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القراءة المدرجة وأثرها في إثبات األحكام
The mod raj (Included) Readings and their effect on Proof of Rules
البروفيسور /سيد محبوب شاه هاشمي
استاد کلية الشريعة ،قسم الدراسات االسالمية ،جامعة ننجرهار -افغانستان
الباحث /نصير احمد محب
االستاد المشارک ،کلية الشريعة ،قسم الدراسات االسالمية جامعة ننجرهار -افغانستان

ملخص:
القررراتات لغ رةع جمررة قررراتص ر هررء م رردر قرررات ر معنررا ررال ،ر القررراتص أيض را ع يررب ع یمعن ر الضررم ر الجمررة،رفع
االصطالح أن القراتص مذهب من مذاهب النطق فع القرآن يذهب یه إمام من األئمة القرَّات مرذهًعا يارالغ ريرر  ،ر
قد ثًت سند کل من هذ القراتات من رسءل هللا صل هللا عليه رسلم ر اصل القراتات الذي يقرءم النراب یمرنمجمم
يرجررة إلررى عمررد ال رربایة ،جعررل یعررع العلمررات أنررءاا القررراتات السررتة ،المتررءا ر ،المشررمءر ،االحرراد ،الشررا ،
المءضءا ر المدرج ،رالقراتص المدرجة زيرادص یرين الملمرات القرآنيرة جراتت یمرا ألجرل الترسرير ر ءلرغ یمرا ر
الم بغ ،ر ارل من استعمل كلمة القراتص المدرجة هء جالل الدين السيءطع رحمه هللا اشار إلع هذ القراتص فرع
كتایه "اإل قان فع علءم القران" عنرد كالمره حرءل القرراتص الشرا ص حير قرال" نمرر لرع نرءا سرادب فرع القرراتات
كبدي مدرج رهء ما زيد فع القراتات على رجه الترسير مثل قراتص سعد ین أیع رقاص فع قءله عرالع "رلره أ
أر أ ت من أم " ،احتج جممءر المرسرين علرع قرراتص مدرجرة لقرءص رأيمرم ،ر التررجي یرين اآلرات ،ار فرع إضرافة
معنع جميل ار لقءص المعنع كاین جرير الطًري ،ر القرطًع ر ایع حيان ر این عطية ر لك یربن هرذ القرراتص يعرد
الطريق للمرسر لرمم اآلية یشمل دقيق ،یل قد ءض ما يمءن رامضا قًرل المعرفرة ر ح رءل االطرالا علرع هرذ
القراتص.
الکلمات المفتاحية :القراتات ،المدرج ،االثًات ،االحکام.
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The mod raj (Included) Readings and their effect on Proof of Rules

Abstract
Qur’an is the holy book of our lord and descended for the guidance of humans, it’s
the a special mercy of Allah upon Muslims in which they can to read this book on
different readings, every reading have its own benefits, from these readings one is
mod raj or included reading,the included reading is An addition among the Qur’anic
words it came for interpretation and the Qur’an’s manuscript was compiled with it,
and the first person who is used this kind of qur’anic reading is Jalal -U-Din al-Suyuti
may God have mercy on him, The majority of commentators is argumenting on
included readings to the strength of their opinions, Or in adding a beautiful meaning
or a strong meaning .

Key Words: included, Reading, Proof, Rules.

:تمهيد
 رأفضل ال الص رأ م التسليم على رسءلنا، رمعلّم العلءم راآلداب، رمجري السباب،البمد هلل منزل المتاب
 رعلى آله، رمًلّغه لألمة رالناب كافة، رالمستنير یازائن علم هللا، أمين رحع هللا،الم طرى مبمد ین عًد هللا
: رمن ًعمم یإحسان إلى يءم الدين،رصبًه المادين الممتدين
 رليمءنءا، ليعلمءا معانيه ر رسير ريعملءا یه مدي حيا مم،لقد أنزل هللا عالع كتایه العظيم لمداية الناب أجمعين
 فلتءصل هذا المدف راعع هللا عز رجل فع كتایه لمجات ماتلرة ليمءن القران سمالع،فائزين فع الدنيا راأل رص
 فمء من أجل، فعلم القراتات من العلءم العظيمة راالصيلة،للرمم لمل شاص يتملم یبي لمجة من اللغة العریية
 رال يکاد يءجد علم من العلءم الشرعية رال العریية اال ريعتًر هذا العلم رافدا من، رأعالها منزلة،العلءم قدرا
. ررافد
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أهمية الموضوع :
 . ۱هذا المءضءا متعلق یکتاب هللا عال ر من شرف هذا التعلق يًرز اهمية المءضءا ألن القرآن الکريم
دستءر االمة ر سرينة نجا ما ،ر سر نجاحما.
 . ۲هذا المءضءا متلعق یعلم القراتات التع ه من أجل العلءم یين العلءم االسالمية.
 . ۳قلة الکتب فع هذا المءضءا .
 . ۴القراتات المدرجة نءا ممم من أنءاا القراتات ،يستراد منه فع رسير القرآن الکريم.

أهداف البحث:
سي ل القاري العزيز یعد قراتص هذا المءضءا ال االهداف التالع:
 . ۱یيان نشبص قراتات المدرجة ،ر یيان مرمءمما.
 . ۲یيان أهمية قراتات المدرجة فع رسير القرآن الکريم.
 . ۳یيان اسًاب االدراج .
 . ۴یيان عالقة القراتات المدرجة مة الترسير.

الدراسات السابقة:
ررم أن العلمات رحممم هللا عال کتًءا کتًا فع کل فن من الرنءن لکن یعد التربص ما رجدت بليرا مستقال فع
هذا المءضءا .
رأنزل هللا عالع كتایه على سًعة أحرف كما أشار إلى هذا القءل الرسءل المريم صلع هللا عليه رسلم فع عدص
أحادي  ،رنقل عنه ال بایة رضءان هللا عنمم أجمعين هذ اللمجات إلينا را تار ائمة القراتات من هذ اللمجات
لمجة اصة رقرت یما كتاب هللا فمذ القراتات من حي رصءله إلينا من حي القًءل رالرد ينقسم إلى قسمين )۱
قراتص مقًءلة  )۲قراتص مردردص.
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 .1فالقراتص المقًءلة :هع کل قراتص کءن ثایتة مة صبة السند ر أن کءن مءافقة للرسم العثمانية،ر کءن
مءافقة ألرجه اللغة العریية.فمذ القراتص قرآن یا راق العلمات ،يقرات یما فع ال لءص ،ر يتعًد یما ر يکءن
جاحدها کافرا.
 .2ر القراتص المردردص :ه کل قراتص لم يجمة فيما شررط القراتص المقًءلة.ر حکم هذ القراتص کما يعلن من
اسمما مردردص ليست یقرآن ر ال يجءز ال لءص عليما ر اليقرأ یما عًداع عل الرأی ال بي  ،ر لکن
يجءز قًءلما عند الجممءر فع رسير النص القرآنع ر استنًاط أحکام القرآن ر يجءز قًءلما أيضا ع فع
القضايا اللغءية ر ي

استنًاط القءاعد اللغءية منما(.)۱

ر من النءا الثانع من القراتص قراتص مدرجة التع سءف نتکلم عنما یتر يل:
ر لکن قًل الذهاب إل صلب الًب ينًغع أن نتکلم عل معن القراتص مات راع:
القراتات لغةع جمة قراتص ر هء م در قرات ر معنا ال ،ر القراتص أيضا ع يب ع یمعن الضم ر الجمة يقءل العرب
قراتت المات فع البءض ،ای جمعته فع البءض ر قد کر العلمات من معانع لرظ القرآن هء الجمة ألنه جمة
السءر ر األيات (.)۲
رفع االصطالح عرفه االستاد مناا ليل القطان فع كتایه مًاح

فع علءم القران "یبن القراتص مذهب من

مذاهب النطق فع القرآن يذهب یه إمام من األئمة القرَّات مذهًعا ياالغ رير "()۳
رقد ثًت سند کل من هذ القراتات من رسءل هللا صل هللا عليه رسلم رأصل القراتات الذي يقءم الناب یمنمجمم
يرجة إلع عمد ال بایة فقد اشتمر منمم فع القراتات علع ،رزيد ین ثایت ،رایع ین كعب ،رایء مءسع
االشعري ،رزيد ین ثایت ،رعًد هللا ین مسعءد رضءان هللا عالع عنمم اجمعين .رمنمم ا ذ كثير من ال بایة
رالتایعين (.)4

أنواع القراءات:
جعل یعع العلمات أنءاا القراتات ستة نءا:
 .1المتءا ر :ر هء ما نقل عن جمة ال يمکن ا راقمم ر ءاطئمم عل الکذب.
 .2المشمءر :ر هء ما لم يًلغ درجة المتءا ر ،ر ص سند .
 .3اآلحاد :ر هء لم يًلغ الدرجة الشمرص ر ص سند ر الغ الرسم أر العریية.
 .4الشا  :ر هء ما لم ي

سند .

 .5المءضءا :هء ما لم يکن له اصل.
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 .6المدرج :هء الزيادص فع القراتات عل رجه الترسير( ، )5ر ه القراتص الت سنتکلم عنما فع هذ المقالة
.

القراءات المدرجة
ر أما القراتات المدرجة فمع لغة اسم مرعءل من الدرج ر هء الد ءل ر التضمين من "أدرجت" الشعت فع
الشعت :إ ا أد لته فيه ،رضمنته إيا )6(.
رفع اإلصطالح كما أشارنا سایقا هء "زيادص یين الملمات القرآنية جاتت یما ألجل الترسير ر ءلغ یما
الم بغ"(.)7
كما ررد قراتات المدرجة نري أيضا لرظ المدرج فع كتب علءم البدي
ال عًة فع البدي

الشريغ ر کر علمات البدي

النًءية رهء الترسير لمعانع الملمات

من أنءاا األ ًار األحاد البدي

المدرج .رعرفه این ال الح

رحمه هللا عالع فع مقدمة علءم البدي یبنه" إد ال الراري كالما من عند نرسه فع سياق البدي  ،رهذا يسمع
یاإلدراج فع المتن يرريه مءصءال یالبدي رير فاصل یينمما یذكر قائله"(.)8
نشأة مصطلح المدرجة:
رارل من استعمل كلمة القراتص المدرجة هء جالل الدين السيءطع رحمه هللا اشار إلى هذ القراتص فع كتایه
"اإل قان فع علءم القران" عند كالمه حءل القراتص الشا ص حي

قال" نمر لع نءا سادب فع القراتات كبدي

مدرج رهء ما زيد ف ع القراتات على رجه الترسير مثل قراتص سعد ین أیع رقاص فع قءله عالع "رله أ أر أ ت
من أم " أ رجما سعيد ین من ءر.
ركما أ رج الًااري من قراتاص عًد هللا ین عًاب رضع هللا عنمما فع قءله عالع "ليس عليمم جناح أن ًتغءا
فضال من ریمم فع مءاسم البج "
رما ررد الزيادص فع القراتص من عًد هللا ین الزیير فيما نقله عنه سعيد ین من ءر راین االنًاري فع قءله عالع
"رلتمن منمم أمة يدعءن إلى الاير ريبمررن یالمعررف رينمءن عن المنمر ريستعينءن یاهلل على ما أصایمم "
رقال امير المؤمنين ایءحرص عمر رضع هللا عنه فما أدري :أكانت قرات ه أم فسر؟ رجزم یعد رراية هذ القراتص
این االنًاري یبنه رسير (.)9
نري فع القراتات المذكءرص زاد سعد ین أیع رقاص رض هللا عنه فع قرات ه (من أم) ر این عًاب رض هللا
عنمما زاد کلمة (فع مءاسم البج) ر این الزیير رض هللا عنه کر فع قرات ه (ريستعينءن یاهلل على ما أصایمم)
ر هء ليس من اصل القرآن الکريم یل هء رسير ر زيادص من عند انرسمم لزيادص اإليضاح ر الًيان ر قد کانءا
آمنءن من اإللتًاب ف عملمم هذا ،ألنمم لقءا القرآن من النًع صل هللا عليه رسلم.
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ر قد اقتدی یالسيءطع عل هذا الطريق یعع المعاصرين من العلمات ک -مناا ین ليل القطان فع کتایه مًاح
فع علءم القرآن ،ر الزرقانع فع مناهل العرفان،ر احمد الًيلع فع اإل تالف یين القراتات ،ر صًبع ال ال فع
مًاح فع علءم القرآن.
قد يشير الشيخ ایءحيان االندلسع فع رسير إل هذ القراتات ر يسميه"قراتص الترسير"(.)۱0
ر عرف ايضا یالقراتص الترسيرية ،الزيادص الترسيرية ،الزيادص المرسرص ،رنبء لک من االلران التع دل عل معن
کلمة قراتص المدرجة.
ر عقد ایءعًيد القاسم ین سالم یایا فع کتایه (فضائل القرآن) ب( -یاب ما رفة من القرآن یعد نزرله رلم يثًت فع
الم احغ) ر كر أن ارادص أهل العلم من کر هذ القراتاص هء" أن يستشمدرا یما على بريل ما یين اللءحين،
ر مءن دالئل على معرفة معانيه رعلم رجءهه " ر لك كقراتص عًد هللا ین مسعءد(رالسارقءن رالسارقات فاقطعءا
أيمانمما) فمذ البررف رأمثاله لما كثيرص صارت مرسرص للقرآن ،رقد كان يرى ر يستبسن مثل هذا عن یعع
التایعي ن فع الترسير  ،فميغ إ ا رري عن لًاب أصباب مبمد صلى هللا عليه رسلم ،ثم صار فع نرس القراتص؟
فمء اآلن أكثر من الترسير رأقءى ،رأدنى ما يستنً من علم هذ البررف معرفة صبة التبريل .على أنما من
العلم الذي ال عرف العامة فضله .إنما يعرف لك العلمات(.)۱۱
مة هذا نری کثيرا من علمات الترسير لم ي رح عل قراتص المدرجة یل کر هذ القراتص ضمنا ع ف القراتات
الشا ص .
أنواع الزيادة والقراءات المدرجة
إ ا فب نا عن القراتات المدرجة نجد أن هذ القراتات رالزيادات قد يکءن جملة کقراتص أم المؤمنين عائشة
رض هللا عنما فع "حافظءا على ال لءات رال الص الءسطى صالص الع ر"ف الص الع ر فع هذ القراتص
زيادص عن عائشة رضع هللا عنما رهع جملة.
ر إما أ ن يمءن الزيادص فع القراتص المدرجة حرف كما ررد فع قراتص این مسعءد رضع هللا عنه (ر المءفءن
یعمدهم(عنه)ا ا عمدرا)(.)۱۲
ر إما الزيادص يمءن كلمة كما جات فع قراتص أیع ین كعب رضع هللا عنه ( َریَّنَا َرا ْی َع ْ فيم ْم َرس ع
ُءال(فع ا رهم)
م ْنمُ ْم يَ ْتلُء َعلَيْم ْم)(.)۱۳
فکلمة (فع ا رهم) فع هذ األية زيادص من قًل أیع ین کعب رض هللا عنه.
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الفرق بين قراءة المدرجة و بين القراءة الشاذة
لقد نعلم کان النً صل هللا عليه رسلم لم يجيز ألحد من ال بایة کتایة القرآن ،شية اإللتًاب فع ارل المراحل
من نزرل القرآن الکريم ،فلما أ ن لمم یکتایة القرآن ر نماهم عن کتایة شئ ا ر ،فشرعءا ر ا اذرا کل راحد
منمم م برا اصا ر نسًت هذ الم احغ لمم حي کتب علع رض هللا عنه م برا فاشتمر یم بغ علع ر
کتب عايشة رض هللا عنما القران فع م برما فاشتمر یم بغ عائشة ر هکذا...
ر جات فع هذ الم احغ ا تالفات یين ر يب السءر ،ر فع الًيان ر اإليضاح ،ر فع إیدال کلمة یکلمة أ ری.
ألن ال بایة کانءا ا ا کتًءا شئا ع من القرآن الکريم عن النً صل هللا عليه رسلم ر سمعءا عنه حءل هذ األيات
شئا ع من الترسير ر الًيان ،يکتًءن معما فع الم بغ ر کان هذ الزيادص للترسير ر الًيان ألمنمم یاللًس من
القراتص.
يقءل این الجزري "ریما كان ال بایة يد لءن الترسير فع القراتص إيضاحا ریيانا ألنمم مبققءن رمما لقء من
النًع صلع هللا عليه رسلم قرانا ،فمم كانءا أمنءن من اإللتًاب"(.)۱4
فزعم یعع الناب أن هذ الزيادص عن النًع صلع هللا عليه رسلم رمقًءلة ،لمن كما أشرنا سایقا إلى أن ما كان من
هذ القراتات ثایت السند عن الرسءل صلع هللا عليه رنقل إلينا نقال متءا را ار نقال مشمءرا أر احادا فمء مقًءل
رإن لم ي

سند فال عًرص لما فع القراتص كالقراتص الشا ص.

ر القراتص الشا ص فمء لغة مب ء من مادص (شذ ) یمعن الندرص ر االنرراد أر یمعن ما جات ماالرا ع من األصل.
ر فع االصطالح هع القراتص التع الرت الرسم ار ال رجه لما فع اللغة العریية ر لم ي

سندها(.)۱5

فمن هذا نعلم أن القراتص المدرجة هع القراتص التع يرسر مشکالت القرآن ر األلران ال عًة ر يکءن الترسير عند
الضرررص ،فا ا قلنا هع التع زيدت فع القراتات عل رجه الترسير فرع هذ البالة القراتص المدرجة ليست قراتص
ر إنما اعتًر کذلک نسًة إل راريه ،ر منما ما کان ثایتا ر مسنداع إل ال بایة ،فا ا ثًت نسًته إل ال بایة فرع
هذ البالة يکءن لک الزيادص رسيراع مقًءال لکالم رب العالمين جل جالله ،ر أما القراتات الشا ص کما أشرنا قد
يکءن ماالرا ع للغة العریية ر يکءن سندها رير صبي  ،فعدم صبة سند قراتص الشا ص يکءن قدح فع قًءليته کما
اشار اليه فضيلة الدکتءر نًيل ین مبمد ایراهيم استاد جامعة االمام مبمد ین سعءد االسالمية فع کتایه (علم
القراتات) حي

قال:القراتص الشا ص من القراتات االحادية ،فا ا رافقت القراتات االحادية رجه اللغة العریية ر

ص سندها فمع مقًءل ،ر أما ا ا کان لم ي

سند ر لم يءافق رجه اللغة العریية فم ر ان رافق الرسم فمذ

القراتص ليست یمقًءلة.)۱6(.
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لقد كر العلمات قًل السيءطع رحمه هللا القراتص المدرجة نءعا ع من القراتات الشا ص ،رجعلءا حمم الشا رالمدرج
حمما ع راحدا لمن السيءطع فرق یينمما رعد المدرج قراتص اصة حي

قال" نمر لع نءا سادب فع القراتات

كبدي مدرج رهء ما زيد فع القراتات على رجه الترسير"(.)۱7
القراءة المدرجة وأثرها في التفسير
اشرنا سایقا ع الل الًب فع ضءت اقءال العلمات یبن القراتات المدرجة هع زيادص مرسرص ر مءضبة للمعن  ،یل
من عيءن األقءى للترسير ألنه ينسب ال النً صل هللا عليه رسلم من حي

ثًءت سماعما عنه صل هللا عليه

رسلم ر من أن الناقل يجزم فع نقل هذا الدرج.
يقءل ایء عًيد القاسم ین سالم "یبن القراتص المدرجة کر اهل العلم ليستشمدرا یما عل

بريل ما یين اللءحين،

ر مءن دالئل على معرفة معانيه رعلم رجءهه ،ر قد کان ا ا رری مثل هذا من التایعين فکان مقًءالع ر يستبسن
فکيغ ا ا رری من ال بایة"(.)۱8
فالقراتص المدرجة إن لم يکن من القرآن ،فا ا ثًت رفعما إل النً صل هللا عليه رسلم عد ًراع احاداع ر رسير
القرآن الکريم یالسنة المطمرص،فان لم ي رح ال بایع یرفعما إل النً صل هللا عليه رسلم فيکءن رسير
القرآن یقءل ال بایع ر هذ مر ًة من مرا ب الترسير المقًءل فع الدرجة الثالثة ،ألن االرل هء رسير القرآن
یالقرآن ر الثانع رسير القرآن یالسنة ر الثال

رسير القرآن یبقءال ال بایة رضءان هللا عال عنمم اجمعين.

فالعمل ر اال ذ یمذ القراتص لترسير القرآن ي ٌر ر افضل للمرسر من ا ذ عل قءل من درن ال بایة من
المرسرين يقءل مجاهد رحمه هللا " لء كنت قرأت قراتص این مسعءد رضع هللا عنه لما احتيج أن أسئل عن عًد
"(.)۱9

هللا ین عًاب رضع هللا عنمما عن كثير من القران مما سبلت

يعنع إ ا ثًت أن القراتص المدرجة ليست من القران المريم فيمءن فع هذا الءقت رسيرا لمتاب هللا عز رجل.
رقد احتج جممءر المرسرين على قراتص مدرجة لقءص رأيمم ،رالترجي یين اآلرات ،ار فع إضافة معنع جميل ار
لقءص المعنع كاین جرير الطًري ،رالقرطًع رایع حيان راین عطية ر لك یبن هذ القراتص يعد الطريق للمرسر
لرمم االية یشمل دقيق ،یل قد ءض ما يمءن رامضا قًل المعرفة رح ءل االطالا على هذ القراتص ،رقد ینءا
على هذ القراتص معان رسيرية را تالفات فقمية فع راسيرهم ر لك كقراتص سعد ین أیع رقاص فع قءله عالع
"رله أ أر أ ت من أم " ركقراتص عًد هللا ین مسعءد "ف يام ثالثة ايام متتایعات"(.)۲0
ر ا تلغ العلمات هل القراتص المدرجة رسير أم قراتص؟ نلا ما فع ما يلع:
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.1

هب أکثر علمات القراتات إل أن القراتص المدرجة ليست من القرآن الکريم ر من زعم أنه قرآن فمذا
منمم رهم ر رل  ،ر جمية القراتات الاارجة عن الم احغ مبمءل عل الترسير ر من رهممم زعمءا
أن هذ الزيادص من القرآن.

نقل السيءطع رحمه هللا یبن قراتص این الزیير " َر ْلتَ ُم ْن م ْن ُم ْم أُ َّمةٌ يَ ْد ُعءنَ إلَى ْال َايْر َريَبْ ُمرُرنَ ی ْال َم ْعرُرف َريَ ْنمَءْ نَ
عَن ْال ُم ْن َمر َريَ ْستَعينُءنَ ی َّ
اهلل َعلَى َما أصایمم "قال فيما عمر ین الاطاب ما ندري أهمذا كانت قرات ه أم
فسر؟أ رجه سعيد ین من ءر رأ رجه این األنًا ري رجزم یبنه رسير.
رأيضا أ رج عن البسن أنه كان يقءل" :رإن منمم إال راردها"الءررد الد ءل .قال این األنًاري عن هذ القراتص
قءل البسن "الءررد الد ءل " رسير من جانًه رحمه هللا رجعل الد ءل معنا للءررد ،فغل فع هذ القراتص
یعع الرراص رزعمءا أنه رسير فعد من القرآن الکريم.
يقءل این الجزري فع آ ر كالمه :رریما كانءا يد لءن الترسير فع القراتص إيضاحا ریيانا للمعن ألنمم مبققءن
لما لقء عن النًع صلى هللا عليه رسلم قرآنا فمم آمنءن من اإللتًاب ر اإل تالط رریما كان یعضمم يمتًه معه
ليکءن معه ر يستريد منه عند النسيان (.)۲۱
رقال إین حجر رحمه هللا :إن قراتص إین عًاب "أن ًتغءا فضال من ریمم فع مءاسم البج" فمذ من القراتات
التع سندها صبي  ،رال يمرع رحدص صبة السند یبن يمءن قرانا ،ألن القران هء ثایت یتءا ر ،رهذ القراتص
معدردص من الشا الذي ص سند رليس من القران یشئ"(.)۲۲
يقءل النءري رحمه هللا" قد نقل عن عًد هللا ین مسعءد ررايات کثيرامما لم يثًت عند أهل النقل ،رما ثًت عنه
ماالرا من القراتات المتءا رص فمء مبمءل عل أن این مسعءد کان يکتب القرآن من النًع صل هللا عليه رسلم
ريزيد مة کتایته شئا من األحکام رالمعانع یاعتقاد أنه رسير رايضاح لمذ األيات ،رکان ال يعتقد بريم لک
رکان عند ک بيرة رسيرية ثًت فيما ما شات"(.)۲۳
ركذلك نقل عن أیع حيان االندلسع رحمه هللا أن القراتات التع کءن ماالرا عن السءاد األعظم رالم احغ
المجمة عليما ،فينًغع أن يجعل رسيراع رإيضاحا ع رکذلک ما ررد عن این مسعءد رض هللا عال عنه رعن رير
مما ياالغ السءاد األعظم.)۲4( .
 .2ر هب یعع المبقيقين من علمات القراتاص إل أن هذ القراتص من االحرف السًعة التع أنزل هللا عال
عليما القرآن ر کانت من القراتات المب رنة ءسعة فع أرل األمر ،ثم نسخ فع العرضة األ يرص "ر نص
كثير من الناب علع أن البررف التع رردت عن أیع ،ر إین مسعءد ر ريرهما مما ياالغ هذ
الم احغ منسء ة،
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ر من يقءل ان یعع ال بایة قد کانءا يجيزرن للقراتص یالمعن کاین مسعءد فقد کذب عليه ،لکن کانءا
يد لءن الترسير فع القراتص لإليضاح ر الًيان ر کانءا امنءن من اإللتًاب ر لم يعدرا کالممم هذا ر إيضاحمم
قرآنا ع فقد نقل عن عًدهللا ین مسعءد أنه کان يکر العمل ر يقءل(جردرا القرآن ر ال لًسء یه ماليس منه)(.)۲5
 .3الرأی الثالثة حءل قراتص المدرجة هل هع رسير ام قراتص؟ التءقغ يعنع فال نجزم عل قرآنيتما ر ال
عل عدم قرآنيتما ،ر ال نقءل کان القراتص المدرجة قرآنا ثم نسخ أر کانت ايضاحا ر رسيراع أد ل للًيان
ر االيضاح.
قال این عًد الًر فع علءم القران"ا رق العلمات أن ما فع م بغ عثمان ین عران  -رهء الذي یبيدي المسلمين
اليءم فع أقطار األرض حي كانءا  -هء القرآن المبرءن الذي اليجءز ألحد أن يتجارز  ،رال بل ال الص لمسلم
إالَّ یما فيه  ،رأن كل ما رري من القراتات فع اآلثار عن النًع صلى هللا عليه رسلم أر عن أی ّع أر عمر این
الاطاب أر عائشة أر این مسعءد أر این عًاب أر ريرهم من ال بایة م َّما ياالغ م بغ عثمان المذكءر
اليقطة یشعت من لك على هللا عزرجل(.)۲6
قال ا لطًري کل ما ص عن النً صل هللا عليه رسلم من القراتات یبنه صل هللا عليه رسلم علمه ألمته من
األحرف السًعة ر لمم أن يقرترا یما فال ينًغ لنا أن ناطع أحداع عل قرات ه ا ا کان مءافقا للمب غ ،فان کان
ماالرا ع لا الم بغ فال نقرات یه ر نتءقغ من الکالم عليه ر القراتص یه (.)۲7
الراج عندي فع هذ األقءال هء قءل من يقءل :أن القراتات التع يکءن ثایتا ر منسءیا الع أحد من ال بایة أر
التایعين فا األرل حمله عل الترسير ر اإليضاح ر اصة ان کان السياق يرمز اليما.
أثر القراءة المدرجة في تفسير المعنی:
من الجدير یالذکر أن القراتص المدرجة لما أهمية اصة فع رسير معانع القرآن الکريم ،ألننا أشرنا قًل قليل أن
القرأص المدرجة ر ان لم کن مقطءعا ع یقرانيتما لکن هذ من أهم عيءن الترسير کما کر العالمة این قدامة
المقدسع رحمه هللا عال "رلنا  ،أن فع قراتص أیع  ،رعًد هللا ین مسعءد  " :ف يام ثالثة أيام متتایعات "  ....رهذا
إن كان قرآنا  ،فمء حجة ؛ ألنه كالم هللا الذي ال يب يه الًاطل من یين يديه رال من لره  ،رإن لم يمن قرآنا  ،فمء
رراية عن النًع صلى هللا عليه رسلم ؛ إ يبتمل أن يمءنا سمعا من النًع صلى هللا عليه رسلم رسيرا فظنا قرآنا
 ،فثًتت له ر ًة الاًر  ،رال ينقص عن درجة رسير النًع صلى هللا عليه رسلم لآلية  ،رعلى كال التقديرين  ،فمء
حجة ي ار إليه فع كرارص فءجب فيه التتایة كمرارص القتل رالظمار  ،رالمطلق يبمل على المقيد على ما قررنا
فيما مضى"(.)۲8
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من أجل لک کر العلمات یبن القرأص المدرجة قديکءن رسيراع لمعانع القرآن الکريم راشاررا ال عدص مءارد
سب کر یعع المءارد کما يلع:
 .1بيان الحکم المختلف فيه و ترجيحها:
ا تلغ الرقمات فع کرارص اليمين هل يشترط فع الرقًة اإليمان أم ال؟
هب جممءر الرقمات من المالمية رالشافعية رالبنایلة ( )۲9إلى أنه ال يجزئ فع العتق إال برير رقًة مؤمنة
سالمة من العيءب المضرص یالعمل ر لك فع جمية المرارات ،لقءله عالى فع كرارص القتل ﴿ َر َم ْن قَتَ َل ُم ْؤمنعا َ طَب ع
فَتَبْ ري ُر َرقًََ ٍة ُم ْؤمنَ ٍة﴾ ( )۳0رما عدا كرارص القتل فًالقياب عليما ،رلقءله صلى هللا عليه رسلم فيمن أراد أن يعتق
أمة .أعتقما فإنما مؤمنة (.)۳۱
ر هب البنرية إلى أنه يجزئ برير رقًة رإن كانت رير مؤمنة إال فع كرارص القتل إلطالق الن ءص فع رير
القتل ،رإل متناا جءاز قياب المن ءص یعضه على یعع ،رألن فع لك إيجاب زيادص فع النص رهء يءجب
النسخ عندهم (.)۳۲
اشترط الجممءر فع إعتاق الرقًة فع کرارص اليمين اإليمان من أجل القياب ر البدي

النًءي المذکءر ،ر أما

القراتص المتءا رص فليس فيما ما يؤيد هذا الشرط.
 .2تقييد المطلق:
حکم القرآن الکريم یبن من حلغ یشعت ثم رقة منه البن

یعد البلغ يشترط عليه إطعام عشرص مساكين فان لم

يجد فمسء مم رإن لم يجد فتبرير رقًة رعند عدم رجءد الرقًة يلزم عليه صيام شمرين ،فا تلغ الرقمات فع كيرية
ال يام هل يشترط متررقة أم متتایعة؟
فذهب البنرية رهء األص عند البنایلة ،رهء قءل للشافعية :إلى رجءب التتایة (. )۳۳
ر هب المالمية  -رهء قءل للشافعية  -إلى جءاز صءمما متتایعة أر متررقة.
استدل القايلءن یاشتراط التتایة عل قراتص أیع ین كعب رقراتص عًد هللا ین مسعءد رض هللا عنه حي رری عنه
فع قراتص (ف يام شمرين متتایعين).
قال العالمة این قدامة المقدسع رحمه هللا عالع" رلنا ،أن فع قراتص أیع ،رعًد هللا ین مسعءد " :ف يام ثالثة أيام
متتایعات " هذا إن كان قرآنا ،فمء حجة؛ ألنه كالم هللا الذي ال يب يه الًاطل من یين يديه رال من لره ،رإن لم يمن
قرآنا ،فمء رراية عن النًع  -صلى هللا عليه رسلم(.)۳4
 .3الدفع لما يتوهم من اشکال في االية:
قال هللا عزرجل فع مبکم کتایه﴿ َر َما يَ ْعلَ ُم َبْريلَهُ إ َّال َّ
هللاُ َرالرَّاس ُاءنَ فع ْالع ْلم يَقُءلُءنَ آَ َمنَّا یه﴾(.)۳5
هذ االية يدرر یين احتمالين ر ليس المرج هنا عل اال ری :قيل ان المق ءد من االية الراساءن فع العلم
يعلمءن بريل المتشایه من القرآن حي يقءلءن أمنا یه.
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ر قيل إن المراد من االية اليعلم بريل المتشایه إال هللا عالع رحد ر أما الراساءن فع العلم فمم يؤمنءن یمذ
األيات ر منقادرن علع أن هللا هء يعلم رحد بريل هذ االيات ،ر جعلءا جملة﴿َ رالرَّاس ُاءنَ فع ْالع ْلم﴾ استينافا.
رج من المرسرين سليمان الدمشقع ،ر ریية ،ر این قتيًة القءل االرل(.)۳6
را تار الجممءر من المرسرين القءل األرل ألجل دفة إشمال فع األية على قراتات المدرجة المررية من رئيس
المرسرين عًد هللا ین عًاب رعًد هللا ین مسعءد رضع هللا عنمم حي

جات فع رراية این عًاب رضع هللا

عنمما"رما يعلم بريله إالهللا (ريقءل) الراساءن فع العلم امنا یه"(.)۳7
رجات فع قراتص این مسعءد رضع هللا عنه "رإن حقيقته بريله عند هللا رالراساءن فع العلم يقءلءن امنا یه"(.)۳8
ر قال السيءطع رحمه هللا فع اإل قان "قلت ريدل ل بة مذهب األكثرين ما أ رجه عًد الرزاق فع رسير
رالباكم فع مستدركه عن این عًاب أنه كان يقرأ( :رما يعلم بريله إال هللا رالراساءن فع العلم يقءلءن آمنا یه)
فمذا يدل على أن الءار لالستئناف ،ألن هذ الرراية رإن لم ثًت یما القراتص فبقل درجا ما أن يمءن ًرا یإسناد
صبي إلى رجمان القرآن فيقدم كالمه فع لك على من درنه ريؤيد لك أن اآلية دلت على م متًعع المتشایه
ررصرمم یالزيغ رایتغات الرتنة رعلى مدح الذين فءضءا العلم إلى هللا رسلمءا إليه كما مدح هللا المؤمنين
یالغيب"(.)۳9
 .4البيان لحكم المجمع عليها:
یين هللا عالع طريق قسيم ميراث الماللة حي

قال﴿ َرإ ْن َكانَ َر ُج ٌل يُء َر ُ
ث َك َاللَةع أَر ا ْم َرأَصٌ َرلَهُ أَ ٌ أَرْ أُ ْ ٌ
ت فَل ُم ِّل

َراح ٍد م ْنمُ َما ال ُّس ُدبُ ﴾(.)40
أجمة العلمات على أن المراد فع هذ األية من أ رأ ت هع األ راأل ت من أم ر يؤيد قءل الجممءر القراتص
المدرجة التع جاتت فع قراتص سعد ین ایع رقاص رضع هللا عنه حي يقءل "ر له أ أر أ ت من أم".
قال این عًد الًر فع التمميد "فقد أجمة العلمات على أن المراد من اإل ءص فع هذ األية عنع یمم اإل ءص لألم
...رقد رري عن یعع ال بایة أنه كان يقرأ (رله أ أر أ ت من أم) فدل هذا مة ما كرنا من إجماعمم على أن
المراد فع هذ األية اإل ءص لألم اصة"(.)4۱
ر كر این القدامة فع كتایه المغنع" رالمراد یمذ اآلية األ راأل ت من األم یإجماا أهل العلم رفع قراتص سعد ین
أیع رقاص رله أ أر أ ت"(.)4۲
رقال الجزري فع النشر" فإن هذ القراتص ًين أن المراد یاإل ءص هنا هء اإل ءص لألم ،رهذا أمر مجمة عليه ؛
رلذلك ا تلغ العلمات فع المسبلة المشتركة رهع زرج رأم ،أر جدص راثنان من إ ءص األم رراحد أر أكثر من إ ءص
األب راألم ،فقال األكثررن من ال بایة رريرهم یالتشريك یين اإل ءص،
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ألنمم من أم راحدص ره ء مذهب الشافعع رمالك رإسباق رريرهم ،رقال جماعة من ال بایة رريرهم یجعل
الثل

إل ءص األم رال شعت إل ءص األیءين لظاهر القراتص ال بيبة ،رهء مذهب أیع حنيرة رأصبایه الثالثة

رأحمد"(.)4۳
أثر القراءة المدرجة في إثبات االحكام
لقد نعلم أن الرقمات رالعلمات مجمعءن على أن ما رج عن نص الم بغ رنقل إلينا على طريق األحادية فليس
قرانا ،ألن القران هء كتاب هللا المنقءل الينا نقال متءا را یالشًمة ،رالررايات االحاد ليس فع هذ الرراية شررط
التءا ر.
أشار العالمة یرهان الدين الجءرينع إلى هذ المسبلة رقال" أن أصباب رسءل هللا صلى هللا عليه رسلم أجمعءا
فع زمن أمير المؤمنين عثمان ین عران رضع هللا عنه على ما یين الدفتين راطرحءا ما عدا ركان لك عن ا راق
منمم راین مسعءد لما شًب ینمر ناله من ليرة هللا عالى أدب یين رلم ينمر على عثمان فع لك أحد ركل زيادص ال
بءيما األم رال شمل عليما الدفتان فمع رير معدردص فع القرآن"()44
ر قد أشار إل هذا القءل این عًدالًر فع التمميد حي

قال "فمل ما رري من القراتات عن النًع صلع هللا عليه

رسلم أر عن این عمر أر عن أیع أر عن عائشة أر عن این عًاب أر عن این مسعءد مما ياالغ م بغ سيدنا
عثمان رضع هللا عنه فمء ليس یقران ر ال يقطة یشئ من لك علع هللا عز رجل"(.)45
فلنعلم أن ما هء ممتءب فع الم احغ فمء القران رما عدا لك فليس منه ،فا ا قرر لك فنتملم عن المدرج
الزائد رالماالغ عن

الم بغ هل يجءز االحتجاج یه؟

فقد ا تلغ العلمات فع هذ المسبلة على قءلين:
 )۱أن القراتص المدر جة حجة يجءز العمل یما عند إثًات األحمام الشرعية ر هب إلع لك البنرية ر
البنایلة ر هء الراج عندهم ،ر هء قءل طائرة من الشافعية ر ا تار شيخ اإلسالم این يمية ر این
الجزري ر الزركشع ر السًمع(.)46
رمن الجدير یالذكر أن كل امام من هذ األئمة المبتجين یمذ القراتص له شررط رالتع قد االغ األ ر
على الررم من كءنمم يبتجءن یما ،فاشترط األحناف أن مءن القراتص مشمءرص مستريضة رلعل السًب
أن المشمءر يريد الطمانينة كما أشار إلع لك ایء العالت الًااري البنرع (.)47
ر من احتج من المالمية علع هذ القراتص اشترط أن يمءن القءل من الراري

ريبا یالسماا عن النًع

صلع هللا عليه رسلم(.)48
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راشترط الشافعية لإلحتجاج یمذ القراتص على ثالثة شررط:
 )۱أال يءجد ريرها مما هء أقءي منما.
 )۲عدم ماالرتما للرسم العثمانع.
 )۳أن الراري إ ا اضافما إلى التنزيل أر إلى السماا فقد أجريت مجري ًر الءاحد رإال فمع جارية مجري
التبريل (.)49
رأما البنایلة فقد اشترطءا صبة السند ینقل العدل لما (.)50
 ) ۲الرأي الثانع فع لك أن هذ القراتص ليست یبجة فع استنًاط األحمام رال يجءز العمل یما رهء قءل الجممءر
من المالمية رهء قءل عند اإلمام الشافعع رعليه متقدمء الشافعية ررراية عن اإلمام احمد.
رقال النءري رحمه هللا فع كالمه عن القراتص المدرجة المنسءیة إلع عائشة رضع هللا عنما "حافظءا على
ال لءات رال الص الءسطى رصالص الع ر همذا هء فع الررايات ،رصالص الع ر یالءار راستدل یه یعع
أصباینا على أن الءسطى ليست الع ر ألن العطغ يقتضع المغايرص لمن مذهًنا أن القراتص الشا ص ال يبتج
یما"(.)5۱
ر كر أيضا حجة اإلسالم ایء حامد مبمد ین مبمد الغزالع فع المست رع "التتایة فع صءم كرارص اليمين ليس
یءاجب على قءل ،رإن قرأ این مسعءد " :ف يام ثالثة أيام متتایعات "؛ ألن هذ الزيادص لم تءا ر فليست من
القرآن ،فتبمل على أنه كرها فع معرض الًيان لما اعتقد مذهًا"(.)5۲
ر احتجءا أيضا یبن ال بایة رضءان هللا عالع عنمم أجمعين أجمعءا فع زمن أمير المؤمنين عثمان ین عران
رضع هللا عنه علع م بغ ر اطرحءا ما عدا من الم احغ ر القراتات ر كان لك ا راق منمم ر كل زيادص ال
بءيما الم بغ العثمانع فمع ال يعد من القران ر إن كان الراري علع أنه قران فمء علع طب ،ألن الرسءل
صلع هللا عليه رسلم كان مملرا یتًليغ القران إلع جماعة يب ل یتًليغمم العلم ر الاًر ر ال يارج من عمدص التًليغ
یاًر الءاحد(.)5۳
ر الراج عندي هء القءل األرل ر هء صبة اإلحتجاج یالقراتص المدرجة ألن قءل ال بایع إما يمءن قرانا ر إما
يمءن ًرا ،فإن كان قرانا فمء ي ير اليه ر إن لم يمن قرانا فمء ًر عن النًع صلع هللا عليه رسلم ر يجب
الم ير إليه .رنستطية أن نقءل إن القراتص المدرجة مءن حجة إ ا رردت لًيان البمم رال يمءن حجة إ ا رردت
إلیتدات البمم ،فرع هذ ال ءرص مءن جمعا یين الرايين.
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حكم الصالة على قراءة المدرجة:
ا رقت المذاهب الرقمية من الشافعية رالبنرية رالبنایلة على أال ي

القراتص یمل ما ياالغ الرسم العثمانع ر

حمع این عًد الًر علع لك اإلجماا"يقءل اإلمام مالك رحمه هللا من قرت فع ال الص مما ياالغ الرسم العثمانع
من قراتص این مسعءد أر رير من ال بایة فلم ي ل ررات  ،ر علمات المسلمءن مجمعءن علع لك ،إال قءم شا
ال يعرج عليمم"(.)54
قال این عایدين من البنرية  :القرآن الذي جءز یه ال الص یاال راق هء المضًءط فع الم احغ األئمة التع یع
یما عثمان رضع هللا عنه إلى األم ار  ،رهء الذي أجمة عليه األئمة العشرص(.)55
ر جممءر العلمات علع أنه ال يجءز ال الص مما الغ عن الرسم الم بغ من القراتص المدرجة أر ريرها من
القراتات(.)56
ريبتجءن آلرائمم أن هذ القراتص رإن كان ثایت یالنقل لمن لم ينقل إلينا نقال يثًت یمثله القران ،ألن هذ القراتات
نسات فع العرضة األ يرص أر یإجماا ال بایة على الرسم العثمانع ،رال يتعًد على هذ القراتات ألن التعًد
إنما يمءن یالقران رحد .
قال السر سع فع أصءله "ألن ما درن المتءا ر ال يًلغ درجة العيان رال يثًت یمثله القرآن مطلقا رلمذا قالت
األمة لء صلى یملمات ررد یما این مسعءد لم جز صال ه ألنه لم يءجد ،فيه النقل المتءا ر ریاب القرآن یاب يقين
رإحاطة فال يثًت یدرن النقل المتءا ر كءنه قرآنا رما لم يثًت أنه قرآن فتالر ه فع ال الص كتالرص ًر فيمءن
مرسدا لل الص"(.)57
رمن العلمات من يجيزرن ال الص یالقراتص المدرجة رهء أحد قءلع الشافعع رایع حنيرة رإحدى الررايتين عن
مالك رأحمد رحممم هللا عالع (.)58
هب البنرية إلى أن ال الص ال رسد یقراتص الشا  -ر منما القراتص المدرجة ،-رلمن ال جزئه هذ القراتص عن
القراتص المرررضة ،رمن ثم رسد صال ه إ ا لم يقرأ معه یالتءا ر ،فالرساد لتركه القراتص یالمتءا ر ال للقراتص
یالشا (.)59
ر قال اإلمام مالك رحمه هللا على حرمة القراتص یالشا  -ر منما القراتص المدرجة ،-من القراتات ،لمن ال ًطل
ال الص یالشا إال إ ا الغ الم بغ(.)60
ر من الرريق الثال من العلمات هًءا إلع التءس ر قالءا إن قرات یما فع القراتص الءاجًة مة قدر ه علع ريرها لم
صال ه ،ألنه لم يقرئ یما هء راجب من القراتص،
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رهء أيضا متيقن یبنه لم أدي الءاجب من القراتص الثایتة من القران ،رإن قرت یما فيما ليس یءاجب لم ًطل ألنه
متيقن على أنه لم يبت یما هء مًطل لل الص لجءاز أن يمءن لك من البررف التع أنزل یما القران.
ر هذا هء قءل شيخ اإلسالم این يمية رحمه هللا عالع ر أشار إلع هذا القءل فع مجمءا الرتاري(.)6۱
ر الراج فع لك األقءال هء عدم جءاز ال الص علع القراتات التع لم ينقل إلينا نقال متءا را ،ألن اسم القراتات
فع ال الص يطلق علع القران الذي هء المنقءل إلينا نقال متءا را یال شًمة ر أجمة ال بایة عليه فع عمد سيدنا
سند أر يمءن ماالرا

أمير المؤمنين عثمان ین عران رضع هللا عنه ،ر لقته األم المرحءمة یالقًءل ،ر ما لم ي

للرسم الم بغ المجمة عليه فمء ليس یقران ر ما لم يمن قرانا فمء رير مقًءل .رهللا عالع أعلم یال ءاب.

خاتمة البحث:
یعد أن رفقنع هللا عالع لمتایة هذا الًب أحمد أرال ،الذي ینعمته تم ال البات ءصلت إلى اال ع:
 .۱القراتص المدرجة هء زيادص یين الملمات القرآنية جاتت یما ألجل الترسير ر ءلغ یما

الم بغ.

 .۲أرل من استعمل كلمة المدرج فع القراتات هء جالل الدين السيءطع رحمه هللا.
 .۳إ ا ثًت الزيادص فع الترسير عن النًع صلع هللا عليه رسلم أر عن ال بایة أر عن التایعين فمء عين ثقة
من عيءن الترسير عندئذ.
 .4القراتص المدرجة لما أثرها رمنزلتما فع عدد المعنع رإثًات األحمام.
 .5ا تلغ الرقمات على جءاز ال الص على قراتص المدرجة فجءز قءم رجعل القءم رير جايز رال بي أنه
ال يجءز ال الص على ما الغ الا رالرسم العثمانع رلم ينقل إلينا یالنقل المتءا ر.
 .6القران كالم هللا عالع المتعًد یتالر ه رالقراتص المدرجة ليست من كالم هللا عالع رال يتعًد یتالر ه.

المقترحات:
أرجء من الًاحثين رالدارسين أن يءاصلءا اهتماممم یمتایة المءضءعات التع ءض للمسلمين أهمية
القراتات ،ر ًين لمم حقيقة هذا العلم رأصءله ،نري یعع العلمات يجتنًءن عن المتایة فع هذا العلم رهذا
سًب فع قلة المءضءعات فع علم القراتات ،ارجء من إ ءانع الذين هم أهل فن أن يمتمءا إلى لك العلم
ليمءن لمم من الًاقيات ال البات رلأل رين نرة رم در فع هذا الرن.
هذا رقد یذلنا جمءدنا فع جمة المءضءا جمدا كًيرا فما رصلنا إلع البق فمن هللا رمن فضله رمننه رإن أ طبنا
فمن ق يرنا ألن الممال هلل عالع رحد  ،اللمم لک البمد کما ينًغع لجالل رجمک رعظيم سلطانک رصلى هللا
على سيدنا رنًينا مبم ٍد راله رأصبایه رسلم سليما ع کثيرا.
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المصادر و المراجع
 :۱الرتاری التا ار انية ألیع العالت المندي ج  ۱ص  7۴کتاب ال الص.
 :۲أیء البسين أحمد ین فارب ین زكريا  ،معجم مقاييس اللغة  ،المبقق  :عًد السالم مبمد هاررن  ،الناشر  :دار
الرمر ،ج ۵ص .79
 :3مناا ین ليل القطان ،مًاح فع علءم القران ،الناشر :ممتًة المعارف للنشر رالتءزية ،ج  ۱ص .۲65
 :4المرجة السایق.
 :5مناهل العرفان فع علءم القرآن ،مبمد عًد العظيم ُّ
الزرْ قانع ،الناشر :مطًعة عيسى الًایع البلًع رشركا  ،ج ۱
ص .4۲9
 :6إسماعيل ین حماد الجءهري ،ال باح؛ اج اللغة رصباح العریية ،الناشر :دار العلم للماليين -یيررت ،.ج  ۱ص
.464
 :7عًد الرحمن ین أیع یمر ،جالل الدين السيءطع ،اال قان فع علءم القران ،المبقق :مبمد أیء الرضل إیراهيم،
الناشر :الميئة الم رية العامة للمتاب ،ج  ۱ص .۲08
 :8أیء عمرر عثمان ین عًد الرحمن ال َّش ْم ُر ُزرْ ريُّ ،علءم البدي  ،دار الرمر -دار الرمر المعاصر سنة النشر:
۱4۲5هـ ۲004 /م  ،ص .9۵
 :9اال قان فع علءم القران ج  ۱ص .۲66
 :۱0أیء حيان مبمد ین يءسغ ین علع ین يءسغ ین حيان أثير الدين األندلسع ،الًبير المبي فع الترسير ،المبقق:
صدقع مبمد جميل ،الناشر :دار الرمر – یيررت ،ج  6ص .۳9۱
 :۱۱أیء عًُيد القاسم ین سالّم ین عًد هللا المرري ،فضائل القرآن ،بقيق :مرران العطية ،رمبسن رایة ،ررفات قع
الدين ،بقيق :مرران العطية ،رمبسن رایة ،ررفات قع الدين ج  ۱ص .۳۲5
 :۱۲مات ر فع شءا القران المريم من كتاب الًدية الین الءية ،بقيق أثر جعرري،الناشر عالم المتب ،ص .۱8
 :۱۳قرطًع ج  ۲ص .۱۳۱
 :۱4شمس الدين أیء الاير این الجزري ،مبمد ین مبمد ین يءسغ ،شرح طيًة النشر فع القراتات ،ضًطه رعلق
عليه :الشيخ أنس ممرص ،الناشر :دار المتب العلمية – یيررت ،ج ۱ص .۳۲
 :۱5اال قان ج  ۱ص .۲۴۲
:۱6د.نًيل ین مبمد ایراهيم ال اسماعيل ،علم القراتات ،نشب ه ر طءر ر أثر فع العلءم الشرعية ،ص  ،۴۳مکتًة
التءیة(.)۱۴۱9
 :۱7اإل قان فع علءم القران ج  ۱ص .۲66
 :۱8فضائل القرآن الیع عًيد ج ۱ص .۱9۵
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 :۱9شمس الدين أیء عًد هللا مبمد ین أحمد ین عثمان ین قَايْماز الذهًع ،سير أعالم النًالت ،المبقق  :مجمءعة من
المبققين یإشراف الشيخ شعيب األرناؤرط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،ج 4ص .454
 :۲0مبمد ین جرير ین يزيد ین كثير ین رالب اآلملع ،أیء جعرر الطًري  ،جامة الًيان عن بريل آي القرآن -
رسير الطًري ،-بقيق :الدكتءر عًد هللا ین عًد المبسن التركع ،الناشر :دار هجر للطًاعة رالنشر رالتءزية
راإلعالن ،ج  ۳ص .504
 :۲۱اال قان ج  ۱ص .۲66
 :۲۲أیء الرضل أحمد ین علع ین مبمد ین أحمد ین حجر العسقالنع  ،فت الًاري شرح صبي الًااري ،الناشر :
دار المعرفة  -یيررت ، ۱۳79 ،ج  9ص .۳0
 :۲۳شرح النءري علع مسلم ج  ۳ص .۱8۱
 :۲4الًبير المبي ج  ۱ص .۲۶0
:۲5النشر ج  ۱ص  ،۳۲ررری هذا االثر عًدالرزاق فع م نره عن عًدهللا ین مسعءد ر من طريق این ایع شيًة
ررا ایراهيم البریع فع کتایه رريب البدي .
 :۲6مبمد ین عًد هللا جایر القبطانع ،علءم القران عند عًد الًر ،لممتًة شًمة الترسير رالدراسات القرآنية ،ج  ۱ص
.۲۳0
 :۲7الطًري ج  8ص .۶۵۲
 : ۲8أیء مبمد مءفق الدين عًد هللا ین أحمد ین مبمد  ،الشمير یاین قدامة المقدسع ،المغنع فع فقه اإلمام أحمد ین
حنًل الشيًانع ج  8ص  ،75۲ممتًة القاهرص ،اريخ النشر۱۳88 :هـ ۱968 -م.
 :۲9المغنع ج  7ص  .۳59شمس الدين ،مبمد ین أحمد الاطيب الشریينع الشافعع ،مغنع المبتاج إلى معرفة
معانع ألران المنماج،ج  ۳ص  ،۳60الناشر :دار المتب العلمية .القاضع مبمد ین عًد هللا أیء یمر ین العریع
المعافري االشًيلع المالمع ،أحمام القرآن ،راجة أصءله ر رج أحاديثه رعلَّق عليه :مبمد عًد القادر عطا،ج  ۲ص
 ،۱۱8الناشر :دار المتب العلمية ،یيررت – لًنان.
 :۳0النسات.9۲:
 :۳۱مسلم ین البجاج أیء البسين القشيري النيسایءري ،صبي مسلم ،بقيق  :مبمد فؤاد عًد الًاقع دار إحيات
التراث العریع – یيررت ج  ۱ص .۳8۲
 : ۳۲أحمد ین علع أیء یمر الرازي الج اص البنرع ،أحمام القرآن ،المبقق :مبمد صادق القمباري  -عضء لجنة
مراجعة الم احغ یاألزهر الشريغ،ج  ۳ص  ،4۲5الناشر :دار إحيات التراث العریع – یيررت.
 :۳۳المغنع الین قدامة  ، 75۲ ، 7۳4 / 8أیء اسباق إیراهيم ین علع ین يءسغ الشيرازي ،الممذب فع فقة اإلمام
الشافعع،ج ۲ص  ،۱4۲الناشر :دار المتب العلمية .این عایدين ،مبمد أمين ین عمر ین عًد العزيز عایدين الدمشقع
البنرع ،رد المبتار على الدر الماتار،ج  ۳ص  ،60الطًعة :الثانية۱4۱۲ ،هـ ۱99۲ -م  ،دار الرمر-یيررت.
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:۳4المغنع ج  8ص .75۲
 :۳5سءرص ال عمرآن  7:اية
 :۳6جامة الًيان للطًري ج  ۳ص .۱8۲
 :۳7أیء حيان مبمد ین يءسغ ین علع ین يءسغ ین حيان أثير الدين األندلسع ،الًبر المبي ،ج  ۳ص ،۳۲
المبقق :صدقع مبمد جميل ،الناشر :دار الرمر – یيررت.
 :۳8أیء مبمد عًد البق ین رالب ین عًد الرحمن ین مام ین عطية األندلسع المباریع ،المبرر الءجيز فع رسير
المتاب العزيز ،المبقق :عًد السالم عًد الشافع مبمد ،ج  ۱ص  ،۳8۲الناشر :دار المتب العلمية – یيررت.
:۳9اال قان ج  ۳ص .7
 :40سءرص النسات.۱۲ :
:4۱التمميد الین عًد الًر ج 5ص .۱99
 :4۲المغنع ج  7ص .5
 :4۳النشر ج  ۱ص .۲8
 : 44عًد الملك ین عًد هللا ین يءسغ ین مبمد الجءينع ،أیء المعالع ،ركن الدين ،الملقب یإمام البرمين ،الًرهان فع
أصءل الرقه ،المبقق :صالح ین مبمد ین عءيضة،ج  ۱ص  ،4۲8الناشر :دار المتب العلمية یيررت – لًنان.
 :45التمميد الین عًدالًر ج  4ص .۲99
 :46اصءل السر سع ج  ۲ص .8۱التبًير شرح التبرير ج  ۳ص .۱۳89الًبر المبي للزركشع ج  ۲ص
.۲۱9
 :47عًد العزيز ین أحمد ین مبمد ،عالت الدين الًااري البنرع ،كشغ األسرار شرح أصءل الًزدري ،دار المتاب
اإلسالمع،ج  ۲ص .۲95
 :48أیء عًد هللا مبمد ین أحمد ین أیع یمر ین فرح األن اري الازرجع شمس الدين القرطًع ،الجامة ألحمام
القرآن ،بقيق :أحمد الًردرنع رإیراهيم أطريش ،دار المتب الم رية – القاهر،ج  6ص .۲8۳
 :49أیء عًد هللا یدر الدين مبمد ین عًد هللا ین یمادر الزركشع ،الًبر المبي فع أصءل الرقه ،الناشر :دار المتًع،
ج  ۲ص .۲۲0
 :50قع الدين أیء الًقات مبمد ین أحمد ین عًد العزيز ین علع الرتءحع المعررف یاین النجار البنًلع ،شرح
المءكب المنير ،المبقق :مبمد الزحيلع رنزيه حماد ،الناشر :ممتًة العًيمان،ج  ۲ص .۱۳8
 :5۱أیء زكريا مبيع الدين يبيى ین شرف النءري ،المنماج شرح صبي مسلم ین البجاج ،الناشر :دار إحيات
التراث العریع – یيررت ،ج  5ص .۱۳0
 :5۲أیء حامد مبمد ین مبمد الغزالع الطءسع ،المست رى ،بقيق :مبمد عًد السالم عًد الشافع ،الناشر :دار
المتب العلمية،ج  ۱ص .۱94
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 :5۳أیء البسن سيد الدين علع ین أیع علع ین مبمد ین سالم الثعلًع اآلمدي ،اإلحمام فع أصءل األحمام ،المبقق:
عًد الرزاق عريرع ،الناشر :الممتب اإلسالمع ،یيررت -دمشق -لًنان،ج  ۱ص .۱۱4
 :54التمميد الین عًد الًر ج  8ص .۲9۲
 :55حاشية این عایدين ج  ۱ص .۳۲6
 :56قع الدين أیء العًاب أحمد ین عًد البليم ین يمية البرانع،مجمءا الرتاري ،المبقق :عًد الرحمن ین مبمد ین
قاسم ،الناشر :مجمة الملك فمد لطًاعة الم بغ الشريغ ،المدينة النًءية ،المملمة العریية السعءدية ،ج ۱۳ص
.۳۱4
 :57مبمد ین أحمد ین أیع سمل شمس األئمة السر سع ،أصءل السر سع ،الناشر :دار المعرفة – یيررت،ج  ۱ص
.۲80
 :58مجمءا الرتاري ج ۱۳ص  .۳94أیء مبمد مءفق الدين عًد هللا ین أحمد ین مبمد ین قدامة الجماعيلع
المقدسع ،ررضة النانر رجنة المنانر فع أصءل الرقه ،الناشر مؤسسة الريّان للطًاعة رالنشر رالتءزية ،الطًعة
الثانية ۱4۲۳هـ۲00۲-م،ج ۱ص .۱8۱
 :59حاشية این عایدين ج  ۱ص .۳۲6
 :60شمس الدين الشيخ مبمد ایءالًركات سيدى أحمد الدردير ،حاشية الدسءقع على الشرح المًير ،ریمامشه الشرح
المذكءر مة قريرات للعالمة المبقق سيدى الشيد مبمد عليسش شيخ السادص المالمية رحمه هللا ،دار إحيات المتب
العریية عيسى الًایى البلًع رشركا ،ج  ۱ص .۳۲8
 :6۱مجمءا الرتاري ج  ۱۳ص .۳98
جمية البقءق مبرءنة  ،© 2020الًررفيسءر /سيد مبًءب شا هاشمع ،الًاح  /ن ير احمد مبب ،المجلة
األكاديمية لألیباث رالنشر العلمع(CC BY NC) .
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