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ن النُّحاةِ والقُرَّا ِء
َ ع بَ ْي
ُ الصِّرا
َ َْ َ
ُ
) ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا

;١ طٚ ءْ – يفٜ – يف تكس٠ هل أصبذ يٓخ
 عدددددددسِٖ يف نتددددد د هللٛ قُٛددددددد١إذ حه
١ بسددةْٝٔ شددٗس يددسٜ  ي د١ُدد٥ أل٤ قددءٚ
َُٚددءٜ ّ مل٦ٝ شددٛٓكًددٜ ٕ عٗددِ َددٔ أٚٚ ِعًُٗدد
ٕ ندٚ – ًِسٚ ً٘ٝ هلل ع٢ًٍ – صٛعٔ يءس
 د يفٝ يكٚ ددسٕٝ يتكةٛهددٜ ٕملؤَددٌ َددِٓٗ أ
ُِ أْٗددددِٝ السددددٜ يكددددءإٓ يهددددءٟ آ٤ٛضدددد
ٌ يٓ قدد١عس يددٚ  يش د ٖس١ فص د حٛشددوط
ٕ يكدءآ١ةتكدس غدري فصد حٜ ٟٛ عب١س مثٝيٚ
ٝ١ٝ يسدبة١خب صدٚ ٘ تد٤  بكء١ٝ ية ي١أْ٘ يًغٚ
ٍٛ بد يكب١َٝ إلسدال١ََٓٗ ييت أخ تٗ أل
. ٗددددددددددددددددددددددددددددددددددد٥  إلجدددددددددددددددددددددددددددددددددددالٍ يكءٚ

: الملخص

ٔ َدد١ددٜ آل١ٝ سددبة٠٤ ددس ٖ د يبخ د قددءٜ
٠ ٗدد بددن يٓخددٝنتدد هلل شددتس يصددء ف
دد٥  أْٗدد َددٔ غء٠  زعددِ يٓخدد٢; حتدد٤  يكددءٚ
ٟ جدد٘ ي دٕٛ إٔ يٚددءٜ ; إذٞالسددتةُ ٍ يةءبدد
ٛدد عدددٔ يةدددء فٗدددًًٟٝ د قٚ ١دددٜدد بددد٘ آل٥قء
ٌ ب٠٘ ق عسًٝ ع٢ٓال تبٚ ذٝعٓسِٖ غري فص
١ثدٛالح تِٗ ملبثٖٛ َٔ صٚ ْ٘٘ ش ذٚةسٜ
.ِٗيف َصٓف ت
٤  قءْٛ  ن٠  َٔ يٓخ١ ! إٔ مج عٝ يةجٚ
ٞ تد٘; ندبب٤  قء٠ ٚ ٔ َدِٚ أٜيكءإٓ يهء
١ َدٔ يسدبة٠يبصدء
 قد٤ بٔ يةدالٚعُء
١ َدددٔ يسدددبة١فدددٛيه
 قد دٞ٥  يهسد دٚ
.ِٖغريٚ ٜ٘ٛ بٔ خ يٚ ٤  يفءٚ

Abstract
This research studies the seven
recitations for one verse in the Holy
Qur'an. As a result of the conflict
between the grammarians and
reciters how to recite this verse, the
grammarians state that the way, the
verse was recited by wasn't only
fluent but also without base and
abnormal and this what in fact is
written in their books.
And for a wonder, that some of
the grammarians were reciters to
Qur'an and narrators to its readings
as Abi-AmrIbn Al-Al'a, the reciter
of Al-Basra one of the seven, in

م2015 ) يناير9( ) المجلذ5( العذد

addition to Al-kasaie, the reciter of
Al-kofa one of the seven, Alfarr'a,
Ibn-khalawaih and many others. For
this reason and from our point of
view, the grammarians became in
trouble because of using rules that
are different from the ones used by
the famous Imams and narrated by
the prophet Mohammed- peace be
upon him-. Furthermore, it was
expected from the grammarians to
put their rules according to the Holy
Qur'an which is considered as the
source of fluency not only by them
but by the Islamic nation.
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- 1شغً يكدء  ٤يكءآْٝد ١فهدء يٓخد َ ٠د ْشدب ٠يٓخد ;ٛألٕٓ يٓخد  ٠أل ٍَٚٝملؤسسدن
أ ند ٕ يٓخدد ٛند َْ ٛددٔ يكددء  ;٤نةٝسدد ٢بددٔ عُددء (ٖ149ددد) ٚأبدد ٞعُددء ٚبددٔ يةددال٤
(ٖ154د)  ٚشبًٖ175( ٌٝد) ْٜٛٚس بٔ حبٖ183( ٝد) ٚيةٌ ٖتُد َِٗ بد يكء ٖ ٤دٛ
ي  ٟدفةِٗ إىل يس س يٓخ ;١ٜٛيٝال ُٛ٥بن يكء  ٚ ٠٤يةءبٚ ١ٝبن َد ٚ ٚٚمسةدٛ
َٔ يكء ٚ ٚٚ َٚ ٤مسة َٔ ٛنالّ يةء (.)1
ٚقس ن ْ ٖ  ٙمل ١َ٤ ٛح صً ;١ألٕٓ عًدِ يٓخدَ ٛدٔ أ٥ ٚدٌ عًد ّٛيًغد ١يديت ْشدب
خسَ ١يًكءإٓ يهءٚ ِٜضب فظ ١عًَ ٘ٝدٔ إٔ ٜتسدء إيٝد٘ يًخدٔ يد  ٟفشد  -بةدس
إٔ تسددة قةدد ١يسٚيدد ١إلسددالَْ ٚ - ١ٝتشددء  ٚخددتً يةددء بغريٖددِ َددٔ ألعدد جِ
(سدده ٕ يددبالد ملفتٛحدد ;)١إذ سدرٓء هلل هلد يهتد ج يٟد أفٓدد ٛأعُد ِٖ يف سددبٌٝ
ص َٔ ْ٘ٛإٔ تصٌ إي ٘ٝغ  ١ً٥يًخٔ  ٚشبٛب.
هل ن ْ يكء  َٔ ٤ملص د ييت ستكَٗٓ ٢د يٓخد  ٠ق ٛعدسِٖ; إذ ند ٕ ندٌ
"َ  ٚد أْ٘ قء ب٘ ج ز الحتج ج يف يةءب ١ٝس ٤ ٛن ٕ َتد ٛتءّ أ ٚآحد دّ أّ شد ذّ ٚ .قدس
أطبل يٓ عً ٢الحتج ج ب يكء  ٤يش ذ ٠يف يةءب ١ٝإذ مل ربد ي ق ٝسّد َةً; َّٛبدٌ
ٚي ٛخ يفت٘ ُٜختجٗ بٗ يف َثٌ ذيو سبءف بة.)2("٘ٓٝ
ٚتبس ٚيةالق ١ألٚي ١ٝييت تءب عًِ يٓخ ٛبد يكء ٤
يةًُ  ٤يكب ٍٛيكء  ٠٤يصخٝخ: )3(ٖٞ ; ١

يف تًدو يشدءٚ

يديت ٚضدةٗ

 )1صخ ١سٓس يكء . ٠٤
 َٛ )2فك ١أحس ملص ح يةثُ ْٚ ١ٝي ٛحتُ ي. ٟ
 َٛ )3فك ١يةءبٚ ١ٝي ٛبٛج٘ .
فشددء َ ٛفكدد ١يةءبٝددٚ ١يدد ٛبٛجدد٘ ٜبد ٔٓٝعالقدد ١يكددء  ٤يٛثٝكدد ١ب د يٓخ ;ٛإذ ن ْ د
يكددء  ٤يكءآْٝدد ١أ ضّ د خصددب ١ج د ٍ ف ٗٝد عًُ د  ٤يٓخددٚ ٛص د يٚ ٛأخ د  َٗٓ ٚد َ د
أخ  ٚ ٚد َ َٗٓ ٚد ٚحت ٢أيف ٛب يو تء ثّ عب ٜ٘ٛعظ َ ُّٝزيٓد ْكدءهَ ٙد تة قد
يً ٚ ٌٝيٓٗ .
ٚقدددس ٚجدددس يٓخد د َ ٠د د ند د ْٜٓ ٛشدددس ٕٚيف يكدددء ٚ ٤تٛجٗٗٝد د ; َد د إٔ عًُدددِٗ يف
يكدددء  ٤مل ٜكتصدددء عًددد ٢يتٛجٝددد٘ حسِد د ُ بدددٌ ن ْد د َصدددٓف تِٗ – عًددد ٢خدددتالف
أزَٓتٗ  -سفءّ مج َةظِ َ  ٚد َٔ قدء  ; ٤سدَ ٤ ٛد تد ٛتء َٓٗد أ ٚشد ٓ ٚال ؽبًدٛ
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نت عب َٔ ٟٛذندء بةد يكدء ٚ ٤تٛجٗٗٝد ; يتهد َٛ ٕٛفكد ١يك عدس ٠أَ ٚةضدس٠
هل ٚ ٖٓ َٔٚجٓ٘ بة يٓخ  ٠جٗٛدِٖ إىل يكء  ٤تٛجٚ ّٗٝتةًٚ ًٟٝتفسريّ (.)4
ٚيد ميهدٔ عدسٓ يكدء  ٤يكءآْٝد ١ملدءآ ٠يصد دق ١يديت صد ٛي ٛقد يًغد ٟٛيف
نددددالّ يةددددء  ٚسددددتةُ التٗ يف َظدد د ٖء ٙيصددددٛت ٚ ١ٝيصددددءف ٚ ١ٝيٓخٜٛدددد ;١يألسددددب
آلت:)5(١ٝ
 ب ملٓٗج يةًُ ٞيف ضب يكء  ٚ ٠٤يتشدسدٖ )1تُ ّ يكء  - ٤يف  ١ٜ ٚيكء ٤
يف دقددٜ ٚ ١تٗ د ; ألٕ ذيددو ٜتصددٌ ب يةكٝددس ٠يدديت آَٓدد ٛبٗ د  ٚجتٗددس ٚيف سبف د
عً. ٗٝ
 )2ذبكٝددل يكددء َ ٤ددٔ سددٓس يكددء  ;٠٤ب سددتةُ ٍ زبددء  ٚيتةددس ٌٜيءج د ٍ يسددٓس; حتدد٢
تصٌ يكء َ ٠٤صس ٖ أل ٖٛٚ ;ٍٚيءسد - ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ – فُد ٚثٓكدٙٛ
ٚعسٓيْ ٙٛكً َٚ ٙٛجءٓحٚ ٙٛضةٓف ٙٛأًُٖ.ٙٛ
 )3دق ١ٜ ٚ ١يكدء  ٤بد ألد ٚ ٤بٝد ٕ َد فٗٝد َدٔ دٖ ٛء صدٛت ١ٝأ ٚصدءف ١ٝأ ٚعبٜٛد١
ْٚسب ٙ ٖ ١يظٖ ٛء إىل يٓ طكن بٗ َٔ يةء .
 )4ن ٕٛيكء  ٠ ٚ ٚ ٤يكء  َٔ ٤سبفظد ٚ ١يفصدخ  ٤يد  ٜٔعُء٢فد ٛبد يو; فضدًٟ
عٔ إٔٓ نثريّ َِٓٗ َٔ يةًُ  ٤يف يةءبٚ ١ٝق ٛعسٖ .
 )5عسّ تكٝٝس يكء  ٤أْفسدِٗ بك ٛعدس َسدبكُٜ ١رضدة ٕٛيكدء  ٤ملٓٛكٗد نُد فةدٌ
يٓخ ٚ ٠ذبء ِٖ حت َٔ ٢هلج ١ب٦ٝد تِٗ يف ٜ ٚدتِٗ يكدء  ;٠٤ف يكد ند ٕ ٜدؤدٟ
َد ٜتًكد َ ٙدٔ يكدء  ٤عدٔ شدٝر٘ نُد ٖدَ ٞدٔ غدري العتدس د مبد شد يف ب٦ٝتدد٘
يًغٖ ٛ َٔ ١ٜٛء هلج. ١ٓٝ
يف ض َ ٤ٛتكسّ ْستٓتج إٔٓ يكء  ٤ن ْٜ ٛصس  ٕٚعٔ َٓٗج عًُ ٞيف عًِ يكدء ٤
ٜةتُس عً ٢ألسس آلت:)6(١ٝ
 )1يٓكٌ  ٚيء ; ١ٜ ٚأ ٟإٕٓ  ١ٜ ٚيكء  ٠٤ن ْ عدٔ يءسد - ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ
 ٚتٛثٝكٗ د ٚضددبٚ . ٗٛضددب سددٓسٖ أس د يت د ّ بدد٘ يكددء  ٤حتددٜ ٢صددٌ إىليءسد - ٍٛصددً ٢هلل عًٝد٘ ٚسددًِ –ثدِٓ تةددس ٠ ٚ ٌٜيكدء  ٠٤أصددٌ َٗدِٓ عتُددس عًٝدد٘
 ٠ ٚيكء . ٤
 )2إٕٓ عتُد د د يكدددء  ٤عًددد ٢يءٜ ٚددد ١بٛصدددفٗ أصد دًَ ٟدددٔ أصدددٛهلِ جةًدددِٗ ال ٜٗتُدددٕٛ
ي  ٖٛ ٟأس َٔ أسس َٓٗج يٓخ  ;٠ف يك إٕ صخ يكء  ٠٤عٓدسٙ
ب يكٝ
ب يء ١ٜ ٚال ؼبفدٌ مب ٛفكد ١قٝد يٓخد  ٠أ ٚطب يفتد٘;إذ يكدء  ٠٤يسٜد٘ سدٓ ٚ ١يسدٓ١
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تصذ بصخ ١يٓكٌ  ٚالتب يف ألد ٚ ٤ن ٕ نثري َٔ أ ١ُ٥يكء  ;٤نبب ٞعُدءٚ
 ْٚف ٜكٛي ":ٕٛيٛال أْ٘ يٝس ي ٞإٔ أقءأ إال مب قءأ ; يكءأ حءف ند ٚند
ٚحءف ن ٚن "(.)7
 )3يةددء  ٚألد  ;٤أس د َٗددِ َددٔ أسددس يكددء  ٤يف ْكددٌ يٓصدد ٛيًغٜٛدد ١سددً١ُٝ
صخٝخ ١بهٌ َظ ٖءٖ يًغٜٛدٖٚ ;١دْٗ ٛدج يءسد – ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ – إذ
ن ٕ شسٜس يسق ١يف تثبْ ٝص ٛيٛح ٞعً ٢أيسدٓ ١أصدخ ب٘ نُد مسةٗد َدٔ
جرب – ٌٜعً ٘ٝيسالّ – فٜٗ ٛكءأ عً ٘ٝيٛح ٞثِٓ ٜكدءٜٚ ِٗ٥سدتُ إيدٜ ِٗٝؤدْٚد٘
عً ٘ٝببيف ٘ نُ مسة َ٘ٓ ٙٛفتًك ٛيكءإٓ َٔ يءس " ٍٛحءف ٟحءفٟد مل ًُٜٗدٛ
َٓ٘ حءنٚ ١ال سهٚ ّْٛال إثب تّ ٚال ح فٚ ٟال دخٌ عً ِٗٝيف ش َ٘ٓ ٤ٞشو
ٚال .)8(" ِٖٚ
دددٌ يةدددء
يكددء  ٤عدددٔ
ٜهتف ٛب يسُ
َٔ مس َٔ يف

 ٚألد  ٤أس سّد د ث بتّد د يف َدددٓٗج يكدددء  ٤بةدددس يءسددد ;ٍٛفهدددٌ َدددٔ ٣ٚ
يصدددخ بٖ ٚ ١دد نُدد مسةٗدد ٚنُدد أد ٖ ٚضدددب ٗٛعًددد ;ِٗٝإذ" مل
َدٔ يفد يشد ٝفكد  ...ألٕٓ ملكصدٛد ٖٓد نٝفٝد ١ألد ٚ ٤يدٝس ندٌ
يشٜ ٝكس عً ٢ألد .)9(" ٤
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- 2ق ٍ تة ىل  :وَاتَّقُوا اهللَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاألرْحَامَ إِنَّ اهللَ كَانَ عَلَيْكُنْ رَقِيبًا[ الٍطاء ،]1:قدءأ زبُٗدٛ
( ٚأل ح َّ) ب يٓص (ٚ )10قءأ عبس هلل بٔ ٜ ٜس ( أل ح ّ) فةّ عًد ٢البتدس  ٚ ٤شبدرب
ضب ٚف; ٚتكسٜء ٙأٌٖ إٔ تٛصٌ ( )11أ ٚ ٚأل ح ّ مم ٜتك ٞأ ٚمم ُٜتسب ٍ١ب٘(.)12
يهٛف ١مح ٖ156( ٠د) َدٔ يسدبة ١بكدء  ٚ( ٠٤أل حد ّ )٢بد زبء ()13
ٚتفءد ق
ٚقءأ َٔ غري يسبة ١بٔ عب (ٖ68د) ٚإبء ٖ ِٝيٓرةدٖ96( ٞدد)  ٚسبسدٔ يبصدءٟ
(ٖ110د) ٚقت دٖ118( ٠د)  ٚألعُش (ٖ148د)  ٚبٔ صب ٖس (ٖ324د)(.)14
فبَ قء  ٠٤زبُْٗ( ٛص َ ِٝأل ح ّ) ففٗٝد " ٚجٗد ٕ أحدسُٖ  :أْد٘ عٛد عًد٢
يف د زباليدد ;١أ ٚ :ٟتكدد ٛأل ح د َّ; أ :ٟال تكٛة ٖٛد َ ...ددٔ ع ٛد شب د عًدد ٢ية د ّ;
ٚذيو إٔ َةٖٓ َٚ ٢تك ٛٝهلل : ٜتك ٛطب يفت٘ ٚق ٛأل ح ّ َٓدس ج فٗٝد  ٚيثد ْ :ٞأْد٘
َةٛٛف عً ٢ضبٌ جملء ٚيف (ب٘); عبَ :ٛء ب ٜدس ٚعُدءّ ; ملد مل ٜشدءن٘ يف إلتبد
عً ٢يًف تبة٘ عً ٢ملٛض " (.)15
ٚجٛز ي ٛحسْ ٟصب٘ ب إلغء  ;٤نك ٍٛأَدري ملدؤَٓن عُدءٜ " :د سد  ٝ١ٜزببدٌَ "; أ:ٟ
ي ّ زببٌ ٚي ِ ٝب٘  ٚملةٓ :٢أل ح ّ حفظٚ ٖٛصًٚ ٖٛأد ٚحكٛقٗ (.)16
ٚقء  ٠٤زبء ييت قءأٖ مح  َٔ ٠أشٗء يكء ٤
ٚٚصف ٖٛب يضة  ٚيكبذ  ٚشبٛب (.)17

ييت تصدس ٣هلد يٓخد  ٚ ٠دٖٚد

فٗ د يفددء ٜ ٤ك دبٓذ يكددء  ٠٤ق  ًٟ٥د ٚ ":قٛيدد٘  :ي ٤د ٔ ٟتَسَ د َ٤ي َٕٛٝبٔ د٘ٔ َ ٚألِ ٜح د َّ فٓص د
أل ح ّ; ٜءٜدس  ٚتكد ٛأل حد ّ إٔ تكٛةٖٛد ...فٝد٘ قدبذ; ألٕ يةدء ال تدءد طبفٛضّد عًد٢
ٚقس نٓٓ ٢عَُِٓ٘ "(.)18
طبفٛ
ري َٔ قء  ٠٤مح  "٠يد ٛقدءأ إلَد ّ بٗ تد٘
ٜٚء ٣ملربد شبءٚج عٔ يصالٚ ٠تءنٗ خ ّ
يكء  ;٠٤ألخ ْةًٚ ٞخءج َٔ يصال.)19(" ٠
 ٜٚد عً ٢ذيو أْ٘ ٜء ٖ غري ج ٚ " ٠ ٥قدءأ محد   :٠ي٤د ٔ ٟتَسَد َ٤ي َٕٛٝبٔد٘ٔ َ ٚألِ ٜحد َّ
 ٖٚمم ال ػبٛز عٓسْ إال إٔ ٜضٛء إي ٘ٝش عء نُ ق ٍ ( :)20رَٔ يبس ٝد
جَٚ َِْٛتَشِتَُُُٓ
ف ٜي ََِّٛٝ ٞقٜءٖبِ َ تَِٗ ُ

ف ٜذَِٖ ِ ف َُٜبٔو َٚ ٜأل َِٔٔ ٢ّ ٖٜٜعَجَ ٔ "(.)21

ٚذنء أب ٛجةفء يٛرب ٟإٔ قء  ٠٤مح  ٠جبء ( أل ح ّ) عٛف ٟعً ٢هلد  ٤يف (بد٘) َدٔ
ع ٛيظ ٖء عًَ ٢هينٓ صبدءٖٚ ; ٚد ٛغدري فصدٝذ َدٔ يهدالّ عٓدس يةدء ; ألْٗد ال
تة ٛبظ ٖء عً ٢ضُري صبء ٚإال يف ضء ٠ ٚشةء; ٚذيو يضٝل يشةء ٚأَ يهالّ
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فدددال شدددٜ ٤ٞضدددٛء ملدددتهًِ إىل ختٝد د
َٓ٘(.)22

ملهدددءَ ٙٚدددٔ ملٓٛدددل  ٚيدددءد ٤ٟيف إلعدددء

ٚخ١ٛب ي ج ج قء  ٠٤مح  ٠ق ًٟ٥د  :يكدء  ٠َ٤زبٚٝدسْ ٝ٠صد ( أل حد ّ); إذ ملةٓد ٚ :٢تكدٛ
أل حددد ّ إٔ تكٛةٖٛددد فبَددد زبدددء يف أل حددد  ّ٢فرٛدددب يف يةءبٝددد ١ال ػبدددٛز إال يف
ضددٛء شددةء ٚخٛددب -أٜض د - ٟيف أَِددء يددس ٜٔعظدد ;ِٝألٕ يددٓي  -صددً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسًِ  -قد ٍ" :ال ذبًفد ٛبآبد ٥هِ " ( )23فهٝد ٜهد ٕٛتسد َ٤ي ٕٛبد٘ ٚبد يءحِ عًد٢
ذ ()24؟
ٚذندء بددٔ خ يٜٛدد٘ إٔ قددء  ٠٤يٓصد عًد ٚ( ٢تكدد ٛأل حد ّ);أ :ٟال تكٛةٖٛد فٗد
ٚجدد٘ يكددء  ٠٤عٓددس يبصددءٜن; ألْٗددِ مل ػبٝد  ٚزبددء ٚسبٓ١دد ٛيكد بدد٘ ٚأبًٛددَ ٙٛددٔ
ٚج ;ٙٛأحسٖ  :أْ٘ ال ٜة ٛب يظ ٖء عًَ ٢ضُء جملدء ٚإال ١بإعد د ٠حدءف زبدء; ألْد٘
َةد٘ ن يشدد ٤ٞي ٛحددس ال ٜٓفددءد َٓدد٘ ٚال ؼبد ٍ بٓٝدد٘ ٚبٓٝدد٘ ٚال ٜةٛد عًٝدد٘ إال بإعد د٠
زب ;  ٚيةً ١يف ذيو أْد٘ ملد ند ٕ يةٛد عًد ٢ملضدُء ملءفد ٛقبٝخّد حتدٜ ٢ؤندس مل
ٜهددٔ بةددس يكددبذ إال الَتٓد ْٗٚدد ٢يددٓي  -صددً ٢هلل عًٝدد٘ ٚسددًِ  -إٔ ذبًد بغددري
هلل; فه ٝد ٜٗٓدد ٢عددٔ شددٜٚ ٤ٞددؤت ٢بدد٘؟ ٚإمن د ػبددٛز َثددٌ ذيددو يف ْظ د ّ يشددةء ٚٚزْدد٘
ضٛء ّ (.)25
ٚذنء يسُة ْ ٞيف تفسري ٙقء  ٠٤مح ٚٚ ٠صفٗ ب يٛج٘ يضة ٝيف سدتةُ ٍ يغد١
يةء ; إذ يكء  ٠٤ملةءٚف ١عٓسِٖ  ٚيٛج٘  ٚيكْ ٖٛ ٝص مل.)26( ِٝ
ٜٚك ٍٛي طبشء ٟعٔ يكء ٚ :٠٤قء ( َ ٚألِ ٜحد َّ) ب سبءند يدثال  ٚ ...زبدءٓ عًد٢
ع ٛيظ ٖء عً ٢ملضُء ٚيٝس بسسٜس; ألٕٓ يضُري ملتصٌ َتصٌ ن مس٘  ٚزب
 ٚجملددء ٚنشدد ٚ ٤ٞحددس فه ْد يف قٛيددوَ" :ددء بدد٘ ٚزٜدسٕ" شددسٜس ٟالتصد ٍ فً ُٓ د
شتس التص ٍ; يتهء  ٙأشدب٘ يةٛد عًد ٢بةد يهًُد ١فًدِ ػبد ٚٚجد تهءٜدء
ية ٌَ نكٛيوَ " :ء بٔ٘ٔ ٚب ٜسٕ"(.)27
ٜٚك ٍٛيةهربُٜ َٚ" :ٟكٞءَأ ٝبٔ يٞجَء ٚقََٔ َُٖٛ :ٌَٝةِٛٝٛفْ عًَ ٢ٜيَُٞجِءََُٖٚ ٢ ٚد َ يٜد َٜجُدٛزُ عِٔٓدسَ
ن َٚإ َُْٖ٢جَ  َ٤فٔ ٞيشٚةِء ٢عًَ ٢ٜقٝبِخٔ٘ٔ "(.)28
يَ ٞبصِءَ ٜٚ ٢
ٜٚك ٍٛبٔ ٜةٝش عدٔ ٖد  ٙيكدء ٚ :٠٤أَٓد قٛيٝد٘ تةد ىلٖ َٚ :تكٝد ٛهلل ٜي٤د ٔ ٟتَسَد َ٤ي َٕٛٝبٔد ٔ٘
َ ٚألِ ٜحَ َّ جبءٓ ( أل ح ّ) يف قء  ٠٤حَُِ َ  ٠ٜفإٕٓ أنثدءَ يٓخدٜٛن قدس ضَد ٖة َ ٖد  ٙيكدء ٠٤
َْظٜءّ إىلَ ية ٛعً ٢ملضُء ملرف.)29( ٛ
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ٜٚكدد ٍٛبددٔ عٝٛدد ١عددٔ قددء  ٠٤مح د  ٖٚ " :٠د  ٙيكددء  ٠٤عٓددس هس د  ٤عبدد ٜٞٛيبصددء ٠ال
ٖء عًَ ٢ضُء طبف.)30(" ٛ
دبٛز; ألْ٘ ال ػبٛز عٓسِٖ إٔ ٜةٛ
ٚقد ٍ أبدد ٛيك سدِ يٓٝسد بٚ ":ٟ ٛنسدء أل حد ّ ضدة ; ٝإذ ال ٜةٛد عًد ٢يضددُري
جملء ٚيضةف٘ ٚهل يٝس يًُجء ٚضُري َٓفصٌ " (.)31
ٚقس صس يٓخ  ٠يف أق ٛهلِ يس بك ١عٔ ألصٌ ي  ٟأمج عً ٘ٝيٓخد  ٠يبصدءٕٜٛ
َددٔ عددسّ جدد ٛز ية ٛد عًدد ٢يضددُري جملددء ٚإال بإع د د ٠حددءف زبددء; نكٛيدد٘ تة د ىل:
ن ٌٚ
َٚ عًََٚ َِٜٗٝعًَٞ ٢ٜيفًٞٝؤ تُخًَُِ  َٕٛٝر ملؤَٓ22:ٕٛد ٚقٛي٘ٝ  :قٌ ٢هللَُٜٓ ٝجٝٚهٝ َِٔٔ َٚ ََِٗٓٔ ِِٝ
نٜد ِء ٕ ثُدِٖ أِْٜدتُِِ تُشِدء٢ن ٕٛٝر ألْةد ّ64:د ٚن ْد حجدتِٗ يف ذيدو إٔ يضدُري جملددءٚ
ٜشب٘ يتٓدٚٚ ٜٔٛجد٘ يشدب٘ أُْٗد عًد ٢حدءف  ٚحدس ٜٚهُدالٕ السدِ .قد ٍ سدٝب":ٜ٘ٛ
ٚمم ٜكبذ إٔ ٜشدءن٘ ملظٗدء عالَد ١ملضدُء جملدءٚ ; ٚذيدو قٛيدوَ :دء بدو ٚزٜد ٕس
 ٖٚد أبددٛى ٚعُ دءْٚ ٚنءٖدد ٛإٔ ٜشددءى ملظٗددء َضددُءّ د خً ٟد ف ُٝد قبًدد٘; ألٕٓ ٖ د ٙ
يةالَ ١يس خً ١ف ُٝقبًدٗ مجةد أْٗد ال ٜدتهًِ بٗد إال َةتُدس ٠عًدَ ٢د قبًدٗ ٚأْٗد
بسٍ َٔ يًف ب يتٓ ٜٔٛفص عٓسِٖ مبٓ ي ١يتٓ ٜٔٛفًُ ضةف عٓسِٖ نءٖد ٛإٔ
ٜتبة ٖٛالسِ"(.)32
ق ٍ بٔ عٝسد :٢إْٗدِ مل ٜستخسدٓ ٛعٛد ملظٗدء عًد ٢يضدُري ملءفد ٛفدال
ػبٛز إٔ ٜك ٍ :ذٖ ِ ٚزٜسْ  ٚذٖب ُ ٚزْ ٜس بٌ ٜكٛي :ٕٛذٖ ِ أْ َ ٚزٜسْ ٚذٖب ُ أْد ٚزٜد ْس
ق ٍ تة ىل :ف ٜذَِٖ ِ أَ َٚ َ ْٜبٗو ٜر مل ٥دس24:٠د َد إٔ يضدُري ملءفد ٛقدس ٜٓفصدٌ فدإذ
مل ػب ع ٛملظٗء عً ٢يضُري ملءف َ ٛأْ٘ أق َٔ ٣ٛيضُري جملدء ٚبسدب أْد٘
قس ٜٓفصٌ; فألٕ ال ػبٛز ع ٛملظٗء عً ٢يضُري جملءَ ٚد أْد٘ رالد ٜٓفصدٌ أٜيٞبَتٖد;ٜ١
أٚىل(.)33
 ٜد د عًدد َ ٢د تكددسّ إٔ زب د  ٚجملددء ٚمبٓ يدد ١يشدد ٤ٞي ٛحددس; فددإذ تصددٌ يضددُري
حبءف زبء ص ن يهًُ ١ي ٛحس ٠فإذ عُ ٛعً َٔ ٘ٝغدري إعد د ٠زبد ; فهبمند
عُ ٛعً ٢بة يهًُ ٖٚ ١ال ػبٛز(.)34
ٜك ٍٛي جد ج ":فبَد يةءبٝد ١فإمجد يٓخدٜٛن أْد٘ ٜكدبذ إٔ ٜٓسدل ب سدِ د ٖء عًد٢
سِ َضُء يف ح ٍ زبدء إال بإ ٗد زب ٜٚسدتكبذ يٓخٜٛدَ ٕٛدء بد٘ٔ ٚزٜد ٕس ٚبدوٜ
ٚزٕ ٜس إال َ إ ٗ شب ف حتٜ ٢كٛي : ٛبوٚ ٜب ٜسٕ "(.)35
ٚسبٓد ٛيكد بد٘ ٚأبًٛدَ ٙٛدٔ ٚجدٙٛ
ٚق ٍ بٔ خ ي ":ٜ٘ٛأْهء يبصدء ٕٜٛشبفد
أحددسٖ  :أْدد٘ ال ٜة ٛد ب يظ د ٖء عًدد ٢ملضددُء ملرفدد ٛإال بإع د د ٠شب د ف ; ألْدد٘ َةدد٘
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نشدددد ٚ ٤ٞحددددس ال ٜٓفددددءد َٓدددد٘ ٚال ؼبدد د ٍ بٓٝدددد٘ ٚبٓٝدددد٘ ٚال ٜةٛدد د عًٝدددد٘ إال بإعدد د د٠
شب ف "(.)36
 ٖ َٚألصدٌ يد  ٟعتُدس عًٝد٘ يٓخد  ٠يبصدء ٕٜٛيف رب٦ٛدتِٗ يكدء ٚ ٠٤تًخٗٓٝد
يهٛفددٚ ١خءجدد ٛقء ٤تدد٘ عًدد ٢غددري ربددءٜج َددٔ
ْتصددء قسدد ِٝآخددء َددٔ يٓخ د  ٠يك د
ٚمحً ٖٛعً ٢أنثء َٔ ٚج٘:
يترءػب
الىجه األول :
عً ٖ َ ٢يهدٛفٝن ( )37يد  ٟػبٝد يةٛد عًد ٢يضدُري جملدء ٚٚ ٚفكٗدِ
عًدد ٢زبدد ٛز ٜددْٛس بددٔ حب ٝد  ٚألخفددش (ٚ )38ن د يو قٛددء ( ٚ )39شددو أبددٛ
عُء زبءَ ٞتبنٝس يضُري عً ٢جد ٛز يةٛد َدٔ غدري إعد د ٠حدءف زبدء(ٚ )40ز د
بةضِٗ ي  ٜدٚ )41(ٟصخخ٘ بٔ َ يو ٚأب ٛح.)42(ٕ ٝ
ٚقس حتج يهٛف ٚ َٔٚ ٕٛٝفكٗدِ عًد ٢جد ٛز عٛد السدِ عًد ٢يضدُري جملدءَ ٚدٔ
غددري إعدد د ٠حددءف زبددء بدد يكءإٓ يهددء ٚ ِٜسبددس ٜيٓبددٚ ٟٛنددالّ يةددء ْ :ثددءّ
ٚشددةءّ أَ د يكددءإٓ فٗدد ٞقددء  ٠٤مح د  ٠قٛيدد٘ تة د ىلٖ َٚ :تكٝدد ٛيً ٤دَ٘ ي ٤د ٔ ٟتَسَ د َ٤ي َٕٛٝبٔ د٘ٔ
َ ٚيٞبِ ٜحَد د ّ ٢ر يٓسد د 1:٤د جبدددء ( أل حد د ّ) عًددد ٢يضدددُري جملدددء( ٚبددد٘) َدددٔ غدددري إعد د د٠
زب (.)43
ٚقٛي٘ تة ىلََٜٚ  :سِ َتفٞتَُْٛو ٜفٔ ٞيٓٚسَ  ٔ٤قٝدٌ ٢هللُٜ ٝفٞتٔدٝه ِِٝفٔدَََٚ ٖٔٗ٢ ٝد ُٜتًِٜد ٢عًَٜدِٝه ِِٝفٔدٞ
يٞهٔ َت  ر يٓس 127:٤د; إذ ع ) َ( ٛعً ٢يضُري جملء ٚيف (ف.)44( )ٓٔٗٝ
هٔ ٢يءٖ سٔرُ َٕٛفٔ ٞيٞةًٔ َٚ َُِِِٗٓٔ ٢ِٞيِ ُُ ٞؤَُِٔٓ ُٜ َٕٛؤَُٔٓ َٕٛبَُٔ أ ٍَ٢ ِْٝإ٢يِٜٝدوَََٚ ٜد
ٚقٛي٘ تة ىل :ئ ٜ
أِْٝدد َٔ ٍَ٢ددِٔ قٜبًِٔددو َٚ ٜيُُ ٞكٔددُٔ ٝنَ يصٖددال   ٠ٜر يٓسدد 162:٤د; إذ عٛدد يفظدد ( ١ملكددُٝن) عًدد٢
يضُري يه ف يف (إيٝو) ٚتكدسٜءٜ :ٙؤَٓد ٕٛمبد أْد ٍ إيٝدو ٚإىل ملكدُٝن يصدال ;٠أ:ٟ
َٔ ألْبٚ ٤ ٝػبٛز إٔ ٜهَ ٕٛةٛٛف ٟعً ٢يضُري يه ف يف (قبًدو) ٚتكدسٜءَٚ :ٙدٔ
قبٌ ملكُٝن يصال ;٠أ َٔ :ٟأَتو ( )45أ ٚعً )ِٖ( ٢يف (َِٓٗ) (.)46
ٚقٛي٘ تة ىلَٜ  :سِبٜيَْٛٝوَ ٜعٔ ٢يشِٖٗء ٢يٞخَءَ ّ ٢قٔ َت ٍ ٣فٔٝد٘ٔ قٝدٌِ قٔتَد ٍْ فٔٝد ٔ٘ نٜدبٔريْ َٚصَدس ٙعَد ِٔ
نفٞءْ بٔد٘ٔ َ ٚيَُٞسِدجٔسٔ يٞخَدءَ ّ ٢ر يبكدء217:٠د; إذ عٛد نًُد ( ١ملسدجس) عًد٢
سَبٔ ٢ٌٝهللٔ ٝ َٚ
يضُري ( هل  )٤يف(ب٘) ٚال ػبٛز عٛف٘ عً ٢يفظ( ١سب ;)ٌٝمل فَ ٘ٝدٔ فصدٌ بدن جد أٟ
يصً.)47( ١
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ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚقٛي٘ تة ىلَٚ:جَةًَ َٓٞيٜه ِِٝفََٔ َٗٝةَ ٜٔشَ َ ََِٔ ٚيٜسِدتُِِ يٜدُ٘ بٔدءَ ز٢قٔن  ر سبجدء20:د فكدس
ع ٛد (ََددٔ) عًدد ٢يضددُري جملددء ٚيف (يهددِ) (ٚ )48يددٝس يف يكددء  ٚ ٠٤آل ٜد إع د د٠
زب .
ٚأَ حجدتِٗ َدٔ سبدس ٜيشدء - ٜعًد ٢صد حب٘ أفضدٌ يصدال ٚ ٠يسدالّ – فُد
 ٙ ٚيبر  َٔ ٟحس ٜعُدء بدٔ شبٛد " إمند َدثًهِ  ٚيٗٝدٛدٔ  ٚيٓصد  ;)49( " ٣إذ
ج  ٤نًُ ( ١يٛٗٝد) صبءَ ٠ ٚةٛٛف ١عً ٢يضُري جملدء ٚيف (َدثًهِ) (ٚ )50يدٝس
يف  ٖ ١ٜ ٚسبس ٜيٓب ٟٛإع د ٠زب .
 َٔٚيٓثء قد ٍٛيةدء فُٝد حهد  ٙقٛدء َ " :د فٗٝد غدريُٚ ٙفَ ٜءسٔد٘ "( )51بد زبء
عٛف ٟعً ٢هل  ٤جملء ٠ ٚبإض ف( ١غري) إيٚ ٗٝيٝس يف سبه  ١ٜإع د ٠زب .
ٚحجتِٗ َٔ يشةء ق ٍٛيش عء (:)52رَٔ يبس ٝد
ف ذَِٖ ِ فُ بو  ٚأل َٔ ّ٢ ٜٓعَجَ ٔ

ف ي ّٛٝقٜءٖبِ َ تَِٗجُٚ َْٛتَشِتَُُٔٓ

إذ ع ٛيش عء يف ( أل )ّ ٜعً ٢يضُري ملر ط
إع د ٠حءف زبء.

جملء ٚب يب  ٤يف (بو) َٔ غدري

ٚق ٍٛآلخء ( :)53رَٔ يٌٜٛٛد
ش ُ غ ُ٤ ُٜٓشب ٔ ٛٛٝيف ٛد ٢
ٚتُهَ ٞ

بَٔٓ أٜبَسّ ال غري ْ٢تُس َى ٝمل٢ٓٝ

فكددس عٛد (غريْد ) حبددءف زبددء(ال) عًدد ٢يضددُري ملتصددٌ جملددء ٚضبدال ٤ب يبد  ٤يف
يفظ( ١بٓ ) َٔ غري إٔ ٜةٝس زب يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
ٚق ٍٛآلخء ( :)54رَٔ يبس ٝد
ٜي ِٛن َٕ ٜئَٚ ٞزَُِٖٝء ٣ثَ ئ ْ َ َ َٚد ِ

ََٔٔ يٞخَُٔ ّ ٢عَسَ َْ شَءُِٚ ََِٛ ٙدُ

إذ ع( ٛزٖري) عً ٢يضُري جملء ٚضبال ٤يف (ي.)ٞ
ٚش ٖس سٝب :)55( ٜ٘ٛرَٔ يءج د
ش٢ َٛ
ج ٕ حَ ِ
َدددددددددددددددددددددٔ حُُُء ٢زبًَٔ ١٤

آبَددددددددددددددددددددددددو أ ِٜ٘ٓبٔ َٞأَُ ٚصَسٖ ٢

إذ ع ٛنًَُُ ( ١صَسٖ  )٢عً ٢يضُري جملء ٚضبًًّ يف (ب َٔ )ٞغري إع د ٠حءف زبء.
ٚق ٍٛيش عء ( :)56رَٔ يٌٜٛٛد
خ َ ََِٔ َٜصًِ ٢ٜبَٔٗ َٚسَةِٔٝءَٖ٢
ٜفكٜسِ َ

إ٢ذَ أِٜٚقٜسُ ّ َْ ِٚئخَ ِء ٔ عَسُِِٖٔٚٚ

فكس ع ٛيفظ( ١سةريٖ ) ب ي ٚ ٛعً ٢يضدُري جملدء ٚضبًًّد ب يبد  ٤يف (بٗد )َدٔ غدري إٔ
ٜةٝس زب يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
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ُ
ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚق ٍٛيش عء (:)57رَٔ يٌٜٛٛد
 ََٚبَ ٚ َِٗٓٝيٞهٜةِ ٔ غَْ ٠ ٛٝفُ ْٔ ٜ

س ٟ٢ َٛسُُٛٝفَٓٝ
تُةًَ٤لُ يف َٔ ِثٌ ٢ي ٖ

يش د ٖس يف يب ٝد يف قٛيدد٘( :فُ د ب ٗٓٝد  ٚيهة د ); إذ ع ٛد يهة د ب د ي ٚ ٛعًدد٢
يضُري ملتصٌ جملء ٚبإض ف ١يظءف إي ٘ٝيف نًُ( ١ب َٔ ) ٗٓٝغري إع د ٠حءف زبدء
يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
ٚق ٍٛيش عء ( :)58رَٔ يه ٌَد
َٖال ٤سبي بٔ ٔ ٟزب َُٜجِٔ ٢عَُُِِٓٗ

ٚأٜبُْٔ ٞةَ ٣ِِٝذِّ ٟيً َ ٔ٤ ٛملٝخِء٢م٢

 ٚيش ٖس يف ٖ يب ٝقٛي٘( :عِٓٗ ٚأبدْ ٞةد ;)ِٝإذ عٛد يفظد( ١أبدْ ٞةد )ِٝبد يٚ ٛ
عً ٢يضُري ملتصٌ جملء ٚضبال ١بدد(عدٔ) َدٔ غدري إعد د ٠زبد يف ملةٛدٛف عًٝد٘ َد
ملةٛٛفٚ .ق ٍٛيش عء (:)59رَٔ ي ٛفءد
أنٝءٗ عً ٢يهٜتَٔ ٝب ٔ١ال أٝبَ ئٞ

أف ٗٝن ٕ حَ ِتفٔ ٞأّ سٔ ََٖ ٛ

إذ ع( ٛس ) ٖ ٛبد(أّ) عً ٢يضُري جملء ٚضبًًّ يف( ف ٚ ) ٗٝيتكسٜء :أّ يف س. ٖ ٛ
إىل غري ذيو َٔ يشٖ ٛس يشةء ١ٜييت تدسٍ عًد ٢جد ٛز يةٛد عًد ٢يضدُري جملدءٚ
َٔ غري إع د ٠حءف زبء.
ٜك ٍٛأب ٛحَ ٕ ٝؤٜسّ َد ٖ يهدٛفٝن ٚ ":يد  ٟغبتد  ٙأْد٘ ػبدٛز ذيدو يف يهدالّ
ًَٛك ; ٟألٕ يسُ ٜةضس ٚ ٙيكٜ ٝك.)60("ٜ٘ٛ
الىجه الثاني :
محمت ِرٓ القرساء ٚعمر ٜحرر حرس اجلرس ورَ املعطرٕ ; لداللر ٛاألٔه عمٗرْ ،فكأٌرْ
قاه ( :تطاءلُٕ بْ ٔباألزحاً ) ،ثي حر الباء الثاٌٗ ٛلدالل ٛاألٔىل عمْٗ.
ٔكرراُ ابررَ خالٕٖررْ أٔه وررَ محررن قررساء ٚمحررص ٚعمررِ ٜرررا الٕجررْ; إذ قرراه":قررسأ محررصٚ
ٔحدٓ (ٔاألزحاًِ) باجلس; أزاد تطاءلُٕ بْ ٔباألزحراً ،فأضرىس اخلراف عمر ٜقرٕه العجرا
أٌْ كاُ إذا ضئن كٗف جتدك ؟ قاه:خريٍ ،عافاك اهلل; ٖسٖد خبريٍ"(.)61
ٔقررد حتىررظ ابررَ ج رري هلرررا الٕجررْٔ ،عقررد بابّ ررا يف اخلصررا عٍٕاٌررْ( :ب ررا يف أُ
احملرررٔ إذا دلررت الداللرر ٛعمٗررْ كرراُ يف حكرري املمفررٕ بررْ)ٔ ،اضتػررّد عمررِ ٜرررا البررا
بقساء ٚمحصٔ ،ٚزد عم ٜتمحني املربد لمقساء ٚقا ال" :لٗطت ِرٓ القساء ٚعٍدٌا ورَ اإلبعراد
ٔالفحؼ ٔالػٍاعٔ ٛالضعف عم ٜوا زآٓ فّٗأ ،ذِب إلْٗ أبٕ العباع ،بن األورس فّٗرا دُٔ
ذل ر ٔ ،أقررس ٔأخررف ٔألطررف; ٔذل ر أُ حلىررص ٚأُ ٖقررٕه ألبرر٘ العبرراع :إٌرري مل أمحررن
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(األزحرراً) عمرر ٜالعطررف عمرر ٜاجملررسٔز املضررىس ،بررن اعتقررد أُ تكررُٕ فٗررْ برراء ثاٌٗرر ٛحتررٜ
كأٌ٘ قمتٔ( :باألزحاً) ثي حرفت الباء لتقدً ذكسِا; كىا حررفت لتقردً ذكسِرا يف
حنٕ قٕل  :بِىََِ تَىِسُزِ أَوِسُزِٔ ،عم ٜوََِ تٍَِصِهِ أٌَِرصِهِٔ ،مل تقرن :أَوِرسُزِ ِبرِْ ٔال أٌَِرصِهِ عَمَ ِٗرِْ ،لكرَ
حرفت احلسفني لتقدً ذكسِىا"(.)62
خسّ الساش ٙقساء ٚمحص ٚعمِ ٜرا الٕجْٔ ،أٔجرب القطر بصرحِ ٛررٓ المغر ٛالر قرسأ
بّر ررا محر ررص ٚعمر رر ٜأٌّر ررا عمر رر ٜتقر رردٖس تكسٖر ررس حر ررس اجلر ررس; كأٌر ررْ قٗر ررن :تطر رراءلُٕ بر ررْ
ٔباألزحاً(.)63
ٔقد محمرّا ابرَ ٖعرٗؼ عمرِ ٜررا الٕجرْ; إذ قراهٔ " :الٕجرْ الثراٌ٘ أُ ٖكرُٕ اعتقرد أُ
قبمْ باء ثاٌٗ ٛحت ٜكأٌْ قاهٔ :باألزحاً ،ثي حرر البراء; لتقردً ذكسِرا كىرا حررفت
يف حنرٕ قٕلر  :بِىَرَِ تَىِرسُزِ أَوِرسُزِٔ ،عمرر ٜوَرَِ تٍَِرصِهِ أٌَِرصِهِٔ ،مل تقررن :أَوُرسّ بِرِْ ٔال أٌَِرصِهِ عَمَِٗرِْ;
ألٌّا وثمّا يف وٕض ٌصب"(.)64
ٔعمررِ ٜرررا الٕجررْ  -أٖضّررا  -خ رسّ ابررَ عصررفٕز قررساء ٚمحررص ،ٚقرراهٔ ":قررد ٖتخررس
ذل عم ٜأُ ٖكُٕ وَ حر حس اجلس" ( ِٕٔ ;)65الٕجْ الرر ٙزجّحرْ القرسب (،)66
ٔاأللٕض٘ (.)67
ٖٔق ررٕ ِ ٙرررا الٕج ررْ كث ررسٔ ٚزٔد ح ررر ح ررس اجل ررس يف ك ررالً الع ررس ٔ ،ل ررْ غ ررٕاِد
وتعددٖ .ٚقٕه ابَ ٖعٗؼٔ " :قد كثس عٍّي حر حرس اجلرس " ( ،)68ثري اضتػرّد عمرٜ
ذل بقٕه الػاعس ([ :)69وَ اخلفٗف]
كِدِ ُ َأقْضِ٘ احلٗا َٚوَ جَمَ ِمِْ

َزضِيِ دَازٍ َٔقَفْتُ يف بَمَ ِمِْ

ٔالتقدٖس :ز زضي داز; إذ حر حس اجلسٔ ،بق٘ عىمْ يف لفظ( ٛزضي).
ِٔرٓ السٔاٖ( ٛجس زضيِ) ،خسجّا العمىاء عم ٜأٌرْ دلرسٔز برس احملرٔفرٔ ،ٛاضرتأٌظ بّررا
التخررسٖ ابررَ ٖعررٗؼ; لمداللرر ٛعمرر ٜكثررس ٚحررر حررس اجلررس يف كررالً العررس ; كقررٕه
الػاعس([ :)77وَ الطٕٖن]
وِثِمِ ِ أٔ خَِٗسٍ تَسَكْتُ زَذًَِّٖٛ

تُقَمِّبُ عٍّٗٗا إذا بَازَ بَا ِسُ

ٔذلن االضتػّاد بالبٗت قٕلْ( :وثم ِ أٔ خريٍ) حٗث جس "وثم " بس احملرٔف.ٛ
ٔقٕه اآلخس([ :)71وَ السجص]
كظَِّسِالْجَحِفَتِ
بَنِ جَِٕشِ تََِّٗاءَ َ

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

245

العذد ( )5المجلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818

e-ISSN : 2410-521X

َ َْ َ
ُ
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الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٔوثررن ِرررا البٗررت يف اجلررس بر ر(ز ) احملرٔفرر ٛبعررد (بررن) ،قررٕه زؤبرر ٛبررَ العجررا ([ :)72وررَ
السجص]
جّٕا ِ
حػَآُ بِ َعطِفِ َ
َقطَعِتُ أَ ِ

بَنِ بَمَدٍ ذِ ِٙصُعُدٍ َٔأَصِبَا ِ

أزاد بَنِ ُز َّ جَِٕشِ ٔ ،بَنِ ُز َّ بَمَدٍٔ ،ال ٖقٕه أحد إُّ(بن) جتس.
ٔلك ررَ أب ررا حٗ رراُ قبِ ررن ذلر ر  ،ب ررن عٍ ررف و ررَ خط ررأ مح ررص ٚيف ق ررساء ٚاخلفر ر  ،فق رراه:

تَسَااااءَلُوْنَ بِا اهِ وَاألَرْحَاااامِ [ الٍط رراء ;]1 :أٔ :ٙباألزح ررأً ،تأٖٔم ررّا عم رر ٜغ ررري العط ررف عم ررٜ
الضررىري ،ممررا خيررس الكررالً عررَ الفصرراح ،ٛفررال ٖمتفررت إىل التأٖٔررن .قسأِررا كرررل ابررَ
عبرراعٔ ،احلطررَٔ ،دلاِرردٔ ،قتررادٔ ،ٚالٍخعرر٘ٔ ،حيٗرر ٜبررَ ٔثّررا ٔ ،األعىررؼٔ ،أبررٕ زشٖررَ،
ٔمحصٔ ،ٚوَ ادّع ٜالمحَ فّٗا ،أٔ الغمط عمر ٜمحرص ،ٚفقرد كرر ٔ ،قرد ٔزد ورَ ذلر يف
أغعاز العس كثري خيس عَ أُ جيعن ذل ضسٔزٔ.)73(ٚاحلاصن ِٕ أُ عطرف دلرسٔز
عم ٜضىري و حر حس اجلس جا ص.
الىجه الثالث:
إٔ تهد ٕٛيدد ٚ ٚ ٚ ٛيكسددِ ٚتهدد ٕٛنًُدد ( ١أل حد ّ) صبددء ٠ ٚعًدد ٢يكسددِ; ألْٗددِ
يهٛفدد ١مح د  َٛ ٠فكدد١
ن د ْٜ ٛكسددُ ٕٛب أل ح د ّ ٜٚةظُ ْٗٛد ; فج د  ٤قددء  ٠٤ق د
يًُٓٛٛم يةءب ٞملستةٌُ غري ملٌُٗ  "ٚحُءُٚف يٞكسِ إ َُْٖ٢ذب ف حَٜ ُ ِٝه ٕٛيٞكسِ
بٔ٘ٔ َُسِتَخكًّ ئبٜ ٕٜكسِ بٔ٘ ن أل ح ّ; تٓب ّٗٝعً ٢صًتٗ ٚأْٗ َٔ هلل – تة ىل – ب حملدٌ
يةظٚ ِٝن ْ ٖ  َٔ ٙطء ٥ل يةدء يف أقسد َٗ ; فدال تكسدِ إال مبد عظدِ شدبْ٘ يف
ْفسٗ ٚأنربت٘ إنب ّ نبريّ !
ٚهل خف مح  ( ٠أل ح ّ) ملكسِ بٗ تةظ ُٝهل ٚتبنٝسّ يًتٓبٝد٘ عًد ٢أْٗدِ قدس
ْس ٛهلل يف يٛف  ٤حبكٛقٗ ٚر يكء َ ٠٤ؤذْ ١د ببٕٓ صدً ١يدءحِ َدٔ هلل مبهد ٕ عظد;ِٝ
رإذد قءْٗ ب مس٘ س ٤ ٛن ٕ عٛف – ٟنُ شءحت٘ آَٚ ١ٜقضََ ٢بٗو ٜأٜال تَةِبُسُ ٚإ٢ال ١إ.ُٙ ٖٜ٢
 ر إلسء 23 :٤د  ...أ ٚن ٕ قسُّ "(.)74
ذنء يسُة ْ ٞق ٍٛإبء ٖ ِٝيٓرة :ٞتك ٍٛيةء ْ :شدستو بد هلل ٚبد يءحِ;  ٚملةٓد:٢
تك ٛأل ح ّ إٔ تكٛة.)75( ٖٛ
ٚيف سبس ٜيكسسٜ ٞك ٍٛهلل تة ىل ":أْد يدءمحٔ ٚخًكد
مسّ َٔ مس ;ٞفُٔ ٚصًٗ ٚصًت٘  َٔٚقٛةٗ قٛةت٘ "(.)76
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ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ذنددء يٓخ د ٖ د يٛجدد٘ فك د ٍٚ " :ق د ٍ بةضددِٗ :أل ح د ّ قسددِ "(ٚ )77ن د
يةهربٚ :ٟق ٌٝزبء عً ٢يكسِ (.)78
ٚذنددء بددٔ ٜةددٝش أٚجدد٘ ربددءٜج يكددء  ٠٤ق  ًٟ٥د  " :يٛجدد٘ أل ٍٚإٔ تهدد ٕٛيددٚ ٚ ٚ ٛ
قسددِ ٖٚددِ ٜكسددُ ٕٛب أل ح د ّ ٜٚةظُ ْٗٛد ٚج د  ٤يتٓ ٜددٌ عًددَ ٢كتضدد ٢سددتةُ هلِ
ٜٚه ٕٛقٛي٘ٔ :إ ٖٕ هلل ٜن َٕ ٜعًَِٜٝهَ ِِٝقِٔٝبّ  ج ٛبّ يًكسِ"(.)79
ذبس يبٝض  ٟٚيف قء  ٠٤زبء عًٚ ٢ج٘ يكسِ إٔ هلل  -سدبخ ْ٘ ٚتةد ىل  -قدس
ْبدد٘ عًدد ٢عظددَ ِٝكد ّ يددءحِ; إذ قددءٕ أل حد ّ ب مسدد٘ يهددء ِٜعًدد ٢إٔ صددًتٗ مبهد ٕ
َٓ٘)80(.
ٚعٓ٘ عً ٘ٝيصدال ٚ ٠يسدالّ " يدءحِ َةًكد ١بد يةء
 َٔٚقٛةين قٛة٘ هلل "(.)81

تكد :ٍٛأال َدٔ ٚصدًين ٚصدً٘ هلل

ٚقد د ٍ أبددد ٛحٝد د ٕٚ ":ذٖبد د ط ٥فددد ١إىل إٔ يددد ٚ ٛيف ( ٚأل حد د ّ)  ٚ ٚيكسدددِ ال ٚ ٚ
ية ٚ ٛملًتك ٢ب٘ يكسِ ٖ ٞزبًُ ١بةس.)82(" ٙ
ثِ فصٌٓ أب ٛح ٕ ٝأسب محٌ بة يةًُ  ٤يكدء  ٠٤عًدٖ ٢د يٛجد٘ قد ٥ال ":ذٖبدٛ
إىل ربءٜج ذيو فء ّ َٔ ية ٛعً ٢يضُري جملء ٚبغري إعد د ٠زبد ٚذٖ بّد إىل إٔ
يف يكسِ بٗ تٓب ّٗٝعً ٢صًتٗ ٚتةظ ُّٝيشبْٗ ٚأْٗ َٔ هلل تة ىل مبه ٕ" (.)83
 ٚعو فءٜل َٔ يةًُ  ٤عً ٖ ٢يٛج٘; يٛجٛد طب يف ١شدءعٜٗٓ ١ٝد ٢عٓٗد يشدء
 ٖٞٚإٔ سبً  ٚيكسِ بغري هلل ال ػبٛزٚ .ن ٕ أب ٛإسخ م ي جد ج أَ ٍٚدٔ ذندء ٖد
العددو ; إذ قد ٍ :فبَد زبددء يف ( أل حد ّ )٢فرٛددب يف يةءبٝدد ١ال ػبددٛز إال يف ضددٛء
شةء ٚخٛب  -أٜضّ  -يف أَِء يس ٜٔعظ ;ِٝألٕ يٓي  -صً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ -
ق ٍ ":ال ذبًف ٛبآب ٥هِ " فهٜ ٝه ٕٛتس َ٤ي ٕٛب٘ ٚب يءحِ عً ٢ذ ؟ ٚقدس أٜد أبد
إسخ م إمس ع ٌٝبٔ إسخ م  ٖ ٜإىل إٔ سبًد بغدري هلل جد ٚ )84( ٥ت بةد٘ يف ذيدو
نٌ َٔ يٓخ ( ٚ )85يةهرب.)86( ٟ
ٚبةضِٗ عدو عًدٖ ٢د يٛجد٘ َدٔ إٔٓ فٝد٘ تكءٜدءّ ملد ن ْد عًٝد٘ زب ًٖٝدَ ١دٔ
يتس هٍ ب أل ح ّ نُ ٜتس  ٍ٤ب هلل.
 ٚد إلَ ّ يكدءطي عًدٖ ٢د العدو بكٛيد٘ :ال َٜبِةُدسُ ٜإِٔ َٜهٝد َٚ ( َٕٛألِ ٜحَد َّٖ )٢د َ
َٔدِٔ قٜبٔٝدٌ ٢يكسددِ; فَٜٝهٝدد ُٕٛهلل قددس أقسددِ بد يءحِ نَُٜد أٜقٞسَدَِ بَُٔرًِٛٝق ٜتٔد٘ٔ ي ٖس ي٤د ٔ١عًَٜدد٢
َٚحِسَ ْٖٔٝتٔ٘ٔ َٚقٝسِ َتٔ٘ٔ تَبٞنٔٝسّ ي َٜٗحَتٖ ٢قءْٗ بٓفس٘ (.)87
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د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚقس أقسدِ هلل يف نت بد٘ ب يشدُس  ٚيًٝدٌ  ٚيضدخ ٚ ٢يدٓجِ إىل غدري ذيدو يشدبْٗ
ٚأْٗ َٔ طبًٛق ت٘ فال َ ْ إٔ ٜكسِ هلل ب أل ح ّ.
 ٜٚد عً َ ٢تكدسّ " إٔ سبًد بغدري هلل يدٝس ممٓٛعّد ًَٛكٟد ٚإمند ميٓد سبًد
ي د ٜ ٟةتكددس ٚجدد ٛيددرب بدد٘ ال َ د قصددس بدد٘ ضب د يتبنٝددس عًدد ٢طءٜكدد ١يةددء يف
يتبنٝس بصٝغ ١يكسِ ...رٜةيند ن ٕٛيتس هٍ قسدُّ بٗد خٛدب; فدإٕ يسدؤ ٍ بد هلل غدري
يكسِ ب هلل  ٚيسؤ ٍ ب يءحِ غري سبً بٗ "(.)88
َ تب ٕ ٝآخء إٔ سبً ملٓٗد ٞعٓد٘  -عٓدس َدٔ د ٖد يٛجد٘  ٚعدو
ٖ ٛسبً ب آلب  ٖٓٚ ;٤سبً ب هلل ثِ قءٕ يءحِ فب ٜٔأحسُٖ َٔ آلخء؟

عًٝد٘ -

ٚي ٔ٦سًُٓ إٔ سبًد بد يءحِ َٓٗد ٞعٓد٘ يهدٔ ال ْسدًِ أْد٘ َٓٗد ٞعٓد٘ ًَٛكٟد ; إذ
ملٓٗ ٞعٓ٘ َ ن ٕ عً ٢سب ٌٝيتةظٚ ِٝأَ سبً عً ٢سب ٌٝيتبنٝس فال بب ب٘.
خالص ١يكد :ٍٛإٔ قدء  ٠٤محد  ٠جبدء ( أل حد ّ) قدس محًد عًد ٢أنثدء َدٔ ٚجد٘ َدٔ
ٚج ٙٛيةءب ;١ٝهل ال ٜصذ دٖ ٚال تًخٚ ٗٓٝال رب ١٦ٛيكء  ٠٤بٗ ; ألْٗ قء  ٠٤تصدٌ
سددٓسٖ َددٔ يءسدد ٍٛيهددء ِٜإىل جٝددٌ صددخ بت٘ يهددء ّ ي د  ٜٔأخ د  ٚيكددءإٓ عددٔ
يءسدَ ٍٛشد فٗ ١ثدِ  ٣ٚجٝدٌ يتد بةن قء  ٤تد٘ عدٔ يصدخ ب ١ثدِ أخد ٖ جٝدٌ تد بةٞ
يت بةن عٔ يت بةن ٖٚه د ٚيٝو  ...فص يهٌ شٛٝخ٘ ي  ٣ٚ ٜٔعِٓٗ ٖٚدؤال٤
 ٚٚعٔ شٛٝخِٗ حتدٜ ٢صدٌ يسدٓس إىل يءسد ;ٍٛفكدس عدسٓ  ٠ ٚيكدء  ٤صدخ ١يسدٓس
يكددء  ٠٤شددءط ٟأس سّدد َددٔ شددء ٚيكددء  ٠٤يصددخٝخ "١يدديت ال ػبددٛز دٖدد ٚال ؼبددٌ
إْه ٖ "(.)89
ٚيةٌ يٛجد٘ ألٜ ٍٚكد ّٛديًٟٝد د َغّد عًد ٢صدخ ١يكدء ٚ ٠٤ج ٛزٖد ; ٚإال نٝد ْفسدء
نثء ٠يشٖ ٛس َٔ يكءإٓ يهء ٚ ِٜسبس ٜيشءٚ ٜنالّ يةء  :شةءّ ْٚثءّ .
 ٜد عً ٢ذيو شٗ د ٠نثري َٔ يةًُ  ٤سبُ  ٚ ٠قء ٤ت٘; فٗد " ٛب يءتبد ١يسدٓ ١ٝمل ْةد١
ي٘ َٔ ْكٌ قء  ٠٤ضةٝفٚ )90(" ١ن يو فدإٕ محد " ٠أحدس يكدء  ٠٤يسدبة ;١يظد ٖء أْد٘
مل ٜددب ٔ بٗدد  ٙيكددء َ ٠٤ددٔ عٓددس ْفسدد٘ بددٌ ٖ ٚدد عددٔ سدد ٍٛهلل -صددً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسددًِ ٚ -ذيددو ٜٛج د يك ٛد بصددخ ١يًغددٚ ١ال يتف د إىل أقٝسدد ١يٓخ د  ٠عٓددس ٚجددٛد
يسُ " (.)91
ٚند يو ن ْد "قدء  ٠٤محد  ٠ممد ثبد بد يت ٛتء عدٔ سد ٍٛهلل -صدً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسًِ  -فال ػبٛز يٛةٔ ف ٗٝيك ٝس عب ١ٖٝ ٚ ١ٜٛنب ٝيةٓهب.)92(" ٛ
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ٚقس د غري  ٚحس َٔ يةًُ  ٤عً ٢نٌ َدٔ سبٗٓ١د ٚغًٗٛ١د ; فٗد بدٔ خ يٜٛد٘  -يف
د ٙعً ٢يبصءٜن ٜ -كٚ" :ٍٛيٝس سبّٓ عٓس ;ٟألٕ بٔ صب ٖس حسثٓ بإسٓ د ٜة  ٙٚإىل
سدد ٍٛهلل صددً ٢هلل عًٝدد٘ ٚسددًِ أْدد٘ قددءأ ( ٚأل ح د ّ) ربهسددء ملددِٝد  َٚد ذيددو ن د ٕ
مح  ٠ال ٜكءأ حءف ٟإال ببثء"(.)93
ٖٚد يفردء يددء زٜٓ ٟتصدء يكددء  ٠٤محد ٜٚ ٠دءد يٛجدد ٙٛيديت د بٗد يٓخد  ٠قء ٤تدد٘
ق  ٚ" : ًٟ٥عًِ إٔ ٖ  ٙيٛج ٙٛيٝس ٚج ّٖٛق ١ٜٛيف دفد يءٜ ٚد يد ٛد ٠يف يًغد ; ألٕ
مح  ٠أحس يكء  ٤يسبة ٚ ١يظ ٖء أْ٘ مل ٜب بٗ  ٙيكء  َٔ ٠٤عٓس ْفس٘ بٌ  ٖ ٚعٔ
س ٍٛهلل -صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ ٚ -ذيو ٜٛجد يكٛد بصدخٖ ١د  ٙيًغد ٚ ١يكٝد
ٜتضدد د  ٍ٤عٓددددس يسددددُ السدددد ُٝمبثددددٌ ٖدد د  ٙألقٝسدددد ١يدددديت ٖدددد ٞأٖٚددددٔ َددددٔ بٝدد د
يةٓهب.)94(" ٛ
ْٚكٌ يكءطي ق ٍٛيكشري ٟي  ٟد ب٘ عً ٢نٌ َٔ سبٔ قء  ٠٤مح َٚ":٠ثدٌ ٖد
يهالّ َءدٚد عٓس أ ١ُ٥يس ;ٜٔألٕ يكء  ٤ييت قدءأ بٗد أُ٥د ١يكدء  ٤ثبتد عدٔ يدٓي
 صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ  -تد ٛتءّ ٜةءفد٘ أٖدٌ يصدٓةٚ ١إذ ثبد شد ٤ٞعدٔ يدٓي -صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ  -فُٔ د ذيو; فكس د عً ٢يدٓي  -صدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ -
 ٚستكبذ َ قءأ ب٘ َ ٖٛٚك ّ ضب .)95( " ٚ
ٚق د ٍ بددٔ شب ٝٛد  " :يةج د َددٔ ٖددؤال ٤يٓخ د  ٠أْٗددِ ٜستخسددٓ ٕٛإثب د ٖ د  ٙيًغدد١
ببب ٝصبٗٛي ١يك ٚ ٌ٥ال ٜستخسٓ ْٗٛبكء  ٠٤مح  ٚ ٠بٔ صب ٖس; َد أُْٗد ن ْد َدٔ
نب عًُ  ٤يسً يف عً ّٛيكءإٓ (.)96
ٚعك د يبٝض د  ٟٚعًدد ٢تضددة ٝيبصددءٜن قددء  ٠٤محدد  ٠بكٛيدد٘ ٚ ":سبددل أْدد٘ يددٝس
بضة ; ٝفكس جٛز ٙيهٛفٚ ٕٛٝنٜ ٝه ٕٛضةٝف ٚ ٟيكء  ٠٤ب٘ َت ٛتء٠؟ فٝجد إٔ
ية ملن " (.)97
ٜضة نالّ يبصءٜن ٜٚءج إىل نالّ
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الخاتمة
يف ْٗ ٖ ١ٜ
)1

)2

)3

)4

يبخ

ي  ٟس يف د ٚ

يكء  ٚ ٤يكء ٤

أخًص إىل يٓت ٥ج آلت: ١ٝ

إٔ َدددٓٗج ْكدددٌ يكدددء ٜ ٚ ٚ ٠٤تٗدد جًٟٝد د عدددٔ جٝدددٌ  ٚيةدددء عًددد ٢يشددد ٚ ٝألد  ٤يف
حضددءت٘ ٖدد ٛملددٓٗج يد  ٟصددس عٓدد٘ يكددء  ٤يف قددء  ٤تِٗ َددٔ غددري يٓظددء يف أقٝسدد١
يٓخ ٚ ٠ق ٛعسِٖ.
 ٚدٖ َدٔ يٓخد َ ;٠د
ن ٕ يسُ  ٚيك ُٖ ٝملة ٍٓٛعً ُٗٝيف تًخن يكء ٤
إٔ َفٗ ّٛيسُ يدس ِٜٗمل ٜهدٔ  ٚضدخّ ; إذ إٕٓ يكدء َ ٤دٔ ملسدُ ٛملٛثدل بدبدم
طءٜددل فه د ٕ حء ٜ٘د ب يٓخ د  ٠إٔ ػبةًدد ٛيكددءإٓ ٚقء ٤تدد٘ َصددس ّ أٚيًّ د يف يتكةٝددس
يٓخ ٚ ٟٛسِ خ سري تًو يك ٛعس.
ن د ٕ يسددب يددءٝ٥س يف يصددء ي د  ٟد بددن يٓخ د  ٚ ٠يكددء  ٤خددتالف َٓ د ٖج
يتًكدد ٞعٓددس يفددءٜكن نً ُٗٝد ; ف يٓكددٌ  ٚيءٜ ٚدد ٚ ١يةددء  ٚألد  ٤عٓددس يكددء ٚ ٤ال
نء َ ١عٓسِٖ يًك ٝيٓخ ٟٛيف يٛق ي  ٟن ٕ يتكسٜس يًكٝد يٓخد ٟٛيف
ْضج٘ ٚأٚج٘ عٓس يٓخ .٠
ْكسد ّ َٛقد يٓخد َ ٠ددٔ يكددءإٓ ٚقء  ٤تدد٘ عًدد ٢قسددُٝن َتٓ قضددنَٛ :قد ْظددءٟ
ٜكس يكءإٓ ٚقء ٤ت٘ مجٝةٗ ; حتد ٢يشد ذَٗٓ ٠د ٚػبةًد٘ أ ٍٚيٓصد ٛيفصدٝخ١
ييت رب ي ألقٝس١
ملٛثٛق ١يف الستشٗ د َٛٚق تٛبٝك( ٞعًُٜ )ٞءد يكء ٤
يٓخٜٚ ١ٜٛءَ ٞيك  ٠ ٚ ٚيكء  ٠٤ببيك ية ٚ ٝيٓكص ٚعدسّ ملةءفد ١بك ٛعدس
يًغ ١يةءب.١ٝ
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الهىامش:
يف يس س

ٜٓ )1ظء :أثء يكء ٤
.51
 )2القو
ٜٓ )3ظدددء :يربٖد د ٕ يف عًددد ّٛيكدددءإٓ  ٚ 123/1يٓشدددء يف يكدددء  ٤يةشدددء 10/1
 ٚملٓجس يف يكء  ٌٖ َٓٚ 16- 15 ٤يةءف ٕ يف عً ّٛيكءإٓ .413/1
ٜٓ )4ظء :يتٛج ٚ ٗٝآلث يٓخ ١ٜٛيًكء  ٤يثالث ١بةس يسبة.26/1 ١
 ٚ 83يٓخٜٛددد ٚ ٕٛيكدددء ٤
ٜٓ )5ظدددء :يًدددٗج يةءبٝددد ١يف يكدددء  ٤يكءآْٝددد١
.110
يكءآْ١ٝ
 َٚ 106بةسٖ .
ٜٓ )6ظء :يٓخ ٚ ٕٜٛٛيكء  ٤يكءآْ١ٝ
 )7يٓشء يف يكء  ٤يةشء .17/1
 )8ملءج يس بل . 6/1
.4- 3
 )9إذب ف فضال ٤يبشء يف يكء  ٤أل بة ١عشء
ٜٓ )10ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚ 430/1سبجدد ١يف
َٚةد ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ ٚ 6/2إعددء يكددءإٓ يٓخ د
ٚ 58إعددددددء يكددددددء  ٤يسددددددب ٚعًًددددددٗ 127/1
يكددددددء  ٤يسددددددب
 ٚيهشد د ف  ٚ 493/1يبٝد د ٕ يف إعدددء غءٜد د يكدددءإٓ  ٚ 240/1يتبٝد د ٕ يف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3سبجدد ٚ 190 ١يبخددء
236
حملدد ٚ 498 /3 ٝيددس ملصددٚ 196/2 ٕٛإذب د ف فضددال ٤يبشددء
 ٚ ٚ 80ملة ْ.184/4 ٞ
ٚغ ٝيٓف يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )11ظددددددددددء :حملددددددددددء يددددددددددٛج ٚ 4/2 ٝيبخددددددددددء حملدددددددددد ٚ 498/3 ٝيددددددددددس
147/6
ملصددٚ 555/3 ٕٛتفسددري يكددءطي  ٚ 5/5يًب د يف عًدد ّٛيهتدد
ٚفتذ يكسٜء .481/1
ٜٓ )12ظددء :يهش د ف  ٚ 461/1حملددء يددٛجٚ 289/5 ٝتفسددري يفرددء 480/9
ٚتفسري يبٝض .58/2 ٟٚ
ٜٓ )13ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚ 430/1سبجدد ١يف
َٚةد ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ ٚ 6/2إعددء يكددءإٓ يٓخ د
يكددددددددء  ٤يسددددددددب ٚ 58إعددددددددء يكددددددددء  ٤يسددددددددب ٚعًًددددددددٗ 127/1
 ٚيهشددد ف  ٚ 493/1يبٝددد ٕ يف إعدددء غءٜددد يكدددءإٓ  ٚ 240/1يتبٝددد ٕ يف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3سبجدد ٚ 190 ١يبخددء
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ٚ 236غٝد

حمل ٚ 498/3 ٝيس ملص 196/2 ٕٛإذب ف فضال ٤يبشء
 ٚ ٚ 80ملة ْ.184/4 ٞ
يٓف يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )14ظء :ملء ج يس بكْ ١فسٗ .
 )15يًب د يف عًدد ّٛيهت د ٜٛٓٚ 144/6ددءَ:ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 6/2يددس
ملصددد ٚ ٚ 554/3 ٕٛيبٝدد ٕ  .396/1يٛجددد٘ أل ٍٚختٝدد ندددثري َدددٔ ألُ٥ددد;١
نُج ٖس ٚقتد د ٚ ٠يسدس ٚ ٟيضدخ ى  ٚبدٔ زٜدس  ٚيفدء  ٚ ٤ي جد ج ٚ.يٛجد٘ يثد ْٞ
خت ٝأب ٞعً ٞيف سٚ ٞعً ٞبٔ عٝسٜٓ ٢ظء :تفسري يٓٝس ب.341 /2 ٟ ٛ
 )16تفسري ملٓ .273 /4
ٜٓ )17ظددددددءَ :ةدددددد ْ ٞيكددددددءإٓ يفددددددء َٚ 252/1 ٤ةدددددد ْ ٞيكددددددءإٓ ألخفددددددش
 ٚ 243/1يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد َٚ 39/2ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ ٚ 6/2إعء
 ٚ 430/1سبج ١يف يكدء  ٤يسدب ٚ 58إعدء يكدء ٤
يكءإٓ يٓخ
يسددب ٚعًًددٗ  ٚ 127/1يهش د ف  ٚ 493/1يب ٝد ٕ يف إعددء غء ٜد يكددءإٓ
 ٚ 240/1يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ ٚ 156/1تفسري يكءطي  ٚ 237/3سبجد١
ألبددد ٞز عدددٚ 190 ١شدددء ملفصدددٌ  ٚ 78/3يبخدددء حملددد ٚ 498/3 ٝيدددس
ٚ 236غٝدد يٓفدد يف يكددء ٤
ملصددٚ 196/2 ٕٛإذبدد ف فضددال ٤يبشددء
 ٚ ٚ 80ملة ْٚ 184/4 ٞد س ألسً ٛيكءإٓ .55/1
يسب
َ )18ة ْ ٞيكءإٓ  ٖٛ ٖٚ .252/1يدء جذ يف َد ٖ يفدء َ – ٤دٔ خدالٍ نت بد٘ –
أْ٘ ال ػبٓٛز ية ٛعً ٢يضدُري جملدءَ ٚدٔ غدري إعد د ٠حدءف زبدء; خالفٟد البدٔ
 َٚ 143/6بةسٖ .
ع دٍ يف تفسري ;ٙإذ ْكٌ غري ذيو ٜٓظء :يًب
 )19تفسري يكءطي ٜٓٚ 238/3ظء :د س ألسً ٛيكءإٓ .55/1
 )20سٝبت ٞربءػب٘ الحكَ ٖ ٟش.49
 )21يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد . 39 /2
ٜٓ )22ظء :تفسري يٛرب.519 /7 ٟ
 )23صخٝذ يبر ( ٟب ال ذبًفد ٛبآبد ٥هِ) ٚ 132/8سدٓٔ بدٔ َ جد٘ (بد يٓٗدٞ
عٔ سبً بغري هلل)َٚ 678/1سٓس إلَ ّ أمحس .270/1
.431/1
ٜٓ )24ظءَ :ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ ٚ 6/2إعء يكءإٓ يٓخ
ٜٓ )25ظء :سبج ١يف يكء  ٤يسب .118/1
 )26تفسري يسُة ْ.394/1 ٞ
ٜٓ )27ظء :يهش ف  ٚ 462/1يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .326/1
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 )28يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327 /1
ٜٓ )29ظء :شء ملفصٌ .283/2
 )30حملء يٛج. 4 /2 ٝ
 )31تفسري يٓٝس ب.341/2 ٟ ٛ
.381/2
 )32يهت
.145/6
ٜٓ )33ظء :يًب يف عً ّٛيهت
 ٚ 374- 373يًبد يف عًدٌ إلعدء
ٜٓ )34ظء :إلْصد ف يف َسد  ٌ٥شبدالف
ٚ 432/1شء زبٌُ البٔ عصفٚ 243/1 ٛشء يه ف ١ٝالبٔ فال .916/2
َ )35ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ .6/2
.58
 )36سبج ١يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )37ظءَ :ةد ْ ٞيكدءإٓ ٚإعء بد٘ َٚ 6/2د بةدسٖ  ٚإلْصد ف يف َسد  ٌ٥شبدالف
ٚ 371شددء يه فٝدد ١البددٔ َ يددو ٚ 1249/3شددء يه فٝدد ١البددٔ فددال
 ٚ 917/2يبخدددء حملدددٚ 156/2 ٝأٚضدددذ ملسد د يو  ٚ 392/3يدددس ملصدددٕٛ
 ٚ 394/2ملك صس يش ف.156/5 ١ٝ
ٜٓ )38ظء :ملء ج يس بك.١
ٜٓ )39ظدددء :شدددء يه فٝددد ١يشد د فٚ 561/1 ١ٝشدددء يتسدددٗ ٚ 234/3 ٌٝيبخدددء
حمل.388/2 ٝ
ٜٓ )40ظء :ملء ج يس بك.١
ٜٓ )41ظء :يهش ف  ٚ 493/1يب ٕ ٝيف إعء غء ٜيكءإٓ  ٚ 240/1يتب ٕ ٝيف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3يبخددء حملدد498/3 ٝ
 ٚيس ملص.196/2 ٕٛ
ٜٓ )42ظء :شء يتسٗ ٌٝالبٔ َ يو  ٚ 234/3يبخء حمل.498/3 ٝ
ٜٓ )43ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚيه َدددٌ يف يًغدددد ٚ ١ألد َٚ 39/2ةددد ْ ٞيكددددءإٓ ٚإعء بدددد٘ ٚ 6/2إعددددء
ٚ 58إعء يكدء ٤
 430/1سبج ١يف يكء  ٤يسب
يكءإٓ يٓخ
يسب ٚعًًٗ  ٚ 127/1يهشد ف  ٚ 493/1يبٝد ٕ يف إعدء غءٜد يكدءإٓ
 ٚ 240/1يتبٝدددد ٕ يف إعدددددء يكددددءإٓ ٚ 156/1تفسدددددري يكدددددءطي 237/3
ٚ 190شدء ملفصدٌ  ٚ 78/3يبخدء حملد498/3 ٝ
 ٚسبج ١ألب ٞز عد١
ٚ 236غٝددد يٓفددد يف
 ٚيدددس ملصدددٚ 196/2 ٕٛإذبددد ف فضدددال ٤يبشدددء
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يكدددء ٤
.55/1
371
ٜٓ )44ظددءَٚ :ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 6/2إلْص د ف يف َس د  ٌ٥شبددالف
 ٚيتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .393/1
.372- 371
ٜٓ )45ظء ٚ :إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف
ٜٓ )46ظء ٚ :يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .408/1
ٚ 371شدددء يه فٝددد ١البدددٔ َ يدددو
ٜٓ )47ظدددء :إلْصد د ف يف َسد د  ٌ٥شبدددالف
ٚ 1249/3شء يه ف ١ٝالبٔ فال ٚ 917/2أٚضذ ملس يو .392/3
ٜٓ )48ظددء :تفسددري يٛددربَٚ 82/17 ٟة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 825/3إلْص د ف يف
 ٚ 372يتبٝد د ٕ يف إعدددء يكدددءإُٖٓٚ 779/1د د هلَ ٛد د
َسد د  ٌ٥شبدددالف
.189/3
 )49صددخٝذ يبردد ( ٟبدد إلجدد  ٠إىل صددال ٠يةصدددء) ٜٓٚ 97/6ظددء :فددتذ يبدد ٟ
.522/4
ٚ 107شء يتسٗ ٌٝالبٔ َ يو 376/3
ٜٓ )50ظء :شٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 ٚملك صس يش ف.157/5 ١ٝ
 )51شء يتسٗٚ 234/3 ٌٝشء يه ف ١ٝيش ف ٚ 562/1١ٝيبخدء حملد387/2 ٝ
 ُٖٚهلٚ 221/3 َ ٛأٚضذ ملس يو .392/3
 )52يش ٖس َٔ غدري ْسدب ١يف يهتد  ٚ 383/2يه َدٌ يف يًغد ٚ ١ألد 931/2
ٚإعء يكءإٓ يٓخ  ٚ 431/1إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف ٚ 372شدء
يه ف ١ٝيش فٚ 1250/3 ١ٝشء يه ف ١ٝالبٔ فال ٚ 981/2شء يءضدٞ
 ٚ 336/2يس ملص.396/2 ٕٛ
ٚ 120شدددء يتسدددٌٗٝ
 )53يشد د ٖس َدددٔ غدددري ْسدددب ١يف شدددء عُدددس ٠سبد د ف
 ٚ 56ملك صس يٓخ.166/4 ١ٜٛ
ٚ 199/2شٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 )54يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف شء يتسدٗٚ 199/2 ٌٝشدٖ ٛس يتٛضدٝذ  ٚيتصدخٝذ
.121
ٚ 56يف شء عُس ٠سب ف
ٚ 120شددء يتسددٗ198/2 ٌٝ
 )55يءجدد َددٔ غددري ْسددب ١يف عُددس ٠سبدد ف
.55
ٚشٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 ٚ 120يبخء حمل.388/2 ٝ
 )56يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف عُس ٠سب ف
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ٚ 53أْشس ٙيفدء  ٤يف َةد ْ ٞيكدءإٓ
 )57يش ٖس ملسهن يس َ ٞيف يسٕ ٜٛ
 ٚ 120شدء يتسدٌٗٝ
ٚ 253 /1مل ٜٓسب٘ إىل أحدس ٚشدء عُدس ٠سبد ف
.198 /2
120
 )58يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف َةد ْ ٞيفدء ٚ 86/2 ٤شدء عُدس ٠سبد ف
ٚشء يتسٗ ٚ 198/2 ٌٝيًس ٕ  َ 469/2د.)ّ ٕ( ٠
 ٚ 110سبُ سدد ١يشددجء١ٜ
 )59يشد ٖس يًةبد بددٔ َددءد يسددًُ ٞيف يددسٕ ٜٛ
.296
 ٚ 133/1إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف
.387/2
 )60يبخء حملٝ
.79/3
ٜٓٚ 58ظء :شء ملفصٌ
 )61سبج ١يف يكء  ٤يسب
 )62شبص ٥ص .287- 286/1
ٜٓ )63ظء :تفسري يء ز.481/9 ٟ
 )64شء ملفصٌ .283/2
 )65شء مجٌ ي ج ج.245- 244/1 ٞ
ٜٓ )66ظء :تفسري يكءطي .2/5
ٜٓ )67ظء ٚ :ملة ْ.391/2 ٞ
 )68شء ملفصٌ .283/2
ٚ 53يف شدء عُدس ٠سبد ف 172/1
 )69يش ٖس زبُ ٌٝبدٔ َةُدء يف يدسٕ ٜٛ
ٚشء يتسٗ.168/2 ٌٝ
 )70يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف نت سٝب.294/1 ٜ٘ٛ
 )71يش د ٖس َددٔ أ جددٛز ٠يسددؤ ي د  ٥يف شددء ملفصددٌ  ٚ 125/2يءضدد ٞيف شددء
يه ف ٚ 277/2 ١ٝشبص ٥ص .432/3
 )72يءج د يءهبدد ١بددٔ يةج د ج يف غء ٜد سبددسٚ 122/1 ٜتٗ د  ٜيًغدد86/12 ١
 ٚيًس ٕ ٚ 517/1ت ج يةء.180/3 ٚ
ٜٓ )73ظء :يبخء حمل.500/3 ٝ
ْ )74ظِ يس يف تٓ س يس.176/5 ٛ
ٜٓ )75ظء :تفسري يسُة ْ.394/1 ٞ
َ )76سٓس إلَ ّ أمحس .217/3
 )77إعء يكءإٓ .198/1
 )78يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327/1
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 )79شء ملفصٌ .444/1
ٜٓ )80ظء :تفسري يبٝض .58/2 ٟٚ
 )81ملٓٗ ج شء صخٝذ َسًِ (ب صً ١يءحِ ٚذبء ِٜقٝٛةتٗد ) ٜٓٚ 112 / 16ظدء:
َسٓس إلَ ّ أمحس .77 /11
 )82يبخء حمل.499/3 ٝ
 )83ملءج يس بل.
ٜٓ )84ظءَ :ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ .6/2
ٜٓ )85ظء :إعء يكءإٓ .198/1
ٜٓ )86ظء :يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327/1
ٜٓ )87ظء :تفسري يكءطي  ٚ 5/5يبخء حمل.499/3 ٝ
 )88تفسري ملٓ .274/4
.107
 )89يٓشء يف يكء  ٤يةشء ٜٓٚ 9/1ظء :يٓخ ٚ ٕٜٛٛيكء  ٤يكءآْ١ٝ
 )90يس ملص.554/3 ٕٛ
.147/6
 )91يًب يف عً ّٛيهت
 )92تفسري يٓٝس ب.341/2 ٟ ٛ
 )93إعء يكء  ٤يسب ٚعًًٗ .129- 128/1
 )94تفسري يء ز.480/9 ٟ
 )95تفسري يكءطي .4/5
.147/6
ٜٓ )96ظء :يًب يف عً ّٛيهت
ٜٓ )97ظء :يسء ج ملٓري .278/1
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المصادر والمراجع
)1

)2
)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

إذب ف فضال ٤يبشء يف يكء  ٤أل بة ١عشء :أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ عبدس
يغين يسَ ٝطٖ1117 : ( ٓٞد) ذبكٝل :أْس َٗء ٠يٓ شء :د يهتد يةًُٝد١
يبٓ ٕ ٖ1427 - ّ2006 3د.
أثدددء يكدددء  ٤يف يس سد د يٓخٜٛددد :١عبدددس يةد د ٍ سد د مل َهدددءّ د ملةد د ف
.ّ1978
إعددء يكددء  ٤يسددب ٚعًًددٗ  :أبدد ٛعبددس هلل سبسددن بددٔ أمحددس بددٔ خ يٜٛدد٘
ذبكٝل :عبس يدءمحٔ يةثدُٝن َهتبد ١شبد ظب ٢يكد ٖءٖ 1413 1 ٠دد -
.ّ1992
خ أمحس بدٔ ضبُدس بدٔ إمس عٝدٌ بدٔ ٜدْٛس ملدء دٟ
إعء يكءإٓ :أب ٛجةفء يٖٓ ٖ
( ٖ338 :ددد) ٚضدد ح ٛشددٚ ٘ٝعًددل عًٝدد٘ :عبددس ملددٓةِ خًٝددٌ إبددء ٖ ِٝيٓ شددء:
ٖ1421 1د.
َٓش ٛضبُس عً ٞبٝض ٕٛد يهت يةًُ ١ٝبريٚ
القدددو يف عًدددِ أصددد ٍٛيٓخددد :ٛعبدددس يدددءمحٔ بدددٔ أبددد ٞبهدددء جدددالٍ يدددسٜٔ
يسددددٛٝطٖ911 : (ٞددددد) ذبكٝددددل :ضبُددددٛد فج ٍ يٓ شددددء :د يكًددددِ دَشددددل
ٖ1409 1د– .ّ1989
إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف بدن يٓخدٜٛن :يبصدءٜن  ٚيهدٛفٝن :أبد ٛيربند
عبس يءمحٔ بٔ ضبُس ألْب ٖ577 : ( ٟدد) ذبكٝدل ضبٝد ٞيدس ٜٔعبدس سبُٝدس
يٓ شء :ملهتب ١يةصءٖ1424 1 ١ٜد .ّ2003 -
أْ ٛيتٓ ٚ ٌٜأسء يتب :ٌٜٚأب ٛسدةٝس ْ صدء يدس ٜٔعبدس هلل بدٔ عُدء يبٝضد ٟٚ
( ٖ685 :ددد) ذبكٝددل :ضبُددس عبددس يددءمحٔ ملءعشً ٞيٓ شددء :د إح ٝد  ٤يددو
ٖ1418 1د.
يةءب ٞبريٚ
أٚضذ ملس يو إىل أيف ١ٝبدٔ َ يدو :أبد ٛضبُدس عبدس هلل بدٔ ٜٛسد مجد ٍ يدسٜٔ
بٔ ٖشد ّ ألْصد ٖ761 : (ٟدد) ذبكٝدل :ضبُدس يبكد ع ٞيٓ شدء :د يفهدء
يًٛب ع ٚ ١يٓشء  ٚيتٛز( ٜد.) .
يبخء حمل ٝيف يتفسري :أب ٛح ٕ ٝضبُس بٔ ٜٛس بٔ عً ٞبٔ ٜٛس بٔ حٝد ٕ
ألْسيسددٖ745 : ( ٞددد) ذبكٝددل :صددسق ٞضبُددس مجٝددٌ يٓ شددء :د يفهددء
ٖ 1420 2د.
بريٚ
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د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

 )10يربٖ د ٕ يف عًدد ّٛيكددءإٓ :أبدد ٛعبددس هلل بددس يددس ٜٔضبُددس بددٔ عبددس هلل بددٔ بٗ د د
ي نشٖ794 : ( ٞد) ذبكٝدل :ضبُدس أبد ٛيفضدٌ إبدء ٖ ِٝيٓ شدء :د إحٝد ٤
يهت يةءبٚ ١ٝعٝس ٢يب ب ٞسبًي ٚشءن هٖ1376 1 ٙد .ّ1957 -
 )11يب ٕ ٝيف غء ٜإعء يكءإٓ :أب ٛيربن نُ ٍ يدس ٜٔألْبد  ٟذبكٝدل :طد٘
عبس سبُٝس هل ١٦ٝية َ ١يًتبي ٚ ٝيٓشء يك ٖء. ّ1969 : ٠
 )12تد ج يةددءَ ٚددٔ جددٖ ٛء يكد َ : ٛأبدد ٛيفدد ٝضبُٓددس بددٔ ضبُٓددس بددٔ عبددس يددءزٓ م
سبسددددٝين ملًك١ددد مبءتضدددد ٢ي ٖبٝددددسٖ1205 : ( ٟددددد) ذبكٝددددل :صبُٛعددددَ ١ددددٔ
حملككن يٓ شء :د هلس ( ١ٜد.) .
 )13يتب ٕ ٝيف إعء يكدءإٓ :أبد ٛيبكد  ٤عبدس هلل بدٔ سبسدن بدٔ عبدس هلل يةهدربٟ
( ٖ616 :دددد) ذبكٝدددل :عًددد ٞضبُدددس يبجد د  ٟٚيٓ شدددء :عٝسددد ٢يبد د ب ٞسبًدددي
ٚشءن ( ٙد.) .
 )14تفسددري يسددُة ْ :ٞأبدد ٛملظفددء َٓصدد ٛبددٔ ضبُددس بددٔ عبددس زبب د يسددُة ْ: ( ٞ
ٖ489دددد) ذبكٝدددل ٜ :سدددء بدددٔ إبدددء ٖٚ ِٝغٓ ِٝبدددٔ عبدد بدددٔ غٓددد ِٝيٓ شدددء :د
ٖ1418 1د .ّ1997 -
يٛطٔ يءٜ
 )15تفسري يكءطي :أب ٛعبس هلل ضبُس بٔ أمحس بٔ أب ٞبهء ألْص  ٟمشس يسٜٔ
يكءطي ( ٖ671 :د) ذبكٝدل :أمحدس يربدْٚدٚ ٞإبدء ٖ ِٝأطفدٝش يٓ شدء :د
يهت ملصء ١ٜيك ٖءٖ1384 2 ٠د .ّ1964 -
 )16تفسري ملٓ  :ضبُس شٝس بٔ عً ٞض بٔ ضبُس مشس يس ٜٔبٔ ضبُس سبسدٝين
.ّ 1990
( ٖ1354 :د) يٓ شء :هل ١٦ٝملصء ١ٜية َ ١يًهت
 )17تٗ  ٜيًغ :١أبَٓ ٛص ٛضبُس بٔ أمحس بٔ ألزٖء ٟهلءٖ370: ( ٟٚد) ذبكٝل:
.ّ2001 1
يٓ شء :د إح ٤ ٝيو يةءب ٞبريٚ
ضبُس عَ ٛءع
 )18يتٛجٗٝدد  ٚآلثدد يٓخٜٛدد ١يًكدددء  ٤يثالثدد ١بةدددس يسددبة :١عًددد ٢ضبُددس فدد خء
َهتبٖٚ ١بٖ1420 1 ١د .ّ1999 -
 )19ج َ يب ٕ ٝيف تب ٌٜٚيكءإٓ :أب ٛجةفء يٛرب ٟضبُس بٔ جءٜء بٔ ٜ ٜس بدٔ ندثري
( ٖ310 :ددددد) ذبكٝددددل :أمحددددس ضبُددددس شدد د نء يٓ شددددءَ :ؤسسدددد ١يءسدد د ي١
ٖ1420 1د .ّ2000 -
 )20حجدد ١يكددء  : ٤أبدد ٛز عدد ١عبددس يددءمحٔ بددٔ أمحددس بددٔ زظبًدد ١ذبكٝددل :سددةٝس
ٖ1404 4د .ّ1984 -
ألفغ َْ ٞؤسس ١يءس ي ١بريٚ
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 )21سبجددد ١يف يكدددء  ٤يسدددب  :أبددد ٛعبدددس هلل سبسدددن بدددٔ أمحدددس بدددٔ خ يٜٛددد٘ ( :
ٖ370د) ذبكٝل :د .عبس ية ٍ س مل َهءّ يٓ شدء :د يشدءٚم بدريٚ
ٖ 1401 4د.
 )22سبُ سددد ١يشدددجءٖ :١ٜبددد ١هلل عًددد ٞبدددٔ محدد  ٠يةًددد ٟٛملةدددءٚف بدد بٔ يشدددجءٟ
(  )542ذبكٝددددل :عبددددس ملةددددن ملًددددٛحٚ ٞأمسددد  ٤سبُصددددَٓ ٞشددددٚ ٛز ٠
يثك ف ١دَشل .ّ1970
 )23شبص د ٥ص :أبدد ٛيفددتذ بددٔ جددين ( ٖ392:ددد) ذبكٝددل :ضبُددس عًدد ٞيٓج د د
( 2د.) .
هلس ٣بريٚ
 )24يددس ملصدد ٕٛيف عًدد ّٛيهتدد ملهٓدد :ٕٛأبدد ٛيةبدد شددٗ يددس ٜٔأمحددس بددٔ
ملةدءٚف ب يسدُن سبًدي ( ٖ756 :دد) ذبكٝدل :أمحدس ضبُدس شبدء
ٜٛس
يٓ شء :د يكًِ دَشل (د.) .
 )25د س د ألسددً ٛيكددءإٓ يهددء :ِٜضبُددس عبددس شب د يل عضدد ١ُٝد سبددسٜ
يك ٖء( ٠د.) .
 )26د ٕ ٜٛيةبد بدٔ َدءد يسدً ُٞٝذبكٝدل :يدسنت ٛؼبٝد ٢زببدَ ٟ ٛؤسسد١
ٖ1412 1د – .ّ1991
يءس ي ١بريٚ
1
 )27د ٕ ٜٛشةء َسهن يس َ ٞذبكٝل :ن  ٜٔصد د د صد د بدريٚ
.ّ2000
 ٚ )28يب :ٕ ٝأب ٛيفس  ٤إمس ع ٌٝحك ٞبٔ َصٛف ٢سبٓفدٖ1127 : (ٞدد) يٓ شدء:
د يفهء بري( ٚد.) .
 ٚ )29ملة ْ ٞيف تفسري يكءإٓ يةظ ٚ ِٝيسب ملث ْ :ٞشدٗ يدس ٜٔضبُدٛد بدٔ عبدس
هلل أليٛسٖ1270 : ( ٞد) ذبكٝل :عً ٞعبدس يبد  ٟع ١ٝٛيٓ شدء :د يهتد
ٖ1415 1د.
يةًُ ١ٝبريٚ
 )30يسددء ج ملددٓري يف إلع ْدد ١عًددَ ٢ةءفدد ١بة د َة د ْ ٞنددالّ بٓ د سبهدد ِٝشبددبري:
مشددس يددس ٜٔضبُددس بددٔ أمحددس شب ٝٛد يش د فةٖ977 : ( ٞددد) يٓ شددءَٛ :بةدد١
بٛالم ( ألَري )١ٜيك ٖءٖ1285 ٠د.
 )31سددٓٔ بددٔ َ جدد٘ :أبدد ٛعبددس هلل بددٔ َ جدد ١ضبُددس بددٔ ٜ ٜددس يكد ٜٚين ( ٖ273 :ددد)
ذبكٝددل :ضبُددس فددؤ د عبددس يب د ق ٞيٓ شددء :د إح ٝد  ٤يهت د يةءبٝددٚ ١فٝصددٌ
عٝس ٢يب ب ٞسبًي (د.) .
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 )32شددء يءضدد ٞعًدد ٢يه فٝدد :١يءضدد ٞيددس ٜٔالسددو ب ذ ٟذبكٝددلٜٛ :س د حسددٔ
عُء ج َة ١ق ْٜٛس بٓغ ز.ّ1996 2 ٟ
 )33شدددء يه فٝددد ١يشد د ف :١ٝأبددد ٛعبدددس هلل ضبُدددس بدددٔ عبدددس يًدددٗؾب َ يدددو يٛد د ٞ٥
زبٖ672 : (ْٞ ٝد) ذبكٝل :عبس ملٓةِ أمحس ٖءٜس ٟيٓ شدء :ج َةد ١أّ يكدء٣
َءن د يبخ د يةًُٚ ٞإح ٝد  ٤يددو إلسددالَ ٞنًٝدد ١يشددءٜة ٚ ١يس س د
إلسالََ ١ٝه ١ملهءَ( 1 ١د.) .
 )34شددء يه فٝدد ١يف يٓخددَٓ :ٛصدد ٛبددٔ فددال يددُٝين ْص د بددٔ ضبُددس بددٔ حسددن
محٝس يس ٜٔس ي ١دنت ٙ ٛج َة ١أّ يكءٖ1421 ٣د . ّ1422 -
 )35شء ملفصٌ :أب ٛيبك ٜ ٤ةٝش بٔ عً ٞبٔ ٜةدٝش ملةدءٚف بد بٔ ٜةدٝش ( ٖ643 :دد)
1
يٓ شددددء :د يهتدد د يةًُٝدددد ١بددددريٚ
قددددسّ يدددد٘ :إَٝددددٌ بددددسٜ ٜةكددددٛ
ٖ1422د .ّ2001-
 )36شء تسٗ ٌٝيف٥ ٛس :أب ٛعبس هلل ضبُس بٔ عبس يًٗؾب َ يو ي ٞ٥ ٛزبٓٝد ْ: ( ٞ
ٖ672ددد) ذبكٝددل :عبددس يددءمحٔ يسددٝس ٚضبُددس بددس ٟٚملرتدد ٕٛيٓ شددءٖ :جددء
يًٛب ع ٚ ١يٓشء  ٚيتٛز ٚ ٜإلعالٕ ٖ1410 1د .ّ1990 -
 )37شء مجٌ ي ج ج (ٞيشء يهبري) :بٔ عصف ٛإلشبٖ669: ( ًٞٝدد) ذبكٝدل:
ٖ1419 1د .ّ1999-
ص ح جةفء أب ٛجٓ ع مل يهت بريٚ
 )38شددء عُددس ٠سبد ف ٚعددس ٠يالفد  :أبدد ٛعبددس هلل مجد ٍ يددس ٜٔضبُددس بددٔ َ يددو
ذبكٝددل :عددسْ ٕ عبددس يددءمحٔ يددسٚ ٟ ٚز  ٠ألٚق د ف يةء قٝددَٛ ١بةدد ١ية د ْٞ
بغس د ٖ1397د . ّ1977 -
ش َٖٔ ٛس يتٖٛضٝذ َ ٚيتٖصخٝذ ملشهال زبد َ يصٖدخٝذ :أبد ٛعبدس هلل ضبُدس بدٔ
َ )39
عبددس هلل بددٔ َ يددو ي ٛد  ٞ٥زب ٓٝد ْٖ672 : (ٞددد) ذبكٝددل :طٜدد٘ َُخسٔٔ يٓ شددء:
ٖ1405 1د.
َهتب ١بٔ ت١ُٝٝ
 )40صخٝذ يبر  :ٟضبُس بٔ إمس ع ٌٝأبد ٛعبدس هلل يبرد  ٟذبكٝدل :ضبُدس زٖدري
بٔ ْ صء يٓ صء يٓ شء :د طٛم يٓج ٖ1422 1 ٠د.
 )41غء  ٥يكءإٓ  ٚغ  ٥يفءقد ْٕ :ظد ّ يدس ٜٔسبسدٔ بدٔ ضبُدس بدٔ حسدن يكُدٞ
يٓ شدء :د يهتد يةًُٝد١
يٓٝس بٖ850 : ( ٟ ٛد) ذبكٝل :زنء ٜعُري
ٖ1416 1د.
بريٚ
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 )42غء ٜد سبددس : ٜأبدد ٛعُبٝددس يك سددِ بددٔ س دال ّ١بددٔ عبددس هلل هلددء ٟٚيبغددس د: ( ٟ
ٖ224دددد) ذبكٝدددل :د .ضبُدددس عبدددس ملةٝدددس خد د ٕ يٓ شدددءَٛ :بةددد ١د ٥دددء ٠ملةد د ف
يةثُ ْ ١ٝحٝس آب د  -يسنٔ ٖ1384 1د .ّ1964 -
 )43غ ٝد يٓف د يف يكددء  ٤يسددب  :عًدد ٞبددٔ ضبُددس بددٔ س د مل أبدد ٛسبسددٔ يٓددٟ ٛ
يصف قسٖ1118 : ( ٞد) ذبكٝل :أمحس ضبُٛد عبس يسُ ٝيشد فة ٞيٓ شدء:
ٖ1425 1د .ّ2004 -
د يهت يةًُ ١ٝبريٚ
 )44فتذ يب  ٟشء صخٝذ يبر  :ٟأب ٛيفضٌ أمحدس بدٔ عًد ٞبدٔ حجدء يةسدكالْٞ
يش فة )852 ( ٞخءج٘ :ضبُس فؤ د عبس يب قٚ ٞصخخ٘ ٚأشءف عً ٢طبة٘:
يٓ شء :د ملةءف ١بريٖ1379 ٚد.
ضب يس ٜٔشبٝٛ
 )45فتذ يكسٜء :ضبُس بٔ عً ٞبٔ ضبُس يشدٛن ْٖ1250 : ( ٞدد) يٓ شدء :د بدٔ
ٖ1414 1د.
نثري  ٚد يهًِ ي ٝٛدَشل بريٚ
 )46يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد  :أب ٛيةب ضبُس بدٔ ٜ ٜدس ملدربد ( ٖ285 :دد) ذبكٝدل:
ضبُس أب ٛيفضٌ إبء ٖ ِٝيٓ شء :د يفهء يةءب ٞيكد ٖءٖ 1417 3 ٠دد
 .ّ1997 )47يهت  :أب ٛبشء عُء ٚبٔ عثُ ٕ بٔ قٓرب ملًك بسٝبٖ180 : ( ٜ٘ٛد) ذبكٝدل:
عبس يسالّ ضبُس ٖد  ٕٚيٓ شدءَ :هتبد ١شبد ظب ٞيكد ٖءٖ 1408 3 ٠دد
 .ّ1988 )48يهشد ف عددٔ حكد ٥ل غدد َ ٛيتٓ ٜددٌ :أبدد ٛيك سددِ ضبُددٛد بددٔ عُددء ٚبددٔ أمحددس
3
ي طبشددء ٟج د هلل ( ٖ538 :ددد) يٓ شددء :د يهت د يةءبدد ٞبريٚ
ٖ1407د.
 )49يًبدد يف عًددٌ يبٓدد  ٚ ٤إلعددء  :أبدد ٛيبكدد  ٤عبددس هلل بددٔ سبسددن بددٔ عبددس هلل
يةهدددربٖ616 : ( ٟدددد) ذبكٝدددل :د.عبدددس إليددد٘ يٓبٗد د ٕ يٓ شدددء :د يفهدددء
دَشل ٖ1416 1د .ّ1995 -
 )50يًب يف عً ّٛيهت  :أب ٛحفدص سدء ج يدس ٜٔعُدء بدٔ عًد ٞبدٔ عد دٍ سبٓبًدٞ
يسَشكٖ775 : ( ٞد) ذبكٝل :ع دٍ أمحس عبس ملٛجدٛد ٚعًد ٞضبُدس َةدٛ
ٖ1419 1د .ّ1998-
يٓ شء :د يهت يةًُ ١ٝبريٚ
 )51يس د ٕ يةددء  :أبدد ٛيفضددٌ ضبُددس بددٔ َهددءّ بددٔ عًدد ٢بددٔ َٓظدد ٛإلفءٜكدد: ( ٞ
ٖ1414 3د.
ٖ711د) يٓ شء :د ص د بريٚ
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 )52يًددٗج
.ّ1968
 )53حملء يٛج ٝيف تفسري يهت ية  : ٜأب ٛضبُس عبس سبل بٔ غ يد بدٔ عٝٛد١
ألْسيسددٖ542 : ( ٞددد) ذبكٝددل :عبددس يسددالّ عبددس يشدد يف ضبُس يٓ شددء :د
ٖ1422 - 1د.
يهت يةًُ ١ٝبريٚ
َ )54سٓس إلَ ّ أمحس بٔ حٓبٌ :أب ٛعبس هلل أمحدس بدٔ ضبُدس بدٔ حٓبدٌ ( ٖ241 :دد)
ذبكٝل :شة ٝأل ْؤٚ ٚع دٍ َءشس يٓ شدءَ :ؤسسد ١يءسد يٖ1421 ١دد -
.ّ2001
َ )55ةدد ْ ٞيكدددءإٓ :أبددد ٛسبسددٔ جمل شدددة ٞبدد يٛال ٤يبًردد ٞثدددِ يبصدددء ٟملةدددءٚف
ب ألخفش ألٚس ( ٖ215 :دد) ذبكٝدل :يدسنتٖ ٠ ٛدس ٣ضبُدٛد قء عد ١يٓ شدء:
َهتب ١شب ظب ٞيك ٖءٖ 1411 1 ٠د .ّ1990 -
َ )56ة د ْ ٞيكددءإٓ :أبدد ٛزنء ٜد ؼبٝدد ٢بددٔ ز ٜد د يفددء ٖ207 : ( ٤ددد) ذبكٝددل :أمحددس
ٜٛس ظب تٚ ٞضبُس عً ٞيٓجد ٚعبدس يفتد إمس عٝدٌ يشدًي يٓ شدء :د
ملصء ١ٜيًتبي ٚ ٝيومج ١يك ٖء( 1 ٠د.) .
َ )57ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ :أبدد ٛإسددخ م إبددء ٖ ِٝبددٔ يسددء ٟملةددءٚف ب ي ج د ج ( :
1
ٖ311د) ذبكٝل :عبس زبً ٌٝعبس ٙشًي يٓ شدء :عد مل يهتد بدريٚ
.ّ1988
َ )58ف تٝذ يغ ( ٝيتفسري يهبري) :أب ٛعبس هلل ضبُدس بدٔ عُدء بدٔ سبسدٔ ملًكد
بفرددء يددس ٜٔيددء زٖ606 : ( ٟددد) يٓ شددء :د إحٝدد  ٤يددو يةءبدد ٞبددريٚ
ٖ1420 3د.
 )59ملك صددس يش د ف ١ٝيف شددء شبالصدد ١يه فٝدد :١أبدد ٛإسددخ م إبددء ٖ ِٝبددٔ َٛسدد٢
يش طي ج َة ١أّ يكء.ّ2007 - 1428 1 ٣
ٖ َٓ )60دددٌ يةءفد د ٕ يف عًددد ّٛيكدددءإٓ :ضبُدددس عبدددس يةظددد ِٝي ٓ ِقد د ْٖ1367 : ( ٞدددد)
يٓ شءَٛ :بة ١عٝس ٢يب ب ٞسبًي ٚشءن ( 3 ٙد.) .
َٓ )61جددس ملكددء٥ن َٚءشددس ي ٛد يبن :أبدد ٛضبُددس مشددس يددس ٜٔبددٔ ضبُددس زب د ٟ
ذبكٝل :ضبُس يشٓكَ ٞٛٝهتب ١يكسسٖ1350 ٞد .
 )62يٓخٜٛددد ٚ ٕٛيكدددء  ٤يكءآْٝددد :١زٖدددري غددد ز ٟز ٖدددس صبًددد ١آد ملستٓصدددء١ٜ
بغس د يةسد شب َس عشء .ّ1987
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ٖ 833 :ددد)
).
بٔ عًد ٞبدٔ
يك د ٖء( ٠د.

 )63يٓشددء يف يكددء  ٤يةشددء :مشددس يددس ٜٔأبدد ٛشبددري بددٔ زب د ( ٟ
يٓ شء :ملٛبة ١يتج  ١ٜيهرب( ٣د.
ذبكٝل:عً ٞضبُس يضب
ْ )64ظِ يس يف تٓ س آل ٚ ٜيس : ٛإبء ٖ ِٝبٔ عُء بٔ حسٔ يءب
أبدد ٞبهددء يبك د عٖ885 : ( ٞددد) يٓ شددء :د يهت د إلسددالَٞ
).
ُٖ )65د هل َ ٛد يف شددء مج د زب َ ٛد  :عبددس يددءمحٔ بددٔ أبدد ٞبهددء جددالٍ يددسٜٔ
يسٛٝطٖ911 : ( ٞد) ذبكٝل :عبس سبُٝس ٖٓس  ٟٚيٓ شء :ملهتبد ١يتٛفٝكٝد١
َصء ( د.) .
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