
َىْيٍن : مثؿ :كفي الفرقاف، كالباقكف بالتشديد، كىما لغتاف ،، بالتخفيؼ ىاىناچٺ  چ كثير، 

كالباقكف بفتحيا، كىما  ،بكر بكسر الراء  أبكك  ،قرأ أىؿ المدينةچٺ  چ  َولَْيٍن َولَيّْنٍ ،َوَىيٍّْن 
 .كجو ىنا كممة ضيقا كحرجا بقكلو كىما لغتاف .(ِ)"لغتاف أيضا مثؿ: الدنؼ كالدنؼ

  :ّ))قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بالنحو -6
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ک  ڑڈ  ژ   ژ  ڑ چ

 ڳ  ڳ  چ قرأ حمزة" :قاؿ [282البقرة:]چ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

جـز  (تضؿ)الجزاء كاالبتداء، كمكضع  :برفع الراء، كمعناه چڱ  چ األلؼبكسر  چ
رفع ألف ما بعد فاء الجزاء مبتدأ، كقراءة  چڱ  چ بالجزاء إال أنو ال يتبيف في التضعيؼ ،

 چمحمو نصب بأف  (تضؿ)ؿ، كك العامة بفتح األلؼ كنصب الراء عمى االتصاؿ بالكبلـ األ

  چ  ںڱ  ڱ چ فرجؿ كامرأتاف كي تذكر منسكؽ عميو، كمعنى اآلية: چڱ 
ألسنا  :فتقكؿ خرلاألتنسى، يريد إذا نسيت إحداىما شيادتيا، تذكرىا  :أم (تضؿ) :كمعنى

مخففا، كقرأ  چڱ  چ: قرأ ابف كثير كأىؿ البصرة ،كسمعنا كذا؟ ،حضرنا مجمس كذا
 .(ْ)" ضد النسياف الباقكف مشددا، كذكر كاذكر بمعنى كاحد، كىما متعدياف مف الذكر الذم ىك

﮳          ﮴    چ  :(ٓ)قولو تعالى: المثال الثاني ﮲   چہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ 

كيعقكب  ،كالكسائي،قرأ حمزة " }ثـ لـ تكف فتنتيـ{ چہ  ھ  ھ  ھ  چ : قاؿ [23األنعام:]
ء لتأنيث الفتنة، كقرأ كف بالتاخر بالياء ألف الفتنة بمعنى االفتتاف، فجاز تذكيره، كقرأ اآل (يكف)

كف خر بالرفع جعمكه اسـ كاف، كقرأ اآلچھ  چ  :كحفص عف عاصـ ،كابف عامر ،ابف كثير
 .(ٔ)"الخبر (فتنتيـ)ك (أف قالكا )سـ قكلوبالنصب، فجعمكا اال

                                                           

 (.ُٖٔ/ّ)البغكم( ُ)
 (.ِِٔ/ِ): النشر في القرا ات العشرينظر( ِ)
 (.ُّٓ/ُالبغكم) (ّ)
 (.ِّٔ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ْ)
 (.ُّٓ/ّ) البغكم( ٓ)
 (.َُُ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةينظر:  (ٔ)
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  :ُ))قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بالصرف -7
]چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ 

، كقرأ حمزة ،ؿيٍ مً عٍ بكزف فى  ،بفتح الجيـ غير ميمكز چڻ   چ  قرأ ابف كثير" :قاؿ [٢8البقرة:
كف بكسر الجيـ خر بكر باالختبلس، كقرأ اآل أبك، كقرأ  َسْلَسِبيلَ كالكسائي باليمز كاإلشباع بكزف 

كقرأ نافع: ، ىمز بغير چۀ     چ كحفص ،كيعقكب ،كعمر  أبكقرأ  (كميكائيؿ)غير ميمكز، 
 .(ِ) "ِميَكائِيلَ  ف: باليمز كاإلشباع بكزفك خر كقرأ اآل ، ِميَفاِعلَ االختبلس، بكزف باليمزة ك 

قرأ " :قاؿ [143البقرة:]چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ  :(ّ)قولو تعالى: المثال الثاني
، ألف أكثر أسماء  فَ ُعولٍ مشبع عمى كزف  چڳ     چ كحفص ،كابف عامر ،(ْ)أىؿ الحجاز

ُكوِر َوالرَِّحيِم َواْلَكرِيِم  فَ ُعولٍ عمى  -تعالى -اهلل  ،جعفر يميف اليمزة أبككغيرىا، ك َوَفِعيٍل، َكاْلَغُفوِر َوالشَّ
في ىذا  -رحمو اهلل-البغكم اـ ماإليتضح أف  .(ٓ) "فَ ُعلٍ كف باالختبلس عمى كزف خر أ اآلكقر 

 .الصرؼعمـ مف التي ىي  فعاؿزاف األأك بالمثاؿ يكجو 
 :(ٔ)قولو تعالى: لولمثال األ ا:التوجيو بالشعر -8

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ں  ںچ  

[ قاؿ  ،ؿيٍ مً عٍ بكزف فى  ،بفتح الجيـ غير ميمكز چڻ   چ  قرأ ابف كثير" :قاؿ [٢8البقرة:
   :(ٕ)حساف

 .(ٖ)وُروُح الُقْدِس لَْيَس َلُو ِكَفاءُ *** وجبريٌل رسوُل اهلِل فيَنا
، كقرأ أبك بكر باالختبلس، كقرأ  َسْلَسِبيلَ بكزف كالكسائي باليمز كاإلشباع ، كقرأ حمزة

     كحفص ،كيعقكب ،قرأ أبك عمرك (كميكائيؿ)اآلخركف بكسر الجيـ غير ميمكز، 

                                                           

 (.ُِٓ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ُِٗ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ِ)
 (.َُٔ/ُالبغكم )( ّ)
 (ِِّ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: يقصد بيـ قراء مكة كالمدينة. ( ْ)
 أبك جعفر. ( إال إنو لـ يذكر قراءةِِّ/ِ)المصدر نفسوينظر: ( ٓ)
 (.ُِٓ/ُالبغكم)( ٔ)
ك كاف رسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-شاعر رسكؿ اهللاألنصارم:  ىك: حساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ (ٕ)

صمى -ينصب لو منبرا في المسجد، يقـك عميو قائما، يفاخر كيدافع عف رسكؿ اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل
صمى اهلل عميو -هلل يؤيد حساف بركح القدس، ما نافح عف رسكؿ اهللكرسكؿ اهلل يقكؿ: إف ا-اهلل عميو كسمـ

 (.ٓٓ/ِاإلصابة)(، كٔ/ِ)أسد الغابةذلؾ. ينظر: في خبلفة عمي، كقيؿ: غير  ،قَْتكفي قبؿ سنة: -كسمـ
 ، بدؿ رسكؿ اهلل فينا.( كأكؿ البيت فيو: كجبريؿ أميف اهلل فيناُِ)ديوان حسانينظر:  (ٖ)
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 :(ُ)قاؿ جرير ،ىمز بغير چۀ     چ 
بُوا ِميَكاََل *** َعَبُدوا الصَِّليَب وكذبوا بمحمد   .(ِ)وبجبرائيل وََكذَّ

 :آخروقال 
 .(ّ) ِفيِو َمَع النَّْصِر ِجْبرِيٌل َوِميَكالُ  ***يَناُكْم لََنا َمَدٌد َويَ ْوَم بَْدٍر َلقِ 

 ، كقرأ اآلخركف: باليمز كاإلشباع بكزف ِميَفاِعلَ كقرأ نافع: باليمزة كاالختبلس، بكزف 
  .(ْ)"ِميَكائِيلَ 

ذ إ ،ىد ىنا عمى التكجيو كذلؾ بالشعركىك شا ،ىذا المثاؿ قد ذكر في التكجيو بالصرؼ
 .القراءات بالشعرالبغكم كجو  إلماـا فإ

قرأ أىؿ ": قاؿ  [ 143البقرة:]چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ چ  :(ٓ)قولو تعالى :المثال الثاني
 -، ألف أكثر أسماء اهلل فَ ُعولٍ مشبع عمى كزف  چڳ     چ كحفص ،كابف عامر ،الحجاز
ُكوِر َوالرَِّحيعمى  -تعالى كقرأ  ،كغيرىا، كأبك جعفر يميف اليمزةِم َواْلَكرِيِم فَ ُعوٍل َوَفِعيٍل، َكاْلَغُفوِر َوالشَّ

 :قاؿ جرير (ٔ)فَ ُعلٍ اآلخركف باالختبلس عمى كزف 
 .(ٕ)"كفعل الواحد الرءوف الرَِّحيمِ *** تَ َرى ِلْلُمْسِلِميَن َعَلْيَك َحقِّا

 ؼ.في التكجيو بالصر  ىذا المثاؿ كقد ذكر ،أيضا ربالشعكجو ي ىذا المثاؿ كذلؾ ف
  :(8)برسم المصحف )الرسم العثماني(التوجيو  -9

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  :(ٗ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

  [186البقرة:]چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ        ۈئۆئ  ۈئ
                                                           

ة التميمي الشاعر المشيكر: كاف مف فحكؿ شعراء اإلسبلـ، ككانت بينو كبيف الفرزدؽ جرير بف عطي ىك: (ُ)
مياجاة كنقائض، كىك: أشعر مف الفرزدؽ عند أكثر أىؿ العمـ بيذا الشأف، كأجمعت العمماء عمى أنو ليس في 

 (.ُِّ/ُ) انوفيات األعي. ينظر: قَُُشعراء اإلسبلـ مثؿ ثبلثة: جرير، كالفرزدؽ، كاألخطؿ، تكفي سنة:
 (.َْٓ/ُ) شرح ديوان جرير( ينظر: ِ)
 ، بدؿ فيو مع النصر.النَّْصِر ِجْبرِيٌل َوِميَكالُ فيرفع كآخره  (ُِٖ)في ديوانو ينظر: (البيت لحساف بف ثابت. ّ)
 (.ُِٗ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ْ)
 (.َُٔ/ُالبغكم) (ٓ)
 جعفر. يإال إنو لـ يذكر قراءة أب( ِِّ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ٔ)
 .(1/557شرح ديوان جرير ) ينظر:( ٕ)

رضي  -الرسـ العثماني ىك: شكؿ اإلمبلء لخٌط المصحؼ اإلماـ اٌلذم أمر أمير المؤمنيف عثماف بف عٌفاف ((ٖ
المقدمات األساسية في عموم بأف يكتب عميو. ينظر: عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى العنزم:  -اهلل عنو

 (.ُْٖ)قرآنال
 (.َِٓ/ُالبغكم) (ٗ)
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عمرك بإثبات الياء  أبكك  ،قرأ أىؿ المدينة غير قالكف" چ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ  :قاؿ
قفا، ككذلؾ اختمؼ القراء في إثبات الياءات فييما في الكصؿ، كالباقكف بحذفيا كصبل كك 

ة، كيثبت يعقكب جميعيا كصبل ككقفا، كاتفقكا عمى ك كحذفيا في التبل ،المحذكفة مف الخط
 .(ُ)"إثبات ما ىك مثبت في الخط كصبل ككقفا

 .القراءات لمقراء برسـ المصحؼ العثمانيالبغكم  اإلماـيكجو في ىذا المثاؿ   
ہ  ہ  ھ     ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :(ِ)عالىقولو ت :المثال الثاني

  :قاؿ  [5٧األنعام:]چ﮶  ﮷     ﮸      ﮵﮳  ﮴  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ

بضـ القاؼ  چ﮳ چ  كعاصـ، قرأ أىؿ الحجاز  چ  ﮵﮴               ﮳  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھچ
كجو ىنا  كذلؾ .(ّ)"يقكؿ الحؽ، ألنو في جميع المصاحؼ بغير ياء :أم ،كالصاد مشددا

كقرأ الباقكف بإسكاف ، (ألنو في جميع المصاحؼ بغير ياء) و:برسـ المصحؼ بقكل القرآءة
 .(ْ)كيعقكب عمى أصمو في الكقؼ بالياء ،القاؼ ككسر الضاد معجمة مف القضاء

 :منيا اآلتي ىناؾ كثير مف القراءات لـ يكجييا البغكم قرا ات بدون توجيو: -َُ
ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ  :(ٓ)ىقولو تعال: لوالمثال األ 

  چىئ  ىئ  ی  ی       ىئچ: قاؿ [210البقرة:]چىئ  ىئ  ی  ی       ىئېئ  ېئ  ېئ
رأ الباقكف بضـ التاء كيعقكب بفتح التاء ككسر الجيـ كق ،كالكسائي، كحمزة  ،قرأ ابف عامر"

                                                   .القرآءةنو لـ يكجو أفي ىذا المثاؿ  يظير .(ٔ)"كفتح الجيـ
  کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :(ٕ)قولو تعالى: المثال الثاني

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ    ںگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں

قرأ حفص: " چڈ  ڈ  چ : قاؿ  [128األنعام:]چھ         ھ  ھ  ھ      ہۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ
 بشيء. القرآءةىذا المثاؿ لـ يكجو ككذلؾ في . (ٖ)"بالياء }يحشرىـ{
 

                                                           

 (.َّٖ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ُ)
 (.ُْٗ/ّالبغكم)( ِ)
 (.ِٖٓ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ّ)
 المرجع السابق.ينظر: ( ْ)
 (.ُِْ/ُالبغكم) (ٓ)
 (.َِٖ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ٔ)
 (.ُٖٖ/ّالبغكم )( ٕ)
 (.ِِٔ/ِ)ي القرا ات العشرالنشر فينظر: ( ٖ)
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 :الشوكاني اإلمامالتوجيو عند  أمثمة:  ثانياً 
  :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :القرآنالتوجيو ب -1

چ  ڇ  ڇ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  

]چ فتح حرؼ المضارعة كرفع االسـ ب( شيد اهللي كيى )قرأ ابف محيصف " :قاؿ  [204البقرة:
ڱ  چ  قكلو تعالى: :كالمعنى: كيعمـ اهلل منو خبلؼ ما قاؿ، كمثمو (ِ)الشريؼ عمى أنو فاعؿ

ف أبلحظ يي   ."كقراءة الجماعة أبمغ في الذـ [1المنافقون:]چں  ں     ڻ  ڻ     
 .  القرآفالشككاني كجو لمقراءة ب اإلماـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  :(ّ)قولو تعالى: المثال الثاني

ككذلؾ قرأ  ،بالنصب عمى اإلغراء (كالصبلة الكسطى)جعفر:  أبكقرأ " :قاؿ [238البقرة:]چ
رة الطاء، كىما لغتاف: كالسراط ك ابالصاد لمج (الكصطى)كقرأ قالكف عف نافع:  ،(ْ)الحمكاني
                                            .، كىي قراءة شاذةأخرلقراءة الصاد بآية كىنا كجو  .(ٓ) " كالصراط
  :(ٔ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بالقرا ات -ِ

ڇ  ڍ        ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄڄ  ڄچ 

چگ  گ            ڳ      گک  ک  ک   گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڍ  ڌ   ڌ  ڎ

أيضا  كقرءكا مضافا، چڌ   ڌ  چ  المدينة كالشاـ ىؿقرأ أ" : قاؿ [184البقرة:]
 ،عمرك أبية كىي قراء (طعاـ مسكيف): -رضي اهلل عنيما-كقرأ ابف عباس ( ،مساكيف )

ئمة أربعة أبقراءة  -رضي اهلل عنيما-كجو قراءة ابف عباس  .(ٕ)"كالكسائي ،كحمزة ،كعاصـ
 .العشرة القراء مف

                                                           

 (.ِّٖ/ُالشككاني)( ُ)
 ، كقد ذكر مع ابف محيصف الحسف.(251القرا ات األربعة عشر)إتحاف فضال  البشر في ينظر: ( ِ)
 (.ِّٗ/ُالشككاني)( ّ)

أقرأ  ىك: أحمد بف يزيد الحمكاني المقرئ: قرأ عمى قالكف، كخمؼ البزار، كعمى ىشاـ بف عمار، كغيرىـ ،( (ْ
إنو رحؿ إلى ىشاـ بف عمار ثبلث مرات، ككاف ثبتا في قالكف، كىشاـ،   :كثير، كيقاؿخمؽ م، فقرأ عميو بالر 

 (. 129ر)معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصا ق. ينظر:َِْتكفي سنة : 
بن وتفسير ا(إال أنو لـ يذكر أبك جعفر، ِٖٖ/ُ)تفسير الزمخشري(، ك ُْٗ/ِ/ِ)تفسير الثعمبيينظر: ( ٓ)

 ( كأسند إلى أبك جعفر الكاسطي. َِٗ/ّ)وتفسير القرطبي، الرؤاسي( كأسند إلى أبك جعفر ِِّ/ُ)عطية
 (.َِٖ/ُالشككاني)( ٔ)
 (.ِِٔ/ِ)النشر في القرا ات العشرإال ىشاـ مف أىؿ الشاـ. ينظر: ( ٕ)
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﮴  چ  :(ُ)قولو تعالى: المثال الثاني ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳        

قال:55البقرة:]چ﮵  ﮶  ﮷       -ـعنيرضي اهلل  -كعمي،كعثماف  ،قرأ عمر" [
بقراءة ابف  -ـرضي اهلل عني-كجو قراءة الصحابة . (ِ) "كىي قراءة ابف محيصف (الصعقة)

 .محيصف
   :(ّ)عالىقولو ت :لوالمثال األ  :اهلل عمييم يالتوجيو بقرا ة الصحابة رض -3

: [ قاؿ83البقرة:]چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۇ  چ 
-كابف مسعكد  ،(ْ)ككذلؾ قرأ زيد بف ثابت ،بفتح الحاء كالسيف (ناسى حى )كالكسائي:  ،قرأ حمزة"

 .-ـرضي اهلل عني -ةكجييا بقراءة الصحاب .(ٓ) "-عنيما رضي اهلل
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک  ک  ک  گچ  :ٔ))قولو تعالى :المثال الثاني

ھ  ے      ھڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

ڻ  چ  قرأ الجميكر" اؿ:ق  [٧1األنعام:]چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷       ﮳ے  ۓ  ۓ  ﮲

 (ه الشيطافاستيكا)كالحسف، كقرأ ابف مسعكد  ،(ٕ)عمى تذكير الجمع (استيكاه)رأ حمزة كق چ
 -أبيكالحسف بقراءة  -رضي اهلل عنو-بف مسعكد اكجو قراءة  .(ٖ)"يِّ بى أي ة كىك كذلؾ في قراء

 .-رضي اهلل عنو

                                                           

 (.َُِ/ُالشككاني ) (ُ)
 (179القرا ات األربعة عشر)إتحاف فضال  البشر في ينظر: ( ِ)
 (.ُِٔ/ُالشككاني) (ّ)
الكحي كغيره، ككاف -صمى اهلل عميو كسمـ-ىك: زيد بف ثابت األنصارم الخزرجي: كاف يكتب لرسكؿ اهلل( ْ)

كىك: الذم كتب القرآف في  : "أفرضكـ زيد"،-صمى اهلل عميو كسمـ -أعمـ الصحابة بالفرائض، فقاؿ رسكؿ اهلل
ق ، ْٓتكفي سنة: -رضي اهلل عنيما-عيد أبي بكر، كعثماف ثـ في ،  -صمى اهلل عميو كسمـ–عيد النبي 

 (.َْٗ/ِ)واإلصابة(، ّْٔ/ِ) أسد الغابةكقيؿ: غير ذلؾ. ينظر: 
سكاف الحاء كفتح السيف  غير صحيح، كالصحيح :( ٓ) قرأ الككفيكف )إحسانا (بزيادة ىمزة مكسكرة قبؿ الحاء، كا 

سكاف السيف مف غير ىمزة،كألؼ بعدىا، ككذلؾ ىي في مصاحؼ الككفة، كقرأ الب كال  اقكف بضـ الحاء، كا 
والبدور الزاىرة في القرا ات (، ّّٕ/ِ)النشر في القرا ات العشرألؼ، ككذلؾ ىي في مصاحفيـ. ينظر: 

 (.ِٓٗ)العشر المتواترة
 (.ُْٖ/ِالشككاني)( ٔ)
 .(2/258النشر في القرا ات العشر) ينظر:( ٕ)
(، ُٖ/ٔ)تفسيره( كالقرطبي في قرأ الحسف: )استيكتو الشياطكف :(،كقاؿُٖٓ/ْ) تفسيرهذكرىا الثعمبي في  (ٖ)

( أنيا قراءة عبداهلل، كبعض ُٕٓٔداكد في المصاحؼ) ك(، كذكر أبِٔٗ/ّفي الدر المثكر) كالسيكطي
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  :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بقرا ة التابعين -4
 :قاؿ [105األنعام:]چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ 

راء كفاعمت، بألؼ بيف الداؿ كال (دارست)كابف كثير ،عمرك أبكقراءات، قرأ  چڎ چ  في"
كقرأ ابف عامر  ،كأىؿ مكة ،كعكرمة ،كمجاىد ،كسعيد بف جبير ،كابف عباس ،كىي قراءة عمي

سكاف التاء مف غير ألؼ (تٍ درسى )  كقرأ الباقكف ،كخرجت، كىي قراءة الحسف بفتح السيف كا 
-ـرضي اهلل عني-بقراءة الصحابة :األكلى ةقراءالجو ك  .(ِ) "كضربتچڎ  چ  

 .لثانية بقراءة التابعيفكا ،التابعيفك 
ۆئ  ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ  :ّ))قولو تعالى: المثال الثاني

ېئ  ىئ    ېئچ قكلو: " :قاؿ [10٢األنعام:]چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی    ېئۈئ  ۈئ  ېئ

كىي قراءة ( نيا إ)كابف كثير بكسر اليمزة مف  ،عمرك أبكقرأ  چىئ  ىئ          ی  ی  ی  
  .-رحمو اهلل-بقراءة تابعي المتكاترة  القرآءةكجو  .(ْ) "اىدمج

  :(ٓ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بأقوال المفسرين -5
ېئ  ېئ  ېئ    ۈئۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ 

بإثبات األلؼ، مف اإلزالة كىي  (فأزاليما)قرأ حمزة: ": قاؿ [36البقرة:]چىئ  ىئ  ىئ      ی  
 :قاؿ ابف كيساف: ىك مف الزكاؿ: أم ،(ٔ)نحاىما، كقرأ الباقكف بحذؼ األلؼتنحية: أم ال

قاؿ القرطبي: كعمى ىذا تككف القراءتاف ك صرفيما عما كانا عميو مف الطاعة إلى المعصية. 
 اإلماـف أىنا  يظير .(ٕ) "بمعنى، إال أف قراءة الجماعة أمكف في المعنى يقاؿ منو: أزلمتو فزؿ

 .المفسريف بأقكاؿلمقراءة يكجو  -رحمو اهلل-ني الشككا

                                                                                                                                                                          

(. مثؿ: أبك حياف في الشياطيف( بالجمع. كقراءة الحسف: )الشياطكفالمصادر ذكرت أف قراءة ابف مسعكد)
 (.ّٓٓ/ْ)تفسيره

 (.َُٕ/ِالشككاني) (ُ)
 (.ِْٔ)السبعة في القرا اتينظر:  (ِ)
 (.ُّٕ/ِالشككاني ) ( ّ)
 (.ِٓٔ)السبعة في القرا اتينظر: ( ْ)
 (.َٖ/ُالشككاني) (ٓ)
 (.ُْٓ)السبعة في القرا اتينظر:  (ٔ)
 (.ُُّ/ُ)تفسير القرطبيينظر: ( ٕ)
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وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ  :(ُ)قولو تعالى :المثال الثاني

قاؿ في  ،عف حجاج الكراؽ ،ركل المعتمر" :قاؿ  [280البقرة:]چېئ    ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ
ف كاف ذا عسرة)مصحؼ عثماف:  مى ىذا يختص لفظ كالنقاش: كع ،كمكي ،قاؿ النحاس (كا 

ليو ذىب  (ذك)اآلية بأىؿ الربا، كعمى مف قرأ:  فيي عامة في جميع مف عميو ديف، كا 
كالحسف بسككنيا  ،رجاء أبكك  ،كقرأ مجاىد ءبكسر الظا چائ    چ  ، كقرأ الجماعة(ِ)الجميكر

. (ْ)بضـ السيف، كالجميكر بفتحيا، كىي اليسار چ  وئەئچ  كقرأ نافع كحده: ،(ّ)كىي لغة تميـ
 : أم: كأف تصدقكا عمى(ٓ)بحذؼ إحدل التاءيف، كقرئ بتشديد الصاد چوئ  ۇئ  چ  قكلو:

لقراءات ايكجو  -رحمو اهلل -ف الشككانيأىنا  يتضح  ."معسرم غرمائكـ باإلبراء خير لكـ
 .بأقكاؿ المفسريف

  :(ٔ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بالمغة -6
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ      ڳڳ  ڳ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ 

  چجعفر بف القعقاع  أبكقرأ " :قاؿ  [1٧3البقرة:]چڻ  ۀ   ۀ  ہ      ڻں  ں  ڻ     ڻ

كجو  ".نو يجكز في ميت التخفيؼ كالتشديدكقد ذكر أىؿ المغة أ (ٕ)بتشديد الياءچک  
 .قراءة التشديد بالمغة
گ  گ     گ       کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڎ  ڈ  ڈ چ  :ٖ))قولو تعالى: المثال الثاني

بفتح  چڳ چ  قرئ" :قاؿ  [56األنعام:]چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳگ
بكسر البلـ لغة تميـ، كىي قراءة ابف  چڳ چ  عمرك: أبكالبلـ ككسرىا كىما لغتاف. قاؿ 

                                                           

 (.ِّْ/ُالشككاني) (ُ)
كالزمخشرم في  (،512) لكامل في القرا ات العشر واألربعين الزائدة عميياا لممزيد مف التفصيؿ: ينظر:( ِ)

 (.ُٕٔ/ِ)تفسيره في  (، كأبك حيافّٕٔ/ُ)تفسيره(، كابف عطية في ِِّ/ُ)تفسيره
 (.1/143ا)المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنيينظر: ( ّ)
 (.ُِٗ)السبعة في القرا اتينظر: ( ْ)
 (.ُِٗ)السبعة في القرا اتينظر: عاصـ كحده كالبقية بالتشديد.  بالتخفيؼ (ٓ)
 (. ُٓٗ/ُالشككاني)( ٔ)
 .(2/224النشر في القرا ات العشر) ينظر: (ٕ)
 (.ُّٗ/ِالشككاني )( ٖ)
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ؿ الحجاز، ة أى، ألنيا لغ(ِ)كاألفصح ،ىي األصح :كلىاألي ، ك (ُ)ؼرِّ صى كطمحة بف مي  ،كثاب
 نو رجح قراءة الجميكر.أف بالمغة رغـ يكجو القراءت ."كىي قراءة الجميكر

  :ّ))قولو تعالى: لوالمثال األ  :التوجيو بالنحو -7
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

﮲    ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

﮹      ﮷   ﮸  ﮶   ﮴   ﮵   غتاف: فتح السيف، ل  چہ  چ  :[ قاؿ2٧3البقرة:]چ﮳ 
ألف العيف مف الماضي مكسكرة، فبابيا أف  ؛كالفتح أقيس :(ْ)عمي الفارسي أبكقاؿ  ،ككسرىا

ف  ،بالكسر عمى ىذا حسنة القرآءةتأتي في المضارع مفتكحة، ف كجو . (ٓ) "كانت شاذةكا 
 .بالفتح القرآءة، مع أنو رجح ف بالنحكيالقراءت

چائ  ەئ   ەئ    ائې  ې  ې  ى   ى  ېچ  :(ٔ)قولو تعالى :المثال الثاني

كابف عامر عمى البناء لممفعكؿ: أم مف  ،كأىؿ مكة ،قرأ أىؿ المدينة " :قاؿ [16األنعام:]
كقرأ الككفيكف عمى  ،سيبكيو القرآءة، كاختار ىذه ) بضـ الياء كفتح الراء(عذابؼ عنو الصرى يي 

، فيككف الضمير عمى ىذه (ٕ)حاتـ أبيكىك اختيار  ،الراء( اء ككسربفتح الي)البناء لمفاعؿ
 .(ٖ)"هلل القرآءة

 
                                                           

رِّؼ بف عمرك: اليمدانيىك: ( (ُ اليامي، الككفي، تابعي كبير، لو اختيار في القػراءة ينسػب إليػو،  :طمحة بف ميصى
ا أخذ ال ا عف  إبراىيـ النخعي ،كاألعمش كىك: أقرأ منو كأقدـ ،كيحيى بف كثاب، كركل القراءة عرضن قراءة عرضن

 (.1/343غاية النياية في طبقات القرا ) ق. ينظر:ُُِمات سنة: ،ماالكسائي كغيرىك عنو :أباف بف تغمب، 
 ال إنو لـ يذكر ابف كثاب.إ ،(545) لكامل في القرا ات العشر واألربعين الزائدة عميياا ينظر:( ِ)
 (.ّّٔ/ُالشككاني) (ّ)
أخذ  ،حد زمانو في عمـ العربيةأك الحسف بف أحمد بف عبد الغفار: اإلماـ أبك عمي الفارسي المشيكر،  ىك: (ْ)

عف الزجاج، كابف السراج ، كطكؼ ببلد الشاـ، كقاؿ كثير مف تبلمذتو إنو أعمـ مف المبرد. كبرع مف طمبتو 
ق ّٕٕق ، كتكفي سنة:ِٖٖككاف متيما باالعتزاؿ، كلد سنة:  ،ي كعمي بف عيسى الربعيجماعة كابف جن
 (.ْٔٗ/ُ) بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاةببغداد. ينظر: 

 (.َِْ/ِ)الحجة لمقرا  السبعةينظر: أبك عمي الفارسي: ( ٓ)
 (.ُُٗ/ِالشككاني) (ٔ)

 ،ساكني البصرة، كاف إماما في عمـك القرآف، كالمغة، كالشعرىك: أبك حاتـ سيؿ بف محمد السجستاني: مف ( (ٕ
القراءات، ك ى ، لو كثير مف المصنفات منيا : إعراب القرآف، نككاف أعمـ الناس بالعركض كاستخراج المع

 بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة، كقيؿ غير ذلؾ ، كقد قارب التسعيف. ينظر: َِٓتكفي سنة: 
(ُ/َٔٔ.) 

 (، كاستثنى مف الككفيكف حفص.ِّْ)حجة القرا اتنظر: ي( ٖ)
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  :التوجيو بالصرف -8
ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ     ڄڄ  ڄچ : (ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

ک  ک  ک     کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ  ڇ

قراءة الجميكر بكسر  چڍ    ڇ  ڍ    چ " :قاؿ [184البقرة:]چگ  گ            ڳ   گگ
ياء النكسار ما  الكاكقمبت نقمت الكسرة إلى الطاء، كان (يطكقكنو)الطاء كسككف الياء، كأصمو 

كقرأ ابف عباس بفتح الطاء مخففة كتشديد ، غير إعبلؿعمى األصؿ مف  (ِ)كقرأ حميد  قبميا،
 .خل..إ.قكنو كجو ىنا بالصرؼ بقكلو كاصمو يطك . (3)"الكاك، أم: يكمفكنو
ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :(ْ)قولو تعالى: المثال الثاني

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ         ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

]چڤ  ڦ  قرأ ابف كثير  چ ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿچ  قكلو:"  :قاؿ [125األنعام:
يطيقو كصعكد ا ال بالتخفيؼ مف الصعكد، شبو الكافر في ثقؿ اإليماف عميو بمف يتكمؼ م

بالتشديد كأصمو  چٿ   چ كقرأ الباقكف كأصمو يتصاعد، (َيصَّاَعدُ ) السماء، كقرأ النخعي
 .بالصرؼ القرآءةكذلؾ ىنا كجو  .(ٓ)"يتصعد
  :(ٔ)قولو تعالى :لوالمثال األ  :التوجيو بالبالغة -9

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  چ 

 :قاؿ [62البقرة:]چٹ  ٹ  ٹ      ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
: جمع صابئ، كقيؿ: صاب، كقد اختمؼ فيو القراء فيمزكه جميعا إال  چپ  چ " 

: إذا طم كمف  ،عت، كصبأت ثنية الغبلـ: إذا خرجتنافعا، فمف ىمزه جعمو مف صبأت النجـك
ف إلى كالصابئ في المغة: مف خرج كماؿ مف دي، إذا ماؿ صبا يصبك:  :لـ ييمزه جعمو مف

                                                                                                                            .(ٕ)"ديف، كليذا كانت العرب تقكؿ لمف أسمـ قد صبأ

                                                           

 (.َِٖ/ُالشككاني) (ُ)
 .ُُٓ، صاألعرج كقد سبقت ترجمتو( ِ)
 (.ِٖٔ/ِ)وتفسير القرطبي(، ِِٓ/ُ)تفسير ابن عطيةينظر: ( ّ)
 (.ُّٖ/ِالشككاني)( ْ)
نما ذكر النخُِٕ)حجة القرا اتينظر: ( ٓ)  عي بدؿ قراءة أبي بكر.(. لـ يذكر الشككاني قراءة أبي بكر، كا 
  (.ُُُ/ُالشككاني) (ٔ)
 (.ََُ)حجة القرا اتينظر: ( ٕ)
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ٺ  ٺ    ٺ     ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :(ُ)قولو تعالى: المثال الثاني

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ 

 چ ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹچ  قكلو:" :قاؿ[1٢األنعام:]چڃ  چ      چ    
، )بالتسييؿ(بقمب الثانية أكاالستفياـ لمتكبيخ كالتقريع عمى قراءة مف قرأ بيمزتيف عمى األصؿ 

 .(ِ)فقد حقؽ عمييـ شركيـزة كاحدة( )بيمكأما مف قرأ عمى الخبر
  :(ّ)قولو تعالى :لوالمثال األ : التوجيو بالشعر -15

پ    چقكلو: : "قاؿ [106البقرة:]چ ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

كابف كثير بفتح النكف كالسيف كاليمز، كبو قرأ عمر، كابف عباس،  ،عمرك أبكقرأ چپ 
، كالنخعي، كابف محيصف، كمعنى ىذه (ْ)كعبيد بف عميربف كعب،  أبيكعطاء، كمجاىد، ك 

پ  پ   چكقرأ الباقكف  ....توآخر : نؤخرىا عف النسخ مف قكليـ: نسأت ىذا األمر إذا القرآءة

 كاختار ....بضـ النكف، مف النسياف الذم بمعنى الترؾ، أم: نتركيا فبل نبدليا كال ننسخيا،چ
أف معناه: نأمر بتركيا، يقاؿ: أنسيتو  (ٓ)ى األزىرمكحك حاتـ، أبكعبيد ك  أبك القرآءةىذه 

 كمنو قكؿ الشاعر: (ٔ)الشيء، أم: أمرتو بتركو، كنسيتو تركتو
 .(ٕ)"َلْسُت بَِناِسيَها َوََل ُمْنِسيَها *** ِإنَّ َعَليَّ َعَقَبًة َأْقِضيَها 

 .بالشعر القرآءةالشككاني كجو اإلماـ ف أىذا المثاؿ  يكضح
 
 

                                                           

 (.َُِ/ِالشككاني) (ُ)
 (.ِْْ/ُ) الحجة لمقرا  السبعةينظر: ( ِ)
 (.ُْٕ/ُالشككاني) (ّ)
، كاف مف -صمى اهلل عميو كسمـ -ىك: عبيد بف عمير بف قتادة أبك عاصـ الميثي المكي: كلد: في زمف النبي (ْ)

القرآف، ركل عف عمر بف الخطاب، كأبي بف  كردت عنو الركاية في حركؼات التابعيف، كأئمتيـ بمكة، ثق
غاية  ق، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر:ْٕتكفي: سنة:،  ، كركل عنو مجاىد، كعطاء-رضي اهلل عنيما-كعب 

 .(1/496النياية في طبقات القرا )
ق، ككاف رأسا ِِٖاليركم الشافعي أبك منصكر، كلد سنة: محمد بف أحمد بف األزىر : المغكم األديب  ىك:( (ٓ

في ق  َّٕالتقريب في التفسير، تكفي سنة: ك في المغة، كلو كثير مف التصانيؼ منيا : التيذيب في المغة، 
 (.ُٗ/ُ) بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاةىراة بخراساف. ينظر : 

 .(189ربعة عشر)القرا ات األ إتحاف فضال  البشر في ينظر: ( ٔ)
 .(ُٖٔ/ُ)لسان العرب محمد بف زياد األعرابي. ينظر:دكف أف ينسبو: انشد البيت ( (ٕ
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 ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ  :(ُ)قولو تعالى : المثال الثاني

 ،قرأ ابف كثير" :قاؿ[254البقرة:]چں  ڻ  ڻ      ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
، (ِ)كقرأ الباقكف برفعيا منكنة ،مف غير تنكيف (كال شفاعةى  كال خمةى  ال بيعى )عمرك بنصب  أبكك 

 :(ّ)ؿ قكؿ حسافك عند النحاة، فمف األ لغتاف مشيكرتاف لمعرب، ككجياف معركفاف :كىما
َنانِيرِ  ***َأََل ِطَعاٌن وَل فرسان عادية  .(ْ) إَل تجّشؤكم َحْوَل الت َّ
 :(ٓ)كمف الثاني قكؿ الراعي

 .(ٔ)"ََل نَاَقٌة ِلَي ِفي َىَذا َوََل َجَملُ  ***ْمُتِك َحتَّى قُ ْلِت ُمْعِلَنةً َوَما َصرَ 
 .كالثانية بالشعر ألكلىا كذلؾ في ىذا المثاؿ كجو القراءات

 :(ٕ)قولو تعالى :ل والمثال األ : التوجيو برسم المصحف)المصحف العثماني( - ُِ

  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

﮸    ﮵﮳  ﮴ ﮷      كابف ،قرأ نافع چ  ﮵﮳  ﮴چ قكلو: " :قاؿ  [5٧األنعام:]چ﮶ 
بالضاد المعجمة  (يقضي)د الميممة، كقرأ الباقكف بالقاؼ كالصاچ﮳ چ كعاصـ  ،كثير

ب، كىك كسعيد بف المسي ،عبد الرحمف السممي أبكك  ،-رضي اهلل عنو-كالياء، ككذا قرأ عمي 
يتبع الحؽ فيما  :ىك مف القصص: أم األكلى القرآءةفعمى  ،مكتكب في المصحؼ بغير ياء

كجو ىنا . (ٖ)"ضي القضاء بيف عبادهيق :الثانية ىك مف القضاء: أم القرآءةيحكـ بو، كعمى 
 .(كىك مكتكب في المصحؼ بغير ياء) :بقكلو ،برسـ المصحؼ األكلى القرآءة

                                                           

 (.َّٓ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ُٕٖ)صالسبعة في القرا اتينظر: ( ِ)
  .، بدؿ كال فرساف عاديةأال طعاف أال فرساف عادية(، كفي أكلو: َُُ)ديوان حسانينظر: (ّ)

يف مف تجشأت تجشؤا كىك: مف الجشاء، كىك: دليؿ االمتبلء مف الطعاـ، "التنانير" جمع تجشؤكـ بالجيـ كالش( (ْ
توضيح المقاصد والمسالك  بدر الديف حسف بف قاسـ المرادم المصرم: ينظر:  تنكر كىك: ما يخبز فيو.

  (.َٓٓ/ُ)  المالكي بشرح ألفية ابن مالك
من كبار الراعي لكثرة كصفو اإلبؿ في شعره ، ككاف المعركؼ ب :ىك:عبيد بف حصيف أبك جندؿ النميرم ((ٓ

) الوافي بالوفيات(،  كٔٗٓ/ْ)سير أعالم النبال بعد المائة. ينظر:  :، كقيؿ قَٗ:تكفي في حدكدالشعرا ، 
ُٗ/ِّٖ.) 

 (ُٕٖ) ديوان الراعي النميريينظر: ( (ٔ
 (، كال يكجد لو غير ىذا المثاؿ.َُْ/ِالشككاني)( ٕ)
 (.ِْٓ)را اتحجة القينظر: ( ٖ)
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ڱ  ڱ  ڱ     ں   چ :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ : قرا ات بدون توجيو -ُُ

قرأ نافع " :قاؿ  [ُٖالبقرة:]چہ   ہ  ہ    ۀں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 .بدكف تكجيو القرآءةذكر . (2)"باإلفراد )خطيئاتو( بالجمع، كقرأ الباقكف

﮶   ۓے   ے  ۓ  چ:(ّ)قولو تعالى: المثال الثاني ﮵   ﮴   ﮸    ﮷﮲  ﮳ 

  ﮿   ﯀     ﯁  ﮼   ﮽  ﮾  ﮻                  ﮹      ﮺ 

   .(ْ)": جمع بيت كقرئ بضـ الباء ككسرىاالبيكت" :قاؿ [18٢البقرة:]چ       
 كجيو.بدكف ت  تيفقراءالذكر 

 :االتفاؽ كاالختبلؼ في التكجيو جوأك ذكر أ مثمةكبعد ذكر األ
 :االتفاق جوأو  :الً أو 
 .كالتابعيف ،كبقراءة الصحابة ،، كبالقراءاتالقرآفيو القراءات بفي تكجف ياتفؽ اإلمام -ُ
 .كالشعر ،كالصرؼ ،كالنحك في تكجيو القراءات بالمغة ،ف ياتفؽ اإلمام -ِ
 .راءات برسـ المصحؼ )المصحؼ العثماني(في تكجيو القف ياتفؽ اإلمام -ّ
 دكف تكجيو.بقراءات بعض الذكر عمى ف يؽ اإلماماتف -ْ
 اإلماـ كثر عندأكىي  ، فيختصرا أحياناي التكجيو، ك ف فكالطي أحيانايف اإلمامكبل  -ٓ
 البغكم

 
 :االختالف جوأو ثانيًا: 

 .(ٓ)البغكمماـ اإلالمفسريف، كىي نادرة عند قكاؿ الشككاني بالتكجيو بأ اإلماـ اختص -ُ
 .الشككاني بالتكجيو بالببلغة اإلماـ اختص -ِ
 .البغكم فيي قميمة عنده ،أماالشككاني االتكجيو بقراءة الصحابة كالتابعيف كثيرة عند  -ّ
الشككاني فيي كثيرة  إلماـباالبغكم مقارنة  اإلماـالتكجيو لمقراءة الشاذة قميمة عند  -ْ

 .عنده
 .)أسس كقكاعد القراءات(صكؿ القراءاتأجيو البغكم بتك  اإلماـ اختص -ٓ

                                                           

 (.ُِْ/ُالشككاني) (ُ)
 (.ُُْ/ِ)الحجة لمقرا  السبعةينظر: ( ِ)
 (.ُِٖ/ُالشككاني )( ّ)
 (.ُِٕ)حجة القرا اتينظر: ( ْ)
كيقػػكؿ لػػيس ىػػك: مػػف  ،قػػرأ ابػػف كثيػػر: القػػرآف بفػػتح الػػراء غيػػر ميمػػكز، ككػػذلؾ كػػاف يقػػرأ الشػػافعي) :مثالػػو قػػاؿ (ٓ)

 (.ُٖٗ/ُ(. ينظر: البغكم)كراة كاإلنجيؿالقراءة كلكنو اسـ ليذا الكتاب كالت
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إسناد  مامين فيوجو االتفاق واالختالف عند اإلالرابع: أالمبحث 
 مامينمن اإل بو كل   اختصالقرا ات وما 

 ن:اوفيو مطمب
 .سناد القراءاتإكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أ :ولالمطمب األ 
 .يفمف اإلمام بو كؿ اختصما  الثاني:المطمب 
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 سناد القرا اتإوجو االتفاق واالختالف في أ :ولالمطمب األ 
 األمثمة عند اإلمام البغوي :أوالَ 
 الصحابة: إلى  اإلسناد -1

پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

رضي اهلل -قرأ ابف عباس " چڀ  ڀ      ٺ  چ  :قاؿ [102البقرة:]چ     ٹٹ
 (كلكف)كف خر رفع، كقرأ اآل (كالشياطيفي )خفيفة النكف  (لكف) كحمزة ،كالكسائي ، -عنيما

مع اثنيف  -رضي اهلل عنيما-ىنا إلى ابف عباس  أسند .(ِ) "نصب (كالشياطيف)مشددة النكف 
 .ةالعشر  مف القراء

 ،رأ ابف عباسق" چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ :قاؿ : (ّ)في نفس اآلية: المثال الثاني
حد أمع  -رضي اهلل عنيما-إلى ابف عباس ىنا  أسند  .(ْ)"البلـ بكسر (الممكيف)كالحسف 

 .، بعد العشر المتكاترةربع الشاذةصحاب القراءات األأ
  :إلى التابعين اإلسناد -2

ڀ  ڀ     ڀپ  ڀ     ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ :(ٓ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

پ   چ قرأ عكرمة  " :قاؿ[283البقرة:]چ ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ

 .حد التابعيفأىنا إلى  القرآءةأسند . (ٔ)"بضـ الراء كسككف الياء چ
چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :(ٕ)قولو تعالى :المثال الثاني

[ حد أإلى  القرآءةأسند . (ٖ)"القيـ ككميا لغات بمعنى كاحد قرأ عمقمة"  :قاؿ [255البقرة:
 .التابعيف

                                                           

 (.ُِٖ/ُالبغكم)( ُ)
 (،ُِٗ/ِ)النشر في القرا ات العشركالكسائي ، إال أف البغكم لـ يذكره. ينظر:  قرأ ابف عامر مثؿ حمزة ،( ِ)
 (.ُِٗ/ُالبغكم) (ّ)
 (.ََُ/ُ)المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات وااليضاح عنياينظر: ( ْ)
 (.ِّٓ/ُالبغكم)( ٓ)
بضـ الراء، كسككف الياء كضميا)الكجييف( البف كثير  السبعة لمقرا اتذكر ابف مجاىد في ( ٔ)

 (.ِّٕ/ِ، بضـ الراء كالياء)النشر في القرا ات العشر (، كذكر ليما الجزرم فيُْٗكأبكعمرك)
 (.ُِّالبغكم)ا/( ٕ)
 (.َٖٔ/ِ)تفسيره (، كأبك حياف في َِّ/ِ)تفسيرهذكرىا الثعمبي في ( ٖ)
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رواتيم باستثنا  خمف وىي  إلى القرا  العشرة )القرا ات المتواترة( مع اإلسناد -3
  :غمب  قرا اتوأعامة و 

ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

 [2٧1البقرة:]چڃ    ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ
بكسر النكف كسككف العيف،  (فنعما)بكر:  يأبك  ،عمرك يأبك  ،قرأ أىؿ المدينة غير كرش" :قاؿ

كنافع بركاية  ،كالكسائي: بفتح النكف ككسر العيف، كقرأ ابف كثير،كحمزة ،كقرأ ابف عامر 
 أسندالبغكم  اإلماـ فأىنا  يتضح .(ِ)"كحفص بكسرىما، ككميا لغات صحيحة ،كيعقكب ،كرش
 .إلى العشرة القرآءة
ڦ   ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦچ  :قاؿ :(ّ)في نفس اآلية: المثال الثاني 

كنحف نكفر،  :بكر بالنكف كرفع الراء أم أبكك  ،كأىؿ البصرة ،قرأ ابف كثير" چ   ڄڄ
كسائي كال ،كحمزة ،ر اهلل، كقرأ أىؿ المدينةفِّ كى كيي  :كحفص بالياء كرفع الراء، أم ،كقرأ ابف عامر

ألف مكضعيا جـز  چ  ڦڤ  ڤ  ڦچ  :بالنكف كالجـز نسقا عمى الفاء التي في قكلو
 .(ْ)"بالجزاء
 .كذلؾ إلى العشرة  القرآءة أسندىنا ك 
  :(5)محد القرا  العشرة برواية غير المشيورة عنيأإلى رواية  اإلسناد -4

   ۓے  ۓ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  :(ٔ)قولو تعالى:ل والمثال األ 

 چ﮲      ۓۓچ  كالشاـ ،قرأ أىؿ الككفة" :قاؿ [13البقرة:]چ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸    
كف يحققكف خر كاآل ،اختمفتا أكككذلؾ كؿ ىمزتيف كقعتا في كممتيف اتفقتا  ،بتحقيؽ اليمزتيف

لياء، أك كيمينكف الثانية في المختمفتيف طمبا لمخفة فإف كانتا متفقتيف مثؿ: ىؤالء، ك  األكلى
 ،جعفر أبككقرأ  ،كالبزم عف ابف كثير بيمزة كاحدة ،عمرك أبكلئؾ، كجاء أمر ربؾ قرأىا أك ك 

                                                           

 (.ّّٓ/ُالبغكم)( ُ)
 (.ِّٓ/ِ)النشر لمقرا ات العشرينظر: ( ِ)
 (.ّّٔ/ُالبغكم)( ّ)
 (.ِّٔ/ِ)النشر لمقرا ات العشرينظر: ( ْ)
 اعتمد البغكم في الركاية عف ابف كثير في تفسيره البزم، كالقكاس بدؿ قنبؿ.( ٓ)
 (.ٕٔ/ُالبغكم)( ٔ)
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كتحقيؽ  األكلىكقرأ قالكف بتمييف  ،كتمييف الثانية األكلىكيعقكب بتحقيؽ  ،(ُ)سكالقكا ،ككرش
 .(ِ) "يولى باليمزة مما يسكت عمأك الثانية ألف ما يستأنؼ 

ألف مف اشتير بالركاية عنو، المشيكريف  غيرمف بف كثير كىك ركاية القكاس ال ذكر ىنا
 . كقنبؿ ،البزم ، ىما:بالركاية عف ابف كثير
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  :قولو تعالى: المثال الثاني

 چے  چ عف عاصـ   األعمشقرأ " :قاؿ[٢٢األنعام:]چ  ﮶﮲  ﮳   ﮴  ﮵
 .(ّ)"امة القراء عمى خبلفوكع ،چھ  چ : بالرفع نسقا عمى قكلو
ألف مف  ،غير المشيكريف بالركاية عنومف عف عاصـ كىك  األعمشذكر ىنا ركاية 

 .كشعبة ،حفص ، ىما:اشتير بالركاية عف عاصـ
  :إلى قرا  البمدان اإلسناد -ٓ

ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :(ْ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

بفتح الياء ككذلؾ كؿ ياء  چڤ  ڤ    چ كالبصرة ،قرأ أىؿ الحجاز" :قاؿ [30البقرة:]چڦ  
ضع عند األلؼ كيفتحكف في بعض المكا ،إضافة استقبميا ألؼ مفتكحة إال في مكاضع معدكدة

ىنا  القرآءة أسند .(ٓ) "كبيف القراء في تفصيمو اختبلؼاأللؼ،  كعند غير ،المضمكمة كالمكسكرة
 كالبصرة. ،ىؿ الحجازأإلى 

  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ :ٔ))قولو تعالى: المثال الثاني

قرأ ": قاؿ [125البقرة:]چى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ       
 .ىؿ المدينةأإلى  القرآءة أسند .(ٕ)"بفتح الياء چوئ    چكحفص  ،أىؿ المدينة

                                                           

مكي المقرئ النباؿ المعركؼ بالقكاس: مقرئ  أىؿ مكة، قرأ عميو أحمد بف محمد بف عمقمة أبك الحسف ال ( ىك:ُ)
معرفة القرا  ق. ينظر: ِْٓكالبزم أيضا، جمس لئلقراء مدة ، تكفي بمكة، سنة: :كقيؿ ،قنبؿ راكم ابف كثير

 (.َُٓ) الكبار عمى الطبقات واالعصار
 ( .ّٖٗ/ُ( إلى )ّّٖ/ُ) النشر لمقرا ات العشرينظر: ( ِ)

 هفسير ت(، كأبك حياف في ِّٖ/ِ) في تفسيره (، ك ابف عطيةِْ/ِ)راب القرآن لمنحاسإع ينظر:( ّ)
 (.ْٗ/ٕ)تفسيره(، كالقرطبي في ٖٗٓ/ْ)

 (.ٕٗ/ُالبغكم)( ْ)
 (.ِٖ)البدور الزاىرة في القرا ات العشر المتواترةينظر: ( ٓ)
 (.ُْٖ/ُالبغكم (ٔ)
 (.ُِٕ/ِ)ا ات العشرالنشر في القر كقد كافقيـ ىشاـ عف ابف عامر. ينظر: ( ٕ)
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 البغوي: اإلمامعند  اإلسنادبرز المالحظات في أ
 .(ُ)كال يراد كميـ ،ىؿ ببلدأؽ قراءة يطم أحيانا -ُ
 .خرلاألمداللة عمى ليكتفي بذكر قراءة  أحيانا -ِ
 القرآءةثـ يختصر عند ذكر  ،قؿنو يذكر قراءة األأ :مأعامة قراءاتو مختصرة ،  -ّ

 أككقرأت العامة، و: )يعبر بقكل اكانكا  كثير ف ا  ك  (كفخر اآل أككقرأ الباقكف،  :)بقكلو خرلاأل
 .(كالعامة عمى خبلفو

 .ِ))كىي قميمة جدا القرآءةال يسند  أحيانا -ْ
 :الشوكاني اإلمامعند  اإلسناد

 : -صمى اهلل عميو وسمم -لوإلى الرس اإلسناد -1
  ىئۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ :(ّ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

قرأ : كيؼ -صمى اهلل عميو كسمـ -عف زيد بف ثابت: أف رسكؿ اهلل " :قاؿ  [25٢البقرة:]چ
 .-يو كسمـصمى اهلل عم-منبي لىنا  القرآءة أسند. (ْ) "ننشزىا بالزام

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :(ٓ)قولو تعالى: المثال الثاني

قاؿ:  -اهلل عنو رضي- (ٔ)الطفيؿ أبيعف " :قاؿ[38البقرة:]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
 وىي شاذة. .(ٕ) "بتثقيؿ الياء كفتحيا (فمف تبع ىدلَّ )-صمى اهلل عميو كسمـ -قرأ رسكؿ اهلل 

                                                           

كيترؾ أبك جعفر، كابف كثير، كقالكف، )كأبك عمرك( ،كأىؿ البصرة، كيعقكب كؿ  [)ْمثالو:] في سكرة البقرة: (ُ)
 ينظر: ذكر أىؿ البصرة، كيعقكب مف أىؿ البصرة. .كاآلخركف يمدكنيا مدة تقع بيف كؿ كممتيف،

.  ذكر ىؿ المدينة، ك نافع بالياء كضميا كفتح الفاء[ قرأ أٖٓ(، ككذلؾ] في سكرة البقرة أيضا:ّٔ/ُ)البغوي
 (.ٗٗ/ُ)البغوينافعا بعد ذكر أىؿ المدينة رغـ أف نافعا مف أىؿ المدينة . ينظر: 

 (.ْٓ/ُ)البغويينظر:  ( .كيقرأ بالزام[ الصراط قاؿ ) ٔمثالو في ]سكرة الفاتحة: (ِ)
 (. ُِِ/ُالشككاني) (ّ)
كقاؿ:  (ُِٖٗ(، رقـ)ِٓٓ/ِ)-صمى اهلل عميو كسمـ -مف كتاب قراءات النبي: المستدركالحاكـ في  أخرجو( ْ)

 ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه فإنيما لـ يحتجا بإسماعيؿ بف قيس بف ثابت.
 (.ٖٓ/ُالشككاني)( ٓ)
د، ، ككاف يسكف الك (ٔ) كفة، ثـ ىك: عامر بف كاثمة الكناني الميثي أبك الطفيؿ كىك بكنيتو أشير: كلد عاـ أيحي

رضي اهلل -، كىك: آخر مف مات مف الصحابة َُُق ، كقيؿ: مات سنة:ََُانتقؿ إلى مكة، تكفي سنة:
 (.ُّٗ/ٕواإلصابة)، ُّْ/ّ،أسد الغابة. ينظر: -عنيـ

(، ْٔ، )-صمى اهلل عميو وسمم -جز  فيو قرا ات النبي أخرجو  أبك عمر حفص بف عمر االزدم الدكرم: (ٕ)
سماعيؿ المكي( كقاؿ المحقُّرقـ)  =ؽ حكمت بشير في تعميقو عمى إسناده: في إسناده بكار كا 
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 .-صمى اهلل عميو كسمـ -منبيل القرآءة أسندكذلؾ  اكىن 
ڤ  چ  :(ُ)قولو تعالى: لمثال األولا :-منيرضي اهلل ع-إلى الصحابة  اإلسناد -2

-عف عمر بف الخطاب " :قاؿ  [٧لفاتحة:ا]چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
صراط مف أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كغير ) أنو كاف يقرأ : -رضي اهلل عنو

 .-ـرضي اهلل عني -لمصحابة القرآءة أسند .(ِ) "(الضاليف
قرأ " :قاؿ [18البقرة:]چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :(ّ)قولو تعالى:  المثال الثاني

، كأف عبداهلل بف الزبير (ْ)بالنصب عمى الذـ (صما بكما عميا):-اهلل عنورضي -ابف مسعكد 
 .-مارضي اهلل عني- افبيامصحل القرآءة أسند .(ٓ)"قرأ كذلؾ
  :إلى التابعين اإلسناد -3

  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ  :(ٔ)قولو تعالى :ل والمثال األ 

﮶  ﮵   ]چ ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   8٧البقرة: كابف  ،مجاىدقرأ "  :قاؿ[
 .لمتابعي القرآءة أسند .(ٕ) "بالمد  (آيدناه)محيصف  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ :(ٖ)قولو تعالى: المثال الثاني

ھ  ے  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻڱ   ڱ  ں  ں

ٌمقرأالزهري:بفتحالتاءوكسرالم چھ  چ  قكلو: " :قاؿ [26٧البقرة:]چۓ  ۓ     

 (.٢)"مخففا.ورويعنه:أنهقرأبضمالتاءوفتحالغٌنوكسرالمٌممشددة،وكذلكقرأقتادة
 
 
 

                                                                                                                                                                          

كنز العمال في سنن االقوال كىك: ضعيؼ ، كعبلء الديف عمي بف حساـ  الديف ابف قاضي خاف القادرم،:  =
  (.ْٕٖٗ(، رقـ)َُٔ/ِ، باب القراءات) واالفعال

 (.ِٗ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ُْٕسبؽ تخريجو) ص( ِ)
 (.ٓٓ/ُني)الشككا (ّ)
 (.ُِْ/ُ) تفسيره(، ك القرطبي في ُّّ/ُ)هتفسير (، كأبك حياف في َُُ/ُ) تفسيرهينظر: ابف عطية ( ْ)
 (.َِٕ)المصاحفأخرجو ابف أبي داكد في ( ٓ)
 (.ُِٗ/ُالشككاني ) (ٔ)
 (.ُْٖ)إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعة عشرينظر: ( ٕ)
 (.ِّّ/ُالشككاني ) (ٖ)
 .(1/139لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنيا)اينظر: ( ٗ)
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 :رواتيم أوصحاب القرا ات المتواترة( أإلى السبعة القرا ) اإلسناد  -4
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ : ُ))قولو تعالىل: والمثال األ 

﮽      ﮸ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ۓھ  ھ  ے  ے   ھھ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 

عمرك،  أبكقرأ نافع، ك  چ  ۓھ  ھ  ے  ےچ  قكلو:" :قاؿ[222البقرة:]چ﮾ 
كقرأ حمزة،  حفص عنو: بسككف الطاء كضـ الياء، كابف كثير، كابف عامر، كعاصـ في ركاية

 بتشديد الطاء كفتحيا كفتح الياء (رفيَّ يطَّ )بكر:  أبيكالكسائي، كعاصـ في ركاية 
 مع ركاتيـ. القراء  ىنا إلى السبعة أسند .(ِ)"كتشديدىا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  :(ّ)قولو تعالى:المثال الثاني

ٹ     ٹپ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

بضـ  چٺ    چ عمرك: أبكقرأ نافع، كابف كثير، ك  "قاؿ [265البقرة:]چڤ  ڤ  ڤ 
ة، كالكسائي: بتحريؾ الكاؼ كقرأ عاصـ، كابف عامر، كحمز  ،اليمزة كسككف الكاؼ تخفيفا

 .ىنا إلى السبعة القراء أسند  .(ْ) "بالضـ
 رواتيم: أوالمشيورة( العشر صحاب القرا ات أإلى العشرة القرا  ) اإلسناد -5

]چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک  ک      گ  گ  گچ  :(ٓ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

حد أإلى   القرآءة أسند. (ٔ)مزىبغير  (لركؼ)جعفر بف القعقاع:  أبكقرأ "  :قاؿ[143البقرة:
 .العشرة

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   چ : (ٕ)قولو تعالى:المثال الثاني

 قرأ چائ چ قكلو: "  :قاؿ [245البقرة:]چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       وئەئ
كالكسائي: بإثبات األلؼ  ،كحمزة ،(ٖ)كعمر  أبكك  ،كقرأ نافععاصـ كغيره: باأللؼ كنصب الفاء، 

                                                           

  (.ِٗٓ/ُالشككاني )( ُ)
 (.ُِٖ)السبعة في القرا اتينظر: ( ِ)
 (.ِّٖ/ُالشككاني ) (ّ)
 (.َُٗ)السبعة في القرا اتينظر: ( ْ)
 (.ُٕٓ/ُ) شككانيال (ٓ)
 (.ُٓٗ)ربعة عشرإتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األ ككرد عنو التسييؿ. ينظر: ( ٔ)
 (.ََّ/ُ) شككانيال (ٕ)
البدور الزاىرة في القرا ات العشر في التفسير أبي عمرة كىك: تصحيؼ، كالصحيح أبي عمرك، ينظر :  (ٖ)

 (.ُٓ)المتواترة
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 ،األلؼ مع تشديد العيف كنصب الفاءبإسقاط  (فيضعفو)كيعقكب:  ،كرفع الفاء، كقرأ ابف عامر
 ىنا إلى العشرة. القرآءة أسند .(ُ)"جعفر: بالتشديد كرفع الفاء أبكك  ،كقرأ ابف كثير

  :ربعة عشرإلى القرا  األ  اإلسناد -6
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڤ  ڦچ  :(ِ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

چڎ  ڈ  ڈ     ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

[  چڃ  ڃ    چ كابف محيصف ،قكبكيع ،عمرك أبكك  ،قرأ ابف كثير" : قاؿ [٢0البقرة:
القراءات العشر، كابف محيصف مف  صحابأىنا إلى ثبلثة مف  القرآءة أسند .(ّ)بالتخفيؼ

 ."ربع بعد العشراأل القراءات صحابأ
ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    کچ :(ْ)قولو تعالى: المثال الثاني

]چڱ  ڱ  ڱ   بضـ الياء، كالباقكف  چگ  گ     کچ قرأ ابف عامر" :قاؿ [165البقرة:
عمى بكسر اليمزة فييما   چڱ   چك چڳ  ڳ     کچجعفر  أبكك  ،كيعقكب ،كقرأ الحسف بفتحيا،

ر، كالحسف مف صحاب القراءات العشأإلى ثبلثة مف  القرآءة أسندكىنا  . (ٓ) "االستئناؼ
 .ربع بعد العشراأل القراءاتصحاب أ

 :إلى رواية لمقرا  المشيورين غير المشيورة عنيم اإلسناد -ٕ
                   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک            ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :(ٔ)قولو تعالى: لوالمثال األ 

إال ما ركاه  چڌ    چ القراء مجمعكف عمى فتح الراء في قكلو:"  :قاؿ [10بقرة:ال]چک 
عمرك  أبيصمعي عف ركاية لؤل أسند. (ٖ)"عمرك أنو قرأ بإسكاف الراء أبيعف  (ٕ)األصمعي

 كالسكسي.  ،الدكرم :ىما عمرك أبيغير المشيكرة بالركاية عنو ألف مف اشتير بالركاية عف 

                                                           

 (.ِِٖ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ُ)
 (.ُِّ/ُالشككاني) (ِ)
 كره.ذ( ككافقيـ اليزيدم، إال إنو لـ يُٕٖ)ة عشر: إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعينظر( ّ)
 (.ُُٗ/ُالشككاني ) (ْ)

محمد فيد ، و ،إال إنو لم يذكر قرا ة الحسن(ُٕٗ)إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعة عشرينظر: ( (ٓ
 (.25) : الميسر في القرا ات األربع عشرةخاركؼ

  .(ْٗ/ُالشككاني) (ٔ)
إماـ في المغة كالعربية كالشعر كاألدب كأنكاع العمـ،  :يب األصمعي الباىمي البصرمىك: عبد الممؾ بف قيرى  ((ٕ

ق عف إحدل كتسعيف سنة. ُِٔ ركل القراءة عف نافع، كأبي عمرك، كركل حركفنا عف الكسائي، مات سنة:
 (.َْٕ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ينظر: 

 .(1/53واإليضاح عنيا) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا اتينظر: ( ٖ)
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ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ :(ُ)تعالى قولو: المثال الثاني

﮹    ﮺    ﮵﮴ ﮷       ﮸  ﯀   ﯁  ﮼﮻﮶                ﮽  ﮾  ﮿ 

]چ       233البقرة:  قرأ أبك عمرك، كابف كثير،  چ     چ  قوله:" :قاؿ[
عف عاصـ: بالرفع عمى الخبر كقرأ نافع، كابف عامر، كحمزة،  (ِ)كجماعة، كركاه أباف

بفتح الراء المشددة عمى النيي، كأصمو:   چ     چ  لكسائي، كعاصـ في المشيكر عنو:كا
 .(3) "(ال تضارر)

ألف مف اشتير  ،غير المشيكرة بالركاية عنو ة أباف عف عاصـركاي أسندكذلؾ ىنا 
  .كحفص ،شعبة عاصـ ىما:بالركاية عف 

 : ألىل البمدان القرآ ةسناد إ -8
   ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ  :(ْ)ىقولو تعال :لوالمثال األ 

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

عمرك  أبكك  ،كالككفة ،ا قراءة أىؿ مكة چک  ک  ک  گ  چ قكلو: "  :قاؿ[165البقرة:]چ
 القرآءة أسند .(ٓ)"الشاـ بالفكقيةكأىؿ  ،أىؿ المدينةكقراءة  ،عبيد أبيبالياء التحتية، كىك اختيار 

 .ىنا ألىؿ البمداف
ڳ  ڳ  ڳ     گک  گ  گ  گچ  :(ٔ)قولو تعالى :المثال الثاني

مخففا،  چگ    چكعاصـ  ،عمرك أبكك ، قرأ أىؿ الحرميف" [ قاؿ: 86األنعام:]چڳ    
  .(ٕ) "األكلى القرآءةككذا قرأ الكسائي كرد  كقرأ الككفيكف إال عاصما ببلميف، 

 .ألىؿ البمداف القرآءة أسندككذلؾ ىنا 
 

                                                           

 (. ُِٖ/ُالشككاني)( ُ)
ىك: أباف بف يزيد بف أحمد أبك يزيد البصرم العطار: قرأ عمى عاصـ كركل الحركؼ عف قتادة بف دعامة،ك ( ِ)

 ق تقريبنا. ينظر:َُٔحرمى بف عمارة، كغيرىـ، تكفي بعد سنة: ك  ،اءة عنو بكار بف عبد اهلل العكدمركل القر 
 (.1/4طبقات القرا ) غاية النياية في

 (.ُّٖ)السبعة في القرا اتينظر: ( ّ)
 (.ُُٗ/ُ)لشككانيا (ْ)
البدور الزاىرة في القرا ات العشر بالتاء الفكقية، كالبقية بالياء التحتية. ينظر:  قرأ نافع كابف عامر كيعقكب( ٓ)

 (.ِِِ/ِ)والنشر في القرا ات العشر(، ْْ) المتواترة
 (.ُٔٓ/ِلشككاني )ا (ٔ)
 (.َِٔ/ِ)النشر في القرا ات العشر: ينظر( ٕ)
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 : القرا  العشرة وغيرىمإلى  القرآ ةسناد إ -9
ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ :(ُ)قولو تعالى :لوالمثال األ 

كابف  ،عمرك أبكقرأ  چپ  پ      چقكلو:  " :قاؿ [106البقرة:]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ 
بف كعب،  أبييف كاليمز، كبو قرأ عمر، كابف عباس، كعطاء، كمجاىد، ك كثير بفتح النكف كالس

 .(ِ)"كالنخعي، كابف محيصف، كقرأ الباقكف ننسيا بضـ النكف ،كعبيد بف عمير
ة ربعكاأل ،كمف السبعة ،كتابعيف ،يـ صحابةىنا إلى مجمكعة مف القراء من القرآءة أسند

                            .الشكاذ كغيرىـ أصحاب القراءات
ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ  :(ّ)قولو تعالى: المثال الثاني

﮳    ۓھ  ے   ے  ھڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﮲    ۓ 

بالنكف، كالمعنى: يقكلكف: ال نفرؽ،   چہ  ہ  چ  قرأ الجميكر:" : قاؿ [285البقرة:]چ﮴  
ال )كيعقكب:  ، كابف عمر، كابف جرير،(ْ)زرعة بكأكقرأ سعيد ابف جبير، كيحيى بف يعمر، ك 

                            .إلى مجمكعة مف القراء القرآءة أسندكىنا كذلؾ  .(ٓ)"بالياء التحتية (يفرؽ
 :الشوكاني اإلمامعند  اإلسنادبرز المالحظات في أ 
 .خرلاألمداللة عمى ليكتفي بذكر قراءة  أحيانا -ُ
 ةربعبقية األ أحياناك  ،بقية العشرة أحيانابقية السبعة، ك  أحيانايقصد بالجميكر  -ِ
 .كؿ القراءات أحياناك عشر، 
 .(ٔ)يسند طريؽ ركاية أحيانا -ّ
 .(ٕ)البغكم اإلماـكىي كثيرة مقارنة مع ،  القرآءةال يسند  أحيانا -ْ

                                                           

 (.ُْٖ-ُْٕ/ُلشككاني )ا (ُ)
 (.ُٖٗ)إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعة عشرينظر: ( ِ)
 (.ِّٓ/ُالشككاني ) (ّ)

، كقيؿ: عبد اهلل، كقيؿ: عبد ىك:  ((ْ أبك زرعة بف عمرك بف جرير بف عبد اهلل البجمي الككفي، قيؿ: اسمو ىـر
، كقيؿ: عمرك، كقيؿ: جرير، رأل عميا، ككاف انقطاعو إلى أبي ىريرة، كسمع مف جده أحاديث ككاف الرحمف

تيذيب ك ،(ُُٔٗ/ِ) تاريخ اإلسالممف عمماء التابعيف، تكفي بيف التسعيف كالمائة. ينظر: الذىبي: 
 (،. ٗٗ/ُِ)التيذيب

 (.ُِْ)إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعة عشرينظر: ( ٓ)
سرائيؿ بمدة ميمكزة مختمسة( ركاىا ابف شنبكذ عف كرشمثؿ) (ٔ)  (.ٕٖ/ُ)الشوكاني. ينظر: كا 

            قاؿ:  قرئ [ِّ]األنعاـ: چہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  چ بدكف إسناد: مثؿ قكلو تعالى: ( (ٕ

ما كاف فتنتيـ( كقرئ) ربنا( بالنصب عمى بالرفع كبالنصب، )كيكف كتكف( كالكجو ظاىر، كقرئ )ك  چھ  چ 
                                                                                                                 (.                                                                                                                           ُِّ/ِ)الشوكانييتضح ىنا أنو لـ يسند القراءات ألحد . ينظر:  النداء. 
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 :االتفاق جوأو 
 .القراءات إلى الصحابة كالتابعيف أسنديف اإلمامكبل  -ُ
 راءات إلى العشرة.الق أسنديف اإلمامكبل  -ِ
 .نو القارئ العاشرأيف لـ يذكرا قراءة خمؼ رغـ اإلمامكبل  -ّ
 .لقراءمف اا إلى ركاية غير المشيكرة أسنديف اإلمامكبل  -ْ
 .داللة عمييامل خرلاأل القرآءةف قراءة كال يذكرا فيف يذكرااإلمامكبل  -ٓ
 .ا إلى قراء البمدافأسنديف اإلمامكبل  -ٔ
 البغكم. اإلماـكىي قميمة جدا عند  ، القرآءةدا لـ يسن أحيانايف اإلمامكبل  -ٕ
 :االختالف جوأو 
 اإلماـ، كلـ يذكر ذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ-الشككاني إلى الرسكؿ  اإلماـ أسند -ُ
 .البغكم

إلى  اإلسنادالبغكم ب اإلماـ كالعشرة، بينما اكتفى ،الشككاني إلى السبعة اإلماـ أسند -ِ
 .العشرة

 .البغكم اإلماـربع عشر، كلـ يذكر ذلؾ األ الشككاني إلى اإلماـ أسند -ّ
 .البغكم اإلماـسناد عكس إبدكف  القرآءةالشككاني  اإلماـما يذكر  كثيرا -ْ
 اإلماـالبغكم عف قراء مكة كالمدينة بأىؿ الحجاز، بينما عبر  اإلماـعبر  -ٓ

 .الشككاني عنيـ بأىؿ الحرميف
الشككاني  اإلماـ بينما يعبر ،ةالعامٌ  : عف قراءة الجميكر بقكلو البغكم اإلماـ يعبر -ٔ

 .(ُ)العاٌمة :أحياناك  ،لجماعةا :بقكلو أحياناغمب، ك الجميكر، كىك األ :بقكلو
عشر  ةربعكاألبيف الصحابة كالتابعيف  اإلسنادالشككاني في  اإلماـكثيرا ما يجمع  -ٕ
 دفعة كاحدة. ،كغيرىـ

 
 
 
 
 

                                                           

 (.  ْْٖ/ّ، ُِِ/ّ، ْٔ/ِينظر الشككاني ). ثبلثة مكاضع في التفسير كمولو ( ُ)
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 يناإلماممن  لٌ بو كُ  اختصما  :الثانيالمطمب 

 :البغوي اإلمامبو  اختصما :  الً أو 
ألف  ،ناء عرضو لمقراءاتثأييا، كىك يذكرىا ات كشرحيا ككجصكؿ القراءأذكر  -ُ

 .يختصر أحيانايسيب في شرحيا ك  أحيانا، كىك نسب في التفسيرذلؾ ىك األ
 .غمب قراءاتو مسندةأ -ِ
 متكاترة. :مأمعتمدة عمى العشرة باستثناء خمؼ غمب قراءاتو أ -ّ
 .يمةقراءات التابعيف قم -ْ
 .القراءات الشاذة قميمة -ٓ
 كف.خر كقرأ اآل أككقرأ الباقكف،  أك، كقرأت العاٌمة :را ما يختصر بقكلوكثي -ٔ

 :-رحمو اهلل-الشوكاني  اإلمام بو اختصما : ثانياً 
 .-صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ مسندة إلى قراءات ذكر  -ُ
 .القراءات السبع -ِ
 .ربع عشرالقراءات األ -ّ
 .ئمة المغةأبأقكاؿ  أكبمو، يرجح بأقكاؿ المفسريف ق -ْ
 .بأنيا شاذة القرآءةيحكـ عمى  أحيانا -ٓ
 .قراءات التابعيف كغيرىـ مف القراء غير المتكاترة كثيرة -ٔ
 .شاذة ككثيرا ما يجمع قراءات متكاترة  -ٕ
 .البغكم فيي نادرة عنده اإلماـمسندة، مقارنة مع  رد قراءات كثيرة غيرأك  -ٖ
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 : الخالصة
مقراءات عند ىتماـ الكبير لاال مة عند اإلماميف يتضحؤلمثل يمف خبلؿ استعراض

كمساحة  ،ركبي ـكقد كاف لو اىتما، كمتعدد عمـ القراءات كبيربكؿ أنكاعيا رغـ أف  اإلماميف
سناد ، كمتكاترة ، مع التكجيو كالترجيح كاإل يراد القراءاتيما، كحرصيما عمى إيكاسعة في تفسير 

 في ذلؾ.غيرىا، كالتفصيؿ كالتكضيح كشاذة ك 
 كىناؾ بعض المبلحظات في القراءات عند اإلماميف أبرزىا ما يمي: 
 بزيادة أك نقصاف. ،اتضعؼ الًدقة أحيانا في عزك القراء -ُ
 ، أك العكس.قد يطمؽ القراءة عمى الركاية -ِ
 المقصكد بقراء البمداف، اآلتي:  -ّ
 أىؿ المدينة: نافع، كأبك جعفر مع ركاتيـ.-أ 
 و.أىؿ مكة: ابف كثير مع ركات-ب 
 أىؿ الشاـ: عبد اهلل بف عامر مع ركاتو.-ج 
 أىؿ البصرة : أبك عمرك، كيعقكب مع ركاتيـ.-د 
 أىؿ الككفة: عاصـ، كحمزة، كالكسائي مع ركاتيـ.-ق 
: أىؿ الشككانياإلماـ أىؿ الحجاز، كعند  :البغكماإلماـ قراء مكة كالمدينة عند -ك 

 الحرميف.
 اإتمام ، كلـ أشر إال إلى القميؿةخاصيحتاج إلى رسالة كبير كمتعدد كىذا المكضكع  

،  كىناؾ كثير مف الرسائؿ قد القرآفلمفائدة ،كلفت االنتباه إلى ىذا المكضكع الميـ مف عمـك 
  ، كؿ  عمى حدة.الشككانياإلماـ أك  ،البغكماإلماـ لقراءات سكاء عند عف  ا تكممت
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مامين في إلوجو االتفاق واالختالف عند االخامس: أالفصل 
 التفسير  أصول
 :مباحث خمسةوفيو 

التفسػػػػػػير فػػػػػػي  اإلمػػػػػػاميفكجػػػػػػو االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد أ :المبحااااااث االول
 .كالسنة القرآفب

التفسػػػػػير فػػػػػي  اإلمػػػػػاميفكجػػػػػو االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ عنػػػػػد أ :المبحاااااث الثااااااني
 .بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف

ف فػػػػػي التفسػػػػػير اإلمػػػػػاميكجػػػػػو االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ عنػػػػػد أالثالاااااث: المبحاااااث 
 بأقكاؿ المفسريف كبالمغة كأئمة المغة.

اإلمػػػػػاميف فػػػػػي التفسػػػػػير كجػػػػػو االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ عنػػػػػد أالراباااااع: المبحاااااث 
 بالنحك كالصرؼ كالببلغة.

اإلمػػػػاميف فػػػػي التفسػػػػير كجػػػػو االتفػػػػاؽ كاالخػػػػتبلؼ عنػػػػد أ الخااااامس:المبحااااث 
 بالشعر كالسياؽ كاستنباط المعنى.
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 القرآنفي التفسير ب اإلمامينجو االتفاق واالختالف عند و أ األول:المبحث 
 والسنة

 ن:اوفي مطمب
 القػػػػػػػػرآففػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير  اإلمػػػػػػػػاميفكجػػػػػػػػو االتفػػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػػد أ األول:المطمااااااااب 

 .القرآفب
 القػػػػػػرآففػػػػػػي تفسػػػػػػير  اإلمػػػػػػاميفكجػػػػػػو االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد أ :المطمااااااب الثاااااااني

 .بالسنة
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 تمييد
شير إلى ، أتفسيرأصكؿ الفي  اإلماميفكاالختبلؼ عند  كجو االتفاؽأقبؿ الحديث عف 

 :كالتفسير بالدراية( ،كالتفسير بالرأم ) التفسير بالركاية ،بالمأثكرالتفسير  ،نكعافالتفسير أف 
، القرآفب القرآفر الذم يعتمد عمى صحيح المنقكؿ مف تفسي"يو: فالتفسير بالمأثور أما 
ًكم عف الصحابةءت مبيِّنة لكتاب اهلل، أألنيا جا ،أك بالسٌّنَّة ألنيـ أعمـ الناس بكتاب  ،ك بما ري

 .(ُ)"-رضي اهلل عنيـ -نيـ تمقكا ذلؾ غالبنا عف الصحابةأل ،اهلل، أك بما قالو كبار التابعيف
 :ىينكاع أربعة أف التفسير بالمأثكر أ يتبيف مف خبلؿ التعريؼ 
 .القرآفب القرآفتفسير  -ُ
 .سنةبال القرآفتفسير  -ِ
  .بأقكاؿ الصحابة القرآفتفسير  -ّ
 كىذا فيو اختبلؼ بيف العمماء:، بأقكاؿ التابعيف القرآفتفسير  -ْ
نيـ مف عدىا كم ،فمنيـ مف عد أقكاؿ التابعيف مصدرنا مف مصادر التفسير بالمأثكر "

 .(ِ)"كسائر أقكاؿ العمماء
ة بالقبكؿ، كركاية بعدـ ركايتاف في ذلؾ: ركاي -اهلل  حمور  -(ّ)نيًقؿ عف اإلماـ أحمد" ك 

القبكؿ، كذىب بعض العمماء: إلى أنو ال ييؤخذ بتفسير التابعي،.... كاستدؿ أصحاب ىذا 
، -صمى اهلل عميو كسمـ-الرأم عمى ما ذىبكا إليو: بأف التابعيف ليس ليـ سماع مف الرسكؿ 

 -لنبيفبل يمكف الحمؿ عميو كما قيؿ في تفسير الصحابي: إنو محمكؿ عمى سماعو مف ا
، فيجكز القرآفكبأنيـ لـ يشاىدكا القرائف كاألحكاؿ التي نزؿ عمييا  ،-صمى اهلل عميو كسمـ

كظف ما ليس بدليؿ دليبلن، كمع ذلؾ فعدالة التابعيف غير  ،عمييـ الخطأ في فيـ المراد
ما جاء عف أنو قاؿ:  (ْ)نيًقؿ عف أبي حنيفة ك  ،ابةمنصكص عمييا كما نيصَّ عمى عدالة الصح

                                                           

 (.ّٖٓ)مباحث في عموم القرآن ( ُ)
 (.ُّٓ) دراسات في عموم القرآن الكريمفيد الركمي: ( ِ)

ق ُْٔإليو ينسب المػذىب الحنبمػي ، كلػد فػي بغػداد سػنة:  :اـ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿىك: اإلم( (ّ
، كقيػػؿ: إنػػو كلػػػد بمػػرك كحمػػؿ إلػػػى بغػػداد كىػػػك رضػػيع، طمػػب العمػػػـ كىػػك ابػػػف خمػػس عشػػرة سػػػنة، ككػػاف إمػػػاـ 

حفػػظ ألػػؼ ألػػؼ المحػػدثيف، صػػنؼ كتابػػو المسػػند، كجمػػع فيػػو مػػف الحػػديث مػػا لػػـ يتفػػؽ لغيػػره، كقيػػؿ: إنػػو كػػاف ي
 ( .ُٕٕ/ُُ)سير أعالم النبال (، ّٔ/ُ)وفيات االعيانق ببغداد. ينظر: ُِْحديث ، تكفي سنة:

ينسب إليو المذىب الحنفي ككاف  .الككفي، يقاؿ: إنو مف أبناء الفرس أبك حنيفة النعماف بف ثابت:( ىك: اإلماـ (ْ
ع إلى اهلل تعالى، كنقمو أبك جعفر المنصكر مف الككفة عامبلن زاىدان عابدان كرعان تقيان كثير الخشكع دائـ التضر 

وفيات . ينظر: قُٗٓكتكفي سنة: ، ق َٖإلى بغداد، فأراده عمى أف يكليو القضاء فأبى، كلد سنة:
 .(َّٗ/ٔ)، و سير أعالم النبال (َْٓ/ٓ)األعيان
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فعمى الرأس كالعيف، كما جاء عف الصحابة تخيرنا، كما -صمى اهلل عميو كسمـ -سكؿ اهلل ر 
 .(ُ)"عف التابعيف فيـ رجاؿ كنحف رجاؿ جاء

ة، فكيؼ تككف "كغيره: (ِ)قاؿ ابف تيمية: قاؿ شعبة بف الحجاج  أقكاؿ التابعيف ليست حيجَّ
ة في التفسير؟ جَّ رىـ ممف خالفيـ، كىذا صحيح، أما إذا أنيا ال تككف حيجَّة عمى غي :بمعنى ،حي

ة عمى  جَّ ة فإف اختمفكا فبل يككف قكؿ بعضيـ حي جَّ أجمعكا عمى الشيء فبل ييرتاب في ككنو حي
، أك الس نَّة، أك عمـك لغة العرب، أك القرآفبعض كال عمى مىف بعدىـ، كييرجع في ذلؾ إلى لغة 

 .(ّ)"أقكاؿ الصحابة في ذلؾ
ريف: إلى أنو يؤخذ بقكؿ التابعي في التفسير، ألف التابعيف تمقكا كقد ذىب أكثر المفسِّ "

غالب تفسيراتيـ عف الصحابة، فمجاىد مثبلي يقكؿ: عرضتي المصحؼ عمى ابف عباس ثبلث 
عرضات مف فاتحتو إلى خاتمتو، أيكقفو عند كؿ آية منو كأسألو عنيا. كقتادة يقكؿ: ما في 

،  كلذا حكى أكثر المفسِّريف أقكاؿ التابعيف في كتبيـ آية إال كقد سمعتي فييا شيئان  القرآف
كنقمكىا عنيـ مع اعتمادىـ ليا، كالذل تميؿ إليو النفس: ىك أف قكؿ التابعي في التفسير ال 
يجب األخذ بو إال إذا كاف مما ال مجاؿ لمرأم فيو، فإنو يؤخذ بو حينئذ عند عدـ الريبة، فإف 

الكتاب، فمنا أف نترؾ قكلو كال نعتمد عميو، أما إذا أجمع ارتبنا فيو، بأف كاف يأخذ مف أىؿ 
 .الراجح كىك .(ْ) "أف نأخذ بو كال نتعداه إلى غيره التابعكف عمى رأل فإنو يجب عمينا

ييطمؽ الرأم عمى االعتقاد، كعمى االجتياد، كعمى  ":كىك النوع الثاني التفسير بالرأيو 
االجتياد، كعميو  ،كالمراد بالرأم ىنا، قياسأصحاب ال :و: أصحاب الرأم: أمالقياس، كمن

باالجتياد بعد معرفة المفسِّر لكبلـ العرب كمناحييـ  القرآففالتفسير بالرأم، عبارة عف تفسير 
 ،في القكؿ، كمعرفتو لؤللفاظ العربية ككجكه دالالتيا، كاستعانتو في ذلؾ بالشعر الجاىمي

، كغير ذلؾ مف القرآفالمنسكخ مف آيات ككقكفو عمى أسباب النزكؿ، كمعرفتو بالناسخ ك 
 .(ٓ)"األدكات التي يحتاج إلييا المفسِّر

                                                           

 (.ٔٗ/ُ)التفسير والمفسرون ( ُ)
المؤمنيف في الحديث، عالـ أىؿ البصرة، كشيخيا، كلد  اإلماـ، الحافظ، أمير :شعبة بف الحجاج ىك: (ِ)

ق، ككاف إماما، ثبتا، حجة، ناقدا، جيبذا، صالحا، زاىدا، قانعا بالقكت، رأسا في العمـ كالعمؿ، منقطع َٖسنة:
 (.َِِ/ٕ)سير أعالم النبال ق. ينظر: ُٓٔالقريف، كىك: أكؿ مف جرح كعدؿ، مات: في سنة: 

 (.ٔٗ/ُ)التفسير والمفسرون  (ّ)
 .المصدر نفسو(ْ)
 (.ُّٖ/ُ) المصدر نفسو(ٓ)
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صمى اهلل عميو  -كمف سنة الرسكؿ ،القرآفىك التفسير المستمد مف " :آخركتعريؼ 
                                                                                        .(ُ)"لشريعة كأصكليا، ككاف صاحبو عالمنا بالمغة العربية كأساليبيا، كبقكاعد ا-كسمـ

كالتفسير بالدراية: ىك التفسير بالرأم كاالجتياد، كيككف جائزا كمكفقا كمحمكدا إذا " 
 استند إلى أربعة أمكر:

 النقؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. -أ
 بي.ااألخذ بقكؿ الصح -ب
 األخذ بمطمؽ المغة. -ج
 .(ِ)"و الكبلـ، كيدؿ عميو قانكف الشرعذ بما يقتضياألخ -د
باجتياده ممتزما الكقكؼ عند ىذه المآخذ معتمدا عمييا فيما  :برأيو أم القرآففمف فسر "

يرل مف معاني كتاب اهلل كاف تفسيره سائغا جائزا خميقا بأف يسمى التفسير الجائز أك التفسير 
غير معتمد عمييا كاف تفسيره ساقطا مرذكال  رآفالقكمف حاد عف ىذه األصكؿ كفسر  ،المحمكد

فالتفسير بالرأم الجائز يجب أف ، غير الجائز أك التفسير المذمكـ خميقا بأف يسمى التفسير
كأصحابو مما ينير -صمى اهلل عميو كسمـ -يبلحظ فيو االعتماد عمى ما نقؿ عف الرسكؿ 

كأف يككف بصيرا  ،المغة خبيرا بأساليبياكأف يككف صاحبو عارفا بقكانيف  ،السبيؿ لممفسر برأيو
 .(ّ)"المعركؼ مف تشريعوكبلـ اهلل عمى  ؿى زِّ نى بقانكف الشريعة حتى يي 

 .(ْ)كمنيـ مف منعو ،جازهأاء مف كالتفسير بالرأم مف العمم 
فسير كمما يميز تفسير اإلماميف البغكم كالشككاني اعتمادىما عمى النكعيف مف الت

 :في المطالب اآلتية أما أنكاع أصكؿ التفسير عند اإلماميف فييكالدراية، ك  ،بالركاية
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َُٔ) دراسات في عموم القرآن (ُ)
 (.ُُ/ُالشككاني) (ِ)
 (.َُٓ/ِ)مناىل العرفان (ّ)
(، محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شيبة: ُّٖ/ُ)التفسير والمفسرونك(، ْٓ/ِ)مناىل العرفانينظر: لممزيد  (ْ)

 (.ٕٕ) تفسيرسرائيميات والموضوعات في كتب الاإل
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 القرآنب القرآنفي تفسير  اإلمامينوجو االتفاق واالختالف عند أ األول:المطمب 
  :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 
قيؿ:  "[2الفاتحة:]چپ  پ  پ  پ     چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى - ُ

چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  چ  :قاؿ اهلل تعالى ،كالشكر باألركاف فعبل ،ف قكالالحمد بالمسا

نو أفي ىذا المثاؿ  يظير  ". [13سبأ:]چ ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ چ :كقاؿ [111:اإلسراء]
 .الكريـ القرآفمف  ، كالشكر باألفعاؿبالمسافالحمدهلل  فسر

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى - ِ

قاؿ عكرمة: مننت عمييـ بالثبات عمى  ،مننت عمييـ باليداية كالتكفيؽ :أم [ " ٧الفاتحة:]چ
، كقيؿ: ىـ كؿ مف ثبتو اهلل عمى اإليماف مف -عمييـ السبلـ-اإليماف كاالستقامة كىـ األنبياء 

ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :كالمؤمنيف الذيف ذكرىـ اهلل تعالى في قكلو ،النبييف

  ."[6٢النساء:]چڈ   ژ  ژ    ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
  .أخرلعمييـ بآية نعـ اهلل أىـ الذيف  فسر مف
چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    چ  :ّ))قال في تفسير قولو تعالى -3

: ىـ النصارل ألف اهلل تعالى (كالضالكف)ىـ الييكد  (:المغضكب عمييـ)قيؿ: "  [٧الفاتحة:]
]چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چچكـ عمى الييكد بالغضب فقاؿ: ح كحكـ عمى  ،[60المائدة:

 ."[٧٧المائدة:]چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :النصارل بالضبلؿ فقاؿ
 .القرآفكالضاليف بالنصارل مف  ،كذلؾ في ىذا المثاؿ فسر المغضكب عمييـ بالييكد

عالـ  :أم "[1٢البقرة:]چچ    چ  چ    چچ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ
ک        ک  چ  :دليمو قولو تعالىميمكيـ،  :ـ كقيؿجامعيـ، كقاؿ مجاىد: يجمعيـ فيعذبي :كقيؿ ،بيـ

 .أخرلخذ المعنى مف آية أ ".تيمككا جميعا :أم[66ٌوسف:]چ  گک  ک
ک     کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

قيؿ: مستقر في الرحـ كمستكدع فكؽ األرض،  " [٢8األنعام:]چ گک  گ  گ  

                                                           

 (.ِٓ/ُلبغكم)ا (ُ)
 (.ْٓ/ُ)المصدر نفسو( ِ)
 (.ٓٓ/ُ)نفسوالمصدر  (ّ)
 (.َٕ/ُ) نفسوالمصدر  (ْ)
 (.ُُٕ/ّ) نفسو(المصدر ٓ)
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]چہ  ہ  ہ   ھ  ھ چ  قاؿ اهلل تعالى: قاؿ مجاىد: مستقر عمى ظير ك   [5الحج:
ېئ  ېئ  ېئ    ۈئچ ة، كيدؿ عميو قكلو تعالى: خر كمستكدع عند اهلل في اآل ،األرض في الدنيا

كالمستقر الجنة كالنار، لقكلو عز  ،دع القبرقيؿ: المستك ك   [36البقرة:]چىئ  ىئ  ىئ      ی  
قاؿ اهلل ك  [٧6الفرقان:]چۋ  ۅ  ۅ    ۋۈ   ٴۇچ كجؿ في صفة الجنة كالنار: 

 ينااستدؿ عمى المعفي ىذا المثاؿ   ."[66الفرقان:[چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ  :تعالى
 .الكريـ القرآفمف كميا 

 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ  :(ُ)تفسير قولو تعالىقال في  -ُ

ڃ  چ  چ :لمذككركف في سكرة النساء حيث قاؿالذيف أنعـ اهلل عمييـ ىـ اك  " [٧الفاتحة:]چ

ڈ     ڈچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

  ."[6٢النساء:]چژ  ژ    
ی   ی   ی  ی  جئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

ألنيـ  ،كالمراد بالحجارة: األصناـ التي كانكا يعبدكنيا"  [24البقرة:]چىئ  يئ       مئحئ
ڻ  چ  قرنكا أنفسيـ بيا في الدنيا فجعمت كقكدا لمنار معيـ، كيدؿ عمى ىذا قكلو تعالى:

  ".أم: حطب جينـ  [٢8األنبٌاء:]چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ 
 .أخرلصناـ كاستدؿ عمى ذلؾ مف آية نيا األأفسر الحجارة عمى  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ک      گ   گ  گ  گ  چ  ة، كمنو قكلو تعالى:ك قيؿ: األماني: التبل"[٧8البقرة:]چٿ  ٿ    

ة ك إال مجرد التبلال عمـ ليـ  :تو، أمك إذا تبل ألقى الشيطاف في تبل :أم[52الحج:]  چڳ  
 .أخرلفسر معناىا بآية  ".مف دكف تفيـ كتدبر

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چقكلو: "  [58األنعام:]چې  ى  ى       ېې
ـ يستعجمكف نزكلو، أخبرىـ بأنو لـ يكف عنده ما يتعجمكنو مف العذاب، فإنيـ كانكا لفرط تكذيبي

                                                           

 (.ِٗ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ّٔ/ُالمصدر نفسو)( ِ)
 (.ُِّ/ُ) نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ُّٗ/ِ) نفسو(المصدر ْ)
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چ كقكليـ:  ،[٢2اإلسراء:]چڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      چ   استيزاء، نحك قكلو:

األنفال:]چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

قيؿ: ما عندم   [2٢سبأ:]چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ     چ    كقكليـ: ،[32
آيات مف استعجاؿ الكافريف خذ معنى ". أات التي تقترحكنيا عميبو مف اآليما تستعجمكف 

 .أخرل
ک     کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :ُ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

فمكـ  أكفمنكـ مستقر عمى ظير األرض،  :أم"[٢8األنعام:]چک  گ  گ  گ  
الصمب كقيؿ: في  أكفي باطف األرض  أكمستقر عمى ظيرىا، كمنكـ مستكدع في الرحـ 

قاؿ القرطبي: كأكثر أىؿ  ،في األرض كقيؿ: المستقر في القبرالمستقر في الرحـ، كالمستكدع 
كقيؿ: المستقر  ،(ِ)التفسير يقكلكف: المستقر ما كاف في الرحـ، كالمستكدع ما كاف في الصمب

ى المبعث مف خمؽ، كالمستكدع مف لـ يخمؽ ، كقيؿ: االستيداع إشارة إلى ككنيـ في القبكر إل
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ كمما يدؿ عمى تفسير المستقر بالككف عمى األرض قكؿ اهلل تعالى: 

 .القرآفمف  المستقر بالككف تفسيريد أ ."[36البقرة:]چىئ      ی     
 :االتفاق جوأو 
 .أخرلعمى تفسير كتكضيح المعنى بآيات  ايف اتفقاإلمامكبل  -ُ
 .القرآفقكاؿ بكيستشيداف ألحد األ ،ؿقكاأيذكراف عدة  أحيانايف اإلمامكبل  -ِ
 .يف يذكراف النظائر لآليات لتكضيح المعنىاإلمامكبل  -ّ
 .القرآفمف اآليات بعض بيفسراف يف اإلمامكبل  -ْ
 :االختالف جوأو 

اني الشكك اإلماـف إمف حيث  يف في ىذا المطمب إالاإلمامال يكجد اختبلؼ بيف 
 .(ّ)كالسنة القرآفيستشيد لمغة ب

 

 

                                                           

 (. ُْٔ/ِ)الشككاني (ُ)
 (ْٕ/ٕ)قرطبيتفسير الينظر: ( ِ)
 (.ّٓ-ِٓ/ُينظر: الشككاني مثبل )( ّ)
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 بالسنة القرآن تفسير في اإلمامينوجو االتفاق واالختالف عند أ :لثانيالمطمب ا

 :البغوي اإلمام أمثمة :الً أو 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

محمد   چڄ  ڄ    چ قكلو تعالى: " [143البقرة:]چ ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
لكـ، كذلؾ أف اهلل تعالى يجمع معدال مزكيا  چ ڃڄ  ڄچ  -صمى اهلل عميو كسمـ -
 [8الملك:]چڭ   ڭ      ڭ     چ يف في صعيد كاحد، ثـ يقكؿ لكفار األمـ الماضية:خر ليف كاآلك األ

عف ذلؾ  -عمييـ السبلـ-ما جاءنا مف بشير كال نذير، فيسأؿ اهلل األنبياء  :فينكركف كيقكلكف
 -إقامة لمحجة، فيؤتى بأمة محمد  -ـ بيـكىك أعم -فيسأليـ البينة ،فيقكلكف: كذبكا قد بمغناىـ

نما -صمى اهلل عميو كسمـ فيشيدكف ليـ أنيـ قد بمغكا، فتقكؿ األمـ الماضية: مف أيف عممكا كا 
كأنزلت عميو كتابا، أخبرتنا فيو تبميغ  ،أرسمت إلينا رسكال :فيسأؿ ىذه األمة فيقكلكف ،أتكا بعدنا؟

فيسأؿ عف حاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -حمد الرسؿ كأنت صادؽ فيما أخبرت، ثـ يؤتى بم
 .فيزكييـ كيشيد بصدقيـ ،أمتو

: -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-سعيد الخدرم  أبيعف 
ـ؟ كي غى يجاء بنكح يكـ القيامة فيقاؿ لو: ىؿ بمغت؟ فيقكؿ: نعـ يا رب، فيسأؿ أمتو ىؿ بمَّ "

صمى  -فقاؿ رسكؿ اهلل  ،محمد كأمتو :فيقكؿ ،اؿ: مف شيكدؾفيقكلكف: ما جاءنا مف نذير، فيق
ڤ  چ :-صمى اهلل عميو كسمـ -ثـ قرأ رسكؿ اهلل  ،اء بكـ فتشيدكفجى يي فى -اهلل عميو كسمـ

ىنا  فسر. (ِ)"چ ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
                                                                                      .يذكر الحديثدليمو مثبل ك  أكنو لـ يذكر ىنا كممة تفسيره أبحديث ،إال يد أك  ،اآليةمعنى 

ائ    ائې  ې    ې  ې  ى  ىچ  :(3)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

ی  ی    یىئ  ىئ  ی   ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئەئ  ەئ    وئ

، كقيؿ: ىك بمغة (ْ)كؽاؿ مجاىد: كييئة البي خ فيو، قفى نٍ يي  فه رٍ الصكر: قى  " [٧3األنعام:]چجئ  
ؿ ك ، كىك قكؿ الحسف: كاألةً كرى كىك جمع الص  ، ري كى ىك الص   ري ك عبيدة: الص   أبكأىؿ اليمف، كقاؿ 

                                                           

 (.ُٗٓ/ُالبغكم)( ُ)
 (.ّْٕٗ(، رقـ)َُٕ/ٗ) چ ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  : باب قكلوالبخاري في صحيحو أخرجو (ِ)
 (.ُٕٓ/ّالبغكم)( ّ)

 (.َٖٓ) هتفسير  في مجاىد بف جبر المخزكمي ينظر:( (ْ
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 بياقاؿ جاء أعر  -رضي اهلل عنيما-(ُ)عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص ،وكالدليؿ عمي، أصح
معنى تفسير يد أ .(ِ)"قرف ينفخ فيو"لصكر؟ قاؿ: فقاؿ: ما ا-صمى اهلل عميو كسمـ -إلى النبي 

 .الصكر بحديث
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ٱ  چ لما نزلت: "قاؿ:  -رضي اهلل عنو- عف عبد اهلل" : [82األنعام:]چڀ  ڀ    

فأينا ال يظمـ  ،شؽ ذلؾ عمى المسمميف فقالكا: يا رسكؿ اهلل چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  
چ  البنو كىك يعظو: (ْ)ؾ، ألـ تسمعكا إلى ما قاؿ لقمافنفسو؟ فقاؿ: ليس ذلؾ، إنما ىك الشر 

صمى اهلل عميو  -فسر النبي ."[13لقمان:](5)چڦ  ڄ    ڄ  ڄ      ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 الظمـ المراد بو في اآلية بالشرؾ.-كسمـ

ڀ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ   ٻچ  :(ٔ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ         ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

-صمى اهلل عميو كسمـ -لما نزلت ىذه اآلية سئؿ رسكؿ اهلل "  [125األنعام:]چڤ  ڦ 
فينشرح لو كينفسح، قيؿ: فيؿ لذلؾ  ،نكر يقذفو اهلل في قمب المؤمف"عف شرح الصدر، فقاؿ: 

                                                           

صػمى اهلل -قبػؿ أبيػو، ككػاف فاضػبل عالمػا ، كاسػتأذف النبػي ىك: عبد اهلل بف عمرك بف العاص القرشي: أسػمـ ( ُ)
ق ، كقيؿ: غير ّٔفي أف يكتب عنو الحديث، فأذف لو، ككاف مف المكثريف لمحديث، كتكفي سنة: -عميو كسمـ

 (.ُٓٔ/ْ)اإلصابة(، كّْٓ/ّ)أسد الغابةذلؾ، كدفف بالطائؼ. ينظر: 
(، كأبك داكد في سننو، باب ذكر َٕٓٔ(، رقـ)ّٓ/ُُك)، باب مسند عبداهلل بف عمر مسندهأخرجو أحمد في  (ِ)

(كقػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط: إسػػناده صػػحيح، كرجالػػو ثقػػات، كالترمػػذم فػػي ِْْٕ(، رقػػـ)ُُِ/ٕالبعػػث كالصػػكر)
صاااحيح الجاااامع (، كصػػػححو األلبػػػاني فػػػي َِّْ(، رقػػػـ)َِٔ/ْ، بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي شػػػأف الصػػػكر) ساااننو
 (.ّْٖٔ(، رقـ)ُٖٕ/ِ)الصغير

 . (ُْٔ/ّالبغكم) (ّ)
اختمؼ في لقماف: ىؿ ىك: عجمي، أـ عربي مشتؽ مف المقـ؟، فمف قاؿ: إنو عجمػي منعػو العمميػة كالعجمػة،  (ْ)

كمف قاؿ: إنو عربي منعو العممية، كزيادة األلؼ كالنكف، كاختمفكا أيضا: ىؿ ىك: نبي، أـ رجػؿ صػالح؟ فػذىب 
(، ُّٔ/َِ)تفسااير اباان جرياار. لممزيػػد ينظػػر: أكثػػر أىػػؿ العمػػـ: إلػػى أنػػو لػػيس بنبػػي، كاختمفػػكا فػػي نسػػبو ايضػػا

 (.ِّٕ/ْ(، كالشككاني)ِٖٗ/ٔ)وتفسير ابن كثير
 (.ْٕٕٔ(، رقـ)ُُْ/ٔ) چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ باب : صحيحوأخرجو البخارم في ( ٓ)
 (.ُٖٔ/ّالبغكم) (ٔ)
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كاالستعداد لممكت قبؿ  ،كالتجافي عف دار الغركر ،نعـ، اإلنابة إلى دار الخمكدأمارة؟  قاؿ: 
 .صمى اهلل عميو كسمـ-النبي  الصدر بقكؿانشراح فسر معنى . (ُ)"نزكؿ المكت

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى - ٓ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ          ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ

طمكع الشمس مف مغربيا، كعميو  :يعني"  [158األنعام:]چڄ  ڄ       ڃ  ڃ      ڄڦ    ڄ
-صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي  -رضي اهلل عنو-سعيد الخدرم  أبيعف  ،أكثر المفسريف

 .(ّ)"غربياطمكع الشمس مف م"قاؿ:  چ      ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ في قكؿ اهلل تعالى: 
ال " : -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-ىريرة  أبيعف ك 

فإذا طمعت كرآىا الناس آمنكا أجمعيف، كذلؾ  ،تقكـ الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا
 .(ْ)"كسبت في إيمانيا خيرا أك ،حيف ال ينفع نفسا إيمانيا لـ تكف آمنت مف قبؿ

 .بطمكع الشمس مف مغربياآلية ا فسر الحديث معنى
 :الشوكاني اإلمام أمثمة:  ثانياً 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :(5)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

 -ثبت عف النبي   " [25البقرة:]چڄ  ڃ  ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڦ
في صفات أىؿ الجنة أحاديث كثيرة في الصحيحيف كغيرىما ما ال يتسع -ـصمى اهلل عميو كسم

-عف ابف عمر ، چڄ  ڃ  ڃ      چ ،كغيرىا اإلسبلـيف ك االمقاـ لبسطو، فمينظر في دك 
كأىؿ  ،يدخؿ أىؿ الجنة الجنة"قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي  -رضي اهلل عنيما

                                                           

(، رقػـ ٕٕ/ٕ) ي الزىػدفػ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -مػا ذكػر عػف نبينػابػاب : ومصنفأخرجو  ابف أبي شيبة في  (ُ)
كالحػػػػػاكـ فػػػػػي كقػػػػػاؿ ىػػػػػذا منقطػػػػػع،  (ِّٔ(، رقػػػػػـ)ََْ/ُ: ) األساااااما  والصااااافات(، كالبييقػػػػي فػػػػػي ُّّْٓ)

 (.ِِٖٓ(، رقـ)ُُْْ/ّ)مشكاة المصابيح(، كضعفو األلباني في ّٖٕٔ(، رقـ)ّْٔ/ْ)المستدرك
 (.َِٕ/ّالبغكم)( ِ)
(، كصػػػححو شػػػعيب ُُّٖٗ(، رقػػػـ)ُِْ/ُٖ : بػػػاب مسػػػند أبػػػي سػػػعيد الخػػػدرم )المساااند أحمػػػد فػػػي( أخرجػػػو ّ)

(كقػاؿ: حػديث غريػب َُّٕ(، رقػـ)ِْٔ/ٓ)ساننو األرنؤكط بقكلو: صحيح لغيره كسنده ضعيؼ، كالترمذم في
(، َٔٓ/ٕبػػػػاب  مػػػػا ذكػػػػر فػػػػي فتنػػػػة الػػػػدجاؿ )مصاااانفو ، ،  كابػػػف أبػػػػي شػػػػيبة فػػػػي ورواه بعضاااايم ولاااام يرفعااااو

 .( َُّٕ، رقـ) (ِّٕ/ّ)صحيح سنن الترمذي(، كصححو األلباني في ّٕٕٗٓرقـ)
ومساااامم  فااااي (، ّْٓٔ(، رقػػػػـ)ٖٓ/ٔ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ          چ : بػػػػابالبخاااااري فااااي صااااحيحو بنحػػػػكهأخرجػػػػو ( ْ)

 (. مع اختبلؼ في بعض األلفاظ.ِْٖ)(، رقـُّٕ/ُ: باب بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف )حوصحي
 (.ٔٔ/ُالشككاني)( ٓ)
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ال مكت، كؿ ىك  ،ال مكت، كيا أىؿ الجنة ،أىؿ النارالنار النار، ثـ يقـك مؤذف بينيـ: يا 
 .الخمكد :الحديث معنى فى يَّ بى  .(ُ)"خالد فيما ىك فيو

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

عف  -رضي اهلل عنو-سعيد  أبيعف "  [143البقرة:]چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
،  (ّ)"قاؿ: عدالچڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  "في قكلو: -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 

يدعى نكح ": -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-سعيد  أبيعف ك 
فيقكلكف:  ،فيقاؿ ليـ: ىؿ بمغكـ؟ ،فيقكؿ نعـ، فيدعى قكمو ،يكـ القيامة، فيقاؿ لو: ىؿ بمغت؟

فذلؾ  ،؟ فيقكؿ: محمد كأمتوما أتانا مف نذير، كما أتانا مف أحد، فيقاؿ لنكح: مف يشيد لؾ
العدؿ، فتدعكف فتشيدكف لو بالببلغ كأشيد  :قاؿ: الكسط چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :قكلو
 -عمييا خيرا، فقاؿ النبي يى نً ثٍ أي مركا بجنازة فى "قاؿ:  -رضي اهلل عنو-كعف أنس ،  (ْ)"عميكـ

-شرا، فقاؿ النبي عمييا  يى نً ثٍ أي فى : كجبت، كجبت، كجبت، كمركا بجنازة -صمى اهلل عميو كسمـ
: كجبت، كجبت، كجبت فسألو عمر فقاؿ: مف أثنيتـ عميو خيرا كجبت -صمى اهلل عميو كسمـ

أنتـ شيداء اهلل في األرض، أنتـ شيداء اهلل في  ،لو الجنة، كمف أثنيتـ عميو شرا كجبت لو النار
 چڤ  ڤ چ ؿ ذكر معنى كممة ك في الحديث األ  .(ٓ)"األرض، أنتـ شيداء اهلل في األرض

 .چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    چ ؿ ، كالحديث الثاني المعنى العاـ
ۓ  ﮲  ﮳    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :(ٔ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

          ﯁             ﯀﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﮸﮴  ﮵     ﮶  ﮷

  [255البقرة:]چۆ  ۈ   ۈ       ۆڭ     ۇ     ۇ  ڭ             ڭ  ڭ            
 

                                                           

(، ك مسػمـ ْْٓٔ(، رقػـ)ُُّ/ٖ) خؿ الجنػة سػبعكف ألفػا بغيػر حسػاب: باب يػدصحيحوأخرجو  البخارم في  (ُ)
 (.َِٖٓ(، رقـ)ُِٖٗ/ْ: باب النار يدخميا الجباركف)صحيحوفي 

 (.ُٕٔ/ ُالشككاني)( ِ)
(، ّْٕٗ(، رقػػـ)َُٕ/ٗ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :بػػاب قكلػػو تعػػالى :صااحيحوأخرجػػو  البخػػارم فػػي  (ّ)

 كىك: جزء مف حديث طكيؿ.
 .ِقُُِ، صأمثمة اإلماـ البغكم سبؽ تخريجو في (ْ)
: باب صحيحو(، كمسمـ في ُّٕٔ(، رقـ)ٕٗ/ِ: باب ثناء الناس عمى الميت )صحيحوأخرجو  البخارم في  (ٓ)

 (. كالمفظ لمسمـ.ْٗٗ(، رقـ)ٓٓٔ/ِفيمف يثنى عميو خير أك شر مف المكتى ) 
 (.ُّّ/ُالشككاني)( ٔ)
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عف -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: سئؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيما-عف ابف عباس"
 -اهللقدمو، كالعرش ال يقدر قدره إال  عي ضً كٍ مى  :كرسيو"قاؿ:  چ  چ : قكؿ اهلل
  .(ُ)"-عزكجؿ
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    ۆئۇئ   ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ :(ِ)ىقال في تفسير قولو تعال -ْ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت    ىئېئ

-صمى اهلل عميو كسمـ -أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-(ّ)عف ابف عمر" [5٢األنعام:]چ
يعمـ ما تغيض إال اهلل، كال  دً مفاتيح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل: ال يعمـ ما في غى "قاؿ: 

األرحاـ إال اهلل، كال يعمـ متى يأتي المطر إال اهلل، كال تدرم نفس بأم أرض تمكت إال اهلل، كال 
                     .                                                                         النبكم الحديث( بمعنى مفاتيح الغيب) فسر .(ْ)"ـ أحد متى تقـك الساعة إال اهلليعم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     چ :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

 المراد بالظمـ: الشرؾ،چٻ  ٻ  ٻ    پ   چ :معنى"  [82األنعام:]چڀ  ڀ    
قاؿ: لما نزلت ىذه اآلية شؽ ذلؾ عمى أصحاب رسكؿ  -رضي اهلل عنو-ابف مسعكد لحديث
صمى اهلل عميو  -رسكؿ اهلل فقاؿ ،، كقالكا: أينا لـ يظمـ نفسو؟-ـصمى اهلل عميو كسم-اهلل 
ڦ  ڄ    ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ليس ىك كما تظنكف، إنما ىك كما قاؿ لقماف: ": -كسمـ

التي ذكرت لئلماـ البغكم. مثمةكىذا المثاؿ ذكر ضمف األ .(ٔ)"[13لقمان:]چڄ    

 :االتفاق جوأو 
  .-رحميما اهلل تعالى -يفاإلمامبيف  تاـالفي ىذا المطمب االتفاؽ 

                                                           

(، كالحػاكـ َُِْْ(، رقـ)ّٗ/ُِعيد بف جبير عف ابف عباس) : باب سالمعجم الكبيرأخرجو  الطبراني في ( ُ)
: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشػيخيف، كلػـ يخرجػاه، (، كقاؿُُّٔ(، رقـ)َُّ/ِمكقكفا: )  المستدركفي 

    : األحاديث المختارة مما لم يخرجاو البخااري ومسامم فاي صاحيحيماكضياء الديف المقدسي في  ،ككافقو الذىبي
 (.َٔٗ(، رقـ)َّٔ/ِ)سمسمة األحاديث الضعيفة(، كضعفو األلباني في ّّّ)(، رقـُِّ/َُ) 

 (.ُُْ/ِالشككاني)( ِ)
عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم: أسمـ مع أبيو كىك: صػغير لػـ يبمػغ الحمػـ، كشػيد اليرمػكؾ، ( ىك:(ّ

فريقيػػػة، ككػػػاف كثيػػػر اال حتػػػى إنػػػو ينػػػزؿ منازلػػػو، -سػػػمـصػػػمى اهلل عميػػػو ك -تبػػػاع آلثػػػار رسػػػكؿ اهللكفػػػتح مصػػػر، كا 
، كػػاف مكلػػده قبػػؿ المبعػػث بسػػنة قْٕ:كيصػػمي فػػي كػػؿ مكػػاف صػػمى فيػػو، مػػف المكثػػريف بالحػػديث،  تػػكفي سػػنة

 (.4/155اإلصابة) و (، 3/336أسد الغابة)كقيؿ سنتيف. ينظر: 
، ُُٔ/ٗ) چۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ چ بػػػاب قػػػكؿ اهلل تعػػػالى: : صاااحيحوأخرجػػػو  البخػػػارم فػػػي  (ْ)

 (.ّٕٕٗرقـ
 .(ُْٓ/ِ )الشككاني:( ٓ)
 .ِق(ُِِ) صسبؽ تخريجو في أمثمة االماـ البغكم (ٔ)
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وجو االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال الصحابة : أالمبحث الثاني
 .-رضي اهلل عنيم -والتابعين

 ن:اوفيو مطمب
رضػػػػػػػي اهلل  -كجػػػػػػػو االتفػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػتبلؼ فػػػػػػػي التفسػػػػػػػير بػػػػػػػأقكاؿ الصػػػػػػػحابة أ :ولالمطماااااااب األ 

 .-عنيـ
 .-رحميـ اهلل -كاالختبلؼ في التفسير بأقكاؿ التابعيفكجو االتفاؽ أ :المطمب الثاني
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رضي -االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال الصحابة  جوأو  :لوالمطمب األ 
 :ماهلل عني

 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو  
ٹ   چ  :قكلو "[6الفاتحة:]چٹ   ٹ  ٹ  چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

قـ حتى أعكد إليؾ  :كما يقاؿ لمقائـ ،: ثبتنا-رضي اهلل عنيما-بف كعب  أبيك  ،ؿ عميقا چ
-رضي اهلل عنيما-كجابر  ،قاؿ ابف عباسك  چٹ  ٹ     چ ك دـ عمى ما أنت عميو، :أم

كركم عف  ،(ِ)القرآف: ىك -رضي اهلل عنو-مسعكد  كقاؿ ابف ،كىك قكؿ مقاتؿ ،اإلسبلـ: ىك 
قكاؿ أذكر ىنا ثبلثة   .(ّ)"فكعا :الصراط المستقيـ كتاب اهللمر  -رضي اهلل عنو-عمي 

مصراط المعنى لمف  ءاجز  أك منيـ ذكر نكع بًل ٌف كي أى كنرل ، -ـرضي اهلل عني -مصحابةل
مف اختبلؼ التنكع، ال مف اختبلؼ  ذاشامؿ لكؿ المعاني التي ذكرت، في المستقيـ إذ ىك

 .التضاد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ:(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

ٻ  چ   -رضي اهلل عنو-قاؿ عثماف بف عفاف  "[25البقرة:]چ  ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

خاليا  :أم [110الكهف:]چحج    مج  جح  چ  أخمصكا األعماؿ كما قاؿ :أم چٻ  
العمـ،  عمؿ الصالح الذم فيو أربعة أشياء:: ال-رضي اهلل عنو- (ٓ)كقاؿ معاذ مف الرياء،
  .(ٔ)"الصبر، كاإلخبلصكالنية، ك 

                                                           

   (.ْٓ/ُالبغكم)( ُ)
(بمفظ: )كتاب اهلل(، كقاؿ أحمد محمد شاكر: ىك: مف ُٕٕ(، رقـ)ُّٕ/ُ) تفسيره أخرجو ابف جرير في( ِ)

( كقاؿ: صحيح َِّّ(، رقـ)ِْٖ/ِ) المستدرككبلـ عبداهلل بف مسعكد، إسناده صحيح، كالحاكـ في 
 اإلسناد كلـ يخرجاه ككافقو الذىبي.

(، كضعفو أحمد محمد شاكر في تعميقو عميو بقكلو: ُٕٔ(، رقـ)ُّٕ/ُ)تفسيره أخرجو ابف جرير في( ّ)
األعكر كابف أخيو، كابف أبي حاتـ في  مكقكؼ عمى ابف أبي طالب، كاإلسناد إليو منيار مف أجؿ الحارث

(، ُٓ/ُ)تفسيره، كذكره ابف كثير في -صمى اهلل عميو كسمـ -( كأسنده إلى الرسكؿِّقـ)(، ر َّ/ُتفسيره)
  .-رضي اهلل عنو-كقاؿ: ركم ىذا مكقكفا عف عمي 

 (.ّٕ/ُالبغكم) (ْ)
صمى اهلل -ىك: معاذ بف جبؿ بف عمرك األنصارم: شيد بيعة العقبة ، كشيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل( (ٓ

بينو كبيف عبد اهلل بف مسعكد، ككاف عمره لما أسمـ ثماني -صمى اهلل عميو كسمـ-ؿ اهللكآخى رسك -عميو كسمـ
 (.َُٕ/ٔ اإلصابة)(،  كُٕٖ/ٓ)أسد الغابةق. ينظر:  ُٖعشرة سنة، كتكفي في طاعكف عمكاس سنة:

اف في ، كأبك حي-رضي اهلل عنيـ–إال أنو ذكر بدؿ معاذ، ابف عباس  (،ُٕٗ/ُ) هتفسير  ذكره الثعمبي في (ٔ)
 (.ُُٖ/ُ)تفسيره
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 في تفسيرنكاع العمؿ الصالح أمف  انكع -رضي اهلل عنو-عثماف في ىذا المثاؿ ذكر  
مف اختبلؼ  ذافي، نكاعأربعة أ ف العمؿ الصالحأ -رضي اهلل عنو-معاذ  ذكر بينما ،اآلية

 .التنكع، ال مف اختبلؼ التضاد
ھ      ھھ     ہۀ  ہ  ہ      ہ     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ  :(1)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

نزلت فينا ": -رضي اهلل عنو- األنصارمأيكب  أبكقاؿ  ": [1٢5البقرة:]چھ  ے    ے    
كذلؾ أف اهلل تعالى لما أعز دينو كنصر رسكلو قمنا فيما بيننا: إنا قد تركنا  ،معشر األنصار

ا إلى أىمينا كأمكالنا فأقمنا فييا كنصر اهلل نبيو فمك رجعن اإلسبلـأىمنا كأمكالنا حتى فشا 
 چ     ہۀ  ہ  ہ      ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      چ  :فأصمحنا ما ضاع منيا، فأنزؿ اهلل تعالى

يجاىد  -رضي اهلل عنو-أيكب  أبكفالتيمكة اإلقامة في األىؿ كالماؿ كترؾ الجياد، فما زاؿ 
 -رضي اهلل عنيما-(ِ)يةك اعغزكة غزاىا بقسطنطينية في زمف م آخرفي سبيؿ اهلل حتى كاف 

- بيافسر ىذا الصح .(ّ)"سكر القسطنطينية كىـ يستسقكف بوفتكفي ىناؾ كدفف في أصؿ 
 بسبب النزكؿ. اآلية، معنى– -رضي اهلل عنو

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :(4)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

ڎ        ڎ    ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ

صمى اهلل -يكما ألصحاب النبي  -رضي اهلل عنو-قاؿ عمر  "  [266البقرة:]چڈ    ڈ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ فيمف تركف ىذه اآلية نزلت ": -عميو كسمـ

ال نعمـ، فقاؿ ابف  أك ،فقاؿ: قكلكا نعمـ -رضي اهلل عنو-قالكا: اهلل أعمـ، فغضب عمر  ؟چ
رضي اهلل -: في نفسي منيا شيء يا أمير المؤمنيف، فقاؿ عمر -اهلل عنيما رضي-عباس 

: ضربت مثبل -رضي اهلل عنيما-كال تحقر نفسؾ، قاؿ ابف عباس  :قؿ ،: ابف أخي-عنو
: لعمؿ -رضي اهلل عنيما-فقاؿ ابف عباس  ،: أم عمؿ؟-رضي اهلل عنو-لعمؿ، فقاؿ عمر 

 ،جؿ غني يعمؿ بطاعة اهلل بعث اهلل لو الشيطافلر  : -رضي اهلل عنو-قاؿ عمر  ،المرائي
 .(ٓ) "فعمؿ بالمعاصي حتى أغرؽ أعمالو

                                                           

 (.ُِٔ/ُالبغكم)( ُ)
اإلمارة عمى الشاـ  تكلىك الراشديف معاكية بف أبي سفياف: أسمـ عاـ الفتح، ىك: الخميفة الخامس بعد الخمفاء ( ِ)

كتكفي -رضي اهلل عنيما-بعدما تنازؿ لو الحسف بف عمى، قُْ:الخبلفة سنة سنة، ثـ بكيع لو عمى َِمدة 
  .(َُِ/ٔ)اإلصابةك(، َُِ/ٓ) أسد الغابةاثنتيف كثمانيف سنة. ينظر: ، كىك: ابف قَٔ:سنة

 .ِق(ِٓسبؽ تخريجو )ص( ّ)
 (.ِّٗ/ُالبغكم)( ْ)
 (.ُّّ)صفي مبحث األمثاؿ،سبؽ تخريجو ( ٓ)
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 .مثبل لعمؿ المرائينيا ضربت أاآلية  -رضي اهلل عنيما-ابف عباس فسر 
ک     کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

المستكدع، قاؿ عبد اهلل اختمفكا في المستقر ك "  [٢8األنعام:]چک  گ  گ  گ 
: فمستقر في الرحـ إلى أف يكلد، كمستكدع في القبر إلى أف -رضي اهلل عنو-بف مسعكد 

إنو ما كاف مف "قاؿ:  ،قمت: ال ؟،يبعث، كقاؿ سعيد بف جبير: قاؿ لي ابف عباس ىؿ تزكجت
نو قاؿ: أ -رضي اهلل عنو- ي  بى أي كركم عف  ،(ِ)"-عزكجؿ -اهللمستكدع في ظيرؾ فيستخرجو 

في معنى اختمفكا في ىذا المثاؿ . (ّ) "آلباء، كمستكدع في أرحاـ األمياتمستقر في أصبلب ا"
 ف المعاني متقاربة.أالمستقر كالمستكدع، إال 

 :الشوكاني اإلمام أمثمة :ثانياً 
   [2البقرة:]چڀ   ڀ      پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -1

، كعف (ٓ): ال شؾ فيوچ      پپ  پٻ   پ  چ، القرآفأف الكتاب:  -رضي اهلل عنو- عف ابف مسعكد"
 أبيكعف  ،(ٔ)ال شؾ فيو"قاؿ:  چ      پپ  پٻ   پ  چفي قكلو:  -مارضي اهلل عني-ابف عباس 

 .(ٖ) "الريب: الشؾقاؿ:  -رضي اهلل عنو- (ٕ)الدرداء
 .ى كاحدكالمعن ،-ـرضي اهلل عني-قكاؿ لمصحابة أرد ثبلثة أك 

                                                           

 (.ُُٕ/ّالبغكم) (ُ)
قاؿ: (، قاؿ لي ابف عباس: ىؿ تزكجت؟ قمت: ال، َٗٔٓ(، رقـ)ّ/ٕ: باب كثرة النساء )صحيح البخاريفي ( (ِ

 فتزكج فإف خير ىذه األمة أكثرىا نساء.
 (.ُّٕ/ْ)تفسير الثعمبيينظر: ( ّ)
 (.ّٗ/ُالشككاني)( ْ)
الدر (، كالسيكطي في ّٕ/ُ)تفسيره(، كابف كثير في ِْٓ(، رقـ)ِِٖ/ُ)تفسيره أخرجو ابف جرير في( ٓ)

 (.َٔ/ُ)المنثور
الدر (، كالسيكطي في ّٕ/ُ)تفسيرهفي  (، كابف كثيرِٓٓ(، رقـ)ِِٗ/ُ)تفسيرهأخرجو ابف جرير في ( ٔ)

 (.َٔ/ُ)المنثور
:  -صمى اهلل عميو كسمـ-ىك: أبك الدرداء اسمو عكيمر بف عامر: كاف فقييا عاقبل حكيما، كقاؿ النبي ( (ٕ

دنا لتأخر إسبلمو، كلي أبك الدرداء  عكيمر حكيـ أمتي، شيد ما بعد أحد مف المشاىد، كاختمؼ في شيكده أيحي
 (.4/621(، واإلصابة)6/94: أسد الغابة)ق. ينظرّّي خبلفة عثماف، كتكفي سنة: قضاء دمشؽ ف

الدر (، كالسيكطي في ّٕ/ُ)تفسيره(، كابف كثير في ٓٓ(، رقـ)ّْ/ُ)تفسيرهأخرجو ابف أبي حاتـ في  (ٖ)
 (.َٔ/ُ)المنثور
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  

رضي -قاؿ عمر قاؿ:  -مارضي اهلل عني-عف ابف عباس " [266البقرة:]چ  ژڈ    ڈ
ڦ  چ  ،فيـ تركف ىذه اآلية نزلت؟ -سمـصمى اهلل عميو ك  -اب النبي حيكما ألص -اهلل عنو

-ال نعمـ، فقاؿ ابف عباس أكنعمـ  ،قالكا: اهلل أعمـ، قاؿ: قكلكا چڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  
: يا -رضي اهلل عنو-فقاؿ عمر  ،في نفسي منيا شيء يا أمير المؤمنيف! :-مارضي اهلل عني

: ضربت مثبل لعمؿ، قاؿ -رضي اهلل عنيما-كال تحقر نفسؾ، قاؿ ابف عباس  :قؿ ،ابف أخي
نى  يعمؿ غ: لرجؿ -مارضي اهلل عني-قاؿ ابف عباس  ،: أم عمؿ؟-رضي اهلل عنو-عمر 

-، ك عف عمر  "ف فعمؿ في المعاصي حتى أغرؽ عممولطاعة اهلل، ثـ بعث اهلل لو الشيطا
 آخرقاؿ: ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا حتى إذا كاف عند  -رضي اهلل عنو

لتي ذكرت ا مثمةكىذا المثاؿ ذكر ضمف األ  .(ِ)"السكء ؿى مى عى  ؿى مً حكج ما يككف إليو عى أعمره 
 .-رضي اهلل عنو-الشككاني ىنا الركاية الثانية لعمر  اإلماـ، كزاد لئلماـ البغكم 

ى  ائ  ائ  ەئ     ىې  ې  ې  ېچ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

رضي اهلل -عف ابف عباس"[26٢ة:البقر]چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ   ۇئەئ    وئ  وئ
ناسخو كمنسكخو،  :القرآفقاؿ: المعرفة ب چ ىې  ې  ې  ېچ في قكلو:  -عنيما

، يعني: (5)القرآف: أنيا كعنو. (ْ)محكمو كمتشابيو، كمقدمو كمؤخره، كحبللو كحرامو، كأمثالو
 .(ٕ)القرآفعنو قاؿ: إنيا الفقو في ك  ،(ٔ)عنو: أنيا النبكةك  ،تفسيره

                                                           

 (.ُّّ/ُالشككاني)( ُ)
 .ُق(ُّّسبؽ تخريجو في مبحث األمثاؿ،)ص( ِ)
 (.ّّٓ/ُالشككاني)( ّ)
(، ِِِٖ(، رقـ)ُّٓ/ِ)تفسيره(، كابف أبي حاتـ في ُٕٕٔ(، رقـ)ٕٔٓ/ٓ)تفسيره أخرجو ابف جرير في( ْ)

 (.ٔٔ/ِ)الدر المنثور(، كالسيكطي في ّٖٓ/ُ)تفسيره كابف كثير في
  (.ٔٔ/ِ)الدر المنثور( كالسيكطي في ِٔ(، رقـ)ْٕ) فضائل القرآنأخرجو ابف الضريس في  (ٓ)
 ( كعزاه البف المنذر.ٔٔ/ِ)الدر المنثورطي في ذكره السيك ( ٔ)
(/ كعزاه البف ٔٔ/ِ)الدر المنثور(، كالسيكطي في ُِٖٔ(، رقـ)ٕٕٓ/ٓ)تفسيره أخرجو  ابف جرير في (ٕ)

 جرير، كابف المنذر.
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كالفكرة  القرآفقاؿ: قراءة  چې  ې  چ  ": -رضي اهلل عنو- الدرداء يأبعف ك 
-الدرداء  بيخير أل، كالقكؿ األ-مارضي اهلل عني-عباس  ذكر ىنا عدة ركايات البف. (ُ)"فيو

 .-رضي اهلل عنيما-كىي قريبة المعنى مف ركاية ابف عباس  -رضي اهلل عنو
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ    ڄ   ڄ  ڄچ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

ڎ  ڈ   ڈ    ڎچقكلو:  "  [ّٖ:األنعام:]چڎ  ڈ   ڈ  ژ       ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڇ

األمـ المذككرة، كفيو داللة عمى أنيا تحشر كما يحشر بنك آدـ، كقد ذىب  :يعني چژ     
 ،كغيرىـ  -ـاهلل عنيرضي -كالحسف   ،ىريرة أبكك  ،ذر أبك :إلى ىذا جمع مف العمماء، منيـ

ؿ أرجح ك كاأل الضحاؾ،إلى أف حشرىا مكتيا، كبو قاؿ  -رضي اهلل عنيما-كذىب ابف عباس 
رضي اهلل -لجمع مف العمماء منيـ صحابة  ،في ىذا المثاؿ ذكر معنى الحشر .(ّ)"لآلية
ؾ كالضحا ،-رضي اهلل عنيما-، كالقكؿ الثاني البف عباس القكؿ األكؿ في  فك كتابع -ـعني

 ؿ.ك كرجح القكؿ األ
   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  :(4)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

رضي -عف ابف عباس  " [٢1األنعام:]چ   ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 قاؿ: ىـ الكفار لـ يؤمنكا بقدرة اهلل، فمف آمف چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  في قكلو: -اهلل عنيما

 أف اهلل عمى كؿ شيء قدير قد قدر اهلل حؽ قدره، كمف لـ يؤمف بذلؾ فمـ يقدر اهلل حؽ قدره،:

 .(ٓ)" چ   ٺپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ
 :االتفاق جوأو 

غالبا  ،الشككاني اإلماـف أإال مف خبلؿ ما سبؽ اتضح أف االتفاؽ بيف اإلماميف كبير، 
الذم نادرا ما البغكم  ئلماـل خبلفا بقكلو: كاألرجح كذا،كيعبر عف ذلؾ قكاؿ ما يرجح بيف األ
 .بينيما ىك كجو االختبلؼ كىذا ،صحأ :كالقكؿ :نو بقكلو، كيعبر عيرجح بيف األقكاؿ

 
 
 

                                                           

 (.ُِّٖ(، رقـ)ّّٓ/ِ)تفسيرهأخرجو ابف أبي حاتـ في ( ُ)
 (.َُّ/ِ) الشككاني( ِ)
 .(ِٕٔ/ّ)الدر المنثور، كالسيكطي في (ُِّْٓ(، رقـ)ِْٓ/ُُ)رهتفسي أخرجو  ابف جرير في (ّ)
 (.َُٔ/ِالشككاني)( ْ)
(، ُُّْ/ْ)تفسااااايره(، كابػػػػػف أبػػػػػي حػػػػػاتـ فػػػػػي ُِّْٓ(، رقػػػػػـ)ِْٓ/ُُ) تفسااااايرهأخرجػػػػػو ابػػػػػف جريػػػػػر فػػػػػي  (ٓ)

 (.ٖٕٔٓرقـ)
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 -رحميم اهلل- وجو االتفاق واالختالف في التفسير بأقوال التابعينأ :المطمب الثاني

 :البغوي اإلمام أمثمةأواًل: 
قاؿ "  [ 2:فاتحةال]چپ  پ  پ  پ     چ  :(ُ)قولو تعالىقال في تفسير  -ُ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  چ  كالحسف: ىـ جميع المخمكقات. قاؿ تعالى: ،كمجاىد ،قتادة

 ذكر ىنا قكال. (ِ)" [24-23الشعراء:]چچ      چ            چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 .الكريـ القرآفى مف يد المعنأثبلثة مف التابعيف متفقيف فيو، ك ل

]چٹ   ٹ  ٹ  چ :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ الصراط " [6الفاتحة:
 ،نة كالجماعة: طريؽ الس(ْ)يؽ الجنة، كقاؿ سيؿ بف عبد اهللالمستقيـ قاؿ سعيد بف جبير: طر 

 ،العالية أبككقاؿ  ،-صمى اهلل عميو كسمـ-: طريؽ رسكؿ اهلل (ٓ)كقاؿ بكر بف عبد اهلل المزني
نيا أكاؿ لمتابعيف مختمفة المفظ، إال قأربعة أذكر ىنا . (ٔ)"لو كصاحباهكالحسف: رسكؿ اهلل كا

 متقاربة المعنى، فيك مف اختبلؼ التنكع ال اختبلؼ التضاد.
ٱ    چ قاؿ الشعبي كجماعة:  " [1البقرة:]چٱ    چ  :(ٕ)قال في تفسير قولو تعالى - ّ

اهلل تعالى بعممو كىي سر  الذم استأثر لسكر مف المتشابوائؿ اأك حركؼ اليجاء في كسائر چ
كفائدة ذكرىا طمب اإليماف  ،-تعالى–كنكؿ العمـ فييا إلى اهلل  ،فنحف نؤمف بظاىرىا ،القرآف
كقاؿ داكد بف أبي ىند: كنت أسأؿ الشعبي عف فكاتح السكر فقاؿ: يا داكد إف لكؿ  ،(ٖ)بيا

ف سر  كقاؿ محمد بف كعب: ،(ٗ)فدعيا كسؿ عما سكل ذلؾفكاتح السكر  القرآفكتاب سرا كا 
ىي أسماء اهلل تعالى  :كعف سعيد بف جبير قاؿ ،(10)ملكه األلؼ آالء اهلل كالبلـ لطفو كالميـ

                                                           

 (.ِٓ/ُالبغكم) (ُ)
 (.1/112تفسيره)الثعمبي في ذكرىا  (ِ)
 (.ْٓ/ُالبغكم) (ّ)
بف عبد اهلل بف يكنس أبك محمد التسترم :شيخ العارفيف، أبك محمد التسترم، الصكفي الزاىد، مات  سيؿىك:  (ْ)

 (.َّّ/ُّ)سير أعالم النبال ق ، كقيؿ: غير ذلؾ. ينظر: ِّّسنة:
بكر بف عبد اهلل المزني البصرم: كاف ثقة ثبتا مأمكنا كثير الحديث حجة، ككاف فقييا، مات ىك:  (ٓ)

 (.ِّٓ/ْ)سير أعالم النبال ق. ينظر: َُٖسنة ق ، كقيؿَُٔسنة:
 (.1/125تفسيره)أخرج األقكاؿ األربعة  أك بنحكىا الثعمبي في ( ٔ)
 (.ٗٓ/ُالبغكم) (ٕ)
 (.ٕٓ/ُ)التفسير الوسيطينظر: الكاحدم في ( ٖ)
 المصدر نفسو. ( ينظر:ٗ)
 (.1/139تفسيره)ينظر: الثعمبي في  (َُ)
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أال ترل أنؾ تقكؿ الر، كحـ، كف، فتككف  فيا لعممكا اسـ اهلل األعظـ،مقطعة لك عمـ الناس تألي
قتادة: ىذه الحركؼ أسماء  ، كقاؿ(ُ)ى كصمياالرحمف، ككذلؾ سائرىا إال أنا ال نقدر عم

المص  :: ىي أسماء السكر كبيانو: أف القائؿ إذا قاؿ: قرأت(ّ)كابف زيد ،كقاؿ مجاىد ،(ِ)القرآف
بعيف مختمفة قكاؿ لمتاأة تسىنا ذكر  .(ْ)"افتتحت بالمص عرؼ السامع أنو قرأ السكرة التي

 .ىخيريف متقاربيف في المعنالمعنى، كالقكليف األ
ڃ   ڃ  ڃ  چ           ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

، كقاؿ مجاىد: (ٔ)قاؿ قتادة: عبلنيتو كسره "[120األنعام:]چچ  چ  چ           ڇ 
عمى  ظاىر اإلثـ ما يعممو بالجكارح مف الذنكب، كباطنو ما ينكيو كيقصده بقمبو كالمصر

 .(ٖ)"اإلثـ نكاح المحاـر كباطنو الزنايد بف جبير: ظاىر كقاؿ سع ،(ٕ)الذنب القاصد لو
 فيك مف اختبلؼ التنكع. ،بلثة مف التابعيف متقاربة المعنىقكاؿ لثأىنا ثبلثة ذكر 
  ڀڀ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  :(ٗ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

ي لو فيو كال الضحاؾ: ىك أف يبتغ كقاؿ ،(َُ)قاؿ مجاىد: ىك التجارة فيو"  [152األنعام:]چ
نيا نفس المعنى في أ كيظيرمف التابعيف  الثنيفقكليف  ىناذكر   .(ُُ)"يأخذ مف ربحو شيئا
 .التجارة فيو أكماؿ اليتيـ استثماره 

                                                           

 (.ذكره  بنحكه.ِّٓ/ِ)تفسيره(كالرازم في ُّٔ/ُ)تفسيرهينظر: الثعمبي في ( ُ)
( ،كالررازم َٓ(، رقـ)ّّ/ُ)تفسيره( ، كابف أبي حاتـ في ِِٓ(، رقـ)َِٓ/ُ)تفسيرهاخرجو ابف جرير في ( ِ)

 (.ِّٓ/ِ)تفسيرهفي 
ق. ُِٖمات سنة: ،ىك: عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ القرشي: العدكم، المدني، مكلى عمر بف الخطاب( ّ)

 (.ُُْ/ُٕ)يب الكمال في أسما  الرجالتيذينظر: 
(، كابف ِِّ(، رقـ)َِٔ/ُ( كعف ابف زيد )ِِٔ(، رقـ)َِٓ/ُعف مجاىد) تفسيرهأخرجو  ابف جرير في ( ْ)

 (.ٕٔ/ُ) تفسيرهكثير في 
 (.ُِٖ/ّالبغكم)( ٓ)
يكطي في (، كالسُٖٓ/ْ)تفسيرهك الثعمبي في ( ُّٕٓٗ(، رقـ)ِٕ/ُِ)تفسيرهأخرجو  بنحكه ابف جرير في  (ٔ)

 (.ّْٕ/ّ)الدر المنثور
(، ُٖٓ/ْ)تفسيرهكالثعمبي في (، ََُّٖ( كرقـ)ُّٖٕٗ(، رقـ)ّٕ/ُِ)تفسيرهأخرجو بنحكه ابف جرير في  (ٕ)

 (.ّْٕ/ّ)الدر المنثوركالسيكطي في 
(، كالسيكطي في ُٖٓ/ْ)تفسيرهك الثعمبي في ( ُّٕٓٗ(، رقـ)ّٕ/ُِ)تفسيرهأخرجو  بنحكه ابف جرير في  (ٖ)

 (.ّْٕ/ّ)المنثورالدر 
 (.َِْ/ّالبغكم) (ٗ)
 (.َِْ/ْ)تفسيره،كالثعمبي في (ُُْْٕ(، رقـ)ُِِ/ُِ)تفسيرهاخرجو ابف جرير في  (َُ)
 (.َِْ/ْ)تفسيره،كالثعمبي في (ُُْْٗ(، رقـ)ُِِ/ُِ)تفسيرهاخرجو ابف جرير في  (ُُ)
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 :الشوكاني اإلمام أمثمة :ثانياً 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -1

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

چ  :عف مجاىد قاؿك  " [25البقرة:]چڄ  ڃ  ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڦ

قاؿ: خيار  چ   ڦڦچ كعف الحسف في قكلو:  ،(ِ)في المكف مختمفا في الطعـ چ   ڦڦ
رد ىنا أك  .(ّ)"إلى ثمار الدنيا كيؼ ترذلكف بعضوكمو، يشبو بعضو بعضا ال رذؿ فيو، ألـ تركا 

 .مف التابعيفقكليف الثنيف 
   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

عف " [253البقرة:]چ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ  ٺ
قاؿ: اتخذ اهلل إبراىيـ خميبل، ككمـ مكسى  چ  پڤٻ  ٻ  پ  پ    چ في قكلو تعالى:قتادة قاؿ 

يما، كجعؿ عيسى كمثؿ آدـ خمقو مف تراب ثـ قاؿ لو كف فيككف، كىك عبد اهلل ككممتو تكم
ا ال ينبغي ألحد مف بعده، كغفر لمحمد ما تقدـ مف كى مٍ د زبكرا، كآتى سميماف مي ك اكركحو، كآتى د

قاؿ: كمـ اهلل مكسى، كأرسؿ چ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پچ، كعف مجاىد في قكلو: (ٓ)آخرذنبو كما ت
ٺ     ڀ  چك عف عامر الشعبي في قكلو:  ،(ٔ)إلى الناس كافة-صمى اهلل عميو كسمـ -مدا مح

المعاني متقاربة منيـ ف أيتضح كىنا . (ٕ)"قاؿ: محمدا صمى اهلل عميو كسمـچ ٺٺ  ٺ
 .المعنى كمنيـ مف تكسع في ،ذكر بعض المعنى مف

يب  جت    ىبخب  مب    يئ  جب  حب  ىئی  جئ    حئ  مئچ  :(ٖ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

 [256البقرة:]چجح  مح  جخ       مجحت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج
 : چحت  چ العالية قاؿ: أبي، كعف (ٗ): الكاىفچحتچ عف عكرمة قاؿ: 

                                                           

 (.ٔٔ/ُالشككاني)( ُ)
 (.ُُٕ/ُ)تفسيره لثعمبي في (، كآُِ(، رقـ)ّٖٗ/ُ) تفسرهأخرجو ابف جرير في ( ِ)
 (.ُُٕ/ُ)تفسيره (، كالثعمبي في ِٖٓ(، رقـ)َّٗ/ُ) تفسرهأخرجو ابف جرير في ( ّ)
 (.َّٗ/ُالشككاني) (ْ)
 (.ُِٓٓ(، رقـ)ِْٖ/ِ)تفسيره ( ، كابف أبي حاتـ في َْٕ/ُٔ) تفسرهأخرجو ابف جرير في  (ٓ)
 (.ٕٓٓٓ(، رقـ)ّٖٕ/ٓ) تفسرهأخرجو ابف جرير في  (ٔ)
 (.ِّْٔ)تفسيرهينظر: القرطبي في  (ٕ)
 (.ُّٕ/ُالشككاني ) (ٖ)
 (.ُُٖٖ(، رقـ)ْٖٕ/ِ)تفسيره أخرجو  محمد ابف المنذر في ( ٗ)
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 .(ّ)": ما يعبد مف دكف اهلل چحت  چ  قاؿ: (ِ)عف مالؾ بف أنسك   ،(ُ)الساحر
ی  ی  ی  ی  جئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

عف "[68األنعام:]چجب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت    يئحئ  مئ  ىئ
صمى  -قاؿ: يستيزئكف بيا، نيى محمدا  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  چ  مجاىد في قكلو:
مب  ىب  يب    چ :أف يقعد معيـ إال أف ينسى، فإذا ذكر فميقـ، كذلؾ قكؿ اهلل-اهلل عميو كسمـ

ف ىذه اآلية نزلت في أنو كاف يرل أ :عف محمد بف سيريف، ك (ٓ) چجت  حت  خت   مت  
 .(ٔ)"أىؿ األىكاء
ٿ  ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ  :(ٕ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

ٿ  ٿ  ٹ  چ في قكلو:  (ٖ)عف زيد بف أسمـ " [83األنعام:]چٹ    ڤ  ڤ  ڤ       ٹٹ  ٹ

إف لمعمماء درجات كدرجات حاؾ قاؿ: عف الض، ك (ٗ)قاؿ: بالعمـ چٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ
 .(َُ)"الشيداء
 :االتفاق جوأو 

 كال يكجد اختبلؼ. ،يفاإلماماالتفاؽ تاـ ىنا بيف 

                                                           

 (.ُٕٔ/ِ)تفسيره (، كأبك حياف في ُْٖٓ( ، رقـ)ُْٕ/ٓ) تفسرهأخرجو ابف جرير في ( ُ)
أحػد األئمػة األعػبلـ، إليػو  ،ر اليجػرةإمػاـ دا مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي اليمػاني الحميػرم المػدني:ىك:  ((ِ

ينسب المذىب المالكي، ككاف إذا أراد أف يحدث يتكضأ كيجمس بكقار كىيبة ثـ يحػدث، تعظيمػا لحػديث رسػكؿ 
وساير (، ُّٓ/ْ): وفياات األعياانق. ينظػرُٕٗق ، كتػكفي سػنة:ّٗ، كلػد سػنة:-اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-

 (.ْٖ/ٖ)أعالم النبال 
 (.ِِِٔ(، رقـ)ْٓٗ/ِ)تفسيره ي حاتـ في أخرجو ابف أب( ّ)
 (.ُْٗ/ِالشككاني) (ْ)
 (. ُّّّٗ( ، رقـ)ّْٖ/ُُ) تفسرهأخرجو ابف جرير في  (ٓ)
 (.ِْٖٕ( رقـ)ُُّْ/ْ)تفسيره أخرجو ابف أبي حاتـ في  (ٔ)
 (.ُٓٓ/ِالشككاني )( ٕ)

القػدكة، كػاف لػو حمقػة لمعمػـ فػي مسػجد زيد بػف أسػمـ أبػك عبػد اهلل العػدكم: المػدني، الفقيػو اإلمػاـ، الحجػة، ىك: ( (ٖ
: لقػػد رأيتنػػا فػػي مجمػػس زيػػد بػػف أسػػمـ أربعػػيف فقييػػا، أدنػػى -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-رسػػكؿ اهلل  ، قػػاؿ أبػػك حػػاـز

خصػػمة فينػػا التكاسػػي بمػػا فػػي أيػػدينا، كمػػا رأيػػت فػػي مجمسػػو متمػػارييف، كال متنػػازعيف فػػي حػػديث ال ينفعنػػا، تػػكفي 
 (.ُّٔ/ٓ)لنبال سير أعالم اق. ينظر: ُّٔسنة: 

الدر المنثور في التفسير (، كالسيكطي في ُُِٖٖ(، رقـ)ُِٕٕ/ٕ)تفسيره أخرجو  ابف أبي حاتـ في ( ٗ)
 (.َُّ/ّ)بالمأثور

 ( كعزاه إلى أبكالشيخ عف الضحاؾ.ُُّ/ّ)الدر المنثور في التفسير بالمأثورأخرجو السيكطي في  (َُ)
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 :التفسير بالمأثور الخالصة في
بالمأثكر  اعتمادىـ الكبير عمى التفسير فيف في ىذا المبحث ايف متفقاإلمامف أ -ُ

ما كرد عف  أك، -مى اهلل عميو كسمـص-مف سنة الحبيب محمد  أك ،الكريـ القرآفسكاء مف 
 .-رحميـ اهلل تعالى -التابعيف أك، -ـرضي اهلل عني-الصحابة 
البغكم  اإلماـ جحاف كيعبرقكاؿ لمصحابة كالتابعيف كير أ يف يذكراف عدةاإلمامكبل  -ِ

 .رجحأ :الشككاني بقكلو اإلماـ صح، كأ :عف ذلؾ بقكلو
عمى  كم الكبيرالبغ اإلماـتماد االختبلؼ يسيرة جدا كتكاد تككف في اع جوأك  -ّ

 نكاعيا.بأالشككاني الذم يتكسع كثيرا في المغة  اإلماـكثر مف أالتفسير بالمأثكر 
 .الترجيح قميؿعنده البغكم الذم  اإلماـمقارنة بالشككاني  اإلماـما يرجح كثيرا   -ْ
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مين في التفسير ماوجو االتفاق واالختالف عند اإلالثالث: أالمبحث 
 ة المغةئمأقوال وأبأقوال العمما  والمفسرين 

 ان:وفيو مطالب
مػػػػػػػاميف فػػػػػػػي التفسػػػػػػػير بػػػػػػػأقكاؿ كجػػػػػػػو االتفػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػد اإلأ :المطماااااااب االول

 .المفسريفالعمماء ك 
المغػػػػػػة لتفسػػػػػػير بامػػػػػػاميف فػػػػػػي كجػػػػػػو االتفػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػد اإلأ :المطمااااااب الثاااااااني

 .أقكاؿ أئمة المغةك 
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مامين في التفسير بأقوال وجو االتفاق واالختالف عند اإلأ األول:لمطمب ا
 المفسرينالعمما  و 
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 

مف اإلماـ البغكم  قد أكرد في تفسيره أقكاؿ كثير ف أشير إال أف أأكد  مثمةكقبؿ ذكر األ
كثر مف الركاية عنو أكالذم  ،بف عباس ا مة عبد اهللمفسرم كبار الصحابة خاصة حبر األ

رضي -ربعة كغيرىـكالخمفاء األ ،بكع ابف أبيك  ،عبداهلل ابف مسعكد :كغيره مف الصحابة مثؿ
 ،العالية أبكك  ،كسعيد ابف جبير ،مجاىد :مف التابعيف مثؿـ تبلميذىككذلؾ  (ُ) -اهلل عنيـ

ف لـ يذكركا مبذكر ذا المطمب في ىكتفي كسأ،  (ِ)كقتادة كغيرىـ ،كعطاء ،سف البصرمكالح
 .تابعييـ مف المفسريف أكمف قبؿ مف مفسرم التابعيف 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

أمرىـ أف يمقكىا في  -عميو السبلـ-دم: إف ىاركف قاؿ الس   "[51البقرة:]چچ  چ   
عمكا، فمما اجتمعت الحمي صاغيا السامرم عجبل فف -عميو السبلـ -حفيرة، حتى يرجع مكسى

، فخرج -عميو السبلـ -في ثبلثة أياـ ثـ ألقى فييا القبضة التي أخذىا مف تراب فرس جبرائيؿ
 ،كقاؿ السدم: كاف يخكرأحسف ما يككف، كخار خكرة، ك عجبل مف ذىب مرصعا بالجكاىر

كخرج  ،فتركو ىاىنا :أم [88طه:]چڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  چ  كيمشي فقاؿ السامرم
 .رد ىنا تفسير السدمأك . (ْ)"يطمبو

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

"  [1٧3البقرة:]چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ    ڳ  ڳ
      چ :متزكد منيا، كقيؿ :أم چں     ڱ   چمستحؿ ليا  :أم چڱ       ڱ       چ:(ٔ)قاؿ مقاتؿ بف حياف

ح لو أبيال يقصر فيما  :أم چڱ    ں    چز لمقدر الذم أحؿ لو ك اغير مج :أم چڱ       ڱ  

                                                           

 .ُِٕ، صلمبحث الثاني مف ىذا الفصؿراجع تفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة في ا (ُ)
 .ِِِ، صراجع تفسير القرآف بأقكاؿ التابعيف في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ( ِ)
 (.ٓٗ/ُالبغكم) (ّ)
 (.ِّٕ/ٓ)تفسيره(، كابف كثير في ُْٗ/ُ)تفسيرهينظر:  الثعمبي في ( ْ)
 (.ُْٖ/ُ)البغكم ( ٓ)
: اإلمػاـ، العػالـ، المحػدث، الثقػة، ككػاف مػف العممػاء العػامميف، مقاتؿ بف حياف أبك بسطاـ النبطػي البمخػيىك: ( ٔ)

صػػاحب الدكلػػة، إلػى بػػبلد كابػػؿ،  الخرسػاني ذا نسػؾ كفضػػؿ، صػاحب سػػنة، ىػػرب مػف خراسػػاف أيػػاـ أبػي مسػػمـ
 (.6/345سير أعالم النبال )ق. ينظر: َُٓفدعاىـ إلى اهلل، فأسمـ عمى يده خمؽ، تكفي في حدكد سنة: 
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يأكؿ كلـ يشرب حتى : مف اضطر إلى الميتة كالدـ كلحـ الخنزير فمـ (ُ)فيدعو قاؿ مسركؽ
برز ا اختبلؼ بيف العمماء، أمسألة فييكبلـ مسركؽ  فيو نظر، ألف الك . (ِ)"مات دخؿ النار

                        ۀ   ۀ  ہ  ہ      چ  يجب عميو األكؿ، كيأثـ إذا ترؾ األكؿ لقكلو تعالى: :األول  :قوالنذلؾ 

 ؾ األكؿ إلقاء النفس إلى التيمكة.كتر  [1٢5البقرة:]چ   ہہ
ـر عميو، كما يجكز لو ال يجب عميو؛ ألف لو غرضا في تركو، كىك أف يجتنب ما ح: الثاني و

ف كاف يعتقد أنو يقتؿأف يغمس نفسو  ميؿ إلى القكؿ الثاني، خاصة كالمسألة أك  .(ّ)في العدك كا 
 فييا خبلؼ.

ک     ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ  ڑچ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

كسعيد بف جبير:  ،قاؿ مجاىد، اختمفكا في ذلؾ البعض"  [٧3البقرة:]چگ  گ  گ 
ما يبمى، كيركب عميو الخمؽ، كقاؿ الضحاؾ:  آخرؿ ما يخمؽ ك أك ألنو  ،(ٓ)بً نى الذَّ  بً جٍ عى بً 

كعكرمة:  ،: ىذا أدؿ بيا ألنو آلة الكبلـ، كقاؿ الكمبي(ٔ)بمسانيا، كقاؿ الحسيف بف الفضؿ
بفخذىا األيمف، كقيؿ: بعضك منيا ال بعينو، ففعمكا ذلؾ فقاـ القتيؿ حيا بإذف اهلل تعالى 

قتمني فبلف، ثـ سقط كمات مكانو فحـر قاتمو  :كقاؿ ،جو، أم عركؽ العنؽ، تشخب دماداأك ك 
  .(ٕ)"الميراث
ٺ  ٺ    ٺ     ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :(ٖ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

مف الجف كاإلنس فيك  القرآفقاؿ مقاتؿ: مف بمغو "  [1٢األنعام:]چ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                           

 -رضي اهلل عنيا-األجدع اليمداني الككفي الفقيو: أحد األعبلـ، فعف الشعبي أف عائشة  مسركؽ بف ىك:  ((ُ
ما عممت أحد كاف أٍطمىبى لمعمـ منو، ككاف أعمـ بالفتكل مف شريح  :كانت قد تبنت مسركقا، كعف الشعبي قاؿ

 (.َْ/ُ) فاظتذكرة الح :ق. ينظرّٔككاف شريح يستشيره، ككاف مسركؽ اليحتاج الى شريح، تكفى سنة:
 (ِّٓ/ُ)تفسير ابن كثيرينظر: ( ِ)

 (.ُّٓ/ْ)البيان في مذىب اإلمام الشافعي :يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمنيينظر: ( (ّ
 (.َُٗ/ُالبغكم) (ْ)

عجب الذنب ىك: العظـ الذم في أسفؿ الصمب عند العجز، كىك: العسيب مف الدكاب، كىك: آخر فقرة مف ( (ٓ
لفقرم لئلنساف، كىك: آخر ما يبقى مف اإلنساف، فيبمى جميع اإلنساف كتبقى ىذه العظمة الصغيرة العمكد ا

 (.ُْٖ/ّ)النياية في غريب الحديثينظر:  ينبت منيا اإلنساف مثؿ الحبة التي تضعيا في األرض فتنبت.
إلماـ، المغكم، المحدث، العبلمة، المفسر، ا :الحسيف بف الفضؿ بف عمير البجمي الككفي النيسابكرمىك:  ((ٔ

سير أعالم ق. ينظر: ِِٖتكفي سنة:وق، َُٖعالـ عصره في معاني القرآف، كلد قبؿ سنة:
 (.13/414)النبال 

 (.َِِ/ُ)الثعمبي في تفسيرهينظر:(ٕ)
 (.ُّْ/ّالبغكم)( ٖ)



-230-
 

صمى اهلل عميو -امدفكأنما رأل مح القرآفالقرظي: مف بمغو  بف كعبكقاؿ محمدنذير لو، 
 .(ُ)"كسمع منو-كسمـ

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ٹٹ

، القرآفأم: كعظ ب چٹ  ٹ      ٹٹ  ٿ  ٿچ  " [٧0األنعام:]چ  ڇچ  چ  چ  چ
قالو  چڤ  ڦ    چ لميبلؾ،  چڤ    چأم: ألف ال تبسؿ، أم: ال تسمـ،  چڤ  ڤ    چ

: تيمؾ، كقاؿ قتادة: أف - مارضي اهلل عني-كالسدم، كقاؿ ابف عباس ،كعكرمة ،مجاىد
 قكاؿأعدة  در أك السابقة  مثمةفي األ. (ّ)" تحبس، كقاؿ الضحاؾ: تحرؽ، كقاؿ ابف زيد: تؤخذ

 .-اهلل رحميـ -ئمة التفسيرأل
 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 

ف مف أشير إلى أف أ أكدفي تفسيره ألقكاؿ المفسريف  الشككاني  اإلماـكقبؿ الحديث عف ذكر 
الشككاني إضافة إلى المفسريف  اإلماـالبغكم مف المفسريف قد ذكرىـ كميـ  اإلماـذكرىـ 

الشككاني  اإلماـالشككاني، كالسبب في ذلؾ أف  اإلماـقبؿ إلماـ البغكم ك بعد االمشيكريف 
ممف قبميـ مف  غمب المفسريف االستفادةأككما ىي عادة  ،البغكم بستة قركف اإلماـ عف آخرمت

 :، كىي مثمةخد مف تفسيرىـ مف خبلؿ األأشير مف أعرؼ نكس ،المفسريف
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ    چ  :ْ))قال في تفسير قولو تعالى -ُ

ک  ک  ک  گ  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڌڌ

 [26البقرة:]چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ   ڳ  ڳ
، (ٓ)مف كبلـ اهلل سبحانو چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      چ قاؿ القرطبي: كال خبلؼ أف قكلو: " 

بلؿ المذككر ىنا كفي نسبتو إلى اهلل سبحانو، كقد كقد أطاؿ المتكممكف الخصاـ في تفسير الض
نقح البحث الرازم في تفسيره :مفاتيح الغيب، في ىذا المكضع تنقيحا نفيسا، كجكده كطكلو 

، كأما صاحب الكشاؼ فقد اعتمد ىاىنا (ٔ)ضح فركعو كأصكلو، فميرجع إليو فإنو مفيد جداأك ك 
                                                           

 (.ّٗٗ/ٔ) تفسيره (، كالقرطبي فيَُْ/ْ)الثعمبي في تفسيره ينظر: (ُ)
 (.ُٔٓ/ّالبغكم) (ِ)
كابف أبي حاتـ في  كلـ يذكر قكؿ: السدم، كالضحاؾ، (،ُْْ/ُُ)تفسيرهذكر نحكه ابف جرير الطبرم في  (ّ)

 (.ُٖٓ/ْ)تفسيره، كلـ يذكر قكؿ: الضحاؾ، كابف زيد، كالثعمبي في (ُُّٖ/ْ)تفسيره
 (.ٖٔ/ُالشككاني)( ْ)
 (.ِْٓ/ُ)الجامع ألحكاـ القرآف تفسيرهفي  :ينظر( ٓ)
 (.ّٓٔ/ِ)مفاتيح الغيب تفسيرهفي  :ينظر (ٔ)
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ناد اإلضبلؿ إلى اهلل سبحانو بككنو سببا، عمى عصاه التي يتككأ عمييا في تفسيره، فجعؿ إس
، كحكى القرطبي عف أىؿ الحؽ مف (ُ)المجازم إلى مبلبس لمفاعؿ الحقيقي اإلسنادفيك مف 

المفسريف أف المراد بقكلو: يضؿ يخذؿ، كالفسؽ: الخركج عف الشيء، يقاؿ فسقت الرطبة: إذا 
بكر بف  أبككقد استشيد  راء،، كذكر معنى ىذا الف(ِ)مف جحرىاخرجت عف قشرىا، كالفأرة 

 :(ْ)في كتاب الزاىر، لو عمى معنى الفسؽ بقكؿ رؤبة بف العجاج (ّ)األنبارم
 .(5)فواسقا عن قصدىا جوائرا*** ييوين  في نجد وغورا غائرا

كقاؿ في الكشاؼ: الفسؽ الخركج عف القصد، ثـ ذكر عجز بيت رؤبة المذككر، ثـ 
. كقاؿ القرطبي: كالفسؽ في (ٔ)عف أمر اهلل بارتكاب الكبيرةقاؿ: كالفاسؽ في الشريعة: الخارج 

 ،، فقد يقع عمى مف خرج بكفر-عزكجؿ -اهللعرؼ االستعماؿ الشرعي: الخركج مف طاعة 
، كىذا ىك أنسب بالمعنى المغكم، كال كجو لقصره عمى بعض (7)كعمى مف خرج بعصياف

كافر؟ فعند  أكالقبمة ىؿ ىك مؤمف  الخارجيف دكف بعض. قاؿ الرازم في تفسيره: كاختمؼ أىؿ
 .(ٖ)"أصحابنا أنو مؤمف، كعند الخكارج أنو كافر، كعند المعتزلة ال مؤمف كال كافر

 كتكسع كثيرا .ككجو كانتقد بعض األقكاؿ عدد مف المفسريف  رد تفسيرأك ىذا المثاؿ في 
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ   :(ٗ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

عف قتادة في "  [2٧البقرة:]چ﮸  ﮹  ﮺    ﮷ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵  ﮶ ے    
 ، كعف السدم في قكلو: (َُ)قاؿ: الرحـ كالقرابةچھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     چ قكلو: 

                                                           

 (.ُُٖ/ُ)تفسيرهفي  :ينظر (ُ)
 (.ِْٓ/ُ)تفسيرهفي  :ينظر( ِ)
أبك بكر محمد بف أبي محمد القاسـ األنبارم النحكم: صاحب التصانيؼ في النحك كاألدب؛ كاف عبلمة ىك: ( ّ)

كتبا كثيرة منيا:  كقتو في اآلداب كأكثر الناس حفظا ليا، ككاف صدكقا ثقة دينا خيرا مف أىؿ السنة، كصنؼ 
 (.4/341وفيات األعيان) :ينظر ق.ِّٖق، كتكفي سنة:ُِٕعمـك القرآف، كغريب الحديث، كلد سنة:

أبك محمد رؤبة بف العجاج:  كالعجاج لقب، يتصؿ نسبو بزيد بف مناة: الراجز المشيكر مف مخضرمي ىك:  ((ْ
،كالنسابة البكرم، كعداده في التابعيف، - رضي اهلل عنو-الدكلتيف كمف أعراب البصرة، سمع مف أبي ىريرة 

. قُْٓكاف بصيران بالمغة بحكشييا كغريبيا، كلما مات قاؿ الخميؿ: دفنا الشعر كالمغة كالفصاحة، تكفي سنة: 
 (.َّٓ/ِ) وفيات األعيان(، كُُُّ/ّ)معجم األدبا   ياقوت الحموي: ينظر:

 (.َُٗ)ديوان رؤبة :ينظر( ٓ)
 (.ُُٗ/ُ)كشاؼال تفسيرهفي  :ينظر( ٔ)
 (.ِْٔ/ُ)الجامع ألحكاـ القرآف تفسيرهفي  :ينظر( ٕ)
 (.ّْٕ/ِ)مفاتيح الغيب تفسيرهفي  :ينظر( ٖ)
 (.َٕ/ُالشككاني) (ٗ)
 .(ْٕٓػ رقـ)(ُْٔ/ُ) هتفسير في ابن جرير  أخرجو( َُ)
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، كعف (ُ)كيفسدكف في األرض قاؿ: يعممكف فييا بالمعصيةچ  ﮷﮴  ﮵  ﮶چ 
﮺      چ مقاتؿ في قكلو:  قكاؿ ثبلثة أر ىنا ذك   .(ِ)"ناريقكؿ: ىـ أىؿ الچ﮸  ﮹ 

 قكاؿ المفسريف.أمف 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى-ّ

قاؿ ابف عطية: كالذم يظير أف اهلل "  [31البقرة:]چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    
 ،عمـ آدـ األسماء كعرض عميو مع ذلؾ األجناس أشخاصا، ثـ عرض تمؾ عمى المبلئكة

، فقاؿ ليـ آدـ: ىذا اسمو كذا  -عميو السبلـ-كسأليـ عف أسماء مسمياتيا التي قد تعمميا آدـ 
: فكاف األصح تكجو العرض إلى المسميف، ثـ في زمف (ٓ)ردمك ا، قاؿ الم(ْ)كىذا اسمو كذا

 .أنو عرضيـ بعد أف خمقيـ :أحدىما: قوالنعرضيـ 
 .(ٔ)"أنو صكرىـ لقمكب المبلئكة ثـ عرضيـ :الثاني 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :(ٕ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

قد سبؽ مثؿ چڻ  ڻ  ڻ       چ :إلى قكلو ...چڌ  ڎ  چ  " [122البقرة:]چک                      ک  
السكرة، كتقدـ تفسيره، ككجو التكرار الحث عمى اتباع الرسكؿ النبي األمي، ذكر  ىذا في صدر

في تفسيره: إنو لما طاؿ المدل في استقصاء  (ٗ)كقاؿ البقاعي  ،(ٖ)كثير في تفسيره فمعناه اب
كىتؾ أستارىـ كختـ ذلؾ بالترىيب لتضييع أديانيـ  ،ثـ في بياف عكارىـ ،تذكيرىـ بالنعـ

بأعماليـ كأحكاليـ كأقكاليـ أعاد ما صدر بو قصتيـ مف التذكير بالنعـ، كالتحذير مف حمكؿ 

                                                           

 .(ِٔٗ، رقـ)(ِٕ/ُ)هتفسير في ابن أبي حاتم  أخرجو( ُ)
 .(ِٗٗ، رقـ)(ّٕ/ُ)هتفسير في ابن أبي حاتم  أخرجو( ِ)
 (.ٕٕ/ُالشككاني )( ّ)
 (.ُُِ/ُ)المحرر الكجيز تفسيرهفي  :ينظر( ْ)
عمي بف محمد بف حبيب البصرم، المعركؼ بالماكردم، كالماكردم: نسبة إلى بيع الماكرد، الفقيو ىك:  (ٓ)

كاآلداب منيا:) إماما جميبل رفيع الشأف، لو مصنفات كثيرة في الفقو كالتفسير كأصكؿ الفقو  الشافعي، كاف
وفيات  ق ، كدفف ببغداد، كعمره ست كثمانكف سنة. ينظر:َْٓسنة : كتكفي، النكت كالعيكف( في التفسير

 (.ِٕٔ/ٓ)طبقات الشافعية الكبرىك (،ِّٖ/ّ) األعيان
 (.ٗٗ/ُ)النكت والعيون تفسيرهفي  :ينظر( ٔ)
 (.ُٗٓ/ُالشككاني)( ٕ)
 (.ِّٖ/ُ)تفسير القرآف العظيـ تفسيره في :ينظر( ٖ)
كنشأ بيا ثـ  ،ق في البقاع َٖٗكلد تقريبا سنة:  إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي،: مؤرخ أديب،ىك:  (ٗ)

تحكؿ إلى دمشؽ ثـ فارقيا، كدخؿ بيت المقدس، ثـ القاىرة، مف مصنفاتو تفسيره المسمى)نظـ الدرر في 
 (.ٔٓ/ُ)األعالمك ( ،ُٗ/ُ)الطالعالبدر . ينظر: ىػٖٖٓتناسب اآليات كالسكر(، ، تكفي بدمشؽ سنة: 
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األمـ، كيدكـ فيو الندـ لمف زلت بو القدـ، ليعمـ أف ذلؾ فذلكة القصة،  النقـ يكـ تجمع
 .(ُ)"د بالذات الحث عمى انتياز الفرصةكالمقصك 
ژ  ڑ    ڑ  ک      ک    ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

قاؿ "  [31األنعام:]چڱ   ڱ  ں  ں    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ
يرجع إلى الصفقة، كذلؾ أنيـ لما تبيف ليـ  چگ  گ  گ    چ ابف جرير الطبرم: إف الضمير في

ة قالكا يا حسرتنا عمى ما فرطنا في خر خسراف صفقتيـ ببيعيـ اإليماف بالكفر، كالدنيا باآل
ف لـ تذكر في الكبلـ فيك داؿ عمييا، ألف الخسراف ال يككف إال في صفقة  كقيؿ: صفقتنا، كا 

 .(ّ)"عمى ما فرطنا في حياتنا :أمالضمير راجع إلى الحياة: 
ممف سكاء قكاؿ المفسريف ذكر أالشككاني  اإلماـف أ يتضحالسابقة  مثمةمف خبلؿ األ

 بعدىـ مف المفسريف المشيكريف. اءممف ج أكالبغكم  اإلماـذكرىـ 
 :االتفاق جوأو 

 .قكاؿ المفسريف قبميـأكر يف اتفقا في ذاإلمامف أيتبيف  مثمةمف خبلؿ األ
 :االختالف جوأو 

يذكر الذم البغكم  اإلماـ كليس ذلؾ عند ،قكاؿ التابعيفأالشككاني  اإلماـيسند  -ُ
   القكؿ مباشرة.

ترجيح  يذكر أكنتقد، قكاؿ عند تعارضيا كيالشككاني بيف األ اإلماـغالبا ما يرجح  -ِ
 .(ْ)ئمةألاحد أ

ف كشرحيا، قكاؿ المفسريأبذكر البغكم  اإلماـمف  كثرأالشككاني  اإلماـ تكسع -ّ
 .كتكجيييا
الشككاني لؤلقكاؿ قد يذكر ترجيح أحد األئمة، كيختار كيرجح عند ترجيح اإلماـ  -ْ
 قكالن آخر.
 
 

                                                           

 (.ُْٓ/ِ)نظم الدرر في تناسب اآليات والسور في تفسيره :ينظر( ُ)
 (.ُِٕ/ِالشككاني)( ِ)
 (ِّٓ/ُُ)جامع البيان لمطبري تفسير (ّ)
 (.َُّ/ِ،ُٖٔ/ُ،ُّْ/ُ،ُّٓ/ُ،ُِ/ُ: مثبل ) تفسير الشوكانيينظر:  (ْ)
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أقوال المغة و لتفسير بامامين في وجو االتفاق واالختالف عند اإلأ :المطمب الثاني     
 أئمة المغة
كستتضح الصكرة مف خبلؿ  ،قكاؿ أئمة المغة أعمى  ييمااعتمدا في تفسير  يفاإلمامكبل 

 :كىياآلتية  مثمةاأل
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل:  الً أو 
اختمفكا في "  [1الفاتحة:]چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ  :(1)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

مى كىك العمك، فكأنو عبل ع ،: ىك مشتؽ مف السمك-مف البصرييف -(ِ)درِّ بى اشتقاقو قاؿ المي 
ة مى ـ كالسِّ سٍ : ىك مف الكى -مف الككفييف- (ّ)معناه كظير عميو، كصار معناه تحتو، كقاؿ ثعمب

كلك كاف مف السمة  ،ألنو يصغر عمى السمي ،ؿ أصحك كاأل ،كىي العبلمة ككأنو عبلمة لمعناه
كلك كاف مف  ،سميت :كعيد كيقاؿ في تصريفو :كما يقاؿ في الكعد ،لكاف يصغر عمى الكسيـ

 .مف البصرييف، كالككفييف ئمة المغةأبعض اؿ قك أرد ىنا أك .(ْ)"لقيؿ: كسمت ،الكسـ
(5)قال يف قوله تعاىل -ِ

ڎ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  : 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ    کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

       ڍ     چ "[ 26البقرة:]چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ

 :فيقاؿ ،فبلف جاىؿ :فما دكنيا كما يقاؿ :يعني الذباب كالعنكبكت كقاؿ أبك عبيدة أمچ  ڌڌ
 .(6)كأجيؿ :كفكؽ ذلؾ أم

                                                           

 (.َٓ/ُالبغكم)( ُ)
العباس المبرد: كاف مف أرباب المغة كالعمـ، كثير الحفظ ، فصيحا ، بميغا ، اتفؽ لو   ىك: محمد بف يزيد أبك( ِ)

إنباه الرواة عمى أنباه ق. ينظر: ِٖٓعمى ما ليس عميو أحد ممف تقدمو أك تأخر عنو، مات سنة:
 (.ُِْ/ّ)النحاة

الككفييف في النحك كالمغة،  إماـ :ىك: أحمد بف يحيى بف زيد أبك العباس الشيباني مكالىـ المعركؼ بثعمب( ّ)
ككاف ثقة حجة صالحا دينا مشيكرا بالحفظ كصدؽ الميجة، كالمعرفة بالغريب كركاية الشعر القديـ، كلد سنة: 

 (.ُٖٔ/ُ): إنباه الرواة عمى أنباه النحاةق. ينظرُِٗق،  ك مات سنة: ََِ
صاف في مسائل الخالف بين النحويين: اإلنعبد الرحمف بف محمد األنصارم كماؿ الديف األنبارم:  ينظر:( ْ)

 (.1/8البصريين والكوفيين)
 (.ٕٕ/ُالبغكم)( ٓ)
 (َِّ/ِٔ)تاج العروسينظر: ( ٔ)
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ک    کڎ  ڎ      ڈ        ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

  [130البقرة:]چ ڳ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    گک  گ  گ
سو، كنفسو عمى ىذا القكؿ نصب بنزع حرؼ : معناه سفو في نف(ِ)قاؿ األخفش" 
كقاؿ الفراء: نصب عمى التفسير، ككاف األصؿ  ،(ّ) ]مراد األخفش حرؼ الخفض[الصفة

سفيت نفسو فمما أضاؼ الفعؿ إلى صاحبيا خرجت النفس المفسرة ليعمـ مكضع السفو، كما 
 .ئمة المغةأمف  الثنيفرد قكليف أك كىنا  .(ْ)"ضاؽ ذرعي بو :اؿ: ضقت بو ذرعا، أميق

ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ  :(ٓ)قاؿ في تفسير قكلو تعالى -ْ

ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

خفض  چھ  چ  مكضع "[150البقرة:]چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  
أكرد كذلؾ كىنا  .(ٔ)"نصب باالستثناء :كقاؿ الفراء ،سائيسكل الذيف ظممكا قالو الك :كأنو قاؿ
  .ئمة المغةأمف  الثنيفقكليف 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  چ :(ٕ)قاؿ في تفسير قكلو تعالى -ٓ

   ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چڃ  ڃ  ڃ

  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

التماسالنكاح:الخطبة چڄ  ڄ  ڄ     چ قوله: " [ 235البقرة:]چڱ   ڱ  ڱ  ں    ں       

والخطبة الذكر، الخطبة األخفش: وقال خطبة، ٌخطب المرأة الرجل خطب مصدر وهً

  أضمرتم چڃ  چ (ٖ)التشهدفٌكونمعناه:فٌماعرضتمبهمنذكرالنساءعندهن،

                                                           

 (.ُّٓ/ُالبغكم)( ُ)
ىػػك: أبػػك الحسػػػف سػػعيد بػػػف مسػػعدة المجاشػػػعي: مػػكلى مجاشػػع،  أخػػػذ النحػػك عػػػف سػػيبكيو، ككػػػاف أكبػػر منػػػو،  ((ِ

ئي، كىك: أكؿ مف أممى غريػب كػؿ بيػت مػف الشػعر، كتػكفى سػنة: كصحب الخميؿ أكالى، ككاف معمما لكلد الكسا
 (.ّٔ/ِ)إنباه الرواة عمى أنباه النحاةق. ينظر: ُِٓ

 (.ُٕٓ/ُ)معاني القرآن لألخفشينظر: ( ّ)
 (.1/79لمفرا ) معاني القرآنينظر:  ((ْ
 (.ُٓٔ/ُالبغكم)( ٓ)
 (.ِٖٗ/ُ(، ك)ٖٗ/ُ) معاني القرآن لمفرا ينظر: ( ٔ)
 (.ِِٖ/ُ)البغكم ( ٕ)
 . (َُٗ/ُ) معاني القرآن لألخفشينظر: ( ٖ)
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تالشًءنكاحهنٌقال:أكننتالشًءوكننتهلغتان،وقالثعلب:أكنن چ  چڃ  ڃچ 

 .(ُ)"وكننتهسترته،أيأخفٌتهفًنفسً
قكاؿ أبالمغة، ك في تفسيره  ستشيد ي البغكم اإلماـ فأ السابقة يتضح  مثمةمف خبلؿ األ

.ة المغةئمأ
 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

 ،فرقا بينيا چېئ    چفي:  الكاكقاؿ سيبكيو: ضمت "   [16البقرة:]چی  ی           ی     
قاؿ الزجاج: حركت بالضـ كما ك  ، [16الجن:]چٿ  ٿ  چ  األصمية في نحك: الكاككبيف 

السماؿ  أبكلساكنيف، كقرأ عمى أصؿ التقاء ا الكاكيفعؿ في نحف، كقرأ يحيى بف يعمر بكسر 
ذكر ىنا أقكاؿ ثبلثة مف أئمة  .(ْ)"الكاكي ىمز بفتحيا لخفة الفتحة، كأجاز الكسائ (ّ)العدكم

 المغة، مع تكجيييـ لحركات الكممات.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  چ  :ٓ))قال في تفسير قولو تعالى -ِ

ڦ  ڄ  ڄ     ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڎڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڇ  ڇ   ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ

كبالكسر لغتاف،  ،بالفتح لمسيفچٹ  ٹ  چ قكلو: "  [246البقرة:]چڈ  ڈ  ژ 
 أبك، كقاؿ (ٕ)، قاؿ في الكشاؼ: كقراءة الكسر ضعيفة(ٔ)قرأ الباقكف األكلىكبالثانية قرأ نافع، كب

لعرب، ىك : كجو الكسر قكؿ االفارسي عمي أبك: ليس لمكسر كجو، كقاؿ السجستاني حاتـ
 ، (ٖ)كنقـ، فكذلؾ عسيت كعسيت عس بذلؾ، مثؿ حر كشج، كقد جاء فعؿ كفعؿ في نحك نقـ

                                                           

 . (ُِٓ/ُ) معاني القرآن لمفرا ينظر: ( ُ)
 (.ْٓ/ُالشككاني) (ِ)
ىك: قعنب بف ىبلؿ بف أبي قعنب البصرم المقرئ: لو قراءة شاذة في الكامؿ ألبي القاسـ اليذلي، كفي ( ّ)

-ق ُُٓاليذلي: إماـ في العربية، تكفي بيف سنة: غيره، ركاىا عنو أبك زيد سعيد بف أكس األنصارم، كقاؿ 
 (.ُٕٖ/ْ)تاريخ االسالمق. ينظر: الذىبي:  َُٔك 

 (.ْٓ/ُ)المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات(، كابف جني في ِّ/ُ)إعراب القرآن لمنحاسينظر: ( ْ)
 (.َّّ/ُالشككاني) (ٓ)
 (.َِّ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ٔ)
(، ككبلـ الزمخشرم مردكد عميو، إذ فيو طعف صريح عمى قراءة متكاترة ُِٗ/ُ)فسير الكشافتينظر: ( ٕ)

(، َّٓ/ِ)الحجة لمقرا  السبعةكصحيحة، متفؽ عمى تكاترىا، كقد كجييا أبك عمى الفارسي في كتابو: 
 بالكبلـ أعبله في المتف.

 (.َّٓ/ِ)الحجة لمقرا  السبعةينظر في كتابو: ( ٖ)
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 .(ِ)فبل كجو لتضعيؼ ذلؾ ةكطمح ،كقد قرأ بالكسر أيضا الحسف، (ُ)ككذا قاؿ مكي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  چ  :ّ))قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ڦ  ڄ  ڄ     ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڎڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ

أم:  ،في مكضع نصبچ   ڦڦ  ڦ  چقاؿ الزجاج: "  [246البقرة:]چڈ  ڈ  ژ 
، كقاؿ الفراء: ىك (ٓ)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ في قكلو:  (أف)قاؿ األخفش:  ،(ْ)ىؿ عسيتـ مقاتمة

عنى، كأم شيء ؟ كقيؿ: الم(ٔ)كؿ عمى المعنى، أم: كما منعنا؟ كما تقكؿ: الؾ أال تصميمحم
أكرد عدة أقكاؿ ألئمة المغة، كذكر ترجيح  .(ٕ)"قاؿ النحاس: كىذا أجكدىا ،لنا في أف ال نقاتؿ

 .أحد العمماء دكف تعقيب، ككأنو كافقو 
چ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   پچ   :ٖ))قال في تفسير قولو تعالى -ْ

قرأ الباقكف بالتشديد كىما ك  ،كليف،ىيف  :بالتخفيؼ مثؿ چٺ  چ  قرأ ابف كثير"  [125األنعام:]
 اختبلؼ ذلؾ كحسف تأكيدا، ىالمعن كرر الضيؽ، كمعناه بالكسر، چ  ٺ چكقرأ نافع  ،لغتاف
 جرٍ حى  لجمعاك  الغيضة، جةكالحر  ،(ٗ)الضيؽ شدة كىي حرجة جمع: بالفتح الباقكف كقرأ المفظ،
 :أم: جه رٍ كحى  جه رً حى  مكاف: (َُ)الجكىرم كقاؿ نفسو، عمى ؽي يِّ ضى يي  :أم: جي رَّ حى تى يى  فبلف كمنو ،اتو جى ري كحي 
  (ُُ)اإلثـ: جي رً كالحى  ،ةي يى اعً الرَّ  إليو تصؿ ال الشجر كثير ؽه يِّ ضى 

                                                           

أبى طالب القيسي المقرئ:  أصمو مػف القيػركاف، كسػكف قرطبػة، حسػف الفيػـ، جيػد الػديف، كثيػر  مكى بفىك:  (ُ)
ق بػػالقيركاف، كتػػكفي ّٓٓالتػػأليؼ فػػي عمػػـك القػػرآف، كالعربيػػة، مػػف مصػػنفاتو: مشػػكؿ إعػػراب القػػرآف، كلػػد سػػنة:

 (.ُّّ/ّ)إنباه الرواة عمى أنباه النحاةق. ينظر: ّْٕسنة:
 (.ُُِ/ُ)منحاسإعراب القرآن لينظر: ( ِ)
 (.َّّ/ُالشككاني) (ّ)

عرابو ) :إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ينظر:( (ْ  (.1/326معاني القرآن وا 
 (.1/194)معانى القرآن لألخفش ينظر:( (ٓ
 (.ُّٔ/ُ)معاني القرآن لمفرا ينظر: ( ٔ)
 (.ُِِ/ُ)معاني القرآن لمنحاسينظر: ( ٕ)
 (.ُِٖ/ِالشككاني) (ٖ)
  .چٺ  چ  كأبك جعفر  قراءة نافع في(، كقد كافؽ أبك بكر )شعبة(، ِِٔ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر:  (ٗ)
إسماعيؿ بف حماد الجكىرم أبك نصر الفارابي: كاف  مف أعاجيب الزماف ذكاء كفطنة كعمما، كأصمو ىك: ( َُ)

فاتو: صحاح المغة، تكفي سنة: مف ببلد الترؾ مف فاراب، كىك: إماـ في عمـ المغة، كاألدب ،مف مصن
نباه الرواة عمى أنباه النحاةو (، ٔٓٔ/ِ) : معجم األدبا ق، كقيؿ غير ذلؾ. ينظرّٖٗ  (. ِِٗ/ُ)ا 

 (.َّٓ/ُ)الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةينظر: إسماعيؿ الجكىرم: ( ُُ)
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 بو كصؼ مصدر جه رى كحى  ،لفاعؿا اسـ جه رً حى : النحاس كقاؿ .(ُ)الضيؽً  أضيؽي : جي رى الحى : الزجاج كقاؿ
 .)ِ)" عدؿ رجؿ: يقاؿ كما
چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳگ  گ     گ     گچ  : ّ))قاؿ في تفسير قكلو تعالى -ٓ

چڳ  چ: بفتح البلـ ككسرىا كىما لغتاف. قاؿ أبك عمركچڳ    چ قرئ :"[56األنعام:]

مصرؼ، كاألكلى ىي األصح كاألفصح،  بكسر البلـ لغة تميـ، كىي قراءة ابف كثاب كطمحة بف
لضبللة: ضد الرشاد، كقد قاؿ الجكىرم: كالضبلؿ كا .(4)ألنيا لغة أىؿ الحجاز، كىي قراءة الجميكر

قاؿ فيذه: يعني  [ 50سبأ:]چ  ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺچ  :قاؿ اهلل تعالى ،ضممت أضؿ
 .(5)"ممت بالكسر أضؿالمفتكحة لغة نجد كىي الفصيحة، كأىؿ العالية يقكؿ: ض

أقكاؿ أئمة ك  ،المغةبالشككاني باالستشياد  ئلماـالكبير لىتماـ الا يتضح السابقة مثمةمف خبلؿ األ
 .المغة
 :االتفاق جوأو 

 .أقكاؿ أئمة المغة في تفاسيرىـالمغة ك ستشياد بفي االاتفؽ اإلماماف  -ُ
 .الشككاني اإلماـالبغكم ذكرىـ  اإلماـغمب مف ذكرىـ أ -ِ
 .ض المعاني المغكية مف اآلياتعيف يستشيداف لبماماإلكبل  -ّ
 يرجحاف بيف األقكاؿ. كبل اإلماميف  -ْ

 :االختالف جوأو 
 .قكاؿ أئمة المغةأالبغكم في ذكر  اإلماـالشككاني أكثر مف  اإلماـتكسع  -ُ
 .قكاؿ أئمة المغةأالبغكم عند ذكر  اإلماـأختصر  -ِ
 .قكاؿ أئمة المغةأالشككاني عند ذكر  اإلماـتكسع  -ّ
، أكثر مف اإلماـ بمغة العرب أحياناكيرجح  ،قكاؿ نحكيةأعدة الشككاني  اإلماـيذكر  -ْ

 .البغكم
 

 
                                                           

 (.ْٖ/ْ)تيذيب المغةينظر: محمد أحمد اليركم: ( ُ)
 (.َّ/ِ)اسإعراب القرآن لمنحينظر: ( ِ)
 (.ُّٗ/ِالشككاني)( ّ)
كقاؿ يكسؼ بف عمي اليشكرم: في  ،(ّْٖ/ٔ)في تفسيره(، كالقرطبي َّٓ/ْ)تفسيره  أبك حياف في ينظر:( ْ)

 ،كلى طمحة، كالقكرسي عف أبي جعفر( بكسر البلـ األَْٓ)الكامل في القرا ات واألربعين الزائدة عمييا
 يا، كىك: االختيار؛ ألنو أشير. كشبؿ في اختياره، كأحمد، كالباقكف بفتح

 (.ُْٖٕ/ٓ)الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: ينظر( ٓ)
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المبحث الرابع: أوجو االتفاق واالختالف عند اإلمامين في التفسير 
 بالنحو والصرف والبالغة

 وفيو ثالثة مطالب:
 .فسير بالنحكفي الت عند اإلماميف كجو االتفاؽ كاالختبلؼأ :ولالمطمب األ 

 .في التفسير بالصرؼ عند اإلماميف كجو االتفاؽ كاالختبلؼأ :المطمب الثاني
 .في التفسير بالببلغة عند اإلماميف كجو االتفاؽ كاالختبلؼأ :المطمب الثالث
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 .في التفسير بالنحو عند اإلمامين وجو االتفاق واالختالفأ :ولالمطمب األ 
 :البغويإلمام ااألمثمة عند ا أواًل:
ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ       چ :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

حرؼ جـز ال تمي إال  چپ          چ حرؼ عطؼ عمى االستفياـ چپ  چ  "[6البقرة:]چڀ   ڀ    
 ".ألف الجـز يختص باألفعاؿ ،الفعؿ

پ  پ  ڀ  ڀ           پپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

بؿ نتبع ممة إبراىيـ، كقاؿ  چپ  ڀ  ڀ        چ " [135البقرة:]چٺ  ٺ       ٺ  ٺ       ڀڀ
ه بؿ نككف عمى معنا :الكسائي: ىك نصب عمى اإلغراء، كأنو يقكؿ: اتبعكا ممة إبراىيـ، كقيؿ

، (ّ)نحاة البصرة نصب عمى الحاؿ عند چ  ڀڀ   چ ،عمى ،فصار منصكباممة إبراىيـ فحذؼ 
كعند نحاة الككفة نصب عمى القطع أراد بؿ ممة إبراىيـ الحنيؼ فمما سقطت األلؼ كالبلـ لـ 

 .(ْ)"المعرفة النكرة فانقطع منو فنصب يتبع
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

متاعا نصب  چڄ  ڄ  ڄ  چ  " [240البقرة:]چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
متعكىف متاعا، كقيؿ: جعؿ اهلل ذلؾ ليف متاعا، كالمتاع نفقة سنة  :أم ،لمصدرعمى ا

بنزع  :نصب عمى الحاؿ، كقيؿ چ  ڃڄ  ڃ  چلطعاميا ككسكتيا كسكنيا كما تحتاج إليو 
                                                                      ".اجخر إمف غير  :حرؼ عمى الصفة أم

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چچ  :ٔ))تفسير قولو تعالى قال في -ْ

ڌ  ڌ  ڎ    چچ "[24٢البقرة:]چک  ک  ک    ڑڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

كجمعو فئات كفئكف في الرفع كفئيف في الخفض  ،كىي جمع ال كاحد لو مف لفظو ،جماعةچ
 ".كالنصب

                                                           

 (.ْٔ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ُٓٓ/ُ) المصدر نفسو( ِ)
في  الممقب باألخفش ينظر: مثبل مف عمماء البصرة: أبك الحسف المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم،( ّ)

 (.ِِٕ/ُ) معانى القرآن لألخفش: كتابو
 :كلممزيد مف االيضاح ينظر (،ُِّ/ُ)لمفرا  معانى القرآن مثبل مف عمماء الككفة  الفراء، في كتابو ينظر:( ْ)

 (.ُٖٓ) المنصوب عمى التقريب إبراىيـ بف سميماف البعيمي:
 (.ُِٗ/ُالبغكم)( ٓ)
 (.َِّ/ُ)مصدر نفسوال( ٔ)
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ۆ  ۈ     ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :ُ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

األنعام:]چ ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ  ۋۈ     ٴۇ

رفع، معناه ىك أف ال تشرككا، كقيؿ: محمو نصب، كاختمفكا في  (أف)قيؿ: مكضع " [151
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  صمة كقكلو تعالى: (كال)قيؿ: معناه حـر عميكـ أف تشرككا بو، فكجو انتصابو، 

ڭ    چ كقيؿ: تـ الكبلـ عند قكلو : م: منعؾ أف تسجد، أ [12األعراف:]چ  پٻ  پ  پ

 ". چۇ 
إال بقدر البغكم بالنحك إال أنو يختصر كال يذكر  اإلماـاىتماـ  يتضح  مثمةمف خبلؿ األ

 .يضاح المعنىا  ك الحاجة 
 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 
اسم "[2البقرة:]چڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ   :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

جعؿ ذلؾ  چٱ    چ  ب  كمف جكز االبتداء، چٻ   پپ  پپ    چمبتدأ، والكتاب صفتو، والخبر َل اإلشارة 
كيجكز أف  ،كالجممة خبر المبتدأ،  چٻ   پپ  پپ    چ مبتدأ ثانيا، كخبره الكتاب أك ىك صفتو، كالخبر

  ".مصدر والريب ،وما بعدهچٱ    چ  يككف المبتدأ مقدرا كخبره
ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ:(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

لى أك قيؿ: الخبر محذكؼ، أم:  چڭ  ڭ  ڭ      چ قكلو: " [263البقرة:]چۋ  ۋ  
أمرتـ بو قكؿ  كأمثؿ، ذكره النحاس، قاؿ: كيجكز أف يككف خبرا عف مبتدأ محذكؼ، أم: الذم

كقيؿ: إف قكلو:  (ْ)چۇ  ۇ  ۆ      چ كخبره قكلو:مبتدأ أيضا  چڭ    چمعركؼ، كقكلو: 
كجاز االبتداء بالنكرتيف ألف  چڭ    چكعف قكلو:  چڭ  ڭ      چ خبر عف قكلو: چۇ    چ

بالعطؼ، كالمعنى: أف القكؿ المعركؼ مف المسؤكؿ  :تخصصت بالكصؼ، كالثانية :األكلى
 ".الصدقة التي يتبعيا أذل يؿ خير مفكىك التأنيس كالترجية بما عند اهلل، كالرد الجم ،لمسائؿ

ڌ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍچ :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

في محؿ رفع عمى  چڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  قكلو:"[20األنعام:]چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

                                                           

 (.َِّ/ّالبغكم) (ُ)
 (.ّٗ/ُالشككاني) ((ِ
 (.ِّٔ/ُ)المصدر نفسو  ((ّ
 (.ُِٖ/ُ)إعراب القرآن لمنحاسينظر: ( ْ)
 (.ُُِ/ِالشككاني) (ٓ)
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كدخكؿ الفاء في الخبر لتضمف المبتدأ معنى الشرط كقيؿ:  چڈ  ڈ  ژ  چ االبتداء، كخبره 
ؿ. كعمى الكجييف األخيريف ك ر مبتدأ محذكؼ كقيؿ: ىك نعت لممكصكؿ األإف المكصكؿ خب

. كالمعنى عمى الكجو چچ  ڇ  ڇ  چ يككف فيـ ال يؤمنكف معطكفا عمى جممة 
 ؿ: أف الكفار الخاسريف ألنفسيـ بعنادىـ كتمردىـ ال يؤمنكفك األ

لئؾ أك : أف ، كعمى الكجييف األخيريف-صمى اهلل عميو كسمـ-بما جاء بو رسكؿ اهلل  
الذيف آتاىـ اهلل الكتاب ىـ الذيف خسركا أنفسيـ بسبب ما كقعكا فيو مف البعد عف الحؽ كعدـ 

 ".فة التي ثبتت ليـ، فيـ ال يؤمنكفالعمؿ بالمعر 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

االستفياـ "  [46عام:األن]چڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
صفة چٹ  ٹ  چ  خبره، كچٹ  چ  مبتدأ، كچٹ  چكلمتكبيخ،  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  في

 أكلمخبر، ككحد الضمير في بو مع أف المرجع متعدد، عمى معنى: فمف يأتيكـ بذلؾ المأخكذ 
اسـ زلة المذككر، كقيؿ: الضمير راجع إلى أحد ىذه المذككرات، كقيؿ: إف الضمير بمن

                                                                                   ".المذككريأتيكـ بذلؾ  :اإلشارة: أم
ڀ  ڀ  ڀ      پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  :ِ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

 صاؼك إلى األ چٱ  چ  اإلشارة بقكلو:"  [102األنعام:]چٿ  ٿ    ٺ  ٺ   ٺڀ
  چ في مكضع رفع عمى االبتداء كما بعده خبره، كىك االسـ الشريؼ، ك چ  پپ    چ السابقة، ك

خبر رابع،  چڀ  ڀ  ڀ    چ  خبر ثالث، ك چ    پٻ  پ  پ    پچ  خبر ثاف، ك چ  ٻٻ
 چڀ  ڀ  ڀ      پٻ  پ  پ    پچ كيجكز أف يككف اهلل ربكـ بدال مف اسـ اإلشارة، ككذلؾ 

 .(ّ)"يجكز ارتفاع خالؽ عمى إضمار مبتدأ، كأجاز الكسائي كالفراء النصب فيوخبر المبتدأ، ك 
 اإلماـالشككاني  بالنحك في تفسيره كتميزه عف  اإلماـاىتماـ يتضح  مثمةمف خبلؿ األ

 .البغكم بالتكسع كالشرح
 
 
 
 

                                                           

 (.ُّْ/ِالشككاني ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ِ)المصدر نفسو  (ِ)
 (.ّْٖ/ُ)معاني القرآن لمفرا ينظر: ( ّ)
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 :االتفاق: جوأو 
 .االستشياد كالتكضيح بالنحك عمىف ايف متفقاإلمامكبل  -ُ
قكاؿ في الكممة النحكية إذا كاف فييا اختبلؼ بيف عمماء يذكراف األيف اإلمامكبل  -ِ
 .النحك

 :االختالف جوأو 
البغكم يختصر كثيرا، كال يذكر مف النحك إال قدر  اإلماـالتبايف ىنا كبير حيث ك  -ُ

 .، كيعقب، كيرجح، كيناقشالشككاني يتكسع كثيرا اإلماـالحاجة، بينما 
 .كالراجح أك ،هجاز أك  :قكاؿ بقكلواأل كيرجح بيف ،الشككاني اإلماـ يكجو -ِ
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 في التفسير بالصرف عند اإلمامين وجو االتفاق واالختالفأ :المطمب الثاني

 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 
قاؿ في "  [2الفاتحة:]چپ  پ  پ  پ     چ  :ُ))قال في تفسير قولو تعالى -ُ
ذكر   ".بو لظيكر أثر الصنعة فييـ كالعبلمة سمكا  ـً مٍ اشتقاقو مف العً  چپ  چتفسير 

 .ىنا في الصرؼ االشتقاؽ
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

]چڱ      ،كحيؿ ،كجيء ،كغيض ،قيؿ )قرأ الكسائي: چک  گ چ "  [11البقرة:
 (،كسيئت ،كسيء ،كحيؿ ،سيؽ)ككافؽ ابف عامر في  ،أكائميف الضـ كـً رى بً  (كسيئت ،كسيؽ

 ،ؿى تً قي  :بضـ القاؼ ككسر الكاك، مثؿ ؿى كً ألف أصميا قي  (كسيئت ،سيء)ككافؽ أىؿ المدينة في: 
كقرأ الباقكف بكسر  ،ككذلؾ في أخكاتو فأشير إلى الضمة لتككف دالة عمى الكاك المنقمبة

ياء لكسرة ما  كانقمبت الكاك ،(ّ)أكائميف، استثقمكا الحركة عمى الكاك فنقمكا كسرتيا إلى فاء الفعؿ
 .(قيؿ ) :قرأت ككيؼ  كاصميا قيًكؿى  (قيؿ)ذكر ىنا كممة  .(ْ)"قبميا

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ   ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

فأدغمت التاء في الداؿ كأدخمت األلؼ، مثؿ  ـٍ أتي ارٍ دى أصمو تى  چ  ڍڇ  ڍچ "  [٧2البقرة:]چ
 صؿ الكممة ككيؼ ادغمت كذكر ليا مثاالأذكر ىنا ".  [38التوبة:]چڇ   چ                                  قكلو:
 .أخرلبآية 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گک  ک      گ  گ  گچ  :(ٔ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

 ،كابف عامر ،قرأ أىؿ الحجاز چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ "  [143البقرة:]چڱ  
، يؿو عً كفى  ،كؿو عي عمى فى  -تعالى -، ألف أكثر أسماء اهللمشبع عمى كزف فعكؿ (لرءكؼ)كحفص 
كف باالختبلس خر كقرأ اآل ،جعفر يميف اليمزة أبككالكريـ كغيرىا، ك  ،كالرحيـ ،كالشككر ،كالغفكر

 ".(ٕ)ؿً عي عمى كزف فى 
                                                           

 (.ِٓ/ُالبغكم)( ُ)
 (.ٔٔ/ُ)مصدر نفسوال (ِ)
عزكجؿ -عف اهلل -عمييما السبلـ–يؿ القراءة ليست عمى ىك:اىـ، بؿ ىي سنة متبعة عف رسكؿ اهلل عف جبر ( ّ)

 تعالى.-أم: أنيا قرآف كريـ مف عند اهلل ،-
 (.َِٖ/ِ)النشر في القرا ات العشرينظر: ( ْ)
 (.َُٖ/ُالبغكم) (ٓ)
 (.َُٔ/ُالمصدر نفسو )( ٔ)
 (.ُْٗ)إتحاف فضال  البشر عمى القرا ات األربعة عشرينظر: ( ٕ)
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 .في تفسيره بالصرؼ تمامواى عمى كزف فعكؿ، كىذا يدؿ عمى (رءكؼ)ذكر ىنا لفظ 
                                                                              چ ائې  ې   ې  ې  ى  ى   چ :(ُ)ىقال في تفسير قولو تعال -ٓ

  ۇئچ  ككذلؾ ،بحذؼ الياء في الكصؿ (لـ يتسف)كيعقكب  ،كالكسائي ،قرأ حمزة"  [25٢البقرة:]

، فمف أسقط (ِ)فاكصبل ككق ،بالياء فييما :كفخر كقرأ اآل ،[٢0األنعام:]چ  ۆئۆئ    ۇئ
كأبدؿ منو  ،كقاؿ: أصمو يتسنى فحذؼ الياء بالجـز،الياء في الكصؿ جعؿ الياء صمة زائدة 

ڭ  ڭ  چ  : ىك مف التسنف بنكنيف: كىك التغير كقكلو تعالى:(ّ)عمرك أبككقاؿ  ،ىاء في الكقؼ

ڑ     ژ  ڑ چ  فعكضت مف إحدل النكنيف ياء كقكلو تعالى: ،متغير :أم [26الحجر:]چڭ 

 [10الشمس:]چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ يتمطط، ككقكلو  :أم  ،[33القٌامة:]چک       ک
دسيتيا، كمف أثبت الياء في الحاليف جعؿ الياء أصمية الـ الفعؿ، كىذا عمى قكؿ مف  :كأصمو

نما قاؿ: لـ يتسنو،كالفعؿ مف السانية  ،جعؿ أصؿ السنة السنية كتصغيرىا سنيية كلـ يثنو  ،كا 
كىك الشراب كاكتفى بذكر أحد  ،أخبر عف شيئيف رد التغيير إلى أقرب المفظيفمع أنو 
 ،كحذؼ الياء بالجـز چ ۇئ  ائى   چ     الكممة صؿأذكر ىنا  ".(ْ)خرألنو في معنى اآل ،المذككريف

 .مف اآليات أمثمةكابدالو بياء، كذكر ليا عدة 
 :الشوكاني  اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ٻٱ  ٻ   ٻچ  :ٓ))لو تعالىقال في تفسير قو  -ُ

الجداؿ: مشتؽ مف الجدؿ، كىك: الفتؿ، " [1٢٧البقرة:]چ      ٺڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
    ".ؿك كقيؿ: الفخر باآلباء، كالظاىر األ ،قيؿ: السبابالمماراة ك  :كالمراد بو ىنا

 .، كرجحذكر ىنا االشتقاؽ في كممة جداؿ 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۆڭ  ۇ  ۇچ  :ٔ))تعالى قال في تفسير قولو -ِ

يؿ لممبالغة، كىك خبر مبتدأ محذكؼ، أم: ىك بديع عً بديع: فى ":[11٧البقرة:]چۅ  ۅ  
اتو كأرضو، أبدع الشيء: أنشأه ال عف مثاؿ، ككؿ مف أنشأ ما لـ يسبؽ إليو قيؿ لو: ك اسم

 .زاف  في كممة بديع عمى كزف فعيؿك ذكر ىنا األ ".مبدع

                                                           

 (.َِّ/ُالبغكم)( ُ)
 (.ُِْ/ِ)القرا ات العشر : النشر فيينظر( ِ)
 (.ِْٔ/ِ)تفسير الثعمبيفي تفسير الثعمبي أبك عمر. ينظر: ( ّ)
 (.ِْٔ/ِ)تفسيرهذكر ذلؾ الثعمبي في  (ْ)
 (.ُِّ/ُالشككاني)( ٓ)
 (.ُٓٓ/ُ)المصدر نفسو (ٔ)
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ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ  :ُ))ل في تفسير قولو تعالىقا -ّ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

اإللحاؼ: "  [2٧3البقرة:]چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ۓے  ے  ۓ
اإللحاح في المسألة، كىك مشتؽ مف المحاؼ، سمي بذلؾ: الشتمالو عمى كجكه الطمب في 

 .                                                                   (اإللحاؼ)ذكر ىنا االشتقاؽ في كممة  ".ةمى التغطيالمسألة كاشتماؿ المحاؼ ع
ہ  ہ     ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ  :ِ))قال في تفسير قولو تعالى -ْ

كما متاع  :أم چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ  قكلو::"[32األنعام:]چے  ے      ھھ
 ،ا الدنيا مف حيث ىي إال لعب كليكم أكالدنيا إال لعب كليك، عمى تقدير حذؼ مضاؼ، 

كالمعب معركؼ، ككذلؾ  (ما ىي إال حياتنا الدنيا)كالقصد باآلية تكذيب الكفار في قكليـ: 
كقيؿ: أصمو الصرؼ عف الشيء، كرد بأف الميك بمعنى  ،الميك، ككؿ ما يشغمؾ فقد ألياؾ

 ".، يقاؿ: ليكت بكذاكامو ياء، يقاؿ: لييت عنو، كالـ الميك ك الصرؼ ال
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ  :ّ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

 چىب  يب  جت   چ قكلو: "[44األنعام:]چحئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت     
ذلؾ اشتؽ اسـ المبمس: الحزيف اآليس مف الخير لشدة ما نزؿ بو مف سكء الحاؿ، كمف 

 ". ا سكت، كأبمست الناقة إذا لـ ترعإبميس، يقاؿ: أبمس الرجؿ إذ
 :االتفاق جوأو 
 .يما الصرؼييف ذكرا في تفسير اإلمامكبل  -ُ
 .بؿ اختصرا ،يف في الصرؼ لـ يتكسعا كثيرااإلمامكبل  -ِ
 : االختالف جوأو 

، البغكم اإلماـ فأكثر مشككاني تكسع ال اإلماـف أيف إال اإلمامال  يكجد اختبلؼ بيف 
 .ككاف يرجح أحيانا

 
 



                                                           

 (.ّّٔ/ُالشككاني )(ُ)
 (.ُِٕ/ِالمصدر نفسو ) (ِ)
 (.ُّّ/ِ) نفسوالمصدر  (ّ)
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 في التفسير بالبالغة عند اإلمامين وجو االتفاق واالختالفأ :المطمب الثالث
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 
﮲ چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ ﮴  ﮵  ﮶   ﮷      ﮸     ﮳ۓ  ۓ 

نيما) :يقؿ (ِ)]كلـ[چ﮴  چ  " [45البقرة:]چ ف  :أم ،كاحد منيماناية إلى كؿ ردا لمك (كا  كا 
، كؿ كاحدة منيما :أم  [33الكهف:]چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ كما قاؿ:  ،كؿ خصمة منيما

ٍبًر{ كقيؿ: معناه نو لكبير } كىاٍستىًعينيكا ًبالصَّ نيا لكبيرة، ف ،كا  حذؼ أحدىما اختصارا، كبالصبلة كا 
ڍ  ڍ  ڌ    چ تعالى: ألنيا أعـ كقكلو،رد الكناية إلى الصبلة  :(ّ)كقاؿ المؤرج

كقيؿ: رد  ،ألنيا أعـ ،رد الكناية إلى الفضة [34التوبة:]چڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  
ٻ  پ  پ   پ  پ چ  كما قاؿ اهلل تعالى:ألف الصبر داخؿ فييا،  ،إلى الصبلة الكناية

]چ 62التوبة: داخؿ في -صمى اهلل عميو كسمـ -ألف رضا الرسكؿ  ،يرضكىما :كلـ يقؿ[
 أم: لثقيمة چ ﮵  چ ،كقاؿ الحسيف بف الفضؿ: رد الكناية إلى االستعانة ،-تعالى -اهلل رضا

 ربع مرات.أذكر ىنا في الببلغة الكناية      .  چ﮶   ﮷      ﮸   چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  :ْ))قال في تفسير قولو تعالى -ِ

چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ألف حقيقة اإليماف بالمكافاة،  ،كىك مؤمف ،مف مات منيـ :أمچپ  پ  چ "  [62البقرة:]
مضمرا أم: كمف آمف بعدؾ يا محمد إلى يكـ القيامة، كقاؿ بعضيـ:  الكاككيجكز أف يككف 

ؿ اآلية عمى طريؽ المجاز دكف الحقيقة، ثـ اختمفكا فييـ فقاؿ أك إف المذككريف باإليماف في 
كقيؿ: أراد بيـ المنافقيف الذيف آمنكا  ،ف آمنكا باألنبياء الماضيف كلـ يؤمنكا بؾبعضيـ: الذي

 ،كلـ يؤمنكا بقمكبيـ، كالييكد كالنصارل الذيف اعتقدكا الييكدية كالنصرانية بعد التبديؿ ،بألسنتيـ
 .كىنا ذكر المجاز ".كالصابئكف بعض أصناؼ الكفار

                                                           

 (.ٖٗ/ُالبغكم)( ُ)
 البغكم المطبكع ، كقد أضفتو ليستقيـ المعنى كالكبلـ. ما بيف المعككفتيف ساقط مف تفسير( ِ)
 البصرم النحكم: مف أعياف أصحاب الخميؿ عالـ بالعربية ،ىك: مؤرج بف عمرك بف الحارث السدكسي:  (ّ)

نتقؿ إلى كاف لو اتصاؿ بالمأمكف كرحؿ معو إلى خراساف، فسكف مدة بمرك كاكالحديث كاألنساب، ك 
ووفيات  ،(ُِّٕ/ٔ) معجم األدبا . ينظر: قُٓٗمف مصنفاتو: غريب القرآف، تكفي سنة:نيسابكر،
 (.َّْ/ٓ)األعيان

 (.َُّ/ُالبغكم)( ْ)
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۆ  ۆ  ۈ چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

   وئ  ەئې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ېۅ  ۉ  ۉ

چى     چفي قكلو:  "[٢3البقرة:]چۈئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ        

نما عبر عف منيا كأنيا تشربو، كأشربكا تشبيو بميغ أم: جعمت قمكبيـ لتمكف حب العجؿ  كا 
ء حتى يصؿ إلى حب العجؿ بالشرب دكف األكؿ، ألف شرب الماء يتغمغؿ في األعضا

       التشبيو.في الببلغة ذكر ىنا  ".رىا كال يتغمغؿ فيياك اباطنيا، كالطعاـ يج
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

 چڤ  ڤ    چ أضاؼ المثؿ إلى"[1٧1البقرة:]چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڄڄ  ڄ
كما أف البيائـ  :معناه[82ٌوسف:]چڱ  ڱ  چ  : الىلداللة الكبلـ عميو كما في قكلو تع

تسمع صكت الراعي كال تفيـ كال تعقؿ ما يقاؿ ليا، كذلؾ الكافر ال ينتفع بكعظؾ إنما يسمع 
كفركا في قمة عقميـ كفيميـ عف اهلل كعف  چٹ  ڤ  ڤ چ  صكتؾ، كقيؿ: معناه:

فيككف المعنى  ،كالنيي إال الصكترسكلو كمثؿ المنعكؽ بو مف البيائـ التي ال تفقو مف األمر 
يفعمكف ذلؾ كيقبمكف الكبلـ  ،في كبلـ العرب كىك فاشو  ،كالكبلـ خارج عف الناعؽ ،لممنعكؽ بو

كخكفو مف األسد. كقاؿ  :فبلف يخافؾ كخكؼ األسد، أم :إليضاح المعنى عندىـ، يقكلكف
نما العصبة تنكء بال[٧6القصص:]چڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ   چ  :تعالى  :كقيؿ ،مفاتيحكا 
مثؿ الذيف كفركا في دعاء األصناـ التي ال تفقو كال تعقؿ كمثؿ الناعؽ بالغنـ فبل ينتفع  :معناه

مف نعيقو بشيء غير أنو في غناء مف الدعاء كالنداء، كذلؾ الكافر ليس لو مف دعاء اآللية 
ڳ  ڳ     ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ  چ  :كعبادتيا إال العناء كالببلء كما قاؿ تعالى

]چ   ڳڳ ثاف كمثؿ الذم ك معنى اآلية كمثؿ الذيف كفركا في دعاء األ :كقيؿ،  [14فاطر:
يصيح في جكؼ الجباؿ فيسمع صكتا يقاؿ لو: الصدل ال يفيـ منو شيئا، فمعنى اآلية كمثؿ 

تقكؿ العرب لمف ال يسمع كال  چڃ  چ الذم ينعؽ بما ال يسمع منو الناعؽ إال دعاء كنداء 
               كىنا ذكر في الببلغة التشبيو. ".كأنو أصـ يعقؿ:

ائ    ائۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -5

  [146األنعام:]چەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

                                                           

 (.ُّْ/ُالبغكم (ُ)
 (.ُُٖ/ُ)مصدر نفسوال( ِ)
 (.ُٗٗ/ّ)مصدر نفسوال( ّ)
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كالطير مثؿ:  ،كىك ما لـ يكف مشقكؽ األصابع مف البيائـ چ  ائې    ې  ى  ىچ  "
ككؿ ذم  ،: ىك كؿ ذم مخمب مف الطير(ُ)كالبط، قاؿ القتيبي ،زك كاأل ،كالنعامة ،البعير

فر ظفرا عمى كحكاه عف بعض المفسريف، كقاؿ: سمي الحا ،حافر مف الدكاب
 االستعارة.                                                ذكرىنا  ك .(ِ)"االستعارة

 :الشوكاني اإلمام عند مثمةاأل :ثانياً 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  چ  :(ّ)قولو تعالى قال في تفسير -ُ

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ڻڻ

أف الماء يخرج مف الحجارة مف  كالمراد:"  [٧4البقرة:]چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ﮺﮸  ﮹
المكاف الذم ىك فيو إلى مكاضع االنفجار كاالنشقاؽ، كمف الحجارة ما ييبط: أم ينحط مف 

أسفؿ منو مف الخشية هلل التي تداخمو كتحؿ بو كقيؿ: إف اليبكط مجاز عف الخشكع منيا، 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ ، فيك مثؿ قكلو تعالى: -عز كجؿ-كالتكاضع الكائف فييا انقيادا هلل 

)أم كقد حكى ابف جرير عف فرقة[21الحشر:]چ  گک  ک  ک  ک  گ  گ     گ
: أف الخشية لمحجارة مستعارة كما استعيرت اإلرادة لمجدار]في ىذا إشارة إلى فسريف(مف الم
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ  :قكلو

 ذكر ىنا المجاز في ىبكط ، ."(ْ) [٧٧الكهف:]چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       چچ
 كاالستعارة في الخشية لمحجارة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   :(ٓ)تفسير قولو تعالىقال في  -ِ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ڈڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  ڇ  ڇ

المراد بمنع المساجد أف يذكر فييا اسـ اهلل منع مف "  [114البقرة:]چک  ک  گ  
                                                           

 ،لعالـ، صاحب التصانيؼ الحساف فى فنكف العمـكالنحكٌل المغكٌل ا :الدينكرلٌ  عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ىك:( ُ)
القرآف، تكفي  مشكؿ مف تصانيفو، ، كنشأ بيا كتأٌدب، كأقاـ بالٌدينكر مٌدة فنسب إلييادمركزٌل األصؿ، كلد ببغدا

 (.ُّْ/ِ)عمى أنباه النحاة إنباه الرواة ينظر: ق.َِٕق، كقيؿ سنة: ِٕٔسنة:
 (.99تأويل مشكل القرآن ) : عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبةينظر: ( ِ)
 (.ُُٗ/ُالشككاني) (ّ)
نما قاؿ: قكلو:( ْ) كال إرادة لو،  چڃ  ڃ  چ  چ    چ كقكلو: چ  ﮺﮶  ﮷  ﮸  ﮹چ  لـ يقؿ بيذا النص، كا 

نما أريد بذلؾ أنو مف عظـ أمر اهلل، يرل كأنو ىابط خاشع مف ذؿ خش قالكا: ية اهلل، كقاؿ آخركف: معنى كا 
﮸   ﮹چ قكلو: تفسير ابن ينظر:  ، أم: يكجب الخشية لغيره، بداللتو عمى صانعو. چ  ﮺﮶  ﮷ 
 (.ِِْ/ِ)جرير

 (.ُّٓ/ُالشككاني ) (ٓ)
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لسعي في خرابيا: ىك السعي في ة، كالذكر، كتعميمو. كالمراد باك يأتي إلييا لمصبلة، كالتبل
ىدميا، كرفع بنيانيا، كيجكز أف يراد بالخراب: تعطيميا عف الطاعات التي كضعت ليا، فيككف 
أعـ مف قكلو: أف يذكر فييا اسمو فيشمؿ جميع ما يمنع مف األمكر التي بنيت ليا المساجد، 

أف يراد ما ىك أعـ مف كيجكز  ،كتعمـ العمـ كتعميمو، كالقعكد لبلعتكاؼ، كانتظار الصبلة
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  األمريف، مف باب عمكـ المجاز، كما قيؿ في قكلو تعالى:

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

                                         .ذكر ىنا المجاز ك  ." [18التوبة:]چۓ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ   ڤ چ :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

   ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چڃ  ڃ  ڃ

چ كالتعريض: ضد التصريح، كىك مف ،الجناح: اإلثـ، أم: ال إثـ عميكـ "  [235البقرة:
قكلؾ:  عرض الشيء، أم: جانبو، كأنو يحكـ بو حكؿ الشيء كال يظيره كقيؿ: ىك مف

صمى اهلل  -با مف المسمميف عرضكا رسكؿ اهلل كٍ كمنو: أف رى  ،يت لوعرضت الرجؿ، أم: أىد
كأبا بكر ثيابا بيضا، أم: أىدكا ليما، فالمعرض بالكبلـ يكصؿ إلى صاحبو كبلما -عميو كسمـ

يفيـ معناه. كقاؿ في الكشاؼ: الفرؽ بيف الكناية كالتعريض، أف الكناية: أف يذكر الشيء بغير 
يض: أف يذكر شيئا يدؿ بو عمى شيء لـ يذكره، كما يقكؿ المحتاج لفظو المكضكع لو. كالتعر 

لممحتاج إليو: جئتؾ ألسمـ عميؾ، كألنظر إلى كجيؾ الكريـ، كلذلؾ قالكا: كحسبؾ بالتسميـ مني 
التمكيح، ألنو يمكح منو ما تقاضيا كأنو إمالة الكبلـ إلى عرض يدؿ عمى الغرض، كيسمى: 

 .لتعريض كالفرؽ بينيماذكر ىنا الكناية كا ".(ِ)يريده
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېۉ  ې  ې  ېچ :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

فعمنا ذلؾ بيـ مجازاة عمى  :أم چى  ى   ائ  ائ    ېچ"  [25األنعام:]چ  ۇئوئ  وئ  ۇئ
األسنة كالسناف، كنت الشيء في كنو: إذا جعمتو  :كفرىـ، كاألكنة: األغطية جمع كناف مثؿ

في محؿ  أكمستأنفة لئلخبار بمضمكنيا،  چى  ى   ائ  ائ  چ  فيتو، كجممةفيو، كأكننتو أخ
لئبل يفقيكه،  أك، القرآفكقد جعمنا عمى قمكبيـ أغطية كراىة أف يفقيكا  :نصب عمى الحاؿ: أم

 (ْ)الكاكبكسر  صمت، كقرأ طمحة بف مصرؼ :كالكقر: الصمـ يقاؿ: كقرت أذنو تقر كقرا: أم

                                                           

 (.ِٕٖ/ُالشككاني )(ُ)
 (.ِِٖ/ُ) هتفسير  لزمخشرما ينظر:( ِ)
 (.ُِّ/ِالشككاني ) (ّ)
 (.ْٖٔ/ْ) هير تفسفي و أبو حيان (، ِٕٗ/ِ) هتفسير في  وابن عطية(، ُْ/ِ) هتفسير  لزمخشرماينظر: ( ْ)
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ا عف استماع القكؿ عمى التشبيو بكقر البعير، كىك مقدار ما جعؿ في آذانيـ ما سدى :أم
يطيؽ أف يحممو، كذكر األكنة كالكقر تمثيؿ لفرط بعدىـ عف فيـ الحؽ كسماعو كأف قمكبيـ ال 

ال يؤمنكا بشيء مف اآليات التي  :أم چ  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئچ   تعقؿ كأسماعيـ ال تدرؾ
، شبيو بكقر (قراك )ذكر ىنا التشبيو في  ".ـادىـ كتمردىيركنيا مف المعجزات كنحكىا لعن

 . (أكنة)، ككذلؾ التمثيؿ في البعير
ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ:(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

كىك المخزف: أم عنده مخازف الغيب،  ،المفاتح جمع مفتح بالفتح " [5٢األنعام:]چ  ىئېئ
جمع مفتح بكسر الميـ، كىك  أكزف تخزف فييا عمى طريؽ االستعارة، جعؿ لؤلمكر الغيبية مخا

المفتاح، جعؿ لؤلمكر الغيبية مفاتح يتكصؿ بيا إلى ما في المخازف منيا عمى طريؽ 
إف ف (كعنده مفاتيح الغيب) (ِ)ح بالكسر قراءة ابف السميقعتى فٍ االستعارة أيضا، كيؤيد أنيا جمع مً 

اتح التي يتكصؿ فالم أكف عنده سبحانو خاصة مخازف الغيب، أ المفاتيح جمع مفتاح كالمعنى:
 ذكر ىنا االستعارة في مفاتح .  ".بيا إلى المخازف

 :االتفاق جوأو 
 .افيي تكسعالك  ،يف ليما اىتماـ كبير بالببلغة في تفسيرييمااإلمامكبل  -ُ
 ،كمجاز ،ككناية ،تشبيو :كثيرة لمببلغة في تفسيرييما مف انكاعأ رداأك يف اإلمامكبل  -ِ
 كغير ذلؾ.  ،كاستعارة
بذكر آية  ،في اآلية المفسرة  الببلغةذكر مسائؿ يكضح عند  أكيف يؤيد اإلمامكبل  -ّ

 . أك أمثمة تؤيد ذلؾ
 :االختالف جوأو   

 اإلماـكثر مف أ  ،الشككاني اإلماـإال مف حيث تكسع  بينيماال يكجد اختبلؼ كبير ىنا 
                                                  البغكم .                          

 
 
 
 

                                                           

 (.َُْ/ِالشككاني) (ُ)
محمد بف عبد الرحمف بف السميفع ) بالفاء كليس بالقاء(أبك عبد اهلل اليماني، لو اختيار في القراءة ينسب ىك: ( ِ)

ق، في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ. ينظر:  َٗ إليو شذ فيو، ذكر سبط الخياط أف كفاة ابف السميفع في سنة:
 (.2/161وغاية النياية في طبقات القرا )(، ٕٓٓ/ّ) ميزان االعتدال
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مامين في التفسير وجو االتفاق واالختالف عند اإلأ الخامس:المبحث 
 لمعنىابالشعر والسياق واستنباط 

 :وفيو ثالثة مطالب
مػػػػػػػػػاميف فػػػػػػػػػي التفسػػػػػػػػػير كجػػػػػػػػػو االتفػػػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػػػد اإلأ :ولالمطماااااااااب األ 

 .بالشعر
مػػػػػػػاميف فػػػػػػػي التفسػػػػػػػير جػػػػػػػو االتفػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػد اإلك أ :المطماااااااب الثااااااااني

 .بالسياؽ
مػػػػػػػاميف فػػػػػػػي التفسػػػػػػػير كجػػػػػػػو االتفػػػػػػػاؽ كاالخػػػػػػػتبلؼ عنػػػػػػػد اإلأ :المطماااااااب الثالاااااااث

 .لمعنىاباستنباط 
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 مامين في التفسير بالشعروجو االتفاق واالختالف عند اإلأ :ولالمطمب األ 
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 
   چ  قكلو تعالى: " [1الفاتحة:]چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ  :(ُ)فسير قولو تعالىقال في ت -ُ

ال اشتقاؽ لو كأسماء األعبلـ  -عز كجؿ -هلل اصه خى  ـه مى قاؿ الخميؿ كجماعة: ىك اسـ عى  چٻ 
ثـ اختمفكا في اشتقاقو فقيؿ: مف ألو  ،ىك مشتؽ :كقاؿ جماعة، كعمرك ،زيد :مثؿ ،لمعباد
األعراف:]چ  ںڱ  ڱچ  -رضي اهلل عنيما-كقرأ ابف عباس  ،عبادةعبد  :أم ،إالىة

 -عزكجؿ -اهللإلو قاؿ  :أصمو :كقيؿ ،عبادتؾ معناه أنو مستحؽ لمعبادة دكف غيره :أم [12٧
قاؿ المبرد: ىك مف قكؿ  [٢1المؤمنون:]چٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ةٌ : قال الشاعر، يوالعرب أليت إلى فبلف أم سكنت إل َها َواْلَحَواِدُث َجمَّ ، فكأف (2) َأَلْهُت ِإلَي ْ
 ،فزعت إليو :الخمؽ يسكنكف إليو كيطمئنكف بذكره، كيقاؿ: أليت إليو، أم

َها َوالرََّكاِئُب ُوقَّفٌ : قال الشاعر   .(3)" َأَلْهُت ِإلَي ْ
البقرة:]چ چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

مف  "الحيض أكف ذكر اختبلؼ العمماء في القركء ىؿ يطمؽ عمى الطير أقاؿ بعد   [228
 جية المغة قكؿ الشاعر:

 َتُشدُّ ِِلَْقَصاَىا َعزِيَم َعَزاِئَكا ***ِفي ُكلّْ َعاٍم َأْنَت َجاِشُم َغْزَوٍة 
 .(5)وِء ِنَساِئَكاِلَما َضاَع ِفيَها ِمْن قُ رُ  ***ُمَورّْثٍَة َماًَل َوِفي اْلَحيّْ رِفْ َعًة 

نما تضيع ،كلـ يغش نساءه فتضيع أقراؤىف ،أنو كاف يخرج إلى الغزك :كأراد بو  كا 
كىذا االختبلؼ مف حيث أف اسـ القرء يقع عمى ....بالسفر زماف الطير ال زماف الحيضة، 

 ".ئرً قٍ الطير كالحيض جميعا، يقاؿ أقرأت المرأة: إذا حاضت كأقرأت: إذا طيرت، فيي مي 
  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ  :(ٔ)ل في تفسير قولو تعالىقا -ّ

ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

  :عبيدة قكلو أبكقاؿ " : [150البقرة:]چے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴ 

                                                           

 (.َٓ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ْٗٔ/ُّ)لسان العرب: ذكره ابف منظكر دكف أف ينسبو الحد (ِ)
 .المصدر نفسو(ّ)
 (.ِٔٔ/ُالبغكم)  (ْ)
 (.251ديوانو )في ينظر: البيتيف لؤلعشى،  (ٓ)
 (.ُٔٔ/ُالبغكم) (ٔ)
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يعني: كالذيف  ،العطؼ كافي مكضع ك  ،ليس باستثناء كلكف: إالچہ   ھ  ھ   چ 
              ال يككف ليـ حجة كما قاؿ الشاعر:   ،اظممكا أيض
 .(ُ)َلَعْمِر َأبِيَك ِإَلَّ اْلَفْرَقَدانِ  ***وَُكلُّ َأٍخ ُمَفارِقُُو َأُخوُه         

 ".معناه كالفرقداف أيضا يتفرقاف
ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ   ٿ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ

 :معناهچ  ڀڀ    ڀ  چ :قكلو "[260البقرة:]چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 شيد لو باإليماف كقكؿ جرير: ،قد آمنت فمـ تسأؿ؟

َر َمْن رَِكَب اْلَمطَايَا  .(ّ)وأندى العالمين بطول رَاحِ ***َأَلْسُتْم َخي ْ
 ".كلكف ليطمئف قمبي بزيادة اليقيف ؾ،أنتـ كذل :يعني
ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ  :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

  چاختمفكا في قكلو: " [10٢األنعام:]چېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

اآليات صمة، كمعنى اآلية: كما يشعركـ أييا المؤمنكف أف چی    چفقاؿ الكسائي: چی  ی  
]چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    چ  كقكلو تعالى ،إذا جاءت المشركيف يؤمنكف؟

 رضي اهلل - يِّ بى أي أم: يرجعكف كقيؿ: إنيا بمعنى لعؿ، ككذلؾ ىك في قراءة  [٢5األنبٌاء:
 :(ٓ)كقاؿ عدم بف زيد أنؾ تشترم شيئا، أم: لعمؾ،، تقكؿ العرب: اذىب إلى السكؽ  -عنو

 .ِإَلى َساَعٍة ِفي اْليَ ْوِم َأْو ِفي ُضَحى اْلَغدِ  ***َما يُْدرِيَك َأنَّ َمِنيَِّتيَعاِذُل أ       
 ".ال يؤمنكف أكأم: لعؿ منيتي، كقيؿ: فيو حذؼ كتقديره: كما يشعركـ أنيا إذا جاءت يؤمنكف  

ستشياد في تفسيره لمكممات الباالبغكم  اإلماـاىتماـ  يتضح السابقة  مثمةمف خبلؿ األ
 عر.بالش

 
 

                                                           

 (.ُُٖ) في ديوانو نظر:ي الزبيدم، عمرك بف معد يكربالبيت ل(ُ)
 (.ِّّ/ُالبغكم) (ِ)
 (.ٖٗ/ُ) شرح ديوان جرير ينظر:( ّ)
 (.ُٖٕ/ّ)البغكم (ْ)

و كسػيؿ منطقػة فػبلف لسػاني  ،عدم بف زيد بف حمار بف تميـ:  يكنى أبا عمير نصراني عبػادم سػكف الحيػرةىك:((ٓ
عبيػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عمػػػراف ككػػػاف عػػػدم كاتبػػػان لكسػػػرل، قتمػػػو النعمػػػاف ممػػػؾ الحيػػػرة فػػػي حبسػػػو. ينظػػػر: أبػػػي 

 (.ِْٗ، )معجم الشعرا المرزباني: 
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 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 
 الرب:" [2الفاتحة:]چپ  پ  پ  پ  چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ
 كالقائـ قاؿ: كالرب: المعبكد.  ،كالجابر ،المصمح

 كمنو قكؿ الشاعر:
 .(ِ)"َلَقْد َىاَن َمْن بالت عليو الثعالب ***ِبَرْأِسِو َأَربّّ يَ ُبوُل الث ُّْعُلَباُن 

  [3البقرة:]چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ
داـ كثبت. كليس مف القياـ  :اإلقامة في األصؿ: الدكاـ كالثبات. يقاؿ قاـ الشيء: أم" 

نما ى  .ظير كثبت :ك مف قكلؾ قاـ الحؽ: أمعمى الرجؿ، كا 
 .(ْ) َوقَاَمِت اْلَحْرُب بَِنا َعَلى ساققاؿ الشاعر: 

 .(ٓ) "َحتَّى تُِقيَم اْلَخْيُل ُسوَق ِطَعانِ  *** يبرحوا وإذا يقال أتيتم لم  :آخركقاؿ 
﮴  چ  :(ٔ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  

﮼      ﮸﮵ ﮶   ﮷ ﮻   قاؿ الجكىرم: السمـ بفتح "  [208البقرة:]چ﮹    ﮺ 
كرجح الطبرم أنو ىنا  ،سبلـ كاالنقيادالستكيذكر كيؤنث، كأصمو مف ا ،السيف: الصمح، كتكسر

 :(ٖ)دمنٍ ، كمنو قكؿ الشاعر الكً (ٕ)اإلسبلـبمعنى 

                                                           

 (.ِٓ/ُالشككاني) (ُ)
كاف يسدف صنما لبني سميـ، فرأم يكما ثعمبيف يبكالف عميو فقاؿ: أرب يبكؿ غاكم ابف عبد العزل: البيت ل(ِ)

صمى اهلل عميو كسمـ  -يالثعمباف برأسو! ... لقد ذؿ مف بالت عميو الثعالب، ثـ شد عميو فكسره،  ثـ أتى النب
فقاؿ لو: ما اسمؾ؟ قاؿ: غاكم بف عبد العزم. قاؿ: أنت راشد بف عبد ربو. فاسمـ كحسف إسبلمو كشيد -

(،  كمحمد إبراىيـ ُّٔ/ِ) االصابة. ينظر: كعقد لو عمى قكمو ، -الفتح مع النبي  صمى اهلل عميو كسمـ
 (.ِِْ) تاريخ الفكر الديني الجاىميالفيكمي: 

 (.ِْ/ُلشككاني)ا( ّ)
، مثؿ المفسريف  دكف إسناده  لقائمةبعض ىك: شطر مف بيت: قد سٌف أصحابؾ ضرب األعناؽ. استشيد بو  (ْ)

 (.ّّٔٔ/َُ(، كابف أبي حاتـ في تفسيره)ْٓٓ/ِّ)تفسيرهابف جرير في 
 مة.(، دكف إسناده  لقائُْٔ/ُ)تفسيره(، كالقرطبي في ٖٓ/ُ)تفسيرهالبيت ذكره ابف عطية في ( ٓ)
 (.ِِْ/ُالشككاني)( ٔ)
 (.ِّٓ/ْ) تفسير ابن جريرينظر: ( ٕ)
فأسمـ كثبت عمى إسبلمو كلـ  -صمى اهلل عميو كسمـ -امرؤ القيس بف عابس الكندم: كفد إلى النبيىك: ( ٖ)

يرتد مع المرتديف مف قكمو كندة ، بؿ قاتميـ، شاعر مخضـر مف أىؿ حضرمكت، سكف الككفة كتكفي بيا 
(، ىامش كتاب محمد بف عمر بف كاقد السيمي ِِٔ/ُ)واالصابة (،ِٕٔ/ُ)أسد الغابة :ينظر ىػ. ِٓسنة: 

 (.ُٖٔ) الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيبانيالكاقدم:
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ا ْلِم َلمَّ  ".اإلسبلـأم: إلى    .رََأيْ تُ ُهُم توّلوا مدبرينا*** َدَعْوُت َعِشيَرِتي لِلسّْ
ڻ    ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

 االختيار، مشتؽ مف أك ،التخميص أك ،االصطفاء :جتباءاإل" [8٧األنعام:]چ   ڻ  ۀ 
الكسائي: قاؿ ، جتباء ضـ الذم تجتبيو إلى خاصيتؾجبيت الماء في الحكض جمعتو، فاإل

 .ة الحكضبيامقصكر، كالج ىجبيت الماء في الحكض جب
ْيِخ اْلِعَراِقيّْ تَ ْفَهقُ :  قاؿ الشاعر   .(ِ)"َكَجابَِيِة الشَّ
چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    چ  :(ّ)ولو تعالىقال في تفسير ق -ٓ

مف  (محيى) (ٓ)كعاصـ الجحدرم، (ْ)كعيسى بف عمر ،إسحاؽ أبيقرأ ابف " [162األنعام:]
 كمنو قكؿ الشاعر: كىي لغة عميا مضر، ،(ٔ)غير ألؼ

 .(ٕ) " عُ َوِلُكلّْ َجْنٍب َمْصرَ  فَ ُتُخرُّْموا ***َوَأْعنَ ُقوا ِلَهَواُىُم َسبَ ُقوا َىَويَّ 
االىتماـ الكبير لئلماـ الشككاني في تفسيره باالستشياد  يتضح  مثمةمف خبلؿ األ

 .بالشعر

                                                           

  (.ُٔٓ/ِالشككاني) (ُ)
 .(ُٖٓ)ن األعشىديوا: . ينظرتروح عمى نادي المحمق جفنةالبيت لؤلعشى ميمكف بف قيس، كأكؿ البيت:  (ِ)
 (.َُِ/ِالشككاني) (ّ)

عيسػػى بػػف عمػػر اليمػػداني الكػػكفي القػػارئ:  مػػكلى بنػػي أسػػد، كنيتػػو أبػػك عمػػر، قػػرأ عمػػى عاصػػـ بػػف أبػػي ىػػك:  ((ْ
النجكد، كطمحة بف مصػرؼ، كاألعمػش، كقػرأ عميػو الكسػائي، كعبيػد اهلل بػف مكسػى كجماعػة، ككػاف مقػرئ أىػؿ 

 (.ِٕ)معرفة القرا  الكبار عمى الطبقات واألعصارظر: ق. ينُٔٓالككفة بعد حمزة، مات سنة: 
ا عػف سػميماف بػف قتػة عػف  (ٓ) ىك: عاصـ بف أبي الصباح الجحدرم البصرم: المقرئ المفسر ،أخذ القراءة عرضن

ا سبلـ بف سميماف، كعيسى بف عمػر الثقفػي ، كقراءتػو فػي الكامػؿ ك فييػا منػاكير  ،ابف عباس ، قرأ عميو عرضن
كقيػػؿ ق، ُِٖكالسػػند إليػػو صػػحيح فػػي قػػراءة يعقػػكب مػػف قراءتػػو عمػػى سػػبلـ عنػػو، مػػات سػػنة: ،اكال يثبػػت سػػندى

 (.ّْٗ/ُ)غاية النياية في طبقات القرا ق. ينظر: َُّ سنة:
 (. 279حجة القرا ات ) ساكنة الياء ،كقرأ الباقكف بفتح الياء. ينظر: چۇ  چ  قرأ نافعقراءة شاذة، ( (ٔ
 (.َُِ/ِالشوكاني): ىامش :بك ذؤيب. ينظرأل البيت (ٕ)



-25٧-
 

 :االتفاق جوأو 
قكاؿ في المعاني بعض األ أكككضحا المعنى  ،يداأك  ،يف استشيدااإلمامكبل  -ُ

 التفسيرية بالشعر. 
 ،كالببلغية ،ةيدا لمغة العربية بجميع فركعيا المغكيأك  ،يف استشيدااإلمامكبل  -ِ

 ر.كمف كبلـ العرب بالشع ،كالصرفية ،كالنحكية ،ةبياعر كاإل
 :االختالف جوأو 

الشككاني تكسع كثيرا  اإلماـف أشكاىد الشعرية في تفسيرييما إال يف بالاإلمامرغـ اىتماـ 
 .-رحميما اهلل تعالى -البغكم اإلماـما كرد عف بجدا مقارنة 



-258-
 

 مامين في التفسير بالسياقالختالف عند اإلوجو االتفاق واأ :المطمب الثاني
 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل: الً أو 
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

يعني الذيف بدليؿ  چٻ     ٻ    چ " [1٧البقرة:]چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    
الزمر:]چ     ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ كنظيره  ،سياؽ اآلية

 .ستدؿ ىنا عمى المعنى بسياؽ اآليةا  .(ِ)"[33
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -2

قيؿ: تفسيره " [4٢البقرة:]چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ
 چپ  پ  پ     چ مذككر عمى كجو البدؿ مف قكلو  چپ  ڀ  چ ذكر ما بعده: 

نما  ذكر ا  لـ يذكر ىنا كممة السياؽ صراحة، ك   .(ْ)"رككنيف أحياءيت چ  ڀڀ  ڀ  چ
.(تفسيره ذكر ما بعده) :كىي قكلو ،كممة تدؿ عميو

   ائى  ائ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

چ كالسدم:  ،قاؿ الكمبي:"[223البقرة:]چۆئ  ۆئ        ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ كالعمؿ الصالح بدليؿ سياؽ اآلية الخير  :يعنيچ   ائى  ائ

 يوكالكمبي مستدال عم ،عف السدم قكالذكر  . (ٔ)"صائركف إليو فيجزيكـ بأعمالكـچ  ۇئۇئ
 بسياؽ اآلية.

ىذه  غيريا البحث التي شمم كم في السكرالبغ لئلماـ أمثمةال يكجد  مالحظة ىنا:
 .مثمةاأل

 
 
 

                                                           

 (.ٖٔ/ُالبغكم)( ُ)
 تفسيره(، كابف عطية في ُّٖ/ُ)تفسيرهكذكر نحك ىذا المعنى) أف الذم بمعنى الذيف( ابف جرير في ( ِ)

(ُ/ٖٗ.) 
 (.ُٗ/ُالبغكم)( ّ)
 (.ْْٔ/ُ)في تفسيرهذكر نحكه ابف جرير ( ْ)
 (.ِِٔ/ُالبغكم) (ٓ)
 (.ُّٔ/ِ)في تفسيرهالثعمبي كقد ذكر ىذا المعنى كذلؾ ( ٔ)
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 :انيالشوك اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً 
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

قد كقع الخبلؼ ىؿ كاف السجكد مف المبلئكة آلدـ  "[34البقرة:]چے  ۓ  ۓ  ﮲   
 ، (ِ)كقد أطاؿ البحث في ذلؾ البقاعي في تفسيره ،ـ بعده؟قبؿ تعميمو األسماء أ

اجو خر انة ثـ لسجكد، كتعقبو إسكانو الجكظاىر السياؽ أنو كقع التعميـ كتعقبو األمر با
سكانو األرض بسبب ظاىر سياؽ قبؿ السجكد ف التعميـ إ :مف قاؿ ماؿ ىنا إلى قكؿ ".منيا كا 

 ية.اآل
پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ِ

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قكلو: " [146البقرة:]چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 ،، أم: يعرفكف نبكتو، ركم ذلؾ عف مجاىد-صمى اهلل عميو كسمـ -مدقيؿ: الضمير لمح

كطائفة مف أىؿ العمـ كقيؿ: يعرفكف تحكيؿ القبمة عف بيت المقدس إلى الكعبة  ،كقتادة
. (ْ)ؿك بالطريؽ التي قدمنا ذكرىا، كبو قاؿ جماعة مف المفسريف، كرجح صاحب الكشاؼ األ

رجح ىنا بسبب .  اؽ الذم سيقت لو ىذه اآلياتالسي ، يدؿ عميوخركعندم أف الراجح اآل
 .آليةاسياؽ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      چ  :(ٓ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ف چپ    چالضمير في قكلو: "[182البقرة:]چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀڀ راجع إلى الكرثة، كا 
لمكصى ليـ، كىـ قيؿ: راجع إلى الـ يتقدـ ليـ ذكر، ألنو قد عرؼ أنيـ المرادكف مف السياؽ ك 

  .(ٔ)"اف كالقرابةبك األ
 .اآلية رغـ عدـ ذكر ذلؾ في اآلية استدؿ عمى المعنى مف خبلؿ سياؽ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   چ  :(ٕ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

األنعام:]چھ        ھ  ھ  ھ  ے          ے    ہڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

122]  
                                                           

 (.ٖٕ/ُالشككاني) (ُ)
 (.ِْٓ/ُ)تفسيره نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ينظر في( ِ)
 (.ُٕٗ/ُالشككاني) (ّ)
 (.َِْ/ُ) هتفسير الزمخشرم في  ينظر (ْ)
 (.َِٔ/ُالشككاني)( ٓ)
 (.َّْ/ّ)تفسيرهذكر المعنى أك نحكه ابف جرير في ( ٔ)
 (.ُُٖ/ِالشككاني ) (ٕ)
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اف نطفة كقيؿ معناه: كاف ميتا حيف ك ،اإلسبلـالمراد بالميت ىنا: الكافر أحياه اهلل ب" 
لى، ألف السياؽ يشعر بذلؾ لككنو في تنفير المسمميف عف أك ؿ ك كاأل ،فأحييناه بنفخ الركح فيو

 سياؽ ؿ بسببك ماؿ إلى القكؿ األ ".(ُ)اتباع المشركيف، ككثيرا ما تستعار الحياة لميداية كلمعمـ
 . اآلية

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  قكلو:"  [144األنعام:]چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ      کک      ک

كنسب  ،ال أحد أظمـ ممف افترل عمى اهلل كذبا فحـر شيئا لـ يحرمو اهلل :أم چڑ                 ژ  
لمعمة:  چ کڑ  ک  ک      کچ  كما فعمو كبراء المشركيف، كالبلـ في ،ميوذلؾ إليو افتراء ع

 چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     چكىك متعمؽ بافترل  ،ألجؿ أف يضؿ الناس بجيؿ :أم
، كىؤالء المذككركف في السياؽ داخمكف في ذلؾ دخكال  خذ ىنا بعمـك  أ .(ّ)"لياأك عمى العمـك

ال  أحياناأنو ى نو يأخذ غالبا بعمكـ المعنى حتألشككاني ا اإلماـكىذه سمة بارزة عند  ،المعنى
                                                                       .(ْ)يمتفت إلى السياؽ

 :االتفاق جوأو 
 السياؽ.  حد المعاني مف خبلؿأخذ أيف يميبلف إلى اإلمامكبل  -ُ
  ف عميو بالسياؽ.يمعنى مستدليذكراف  أحيانا -ِ
 :االختالف جوأو 
 البغكم فالسياؽ قميؿ عنده. اإلماـالشككاني ىنا كثيرا بخبلؼ  اإلماـتكسع  -ُ
 حد المعاني بسبب السياؽ.أالشككاني  اإلماـيرجح  أحيانا -ِ
 .كال يمتفت إلى السياؽ ،الشككاني المعنى العاـ اإلماـيأخذ  أحيانا -ّ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٕ/ٕتفسيره)(، كالقرطبي في ُّٔ/ِ)تفسيره النكت والعيونىذا المعنى الماكردم في  ذكر( ُ)
 .(ُٓٗ/ِ)الشككاني ( ِ)
 (.ّٕٔ/ْ)تفسيره ذكر المعنى أك نحكه أبك حياف في ( ّ)
 (.ّْٕ/ُ، كَُٔ/ُ) تفسيره مثالينظر في  (ْ)
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امين في التفسير باستنباط موجو االتفاق واالختالف عند اإلأ :المطمب الثالث
 لمعنىا

 :البغوي اإلمامعند  مثمةاأل :الً أو 
چ     :قكلو " [2الفاتحة:]چپ  پ  پ  پ چ  :(ُ)قال في تفسير قولو تعالى -ُ

 ،كفيو تعميـ الخمؽ -عزكجؿ -اهلللفظو خبر كأنو يخبر أف المستحؽ لمحمد ىك چپ  پ  
الثناء عميو  :الشكر عمى النعمة، كيككف بمعنى كالحمد يككف بمعنى ،قكلكا الحمد هلل :تقديره 

كحمدتو عمى  ،حمدت فبلنا عمى ما أسدل إلي مف النعمة :بما فيو مف الخصاؿ الحميدة. يقاؿ
عممو كشجاعتو، كالشكر ال يككف إال عمى النعمة، فالحمد أعـ مف الشكر إذ ال يقاؿ شكرت 

ف أذكر ىنا المعنى دكف  .(ِ)"كليس كؿ شاكر حامدا ،ؿ حامد شاكرفك ،فبلنا عمى عممو
 .ينسبو ألحد
ٿ    چ"[5الفاتحة:]چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :ّ))قال في تفسير قولو تعالى -ِ

فإف قيؿ: لـ قدـ ذكر  ،كعمى جميع أمكرنا ،نطمب منؾ المعكنة عمى عبادتؾ چٿ  
قبؿ فميذا يمـز مف يجعؿ االستطاعة  ،العبادة عمى االستعانة كاالستعانة تككف قبؿ العبادة؟

الفعؿ، كنحف بحمد اهلل نجعؿ التكفيؽ كاالستعانة مع الفعؿ، فبل فرؽ بيف التقديـ كالتأخير 
 .(ْ)"ثـ ذكر ما ىك مف تفاصيميا الن أك ة كيقاؿ: االستعانة نكع تعبد فكأنو ذكر جممة العباد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  :ٓ))قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

كاألرض بمفظ ،ات بمفظ الجمع ك اذكر السمچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ": [164البقرة:]
، كاألرضكف كميا مف جنس آخرالكاحد ألف كؿ سماء ليست مف جنس كاحد بؿ مف جنس 

كما ترل  ،ات سمكيا كارتفاعيا مف غير عمد كال عبلقةك اي السمكاحد كىك التراب، فاآلية ف

                                                           

 (.ِٓ/ُالبغكم) (ُ)
 (.ُٗ/ُ)تفسيره(، كالخازف في ّٓ/ُ)تفسيرهذكر ىذا المعنى كنحكه السمعاني في ( ِ)
 (.ْٓ/ُالبغكم )( ّ)
 (.ّٕ/ُ)تفسيره ذكر ىذا المعنى السمعاني في( ْ)
 (.ُٕٕ/ُالبغكم) (ٓ)



-262-
 

، كاآلية في األرض مدىا ،كالقمر ،فييا مف الشمس كسعتيا كما ترل فييا  ،كبسطيا ،كالنجـك
 .(ُ)"الجباؿ كالبحار كالجكاىر كالنباتمف األشجار كاألنيار ك 

ہ    ہ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ  :ِ))قال في تفسير قولو تعالى -ْ

﮲   ھہ ﮷       ﮳ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮶   قكلو :"[14األنعام:]چ﮴    ﮵ 
 ،: قؿ يا محمدىعال؟ كىذا حيف دعا إلى ديف آبائو، فقاؿ تچں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ تعالى: 

أم: خالقيما چڻ   ۀ  ۀ  چ  ،أغير اهلل أتخذ كليا، ربا كمعبكدا كناصرا كمعينا ؟
چ  چ  :ىتعال أم: كىك يرزؽ كال يرزؽ كما قاؿچ  ھہ  ہ    ہ  ہچ  كمبدعيما كمبتدييما،

 ﮳ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲چ  [5٧الذارٌات:]چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

﮴    چ بمعنى االستسبلـ ألمر اهلل، كقيؿ: أسمـ أخمص،  اإلسبلـيعني: مف ىذه األمة، ك  چ

 .(3)"چ﮷      ﮶چ يعني: كقيؿ لي كال تككنف،  چ﮵      
ٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ :ْ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

 ،المرض چې  چ بالشدة كالجكع،   چۉ  ې  چ " : [42األنعام:چې                   ې  
مف خبلؿ  ".(ٓ)كيخضعكف، كالتضرع السؤاؿ بالتذلؿيتكبكف  :أم چې  ې       چ كالزمانة، 

ف أنو ذكر معاني اآليات دكف أ يتضح -رحمو اهلل -ماـ  البغكم ت لئلكر ذالتي  مثمةاأل
، فقد تككف مف استنباطو لممعنى، أك أخذ المعنى مف غيره مف المفسريف، أك أخذ يسندىا ألحد

 .منو غيره مف المفسريف
 :الشوكاني اإلمامعند  مثمةاأل :ثانياً  
البقرة:]چچ  چ      ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :ٔ))الىقال في تفسير قولو تع -ُ

ىذا كبلـ مستأنؼ استئنافا بيانيا، كأنو قيؿ: كيؼ حاؿ ىؤالء الجامعيف بيف التقكل " [5
صمى اهلل عميو  -اف بالفرائض كاإليماف بما أنزؿ عمى رسكؿ اهلل اآلتيك  ،كاإليماف بالغيب

                                                           

 (.ُِٔ/ُ)تفسيرهذكر ىذا المعنى السمعاني في ( ُ)
 (.ُُّ/ّالبغكم)( ِ)
 (.ّٕٗ/ٔ)تفسيره( ، كالقرطبي في ُّٖ/ْ)تفسيرهذكر نحكه الثعمبي في ( ّ)
 (.ُّْ/ّ) البغكم( ْ)
 (.َُّ/ِ)تفسيرهذكر نحكه السمعاني في ( ٓ)
 (.ْْ/ُالشككاني) (ٔ)
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چٺ    ڀ  ٺچ ، چڄ  ڄ  ڄ  چ  فقيؿ:-السبلـ  ـعميي-كعمى مف قبمو مف األنبياء -كسمـ

 .(ُ)"إلخ، فيككف متصبل بما قبمو...
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ :(ِ)قال في تفسير قولو تعالى -2

المراد في اآلية: ال تفسدكا في األرض بالنفاؽ كمكاالة الكفرة  "[11البقرة:]چڱ  
لؾ فسد ما ، فإنكـ إذا فعمتـ ذالقرآفك  -صمى اهلل عميو كسمـ-كتفريؽ الناس عف اإليماف بمحمد 

في األرض بيبلؾ األبداف كخراب الديار كبطبلف الذرائع، كما ىك مشاىد عند ثكراف الفتف 
 ."كالصبلح ضد الفساد ،انيمف أدكات القصر كما ىك مبيف في عمـ المع چڳ      چ . وكالتنازع
ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :(ّ)قال في تفسير قولو تعالى -ّ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ    ٿٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ

أم: اذكر كقت قكؿ  "[260البقرة:]چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
نما كاف األمر بالذكر مكجيا إلى الكقت دكف ما كقع فيو مع ككنو المقصكد لقصد  إبراىيـ، كا 

كذا يقاؿ في سائر المكاضع الكاردة ، كىاألكلىالمبالغة، ألف طمب كقت الشيء يستمـز طمبو ب
آثره عمى غيره لما فيو مف االستعطاؼ  چٻ  چ  كقكلو: ،في الكتاب العزيز بمثؿ ىذا الظرؼ

 ".كجب لقبكؿ ما يرد بعده مف الدعاءالم
  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ :(ْ)قال في تفسير قولو تعالى -ْ

،استبعاد لصدكر الشؾ منيـ مع كجكد  چڦ    ڦ      ڦچ  قكلو:"[2األنعام:]چڦ  ڦ    ڦ    
المقتضي لعدمو: أم كيؼ تشككف في البعث مع مشاىدتكـ في أنفسكـ مف االبتداء كاالنتياء 
ما يذىب بذلؾ كيدفعو، فإف مف خمقكـ مف طيف، كصيركـ أحياء تعممكف كتعقمكف، كخمؽ لكـ 

ا، كعدتـ إلى ما كنتـ عميو مف ىذه الحكاس كاألطراؼ، ثـ سمب ذلؾ عنكـ فصرتـ أمكات
التي فارقتيا الجمادٌية، ال يعجزه أف يبعثكـ كيعيد ىذه األجساـ كما كانت، كيرد إلييا األركاح 

 ".بقدرتو كبديع حكمتو
ے  ۓ       ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵     ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  چ  :ٓ))قال في تفسير قولو تعالى -ٓ

معطكؼ عمى منفي مقدر أم ال تدعكف  چے  ۓ       ۓ  چ  قكلو:" [41األنعام:]چ﮺    
                                                           

 (.ِْٕ/ُ)تفسيره ذكر نحكه ابف جرير في( ُ)
 (.َٓ/ُ) الشككاني( ِ)
 (.ِِّ/ُ)المصدر نفسو (ّ)
 (.ُُّ/ِالمصدر نفسو ) (ْ)
 (.ُِّ/ِ)نفسوالمصدر  (ٓ)
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﮵       چ  ،غيره بؿ إياه تخصكف بالدعاء ﮴   فيكشؼ عنكـ ما تدعكنو إلى  :أم چ﮲  ﮳  
كتنسكف  :أم چ﮸  ﮹  ﮺      چ كشفو إف شاء أف يكشفو عنكـ ال إذا لـ يشأ ذلؾ. قكلو:

ف األصناـ كنحكىا ما تجعمكنو شريكا لو م :عند أف يأتيكـ العذاب ما تشرككف بو تعالى: أم
 ".سفبل تدعكنيا، كال ترجكف كشؼ ما بكـ منيا، بؿ تعرضكف عنيا إعراض النا

كؿ الشككاني يذكر المعاني كيكضحيا بالمغة ب اإلماـف أيظير  مثمةخبلؿ األمف 
 .                                                      فركعيا كيتكسع في ذلؾ

 االتفاق: جوأو 
لـ يككنا معتمديف عمى  -رحميما اهلل -يفاإلمامف أ تضح االسابقة  مثمةاألمف خبلؿ 

 ايميسير نما جمعا في تفا  النقكؿ مف تفاسير مف سبقيـ مف العمماء ك  أكالتفسير بالركاية فقط 
 :اآلتيفي اتفؽ اإلماماف بيف الركاية كالدراية ، كقد 

 اآلية. أكيف يذكراف المعنى العاـ لمكممة اإلمامكبل  -ُ
 .قكاؿ قكلييمااألجممة كيذكراف مف  ،قكاؿ لممفسريفأيذكراف عدة  حياناأ -ِ
 أحيانا  يذكراف أقكاؿ في التفسير دكف إسناده إلى قائمو خاصة اإلماـ البغكم. -ّ
 االختالف: جوأو 

الشككاني كثيرا في التفسير بالدراية خاصة في الجكانب المغكية بكؿ  اإلماـتكسع 
 .-رحميما اهلل تعالى -البغكم ماـ اإلمقارنة مع ما ذكر  فركعيا،
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 الخاتمة
كعة مف في ختاـ ىذا البحث ، كبعد دراسة مكضكعو ، فإف الباحث قد خرج بمجم

 برز تمؾ النتائج كالتكصيات ما يمي:النتائج كالتكصيات ، فمف أ
 أواًل : النتائج 

 في تفسير اإلماميف. القرآفتنكع عمـك  -ُ
 فييما. القرآفارة مباحث عمـك ف العممية كغز قيمة الكتابي -ِ
 اعتمادىما األكبر عمى التفسير بالمأثكر. -ّ
ف لـ يحمده الناس سيأتي مف يذكر فضمو. -ْ  إف مف أنعـ اهلل عميو بالتكاضع كا 
 تتو راغمة.مف زىد في الدنيا أ -ٓ
قد يعرض -صمى اهلل عميو كسمـ -قكؿ الحؽ كالسير عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو  -ٔ

 أف اهلل مع المؤمنيف.بتبلء، إال صاحبو لبل
كفي كؿ  ،كمكاف ،النماذج الطيبة مف سمؼ األمة ممكف أف تتكرر في كؿ زماف -ٕ
 المياديف.
ف لـ يترؾ  -ٖ يمكف لئلنساف أف يبمغ مرتبة عممية كبيرة إذا تحمى بالصبر كالتعمـ، كا 
 .كيياجر في طمب العمـ كطنو

ف اقتصر عمى كمنيـ م ،منيـ مف أقتصر عمى الركاية اعنك ثبلثة أالمفسركف  -ٗ
كىذا األخير ما تميز بو اإلماماف الجميبلف البغكم  ،النكعيف ، كمنيـ مف جمع بيفالدراية

 .-رحميما اهلل تعالى–كالشككاني 
عف األحاديث الضعيفة، ألف اإلماميف مف أىؿ حرصيما عمى اإلبتعاد -َُ

 الحديث.
كخاصة تكسط حجـ الكتابيف فيما ليسا بالطكيؿ الممؿ، كال بالقصير المخؿ،  -ُُ

 تفسير اإلاـ الشككاني، فيك مقرر دراسي في اليمف كبعض الدكؿ.
نما يقفاف حيث يحتجاف إلى الكقكؼ  -ُِ الكتاباف ليسا مجرد نقؿ لمف سبقيما، كا 

 مف النقد كالتحميؿ كاإلعتماد عمى الدليؿ.
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 : التوصياتثانيًا : 
 يكصي الباحث بما يمي:

 ماميف.القراءات عند اإل اؽ كاالختبلؼ فيرسالة مستقمة ألكجو االتف -ُ
 رسالة مستقمة ألكجو االتفاؽ كاالختبلؼ في أصكؿ التفسير عند االماميف.  -ِ
 ما يؤخذ مف الكتابيف في التفسير بالسياؽ، كمناسبة اآليات كالسكر. -ّ
 عدد حركؼ القرآف ككجكه إعجازه. -ْ
 األحرؼ السبعة في عند اإلماميف. -ٓ
 القرآفحتى يشمؿ كؿ مباحث عمكـ  حث،جزاء كالسكر التي لـ يشمميا البألتكممة ا  -ٔ

لـ يتناكليا الباحث، ألنيا في  القرآفألف ىناؾ بعض مباحث في عمكـ  في تفسير اإلماميف،
 .غير السكر التي اشتمؿ عمييا البحث أخرلسكر 

 ميف كصمى اهلل عمى نبينا محمد.لكالحمد هلل رب العا
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 الفيارس
 

 وتشتمل عمى :
 . القرآفية مرتبةن عمى سكر القرآنيات فيرس اآل -
 فيرس األحاديث النبكية مرتبةن عمى أحريؼ المعجـ . -
 . ؼ المعجـعمى أحري  مرتبةن  األشعارفيرس  -
 مرتبةن عمى أحريؼ المعجـ .فيرس األعبلـ  -
 فيرس المصادر كالمراجع مرتبة عمى أحرؼ المعجـ. -
 فيرس المكضكعات. -

 



-268-
 

 (1)القرآنى سور ية مرتبًة عمالقرآنفيرس اآليات 

 الصفحة رقميا اآلية م

 سكرة الفاتحة

 ِّٓ-ِّْ-ُُٗ-ْٗ-ّٗ-ِٗ ُ چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ   ُ

 ُِٔ-ِٓٓ-ِْْ-َِٖ-ْٗ-ٖٕ ِ چپ  پ  پ  پ   چ   ِ

 َُْ ّ چڀ  ڀ    چ   ّ

 ُِٕ-ُْٖ ْ چٺ  ٺ    ٺ     چ   ْ

 ُِٔ- ُٕٔ ٓ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   ٓ

 ِِِ-ُِٕ-ُُٕ-ُْٕ ٔ چٹ   ٹ  ٹ  چ   ٔ

ٕ  
 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ 

 
ٕ 

ُْٕ-ُْٖ-ُُٕ-ُٗٓ-َِٖ-
َِٗ 

 سكرة البقرة

 ِِِ-َُِ ُ چٱ    چ   ٖ

 ُِْ-ِِِ-ُِٗ-ُُُ ِ چڀ   ڀ      پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ   ٗ

 ِٓٓ-ُُٓ ّ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ   َُ

 ِِٔ ٓ چڃ   چ  چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ   ُُ

ُِ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ             ٱ     ٻ  ٻ   چ 

 چڀ    
ٔ َُٕ-َِْ 

ُّ  
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  چ 

 چڃ     
ٖ ْٓ-ُِٕ 

 َُٔ ٗڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  چ   ُْ
                                                           

 ( ذكرت أكؿ اآلية أك مكطف االستشياد.ُ)
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 الصفحة رقميا اآلية م

 چڇ 

ُٓ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

 چک         ک 
َُ ُٕٗ 

ُٔ  
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

 چ   ڱ  
ُُ ِْْ-ِّٔ 

ُٕ  
ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  چ 

              چ﮲   ﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷    ﮸     ۓۓ

ُّ 

 
ُِٗ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ   ُٖ

 چی  ی           ی  
ُٔ ِْٔ 

ُٗ  
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    
ُٕ ُِٔ-ِٖٓ 

 ُٓٗ-ُِٔ ُٖ چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ   َِ

ُِ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

چ  چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

 چچ  
ُٗ ُِٖ-َِٖ 

ِِ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ 

  گک    ک  ک  ک  گ  گ   ڑژ  ژ  ڑ

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ    
َِ ُِٖ 

ِّ  
ۀ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ 

 چۀ  ہ  
ُِ َُُ 

ِْ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  چ 

 چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ    
ِّ ُُْ-ُِْ 
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 الصفحة رقميا اآلية م

ِٓ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  چ 

 چىئ  يئ       مئحئ
ِْ ُُْ-ُِْ-َِٗ 

ِٔ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 چ ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ
ِٓ ُِّ-ُِٕ-ِِْ 

ِٕ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ    چ 

 چ  ڌڌ
ِٔ ٖٗ-ُّْ-ُّٔ-َِّ-ِّْ 

ِٖ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     چ 

﮳      ﮴  ﮵  ﮶ ﮲   ﮹     ﮷ۓ  ۓ  ﮸ 

 چ﮺     

ِٕ 
 
 

ُِّ 

ِٗ  
ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 چې  ې  ې  ى  ى  ائ  

 
ِٖ 

ُُٓ 

   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ   َّ

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  
َّ ّٗ 

ُّ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    
ُّ ِِّ 

ِّ  
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 چے  ۓ  ۓ  ﮲   
ّْ ِٓٗ 

ّّ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ 

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     
ّٓ ُٕٔ-ُِٕ 

ّْ  
ۇئ  ۇئ      وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ 

 چىئ  ىئ  ىئ      ی      ېئ  ېئ  ېئ   ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ
ّٔ ُِٕ-ُّٖ-َِٗ-َُِ 
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ّٓ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ّٖ ُُٓ-ُْٗ 

ّٔ  
﮸        ﮳ۓ  ۓ  ﮲چ  ﮷      ﮴  ﮵  ﮶   

 چ
ْٓ ِْٕ 

ّٕ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

 چٿ  ٿ  
ْٗ ِٖٓ 

ّٖ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 چچ  چ     
ُٓ ُُٔ-ِِٖ 

ّٗ  
﮳         چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

 چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     
ٓٓ ُِٖ 

َْ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

 چ   ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ
ٖٓ ُّٕ 

ُْ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

 چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    
ِٔ ُٖٔ-ِْٕ 

ِْ  
ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

 چگ  گ    
ٔٓ ُّٕ 

ّْ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چ 

 چٺ                 ٺ  ٺ  ٺ  
َٕ ُِٓ 

ْْ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ       ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

 چ
ِٕ ِْْ 

 ِِٗ ّٕک     ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ  ڑچ   ْٓ
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 چگ  گ  گ    

ْٔ  
  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ 

 چھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ
ْٕ ِْٗ 

ْٕ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 

 چٿ  ٿ    
ٕٖ َِٗ 

ْٖ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 چ   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ٕٗ ْٖ 

 ْٖ َٖ چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ   ْٗ

َٓ  
ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  چ 

 چہ   ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ۀ
ُٖ ُٖٖ 

ُٓ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

 چۅ   ۅ    
ّٖ ُْٖ-ُٔٔ-ُِٖ 

ِٓ  
  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ 

 چ  ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶
ٖٕ ُٗٓ 

 ُٕٔ-ُْٕ ٖٖ چائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىې   ې  ىچ   ّٓ

ْٓ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ 

 چ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
َٗ ُٕٗ 

ٓٓ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ 

 چ     ېۅ  ۉ  ۉ
ّٗ ِْٖ 

ٓٔ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 
ٖٗ ُٕٖ 

 ُٕٔ ََُۋ  ۋ     ۅ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ   ٕٓ
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 چۅ    

ٖٓ  
پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 چڀ  ڀ  ڀ      ٺ  
َُِ ُْٕ-ُْٖ-ُٔٔ-ُُٗ 

ٓٗ  
ى     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ 

 چ  ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
َُٓ ُُّ 

َٔ  
ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  
َُٔ ُٖٕ-ُٗٗ 

ُٔ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ 

 چ  ڇچ  ڇ  ڇ
ُُْ ِْٗ 

ِٔ  
ں  ں    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ 

 چڻ  ڻ     
ُُٓ ُُِ 

ّٔ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 چۓ  ﮲ ﮳       ۓے
ُُٔ َُٖ 

ْٔ  
جب  حب  خب  مب    يئی  جئ   حئ  مئ  ىئچ 

 چىب      
ُُٗ َُٔ 

ٔٓ  
  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ 

 چڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   
ُُِ ْٓ 

ٔٔ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

 چک  ک       
ُِِ ِِّ 

ٕٔ  
ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 چ  ىې
ُِٓ ّٖ-ُّٗ 

 ِّٓ َُّک    کڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ   ٖٔ
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 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       گک  گ  گ

ٔٗ  
پ  پ  ڀ  ڀ           پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 چٺ  ٺ       ٺ  ٺ       ڀڀ
ُّٓ َِْ 

َٕ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ 

 چۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴    
 

ُّٗ 
ُٖٔ 

ُٕ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ 

 چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ُّْ 

ّٗ-ُٕٖ-ُٕٗ-ُُِ-ُِْ-
ِْْ 

ِٕ  
ڻ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

 چ ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہۀ
ُْْ 

 
ُُِ 

ّٕ  
پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پچ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ُْٔ ِٓٗ 

ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ   ْٕ

 ُّٓ-ِّٓ َُٓ چں  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  

ٕٓ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ 

 چڤ   ڤ        ڤٹ  ٹ
ُٓٓ ُُُ 

ٕٔ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ 

 چ      ڳک  گ  گ  گ  گ   ڳ
ُٖٓ َْ 

ٕٕ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ 
ُْٔ ُِٔ 

ٕٖ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

 چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڎ       ڎ
ُٔٓ َُٔ-ُٕٗ-ُٖٗ 
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ٕٗ  
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 

 چ    ٺٺ
َُٕ َُٕ 

َٖ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ  ڄ
ُُٕ ُِٗ-ِْٖ 

ُٖ  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ 

 چ  ڳگ  گ    ڳ  ڳ
ُّٕ ُُْ-ُْٖ-ِِٖ 

ِٖ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅچ 

 چائ  ەئ  ەئ      ائې  ې     ى  ى
َُٖ َُٖ-ُِِ 

ّٖ  
ىئ    ىئ    ىئوئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئچ 

 چی  ی   
ُُٖ ُِّ 

ْٖ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      چ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀڀ
ُِٖ ُِّ-ُْٕ-ِٓٗ 

ٖٓ  
ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ    ڄڄ  ڄچ 

 چ  ڇڇ چ   چ  ڇ 
ُْٖ 

َُٓ-ُُِ-ُِّ-ُِْ-ُُٖ-
ُٖٔ 

ٖٔ  
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

 چ  ۀں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ُٖٓ ِّ-َُٓ-ُُُ-ُُِ-ُُٕ 

ٖٕ  
ۇئ  ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ

 چىئ    
ُٖٔ َُُ-َُٖ 

ٖٖ  
پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ 

 چ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ
ُٖٕ ُْ 

 ُٖٗ-ُّٖ-ُُِ ُٖٗ چ  ﮷﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓے   ے  ۓ  چ   ٖٗ
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َٗ  
ېئ      ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئچ 

 چىئ  ىئ  ىئ  ی     
َُٗ ْٔ-ٖٓ-ٓٗ-ُِّ-ُِْ 

 ُِّ-ُِِ-ُُِ ُُٗ چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   ُٗ

 ُِّ ُْٗ چ  ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ   ِٗ

 ِِٗ-ُِٖ-ِٓ ُٓٗ چ ہہ      ہ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہچ   ّٗ

 ُٔٔ-َُٓ-َُٗ ُٔٗ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ   ْٗ

ٗٓ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ٻٱ  ٻ   ٻچ 

 چ  ٺڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
ُٕٗ ُُِ-ِْٓ 

ٗٔ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

 چچ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چ  چ      ڃ   
َِْ ُُٖ 

ٕٗ  
﮴  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ 

 چ﮹    ﮺  ﮻  ﮼       ﮸﮵  ﮶  ﮷
َِٖ ِٓٓ 

ٖٗ  
ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ 

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی     ىئېئ  ېئ  ېئ
َُِ َُٖ 

ٗٗ  
  ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 چ ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ُِِ ُٖٔ 

ََُ  
ى  ى  ائ         ائ    ېۉ  ې  ې   ې  چ 

 چ   ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ
ُِٗ ُُِ-ُِْ 

َُُ  
ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

 چ  ڑ  ڇچ  چ  ڇ
ُِِ ُُّ-ُُْ-ُِّ 

َُِ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ 

 چ  ﮸  ۓھ  ھ  ے  ے   ھھ
ِِِ ُُٔ-ُٗٔ 
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َُّ  
   ائى  ائ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 چۆئ  ۆئ        ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
ِِّ ِٖٓ 

 ِّٓ-ُُّ-ْٗ ِِٖ چ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ   َُْ

َُٓ  
ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ےھ  ھ   ھ  ے  ھ  چ 

 چ  ﮼﮶   ﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮵﮴
ِّّ َُٗ-ُٖٗ 

َُٔ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  چ 

 چ  چڃ  ڃ  ڃ
ِّٓ ِّٓ-َِٓ 

َُٕ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

 چ  ےھ  ھ
ِّٔ ُْٕ 

َُٖ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ 

 چې  ى  ى  ائ  
ِّٕ ُِِ 

َُٗ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  چ 

 چپ  
ِّٖ ُِّ-ُُٖ 

َُُ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 

 چ ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
َِْ ُِْ-َِْ 

ُُُ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   چ 

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       وئەئ
ِْٓ ُُٔ-ُٗٔ 

ُُِ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 

ٹ   ٹ    ٹڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 چ  ڦڤ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ِْٔ َُُ-ُُٕ-ِّٔ-ِّٕ 

ُُّ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    چ 

 چپ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ِْٗ َِْ 
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ُُْ  
   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چ  ٺٺ  ٺ  ٺ
ِّٓ ِِْ 

ُُٓ  
ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ 

 چں  ڻ  ڻ      ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
ِْٓ ُِٔ-ُٖٕ 

 ُِْ-ُُٗ-ُّٕ-ُٕٔ-ُْٕ ِٓٓ چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ   ُُٔ

 ِِْ-ُِْ ِٔٓ چ ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ   ُُٕ

ُُٖ  
ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 چ  ﮲ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ہ   ہ  ھ
ِٓٗ ُّٕ-ُْٗ-ِْٓ 

ُُٗ  
ڀ  ڀ      پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 چ ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ
َِٔ ِْٓ-ِّٔ 

َُِ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   چ 

 چ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
ُِٔ ُّٕ-ُّٖ 

ُُِ  
ٴۇ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ 

 چۋ  ۋ    
ِّٔ ُِْ 

ُِِ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  چ 

 چ  ۆئى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
ِْٔ ُُّ 

ُِّ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

 چپ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  
ِٔٓ ُِّ-ُٗٔ 

ُِْ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  
ِٔٔ 

 
ُِّ-ُِٖ-َِِ 

 ُٓٗ ِٕٔگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ   ُِٓ
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 چڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   

ى  ائ  ائ  ەئ     ىې  ې  ې  ېچ   ُِٔ

 چۆئ      ۈئ  ۈئ      ۇئ  ۆئ   ۇئەئ    وئ  وئ
ِٔٗ ُٕٓ-َِِ 

ُِٕ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

 چڀ  ٺ    ٺ  ٺ      ڀڀ
َِٕ 
 

ُُٓ 

ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ   ُِٖ

 چ    ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ

 
ُِٕ 

ُٕٔ-ُِٗ 

ُِٗ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

 چہ  ہ  ہ  ھ  
ِّٕ ُٖٓ-ِْٔ 

َُّ  
پ  پ   پ  پ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 چ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ
ِٕٓ ُّٕ-ُّٖ 

ُُّ  
وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ 

 چۈئ  ۈئ         ېئ       ۆئۆئ
َِٖ 

 
َُٗ-َُٓ-ُْٖ 

ُِّ  
ی  جئ  حئ           مئ  ىئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ 

 چيئ  جب  حب   خب   
ُِٖ َٔ-ٔٔ 

ُّّ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 چ  ٺٺ  ٺڀ  ڀ    ڀڀ
ِِٖ ُُِ-ُٕٕ 

 ُُٗ-َُٓ-ُِِ ِّٖ چ   ڀٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  چ   ُّْ

ُّٓ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ 

 چ  ڈڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ
ِْٖ َُٔ-ُِِ-ُِْ 
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 الصفحة رقميا اآلية م

ُّٔ  
ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

 چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ِٖٓ ْٗ-ُِّ-ُٗٗ 

ُّٕ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

 چ      ېۉ
ِٖٔ ُُُ 

 سكرة )آؿ عمراف (

ُّٖ  
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

 چ  ۀڻ   ڻ  ڻ
ٕ ٖٗ 

 َُٔ ِٖ چ  ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   ُّٗ

 َُٔ ِٗ چ جبىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئچ   َُْ

 ُٕٓ ْٕ چ ٿٺ  ٺ  ٺچ   ُُْ
 

 سكرة ) النساء(

ُِْ  
پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٕ 

 

ُِِ 

 ُْٕ ُُ چ  ڳگ  گ   گ  ڳچ   ُّْ

 ُْٕ ُِ چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     چ   ُْْ

ُْٓ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 

 چ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ٔٗ 
 

َِٖ-َِٗ 

 ِٓ ُِٓ چں  ں  ڻ          ڻ  چ   ُْٔ

 سورة المائدة
 ُُٕ ّ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ   ُْٕ
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ُْٖ  
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ى  ائ  ائچ 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   
ٓ 

ُُّ 

 َِٖ َٔ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ   ُْٗ

 َِٖ ٕٕ چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   َُٓ
 سورة اإلنعام

ُُٓ  
  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ 

 چڦ  ڦ    ڦ  
ِ 

ِّٔ 

ُِٓ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  چ 

 چ   ې       ې   ې  ى        ى  ائ 
ٕ 

ْٔ 

ُّٓ  
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ 

 چىئ     
ٖ 

َٓ 

ُْٓ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 چپ  
ٗ 

َُٓ 

 ِِٔ-ُِٓ ُْ چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ   ُٓٓ

ُٓٔ  
ائ  ەئ   ەئ      ائې  ې  ې  ې  ى   ىچ 

 چ
ُٔ 

ُٖٓ 

ُٕٓ  
ٺ  ٺ    ٺ     ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 چ  ٹٿ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 
ُٗ 

ُٖٕ-ِِٗ 

 ُِْ َِ چ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍچ   ُٖٓ
 ُٕٕ ِّ چہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳        ﮴     چ   ُٗٓ

َُٔ  
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېۉ  ې  ې  ېچ 

 چ    ۇئوئ  ۇئ
ِٓ 

َِٓ 

ُُٔ  
يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  چ 

 چحص  مص  جض  حض      
ِٕ 

َُٔ 

 ُّژ  ڑ    ڑ  ک      ک    ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ   ُِٔ
 

ِّّ 
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 چک  ک  گ  گ  گ  گ    

ُّٔ  
ہ  ہ     ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ 

 چے  ے        ھھ
ِّ 

ِْٔ 

ُْٔ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  چ 

 چڎ  ڈ  ڈژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڇ
ّٖ 

ُِِ 

ُٔٓ  
﮹     ے  ۓ       ۓ  ﮲  ﮳چ  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷ ﮸   

 چ﮺    
ُْ 

ِّٔ 

ُٔٔ  
ٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 چې  ې         
ِْ 

ِِٔ 

ُٕٔ  
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ 

 چحئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت
ْْ 

ِْٔ 

ُٖٔ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 

 چڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ْٔ 

ِِْ 

 ْْ ُٓ چ  ېې  ې    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ   ُٗٔ

َُٕ  
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     چ 

 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ    ىئىئ
ِٓ 

ُْ-ْْ 

ُُٕ  
گ  گ     گ       کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ
ٓٔ 

ُْٖ-ِّٖ 

ُِٕ  
ہ  ہ  ھ     ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 چ    ھھ  ھ
ٕٓ 

َُٖ-ُٖٖ 

ُّٕ  
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

 چې  ى  ى     ېې
ٖٓ 

َِٗ 

 ُِٓ-ُِٓ ٗٓ چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   چ   ُْٕ

ُٕٓ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  چ 

 چ  يئحئ  مئ  ىئ
ٖٔ 

ِِٓ 
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ُٕٔ  
ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 چٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ٹٹ
َٕ 

َِّ 

ُٕٕ  
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

 چں     ڱ  ڱ  ڱ  ں
ُٕ 

ُّّ-ُِٖ-ُُِ 

ُٕٖ  
ائ    ائې  ې    ې  ې  ى  ىچ 

 چ  ۆئۇئ  ۇئ  وئەئ  ەئ    وئ
ّٕ 

ُُِ 

ُٕٗ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     چ 

 چڀ  ڀ    
ِٖ 

ُِِ-ُِٓ 

َُٖ  
ٿ  ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ 

 چٹ    ڤ  ڤ  ڤ        ٹٹ  ٹ
ّٖ 

ِِٓ 

ُُٖ  
ڳ  ڳ  ڳ     گک  گ  گ  گچ 

 چڳ   
ٖٔ 

ُٖٗ 

ُِٖ  
ڻ    ڻ  ڻ     ںں ڱ  ڱ  ڱ چ 

 چڻ  ۀ    
ٖٕ 

ِٓٔ 

 ِْٓ َٗ چ  ۆئۇئ  ۆئچ   ُّٖ

ُْٖ  
   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ 

 چ
ُٗ 

ٖٔ-َٕ-ُِِ 

 ُُٔ-َٕ ِٗ چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   ُٖٓ

ُٖٔ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ 

 چ  ﮲ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ
ّٗ 

َٕ 

ُٖٕ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 چ   یىئ  ىئ  ی
ْٗ 

ُُٓ-ُٕٔ 
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ُٖٖ  
ک     کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 چک  گ  گ  گ    
ٖٗ 

َِٖ-َُِ-ُِٗ 

ُٖٗ  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     چ 

 چڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 
ٗٗ 

ُّٗ 

َُٗ  
ڀ  ڀ  ڀ      پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ 

 چٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ           ٺڀ
َُِ 

ِْٔ 

ُُٗ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ 

 چژ     
َُٓ 

ُّٖ 

ُِٗ  
ۆئ    ۇئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ          ی  ی  ی    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 چ
َُٗ 

ُٕٓ-ُّٖ-ِْٓ 

ُّٗ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ    چ 

 چڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ      
ُُُ 

ٔٗ-ُِٔ 

ُْٗ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ           ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 چچ  چ  چ           ڇ    
َُِ 

ِِّ 

ُٗٓ  
ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   چ 

 چ  ہڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
ُِِ 

ِٓٗ 

ُٗٔ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

 چ  ېئۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ
ُِْ 

ْٕ 

ُٕٗ  
 ُِٓ چ  پپ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 

ُٕٕ-ُٖٔ-ُِِ-ِّٕ 

 ُُٖ ُِٖ چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   ُٖٗ
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ُٗٗ  
ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ 

 چۀ  ہ    ہ  ہ  
ُُْ 

ٖٔ-ُٕ-ُُُ-ُِْ 

ََِ  
ڄ  ڄ     ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ 

 چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
ُْْ 

َِٔ 

 ِْٔ ُْٔ چ  ائۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ   َُِ

َِِ  
ۆ  ۈ   ۈ       ۆڭ  ۇ  ۇۓ    ڭ  ڭ  ڭ    چ 

 چ ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ
ُُٓ 

ٖٔ-ٖٗ-َُُ-َُِ-ُُْ-
ُِْ 

 ِِّ ُِٓ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ   َِّ

َِْ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  چ 

 چڳ  ڳ  ڳ 

ُْٓ 

 

ُْٖ-ُٕٓ 

َِٓ  
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ 

 چ  ٺڀ  ڀ  ٺ
ُٖٓ 

 

َُِ-ُِّ 

َِٔ  
  ڌ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ     
ُٓٗ 

ُُِ-ُْٗ 

َِٕ  
گ  ڳ  ڳ    ڳ    گک  ک  ک  ک  گ  گچ 

 چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    
َُٔ 

ُِٓ 

 ِٔٓ-ُٖٔ ُِٔ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ   َِٖ

َِٗ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۇئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئچ 

 چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۈئ  ۈئ   ېئ
ُْٔ 

ُُْ 

 ورة األعرافس

 ُِْ ُِ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ چ   َُِ

 ِّٓ ُِٕ چ  ںڱ  ڱ  چ  ُُِ
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 ُٕٔ ُِٗ چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ   ُِِ

 سكرة األنفاؿ

ُِّ  
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ 

 چ   ېې
ِْ 

ّٕ 

ُِْ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
ِّ 

َُِ 

 سورة التوبة

ُِٓ  
  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ہچ 

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ ﮴   ے

 چ  ﮶﮵
ٓ 

ُُِ-ُِِ 

 َِٓ ُٖ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   ُِٔ

ُِٕ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

 چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ 
ِٗ 

ُُِ 

ُِٖ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   چ 

 چ  ۀڻ  ڻ  ۀ
َّ 

ُُّ 

ُِٗ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  چ 

 چڈ  ژ  
ّْ 

ِْٕ 

 ِْْ ّٖ چڇ   چ   َِِ

 ُُِ َٔ چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ   ُِِ

 ِْٕ ِٔ چٻ  پ  پ   پ  پ    چ  ِِِ

 سكرة يكنس

 ُّْ ّٖڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭچ    ِِّ
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 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ     

 ٖٗ ََُ چڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ   ِِْ

 سكرة ىكد

ِِٓ  
ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     ٻٱ   ٻ   ٻچ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ     
ُّ 

ُِْ-ُّْ 

سورةٌوسف

 َِٖ ٔٔ چ  گک        ک  ک  کچ   ِِٔ

 ِْٖ-ُِٗ ِٖ چڱ  ڱ  چ   ِِٕ

 سكرة الحجر

 ِْٓ ِٔ چڭ  ڭ  ڭ      چ  ِِٖ

 ِٗ-ٓٔ-ّٔ-ْٓ ٕٖ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     چ   ِِٗ

 سكرة اإلسرل

 َُُ-ٖٗ ِّ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       چ   َِّ

ُِّ  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ    ٹ   ٹ  ٹ
ٖٖ 

ُِْ-ُّْ 

 َُِ ِٗ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        چ   ِِّ

 ِّ ُُُ چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  چ   ِّّ

 سكرة الكيؼ

 ِْٕ ّّ چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ   ِّْ

ِّٓ  
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  چ 

 چڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ
ٕٕ 

ِْٗ 

 ُِٕ َُُ چحج    مج  جح     چ   ِّٔ
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 سكرة األنبياء

 ِْٓ ٓٗ چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    چ   ِّٕ

ِّٖ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    چ 

 چھ   ھ  ھ  
ٖٗ 

َِٗ 

 سكرة الحج

 ٗٓ ّٗ چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   ِّٗ

 َِٗ-ُُٖ ِٓ چک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  چ   َِْ

ُِْ  
پ  پ      پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ّٕ 

ُّْ 

 

 سكرة المؤمنكف

ِِْ  
ٿ  ٿ    ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 چٿ          ٿ  ٹ  ٹ 
ُٗ 

ِّٓ 

 سكرة الفرقاف

 َِٗ ٔٔ چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ   ِّْ

 َِٗ ٕٔ چۋ  ۅ  ۅ    ۋۈ   ٴۇچ   ِْْ

 سكرة الشعراء

 ِِِ ِّ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ         چ   ِْٓ

 ِِِ ِْ چچ               چ      چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ   ِْٔ
 سكرة القصص

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    چ   ِْٕ

 چې  ې    

ْٗ ُِْ 

 ِْٖ-ُِٗ ٕٔ چڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    چ   ِْٖ
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 سكرة العنكبكت
 ُْٕ ٖ چ  ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺچ   ِْٗ
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        چ   َِٓ

 چ  ژڎ     ڈ  ڈ

ُْ ُّٓ 

 سكرة لقماف
ڦ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   ُِٓ

 چڄ    ڄ  ڄ    

ُّ ُِِ-ُِٓ 

 سكرة األحزاب
 ُِٕ-ُُٖ-َُٗ ّْ چجث  مث  ىث  چ   ِِٓ

 ُِِ-ُُّ-َُْ ْٗ چ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گچ   ِّٓ

 سكرة سبأ
 َِٖ ُّ چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ      ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئچ   ِْٓ
 َُِ ِٗ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ     چ   ِٓٓ

 ِّٖ َٓ چ  ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺچ   ِٔٓ

 سكرة فاطر
ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  چ   ِٕٓ

 چ   ڳڳ

ُْ َُّ-ِْٖ 

 سكرة يس
 ُّٔ ٖٕ چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ چ   ِٖٓ

 سكرة الزمر
 ِٖٓ ّّ چ       ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ    ِٗٓ

 سكرة غافر
 ٕٗ ُ چٿ  چ   َِٔ
 ٕٗ ِ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      چ   ُِٔ
 َُُ َٔ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ   ِِٔ
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 سكرة الشكرل
 ُْٕ ُّ چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  ِّٔ

 سكرة الدخاف
 ّٓ-ّْ-ِّ ّ چڀ  ڀ     ٺ    ڀپ  پ  پ  پ        ڀچ   ِْٔ

 سكرة الجاثية
 ُُٖ ِٗ چائ  ائ          ەئ   ەئ  وئ             وئ    چ   ِٓٔ

 سكرة محمد
 ُِٕ َِ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ   ِٔٔ

 سكرة الذاريات
 ِِٔ ٕٓ چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ   ِٕٔ

 سكرة الكاقعة
 ُّٔ ِِ چڤ  ڤ   چ   ِٖٔ
 ُّٔ ِّ چڦ  ڦ          ڦ    چ   ِٗٔ
 ِّ ٕٓ چی  ی       ی  ی        چ   َِٕ

 سكرة المجادلة
 ُْٕ ّ چ  کژ  ژ  ڑ  ڑچ   ُِٕ

 سكرة الحشر

گ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ   ِِٕ

 چ  گگ     گ

ُِ ِْٗ 

 سكرة الجمعة                                                 

 ُِٕ ٓ چ     گک               گ     گ  گچ   ِّٕ

 سكرة المنافقكف

 ُُٖ ُ چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ    چ   ِْٕ

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     چ   ِٕٓ

 چۈ    

ّ ُِٕ 
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 سكرة الطبلؽ

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ   ِٕٔ

 چې  ې   

ْ ُُّ 

 سكرة التحريـ

 ّٗ ٓ چہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓچ   ِٕٕ

 سكرة الممؾ

 ُُِ                 ٖ چڭ   ڭ      ڭ      چ  ِٖٕ

 سكرة الجف

 ِّٔ ُٔ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ   ِٕٗ

 سكرة القيامة

 ِْٓ ّّ چژ  ڑ  ڑ    ک  ک       چ   َِٖ

 سكرة الشمس

 ِْٓ َُ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ   ُِٖ

 سكرة القدر

 ّٓ-ّْ-ِّ ُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ   ِِٖ

 سكرة البينة

 ُُّ ُ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ   ِّٖ
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 فيرس األحاديث النبوية مرتبًة عمى أحُرف المعجم .     

 الصفحة ديثالحطرف  م

 ْٖ اجتمعت ييكد يكما فخاصمكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ُ

 ُُْ أحؿ لنا ميتتاف كدماف ِ

 ُٔ ابف شياب        عيدا بالعرش آية الربا كآية الديف                  القرآفآخر  ّ

 َٔ عمر بف الخطاب                           آخر آية أنزليا عمى رسكلو آية الربا  ْ

 َٔ ابف عباس       آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آية الربا     ٓ

 َٔ ابف عباس              عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ القرآفآخر آية نزلت مف  ٔ

 َْ چ  ڳ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ أرأيت قكؿ اهلل:  ٕ

 َٖ أعطيت ىذه اآليات مف آخر سكرة البقرة مف كنز تحت العرش ٖ

 ٖٖ صحابوفإنو يأتي يـك القيامة شافعا أل القرآفاقرؤكا  ٗ

 ٖٕ القرآفأال أخبرؾ بأفضؿ  َُ

 ّّ الشعبي    أما كاف ينزؿ في سائر الشيكر                                       ُُ

 ٖٖ إف اهلل أعطاني فيما مف بو عمي فاتحة الكتاب ُِ

 ٕٓ إف اهلل تعالى كتب كتابا قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض بألفي عاـ ُّ

 َُٕ ليذه األمة ما حدثت بو أنفسياإف اهلل غفر  ُْ

 ُُٓ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر امرأة ثابت بف قيس أف تتربص حيضة ُٓ

 ْٖ أف الييكد كانكا يقكلكف مدة الدنيا سبعة آالؼ سنة ُٔ

 ْٔ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما شكا إلى خديجة ما يجده ُٕ

 ُُٗ كعائشة أبي                           كرة البقرة أف سكرة األحزاب كانت تعدؿ س ُٖ

 َٔ ابف عباس        نزكال آية الربا                              القرآفإف مف آخر  ُٗ

 ُٖ طالب أبيعمي بف                   خمسا خمسا، كمف حفظو خمسا القرآفأنزؿ  َِ

 ٗٔ ابف عباس                              أنزلت سكرة األنعاـ بمكة ليبل جممة     ُِ



-2٢3-
 

 الصفحة ديثالحطرف  م

 ّّ أنزلت صحؼ إبراىيـ عميو السبلـ في ثبلث لياؿ ِِ

 ُٖ بف الخطاب عمر                                      القرآفاألنعاـ مف نكاجب  ِّ

 ٕٕ أنو أتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ أقبؿ راجعا مف عنده، فمر عمى قـك ِْ

 ُٔ ابف المسيب     بالعرش آية الديف                     القرآفأنو بمغو أف أحدث  ِٓ

 ُِٗ ابف عباس          إنو ما كاف مف مستكدع في ظيرؾ فيستخرجو اهلل عز كجؿ ِٔ

 ٖٓ أبك العالية  أنيا أكؿ آية نزلت في القتاؿ بالمدينة                               ِٕ

نما أحمت لي ساعة مف نيارإنيا لـ ت ِٖ  ُُِ حؿ ألحد قبمي، كا 

 ٗٓ عكرمة             أكؿ سكرة أنزلت بالمدينة سكرة البقرة                       ِٗ

 ٕٓ أم آية مف كتاب اهلل أعظـ َّ

 ْٕ اآليتاف مف آخر سكرة البقرة مف قرأ بيما في ليمة كفتاه ُّ

 ٖٗ كذركتو القرآفالبقرة سناـ  ِّ

 ّٕ بينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعنده جبريؿ إذ سمع نقيضا فكقو ّّ

 َٖ بينما ىك يقرأ مف الميؿ سكرة البقرة ّْ

 ٖٖ تعممكا سكرة البقرة فإف أخذىا بركة كتركيا حسرة ّٓ

 َُِ تمؾ سكرة رفعت تبلكتيا ّٔ

 ِٓ أبك أيكب                   خرج صؼ عظيـ مف الركـ فصففنا ليـ صفا عظيما ّٕ

 َٓ دعا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكمو إلى اإلسبلـ ككمميـ فأبمغ ّٖ

 ٓٔ رف  إبميس حيف أنزلت فاتحة الكتاب ّٗ

 ٗٔ جممة كاحدة                                 ابف عباسمكية نزلت بسكرة األنعاـ  َْ

 َٖ القرآفسكرة البقرة فييا آية سيدة آم  ُْ

 ُِِ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف شرح الصدر، فقاؿ: نكر يقذفو اهلل سئؿ ِْ

 ُِٓ سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف قكؿ اهلل كسع كرسيو ّْ
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 الصفحة ديثالحطرف  م

 ْٗ سئؿ عف قراءة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: كانت قراءتو مدا ْْ

 ِّ  چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  سئؿ عف قكلو عز كجؿ ْٓ

 ُِٕ عمي                                                                                                       الصراط المستقيـ كتاب اهلل ْٔ

 ْٗ  صميت خمؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأبي بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنيـ ْٕ

 ُِٕ چٻ   ٱ  ٻ     ٻ  ٻ چ  ضربو اهلل مثبل لممنافؽ ْٖ

 ْٗ  طمقت عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يكف لممطمقة عدة ْٗ

 ُِّ طمكع الشمس مف مغربيا َٓ

 ٕٖ الشعبي                                                                          القرآف بأساس عميؾ ُٓ

 ٕٖ يحيى بف عبداهلل                                               تسأؿ الكافية عف ِٓ

 ٖٕ فاتحة الكتاب شفاء مف كؿ سقـ ّٓ

 ِٗ ابف عباس       فذخرىا لكـ فما أخرجيا ألحد قبمكـ                              ْٓ

ُ عمر                چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  چ  فيـ تركف ىذه اآلية نزلت ٓٓ ِّ 

 ِْ چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  ... نا نزلت ىذه اآليةفي  ٔٓ

 ُِْ قاؿ: عدال ٕٓ

 ْٗ البسممة في أكؿ الفاتحةقرأ  ٖٓ

 ُْٗ قرأ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمف تبع ىدل بتثقيؿ الياء كفتحو ٗٓ

 ُْٗ بالزام ننشزىاقرأ كيؼ  َٔ

 ْٕ قسمت الصبلة بيني كبيف عبدم نصفيف ُٔ

 ّٗ بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف رضي اهلل عنيـقمت كراء أبي  ِٔ

 ُّّ ابف عباس      كالذم استيكتو الغيبلف في الميامة فأضمكه فيك حائر بائر       ّٔ

 ُْ كاف أصحاب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إذا كاف الرجؿ صائما ْٔ
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 الصفحة ديثالحطرف  م

 ّٗ ة حتى ينزؿكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ال يعرؼ ختـ سكر  ٓٔ

 ْٗ كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يفتتح الصبلة بالتكبير ٔٔ

 ْٗ كاف ال يعرؼ فصؿ السكرة حتى ينزؿ عميو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ٕٔ

 ُِٕ كاف يقرأ ممؾ بغير ألؼ ٖٔ

 ُْٕ عمر بف الخطاب    صراط مف أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ    كاف يقرأ: ٗٔ

 ُْٖ كف مالؾ باأللؼأكا يقر كان َٕ

 ٕٗ ال تجعمكا بيكتكـ مقابر، إف الشيطاف ينفر ُٕ

 ُِّ ال تقـك الساعة حتى تطمع الشمس مف مغربيا  ِٕ

 ٖٕ قبؿ أف تخرج مف المسجد القرآفألعممنؾ أعظـ سكرة في  ّٕ

 ْْ لقد نزلت ىذه اآلية في ستة: أنا كعبد اهلل بف مسعكد كببلؿ ْٕ

 ُُٖ ة قط إال تناسختلـ تكف نبك  ٕٓ

 ٕٔ لما أسرم برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ انتيى إلى سدرة المنتيى كأعطي ثبلثا ٕٔ

 ْٔ لما أسمـ فتياف بني سممة كأسمـ كلد عمرك بف الجمكح ٕٕ

 ُّْ چپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پچ لما ضرب المثؿ بالذباب كالعنكبكت فقاؿ:  ٖٕ

 ُٖ سبح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما نزلت سكرة األنعاـ ٕٗ

 ْٗ چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  لما نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: َٖ

 ُِِ شؽ ذلؾ عمى المسمميفچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ لما نزلت:  ُٖ

 ْٕ لك كانت النبكة حقا لكنت أكلى بيا منؾ ِٖ

 ّٓ ليمة القدر ىي الميمة المباركة ّٖ

 ُِِ ما الصكر؟ قاؿ: قرف ينفخ فيو ْٖ

 ٕٔ ابف مسعكد      ما كاف يا أييا الذيف آمنكا فيك أنزؿ بالمدينة                     ٖٓ

 ْْ مر المؤل مف قريش عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعنده صييب كعمار كببلؿ ٖٔ
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 ّٕ ي اهلل عنورض مر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى أبي بف كعب ٕٖ

 ُِْ عمييا خيرا، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كجبت مركا بجنازة فأثني ٖٖ

 ُِٓ مفاتيح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل ٖٗ

 ْٕ فيي خداج القرآفمف صمى صبلة لـ يقرأ فييا بأـ  َٗ

 ِٖ مف قرأ إذا صمى الغداة ثبلث آيات مف أكؿ سكرة األنعاـ ُٗ

 ٕٗ سكرة غافر ف يصبح آية الكرسي كآيتيف مف أكؿمف قرأ حي ِٗ

 ُٖ مف قرأ سكرة األنعاـ يصمي عميو أكلئؾ السبعكف ألؼ ممؾ ّٗ

 ّٓ جممة ألربعة كعشريف مف رمضاف القرآفنزؿ  ْٗ

 ٔٔ ابف عباس                                            نزلت بالمدينة سكرة البقرة ٓٗ

 ٖٔ بل معيا سبعكف ألؼ ممؾ قد سدكا ما بيف الخافقيفنزلت بمكة جممة لي ٔٗ

 ٖٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ نزلت سكرة األنعاـ بمكة، إال قكلو  ٕٗ

 ٗٔ جحيفة أبي                     ممؾ ألؼ سبعكف معيا جميعا األنعاـ سكرة نزلت ٖٗ

 ٓٔ مجاىد                                             نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة ٗٗ

 ْٔ عمي                 نزلت فاتحة الكتاب بمكة مف كنز تحت العرش            ََُ

 ْٕ مقاتؿ                  نزلت في أبي جيؿ كذلؾ أنو قاؿ زاحمنا بنك عبد مناؼ      َُُ

 ْٓ چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  نزلت في المنافقيف  عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ َُِ

 ْٔ  نزلت في النضر بف الحارث كعبد اهلل بف أبي أمية َُّ

 ْٓ  نزلت في أىؿ السفينة الذيف قدمكا مع جعفر بف أبي طالب َُْ

 ْٖ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ  نزلت في أىؿ الكتاب َُٓ

 ُِٖ أبك أيكب                                         نزلت فينا معشر األنصار     َُٔ

 ْٔ چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ  نزلت ىذه اآلية في صمح الحديبية َُٕ

 ُّّ عمر                            ىذا مثؿ ضرب إلنساف يعمؿ عمبل صالحا  َُٖ
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 ُِّ قتادة              ىذا مثؿ ضربو اهلل لعمؿ المؤمف يقكؿ: ليس لخيره خمؼ    َُٗ

 ُّْ ابف عباس               اة الذيف يدعكف إلى اهلل ىذا مثؿ ضربو اهلل لآللية كلمدع َُُ

 ُِٕ ابف عباس              ىذا مثؿ ضربو اهلل لممنافقيف، كانكا يعتزكف باإلسبلـ    ُُُ

 َٔ ابف عباس              ىذه آخر آية نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ُُِ

 ٖٓ الربيع بف أنس          ه بقتاؿ المشركيف كافةىذه أكؿ آية نزلت في القتاؿ ثـ أمر  ُُّ

 ُِٗ ابف عباس                                   القرآفىك المطر ضرب مثمو في  ُُْ

 ُِٗ ابف عباس                 ىك المطر كىك مثؿ لممنافؽ في ضكئو يتكمـ بما معو  ُُٓ

 ٕٖ العظيـ آفالقر ، كىي السبع المثاني، كىي القرآفىي أـ  ُُٔ

 ٕٖ ، كىي فاتحة الكتاب، كىي السبع المثانيالقرآفىي أـ  ُُٕ

 ّٖ كافقت اهلل في ثبلث، أك كافقني ربي في ثبلث ُُٖ

 ّٗ كأنو صمى إلى بيت المقدس ستة عشر أك سبعة عشر شيرا ُُٗ

 ٕٓ ككمني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بحفظ زكاة رمضاف َُِ

 ٕٕ أنيا رقيةكما كاف يدريو  ُُِ

 ٕٔ ابف عباس                                       يا أييا الناس خطاب أىؿ مكة ُِِ

 ٕٔ ابف عباس                يا أييا الناس قاؿ: ىي لمفريقيف جميعا                 ُِّ

 ُُِ يجاء بنكح يـك القيامة فيقاؿ لو: ىؿ بمغت ُِْ

 ُِّ أىؿ النار النار، ثـ يقـك مؤذف بينيـيدخؿ أىؿ الجنة الجنة ك  ُِٓ

 ُٖ نسأ      ينادم مناد: يا قارئ سكرة األنعاـ ىمـ إلى الجنة بحبؾ إياىا كتبلكتيا  ُِٔ

 ٕٗ كأىمو الذيف كانكا يعممكف بو في الدنيا القرآفيؤتى ب ُِٕ

 ُِْ يدعي نكح يـك القيامة فيقاؿ لو: ىؿ بمغت ُِٖ
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 ف المعجممى أحرُ ع مرتبةً  األشعارفيرس 

 الصفحة القائل البيت م

 ِٓٓ راشد بف عبد ربو أرب يبكؿ الثعمباف برأسو  ُ

 ٖٔ النابغة الذبياني ألـ تر أف اهلل أعطاؾ سكرة  ِ

 ُٕٖ بي كلـ ينسبواعر األ فانشده اب إف عمي عقبة أقضييا  ّ

 ُٖٖ حساف بف ثابت أال طعاف كال فرساف عادية  ْ

 ِّٓ ذكره ابف منظكر كلـ ينسبو ألحد أليت إلييا كالحكادث جمة  ٓ

 ِْٓ جرير بف عطية ألستـ خير مف ركب المطايا  ٔ

 ِْٓ عدم بف زيد أعاذؿ ما يدريؾ أف منيتي  ٕ

 ُٕٗ جرير بف عطية ترل لممسمميف عميؾ حقا  ٖ

 ِٓٓ امرئ القيس بف عابس الكندم دعكت عشيرتي لمسمـ لما  ٗ

 ِٔٓ أبك ذؤيب سبقكا ىكم كأعنقكا ليكاىـ  َُ

 ُٕٗ جرير بف عطية عبدكا الصميب ككذبكا بمحمد  ُُ

 ِّٓ األعشى                                    ففي كؿ عاـ أنت جاشـ غزكة  ُِ

 ِٔٓ األعشى تركح عمى نادم المحمؽ جفنة  ُّ

 ِٓٓ ..... كقامت الحرب بنا عمى ساؽ  ُْ

ذا يقاؿ أتيتـ لـ يبرحكا  ُٓ  ف يسندأذكره القرطبي كابف عطية دكف  كا 
 حدأل

ِٓٓ 

 ُٖٕ حساف بف ثابت كجبريؿ رسكؿ اهلل فينا  ُٔ

 ُٕٗ حساف بف ثابت كيـك بدر لقيناكـ لنا مدد  ُٕ

 ُٖٖ الراعي عبد اهلل بف الحصيف    كما صرمتؾ حتى قمت معمنة   ُٖ

 ِْٓ عمرك بف معد يكرب ككؿ أخ مفارقو أخكه  ُٗ

 ُِّ رؤبة بف العجاج ييكيف  في نجد كغكرا غائرا  َِ
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 فيرس األعالم مرتبًة عمى أحُرف المعجم                    

 الصفحة االسم م

 ُٖٗ باف بف يزيد العطارأ  ُ

 َُٓ إبراىيـ النخعي  ِ

 ُٖٔ إبراىيـ بف أبي عبمة  ّ

 ِِّ إبراىيـ بف عمر البقاعي  ْ

 ٖٔ إبراىيـ بف عمر الجعبرم  ٓ

 َُّ إبراىيـ بف محمد الزجاج  ٔ

 ّٗ أبك بكر الصديؽ  ٕ

 َِٓ                                                                        أبك حنيفة النعماف  ٖ

 ُٕٔ أبك رجاء العطارم  ٗ

 ُٗٗ أبك زرعة بف عمرك  َُ

 ُُٖ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ  ُُ

 ُٕٓ أبك عمرك بف العبلء البصرم  ُِ

 ّٕ بف كعب أبي  ُّ

 ٔ أحمد بف أبي نصر  ُْ

 ِٓ أحمد بف المنصكر  ُٓ

 ُِ أحمد بف تيمية  ُٔ

 َِٓ أحمد بف حنبؿ  ُٕ

 ُٕ أحمد بف عامر الحدائي  ُٖ

 َِ أحمد بف عبد اهلل الضمدم  ُٗ

 ٔ بكرماأحمد بف عبد الممؾ النيس  َِ

 ُٓ أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني  ُِ
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 الصفحة االسم م

 َِ حسفمأحمد بف عمي بف   ِِ

 ُُٗ أحمد بف فارس الرازم  ِّ

 ُٓٔ أحمد بف فرح بف جبريؿ  ِْ

 ََُ                                                                         أحمد بف محمد أبك جعفر النحاس    ِٓ

 ُٔٓ أحمد بف محمد البزم  ِٔ

 ٖٔ أحمد بف محمد الثعمبي  ِٕ

 ُٗ أحمد بف محمد الحرازم  ِٖ

 ُِ أحمد بف محمد الشككاني  ِٗ

 ُّٗ أحمد بف محمد القكاس  َّ

 ُٗ أحمد بف محمد بف أحمد  ُّ

 ٗ أحمد بف محمد بف خمكاف  ِّ

 ْ أحمد بف منيع البغكم  ّّ

 ِّْ أحمد بف يحي )ثعمب(  ّْ

 ُُٖ أحمد بف يزيد الحمكاني  ّٓ

 ُِ أحمد حسيف الكزاني  ّٔ

 ُِ أحمد لطؼ البارم  ّٕ

 ُٗٓ بف عبد الكريـ الحداد إدريس  ّٖ

 ُٗٓ إسحاؽ بف إبراىيـ الكراؽ  ّٗ

 ٖ سعد بف أحمد البامنجيأ  َْ

 ُُٗ عد بف سيؿسأ  ُْ

 ْٗ بنت يزيد بف السكف ءسماأ  ِْ

 ُٖ إسماعيؿ بف الحسف بف أحمد  ّْ
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 الصفحة االسم م

 ٗٗ إسماعيؿ بف عبد الرحمف السدم  ْْ

 ُْ إسماعيؿ بف عمر بف كثير  ْٓ

 ُٗٓ إسماعيؿ بف محمد الجكىرم  ْٔ

 َٖ سيد بف حضيرأ  ْٕ

 ِْ قرع بف حابساأل  ْٖ

 ِٓٓ الكندم عابسامرؤ القيس بف   ْٗ

 ّٖ نس بف مالؾأ  َٓ

 ْٔ بحيرل الراىب  ُٓ

 ّٗ البراء بف عازب  ِٓ

 ٖٖ سممية بف الحصيب األبريد  ّٓ

 ِِِ بكر بف عبد اهلل المزني  ْٓ

 ِْ ببلؿ بف رباح  ٓٓ

 ْ تاج الديف السبكي  ٔٓ

 ٗٔ ثابت بف قيس  ٕٓ

 ّْ جابر بف عبداهلل  ٖٓ

 ْٓ جد بف قيس  ٗٓ

 ُٕٗ جرير بف عطية  َٔ

 ْٓ جعفر بف أبي طالب  ُٔ

 ُْ جبلؿ الديف السيكطي  ِٔ

 ّّ جندب بف جنادة  ّٔ

 َُٗ راؽك حجاج بف ال  ْٔ

 َٖ بف اليماف حذيفة  ٓٔ



-302-
 

 الصفحة االسم م

 ٔ حساف المنيعي  ٔٔ

 ُٖٕ حساف بف ثابت  ٕٔ

 ُٖٓ الحسف بف أحمد أبك عمي الفارسي  ٖٔ

 ُٖ الحسف بف إسماعيؿ المغربي  ٗٔ

 ُٔٔ الحسف بف سعيد المطكعي  َٕ

 ُُ الحسف بف عمي الطكسي  ُٕ

 ٕ الحسف بف مسعكد البغكم  ِٕ

 ُٓٔ الحسف بف يسار البصرم  ّٕ

 ُٗ حسف عبداهلل اليبؿ  ْٕ

 ِِٗ الفضؿ البجمي الحسيف بف  ٕٓ

 ّٗ الحسيف بف عمي الجعفي  ٕٔ

 ْ الحسيف بف محمد المركذم  ٕٕ

 ُٔٓ حفص بف سميماف  ٖٕ

 ُٕٓ حفص بف عمرك الدكرم  ٕٗ

 ُٕٓ حمزة بف حبيب الزيات  َٖ

 ِٔ حمكد بف محمد بف خيرات  ُٖ

 ُُٓ عرجحميد بف قيس األ  ِٖ

 ٕٕ خارجة بف الصمت  ّٖ

 ِٓ يكبأخالد بف زيد أبك   ْٖ

 ِْ رتخباب بف األ  ٖٓ

 ْٔ خديجة بنت خكيمد  ٖٔ

 ُٕٓ خبلد بف خالد  ٕٖ
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 الصفحة االسم م

 ُٗٓ خمؼ بف ىشاـ  ٖٖ

 ّ خير الديف الزركمي  ٖٗ

 ّّ داكد بف أبي ىند  َٗ

 ِٓٓ راشد بف عبد ربو  ُٗ

 ٖٕ رافع بف المعبل  ِٗ

 ٖٓ نس الخرسانيأالربيع بف   ّٗ

 ُُٓ الربيع بنت معكذ بف عفراء  ْٗ

 ٖٓ رفيع بف ميراف  ٓٗ

 ُِّ رؤبة بف العجاج  ٔٗ

 ُٗٓ د المؤمف البصرمركح بف عب  ٕٗ

 ُٔٓ زر بف حبيش  ٖٗ

 ٔ  زياد بف محمد  ٗٗ

 ٖٔ زياد بف معاكية الذبياني                                                                    ََُ

 ِِٓ سمـأزيد بف   َُُ

 ُِٖ زيد بف ثابت  َُِ

 ُٕ زيد بف عمي زيف العابديف  َُّ

 ْْ سعد بف أبي كقاص  َُْ

 ٕٕ يد الخدرمسعد بف مالؾ أبك سع  َُٓ

 ُٔ سعيد بف المسيب  َُٔ

 ِٗ سعيد بف جبير  َُٕ

 ِّٓ خفشسعيد بف مسعدة األ   َُٖ

 ُٗ سفياف الثكرم  َُٗ
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 الصفحة االسم م

 ٕٖ سفياف بف عيينة  َُُ

 ُٗٓ سبلـ بف سميماف بف الطكيؿ  ُُُ

 ِْ سمماف الفارسي  ُُِ

 ُٕٓ سميـ بف عيسى  ُُّ

 ُٓٔ      بف الحكـ                                             أيكب سميماف بف   ُُْ

 ُٗٓ سميماف بف مسمـ بف جماز  ُُٓ

 ُٓٔ عمشسميماف بف ميراف األ  ُُٔ

 ِِِ سيؿ بف عبد اهلل التسترم  ُُٕ

 ُٖٓ سيؿ بف محمد السجستاني  ُُٖ

 ُٓٔ شجاع بف أبي نصر البمخي  ُُٗ

 َِٔ شعبة بف الحجاج  َُِ

 ُٔٓ شعبة بف عياش  ُُِ

 ٓ شمس الديف الذىبي  ُِِ

 ُٕٓ صالح بف زياد السكسي  ُِّ

 ٖٖ مامة الباىميأأبك  صدم بف عجبلف  ُِْ

 ِْ صييب بف سناف الركمي  ُِٓ

 ٖ ضياء الديف عمر الرازم  ُِٔ

 ُٖٓ طمحة بف مصرؼ  ُِٕ

 ِٔٓ عاصـ الجحدرم  ُِٖ

 ُٔٓ النجكد أبيعاصـ بف   ُِٗ

 ّّ عامر بف شرحبيؿ الشعبي  َُّ

 ُْٗ عامر بف كاثمة  ُُّ
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 الصفحة االسم م

 ّْ عائشة بنت أبي بكر الصديؽ  ُِّ

 ُٗ العباس بف الحسيف  ُّّ

 ٔ عبد الباقي بف يكسؼ  ُّْ

 ّْ عبد الحؽ بف غالب بف عطية  ُّٓ

 ٔ عبد الرحمف الداكدم  ُّٔ

 ْٗ ىريرة عبد الرحمف الدكسي أبك  ُّٕ

 ٖ عبد الرحمف الفارسي  ُّٖ

 ٕ عبد الرحمف النعيمي  ُّٗ

 ِٖ البيكمي عبد الرحمف بف أحمد  َُْ

 ٖ صفرعبد الرحمف بف األ  ُُْ

 ُٖ ككععبد الرحمف بف األ  ُِْ

 ٕ عبد الرحمف بف الميثي  ُّْ

 ِِّ سمـأف زيد بف عبد الرحمف ب  ُْْ

 ِٖ ىدؿعبد الرحمف بف سميماف األ  ُْٓ

 ُٗ يندامعبد الرحمف بف قاسـ ال  ُْٔ

 ُٖ عبد القادر بف أحمد الكككباني  ُْٕ

 ِٗ عبد الممؾ بف جريج  ُْٖ

 ُٕٗ صمعيعبد الممؾ بف قريب األ  ُْٗ

 ٓ عبد الكاحد المميحي  َُٓ

 ُِ عبد الكىاب بف حسيف الديممي  ُُٓ

 ُُٓ يإسحاؽ الحضرم أبيعبداهلل بف   ُِٓ

 ْٓ بف سمكؿ أبيعبداهلل بف   ُّٓ
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 الصفحة االسم م

 ِٓ عبداهلل بف أحمد  ُْٓ

 ُٓٓ عبداهلل بف أحمد بف ذككاف  ُٓٓ

 ُٖ عبداهلل بف إسماعيؿ النيمي  ُٔٓ

 ُٖ عبداهلل بف الحسف بف عمي  ُٕٓ

 ٔٔ عبداهلل بف الزبير  ُٖٓ

 ُٓٓ عبداهلل بف السائب  ُٗٓ

 َُ عبداهلل بف القادر باهلل  َُٔ

 ِٗ عبداهلل بف المبارؾ  ُُٔ

 ُٔٓ بف حبيب السمميعبداهلل   ُِٔ

 ُُِ عبداهلل بف خطؿ التيمي  ُّٔ

 َٕ السرح أبيعبداهلل بف سعد بف   ُْٔ

 ُِ عبداهلل بف شرؼ الديف الميمؿ  ُٓٔ

 ُٓٓ عبداهلل بف عامر  ُٔٔ

 ِّ عبداهلل بف عباس  ُٕٔ

 ٔ عبداهلل بف عبد الصمد  ُٖٔ

 ُِٓ عبداهلل بف عمر  ُٗٔ

 ُِِ عبداهلل بف عمرك بف العاص  َُٕ

 ُٓٓ عبداهلل بف كثير  ُُٕ

 ُِ الحيمي عبداهلل بف محسف  ُِٕ

 ْ عبداهلل بف محمد البغكم  ُّٕ

 ْْ عبداهلل بف مسعكد  ُْٕ

 ٕٖ كثير أبيعبداهلل بف يحي بف   ُٕٓ
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 الصفحة االسم م

 ْٓ عبداهلل عمر البيضاكم  ُٕٔ

 ُٖٖ عبيد بف حصيف الراعي  ُٕٕ

 ُٖٓ عثماف بف سعيد)كرش(  ُٖٕ

 ّٗ                    عثماف بف عفاف                                                          ُٕٗ

 ِْٓ عدم بف زيد  َُٖ

 َْ عركة بف الزبير  ُُٖ

 َُٕ عطاء بف أبي رباح  ُِٖ

 ّٓ سكدعطية بف األ  ُّٖ

 ْٕ عقبة بف عمرك أبك مسعكد  ُْٖ

 ٗٓ عكرمة مكلى بف عباس  ُٖٓ

 ٕٕ العبلء بف صحار  ُٖٔ

 َُٓ عمقمة بف قيس  ُٕٖ

 ُٖ عمي بف إبراىيـ بف عمي  ُٖٖ

 ّْ عمي بف أبي طالب  ُٖٗ

 ُٓ الكاحدمعمي بف أحمد   َُٗ

 َِ عمي بف أحمد بف ىاجر  ُُٗ

 ٔ عمي بف الجكيني  ُِٗ

 ِٓ عمي بف الميدم  ُّٗ

 ُٖٓ عمي بف حمزة الكسائي  ُْٗ

 ُّ عمي بف محمد الخازف  ُٓٗ

 ُٖ عمي بف محمد الشككاني  ُٔٗ

 ِِّ الماكردم عمي بف محمد  ُٕٗ
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 الصفحة االسم م

 ُٗ عمي بف ىادم عرىب  ُٖٗ

 ِْ عمار بف ياسر  ُٗٗ

 ٔ يناعمر الفاش  ََِ

 ّٖ عمر بف الخطاب  َُِ

 َُّ مر بف عثماف) سيبكيو(ع  َِِ

 ْٔ عمرك بف شرحبيؿ اليمداني  َِّ

 ّٗ عمرك بف عبيد  َِْ

 ُٕٔ عمرك بف فائد  َِٓ

 ْٕ عمرك بف ىشاـ أبك جيؿ  َِٔ

 ُِٗ عكيمر بف عامر أبك الدرداء  َِٕ

 ِٔٓ عيسى بف عمر اليمداني  َِٖ

 ُٖٓ عيسى بف مينى)قالكف(  َِٗ

 ُٖٓ عيسى بف كرداف  َُِ

 ِْ عيينة بف حصف  ُُِ

 ْٓ حمد بف عمرالفخر الرازم م  ُِِ

 ٕ فضؿ اهلل النكقاني  ُِّ

 ُٕٔ الفضؿ بف عيسى الرقاشي  ُِْ

 ِٓ القاسـ بف محمد  ُِٓ

 ُٖ القاسـ بف يحي الخكالني  ُِٔ

 ٖٗ قتادة بف دعامة السدكسي  ُِٕ

 ِّٔ قعنب بف ىبلؿ أبك السماؿ العدكم  ُِٖ

 ُْ قيس بف صرمة  ُِٗ
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 الصفحة االسم م

 ِٖ لطؼ اهلل بف أحمد جحاؼ  َِِ

 ُِِ لقماف الحكيـ  ُِِ

 ُٖٓ لداالميث بف خ  ِِِ

 ِِٓ نسأمالؾ بف   ِِّ

 ٕ فزككة مثاكر بف  ِِْ

 ٗٓ مجاىد بف جبر  ِِٓ

 ٔ يابمحمد التر   ِِٔ

 ُِٔ بكر ابف قيـ الجكزية أبي محمد بف  ِِٕ

 ُٕٖ زىرممحمد بف أحمد األ  ِِٖ

 َِ محمد بف أحمد السكدم  ِِٗ

 ُِ محمد بف أحمد القرطبي  َِّ

 ُٓٔ الشنبكذمبف إبراىيـ محمد بف أحمد   ُِّ

 ُْٔ شنبكذمالبف أيكب محمد بف أحمد   ِِّ

 ُِٕ محمد بف أحمد بف كيساف  ِّّ

 َِ محمد بف أحمد بف مشحـ  ِّْ

 ِٗ محمد بف إدريس الشافعي  ِّٓ

 َٓ محمد بف إسحاؽ بف يسار  ِّٔ

 ٕ سعد بف حفدةأمحمد بف   ِّٕ

 ٓٔ محمد بف إسماعيؿ البخارم  ِّٖ

 َُٗ محمد بف الحسف أبك بكر النقاش  ِّٗ

 ٕ بف الحسيف الزاغكليمحمد   َِْ

 ُِٓ محمد بف السميفع  ُِْ
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 الصفحة االسم م

 ٓٓ محمد بف الطاىر بف عاشكر  ِِْ

 ٔ محمد بف الفضؿ  ِّْ

 ُٗٓ محمد بف المتككؿ) ركيس(  ِْْ

 َُّ محمد بف المستنير أبك عمي  ِْٓ

 ٓٓ محمد بف بيادر الزركشي  ِْٔ

 َُٔ محمد بف جرير الطبرم  ِْٕ

 ٕ محمد بف جعفر الطائي  ِْٖ

 ٗٗ محمد بف جعفر بف الزبير  ِْٗ

 َِ محمد بف حسف الشجني  َِٓ

 ْ غكممحمد بف حياف الب  ُِٓ

 ٖ محمد بف خمؼ التكريتي  ِِٓ

 ََُ منداد خكيز محمد بف  ِّٓ

 ِٔ محمد بف سعكد  ِْٓ

 َُٕ محمد بف سيريف  ِٓٓ

 ْٔ السائب الكمبيمحمد بف   ِٔٓ

 ُِ محمد بف عابد بف عمي  ِٕٓ

 ُٔٓ محمد بف عبد الرحمف )قنبؿ(  ِٖٓ

 ُْٔ محمد بف عبد الرحمف بف محيصف  ِٗٓ

 ٓٓ محمد بف عبد العظيـ الزرقاني  َِٔ

 ٔ بد اهلل الطكسيمحمد بف ع  ُِٔ

 ِٔ محمد بف عبد الكىاب  ِِٔ

 ِٕ محمد بف عمي باشا  ِّٔ
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 الصفحة االسم م

 ٖ محمد بف عمر الشاشي  ِْٔ

 ُُٓ محمد بف عيسى الترمذم  ِٓٔ

 َُٕ كعب القرظي محمد بف  ِٔٔ

 ٓ محمد بف محمد الشيرازم  ِٕٔ

 ِٖ محمد بف محمد بف محيسف  ِٖٔ

 َِ محمد بف محمد بف ىاشـ  ِٗٔ

 ُٔ محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم  َِٕ

 َُ بف ميكائيؿ بف سمجكؽ محمد  ُِٕ

 ِّْ محمد بف يزيد المبرد  ِِٕ

 ٓٓ لكسيمحمكد بف عبداهلل األ  ِّٕ

 ُِ محمكد بف عمر الزمخشرم  ِْٕ

 ِِٗ جدعمسركؽ بف األ  ِٕٓ

 ٖ مسعكد بف أحمد البامنجي  ِٕٔ

 ُٕ مسيممة الكذاب  ِٕٕ

 ُِٕ معاذ بف جبؿ  ِٖٕ

 ُِٖ سفياف أبيمعاكية بف   ِٕٗ

 ْٓ معتب بف القشير  َِٖ

 َُٗ افالمعتمر بف سميم  ُِٖ

 ٖٗ معقؿ بف يسار  ِِٖ

 ُّٓ بف المثنى أبك عبيدة رمعم  ِّٖ

 ُٓٓ المغيرة بف أبي شياب  ِْٖ

 ِِٖ مقاتؿ بف حياف  ِٖٓ
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 الصفحة االسم م

 ْٔ مقاتؿ بف سميماف  ِٖٔ

 ّٓ مقسـ بف بجرة  ِٕٖ

 َُٗ مكي بف إبراىيـ  ِٖٖ

 ِّٕ مكي بف أبي طالب  ِٖٗ

 ِْٕ مؤرج السدكسي  َِٗ

 َُٕ مكسى بف عبيدة  ُِٗ

 ُٕٓ نافع بف عبد الرحمف المدني  ِِٗ

 ٕٓ النعماف بف بشير  ِّٗ

 ٕٗ نكاس بف سمعاف  ِْٗ

 ُٗ يانىادم بف حسيف القار   ِٓٗ

 ُٓٓ ىشاـ بف عمار  ِٔٗ

 ُِٕ ميةأ أبيىند بنت   ِٕٗ

 ّْ قعسكاثمة بف األ  ِٖٗ

 ْٔ كرقة بف نكفؿ  ِٗٗ

 ْٕ الكليد بف المغيرة  ََّ

 ٗٔ جحيفة كىب بف عبد اهلل أبك  َُّ

 ّ ياقكت بف عبد اهلل الحمكم  َِّ

 َُّ يحي بف زياد الفراء  َّّ

 ِّ يحي بف صالح السحكلي  َّْ

 ُٓٔ يحي بف مبارؾ اليزيدم  َّٓ

 ُٗ يحي بف محمد الحكثي  َّٔ

 ُٕٓ يحي بف كثاب  َّٕ
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 الصفحة االسم م

 ُُٓ يحي بف يعمر النحكم  َّٖ

 َٖ يحيى بف أسيد  َّٗ

 ُٖٓ يزيد بف القعقاع أبك جعفر  َُّ

 ُٗٓ يعقكب الحضرمي  ُُّ

 ٔ يعقكب الصيرفي  ُِّ

 ُْ يكسؼ بف تغرم بردم  ُّّ

 ُٗ يكسؼ بف محمد  ُّْ
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 فيرس المصادر والمراجع
معاني  :ـ( ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖإبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ) -ُ
عرابو القرآن  بيركت. عالـ الكتب ، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، ط األكلى، ،وا 
، ِٗ، ط المنصوب عمى التقريبىػ(: ُُْٗ/ُُْٖإبراىيـ بف سميماف البعيمي) -ِ
 معة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.،الجا َُٕالعدد 
، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور :إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي )د ت( -ّ

 دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة .
مجمع المغة العربية  ،، دار الدعكة المعجم الوسيط: )د ت(كآخريف إبراىيـ مصطفى -ْ
 .بالقاىرة
البصرم، المعركؼ باألخفش أبك الحسف المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ  -ٓ

الدكتكرة ىدل محمكد  :تحقيؽ ، لألخفش القرآنمعانى (: ـ َُٗٗ -ىػ  ُُُْاألكسط)
 .مكتبة الخانجي، القاىرة ، ط األكلى،قراعة
-ىػَُِْأبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم الكناني) -ٔ
يؽ: دار المشكاة لمبحث العممي ، تحقإتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرةـ(: ُٗٗٗ

 بإشراؼ أبي تميـ ياسر بف إبراىيـ ، دار الكطف لمنشر، الرياض.
، تحقيؽ: أبي إسحاؽ القرآنفضائل  ىػ(: ُُْٔأبك الفداء إسماعيؿ بف كثير) -ٕ

 ، مكتبة ابف تيمية، القاىرة. ط األكلىالحكيني األثرم، 
، تحقيؽ: محمد العظيم نالقرآتفسير ىػ(: ُُْٗأبك الفداء إسماعيؿ بف كثير) -ٖ

 ، دار الكتب العممية، بيركت.ط األكلىحسيف شمس الديف، 
المنتظم في تاريخ (: ُِٗٗ -ىػ  ُُِْأبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم ) -ٗ

، دار  األكلى ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، طالمموك واألمم
 الكتب العممية، بيركت.

ـ(: ُٖٖٗ -ىػَُْٗمد بف عمرك بف عبد الخالؽ المعركؼ بالبزار)أبك بكر أح -َُ
، مكتبة ط األكلى، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل، البحر الزخار المعروف بمسند البزار

 العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة. 
 ، طبقات الشافعيةىػ(: َُْٕأبك بكر بف أحمد بف محمد ابف قاضي شيبة) -ُُ

 ميـ خاف، ط األكلى، عالـ الكتب، بيركت.    تحقيؽ :الحافظ عبد الع
ـ(: ُْْٗ -ىػ ُُْٓأبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة المعركؼ بالطحاكم) -ُِ

 ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ، ط األكلى، مؤسسة الرسالة.شرح مشكل اآلثار
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، تحقيؽ: الناسخ والمنسوخىػ(:َُْٖأبك جعفر النحاس أحمد بف محمد المرادم ) -ُّ
 ، مكتبة الفبلح، الككيت.ط األكلىـ محمد، محمد عبد السبل

، القرآنإعراب ق(: ُُِْأبك جعفر النحاس أحمد بف محمد المرادم النحكم) -ُْ
 ، دار الكتب العممية، بيركت. ط األكلىكضع الحكاشي كعمؽ عميو : عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، 

موسوعة مواقف السمف في ت(: -أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف المغراكم)د -ُٓ
مركز  -،المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر األكلى ط ،العقيدة والمنيج والتربية

 النببلء لمكتاب ، مراكش، المغرب.
، لمقاسم بن سالم القرآنفضائل ـ(: ُٓٗٗ-ىػُُْٓأبك عبيد القاسـ بف سبلـ ) -ُٔ

  .، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركتط األكلىتحقيؽ: مركاف العطية،  كآخريف، 
الموشح في مآخذ أبك عبيد اهلل بف محمد بف عمراف بف مكسى المرزباني)د ت(: -ُٕ

 العمما  عمى الشعرا .
، معجم الشعرا ـ(:  ُِٖٗ -ىػ  َُِْأبك عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني ) -ُٖ

، مكتبة القدسي، دار الكتب العممية، ِتصحيح كتعميؽ : األستاذ الدكتكر ؼ . كرنكك، ط
 . بيركت ، لبناف

، معرفة الصحابةـ(: ُٖٗٗ-ىػُُْٗأبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ) -ُٗ
     ، دار الكطف لمنشر، الرياض. األكلى تحقيؽ: عادؿ يكسؼ العزازم، ط

، دالئل النبوةـ (: ُٖٔٗ-ىػَُْٔأبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني)   -َِ
 نفائس، بيركت ، دار الِكعبد البر عباس، ط -تحقيؽ: محمد ركاس قمعة جي

، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط ،  المسندـ(: ََُِ-قُُِْأحمد  بف حنبؿ ) -ُِ
 ، مؤسسة الرسالة.األكلى كعادؿ مرشد، كآخريف، ط

 دار الكتب العممية. ، ط األكلى،الفتاوى الكبرى:ـ(ُٕٖٗ-ىػَُْٖأحمد ابف تيمية) -ِِ
ؽ: ، تحقياألمآلي المطمقةـ(: ُٓٗٗ-ىػ ُُْٔأحمد ابف حجر العسقبلني:) -ِّ

 ، المكتب االسبلمي، بيركت. ط األكلىحمدم بف عبد المجيد السمفي ،
، تحقيؽ: دالئل النبوةـ(: ُٖٖٗ-ىػ َُْٖأحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي ) -ِْ

 دار الرياف لمتراث.  -، دار الكتب العمميةط األكلىعبد المعطي قمعجي، 
والصفات  األسما ـ(: ُّٗٗ -ىػُُّْأحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي ) -ِٓ
 ، مكتبة السكادم ، جدة، السعكدية.ط األكلىتحقيؽ :عبد اهلل بف محمد الحاشدم،  لمبييقي،
، تحقيؽ:  السنن الكبرىـ(: ََِّ -ىػُِْْأحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي ) -ِٔ

 ، دار الكتب العممية، بيركت. ّمحمد عبد القادر عطاء، ط
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، تحقيؽ: يمانشعب اإلـ(: ََِّ-قُِّْحسيف أبك بكر البييقي )الأحمد بف  -ِٕ
، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية  األكلى عبد العمي عبد الحميد حامد، ط

 ببكمبام اليند.
، السنن الصغير لمبييقيـ(: ُٖٗٗ-ىػَُُْحسيف أبك بكر البييقي)الأحمد بف  -ِٖ

ة، كراتشي، ، جامعة الدراسات اإلسبلمي األكلى تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، ط
 باكستاف.
فتح الباري بشرح صحيح ىػ (: ُّٕٗحجر العسقبلني )عمي بف أحمد بف  -ِٗ
، رٌقـ كتبو كأبكابو كاحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى البخاري

 .طبعو: محب الديف الخطيب، دار المعرفة، بيركت
، ة  في تمييز الصحابةاإلصابق(:ُُْٓأحمد بف عمي ابف  حجر العسقبلني) -َّ

، دار الكتب العممية،  األكلى عمي محمد معكض، ط–تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد 
 بيركت.  
،  األكلى ، طتيذيب التيذيبق(: ُِّٔالعسقبلني ) أحمد بف عمي ابف حجر -ُّ

 مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند.
، تحقيؽ: عبد الفتاح انلسان الميز ـ(: ََِِالعسقبلني ) أحمد بف عمي ابف حجر -ِّ

 سبلمية.، دار البشائر اإل األكلى أبك غدة، ط
، تحقيؽ: العجاب في بيان األسبابالعسقبلني )د ت(:   أحمد بف عمي ابف حجر -ّّ

 نيس ، دار ابف الجكزم.عبد الحكيـ محمد األ
، تحقيؽ: حسف عبد السنن الكبرىـ(: ََُِ -ىػُُِْأحمد بف شعيب النسائي ) -ّْ

 ، مؤسسة الرسالة، بيركت.  األكلى المنعـ شمبي، ط
معرفة الثقات من رجال أىل العمم ـ(: ُٖٓٗ-ىػَُْٓأحمد بف عبداهلل العجمي) -ّٓ

ط تحقيؽ: عبدالعميـ عبد العظيـ البستكل،  ، والحديث ومن الضعفا  وذكر مذاىبيم وأخبارىم
 ، مكتبة الدار، المدينة المنكرة. األكلى
، تحقيؽ: رجال صحيح مسممىػ(: َُْٕأحمد بف عمي أبك بكر بف منجكيو ) -ّٔ

 ، دار المعرفة، بيركت.   األكلى عبداهلل الميثي، ط
معجم مقاييس ـ(: ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ)أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم -ّٕ
 ، تحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر.المغة

البن  مجمل المغة :ـ(ُٖٔٗ-قَُْٔأحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم) -ّٖ
 بيركت. ، مؤسسة الرسالة ،ِط،زىير عبد المحسف سمطاف ؽ:ي، تحقفارس
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، القرآنالكشف والبيان في تفسير ـ(: ََِِ-قُِِْأحمد بف محمد الثعمبي) -ّٗ
 ، دار إحياء التراث العربي. ط األكلى تحقيؽ: أبي محمد ابف عاشكر،

 :ىػ(ُِْٕ -ـ ََِٔأحمد بف محمد الدمياطٌي، شياب الديف الشيير بالبناء ) -َْ
الكتب العممية،  ، دارّط تحقؽ: أنس ميرة،، إتحاف فضال  البشر في القرا ات األربعة عشر

 .لبناف
وفيات األعيان وأنبا  ـ(: ُٖٕٗ-قُّٖٗأحمد بف محمد بف خمكاف البرمكي) -ُْ

 ، تحقيؽ :إحساف عباس، دار صادر، بيركت.  أبنا  الزمان
، تحقيؽ معجم ابن األعرابي: ـ(ُٕٗٗ-ىػُُْٖأحمد بف محمد بف زياد البصرم) -ِْ

 ، دار ابف الجكزم، السعكدية.  األكلى كتخريج: عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، ط
السبعة في ق(: ََُْأحمد بف مكسى بف العباس التميمي، أبك بكر بف مجاىد ) -ّْ
 .دار المعارؼ، مصر ،ِتحقيؽ: شكقي ضيؼ ،ط ،القرا ات
، تحقيؽ: مل من أنساب األشرافجـ(: ُٔٗٗقُُْٕأحمد بف يحي الببلذرم) -ْْ

 ، دار الفكر، بيركت. ط األكلىكرياض الزركمي،  -سييؿ زكار
موجز التاريخ اإلسالمي منذ عيد آدم ـ(: ُٔٗٗ-ىػُُْٕأحمد معمكر العسيرم) -ْٓ

، الناشر غير معركؼ)فيرسة  األكلى ، ط عميو السالم )تاريخ ما قبل اإلسالم( إلى عصرنا
 ، الرياض.   مكتبة الممؾ فيد الكطنية(

الصحاح تاج  (:ـ  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕإسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ) -ْٔ
دار العمـ لممبلييف، ، ط األكلى، حمد عبد الغفكر عطار، تحقيؽ: أالمغة وصحاح العربية

 .بيركت
مسند أمير المؤمنين عمر بن ـ(: ُُٗٗ-ىػُُُْبف كثير)عمر بف إسماعيؿ  -ْٕ
 األكلى ط، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، الو عمى أبواب العمموأقو  -رضي اهلل عنو-الخطاب 

 ، دار الكفاء ، المنصكرة.
، تحقيؽ: عمي البداية والنيايةـ(: ُٖٖٗ-ىػَُْٖإسماعيؿ بف عمر بف كثير) -ْٖ
 ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.  ط األكلىشيرم، 
 توضيحـ(: ََِٖ -ىػ ُِْٖ)بدر الديف حسف بف قاسـ المرادم المصرم -ْٗ

ط  عبد الرحمف عمي سميماف ، :تحقيؽ  المالكي ، المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
 ،  دار الفكر العربي.األكلى
البرىان في عموم ـ(: ُٕٓٗ-ىػُّٕٔبدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي) -َٓ
بابي ، دار إحياء التراث العربية عيسى الط األكلىالفضؿ إبراىيـ،  ، تحقيؽ: محمد أبيالقرآن

 الحمبي كشركائو.
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 طبقات الشافعية الكبرىق(: ُُّْتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي) -ُٓ
،ىجر لطباعة كالنشر ِكعبدالفتاح محمد الحمك، ط -تحقيؽ :محمكد محمد الطناحي ،

 كالتكزيع. 
،  تحقيؽ: حمدم الفوائدىػ(: ُُِْتماـ بف محمد  البجمي الرازم أبك القاسـ ) -ِٓ
 ، مكتبة الرشد، الرياض.األكلى طالسمفي، 
، دار الكتب  األكلى ، ططبقات الحفاظىػ(: َُّْجبلؿ الديف السيكطي )  -ّٓ

 العممية، بيركت.
، تحقيؽ: القرآناإلتقان في عموم ـ(: ُْٕٗ-ىػُّْٗجبلؿ الديف السيكطي ) -ْٓ

 محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب.
، ، دار الفكرالدر المنثور في التفسير بالمأثور جبلؿ الديف السيكطي )د ت(: -ٓٓ
 بيركت. 
،  تحقيؽ: حمدم تاريخ الخمفا ـ(: ََِْ-ىػُِْٓجبلؿ الديف السيكطي) -ٔٓ

 الدمرداش، مكتبة مراد مصطفى الباز.
، تحقيؽ: الشيخ زكريا  ذيل طبقات الحفاظ لمذىبيجبلؿ الديف السيكطي)د ت(:  -ٕٓ

 عميرات، دار الكتب العممية، بيركت.
تحقيؽ: ، بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة ت(:-ؿ الديف السيكطي)دجبل -ٖٓ

 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  المكتبة العصرية ،صيدا، لبناف.
، تحقيؽ: فيميب نظم العقيان في أعيان األعيانت(: -جبلؿ الديف السيكطي)د -ٗٓ

 حتي، المكتبة العممية، بيركت. 
إنباه الرواة ـ(: ُِٖٗ-قَُْٔلقفطي)جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ ا -َٔ

، دار الفكر العربي، القاىرة،  األكلى تحقيؽ: محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، ط عمى أنباه النحاة،
 كمؤسسة الكتب الثقافية، بيركت. 

، مكتبة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونـ(: ُُْٗحاجي خميفة ) -ُٔ
 المثنى، بغداد. 

، شرحو كضبط نصكصو كقدـ لو: ديوان حسانت(: -حساف بف ثابت األنصارم)د -ِٔ
 عمر فاركؽ الطباع، دار األرقـ بف أبي األرقـ لمطباعة كالتكزيع، بيركت.

المجالس العشرة األمالي لمحسن بن محمد ـ(: َُٗٗ-ىػُُُْالحسف الخبلؿ ) -ّٔ
 ، دار الصحابة لمتراث ،طنطا ، مصر. األكلى تحقيؽ: مجدم فتحي السيد، ط الخالل،
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ـ(: ُّٗٗ -ىػ  ُُّْحمد بف عبد الغفار الفارسٌي ، أبك عمي)الحسف بف أ -ْٔ
دار المأمكف لمتراث  ،ِ، طبدر الديف قيكجي ،كبشير جكيجابي :، تحقيؽالحجة لمقرا  السبعة
 .، دمشؽ / بيركت

، تحقيؽ: مفردة الحسن البصري ـ(:ََِٔ-قُِْٕالحسف بف عمي األىكازم) -ٓٔ
اإلسبلمية التي يصدرىا مجمع الممؾ فيد لطباعة  عمار أميف البردك، مجمة البحكث كالدراسات

 المصحؼ، العدد الثاني، السنة األكلى.
الوجيز في شرح قرا ات القرا ة الثمانية  ـ(:ََِِالحسف بف عمي األىكازم) -ٔٔ

 ، تحقيؽ: دريد حسف أحمد، ط األكلى، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت.أئمة األمصار الخمسة
، معالم التنزيل )المشيور بتفسير البغوي(ىػ(: َُِْالحسيف بف مسعكد البغكم ) -ٕٔ

 تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي، بيركت.
، تحقيؽ: شعيب  شرح السنةـ(: ُّٖٗ-ىػَُّْالحسيف بف مسعكد البغكم) -ٖٔ

 بيركت.-، المكتب االسبلمي، دمشؽِكمحمد زىير الشايش، ط–األرناؤكط 
معالم التنزيل)المشيور بتفسير ـ(: ُٕٗٗ-ىػُُْٕالحسيف بف مسعكد البغكم) -ٗٔ
، دار طيبة لنشر ْ، حققو كخرج أحاديثو: محمد بف عبد اهلل النمر، كآخريف، طالبغوي(
 كالتكزيع.
-جز  فيو قرا ات النبي ـ(: ُٖٖٗ-ىػ َُْٖحفص بف عمر األزدم الدكرم) -َٕ

 ر، المدينة المنكرة.، مكتبة الداط األكلى، تحقيؽ: حكمت بشير ياسيف، -صمى اهلل عميو وسمم
موسوعة الصحيح  (: ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْحكمت بف بشير بف ياسيف ) -ُٕ

األكلى ، دار المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة، المدينة  ، طالمسبور من التفسير بالمأثور
 .النبكية
المحرر في أسباب النزول من ـ(: ََِٔ-ىػُِْٕخالد بف سميماف المزيني) -ِٕ

 ،دار ابف الجكزم، الدماـ، السعكدية. ُ، ط ة األسباب رواية ودرايةخالل الكتب التسعة دراس
، دار العمـ ٓط األكلى، ألعالمـ(: اََِِخير الديف بف محمكد الزركمي)  -ّٕ

 لممبلييف. 
ـ(: شعراء  َُٖٗرزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسيح بف يعقكب شيخك) -ْٕ

 .مطبعة اآلباء المرسميف اليسكعييف، بيركت، النصرانية
ـى بف الكرد ديوان رؤبةـ(: َُٖٗ-قََُْبف العجاج)رؤبة  -ٕٓ ،ي صححو كرتبو: كٍلي

 ، منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت. ِالبريسي، ط
، تحقيؽ: محمد ديوان النابغةت(:  -المشيكر بالنابغة الذبياني)د -زياد بف معاكية -ٕٔ

 أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، مصر. 
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جمعو عبد العزيز بف إسحاؽ البغدادم، دار  زيد، مسند اإلمامزيد بف عمي)د ت(:  -ٕٕ
 الكتب العممية، بيركت.

التفسير من سنن ـ(: ُٕٗٗ-ىػُُْٕسعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني ) -ٖٕ
، دار ط األكلى، دراسة كتحقيؽ: سعد بف عبداهلل بف عبد العزيز آؿ حميد، سعيد بن منصور

 الصميعي لمنشر كالتكزيع.
، تحقيؽ: طارؽ  المعجم األوسطـ( : ُٓٗٗ-ىػُُْٓني)سميماف بف أحمد الطبرا -ٕٗ

 كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة. -بف عكض اهلل بف محمد
، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد المعجم الكبيرسميماف بف أحمد الطبراني)د ت(:  -َٖ

 ، مكتبة ابف تيمية ، القاىرة. ِالسمفي، ط 
سنن أبي ـ (:  ََِٗ -ىػ  َُّْاكد السجستاني )سميماف بف األشعث أبك د -ُٖ
مَّد كاًمؿ قره بممي -شعىيب األرنؤكط ، تحقيؽ: داود  .األكلى، دار الرسالة العالمية ، طمحى

، تحقيؽ: محمد سنن أبي داودت(: -سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني )د -ِٖ
 بف محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت. 

ـ(: ُُٗٗ-ىػُُُْ) مس الديف ابف قيـ الجكزية محمد بف أبي بكر بف أيكبش -ّٖ
، دار الكتب ط األكلى، تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ، إعالم الموقعين عن رب العالمين

 العممية ،بيركت. 
غاية شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم محمد بف محمد بف يكسؼ)د ت(:  -ْٖ

ق، ج. برجستراسر، مكتبة ابف ُُّٓني بنشره ألكؿ مرة عاـ ، ط عالنياية في طبقات القرا 
 تيمية.
منجد  :( ـُٗٗٗ-ىػَُِْبف الجزرم)اشمس الديف أبك الخير محمد بف محمد   -ٖٓ

 بيركت.، ط األكلى، دار الكتب العممية ،المقرئين ومرشد الطالبين
تحبير (: ـَََِ -ىػ ُُِْمحمد بف محمد ابف الجزرم) شمس الديف أبك الخير -ٖٔ

دار الفرقاف، ، ، ط األكلى تحقؽ: أحمد محمد مفمح القضاة، تيسير في القرا ات العشرال
 األردف. ،عماف

النشر في القرا ات : )د ت(أبك الخير محمد بف محمد ابف الجزرمشمس الديف  -ٕٖ
 عمي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرل ]تصكير دار الكتاب العممية[. : ؽيتحق، العشر
، تحقيؽ: أبي ىاجر محمد العبر في خبر من غبرذىبي)د ت(: شمس الديف ال -ٖٖ

 السعيد بف بسيكني، دار الكتب العممية، بيركت. 
عتدال في ميزان اإلـ(: ُّٔٗ -ىػ ُِّٖشمس الديف محمد بف أحمد الذىبي )  -ٖٗ

 ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر ، بيركت.  األكلى ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، طنقد الرجال



-321-
 

معرفة القرا  الكبار ـ(: ُٕٗٗ-قُُْٕديف محمد بف أحمد الذىبي )شمس ال -َٗ
 ، الكتب العممية ،بيركت. ط األكلى، عمى الطبقات واألعصار

، سير أعالم النبال ـ (: ُٖٓٗ-قَُْٓشمس الديف محمد بف أحمد الذىبي) -ُٗ
 ، مؤسسة الرسالة.ّتحقيؽ : شعيب االرناؤكط، ط

 األكلى ، طتذكرة الحفاظـ(: ُٖٗٗ-قُُْٗشمس الديف محمد بف أحمد الذىبي) -ِٗ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير ـ(: ََِّشمس الديف محمد بف أحمد الذىبي) -ّٗ
 تحقيؽ :بشار عٌكاد معركؼ ،ط األكلى ،دار الغرب االسبلمي.  ، واألعالم
، مديوان اإلسالـ(: َُٗٗ-ىػُُُْشمس الديف محمد بف عبد الرحمف الغزم) -ْٗ

 ، دار الكتب العممية، بيرت. األكلى تحقيؽ: سيد كسركم حسف، ط
الضو  الالمع ألىل ت(: -شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم)د -ٓٗ

 ، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت. القرن التاسع
الفردوس بمأثور ـ(: ُٖٔٗ-ىػ َُْٔشيركيو بف شير دار أبك شجاع الديممي ) -ٔٗ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.  األكلى قيؽ: السعيد بف بسيكني زغمكؿ، ط، تحالخطاب
، الوافي بالوفياتـ(: َََِ -ىػَُِْصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم) -ٕٗ

 تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيركت.
 ـ(:َََِ-ىػَُِْضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي) -ٖٗ

، دراسة كتحقيؽ: عبد الممؾ األحاديث المختارة مما لم يخرجو البخاري ومسمم في صحيحيما
 ، دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت. ّبف عبداهلل بف دىيش، ط

منيج اإلمام البغوي في عرض  ـ(: ََُِ -ىػُِِْطمحة بف محمد تكفيؽ ) -ٗٗ
سعكدية، جامعة أـ القرل، كمية الدعكة ، رسالة ماجستير، الالقرا ات وأثر ذلك في تفسيره

 كأصكؿ الديف، قسـ الكتاب كالسنة.   
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ىػ(: ُِِْعبد الحؽ بف غالب بف عطية) -ََُ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.ط األكلى، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد،العزيز

، تحقيؽ: الموضوعاتـ(: ُٖٔٗ-ىػُّٖٔعبد الرحمف بف عمي أبك الفرج الجكزم) -َُُ
 ، الناشر، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة. ط األكلىعبد الرحمف محمد عثماف، 

، غريب الحديثـ(: ُٖٓٗ-ىػ َُْٓعبد الرحمف بف عمي أبك الفرج الجكزم) -َُِ
 ، دار الكتب العممية، بيركت.     األكلى عبد المعطي أميف القمعجي، طتحقيؽ: 
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 -ىػُِْْ، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم ) عبد الرحمف بف محمد -َُّ
 ، ط األكلى، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيينـ(:ََِّ

 المكتبة العصرية. 
سعيد  تحقؽ:، حجة القرا ات: )د ت(عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة -َُْ
 . دار الرسالة، بيركت ،األفغاني
، دكتكراة ، مؤسسة الشوكاني حياتو وفكرهت(: -لشرجبي)دعبد الغني قاسـ ا -َُٓ
 الرسالة.
البدور الزاىرة في القرا ات العشر  عبد الفتاح بف عبدالغني محمد القاضي)د ت( : -َُٔ

 ، دار الكتاب العربي ،بيركت.المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة
تب حسب  بيان المعاني]مر ـ(: ُٓٔٗ-ىػُِّٖعبد القادر بف مبل حكيش السيد) -َُٕ

 ، مطبعة الترقي، دمشؽ.ط األكلى، ترتيب النزول[
، صفحات في عموم القرا اتـ(: ُُْٓعبد القيكـ عبد الغفكر السندم أبك طاىر) -َُٖ

 ط األكلى ،المكتبة  االمدادية. 
ـ(: ََِِ -ىػ ُِّْعبد اهلل بف سميماف بف األشعث أبك بكر بف أبي داكد) -َُٗ

 ، الفاركؽ الحديثة مصر، القاىرة. ىط األكل، تحقيؽ: محمد بف عبده،المصاحف
ـ(: َََِ -ىػُُِْعبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي  التميمي السمرقندم ) -َُُ

، دار  األكلى ، تحقيؽ: حسيف سميـ  أسد الداراني، طمسند الدارمي  المعروف بسنن الدارمي
 المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية. 

، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارىػ(: َُْٗي شيبة)عبد اهلل بف محمد بف أب -ُُُ
 ، مكتبة الرشد، الرياض.   األكلى تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ط

إبراىيـ شمس  تحقيؽ:، القرآنتأويل مشكل عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة )د ت(:  -ُُِ
 الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.

المقدمات  ـ (: ََُِ -ىػ  ُِِْعبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى العنزم ) -ُُّ
  .مركز البحكث اإلسبلمية، ليدز ، بريطانيا ط األكلى،، القرآناألساسية في عموم 

فقو المغة وسر ـ(: ََِِ-قُِِْعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي ) -ُُْ
 ، إحياء التراث العربي.ط األكلى، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، العربية
، تحقيؽ : السيرة النبوية البن ىشامـ(: ُٓٓٗ-ىػُّٕٓعبد الممؾ بف ىشاـ) -ُُٓ

براىيـ األيبارم ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ِكعبد الحفيظ الشمبي، ط -مصطفى السقا كا 
 البابي الحمبي كأكالده، مصر. 
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، تحقيؽ:  العظيم القرآنتفسير ىػ( : ُُْٗعبدالرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ) -ُُٔ
 مصطفى الباز، السعكدية.مكتبة نزار  ،ّأسعد محمد الطيب، ط

المبيج في القرا ات الثمان وقرا ة ـ(: ُٖٓٗ-قَُْٓعبداهلل بف سبط الخياط) -ُُٕ
، تحقيؽ: كفاء عبداهلل قزمار، دكتكراة في المغة، األعمش وابن محيصن واخيار خمف واليزيدي

 كمية المغة العربية بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
، تحقيؽ: رضاء اهلل بف العظمةىػ(: َُْٖياني)عبداهلل بف محمد أبي الشيخ األصب -ُُٖ

 ، دار العاصمة، الرياض. ط األكلىمحمد المباركفكرم، 
، ديوان الراعيـ(: ُٓٗٗ-قُُْٔالمشيكر بالراعي النميرم)-عبيد بف الحصيف -ُُٗ

 كاضح الصمد، دار الجميؿ، بيركت.  : شرح
تبيين  المحتسب في: ( ـُٗٗٗ -ىػَُِْعثماف بف جني المكصمي أبك الفتح ) -َُِ

 المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية-كزارة األكقاؼ ،وجوه شواذ القرا ات واإليضاح عنيا
التيسير في ـ (:ُْٖٗىػ/ َُْْعثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الداني ) -ُُِ

 .دار الكتاب العربي ، بيركت ،ِتحقيؽ: اكتك تريزؿ، ط، القرا ات السبع
البيان في عد ـ(: ُْٗٗ-ىػُُْْي )عثماف بف سعيد بف عثماف أبك عمرك الدان -ُِِ

مىد،القرآنآي   ، مركز المخطكطات كالتراث، الككيت. ط األكلى، تحقيؽ: غانـ قدكرم الحى
أسد الغابة في ـ(: ُْٗٗ-قُُْٓعز الديف عمي بف أبي الكـر ابف األثير) -ُِّ

كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ط األكلى، دار  -تحقيؽ :عمي محمد معكض ، معرفة الصحابة
 ب العممية ، بيركت، لبناف. الكت

الكامل في ـ( : ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕعز الديف عمي بف أبي الكـر ابف األثير) -ُِْ
 ، دار الكتاب العربي، بيركت.  األكلى تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم ، ط التاريخ، ،
، البغوي ومنيجو في التفسيرـ(: َُٖٗ -ىػََُْعفاؼ عبد الغفكر حميد) -ُِٓ

ية، جامعة الممؾ عبد العزيز، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية قسـ رسالة ماجستير ، السعكد
 الدراسات العميا الشرعية.  

ـ(: ُُٖٗ-ىػَُُْعبلء الديف عمي بف حساـ  الديف ابف قاضي خاف القادرم،) -ُِٔ
، مؤسسة ٓكصفكة السقا، ط -، تحقيؽ: بكرم حيانيكنز العمال في سنن األقوال واألفعال

 الرسالة. 
عون الحنان في شرح (: ََِْ-ىػُِْٓعبد العاؿ الطيطاكم )عمي أحمد  -ُِٕ

 ، دار الكتب العممية ، بيركت. ط األكلى، القرآناألمثال في 
مجمع الزوائد ومنبع ـ(: ُْٗٗ-ىػُُْْعمي بف أبي بكر الييثمي نكر الديف ) -ُِٖ
 ، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي ، القاىرة.    الفوائد
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 القرآنالوسيط في تفسير ـ (:  ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓحدم )عمي بف أحمد الكا -ُِٗ
، تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، آخريف ،ط األكلى،دار الكتب المجيد

 العممية، بيركت. 
 ، كماؿ بسيكني زغمكؿ، تحقيؽ: أسباب النزول ق(:ُُُْعمي بف أحمد الكاحدم) -َُّ

 .ط األكلى، دار الكتب العممية ،بيركت
، تحقيؽ: عصاـ بف أسباب النزولـ(: ُِٗٗ-قُُِْمد الكاحدم)عمي بف أح -ُُّ

 ، دار اإلصبلح، الدماـ، السعكدية.ِعبد المحسف الحميداف،  ط
، تحقيؽ: سنن الدارقطنيـ(: ََِْ-ىػُِْْعمي بف عمر الدارقطني أبك الحسف -ُِّ

 ، مؤسسة الرسالة، بيركت. ط األكلىشعيب االرنؤؤط ، كآخريف، 
تفسير الماوردي =  ت(-بغدادم، الشيير بالماكردم)دعمي بف محمد البصرم ال -ُّّ

تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت،  ،النكت والعيون
  .لبناف

تحقيؽ:  ، لباب التأويل في معاني التنزيلىػ(: ُُْٓعمي بف محمد الخازف ) -ُّْ
 ركت.محمد عمي شاىيف، ط األكلى، دار الكتب العممية ، بي

تنزيو  ىػ(: ُّٗٗعمي بف محمد بف عمي بف عبد الرحمف ابف عراؽ الكناني ) -ُّٓ
تحقيؽ: عبد الكىاب عبد المطيؼ ، كعبد ، الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة

 ممية، بيركت. اهلل محمد الصديؽ الغمارم، ط األكلى، دار الكتب الع
 ، معجم المؤلفينت(: -الة)دعمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كح -ُّٔ

 .بيركت ،بيركت، دار إحياء التراث العربي –مكتبة المثنى 
ية في تفسير معالم التنزيل القرآنالقرا ات ـ(: ََِٕفيد سعكد معيكؼ العنزم) -ُّٕ

، ماجستير في التفسير، لإلمام البغوي جمعَا ودراسة من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النسا 
 العميا، الجامعة األردنية.   األردف، كمية الدراسات

، صححو موطأ اإلمام مالكـ(: ُٖٓٗ-ىػَُْٔمالؾ بف أنس بف مالؾ المدني) -ُّٖ
 كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء التراث العربي.  

، تحقيؽ: محمد تفسير مجاىدـ(:  ُٖٗٗ -ىػ  َُُْ)جبر المخزكميمجاىد بف  -ُّٗ
  دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر. لنيؿ، ط األكلى،عبد السبلـ أبك ا

 -ىػ ُّٗٗمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف األثير) -َُْ
محمكد محمد  –طاىر أحمد الزاكل  تحقيؽ:، النياية في غريب الحديث واألثرـ(: ُٕٗٗ
 المكتبة العممية، بيركت.، الطناحي
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، دار ْ، طتاريخ الفكر الديني الجاىمي(: ُْٗٗ-ىػُُْٓمحمد إبراىيـ الفيكمي) -ُُْ
 الفكر العربي. 

 ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانـ(: ُٖٖٗ-ىػَُْٖمحمد ابف حباف ) -ُِْ
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت. األكلى تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  ،ط

 . مكتبة كىبة، القاىرة، التفسير والمفسرون: محمد السيد حسيف الذىبي )د ت( -ُّْ
، دار ِ،ط القرآندراسات في عموم ـ(: ُٗٗٗ-ىػُُْٗماعيؿ)محمد بكر إس -ُْْ
 المنار. 
سعد  ، تحقيؽ: القرآنتفسير  ـ (: ََِِىػ،  ُِّْمحمد بف إبراىيـ بف المنذر ) -ُْٓ

 بف محمد السعد، ط األكلى، دار المآثر ، المدينة النبكية.
تفسير -القرآنالجامع  ألحكام ـ(:  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖمحمد بف أحمد القرطبي) -ُْٔ

براىيـ أطفيش، طلقرطبيا  ، دار الكتب المصرية، القاىرة.ِ، تحقيؽ: أحمد البردكني  كا 
، تحقيؽ: محمد تيذيب المغةـ (: ََُِمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ) -ُْٕ

 .عكض مرعب، ط األكلى، دار إحياء التراث العربي ،بيركت
بو عمى رت، مسند اإلمام الشافعيـ(: ُُٓٗ-ىػَُّٕمحمد بف إدريس الشافعي) -ُْٖ

األبكاب الفقيية: محمد عابد السندم، تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف 
ك عزت العطار الحسيني، دار الكتب العممية، -مخطكطتيف: يكسؼ عمي الزكاكم الحسني

 بيركت.
، تحقؽ: محمد صحيح ابن خزيمةت(: -محمد بف إسحاؽ أبك بكر بف خزيمة )د -ُْٗ

 سبلمي ، بيركت. مصطفى األعظمي، المكتب اإل
، معرفة الصحابة البن مندهـ(: ََِٓ-قُِْٔمحمد بف إسحاؽ بف منده) -َُٓ

 ، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.   األكلى تحقيؽ :عامر حسف صبرم ،ط
 ، تحقيؽ: سييؿ زكار، طسيرة ابن إسحاقـ(: ُٖٕٗ-ىػُّٖٗمحمد بف إسحاؽ) -ُُٓ
 ، دار الفكر، بيركت.  األكلى

، تحقيؽ : محمد بف زىير صحيح البخاريىػ(: ُِِْماعيؿ البخارم )محمد بف إس -ُِٓ
، دار طكؽ النجاة) مصكرة عف الطبعة السمطانية بإضافة ترقيـ محمد  األكلى بف ناصر،ط

 فؤاد عبد الباقي. 
، تحقيؽ: عبد الرحمف خمق أفعال العبادمحمد بف إسماعيؿ البخارم )د ت(:  -ُّٓ

 عميرة، دار المعارؼ، السعكدية. 
التقصار في جيد عالمة األقاليم ـ(: َُٗٗ-قُُُْمد بف الحسف الشجني)مح -ُْٓ
 ، تحقيؽ: محمد بف عمي األككع، ط األكلى، مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء.واألمصار
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الزاىر في معاني كممات ـ(: ُِٗٗ-قُُِْمحمد بف القاسـ أبك بكر األنبارم) -ُٓٓ
 سالة، بيركت. تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، ط األكلى، مؤسسة الر  ،الناس

وما  القرآنفضائل ـ(: ُٕٖٗ-ىػَُْٖمحمد بف أيكب بف يحي بف الضريس) -ُٔٓ
 ، تحقيؽ: غزكة بدير، دار الفكر.بمكة وما أنزل بالمدينة القرآنأنزل من 
، القرآنجامع البيان في تأويل آي ـ (: َََِ-ىػَُِْمحمد بف جرير الطبرم ) -ُٕٓ

 الة، بيركت.، مؤسسة الرسط األكلىتحقيؽ: محمد أحمد شاكر، 
، صححو كعمؽ عميو: السيرة النبوية وأخبار الخمفا ق(: ُُْٕمحمد بف حباف ) -ُٖٓ

 ، الكتب الثقافية، بيركت.ّالحافظ السيد عزيز بؾ كجماعة مف العمماء، ط
، طبع الثقاتـ(: ُّٕٗ -  ى ُّّٗمحمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ الدارمي) -ُٗٓ

،دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد  األكلى يندية، طبإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية ال
 الدكف اليند تحت مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية.  

، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف الطبقات الكبرىق(:َُْٖمحمد بف سعد) -َُٔ
 الحكـ، المدينة المنكرة.   ، مكتبة العمـك ك ِبعدىـ، تحقيؽ: زياد محمد منصكر، ط

، تحقيؽ: محمد عبد القادر الطبقات الكبرىـ:  َُٗٗ -ىػ  َُُْمحمد بف سعد) -ُُٔ
 ، دار الكتب العممية، بيركت. ط األكلى عطا،

، تحقيؽ: فوات الوفيات (:ُْٕٗمحمد بف شاكر بف أحمد الممقب بصبلح الديف) -ُِٔ
 ، دار صادر ،بيركت. ط األكلىإحساف عباس، 

المستدرك عمى ـ( : َُٗٗ-ىػُُُْداهلل  الحاكـ النيسابكرم )محمد بف عب -ُّٔ
 . ،دار الكتب العممية. بيركت األكلى تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطاء، ط الصحيحين،

،  فتح القدير الجامع بين فني الرواية الدراية ق(:ُُْْمحمد بف عمي الشككاني) -ُْٔ
 . بيركت -دار الكمـ الطيب، دمشؽ-، دار ابف كثيرط األكلى
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعمحمد بف عمي الشككاني)د ت(:  -ُٓٔ

 دار المعرفة، بيركت.
ط ،  طبقات المفسرينـ(: ُّٖٗ-قَُّْمحمد بف عمي بف أحمد الداككدم) -ُٔٔ
 ،دار الكتب العممية ، بيركت. األكلى

 الردة مع نبذةـ(:  َُٗٗ -ىػ  َُُْمحمد بف عمر بف كاقد السيمي الكاقدم ) -ُٕٔ
، دار  األكلى ، تحقيؽ: يحيى الجبكرم، طمن فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني

 الغرب اإلسبلمي، بيركت. 
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الشمائل المحمدية والخصائل ـ(  ُّٗٗ -ىػ  ُُّْمحمد بف عيسى الترمذم ) -ُٖٔ
المكتبة التجارية، مصطفى أحمد  األكلى،  تحقيؽ: سيد بف عباس الجميمي، ط، المصطفوية

 .ز، مكة المكرمةالبا
محمد ، تحقيؽ: مختصر الشمائل المحمديةمحمد بف عيسى الترمذم )د ت(:  -ُٗٔ

 .المكتبة اإلسبلمية ، عماف ، األردف، ناصر الديف األلباني
، تحقيؽ: بشار عكاد سنن الترمذيـ (: ُٖٗٗمحمد بف عيسى الترمذم:)  -َُٕ

 معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.  
اإلسرائيميات والموضوعات في ىػ(: َُْٖأبك شيبة )محمد بف محمد بف سكيمـ  -ُُٕ

 ، مكتبة السنة، القاىرة.ْ، طكتب التفسير
 ، دار صادر ، بيركت. ّ، طلسان العربىػ(: ُُْْمحمد بف مكـر بف منظكر) -ُِٕ
، ضعيف سنن الترمذي(: ـ ُُٗٗ -ىػ  ُُُْمحمد بف ناصر الديف األلباني )  -ُّٕ

 ط األكلى، المكتب اإلسبلمي، بيركت.
، سنن الترمذي صحيح(: ـ َََِ -ىػ  َُِْبف ناصر الديف األلباني ) محمد -ُْٕ

 الرياض ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ط األكلى، 
، المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداتوت(: -محمد بف ناصر الديف األلباني )د -ُٕٓ

 اإلسبلمي، بيركت.
، المكتب داتوضعيف الجامع الصغير وزيات(: -محمد بف ناصر الديف األلباني )د -ُٕٔ

 اإلسبلمي، بيركت.
سمسمة األحاديث الصحيحة ـ(: ََِِ-قُِِْمحمد بف ناصر الديف االلباني) -ُٕٕ

 ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض.  األكلى ، طوشي  من فقييا وفوائدىا
، األم –صحيح أبي داود (: ـ ََِِ -ىػ  ُِّْمحمد بف ناصر الديف االلباني) -ُٖٕ

  .اس لمنشر كالتكزيع، الككيتمؤسسة غر  ط األكلى،
التعميقات الحسان عمى  (:ـ ََِّ -ىػ  ُِْْمحمد بف ناصر الديف االلباني) -ُٕٗ

دار با كزير  ، ط األكلى، صحيح ابن حبان وتمييز سقيمو من صحيحو، وشاذه من محفوظو
 .لمنشر كالتكزيع، جدة ،المممكة العربية السعكدية

تحقيؽ:  ، سنن ابن ماجوـ(: ََِٗ-ىػَُّْمحمد بف يزيد القزكيني ابف ماجو ) -َُٖ
 ، دار الرسالة العالمية.  األكلى شعيب األرنؤكط ، كآخريف ،ط

، تحقيؽ: البحر المحيط في التفسيرىػ( : َُِْمحمد بف يكسؼ ابف حياف ) -ُُٖ
 صدقي محمد جميؿ، دار الفكر ،بيركت. 
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راة ، ، دكتك اإلمام الشوكاني مفسراَ ـ(: َُٖٗ-ىػََُْمحمد حسف أحمد الغمارم) -ُِٖ
السعكدية، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية بمكة، قسـ الدراسات العميا الشرعية، فرع الكتاب 

 كالسنة.
، الييئة العامة لشئكف المطابع مدرسة الحديث في مصرمحمد رشاد خميفة )د ت(:  -ُّٖ

  األميرية، القاىرة.
 ،منار(الحكيم )تفسير ال القرآنتفسير  ـ (: َُٗٗمحمد رشيد بف عمي رضا ) -ُْٖ

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب
ط ، أبجد العمومـ(:  ََِِ -ىػ ُِّْمحمد صديؽ خاف الحسيني البخارم) -ُٖٓ
.األكلى  ، دار ابف حـز

منيج اإلمام الشوكاني في ـ(: ََُِٖ-قُِْٗمحمد عبد الباسط األسطؿ)  -ُٖٔ
غزة، -ف، فمسطيعرض القرا ات في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية

 . القرآفالدراسات العميا، كمية أصكؿ الديف، قسـ التفسير كعمـك 
، ّ، ط القرآنفي عموم  مناىل العرفان ت(: -محمد عبد العظيـ الزرقاني)د -ُٕٖ

 مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه.
تحقيؽ: ناجي ، تفسير آيات األحكام ـ (:ََِِمحمد عمي السايس ) -ُٖٖ

 كالنشر. سكيداف،المكتبة العصرية لمطباعة
، دار ٕ، طمختصر تفسير ابن كثيرـ(: ُُٖٗ-قَُِْمحمد عمي الصابكني) -ُٖٗ
 الكريـ، بيركت. القرآف

، لميسر في القرا ات األربع عشرةـ(: ا َََِ -ىػ  َُِْمحمد فيد خاركؼ) -َُٗ
 .بيركت –دار الكمـ الطيب، دمشؽ  مراجعة: محمد كريـ راجح، ط األكلى،

 القرآنمعجم حفاظ ـ( :  ُِٗٗ -ػ ى ُُِْمحمد محمد محمد سالـ محيسف) -ُُٗ
 ، دار الجيؿ ، بيركت. ط األكلى،  عبر التاريخ

مكتبة ، ٓط، صحيح الترغيب والترىيب: ت( -محمد ناصر الديف األلباني )د -ُِٗ
 .المعارؼ ، الرياض

مكتبة  ،ٓط، ضعيف الترغيب والترىيب: ت( -محمد ناصر الديف األلباني )د -ُّٗ
 .المعارؼ ، الرياض

تيسير مصطمح  :ـََِْ-ىػُِْٓبف محمكد طحاف النعيمي محمكد بف أحمد -ُْٗ
 ، الرياض.مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،َط األكلى ،الحديث
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  ىػ(:َُْٕمحمكد بف عمر الزمخشرم ) -ُٓٗ

 ، دار الكتاب العربي،  بيركت. ّ، طاألقاويل في وجوه التأويل 
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، تحقيؽ: محمد فؤاد صحيح مسممابكرم)د ت(: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف النيس -ُٔٗ
 عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.

ط ، تحقيؽ: عبداهلل محمكد شحاتو، تفسير مقاتلىػ(: ُِّْمقاتؿ بف سميماف ) -ُٕٗ
 ،دار إحياء التراث العربي، بيركت.األكلى

، آنالقر تفسير : ـُٕٗٗ -ىػُُْٖمنصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني )  -ُٖٗ
دار الكطف، الرياض ،  ياسر بف إبراىيـ، كغنيـ بف عباس بف غنيـ، ط األكلى، :تحقيؽ

 .السعكدية
مجمكعة مف األساتذة  :ـ( ََِِ -ىػ  ُِّْ)ية المتخصصةالقرآنالموسوعة  -ُٗٗ

 . المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، مصر ،كالعمماء المتخصصيف
، ديوان األعشىـ(: ُِٗٗ-قُُّْالمشيكر باألعشى الكبير) -ميمكف بف قيس -ََِ

 ط األكلى، دار الجميؿ، بيركت.
جال  ـ(: ُُٖٗ-ىػَُُْنعماف بف محمكد أبك البركات خير الديف االلكسي)  -َُِ

 ، قدـ لو: عمي السيد صبح المدني، مطبعة المدني.العينين في محاكمة األحمدين
معجم األدبا  = إرشاد األريب إلى  ـ (: ُّٗٗ -ىػ  ُُْْياقكت الحمكم) -َِِ

 . الغرب اإلسبلمي، بيركتاألكلى، دار  ط، تحقيؽ: إحساف عباس،عرفة األديبم
 ، دار صادر، بيركت. ِط ، معجم البمدانـ(: ُٓٗٗياقكت بف عبداهلل الحمكم ) -َِّ
البيان في  (: ـ َََِ -ىػ ُُِْيحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني ) -َِْ

 .جدة ، ط األكلى، دار المنياج ، تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم،مذىب اإلمام الشافعي
، تحقيؽ: أحمد يكسؼ القرآنمعاني ت(: -يحيى بف زياد بف عبد اهلل الفراء )د -َِٓ

 .النجاتي  كأخركف، ،ط األكلى، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، مصر
، كزارة  النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرةيكسؼ بف تغرم بردم)د ت(:  -َِٔ

 ،دار الكتب، مصر.الثقافة كاإلرشاد القكمي 
تيذيب الكمال في ـ(: َُٖٗ-قََُْيكسؼ بف عبد الرحمف المزم الكمبي) -َِٕ

 ،مؤسسة الرسالة، بيركت. ط األكلى، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، أسما  الرجال
االستيعاب في معرفة ـ(: ُِٗٗ-قُُِْيكسؼ بف عبداهلل النمرم القرطبي) -َِٖ
 دار الجيؿ، بيركت.   ،ط األكلى، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، األصحاب
 -ىػ  ُِْٖيكسؼ بف عمي بف جبارة أبك القاسـ الييذىلي اليشكرم المغربي ) -َِٗ
تحقيؽ: جماؿ بف السيد بف  ،لكامل في القرا ات العشر واألربعين الزائدة عميياا :ـ( ََِٕ

 مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر. رفاعي الشايب، ط األكلى،
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-244-..............بالصرفالتفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:ف االتفاأوجه:الثانًالمطلب
-24٧-...............بالب:غةالتفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:فاالتفا أوجه:الثالثالمطلب
واستنباطوالسٌا بالشعرالتفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:فاالتفا أوجه:الخامسالمبحث
-252-.........................................................................................المعنى
-253-.................بالشعرالتفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:فاالتفا أوجه:األولالمطلب
-258-................بالسٌا التفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:فاالتفا أوجه:الثانًالمطلب
-261-......المعنىاستنباطبالتفسٌرفًاإلمامٌنعندواالخت:فاالتفا أوجه:الثالثالمطلب
-265-............................................................وأبرزالنتائجوالتوصٌاتالخاتمة
-268-..............................................القرآنسورعلىمرتبةاٌةالقرآناآلٌاتفهرس
-2٢2-........................................المعجمأحُرفعلىمرتبةاالنبوٌةاألحادٌثفهرس
-2٢8-...................................................المعجمأحُرفعلىمرتبةااألشعارفهرس

-2٢٢-...................................................المعجمأحُرفعلىمرتبةااألع:مهرسف
-314-.......................................................................والمراجعالمصادرقائمة

 -330-......................................................................................المحتوٌات:


