


فعل!لبياا!4!بيلدامعجاؤ؟أ

ا!دثماشل!مع!هلالIفي

كتورلدا

الشيخحمدي

!

رء!صكمفباشرليلمحت!!!لناا

ر"كاهحقلجلأ

http://www.al-maktabeh.com



وشركاهحزيجلال،المعمارفمنشأة:الظشر

لأسكندرية14853055/4873303ف/ت-الإسكندر!ة-الرملمحطة-زغلرلسعدفارع44

ى!ن،:!ث!

لخزننظام(يفيخزنهأوالكناباحزاءمنحزءأيبطبعسسوحغرو:للمرلفمحفرظةالطبعحقرق

ميكانبكية،أوممعنطةشرانطأوإليكترونيةبهانتسراءوسيلةايةعلىنقلهأو،واسترحاعهاالمملرمات

ثر.انمزكنما!!اذز*لاغ!حا.وتسجبلأأو،خأاصتنسااو

الغمانىالرسمفىالبيلألىوالدحىالاعجاز:ب!لااسم

الشيخحمدى/د:المؤلفاسم

23809/2009:الإيداعرقم

978-977-03-1783-1:الدولىالترقيم

اتتح!تالفنية
المؤلفمكتبكمبيوتر:كتابة

الجلالمطبةطبطعة

http://www.al-maktabeh.com



!خ

سممدنا،للعالممنرحعةالمبعوثعلىوالسلاموالملاة،العالمهنربدتهالحعد

الد!نيرمإلىبإحمانط!يقمسلكومنوأعحابهآلهوعلىمحعد

يكط*فى

البمانيالإعجازفيضمنكقطرة،الكريمالقرآنبمتانمنقطوففيذه

البمفي،معطفيأحمدالثيخفغلهةإليهاوجهني،العثعانيالر3في

بحثيفكان،المكهمنوناللزلؤلاعنللبحثالقرآنهحيطاتفيالغوصالىوثوقني

الكريم.المرآنرممإعجازفىنا!بلاوجوهعن

العونا!قهلهنراجهاالبحثتاغماريخوضقأنالباحثليأيوقد

عندالكتابةمنيجخلىوالوقوفالعثعانيالر3بتعريفالبحثفبذأوالتوفيق

معلمثمالدخرةقبلأمياألرسوذكونمنالحكمةوبيانالالإسلامقبلالعرب

تعالى:يقرلونعمتهالقهبفظالبثرية

صء"+.*صهـص4

لثمقاؤغلغثةقس!جلآؤآليهحنتغليثالئةلؤافىة"

113/النساءغقثذغطيغا"آلتهقضلؤكأتتغقئمتكن

والردتعالىاللهكتابحولالمستشرثينافتراءاتأمامالباحثوقفثم

افتراؤكمزأدثم-الخطأأي-الكريمالقرآنفياللحنبوجردارعائيمعلى

تغييره؟تركواالخطأمذايعلعونكانوابأنيمعليهمالله0رضوانالعحابةعلى
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ناذلكمنوالاعجب،اه!فنلللألعاتالعتمانيالر3عنالرسانلليالرمم

الذيالموقفلاختلافرسهاختلفالكريمالقرآنفينفمهاالكلمةتجد

":تعالىيتولقرأنيتدبرإلىيحتاجبهانيإعجازعلىلتدلسياتفيوردت

-ء،ء"،ءهسص*،

42"محعد/اقفالقاقلوبغكاساتالقزةتتذترونافلا

إخجازهفيضعلى،للوقوفالكريمالقرآنتدبرإلىيدعونامبحانهفالحق

بعضمعرفةإلىالقهيهديناحتيوالتدبرالنطرإمعانفعلثنا،فيهبماوالاهتدا،

الكريم.القرآنبيانإخجازأسرار

متعلقةبقفاياأمامالوقوفتعالىاللهكتابفيالبحثطبيعةفرفتوقد

والترارف،بهابالقراءاتوعلاقاتهاالسبعة،والأحرفوالابتداءكالوقف

يميلحتىمعرفتهاووجوبمنهاالحكمةوبياناللفظيوالمثتركوالأضداد

أمراردبعضإلىوالاكتداء،معانيه،وتدبرتعالىاللهكتابفهمالقارفعلى

الفغلزوواللهيشاءمنيؤتيهالذفضلفهذاالعطاءيكونالنيةإخلاصبمقدار

269/البقرة"اتحثيزاخثرااويئققذةت!جلآئؤثؤقن!"ظيماله

فحمبيالأخرىكانتوإن،أردتفالخيروفقتأكفإنالمقلجيداذ!حر

.مآبوإليهتوكلتعليهبالتهإلاترفيقيومااجتيدتأنني

430(a-

لأحثا

سنةالآخرربيعمن12فيالقاهرة

م9002سنةابريلمن8الموافق
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وليسالمملمينبامطلاحرتبالكريمالقرآنبأنوقوله،العربل!جية

توقيفيا.

كعوالسعاويالكتابكعذاأنمؤكداالافتواءاتهذهعلىراداالباحثوقفوقد

ومنالأرضالذيرثأنإلىالباطليأتيهولن،بحفظهالحقتكفلالذي

9الحجر/تحعظون"تةرؤإتاآلذكرترتتاتخنإنا":تعالىيقرلعليها

علىعاملين!جبالنبيلهقتدينمدايةمصابيحفكانواالصحابةخنأما

والدنيو!ةالدينيةالأمورفيدينعدشور،فهوتعالىالقهكتابحولالأكةجعع

فيجيودممبذلواثمومن،ومكانزمانلكليملحالذيالتثريعومنيج

النبيعليهجممهالذيالمنيجوفقالأمعارعلىوتوزيعهالكر3القرآنجمع

الذيالرلموفقتوقيفيجععفهوخفانبنعثمانثمبعدهبكرأبوواتبعه!

حياةمنالأخيرالعامفيالأخريينالعرضتينفيالسلامعليهجبريلراجعه

.!تالنبي

علىليميلم!جائياترتيباالعثمانيالر3يرتبأنالباحثرأئيوفد

بعضعلىللوقوفالاختيارهـاأععاققيالبحثثمالمطلوبتحديدالقارئ

يأتولمفراغمنعذايأتفلم،العثمانيالرممفيالبيانيالإعجازألرار

وفقالرمماختلافيصوروالرلم،مختلفوالمشهد،واحدفالكاتب،عبثا

عدفالقوانسيانهأوالكاتبخطأثمرةيدعونكعامذافليس،انعنىاختلاف

إلى!حالنبيرسائلكتبتوقد!خرالنبيزمنعلىمعروفةكانتةيئ*!مإلا

اختلاف،ويبدوالمجاورةالبا:دفيالملوكمنوغيرهموالنجاثيوقيصركسرت
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العثمان!الوصم!فالبيانبا؟كلجاز

مي!كلاالقرآنإعباؤرسم:أول!

تصويروهو،اللفظفيالكتابةأثراي،الأثرأىلغةالرسم:لغةالرسم

وترسمت:،عليهاالوقوتو،بهاالابتداءبتقديرهجائيةبحبروتالكلمة

.الداررسومإلىنظرتاي

ورسم،للأثرالرشموالرسمهو:يقولعزاماسمعتترابابووق!

كنب.ايورشمكذاعلى

كتإبةفي!ةعنانبنعثمانارتضاهالذىالوضعهو:أ!طهثأالوصم

.المنطوقموافقةالمكتوبفيفالأصل،.وحزوفهالقرآنكلمات

ال!ش!:4أنوا
محالحروتاسماءغيرهجائيةبحروفاللفظتصويروهو:ثياص!-ا

الوقف.والأبثداءتقثير

العثمانيةالمصاحفخطمخالفاتبهتعرتعلموهو:عتنطثج-ب

(؟)القياسىالرسملأصول

وزنولحدلد،السكناتوللخركاتاللفظلصويروهو:صض!وع-ج

بحورهاإلىونسبتهاالأبيات

ة!عفانبنعثمانحددهالذيالعثمانيالرسمالكابهذافي،ويهمنا

ن(وإلىالومحلىالمسلمونعليهوساروفلأنهقيل!جضالنبيوارتضا)،

ربماا":8،8Aتخلدونابنيقولعليهاومنالأرضاللهيرث

!فالقرآنحروفأوضاعوهىالقراءاتفنإلىالرسمفنأضيف

لقد؟!هبعثمانالرسمارتبطلماذا!21"الخطيةورسومهالمصحف

عهدفيالقرآنعليهوجمع،عهدهفيالرسمهذاغصالنبيارتضي

المصاحفبهثهرسمهفارتبطالأمصارعليووزع،عفانبنعثمان

30د/2مكرمالمالىتت،أ!واسعاممع:الميوصي

79\/2نخلتو!بيخختاث

ألمء2ز:ئف/ىف
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الدثمانبالرحععفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

الوحي-كتبةابصحابةخطهالذيالرسموفقالأمصارإليبعثتالتي

(؟)المصاحفخظواحين

الممباحقةوسممقابثلما،لهولهق

ذلكعليواستدلوا،توقيفيالمصحفرسمانإليالعلماءمنفريقذهب

عليهكتبوامايراجعونوكانوا،الوحييكتبونكتبةلهكانس!خمالنبيبأن

مراجعتهتمتالذيالإمامالمصحفهذاوحفظ،ذلكعلىأقرهموقد،

منهنسخعدةوكئبتعفانبنعثمانعهدجاءحتىمحفالنبيأمام

إليه.نسبةالعثمانيالرسمعليهاوأطلق،الأمصارعلىووزعت

!تيالنبيمنبتوقيفكانالقرآنأنالدباغشيخهعنالمباركابننقلوقد

الهينةعلىلكلبوهأنأمرهمالذىوهو،هذافيشأنللصحابةوليس

وهو،العقولإليهاتهتديلأسرار؟ونقصانهاالألفبزيادة،المعروفة

السماوية،الكتبساثردونالعزيزكتابهبهاللةخصالأسرارمنسر

(2)"معجزأيضأ1فرسمهمعجزأالقرآننظمكانوإن

مجفالنبيعنتوقيفأليسالعثمانيالرسمأنإلىالعلماءجمهوروذهب

التزامهفيجب،بالقبولالأمة!نوتلقتهعثمانارتضاهاصطلاخولكنه

مخالفتهتجوزولا،بهوالأخذ

منبأمريتمكانالسورفيالآياتترتيبأنعلىمجمعونوالعلماء

ترتيتأنعلىالمترادفةوالنصوصالإجماع:السيوطييقول!همدالنبي

فقدالمصحففيالسورترتيبأما..ذلكفيشبهةلاتوقيفيالأيات

وجمثور،الصحابةمناجتهاداأو!النبيعنتوقيفياكونهفياختلفوا

رتبهاأنهعلىتدلتههمكابخبيعنالواردة،والأحاديتالثانيعلىالعلماء

03الأنمرتبةهيمانحوعلىالصلاةفي

.؟د7/تاريجةلغوجةدراسةالمصحفرسم:قدوريفحانم:اليارجع1

؟.؟/الاإب:العزيزبخدشبيكلاممنالإبريز:الغاركبنأحمد(

؟1"2/؟لهتات!"اصاس!؟./\!اانترلأحئامالجامع.الترفي20/آانسلامببرالعراتاشص(

(،(-2ءبرلم/ ء!ل-**
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العفمانل!الوسمفل!البيانل!زا!ح؟ا

كثقدوأنهس!غاللهرسولمنتوقيفيالكريمالقرآنأنالاحثويري

الأخيرالعامفيمرتينالكريمالقرآنمراجعةوفقوارتضاه!الثيأمام

القرآنيهانطقالتيالصويةالقواعدوفقكتبوخد!غالنبىحياةمن

حتىعيهالصحابةوسارلنطقهموافقاوكتبالصحابةصدورفيوحفظ

ووزعتنفنمهبالرسممصاحف!سبعفيالمصحففنسخعثمانعهكدجاء

وإنتييره!فللأمةدخللاتوقيفأالرسميكونوبذلكالأمصارعلى

الماثلةووالصحابةكأالنبىعصرفيالمعرونةالكتابةقواعدخالف

لابتةوالدواعدكانتوكلكوقيصربمسرىإلى!ترالننيرسائلفي

فيوالتزموهالصحابةعليهساروأقرهمحفابخيوضعهالذيالرسم

وهذاالإملاءقواعدتغيرمعالقرآنلتغيرتعئنولومعجزفهوالمصحف

لخاكظون(لةؤإئاالذكرتزلناتخن)إثاسبحانهالحققوليخالف

الحجر/9

نقلوقدالإخملاميةالأمةعليواجبلذلكالعثمانيالرسمإتباعوإن

رسماتاعوجوبعلىالأربعةالأثمةإجماع"وغيرهالجعبري

هل-اللهرحمه-أنسبنمالكالإمامسنليوث،العثمانيالمصحف
؟الهجاءمنالناسأحدتهماعلىالمصحفيكتب

مصحفأكتمن"اليقيوق!(1)الأولىالكتبةعلىإلالأ:لمحق!

يخالدلهمولا،المصاحفتلكبهكتبواالذيالثجاءعلىحظ1!يأنيتغي

قلنأ،وأصدق،علماأكثركانوافإيعشيتأكتوهممايغيرولا،فيه

(2)ا"علهماشدراكأبأنفنمنانظنأنيبغيفلا،أمانةوأعطم،ولنمانأ

وذلكمخالفتهتجوزلاتوقثيالمصحفرسمإن:الزرئانيويقول

الوحي،يكونكابلهكانةصيهنصالنبينجأنواستدلوا،الجمهورمذهت

كتابتهم،علىيل!وعالرسولوأقرهم،الرسمبهذافعلاالقرآلىكواوشد

ثيل،ولاشجيريهيحدثلمالكتبة!هأعىالقزآنوش!خيعىومضى

01؟/!الحببي.ائعزيزثقيسيفم*!؟مىشريزر"ا-اسبهـ!:اسأفع!مرو!أ1

"لم9ثصشقالف!رفار:ال*مصارصصحففوممرمعر!ةكأالم!غ:انيانىعمرأنجو

.379/؟إنتزاووخومصههماتالبر:انررتء

:/)-ش/؟ز:
/با
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العنماند!ع!ولافل!البيانل!ا؟كلجاز

وكانجتهالقرآنرسمفيالوحيلكتابالدستوريضعكان"أنهوردبل

القلم،وخزف،الدواةألق:الوحيكتبةمنوهولمعاويةقولهذلكومن

الرحمنوضذ،اللهنش!خو،الميملهغؤرولا،السينوفزق،الباءوانصب

وق!(؟)لك"أذكر.فإنهاليسرىأذنكعلىقلمكوضعالرحيموجؤد،

وألذلكقاصداحرفانقصمنأنعلىالمسلمونأجمع:عياضالقاضي

وقعالذيالمصحفعليهيشتمللممماحرفأفيهزادأومكانهبحرفبدله

كالمحرفهوهذالكلعامدأالقرآنمنليسأنهعلىوأجمع،الإجماععليه

(2)

ولهزاياهالثتمانيمش!لافوائ!

لهاقراءةفكلجميعهاالقراءاتعلىبدلالتهالعثمانيالرسميمتاز-1

صذال!إن)شالواتعالىكمولهالواحدةالكلما!وفيالمصحفمننصيب

36/طه!ت!تاحرالط

لأنالقراءاتلكلوصلحتذلكعلىفدلتإعرابأونقطبدونرسمت

.القراءةلقبولشرطاحتمالأولوالعثمانيالرسمموافقة

القطعذلكومث!،ظاهرةبطريقةالمختلفةالمعانيعلىالدلالة-2

الأولىالكلاملقطعبذلكوسميتمقطوعةفهيأمفيالوصلو

10/التساءؤيميلا(غلهح!يكونقنثوأئم.غرهواستئناف I

هنا.الانقطاعمعنىلتفيد

لينتلأنها22/الملك(مييق!!آريصشوئالىتئ!ثيي!أكنما:فيوموصولة

عةمقطو

للكلمةكانفإنالواحدةالكلمةفيالمتنوعةالقراءاتعلىالدلالة-3

"اتعالىكقولهالأكثرأوالقراءتنتحتملبصورةكتبتأكثرأوقراءتان

1/713ج:العرنافقاهل؟

2/وهبهمكتبة:العثماصالمصحفشسم:شببيالفتاحث2

:ملا%4/اد
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نل!طث!لاالوصمفدالبيابخ!ا؟عجاذ

بخاد:قرئتفقدإتتتا"آلرحمتنمجتذفتمآلذينآتتقبكةؤتجغفوأ

المراءتين.لحطملالرسموالرحمنبخد،الرحمن

نحو)الياءتحذفالتيهذللكلغةالفصيحةاللغاتبعضإفادة-4

كزلادةالتغظلمعلىللدلألةكذلكوتكون،581/الأنعام(؟)("نأ.نم
"ب-يو

علىدالةوتكون47/الذارياتيأئيد"نيناخاؤالئخاة":تعألىقولهفيالياء

اللةويغخ":تعالىقولمهفيكمابسرعةالباطلزوالأوحدوثسرعة

الباطل.ذهاببسرعةتوحيوهى42/الشورى"النافي

زخغتإن8"قولهنحوفصحىلغةوهىطيئكلغهفصحىلغةولوافق
الوقفبجوازللبيذانتكونأو56الأعراف""الفخممبيينفنفريطاالل!

طيئلغةعلىبالاءعيها

دلالةكالواوللحركةمجانسحرفبكتابةالحركةاصلعلىالدلالة-5

الزكوة"و"الصلوة"نحوالضمةعلى

ولنلك،الشكلوالنقطمنخاليةكانتالعثمانيةالمصاحفلأنوذلك

قولهفيالياءزيادةمثلعليهاتدلبحروفالحركاتبعضإلىأشير

الهمزةبعدالياءزيدت34الأنعام"آلفز!ف!إئ"منتعالى

!از"!أؤلي!تعالىقولهفعبالواوزيخادةوملالبممرةعلىللثلالة

علىللدلالة"شأوريكؤ"فيالواوزيدت451الأعراف"القنيمق!ن

(2)مضمومةالهعزةأن

والجاةالرباوالزكاةوالصلاةنحوالحرفأصلعلىالدلالة-آ

يغشى،،الضحى:نحوياءالألفورسمنجالواووكتبثالألففأصلها

عرد(نجإثيهإألحث!حنخ!لحضتات"اي*)يزىل1!فلهكلو!هثفىلغةس!لىجازممخرمنالمفرعةثأءخف!

4!+"آ/،؟ائقنرالقراءاتكأائتزاخضر"

لملهم3!لهـه
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المنمانلالرسمفدالبيانل!ا؟عجاز

!:نحوإمالتها.عدمعلىللدلإلةا!لأرسمتالواوأصلهاكانفإذاالتهوى

قتاقي،،:نحو8،عاود،دنا،وعفا"851""البقرةتضزؤةؤالضقاالنماإ

زتحيرتاذغا"فتايثوقوله187البقرة"اغنكثمؤغقاغقيتهتم

83عمرانآل1،وزتة

الثربعفالكتابة

و!تبون؟يف!وونالمجأهلبةجؤالصب!انهل

فيوكتابةقراءةأهليكونوالمالعربأنالمصادرمنكئيرتذكر

يقول،ويكتبونيقرؤونكانوامنهمقليلاأنأخرونويذكر،الجاهلية

سعدابنويروي(؟)"قراءةكتابةأهليكونوالمالعربإن:أنيسإبراهيم

ابن!قالرأيوبهذاقليلةالعربفيكانتالكتابةأنالكبرىالطبقاتفي

كلهاالكتابةعرفواقدووبراوررأكلهاالعربأننزعم:"لمفارس

(2)ااأجمعهاوالحروف

بديهةهوفإنماللعربشيءكل:التبيينوالبيانفيالجاحظويقول

وكانواولدهمنأحدفيرسهولا،نفسهعلىالعربييقيدهلاثم،وارتجال

(3)"يكتبونلاأميين

دولةملذالكتابةيعرفو!كانواالعربأنالتاريخيةالمصادروتؤكد

حروفها،المسندتسمى"كتابةلهمكانتالذين،اليمنفيالحميريين

r/)9د2سنة؟طالعريةالهجاتاص! r

2"لم"لم0191صالسيةالمكتةكثارساننأحمث:اننغةفقهصأئصحبى

\لم9751r/،2صاالخانجى:ههماثونالهملامغدتالحنننواالان

(ىف(%"إ-ارب:
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العنمانل!الرسعفدالبيانبا؟عجاز

الجودةووالإتقانالإحكاممنكبيرةدرجةبلغالذيالخطوهو،قفصلة

(1)اااتنابعةدولةفي

-ص!حاقبلالكتابةوالقراءةتعرفكانتالعربأنالاحثويرى

يسجلوننواو."،ولايقرؤونلأأمونمنهمكثيرهنككانولكن

أنهممتارعلىويعلقونهاهبيكتبونهاوكانواالمعلقاتمنروانع!

وىانمحفوظةالآثارونقلالحفظعلىب.يم!اعتمدوقد.الكعبة

البلادأهلمنالآخرينمعالمعاملاتووالعقود!!ي!آلديون

بيننهم.فيماالمعاملاتوتباولللنجارةإليهميةلونالذينالأخرى

وبماويخكتبونهيقرؤونهبماالعربوتعالىسبحانهالحقخاطتوقد

ا!إمشأاءآلذيف!أئنا"،الدينآيةفيتعالىفق!عليهتعارفوا

!اتحثتتتكابؤتيكئبقآ!ئبوةحئ!قىاتجلإقييذثزتذاتنئم

282البقرة"آلتةغلخة!تا!ئتانلثكأتل"ايؤلآيآثغذليح

ماميحيطلثوكيف؟يجلونبماالعربسبحانهالحقيخاطبفكيف

عنه؟يعجزون

،ينسجلونمهمنريقوكان،ويكتبونيقرءونكانواالعرب!أفلابد

الدينلتمجيلوأمرهم،يعرفونبماوتعالىسبحانهالحقخاطبهمولذلك

.ويكتبونيقرءونقنبينإلاذلكيكونولاعليهوالإشهاد

النبي!أمامالقرآقيخكتبونكانواالتينالوحيكاب!جض.للتبىكانوقد

يراجعونوكاخوا،الحجارةوالجلودواللخافوالعنبعلىوجنهمجلونه

إدرربأك1وامثيحرالليثفيالمكتوتعلىمحفوظأالكريخماندرآت

ث؟،9/تص.تخاسعقضة؟

يجم!57ثهـيض

http://www.al-maktabeh.com



لعنماند1الوصعفل!البيانل!،؟كلجاز

رسمعلىالمصاحف!هعفانبنعثمانجمعحتىالراشدينالخلفاء

عثمانجمعوبذلكالأخرىالنسخوأحرقنسخةمصرلكلوأرسلاحد

للقراءةالعربمعرفةالمنكرينللجاحدينو.واحد.علىالأمة

العربمخاطبأوتعالىسبحانهالحق"اقئهضإد!لهمتقولىلاوالكتابة

بكتابيةنوهمأنوطلبواصسلهمالسماويةالرسالاتأنكرواالذين

ص
فكب!الكتابةوالقراءةيعرفونلاأويقرؤونلاكانوافلو،يقرؤونه

الأمر؟هذارسلهممنيطلبون

11وئميميلآئضةعتيهئئتىتهىا!تتقاائآؤلينطضأستاؤقأئوا"تعالىيقول

هالفرقان

59ءالإسرا"ينبزعا*مضض!منخضفاحهمىلمثئؤمنلنىالوا"اتعالىوقوله

ثمل!صييشئخانفللههمىبآ!تاع!بائ!قيختىلىيتلثئؤمنو"تعالىوقوله

39ءالإسرا،،صسؤكاا!لثت!آ

،أصفصبرمبرا!!

إ!إ!أ!!ايخمايىضبن!

بملم:-حص!ر-"*8
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العفمان!الرسمفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

وجمعهالقرآنيكتابة

-:قئكل!دالثبيفد:4أفى

الحقخاطبهولذلكوتلاوتهالقرآنحفظعلىحريصامجنالنبيكان

16القيامة"يهتلحغخلتكا!ييهءتخترذ"لآ:وتعالىسبحانه

وتلاوتهالكريمالقرآنحفظعلىحريصينالصحابةكانوكذلك

السيوطييروى،يثهمفيمايتدارسونهوكانوا،صلاتهمفيبهوالتعبد

ويكتونيقرءونمنعليهماللهرضوانالصخابةمنكان"هـ:191ت

مسعودوابنوسعدوطلحةوعليوعثمانوعمربكرأبومنهموكان

بناللهوعبد،عباسبناللهوعبث،السائببنالن!وعبد،وسالم،وحذيفة

وعاششةالزبيربناللهوعبدعمر،بناللهوعبد،العاصبنعمرو

جاريةابنعمجمو،ذاعمو،الصامتبنوعبادة،سلمةوأموحفصة

(؟).دلخمبنومسلمةعبيد،بنوفضالة

ويحفظيحفظهفكاننزولهلحظةالوحيتسجيلعلى!التبيحرصوف

فيإليهوالاشماعمدراستهخلالمنالقرآنمننزلمامعهالصحابة

منشيءعليهنزل"كلماوكانالوحيكتبةص!مهللنبيوكان،الصلاة

والضبطالتوثيقفيوزيادةوتقيتهتسجيلهفيإمعانابكتابتهأمرهمالقرآن

(2)".الكريمالقرآنفي

72/؟القرآنعلومفىالا*تقان(1

2؟/آ\العرنانقاهل:الزرقاكأ(2

،لم*9فيبمءز:
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العثماندالوسمفل!البيانيا؟عجاز

حفظهعلييمليسهللأنفسهمالقرآنيكتبونمنالصحابةمنوكان

كعب،بنوأبيجبلبنومعاذطالتأبيبنعليمنهموكانومدراسته

محفوظاكاملاالقرآنكانمجفالنبيفبصفلما،وغيرهمثابتبنوزيد

مراجعةوفقومرتبأبنالنبيبيتفيبالسطورومكتوبأالصدورفي

لقولهمصداقا!فالنبىوفاةعامالأخيرةالعرضةفىالسلامعليهجبريل

"اليينأالإشلآملكئمورضحهمثنغتيعليكئمتمخثوئم؟لنكئملكثمكملمثائيؤم"ا:تعالى

سورةعللهنزلتإذا11كان!سالرسولأن!كهعباساينروى3المائدة

يمهيذكرالذيالموضعفيالسورةهذهضعوا:فقاليكتبمنبعضدعا

كذا.وكذا

منالقرآننؤلفغهم!اللهرسولعندكنا"قلثابتبنزيدوعن

،،الرقاع

بعو:أبل!د!عفدالقوآقجمع

الحروبوكثرتواسعاانتشاراالإسلامبكر،وانتشرابيعهدجاءلما

خشيوغيرهااليمامةمعركةفيالكريمالقرآنحفظةمنكثيرومات

صدراللةفشرحالحفظةبموتالضياعمنالكريمالقرآنعلىالصحابة

فياالصثيقعلىفأشارواحدمصحففيالقرآنلجمعالخطاببنعمر

واحد.مصحففيالكريمالقرآنبكتابةفأمرصدرهاللهشرححتىالأمر

المكتوبعلىبكرأبىالصديقمصحفكتابةفيالمصحابةاعتمدوقد

الكريمالقرآنحفظةصدورفىبالمسطورومطابقتهع!هبضالنبيلتفي

الخطأ.مناحتياطاوالتدقيقفيإمعانا

القوآن:لعتاقيثابتبنؤبافتيار

-ئيمهمةبأشرفليقومفراغمنثابتبنزيدعلىالاختياريقعلم

منوكان!يرالتيماتمقرنجاكانفقد،تعالىاللهكتابعلىالمحافظة

الأيخرةالعرضةحضروقد،الوحيكة

لإ(لأ:10/)مل*
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ال!ثماندالوصمفل!البياندا؟عجاؤ

علىحريصاالقلبنقيوالفكر،العقلراجحكانوفالكريمللقرآن

إله.الأمرإسنادفيبكرأبويترددلمولذلكحيلانهفيوالأمانةالصدق

الوثي:ثاتبثابتبنزيد

اللهرسولحديثبعضحدثنا:فقالواثابتبنزيدعلىنفردخل"

الوحينزلإذافكانمجداللهرسولجاركنت؟أحدثكمماذا:فق!+!لمه

الكتفأووالدواةباللوحوليجئ،زيدأليادع:عتدهلمنقلعله

\"الأياتعليهويملى...اكتبلهبقول،ثموالدواة

يكتبما!هم!الئبيمراجعة

عنفيروى،القرآنمنيكتبونمافيالصحابةيراجع!همنهالنبيكان

يملىوهو!اللهرسولغدالوحىأكتبكنت:!قانهثابتبنزيد

2"أقامهسقطفيهكانفإنفأقراهاقرأه:فرهـقلفإذاعلى

منالأيةهذهأسقطثقدفوبتنيواحدةعرضةفعرضت:زيد!ق

23/الأحزاب
عط

قنقجتهمغقتهآلتةغهذوأقاضذفوأليقالاآتخؤيمي!نيمن"

ا"تتتطرفنؤمتهمتختةرقضى

كنتوقدمنهمأحدعئدأجدهافلم،والأنصارالمهاجرينفسأكا

يشهدخىأثبتهاأنفكرهت!عاللهرسولعليأملاهاكانوفدأعرفها

رسولأجازالذيالأنصاريثابتبنخزيمةعندفأصبتهاعئنيمعي

(3)"رجلينبشهادةشهادته!محرالله

مالكبنأنسحدثني:قلىأنهقلابةأبىعنوالدانيالطبريويروى

ثذكرون،الآيةفياختلفوافربما:!قعليهمعيملىلهمنبمت:!ق

بعضأوففغاثبايكونأنولعلهفعراللهرسولمنللقاهاكدالرجل

227/،آ(الخار"!

؟"ا/تالصوص(2

37،1/م/؟صعتانجن(

:مل،/11،*مل*
بم/
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العفمانل!!ع!ولافيالبيانبأ؟عجاز

يرسلأويجئحتىموضعهاويدعونبعدهاوماقبلهامافيكتبونالبوادي

فىيختلفقدآيةيكتبواألاعلىالكتبةحرصإلىتشيرالروايةوهذهإليه

؟.للصحابةءهمكالنبيأقرهاالتيالصيغةمنالتأكدبعدإلاقراءتها

العثمانيةالمصاحفإنإلىوالمتكلمينوالقراءالفقهاءمنجماعةذهب

علىيجوزلاأنهعلىذلكوبنت،السبعةالأحرفجميععلىمشتملة

،القرآنبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنشىءنقلتهعلأنالأمة

ابنيقولكماالمسلمينوأئمةوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيروذهبت

منرسمهايحتملهماعلىمشتملةالمصاحفهذهأنإلىالجزرى

على-بخشالنبيعرضهاالتيالأخيرةللعرضةجامعةفقطالأحرف

02منهاحرفاتتركلملهامتضمنةجبريل

والمهاجرينثابتبنوزيدوعثمانوعمربكرابىقراءةكانت

قرأهاالتيالقراءةوهيالعامةالقراءةيقرءونكانواواحدةوالأنصار

قدزيدوكان،فيهقبضالذيالعامفيمرتينجبريلعلى!للهاللهرسول

اعتمدهولذلك،ماتحتىبهاالناسيقرئوكانالأخيرةالعرضةشهد

03المصاحفكتبةعثمانوولاهجمعهفيالصديق

:القوآزكتاقيفل!ؤيدمنهـج

لافكانالحكيمالذكرآيوكتابةتسجلفىرشيدامنهجازيداتبع

الآيةوبصدقوشهداوكلأنبحافظانشاهدانحضرإذاإلاآيةيكتب

موثونمنمصدرينعلىيعضدكانفزيدتهتاللهرسولمنيحفظانهاأنهما

المحفوظوالثانيخشالنبيأمامكتبما:الأولالكريمةالآيةلتسجيل

سمعهاالأيةهذهبأناللهكتابحفظةمنشاهدانيشلأانواشترط

ومعهحافظا،كانفزيد،الصورةبهذه!هراللةرسولقراءةمنالصحابة

صالمحفوظس!غالنبيمصحفوفى،الخاصمصحفهفيمكتوبالقرآن

170/؟تقانالى71/المقنع262/1الطبرى(تفنمير؟

41؟،/\الإتقاتتالن!يوظى،1/31العثمرالقراءاتفيالنشر:الجزرى)بن(

237/1القرآنعلومفىالبرهان:الزركشىإ

بر؟حؤ:،برا-21
!ب/.
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لعنمان!1صم1ل1فيالبيانل!عجاز؟ا

كتاتحفظةمنشاهدانوعليهابالآيةالرجلويةني-ض-عانشةبيت

نأدونشلثالدبلولمالسورةمنموضعهافيتسجللهازلدلدبلحعىالله

.!النبييدىبينكتببانهعدلأنشاهدانيشهد

وضعثمالمصحفجمعفيثابتبنزيدسارالرشيدالنظامهذاوعلى

النبي!زوجحفصةبيتفيثمبعدهعمربيتفيئمبكرابىبيتفي

الأمصارعلىووزعهالمصحفونسخ!تعفانبنعثماناخذهاحتى

الكريم.القرآنفيالصحابةاخدكأخ!ئميةالمصاحفجميعواحرق

اتهعاواتهموه،المصاحفخزاقإنهالمستشرقونقالذلكورغم

المسلمينوضياعوالصراعوالاختلاتالفتنةخشيأنهوالحقيقةباطلا،

يديبينكتبالذيالإمامالمصحفعلىفجمعهمالقراءةفيبتفرقهم

بإحراقوامربكر،ابىعهدفيونسخهمراجعتهوتمت!النبي

وتتحد،المسلمينامريجتمعحتىلأنفسهمكتبوهاالتيالصحابةمصاحف

كلمتهم.

:!فثابتبنزيد"هـان256تالبخاريصحيحفيوردوقد

عمرإن:بكرأبوفق!عمرفإذا،اليمامةأهلمقتلبكرابوإلىأرسل

نااخشىوإني،القرآنبقراءاليمامةيوماستحرالقتلإن:!قفأتاني

بجمعتأمرأنارىوإني،القرآنمنكئيرفيذقببالمواطنالقتلين!تحر

عمر:فق!؟محىالقرسوليفعلهلمشينانفعلكيفلعمر:قلت،القرآن

وقد،لذلكصدرياللهشرححتىيراجعنييزلفلمخير،هذاإنوالله

عمر.أرىالذيرأيت

كنثوقد،أتهمكلاعاقدشابرجدإنكبكرابووق!زيدقد

واجمعه.القرآنفتتبعمحفاللهلرسولالوحيتكتب

مماعليأثقلكانماالجب!منجبلنقلكلفونيلواللهفو:زيدقل

(؟).القرآنجمعمنبهامرني

.1داود/3أبىلابنالمصاحف،5/622ابخاري(؟

*!ب13/ؤ
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"*!هل!فعلاالوسمفل!البيانل!ا؟عجاز

علىاقعدا"ثابتبنولزيدالخطاببنلعمرالصديقبكرأبووق!

فاكتباه"ا)1(اللهكتابمنشيءعلىبشاهدينكماجاءفمنالمسجد،باب

بعدالخطاببنعمرقامبهاالمكلفانالعظيمةبالمهمةالرجلانقامولما

القرآنمنشينا!فاللهرسولمنتلقىكان:"منالمسلمينونادىالصلاة

ووضعالمصحفجمعحتىالعظيمالعملهذاعلىودأبا(2)ا"بهفليأت

بكر.أبىبيتفى

ء:ممثمانية!ممفيالقرآنيبمع

اختلافإلى!ةعفانبنعثمانعهدفيالإسلاميةالدولةاتساعادى

وحدثتبلغتها،تقرأقيلةفكل،الكريمللقرآنالقراءاتفيالأمصار

بينهم،فيمايختلفونالمسلمونوكانالقراءةفيالأمصاربيناختلافات

سببوكانمجفالنبيإلىومسندةصحيحةقراءتهانيؤكدمنهموكل

بينثميكنولم،لأنفسهمالصحابةبعضكتبهاصحفوجوداختلافهم

حفصةبينتماإلىوصلحتىعندهبهواحتفظبكرأبوجمعهالذيالكتاب

يعلمالمعلمجعلعثمانخلافةفيكانامل":ـه31تهالطبرييقول

يلتقونالغلمانفجعل،الرجلقراءةيعلموالمعلم،الرجلقراءة

(3)،،فيختلفون

متنأ":الئاقالناسفيخطبولنيتعفانبنعثمانالاختلافبلغولما

يستتنيرأفثماخدفاأطمثالأمصارمنعنىنأىفمن،تختلفونعندي

(4)"ي!علفيماأصحابه

شتىفيالمسلمينجمععلح!ع!انبنعثمانمعالصحابةرأيواستقر

لأنفنمهمالصحابةكتبماكلبإحراقوأمرواحدمصحفعلىالأمصار

خىاختلافهمزادأنبعدالقرآنشأنفيالمسلميناختلافعدمليضمن

.القراءةفياخلفواعندمابعضالعضهمكفر

18/؟(المصاحف

OA/؟القرآنعلومفيالإتقان:(السيوطى

58/(الابق

16الخسان/ئيت!لا:ني!هاش(موسىة

ء2ول:41!*4
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العنمانل!الولهعمفل!البياندا؟كلجاؤ

:!كلنماقكلهـدفل!القوآنبجمعالمعل!وفى

اثنىجمععئمانإنقل!سيرينبنمحمدهـأن23.تسعدابنيروي

(؟)"ثابتبنوزيدكعببنأبىفيهم،الأنصاروقريشمنرجلاغتمر

بنالرحمنوعبد،العاصبنوسعيدالزبير،بناللهعبعاوننهما!و

ويخرهم.،هشامبنالحارث

التيالصحف"منهايطلبحفصةالمؤمينأمإلىعغانارسلثم

قصبدهفكان،الجمعهذافيالأولالمصدرلتكونبكرأبيعهدفيكتبت

صأمصحفوهوواحدمصحفعلىالناسيجمعأنيريدإنماعملهمن

(2)"والفرقةالخلاف،ويفغبكر

وصلحتىالكتابمنبنسخةإقليمكلإلىعفانبنعثمانأرسلوقد

إلىعثماناطمأن،ولماالأمصارعلىوزعثنسخسبعالنن!خعدد

كلفىالقراءةمنذلكسوىبماأمرا"،الأقاليمإلىالمصاحفوصول

(3)"يحرقأنمصحفأوصحيفة

بكرأبىعهدفيكتبالذىالإمامالمصحفيحرقلموحمدعمانإن

مصاحفأحرقولكنه!فالنبييديبخينالمكوبعنالمنقولوهو

علىمنهمكلوضعوقدلمراجعتها،لأنجفسهمكتنوهاالتيالصحابة

تعالىاللهكتابيحفظلممنينمتطيعلاوتعليقاتتفنميراتحواشيها

عماندافعهوذلككانوربما،المصحفنصمنالمكتوب!-فصلها

تجزوالليأمامالمكتوبهوواحدكتابعلىالعسلمينيجمعلكيخه

كابةفيعفانبنعغانعليهفاعتمدمصحفهبكرأبومنهننمخالذي

المصحف.تخ

صظللكيبوعدهوفاخحفصةإلىبكرأبىمصحفصر!عغانوأعاد

الكريمللقرآنالوحيدالمحمدرلأنه،الاختلافغدمرجعأالكابمتا

ء.2/"3النهبرىالص!ت(؟

ث؟ململ!اسحلااثلمات:الث!نقص!!(

آ/المقنع:انىاث(

%مول:51؟مل
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العفمانل!الوسمفل!البيان!ا؟كلجاز

حفصةعندالمصحفهذاوظلنقصانأوزيادةبلاالقرآنفيهسجلالذي

!!لإبالعزيمةالمؤمينأمرهـس6فىتالحكمبنمروانفأمروفاتهاتى

إلهبهافأرسلالصحفتلكإليهلتنسلنالخطاببنعمربناللهبخد

فينظرهوجهةعنمدافقامروانوقال،أحرقتثمشققتثملمحغسلت

،الإمامبالمصحفوحفظكتثقدفيهامالأنهذافعلت:ا"إنماإحراشها

،مرتابالصحفهذهشأنفىيرتابأنزمانبالناسطالإنفختديت

(؟)"تكيلممنهاشيءكانقدإنه:يقولأنأو

يومإلىمحفوظاوفمميضلأالصدوروفىالمصحففيالقرآنحفظوهكذا

بأنهالاعرافإلىالمششرقينمنكئيرأدعاالإعجازوهذا،القامة

المصحفإن:موير:يقولالتييريدتنلهلمالذيالويخدالسماويالكاب

يأفيونإلياوصلحتىيد،إلىيدمنانتقالهتواترقدعثمانجمعهاكي

(2)تحريف

كثماني:مصحفييمات

التالة:والسماتالمزايابنمهعثمانمصحفيجمع

بالمبةبومطابقتهكرتح!النننبعنبالتواترثبتماعلىالاعماد-1

عر!بز.النبيعهدفيوالمحفوظ

خوقيف!ئيوهواليومالمعروفالترتيبوفقسورإلىالقرآنترتب-2

.الوفاةعامال!رآلفالعرضوفق!يالنبىعن

شليعلىمهس!نألالصحابةخطهماكلمنالمصاحفتجريد-3

الكريمة.الآياتلبعضوالشرحالدنمير

ونهتيضالنبيعنالصجخةالقراءاتجميععلىاشماله-4

منأتجراثهمةفيكان،لمحإذاالكريمالقرآنبهانزلالتىالأحرف

معاال!راءتينتحتملبطريقةرسمتقراءة

23لملمئمصاحفا:ثواث%أكأا(1

آ6/!ناالقزتاتتح:اثررىمراكص9(سث

بر(لأ:أا"إ/)/ة
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المفماندالوسمفل!البيانل!ا؟عجاؤ

!لالوسووصائلفطعنال!ثمانل!الوسما!ختلاكأ

توئميخطالعثمانيالخطأنراجحعقلذيكليعيأنيجب

بالعطاءالتجدددانمويجعله،إعجازهلهيصونتعالىاللهكاثعلى

خاكةمعجزةسيظللأنهتدبرهمنكلعلىالإلهيوالثج!الرباني

باقية.

إلى!تحضالنبيأمامكتبتالتيالرسائلأنإليهالإشارةينبغيومما

جحلفبخطبمتتالإسلامر!تلالأرضأرجاءإلىووقضركهممرى

لعلةولكنفراغمنيةنيلاوهذا،تزامتهارغمالفمانيالرسمعن

العصور.مرعلىوالإعجازبالإيحاءتتدفقستظل

العثماند:الوسمعق!وقلوسالةفل!الظافقلاكأ

بميرااختلافانرىهرقلإلى!شالنبيرسالةفيالنظرأمظإذا

فيشفسهاللكلماتالعثمانيوالرسمللرسالةالإملائيالرسمفي
ومعرفةتأملهيجبسروراءهيكونأنلابدوهذا،الكريمالقرآن

حققه.

بلاالقغانيالرسمفيوهىالرسالةفيهكذارسفتما"سلام"فكلمه

":نحومرة24وردت!حيثفيهاوردتإ.لتيالمواضعكلفيألف

ال!در/"آتقخير"اقظقيختئهيئشقض

بوالإملانىبالرسمالرسائلفيكتتالإسلامكلمةوكألك

نحومرات8ألفبلارسمتالمصحف

19/عمرانآل،اآ!لإشقؤآلتهمجنذآلذيفإلنما11

ان:بخارهجاءتللنجاشىبالحبشةإلى!التيعرسالةوص

تر!!ذو11الولمريمإلىألقاهاوكلقةاللهرنسولمريمابنعنم!ث

ألف-بونالكريمالقرآنفىووردتالعتمانينجالرسحألقاهاكلمة

شعالى!:ثوله

:%/17!برز
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العفماندالرصمفل!البيانل!ا؟كلجاز

ؤتحيخئةرآلتهزشوفق!يتمآتنمجيمتىاآتق!يسيخ"إتضا

النساء/171""متهؤروحق!يتمإلناتقنهآ

ابخيإلى!فالتيرسالةفيبالألف""الكافرينكلمةووردت

فينظرناوإذاألفبدونمرة8ةالعثمانىالرسمفىووردتالجلند،

وليررالإملائيبالرنسمكتتالسورأسماءأننرىنفسهالمصحف

:الأولىصورتينفيوردتنجدهانفسهاالكلمةتأملناوإذاالعثماني

أسماءفيالإملانيبالخطوالثانيةالعثمانىبالرسمالآياتداخل

العثماني.الرسمفيفهينحو:الصافاتالسور

الحجراتوو،الذارياتوكذلك،\الصافات"آضفاؤآلض!ت"

،،،،هكذاوردتفقدوغيرهاوالاشمانالقيامةوالطئقوالمنانقون

"8تفتعفونآءلثقآاإذ"،1/ياتالذا!"ذزؤازييماؤآلذة

922البقرة،،تض!الب!لقآ،آ1المنافقون

نإلاحهتمبحثنيننناولهاسوفعظيعةحكملهالاختلافهذاأنفلابد

السدادواتوثيقوالعوناللةشنسألتعالىشاء.اللة

المفوفسإلى!النبىكناب

،واللهمحبرمطمدمن،الهـطيمنط!لاالله،!سي

محلىسلاحالفبطمحظبماطفوفثىإدسعول!

فإفييعداماءاطد!6لبعمن

اسلمالإسلا!يرمحاي!ادمحو!

ممنبناجهـ!اللهيؤنل!نسلع

الفبطكلى6لهمفعليل!لب!نوفإق

أبرما:يف/ا/؟
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ت!---.!*-.!-".أ؟.كأكدإ4كؤصقا!منفلأولنثي!يبلاا؟كلجاز

lيا ellكلم!إلىثعالوالكنالحب!"!

س!باالسأ*!ج!أب+ال"سهلل!إلاأتعنيمالأ:+اله!،طت!غيلئناسواء

لم،!صفئأءهـأ.؟ط*ه!+ورر؟/+أك"-!ىبالحط!ا!"ول.ص

*"ص،لإ،يئنزنعضفلا!""لئعثل!!ي!!شن،لا

زيد1،في\؟"هك!ليقىله!اح!نصوإسقلا!

أ4"4وو41،،"9لمطفالح!الل!دأي!منا،يايايعضا

.ضحلأ.!،.:آص**!*.:"*لمء؟ء!سطلمول؟أ!فلم

!خلأص!!.آد؟لم\ا!!زفئبانإعمجلبحا،ر!عكلالواففولوالهو
!.":....7"ـه+*د

..***س!"!حصلم"،.لا
إة؟دطآ*!نيهـلمط!ص3.!+.بهمكاءسةص؟صأ1-دتنش

%ول!4أء!ل")!!!وو!الح"!رأ4ولمت"

،مم!،"!:لا،حه،+!كا؟ط"ي،ء..
؟-!فم.!!-!-:مذ*ترر!!ءول(.:"-.،،**..!ص

مل"+أل

-!

-I

"A،

!م!"ب*ممضة*!ىفيخ؟تن!د"يل*،آلمحملم،،؟و

"صلص:!كللعهاللهصلدالنعد4سائا8.لهمضصهه*ز

فيالقبطعظيم،المقوقسإلىكتابه-وسلمعليهاللهصلى-النبىأرسل

بعضوزعم.الهجرةمنستةسنة،بلتعةأبىبنحاطبمع.مصر

وصورتها:؟الصعلدفىللكلابالأصلطةهخ!نلاوجدواأنهمالمستشركين

160و103ص13.شةاليلالمجلة!(راجع

طنجتن!كأأ؟يي
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العتمان!الرصمفل!البيانل!ا؟عجاؤ

ونصثا:-

اللهمجدمحمدمنالرحيمالرحمناللهبسم-1

علىسلامالقبطعظيمالمقوقسإلىورسوله-2

فإنيبعداماالهدىاتبعمن-3

اسلمالإسلامبدعايةادعوك-4

مرتيناجركاللهيؤتكتسلم-5

القبطكلإثمفعليكتوليتفإن-6

كلمةإلىتعلواالكناباهلبا-7

الذإلانعبدألاوبينكمبينناسواء-8

بعضثايتخذولاشيئأبهنشركولا-9

فإناللهدونمنأربابابعضا-01

مسلمونبانااشهدوافقولواتولوا-11

ثم

A
w

"د..+"ط+كاbt!س

آةأ
Aloo

ص!تب!ق

ين

.+ملا:!لى
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المفمان!الرصمفل!البيانل!ا؟كلجاز

إليهحملها،البحرينصاحبالعبديساويبنالمنذرإلىالثانيةوأرسل

الرسولإلىمنهرسالةعلىرداإليهوكتبت،الحضرميابنالعلاء

وصورتها:الإسلامإلىدعاهغدما

،لله!ل!مر*كم!الرلحصابرحصالله!ه

،د!صماى!،هم!-كهصاو3المرو
!ا41lلمعع!وهر!هلآلهلا3ول(ـه"

صهـث!ار.ا!صعمعا!لم9لهمحه!م!،(ألله،
طهوم!هـ-لهاها"س2هاهرح.رللد-

."مم!،8ساددعم!-مم(ثدسل

س!ء-ولص"لله"!م!!م،و!ما!مسع"و
،د)لهـ-للمسلمهـما،سلمرالرر.لهسما،ه!

9هصتلم!رع!،طصاحطمب!ة5ععم!سل!-3ل(
للى!ع!ل+!صمه!مر،لهوكلما

ونصها

3-

7-

8-

15-

إلىاللهرسولمحمدمنالزحيمالرحمناللهبسم

اللةأحمدفإنيعليكسلامساويبنالمنذر

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،غيرهإلهلاالذيإليك

أذكركفإنيبعدأماورسولهنبيهمحمدأوأن

يطعمنوأنهلنفسهينصحفإنماينصحمنفإنهوجلعزالله

لينصحفقدلهمينصحومنأطاعنيفقدأمرهمويتبعرسلي

فيشفعتكقدوإنيخيراعليكأثنواقدرسليوإن

أهلعنوعفوتعليهأسلمواماللمسلمينفلأنركلمحومك

ومنعملكعننعزلكفلنثضلحمهماوإنكمنهمفاقبلالذنوب

الجزيةفعليهمجوسيتهأويهوديتهعلىأشام

ه!!مرب2!،*مل*
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المفماندالوصمفدالبيانل!ا؟عجاز

ألمصحفخطيحتملهفيماألقرأءةأختلافأسباب

ماقومهموعلموامحفالنبيمنتلقوهبماالكريمالقرآنالصحابةقرا

،وإنبعضابعضهمقراءةينكرونلاالصحابةوكان!لدالنبيمنتعلموه

:!ق!مجنهالنبيلأنئعىاللةرسولمنالصحابيتلقاهلمامخالفةكانت

11كافشافكلأحرفسبعةعلىالقرآنا"نزل

قراءاتوانستمعواالأمصار،قيالصحابةوتفرقفيالنبيتوفىفلما

بعض،قراءةالناسبعضفأنكر!اللهرسولمنتلقوهلمامخالفة

الشت:ماسانلسل:فانطالبأبىبنمكييقول،يتهمفيماواختلفوا

بالفاظفقرؤوا،المصحفخطيحتملفيماالقراءةتختلفأنأوجبالذي

(؟)وتؤةوجذوةخذوةنحوواحد،والمعنىالسمعفيمختلفة

يمفتجذؤ؟أؤنخببرمتقااييكمةلغفن":تعالىقولهالىيشيروهو

إلىالاختلافسببويرجع.29"القصصتضطفوتتغلكتمآلثالي

بوةوكلمةالدثةالقراءاتيحتملفالشكل،المصحفضبطقبلالقراءة

لغويا.صحيحةوهىوخذوة:توةويم!النارفيهتؤخذعودهيفيهاالمختلف

يخثمشهورحديثوهوحكيمبنوهشامالخطاببنعمرحديثوفى

قراءتها،فأففياختلفكريمةآيخةحولالقراءةفي-نيالنبيإلىاخبما

ثم-:أصبتلهفقالقهاواحدكل"فاستقرأ!نهالنبيإلىوقادهتديه

شنتم"ابمافاقرأواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا:إن!ق

القراءةقبولشروط

أمور:ثلاثةالقراءةفييشترط

!راللهسولإلىبسندهاتتصلحتىالثقاتعنتنقلأن-1

بوجه.ولوالفمانيالمصحفلخطموافقةتكونأن-2

ا!أموانقأالثرآننزكالىالعربللغةموافقةتكونأت-3

\!/مصرنصة:القراءاتمعانيعنالإبانة:طالبأبىبنمكيء(!

لإ*ئي:9:22لم)ب
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العتنمان!الوسعفدالبيانل!ا؟عجاؤ

أثرفيعبعةكلىالقرآنينزولى

:فر!لامعنى

تعالىيقولالوجههوالحرف

11/الحج"خزنبغلقآدئةتغئذقنألتاس:"اؤمن

،حروفأخرفوجمعه،طرفهالشيءحرف:الأصفهانىغبالراويقول

:وحروفالجبلوحرف،السفينة،وحرفالسيف:حرفيق!

(1)الكلمةأطرافالهجاء

أحرفسبعةعلىالثرآننزولمعنى

الحرففىيكونأنمعناهوليس،العربلغاتمنلغاتسبعأى

نأالمعنىنكلو،رثكأأوعشرةأوسبعةعلىجاء،وإنأوجهسبعةالواحد

(2)"القرآنفيمتفرقةالسبعاللغاتهذه

جاءوما،أوجهعلىتقرأالتيالقراءةوالحرف":سيدةابنويقول

كلهاأحرفسبععلىالقرآن:"انزلالسلامعليهقولهصالحديثفي

نرل:(3)العباسوأبوعبيدةأبوقال،اللغةبالحرفأرادكافشاف

اللغات:هذهيقولولكن":!ق،العربلغاتمنلغاتسبععلىالقرآن

اليمنوأهلبلغة،وبعضهقريشبلغةفبعضه،القرآنفيمتفرقة

كلههذافيومعانيهااللغاتسائروكذلكهذيلبلغة،وبعضههوازن

(4)،،دحاو

أوجه،سبعةعلىالقرآنفيكلمةكلتقرأأنيشترطليسأنهذلكومعنى

كاملا.الكريمالقرآنفيمتفرقةالسبعةاللغاتولكن

حرت.مادةالقرآنيمفردات1

30/؟199طدهنهمكتابة:أحرفسنعةعلىالقراننزضاوو:تالقض(ماع6

5286ت""المبرد""العبا!!وأبو،الأزوىيزيدبنمحص(

؟/أحرفسبعةلحىالقرآنيزول!

لإ؟ئي:2بر*بي!
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المنماندالوسمفدالبيانبأ؟عجاز

ال!عبعة:الأثرففيالإختلاتأوجه

:الاختلاففيأحرفسبعهعنيخرجلاوالكلام

وتأنيث.وتذكيروجمعوتثنيةإفرادمنالأسماءاختلاف-1

وأمر.ومضارعماضمنالأفعالتصريفكااختلاف-2

الأعرابوجوهاختلاف_"

والزيادةبالنقصالاختلاف-4

والتأخيربالتقديم"-5

بالإبدالالأختلاف-6

والإظهاروالتفخيموالزقيقوالإمالةكالفتحاللهجاتاختلاف-7

(؟).ذلكونحووالادغام

امطلاما:ال!عبتثرت41

واستدلواأوجهسبعةعلىالكريمالقرآننزولعلىالعلماءاتفق

علىجبريلأقرأني":قالغىاللهرسولان!كهعباسابنبحديث

شعةإلىانعهىحلىويزيدنىاستزيدهأزلفلمفراجعتهحرف

(2)،،أحرف

فقرأيصلىرجلفدخلالمسجدفي:كنثقلكعببنابىوعن

،فلماصاحبهقراءةسوىفقرأآخردخلثم،عليهأنكرتهاقراءة

ئرأهذاإن:فقلت+فياللهرسولعلىجميعادخلناالصلاةقضينا

فأمرها،صاحبهقراءةسوىفقرأآخر،ودخلعليهأنكرتهاقراءة

إلىأرسلأبىيا:ليفقالشأنهما!بهـهالنبىفحسنفقرأريهصاللهرسول

إلىفرد،أمتيعلىهون:أنإليهفرررتحرفعلىالقرأناقرأأن

إلى،فردأمتيعلىهونأنإليهفرددت،حرفينعلى:اقر(هالثانية

(3)أحرفسبعةعلىاقراهالثالثة

613/؟نالرقمنامهـل:(الرر!انى؟

؟../6القرآنفضانلالفضانذكتاب:البخارىأخرجه(

تمء؟/\الغ!اثرينصلاةتجاب:مسلم""(

ئي(2%24"ا/
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المفمانبالوصم!فالبيانل!ا؟عجاز

تحديدفيفريقينالعلماءانقسم:اتالاصت!

المرادأنأصحابةيرىالأول:الفريقالسبعةبالأحرفالمقصود

السبعةالأحرفمفهومتحديدفيوقالوا،سبعةالعددحققةبالسبعة

منغيرهاعنالقرآنفيوكثرتالقرآنبهانزللهجاتأولغاتأنها

وهذيل:قريث!كثرالتىاللهجاتفمنالأخرىاللهجات

واليمن.وتميموكنانةوهوازنوثقيف

التىاللفظيةالأوجههيالسبعةالأحرفأنيرىالثانيوالفريق

الإعرابفيالاختلافومنهاتعيينهافيواختلفواالقرآنبهانزل

وطلح،طلعأووننشرهاننشزهانحوالكلمةصورةفي،والاختلاف

.والنقصانالزيادةاووالتأخيربالقديمالاختلافأو

السبعة؟القراءاتهىالسبعةالأحرفهل

،وحفظوهالصحابةعلىهأرق!يبنلاعلىنزلالكريمالقرآن

ابوفجمعه!نهالنبيوفاةحتى!اللهرسولعندوكتبصدورهمفي

الله!رسولعليهاجمعهالتيالطريقةعلىمرتبمصحففيبكر

ووزعالإمامللمصحفنسخا!تعفانبنعثمانعهدفيجمعثم

قراءاتيحتملالرسمهذاعلىالكريمالقرآنفكانالأمصارعلى

مشكولاولاالحروفمنقوطأيمعجماالمصتحفيكن،ولممختلفة

وبدأ،القراءةفيالحضرأهلمنغيرهممعالأعراباختلفحتى

بأنالدؤلىالأسودأباالخطاببنعمرفأمراللغةفييظهراللحن

ضبطخىالنحوهذاحنإإلل!رركشلابالكريمالقرآنيضبط

بعدفيماظهرتفقدالقراءاتأماال!خطأنم--!)ا

فيتبدوكانتوإنالسبعةبالأوجهعلاقةلهافليس!ص!+النبي

والزيادةوالضنطوالفكبالتشديدالكلمةبثةفيالاخدفوجوه

وغيرهاوالقصان

العلمهذابأصوللهمخبرةلاممنجماعةطنوقد:شامةأبو!ق

قيكالثيعئاعرالتيهيالسبعةالأئمةهؤلاءقراءةأن

!ءبم2"*
!/*ب*لإل!ه
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المفمانل!سمالرفدنل!الببمكلجازاب

علىءهؤلاءمنواثكلفقراءةأحرفسبعةعلىالقرآنأنزلبقوله

!تمجاهـأشهابنإلىننبامنأخطأولقدالأحرفتلكمنحرف

(؟).ذلك

السبعة،صورالأعرنثيالعلها،8آوإ

:الأدواتنبدبل-1

غلىكوكل":تعالىكقولهالأدواتتبثيلالاختلافاتهذهفمن
97/النمل"الغبينالخقغلىإئكالله

81/التمماء"ؤحجيلأيآدتهؤعضطآدتهجغلى:"ؤتؤطنتعالىوقوول

\،،الشغم!/!غقتباتخالهثؤلآ،،:تعالىوقوله

اد!تواالا-2

الماقىة"رتتةليشاتقغت"قغا:تعالىكقولهوالجمعالإنرادومنها

/67

رسالاتهأورسالتهفتقرأ

؟.الأئبياء/ث،،بئ!قيآل!يمجئنيئط!،،:تعالىوقوله

الكتابأوالكتبفتقرأ

--ص--الننكبرهـالنأنبث-3

""متقغةبتايقملؤلأ":تعالىكقولهوالتأنيثالتذكيرومنها

،8/البفرة

تقل"أولقي"أرق!

،،ت!ناهأوصولهه،،أكقر\آ1/الأنعام"رفهمملتاتوفاه":تعالىولمحوله

ضت*وفحنبكأبتتحقةاءاتاشقربالن!ةصاحت:عبهثابر،؟"الويخز"،آئمرثت
بصصر.فأئ!صاف

:ز*!2"،%)/؟
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العنمانل!الوسمفدالبيانل!ا؟عجاز

الاسئفهاصكتوالخبر-4

علىويترتبوالإخبارالاستفهامأووالإنشاءالخبربينالانتقالومتها

كقولهالمعنىاختلافعنهينشأمماالقراءةنغمةاختلافذلك

وبالخبربالاستفهامفتقرأ44/فصلت""ؤغريئغمىأخ":تعالى

أيضا

إناأبالاستفهامتقرأ67/النمل!خرحوت"ابثااا":تعالىوقوله

اختلافيظهربلتنغيمالنطقواختلافأيضاوبالإخبار؟لمخرجون

الاثنين.بينالمعنى

والتخفيف:التشديد-5

مرةمشددةالكلمةتقرأحيناوالتخفيفالتشديدأيضاذلكومن

المبنىاختلافلأنالأمرينفىالمعنىفيختلفأخرىمرةومخففة

،،ئون!نينوأكأيغا،،:تعالىكقولهالمعنىاختلافعنهينشأ

يكذبونأيضابالتخفيفوتقرأ51/البقرة

وثالتأخبرالنفد-6

ؤ!ذا!ث:ا"تعالىكقولهوالتأخيرالتقديمأيضاذلكومن

اؤتدهتمقثلآلضثعير!ينمسليييرزتف

137/الأنعام"اشئرتحآؤفثم

شركانهم"همأولابقتل"أيضافتقرأ

ات!حنوا-7
":تعالىكقولهوالنيىالنفيبينالتبادلأووالنهىالنفيأضاوقها

:%؟/27ءذمل:

http://www.al-maktabeh.com



المثمانيالرصم!فالبيانصا؟عبماز

Iالبقره39"آلحجيوامخنرغقئشلؤلآ Iل!بالنهىتقرأ"

خ!سج!فيئمثتيرلثؤلآ"8وكن!ك"ئشل"لاوبالنفي"تسأل

لاربالنقىالناجة،لابعدبالعزمتشرك:لافتقرا26/الكهف،،ا3!ا

مرفوعا.الفعلفيكونالنافيةلأبعدتشرك

و!تاالأمر-8
الأجووصيغةالأمرصيغةاوالأمرفعلبينالانتقالايضاومنها

\!لمها!ىة"ئضليهزإثرفقاصيمنوأؤآيحذ":ت!لىكقوله

بكمسراى*او!ختا8"الماضىوبالفعلوا""آتحثالأمربفعلفئقرأ

الإخبار.علىفتحهااوالأمرعلىالخاء

الاصابحوكةاخعلاف-9

":ى!عتكقولهالمعنىاختلاتالإعرابحركةاختلافعنوينشا

خكون،والضببلجر6/الماتة"جبت!تغكلآإلىؤازجقطتم

حجأالمغسوحعلىمعطوفةوبالجرالمغسولعلىمعطوفةبالضب
الخعن.أوالرجلينعلىالمسحبجوازالحكمعها

الإتباحطتوتركه-01

السهمهمتلألتقاءوالتاءوالدالالنونبضمالإتباعالاختلافذلكومن

صلهإ"نباعيخرمنأيضاللساكنينوكسرهنبعدهنمابضمإتباعا

الصح!،اوبالكسرلقدنتقرأ01/الأنعام"آشتالنرئىي!رؤ"تعالى

تحوا!لغاتلاختفابخطقاخدكأيتثمأ:الئغات-اخعركأ11

--.!ث28!
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ندلعنماlالوسم!فالبيانل!عجاز؟ا

9"البقرة"."ؤجتر!ل Aا"بفتح"جبريلأيضاالجيمبفتحوتقرأ

فتقرأ89/البقرة"ا!ل*،وكذلكالهمزمعوالراءالجيم

وبالياءوبالهمزياءغيرمنبالهمز"ا"اميكائل

والمدوالاسهممكتدغار-الا21

والإمالةوالقصروالمدوالإدغامبالإظهاراللغاتفيالتصرفومنها

السابمنعلىوالسكوتالكلمأواخرعلىالوقفعندوالروموالإشمام

"طه/9ىت!وفخلإيثاتنكؤقل":تعالىكقولهالهمزقبل

"اا"موسىو""أتىفيوالإمالةبالفتحتقرأحيث

"القيامه34ليين!يىرلن":تعالىقولهوكذلك

ا"بلى"افيوالإمالةبالفتحتقرأحيث

بهايقعالتىالأوجه(2)السبعةبالأحرفالمرادأنقتيبةابنويرى

وأحرفايدالأواللفظأوالفعلأوالحركةكتغيرالكلماتبينالتغاير

ماعلىأمثلةبتقديمذلكإلىويشيركلمةبدال4أونقصانأوزجادة

مثليقول

صورتهولامعناهيزولولاحركتهتتعيرما-1

إلىيشيروهووالضمبالمفتح"يضارلا":بقولهمثالالهويضرب

282/البقرة"شهيلاؤلآيصسمائضازكأ:ا"ؤلاتعالىكقوله

بالفعلمايتعبر-2

:"فقالواتعالىبقولهويستشهدوالإخارعاءال!أوالطلببالفظويكون

نتمنىأيباثالدعائيالأمربفعلفتقرأاسفارنا"سبأ/9بينباعدربنا

تختيةاي!:القرآنلك!تمايىنخأث1

فى:2/29%ا/؟
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العفمانل!الوسمفدالبيانل!ا؟عج!ؤ

شيلعلىالماضىبالفعلتقرأكماتباعدأنتدعوكأوتباعدأن

لإخبار.ا

اللفظ:ندر-3

تعالى:قولهيننثمرهاأوننشزهااللفظتغيرشواهدومن

""تخقاتك!وقائتم!ت!ئتميهمزقاآتجطامب!ف"ؤآنظز

البقرة/952

"افنضودؤطقح"تعالىكقوله:المخر.لقرببالابدالالتغير-ث

92/الواقعة

العيناوبالحاءوطلح:طلعتقرأ

جديدمعنىإلىالممعنىمعهيخولآخرلفظاللفظاختلافعنفينتج

الصراط،"والسراط"امالك"ويفلذآ!ؤصثل!ر!":تعالىكقوله

كقولهللكلمةالفغانيالرسميحتملهاأوجهوهىوغيرها،،والزراط

تعالى:

8/"المؤمنونغونزهتمؤغفدصلأقتييهثمفتم"ؤآلذين

ذلكيحتملالفغاليوالرسمبالأفراد،ولأمانتيمبالجمع:لأمانلأنهمكعرأ

قرئ91!ش"شقاليتاآتينتجذزتتاققائوأ":تعالىوكقوله

عاء،اكغرضهأمرفعل،وباثمنادىأنهعلىرتنالفظبنصب

.ماضنعلالابتداء،وخعدعلىا"رب"برلمحعبغدرئاوقرئ

اعهما:أص!جال!ايخةشرح.فى(1)المقرئالعباسأبويقول

هثهمنهذاا!وضبعلهنحنإنماذلكمفىفيالنظرمنلحذاق

اثر!مالقرآنعلانزلالتعبالنن!4الحروفبعض!!هوال!راءات

ه"؟.تتجوتال!مي!ةأه!مننحوى،معنمركأانمقرعماربنحص

:،(/30بي/رني
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العثمان!الوسمفدالبياندا؟كل!اؤ

نزلالقرآنأنقىالنبيأخبرالتيالسبعةالحروفأنذلك،وتفسير

اخرىونقصكلمةزيادةأحدهما::ضربينعلىتجرىعليها

مانحو،وذلكأخرىعلىكلمة،وتقديمأخرىفكانكلمة،وإبدال

مواسمفيربكممنفضلاتبتغواأنجناحعليكم:"ليسبعضهمروى

(1).الحج

أصحابتفسيرمن"الحجمواسمفى"احملهانالباخ!ويرى

بنعثمانأحرقهاوقد!هم!النبيعهدفيكتبتالتىالخاصةالمصاحف

نأر!قلابحفظالحقتكفلالذيالإمامالمصحفعلىالناسوجمععفان

9/الحجر"تحعظونتةرؤإئاآلذكرترثتاتخنإتا:فق!ول

وأإليهواحدأحرفايضيفأنإنسانلأييجوزلاولذلك

حركةمنهينتقص

وروموإدغامإظهارمنفيهالقراءاختلف:ماالثانىوالضرب

بتاءوياء،بأخرىحركةوإبدالوشدوتخفيفومد،وقصروإشمام

هوالضربوهذا،المتقاربالاختلافمنذلكأشبهومابفاءوواو

بهذاكثت،المصاحفخطعليهالذيوهوهذازماننافيالمستعمل

نزلالتيالسبعةالحروفمنبعضهيتقرأهاالتيالقراءاتهذاأن

الأمةعليهاجتمعتالذيالمصحفلموافقتهااستعملت(القرآنعليها

(2)المصحفخطلمخالفتهالسبعةالحروفمنسواهاوترك

!3)الجزرىابنعندالسبعةالأوجهاختلاف

تقسيمهخلالمنالسبعةالأوجهفيالاختلافالجزرىابنيقسم

منها:أوجهشعةإلىالقراءات

بأربعة"البخلنحو"والصورةالععنىفيئغيربكالحركاتفي-1

بوجهينويخهمبأوجه

(؟

3)

300234/2طالكويتالتنرمجلى:القرانعلومصمعرفىصليعات

32طالمابق/

أحتمر/32االقراءاتفرولتشر
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العثماندالرسعفيالبيانل!ا؟كلجاز

الباءبفتحأوالخاءوسكونالباءبضمأوالئخلالبخلالتخل:فتقرا

اللغة.فيصحيحةوهىوفتحهاالباءوبخلابضمبخلاوالخاء

يمغتززيهءمنءاذئمقتققى":نحوفقطالمعنىفيالتمر-2

المعنى.معهافيختلفالعكساوالكلماتونصب"م!ا"ةبرفعالبقره373

،"والصراطبسطة-بصطةفىوالسينكالصادالحبروفوتبالهل-3

لا.وال!شراط

42البترة/7،،ثجشيرؤآثيتيزآفيتشطةرؤزاذة،،:تعالىوتوله

"الفهلهحه35ثفشتقيئآلصزطآتافدآ":تعالىوقوول

نحو:والناخههرالنف!ع-4

معالمصارعةياءبفتح11التوبه31"ؤئقتفوتقتقئفون"

الفعلبناءمعوبضمها"الكلمتينإحدىفىللمجهولالفعلبناء

.الأخرىالكلعةفيللمفعؤل

تعالى"قولهفي،أواوصىووصى"انحو:والنقصناناكيطدة-5

132/"القرةؤيغفوبتييهإثرهؤتجآؤؤضى

السبعة:ألىئوفىإنؤالمقالحممة

علىالتخفيفأحرفسبعةعلىالقرآنإنزالمنالحكمةتبدو

ككا!"قتيبةابنيقولتعالىاللهكتابتلاوةوتيسيرالإسلاميةالأمة

كلأي-بلغتهمأمةكليقرئنفيأنبيهأمرأنتعالىاللةتيسيرمن

عين"يريخد"خىعى":صقرأفالهذلي،عادتهمبهجرتوما-قيلة

إعيد"اببسروألموجوهدو!نتوونعلم"أيعلمونيقرأ9"ولأسدىجن

يخهمزلايهمز،والقرشيوالتم!ئيكله،ذلكفىالمضارعةحروف

:!إل32ءلم
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الحثماندالوسمفبندالبئ!!عجاز

معالضمبإشمامالماء"وغيضفهم"اقل":أيخهموأوخ!ا!!

تأقالاوا"مالكالضمهعالدلمثبرا!سو!"ليضملاعتتنلا)رلثلل!ابي!تلا"يخللإ!نصلم

ا!مظثملأ؟"(صعا!ضدح3ليل!سصهـم

!مالغتهعنيزولن!أ.هبىلأءه!،!ؤف!ا!را!!!تا*آي!ضم!ىل!يل!

وعظمت،عليهذلكنشتدال!ألهك!!يب*أل!"!ئلللاهعلطهجوكه

لبهممانوتذتي،طويلةن!لت!ىر!ينقمم!،بعدإلأق!ص!يالو!ي!هض!هلا

اللغاتفىمتنمعالهميجعلأقاه!طوالن!ط!خقهدار!!لع!ع!!

(2).الدينفىعيهمريميكم*!تلن!!هلاى!ال!وضص!*

،،لمفمافد؟هنمالمص!هةصو!صثحوتطه

العغايةالمصاحفأنيرون*والخلمفالبسفصقاله!ر

جامعة،فقطالسبعةالأحرفمنرسمهايحتملهصاعلىه!ت!شنه

ابنويرى-ءابخبيعليجبريلعرضاالتعبا!خطبرةالهصوضمه

العثمايةالمصاحفأنوغيرهماالطحاوىجعفر!أبو!!اله!وكه

هتهأنويرون،السبعةالحروفمنواحدحرفعللى!الألتشمط!صلى

أبىوخلافةئبنالرسولأيامالإسلامصثرفيكانتالهسئيعةاله!ف

نأعغانبقادةالأمةرأتثم،عئمانخلائةمنن!عمثرم!وصدرلي!

بهفأخذت،المسلفنلكلمةجمعاالسبعةمنواحتد!ومفعلل!!صو

(3)الستةالأحرفمنعداهصئا!آا!ت!!ظ

كاتفيموجودةالسبعةالوجوهأوالسبعة1\سلأحرفأؤقالهيللحق!!!!

عفانبنعغان،وأنعليهاومنالأرضالله!سثازقالل!االد!ئتعل!ى

كابخطهاكيالرسموفقالأمصارعلىهعزو!!مص!لا!وسدع

للقرآنالأخيرةللعرضةالموافقالهـسموهو!سيراللليملفا!مصص!ا

شاموتدهوكمائشخهنأمرسهثةتخمانإلمفاللوطمعكص!!!ا!ججم

1!"

أ!-

لمبم

؟*7!1:"،،.المل!واا1!كا%أ؟،يم "ص.صص!صس

؟."!7،،لئي!

21؟1؟"لم+فىا"لهـرثتت!ا:لقصصت
"جم!

:يئ؟/33رب)/نب
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العنمانص،لوصمفل!البيانل!ا؟مكلجاز

فريقمعجعشالرسولعهدفيالوحيكاتبثابتبنزيدالعملبهذا

العظيم.العملهذافيأمرهيتبعونالصحابةمن

ولاالجعمعمتناولفيالموجودالعثمانيالرسمفينظرنافإذا

التيالمشعةالوجوههذكليحتملالرسمأننرىمسلمبيتمنهيخلو

يهدفبسيطااختلاقان!كيالاخاتصكأوأن،الكريمالقرآنبهانزل

ا"لتغيرهذاليناسبدقيقاتغيرامعهيتعرالمعنىكانوإنالتيسيرإلى

ذلكغيوأوصكروفةأومحرمةجهةإلىجهته!عيخرجهولا

الأحرفلذكزالرسميتسعمجفلنرىالاختالفأمورفيولننظر

:ذكضا!،ومنالكربمالقرآنعلبهانزلالتيالسبعة

:وجوهـالإصاباختلاف-؟

28235البقر"شهيلاحؤلآيمبئضازكأؤلآ":تعالىكقوله

كاتبمايضارولا"اوجلعزقوله:الأزهرييقولىوضمهاالراءبفتمح

وهويكثأنإلىعىلهبيضارلاأحدهعا:وجهانلهشهيد"ولا

بالحق،إلايكتبلاأيالكاتبمايضارلا:مظهأنوالآخر،مشغول

و!لك،الإدغامفياللفظانويشوي6بالحقإلاالشاهديئمهدولا

،223/البقرةيؤتدقا"مي"ذيؤتضازلآ":قوله

هاوكالزوجينزعأنوهوتفاعلعلىتضارلايكونأنيجوز

تضار""لائيلهيكونأنويجوز،أخرىمرضعةإلى،فيدفعهمنها

(؟).ترضعةفلاولأبالأملضارلا:معناه

بالتقدبوالتأ!خيرالاختحف-2

\؟التوء/1"خقاغفهؤغداؤئقتفوتقتقئلون:آ"تعالى!لهنلكوض!

وقرئابهمان!بفيوللمفعول،الأولفيلملفاعلبالبناءالفعلقرئ

.صقتونيأخص*1اصجرنيجعننلاالمح!حفورنهمعنجالصوو

ضرر.مادةالعربدنان(؟

سب!4!
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العفمافل!لرسع1فدالبيانل!الإعجاز-

نحو:تامةموافقةالرسمكوافقاللهجاتتباينبنمببالاختلالهكا-3

فيياءهكذارسمتفإنئها9/طهفوستى"اامئ!إلخأتنذؤقل"

.إعجامولاشكلغيرمنياءموسىألفوبقلب،التاءبعدالفعل

والجمع:بالإفرادالكلمةاخلاف-؟

8/المؤمون"غونزقيؤغفلإقتيهتملأ!ا:ينؤآ":تعالىلهكقو

القراءتبنيوافقوالرسم،والإفرادبالجمعولإمانتهمالأماناتهم1لهقرأ

الأنعالتصريف)ختكف-5

9/13ليالأعراف"قثمأضتا!غلقيغ!غونا:اتعالىكقوله

جوانقوالرسم"انوف!ص!"الفعلفيوضمهاالكافبكسرتقرأ

مثكولا.ولامعجمايكنلمالمصحفلأنالشكلويختلفالقراءحن

مقبمة:لهعفةال!واءات

اللغةموانقةأوالرسمموافقةعلىتعتمثلامتنعةشةالقراءةإن

العربيةتوافقالكريمالقرآنفيكثيرةكلماتنرىفإشنابوجهولوالعرية

في11خطف11فكلمةجبنابخبيعنمقولواحدبوجهإلاتقرأولاوالرسم

إلايقرءوالمالقراءولكنيخطف،وخطفتمايخطفخطف:نقولاللغة

المصحفرسميحتملهبماالقراءةكانتفلو"يخطف"الطاءنجفتخ

متبةسنةالقراءةولكن،ذلك!حتملالمصحففرسمبالوجثينلقرؤوها

بئها.يقرءوالمولذلكالغعةالنتةفيالخاءبنهمريخطفتردولم

القراءثنجدهاولموكنممرهاالراءفئح"االرضتاعة"اب!شيجوزأكوكأ

ن!تةالقراءةولكنيحتمها(والرسملغويخاضحيحةأشفافكمرمثوحةإل!

:4كأهـأصصنئي!لدخراش!هـاء!إتهـثهتادثوشئهااك*ثهـاميخجبمعة

الثمخلفقىوجهالأنسثاصكاووالعر-بالخطفبتاح؟زحشاثا!ن%إوو

.51ء؟شخر

3%(ئي:بز/ا-د
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العفطندمع!ولا!فالبيانل!ا؟عجاؤ

قوفيةاخمث"كلمةمنالممضمعلىالقراءأجمععطيةابنيقول

01/آالإفمراءتنننيلأ"ؤترتتةب!فغلقآلثاسغلىيتقراذوقرقتةؤفزءاتا":تعالى

القراءمنواحديقرأ،!لموالفتحوالكسرالضمالميمفيتخوزواللغة

الرئةالقراءاتيحتملوالرسم"!"الميمبضمإلاعشرالأربعة

عةمبولنتمتبعةسنةالقراءةولكنتجيزهاكذلكواللغة

بخملهاقراءةكللصحتالمصحفرسمإلىراجعاالأمركانولو

علىجرىالأمرولكن،العربيةوجوهمنلوجهموافقةدامتماالرسم

لمحارئقرأولو.كظينهعليهلسلافتراءمجالفلا!هالنبيعنوردماإتباع

69/طه"اشجيركتذضتغوأإتضا":تعالىقوله

لجاز"صنع11للفعلىبهمفعولأنهاعلىبالنصب"اكيد("كلمةوقرأ

ذلكوفيمرفوعهإلايقرأهاقارنانرىلمولكننا،يحتملهاوالرسمذللث

ونقولاالرسماحتمالاتوفقولينمتمتبعةسنةالقراءةأنعلىدليل

بوجهولوالعربيةاللغةموافقتها

94القمر"الي!زحذقتة4يثتىعسلئتاإ":وجلعزاللهقولفيتقولما:الأصمعييقول

فيابخصبمنأقوىفيهالرفعأنإلىيذهبسيبويه:المازنيقال

أولى،بالفعلهوشيءهاهتاليسوأنهبالمضمرالفعللاشتغ!العربية

لأن،إتباعالذلكنقرؤهافنحن،النصبإلاالقراءعامةأبتولكن

؟"سنةالقراءة

وأعلثاالخروجيصحلا!حالنبيعنمنقولةمتعةسنةفالقراءاتإذن

لثاجأتلملماصاإالمصحفورسمالعربيةوافقتلوحتىفيهاالابتداع

جي.النننبشدعن

3/آبجعءالزأخاس(؟

(/(رب3"إ%ا(ء
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لدلعنما1الوصمفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

الممهبقضبط!

الفيلبط:مفهوم

حفظهأحكمالكنابوضبط،الأشباءحفظفيالغابةبلوغ:!ةالضعط

الأشك!.عنهيزيلبما

حركةعلىللدلالةالحرتتلحقمخصوصةعلامات:اثصطهلضط

الخ..شداوتنوينأومداوسكوناومخصوصة

والالتباسالإشكالإزالةايالشكلبمعنىوهو

المصحف:نقط

حركاتمنللحرفيعرضماعلىدالمةعلامات:وضعالمصحفنقط

قنممين:ويقسم

منللحرفيعرضماعلىتدلنقاطوهووضع:اتعراب-أ

حركات

غيرهعنلتميزهتحتهاوالحرففوقتوضعنقاطوهي:إعجام"ا-ب

.والثاءوالظاءوابخونوالاءكالياء

،.؟المصح!ط!نبدأمتل

كانذلكورغم،مشكولةولامنقوطةغيرالمصاحفكانت

علاماتوضعأونقطبغيرقراءتهافيصعوبةيجدونلاالمنملمون

شفاهةويحفظوخهار!يابخبيعنالقراءةيتلقونكانوالأتثم،ابخت!كل

وأنقاطوضعإلىيحتاجوافلمنقية،ونطرتهمصحيحةسلمتهم،وكانت

اللسانفيواللحنالخلطوثث،بالعجمالعرباختلطغدماولكنشكل

لاخىالفروقوإعجامالمصحفشكلإدءماسةالحاجةبتالعربي

اثريم.القرآنتراءةفيوالخطأاللحنيحسث

:عجا!؟ا9النقطألهدلهباب

:ئالالأشارفالقأنسمبنمحص!عثس"4ظتحظهـا-اصأتر-!ص

إلولءد!.معاويةكئث:القبىل!اص:!العرمةأشوهـخاتأق،أض!تبرو

../؟فىrVمل*إل*
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لدثمانل!ا!صلوافل!نل!البيازعجا؟ا

ة1زياإلىفردهيلحنفوجدهكلمةعليهقدم،فلماابنهاللهعبيديطلبزياد

يضيع؟اللهعبيد:أمئلويقول،فيهيلومهكتاباإليهوكتت

،إنالأسودابايا:د!ـه69تالدؤليالأسودابىإلىزيادفبعث

وضعتفلوالعربالمسولمنوتجسدثكثرتقد-الأعاجم-الحمراءهذه،

تعالى؟اللهكتاببهويعربونكلامهمالناسبهيصلحشينا

أبىطريقفى:أقعدلهفملرجلازيادقوجه،ذلكالأسودأبوفأبى

ذلك،ففعل،فيهاللحنوتعمد،القرآنمنشينافاقرأمربكفإذا،الأسود

آلتهمفن1"ؤاذ:فق!صوتهالرجلرفعالأسودأبوبهمرفلما

آثضثريمين!منبرتيرئآلتةلا!تيرالنماآآلحتيتؤتملئاسيىآلىإؤزشويه!

3/التوبه2،0وجورسموله

اللهوجهعز:!قوالأسودأبوذلكفاستعظم"رسوله"كلمةبجروقرأ

أبخك،قدهذايا:فق!زيادإلىفورهمنرجعثم،رسولهمنيبرأوأن

رجلا،ثلاثينإلىفابعثالقرآنبإعرابأبدأأنورأيت،سألتماإلى

م!ئميختاريزللمثمعشرةالأسودأبومهم،فاختارزيادفأحضرهم

،وصبغايخالفالمصحفخذفقال،القيسبخدرجلامناختارحتى

اهئ!قمضوإذاالحرففوقواحدةفانقطشغتيفتحت،فإنالمدادلون

أسفلهفيالنقطةفاجعلكسرت!اوإذا،الحرفجانبإلىالنقطةفاجعل

خىالمصحففابتدأنقطتينفانقطغةالحركاتهذهمنشيناأثبتفإذا

؟.أتمه

فأدخل5170تأحمدبنالخليلجاءحتىالجهدهذهوظل

مطوحة؟صجرةألفاالدخ"علامةفجعلالمصحفنقطعلىالخميات

صيرةواوالضمةعلامةوجعل،ألفمنهاتولدأشبعتإذاالفتحةلأن

4//الح!ماكأاكعمروأفيس(!

(/(رب38-ا/؟
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العثمانل!الوسمفل!البيانبا؟عجاز

وعلامة،الشينرأسالشديدعلامةوجعلصينرةياءالكسرة،وعلامة

؟الخاءرأشنوك!نلا

كالباءالمشابئهةالحروفبينتفصلالتيالنقط:.وهيا؟!كلجا!نقعط

يحيىعملىمنفهذاوغيرهاوالظاءوالطاءوالخاءوالجيموالثاءوالتاء

الحجاجالعملبهذاكلفهماوقد059تعاصمبنونصر،59.يعمرتبن

مروانبنالملكعبدمنبتكليفالعراقأميرالثقفييوسفبن

13ت r.هـ

هذه،وكتبتبينياللتميينالرسمفيالمتشابهةالحروفنجتقطقاماوقد

مخالفايكونحتىالمصحفبهكتبالذيالمدادلونلونهبعدادالقط

(2).الدؤليالأسودأبىلنقط

أ!د-+!!عط!سء أآ
!ثثبق

ين

؟"،2/؟"االتزتحهأ!3ءر!إت-*إل"ا:التء!صتأ

لمAY،،،رتج!ح11

:/،/39؟براحد
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العثماندالولهعمفدالبيان!ا؟كلجاؤ

ظيخالفبيألهامالقرآقوسم

أميا:النبيكونمنالحكمة

لحكمةعليهالوحينزولقبليكتبولايقرألاأمياالنبيكانلقد

منقثلهءمنتثفوأكنمتؤقا":تعالىقولهيوضحهاعظيمة

sو

زتاقيقئإدايتجييثتخطةرؤلآيمتنب

48/العنكبوت"اتمتطلوتآ

مذكورإنهاوقالواليهودمنالمبطلونلشككلأنباأوقارئاكانفلو

القرآنهذاكتبالذيهوإشهبعضهمولقال،أميأنهالتوراةفيعندنا

الحيهمباككرالأمعبهذايةنيأنتعالىاللهحكمةفاقتضتعندهمن

والأباطيلتهاماتالاعنمنزهاويكونتعالىالث!عندمن

والكتابة؟القراءة!النبيتعلمهل

السماءاتصالأولإننقولالسؤالهذاعننجيبأنقبل

آتزأاا:تعالىقولهفي"اقرا"بكلمةكانالوحيابتداءوأنبالأرض

السماءمناتصالأولفكان1/العلق"صققآللأىزيذيآشو

وأنخميل!النبيصقرأأنبعجيبفلشوبقدرتهربكباسماقرأمج!بالنبي

وكلكالمتعلمنأعلاميفوقوأنبالقلمعلمالذيتعالىاللهبقدرةيعلم

قائلا:عليهالعظمةئعمهإياهمذكراوتعالىسبحانهالحقخاطبه

ش!تتتمقاؤغقغثةضس!جلآؤآتيهتنتغقحثآلئة"ؤاتزل

ي*!/،-*/*
طب*لم*5/ر9بي
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العفماندسمالرفدنل!الببا؟مكلجاؤ

\؟3/النساءغق!تذغطيضا"آلفهقضلؤكأتتغقئم

النعص!لا،عليهوأتمقينبيهوتعغئلهحسبحانهعلموبذلك

للتمرية.معلمخيروسلبمعليه!دذصفيىفكانن!كاوأكمل

يدهبخطالمكتوبةالرسائلوإرسلبالظمالكنابةتعلمعنأما

للوحيكابلهسكارحيثذلكيثبتفلموسلمعليهاللهصلى

كألكوظلفضلهمناللهعلمهبصأكتبوهمايراجعوكانوالرسائل

عليغيمليفكان،وأمانتهصدقهفيللشكمج!هناكيكونلاحتى

أصحابهويراجعصلاتهفيالقرآنويتلوكتبوهماويراجعالوحي

فيالأخيرةالعرضةوفقمراجعتهوتمتكاملاالقرآنكثحتى

وسلم.عيهاللةصلىالنبيحياةمنالأخيرالعام

كف؟مايراجعق!دن!النبيكاقهل

الوحيمنكتوهفيماالصحابةيراجعوسلمعليهاللهصلىكان

راجعخىكذلكوظل،السورةمنموضعهافىآيةكليرىحتى

علل!جبريلمراجعةعلى!ىهت!يحمنالأخيرالعامفىمرتينالقرآن

صت!النبىأمامالتوقيفىبرسمهالقرآنبىسحفقدولذلك،النملام

للقرآنمثونينتعالىاللهلكتابحافظينفكانواعليهوأترهموارتضاه

النخيل،وسعفوحجارةورقاعجلودمنللكتابةالأوليةالموادعلى

الذيالوقدىالرتبوحسبسورهخممبالكريمالقرآنمرتبن

.هع!رمجالتبيعلهأقرهم

النبييبأنقولناتدعمقضيةإلىالإشارةضرورةالناحثويرى

ماتعالىاللهعلمهأنبعدالكريمالقرآنمنكتبمابنفسهيراجعكان

الصحاشةخطهمايمحوالحدينيةصغفيإتضرأ!ناهشقد،جعلميكنلم

ابخىبوبخنناجةمنمكةوأهلئريشلننالصلحمعاهدةبخودمن

رنسولكسحمسكابة؟لفاراجرصتلمختأخرىجيةسن"صحا:ءبءب

الصحاشهوكاناللهنجاهـعبصمحمدمروبمبيرفيث-انم!أهاالط!

:/(%؟.1/)رب؟
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العفماندالوسمفدالبيان!ا؟عجاؤ

ديننا؟فيالدنيةنرضنىكيفويقولونذلكيعارضون

السبثة:بالأمحرفيوعلاقت!االسبثةقالقرا،1

عنأبانفقدالسبعةالأحرفهيالسبعةالقراءاتأنيعتقدمن

هم:الننبةالقراءهؤلاءلأن،إدراكهقلةعنالنقابوكشف،جهله

الحن!منوأبوونانعوحمزةعمرو،وأبووعاصمكثيروابنعامرابن

الكساني.

الأحرف!صابخبيذكرحينولدواقديكونوالمالسبعةالقراءوهؤلاء

شعةعليءالقرآنأنزلمجكد"االنبيحديثأنذلكمعنىفهل،السبعة

هؤلاءظثرأنإلىالواقععنوبيداالفائدةمنعارياكانأحرف

(؟)؟الحديثمنإذنالصحابةفهموماذا،القراء

؟ققرا،1سجأملغاقسجمىهل

يقها،كلهاالعربلغاتعلىالقرآنفيلغاتسبعهيقيل

أوتىقدوكان،منئهاشيئايجثللم!ىاللهرسوللأن,ونزارها

أوجه،شعةالواحدالحرففييكونأنمعناهوليس،الكلمجوامع

قريتول،بلغةفبعضهالقرآنفيمتفرقةالسبعاللغاتهذهولكن

،ق!الم!بلغة،وبعضههوازنبلغة،وبعضههذيلبلغةوبعضه

ا":قولهوهوأوجهبسبعةقرئقدماالقرآنفيأنعلى:الخطابي

تزتغغذاقغتاآزلهيمفة":،وقوله06/المائدة"آلطغوتؤغتذ

ق!لبتةعغانإنالقاسمعبيدأبووق!12/"يولمرفؤيقغت

ناكةءوزيدأنتماختلدمما":المصحفينسخونكانواالذينالوحي

لمحولمعنىيتمةالطبابنالقاضىبوق!،بلغتهمنزلفإنهقريشبلغة

دلالةخقمولحوأكرهمعظمهيريد!ث!يرقبلساننزلفإنه:عثمان

كئكلاتنمه،إذنقطلمحريتتبلغةمنزكبأنسرهالقرآنأنعلىقاطعة

/آالقراءاتصوءضالمغىةالخطيبحعدهست

:ىف(مل:2،!رب:
+فىب
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المفمانل!الرسمفل!البياندا؟عجافي

!لتةا!إاا:تعالىاللهقلوقد،قريشلغةخلافهيوحروف

منزلأنهعلفيدل،وهذاقرشيايقلولم3/الرحرف"ا!رغا!؟ءزف

(9).العربلسانبجميع

،،الأخرىاقيراءمنللصوابأقربالرأيهذاأنالباحثويرى

الخلفاءعثدقكولأالنبيأياممعروفةتكنلمالقرآنيةالقراءاتلأن

قريشلغةجمعتالتيالعرببلغةنزلالكريمالقرآن،وأنالراشدين

المجاورة،وبالألمحطارالمختلفةبالقبائلاحتكاكهابسببمفرداتهامعظم

،فكانثوالصيفالشتاءورحلة،ج!لاومواسمالتجارةطريقعن

لغتافيكلهذلل!انصهرحتىالأخرىالمقبانللغاتمنتأخذقريتول

مفرداتها.منوأصبح

معالقراءةوفقالمعنىتويخهعلىتقغدالقراءاتكاشتفإذا

ليسذلكفإنبوجهولوالرسمتوافقاحتمالاتأوالرسماختلاف

القرآنعلهانزلالتيالنمبعةالأحرفهيالقراءاتأنعلىدلل!

لهجاتها-أي-العرئبمالغاتكلمنالقرآنفيجاءن!لو،الكريم

الكريمالقرآنظا!لأمنكثيرعليهاذكرمتمهورةلغاتنسبعثهوساث

علييايحكمظاهرةتشكلولابهايعتدنشةتشكللااللهجاتوباقي،

!لتةا!إ":تعالىقالالعرببلغاتالقرآننزل،ونذلكبالنيادة

3/ا،الزحرفغريحاتا،قزخ

مختلفةبلغاتالمعنىعنالعيرالكريممالقرآنفيوشرى

أعلمبختماغادر:ابنيقولابتدأقريت!تتمقاهافطر":انحو

:أناأحدهثما،نقالبخرفىأعرايانإلىاخضمحتىتخركمعح

د+/2آ2أصأكالأ!"91،1ة،. "رايخر!رر!للك!ـهط!""!

(ام/4!س")مل*
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العفماندالوسمفل!البياندا؟!كجاز

ا!اطرلعالى:اقولهموضنعحلننذففهمتعباسابن،قالفطرتئها

؟1/ا،الشورىؤآيلأزضيىلشغؤبآ

و!متاؤتينا!رخ!ازتتا،،:تعالىقولهمعنىأعرفكنتوما

89/الأعراف"يآلخثي

تع!":لزوجياتقول-حمتنملكبنت-يزنذيبنتسمعتحتى

(؟).أحاكمكأىأفاتحك

الممهعقويههممحولالشب!اقفىو،

المصحف:جؤلمحنبوقوعء*دعأ-1

،ورجلالقراءةفيالصوابترك:،واللحانيةواللحانةواللخناللخن

(2)اللحنكثير:المحكموفى،:يخطئولحنةولحانةلحانلاحن

!ث:كهيقولالذيبخيربنسعيدحديثمنالمغرضوناتحذوقد

"و11ؤآققيمينا"وؤآلصخئون"ا:الحنأحرفأربعةالقرآن

!؟لنإن"،و"1.المنافقون"آ!جنمنوكنؤآقآضذف

63/هط"تشجرلن

قاذوأؤآلذيفءاقئوأآلذهمتإدطتعالىقولهإلىيشيروهو

69،،المائدةؤآلتتهرىؤآلضئون

بم"،،/\ار+إئقركاإع"9ىلائبلممع:افقزصبى!(؟

شسماتسبلأانعرتث(2

:لإ)"،ء/،لأ:
ة/!ء-*
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العفمان!الرسمفدندالببا؟عجاذ

216،،النساءةو!رلآثمؤئوئؤآلضقؤة!اآؤآفقيجينتعالىوقوله

ضذئقا2قيرييمااتجليإقياخزتيئتؤلأزلتقيفوك":تعالىوترله

51المنافقون"

63/هط"تشجرنيقذالبإن":تعالىوقوله

!ظرةإليهاوينظرونالآياتسياقاختلافمواطنإلىيثينرونوهم

الصخابةأنويزعمونخطأبهاكلماتبهاإنويقولونشكلةسطجة

لاالذينالشكتننإلابهيقوللاوهذاويقرونهالخطاهذايعرفونكانوا

الصوابإلىلاهتدواآيلألهتدبروا،ولوآيلألهيتدبرونولاالقرآنيتأملون

كتابةمنانتهواغدماللصحابةعفانبنعثمابىقولأنولفهموا

العربنشميمهلحنمنشينافيهوأجملتم،أرىأحسنتمقد:!قفالمصحف

بألسنتها)؟(

لمالإسناد،وهوضعصالروايةهذهفيجاءماأنالاحثويلاحظ

رجلإلىالقولهذامثلينمندأنينبغيولا،عفانبنسئهغانعنيصح

واجتماع،خعالىاللهكتابعلىوالحرصوالصلاحبالتقوىمعروف

فسادارأىأنهعليهيدعىفكيف:الأنباريابقيقولالحقعلىالأمة

ه!الاسخينمنالواقعالخلافويرفعيكتبماعلىيوقفوهوفأمضاه

(2)("وتخليدهالصوابإثباتويلزمهمبالحق،يحكم

ؤآ!ووين":يقرأكانإنه:وقولهمجليربنسعيدعلىانخراؤهموأما

يرادلحنكلمةفان.الكتابلحنصنهوويقولون1آ2النن!اء"اآلضقؤةج

بنعمرعن،روفالقراءةوجوهمنصحيحونجهوهووالقراءةاللغة!ا

"،أنجيئلغة،،يعنىأبيئئحنمنكثيرعنلنرمخب:"إتاقالأتءاصخحنات

32/أنسصاص"وث1!دني:طلأنم!حف(؟

32/د\فاق؟فصت"مف\،ف-*اا

:ز(مل4ء"/)/
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العثيماندلوسما!ف!نالبياؤعجا؟ا

":تعالىقولهجاءوعلهقراءتهووجهالقوللغةالقولولحن

03"محمدتقؤليحآقخننفيؤتتغيرقتهؤ

والتقثيرالمدحسبيل"آ؟-ووين".لحلىكلمةنصبأنالباحثويرى

لغةفيوردوقدالقراءاتفيمشهوروجهوهوالصلاةالمقيمينأخص

كقولوالوصفالعطفتكرارعندالمدحعلىتئصبفالعزفيالعرب

الشاعز:

الخزروآفةألعدأةسمهمألذينقومييبعدنلا

الأرزمعاقدوالطيبينمعتركبكلألنازلون

الشاعر:وقول

المزدحمفيالكتيبةوليمبالفماموأبنالقرمالملكإلى

الفخيموذأتالصليلبذأتالأموزئغغحينألرأ.ئيوذأ

11رضنئونؤآ":تعالىقولهفيوالخطأاللحنادعاؤهمأما

الصال!وحكم،محذوفوالخبرءاف!بالاعلىبالرفعآفالقراءةالمائدة/9

مثلالعرفيلغةشيجاءوف،كذلكحكمهموالصابئونأوجديدحكملثم

الشاعركقولذلث

شقاقفيبقينامابغاةوأنتمأنافاعلموأوإلا

التنهماعر:لمحولأيضاقهوكذلكأنتمبغاةأنافاعمواوالتقدير

لغريببهاوقيارفانىرحلهبالمدنيةأمسىيكفمن

لغريبكذلكقياوفرسهةغريبأنهالشاعرأرادحيث

!ينتؤأضذهقآ11:صعالىقولهفياللحنهمعاؤاتواما

(،،رب4"إ/)،؟
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العثماندصمالوفل!البيانل!أ؟عجاز

الطلب،جوابفيمجزومفهوأكن"بجزم1.المنافقون"اآ!يمن

!":تعالىقولهومثلهأكنأخرتنيإنوالتقديرالعربلغةفيكيروهو

أما،151/الأنعام"غقثتممث!ثزخزتمقاأثلتغاتؤأفل

63/طه"ل!شاجزانفذانإدق":تعالىقولهفيا؟لمحنوادعاؤهمهمانخراؤ

نافعبهاقرأمتواترةقراءةوهى

(1)"وخلفويعقوبجعفروأبوالكسانيوحمزةبكروأبوعامروابن

وجراونصبارفعاالألفالمثنىيلزمحيثالعربلغةشىرصيدولها

الشاعر:قولهوعليه

وفاهالناعيناهالينياواهااها9ثملسلمىوأها

أباهابهيرضىبثمنرجلاهامنالتلخالوموضع

غايتاهاالمجدفيبلغاقدأباهاأباأباهاإن

(2)بعكبنالحارثبنىلغةوهى

الكمات:بعضريعمفيبالخطأالإدكاو-2

تعالى:قولهفيعباسابنعنيروى

أنهالنور/72"اؤت!يغوأتشتآي!وأخف"ا

(3)تستأذنواحتىوالصوابأخطأالكاتبماإن:قال

كلفي!يللتىملازماكانأنهيرىعباسابنلحياةالغتعإن

لهكانوقد!!+الرسولعنشيءكليسجلأنعلىحريصاوكانحياشه

03؟،ملالقمرفضا*ء(اتحاف:

\"21/لم!نال*ت!مو؟يثرح

ص2-،،،!أ--فإا-ا!،-!.":أ--21!إئر

74/ألم:ببر*،
نيب.
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العنماندالرسمفدالبيانل!ا؟عجاؤ

الرسول!مننمممعهام!مككتهعليهالقرآنيراجعكانخاصمصحف

حتىالكلماتجعضتثنميرالمصحفجوانبعلىيسجلكالصحابةوكان

كلوأحرقالأمصارعلىعه3-93المصحفونسخنحهتةعنمانعهدجاء

تفنميرالمصحفجوانثعلىعباسابنكتبفربماالصحابةمصاحف

القرآنمنأنهاعلىمنهالمقربينالمسلمينبعضفقرأهاالكلماتبعض

منه.ليستوهى

يملكمن:تستأذ:وافق!"اتشتأيشوافسر"عباسابنأنالثانيالأمر

(1)البيوتأصحابيعنىأصحابهامنالإذن

ومثلإليهايلدتلاولذلكالمصحفرسمتخالفشاذةروايةوهذه

العلمفيلمكانتهوذلك،عباسابنعلىآخراكراءالافتراءهذا

حيثبراءمنهوهوعليهالوضعكثرعلفاللةرسولعنوالنقل

قرأها31/الرعد11آمئواالثتينييأسأفلحثم"اقرأأنهعنهيروون

كتبهاالكاتبأظنفقالى"اييأس:ا"المصحففيله:إنئهافقيل"يتبين"ا

ناعس.وهو

القرآنوترجمانالأمةحبرعلىواضحالهراءهذاأنوالحققة

فنمر،وقدصحيحةغيرالقثورالدرفيالمذكورةوالروايةالكريم

(2)الأزرقبنناعمسائلفي"ايعلم"بمعنى"ييآس"اغهتعباسابن

الشاعر:نجقولواستتمهدهوازنلغةعلىأنثاوألحت

زهدمفارسأبنأنىتيأسوأألميأسروننىأذبالشعبلهمأقول

!أبخ!كحهدفقئنظق!ضصلر!لأك!ليئ!

3آ/ئأخهشاا(؟

2"/،د!د،أنخحصمهاسبثفاس10اشفح!صقي//.-ة-!!!ساب!غداكعربحءالهتر1بانفرا!غرب(تثنر!

/،كأ:9،4"*،:
*-،،ئي9
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المفمانل!الوسمفدالبياندا؟عجاؤ

الثفماثيمش!لافيالإعباؤالبلأيخأوجوه

النقصانأوبالزيادةالكلمةرسمفيتجيرأي(نإلىنشيرأنيخبما

نأيجبالفمانيالرسمفياختلاف،فكلالمعنىفيتغييريتبعهأنلابد

وسوف،التغييرهذاوراءالتيالحكمةإلىنهتديحتىمتأملينأمامهنقف

التوفيقاللهقش!تعالىلثهالنيةإخلاصقدرعلىالفكرةللباحثتتضح

داثم!لاو

الألق:ة?أولإزلا

كلفيولهاأخرهاأووسطهاأوالكلمةأولفيزاندةالألفتأتى

بهاللهفتحبمالبذيكليعيهأنيجبدلاليإعجاففيهئزادموطن
!

87يوسف،،آدئل!زؤ!منتألشوأؤلآ،،:تعالىقولهشفىجاعليه

الوجودفيأشدالمؤخرأنعلىتنبيهاالألف:زيدتالننوطىيقول

وانتظارالصبرلأنالألفزيدتذلكوعلى(1)لفظاعليهالمقدممن

الصبربعدإلاالوجودفيلكونلاوالإياس،الإياسمنأخفالفرج

والائظار.

وألهواقأحيا،

،فييداف!مالاعلىلتدلوورتالياءبعدالألفذكرأحياءكلمةفي

علىيدلاكيالصوتامتدادخلالمندقيقاتصويراالمقىتصور

كلهالكريمالقرآنفيذكرتوف،بهاالإنسانوتعلق،الحياهامتداد

الألفبذكر

الحياةوزوال،وتبيرهالإنسانبانكماشيوحىوهوالموتأما

مكانهاوذكر"امحذوفة"أمواتكلمةفيالألفجاءتفقدوانثامها

تعالىيقولوالموتبالسكينةتوحيوهىغليهافلخجريةألف

2"،-،/\آنالترعهاهـم-دت!أ"92الم1

!ط*/*ذة،بر!
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!بفى8

http://www.al-maktabeh.com



العثمان!الوسم!فنل!الببعجاز؟ا

لأؤليهناختآبرتلأقؤلمحئماآدئهشيلإفيئقتللضنتقوئوأؤلا"ا

؟ء4البقرة"قشعروتص"،ء

4كاج4ءصص22!لهوص"صءص

مجنذاختاختلامؤتاالئهشييليفيقيلواالذينتحض!قؤلا"ا

ؤلآآلأختآءقشتوى1،ؤقا691عمرانآل1،ئززفونزئهؤ

ج+4"
22فاطر11لمحتمؤلاا

أويكم-سأيلكم
ا"أرصكثمهكذا"واحدمرةفرعونلسانعلىأريكمكلمةوردت

بعدالواوبزيادةؤليفيصورأ"الصورةبهذهسأريكمكلمةووردت

زاذشأؤبي!صخ!ضجاحيأوأفذتأقؤقكمزؤأ":تعا!ىقولهوفىالألف

41ءعرافلأا،،لقنيهمقينآ

قلآاتيئغشأؤليي!نئمغخليمنآلإن!ن:"خليئتعا!ىوقوله

37ءا!أل،،قششغجفولمحب

قولهفىبالطجيةبصورتياأريكمجاءتلمحرعونلسانعلىجاءتفلما

تعالئ:

آلزشالي"شييلإلأآفدي!صؤقآآزىقآإلأأك!يرأقآلهزغؤدنماقاك11

ال!محتعهـثخثفتهث!نع!ا1عونخرخوق!ةنش*؟ا."-و2هـ .انجثتحاسلداا1إ9"1-

""اإستهذب،آ!اتوالت!ة!ثأنماخثئص4،بلغمي!ثكلاحنهميكةزثر-ئيتحجبروإ!

%!أ؟ح"*لم)ث"-
*!+ني9ء
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العثمان!مالوسفدالبياندا؟مكلجاز

ة1زيايتحققحتىالمبنىزيادةمنلابدكان،ولذلكمحدودةفنهرفهي

سيريئهاالتيالخالققدرةعظمةفيعرفون،القرآنيتدبرونلقومالمعنى

ومدالمنمتقبلفيوالحدوثوالتجددالاستمرارعلىتدلفالسينلخلقه

مخئداقاالعصوركلفيوالمعجزاتالآياتتجددباستمراريوحىالواو

!تينختئانف!ييثمقفئآلأقاقيفيءاتيتاشئيريهؤ"اتعالىلقوله

ةonفصلت،،آلحقاثةتهتم

عامها-ررميكاأ

وسطةألفبدونمرة78""اصحابكلمةالكريمالقرآنفيوردت
يكونوكذلكوالتماسكوالالتقاءالتقاربعلىدلميلالألفوحذف

تعالى:كقولهمتحابينمتآل!ينمتلازمينمتماسكينصاحنهمعالصاحب

نحوهاوفيهنرالأيكةوأصحابالججم،،وأصحابثختهآام!مخضأ

غء
39ا"البقرةخيذونلهتهافثمآلثاليأ!مثاؤتيلث"

محط

82البقرة"خيذوتلهتهافتمآتختةآضخحثا؟لحك"(

التساء74"اصلشتسبآ!ستأتغتآكضاتقغنهئمأؤ"ا

الكريمة،الآيةسياقحسبالنارأوالجنةفيبالخلودتوحيوهى

الرسمجاءوقدبينهمافاصلفلابيدهآخذلصاخهملاصقنالصاحب

وصابخه.الصاحببينوالرابطالالضاقمدىعلىفيلالقرآني

أتتصابخة،وكلمةمرات8المدبألفوردتفقدصاحبكلمةأما

وصاخهالصاحببينوالالتصاقوالتمانسكالرابطعلىلكلالةمدفيون

!4!!اكا":شعالىقولهصالكئهفرةسوفيصابخهكلمةأما

15%الأ:ر*/:
ب/+
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لمفمانل!'الرس!فدالبيانل!عجاز؟ا

الصاحبأنلتؤكدوسطةألفبدونجاءت34الكهف"وت!الإزةؤفؤ

لهمخلصريخرأنهعلمولكنهلهودهفىمخلصالهوفياصاحبهيظنكان

علمفلماالصداقةوليسالمنفعةتبادلعلىقائمةكانتبينهماالعلاقةوأن

الرجلن،بينالأنفص!ليؤكدالقرآنيالرسمتغيربصاحبهعلاقتهالرجل

فتفرق!الدن!الرلدوالآخرالأخرةلرلدفالأول،غايلهمنهمافلكل

الانفص!هذاموضحاللآيةالقرآنيالرسمفكانالمقاصد،وتباينتالقلوب

أ!زترت!اليزةؤفؤرجئة!ار4!لقا":تعالىقولهفيالألفبذكر.

37"الكهفزخلأشؤنكئنمئطقهمجنئثمئرالمجيمامنخققكيآلؤى

سورةفيتعالىقولهنرىمجفالنبيعنالقرآنيالتعبيرفىالنظرأمعناوإذا

النجم112غؤىؤقاضاجحكؤضلئقا،،:النجم

46سبأ،،جئممنيضاجيكوقا،،:تعالىوقوله

22الكوير،،يقخئوديماضاجئكوؤقا،،:تعالىوقوله

ن!ماحرإنهعنهوقالغنالتبيحقفيتحدثلمنخطابتا!آلاوهذه

أنهموضحاوتعالىسئحانهالحقفخاطبهممجنونأوكاهنأوشاعرأو

جاءتصابخكمكلمةص؟ذوغدمامجنوناولاكاهناولاشاعرأليس

كالمحرورفهمنبهموبينالقومبينالانفصالعلىلتدلالفاصلةبالألف

ا!عهاللهفردوغيرهاوابختمعروالسحربالجنون!هراتهعوهولذلك

الاطل.الاتهام

جاء!االنبيمعالمؤ!ئن!حعنوتعالىسبحانهالحقتحدتوعدما

ائمكلحئةووانقلمواتوالواؤمعلسررلتدلألفبدون"اصتجئكئم"كر1

.خعالي!تبنب--.ص!حمصاحلهمحروبينمالفزلبنوالآلف17*لضاق

39تلمالأ:ر*/:
لمب+
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العفماند.لهعملرlفدالبيانل!ا؟كلجاز

وعندما4."التوبةقغتاآدتةإتتخرنلآيضجيهءيفولإذ"ا

علىللدلالةالصاحبةعليهاأطلقالزوجةعنوتعالىسبحانهالحقتحثث

عنمعبراالقرآنىالرسمجاءولذلكوالمحبةوالرحمةوالتآلفالترابط

فلكعلىللدلالةالألففحذفتوزوجتهالرجلبينوالالتصاقالقرب

ؤضجتيهء"وقوله6rعبس2"ؤتييه4ءؤ!تت":نحو

12،،المعارجيخيهؤأ

أليل-أل!

قولهفييدجمعوهى،الياءمحذوفةمرتينالكريمالقرآنفيوردت

تعالى:
رو

19دالأعراف"اتتطشونتدآفثم!أيهآتغشونأزخلتهتمآ"

ء

17ص"لمحثؤاأرئة!تل!آلأاذذؤراذتاغثذذكزؤآ"":تعالىوقود

تعالى:قولهفيمنتصفهافيالياءالذارياتسورةفيثالثةمرةوردت

47الذاريات11تفوييسغونتاؤإتيل!يآتتتتقاءلشغآؤآ"

قوةعنتتحدثأيد،الأيدا"11كلمةأننجثالكريمةالآياتتبرناوإذا

قوتهتقارنلمحلاالكثيرقدم،وانضعيفاخلقالإنسا!لأنضعيفةبترية

،،!آرررتتيتقاؤآلشتآء،،تعالىقولهفي،أماوجلعزالخالقبقوة

جاء،ولذلكوعظمتهتعالىاللهفرةمطلقعنلهتحدت74/اكاريات

بناءعظمةمبيناتعالىقالىوكلكالمعىلزيادةالمبنىفيالاختلاف

21،عاتا،النازنتاغاالمنخاءأبمخففآأشندآآنننم،،:إنشانثاومناخةاب!وفضالهـمماء

ا"لأثي،منالوجودفيتبالتهأحهت"اوه!ءالنهـماءنجيانجيتآادثئ!

ء/2ول:!جمل*مل1:--
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دنا!فعلاالوسمفدالبيانل!ا؟كلجاز

فيالملأوصإدراكفىأظربمعنىاللفظةلاختصاصالياءفزيدت

لآ11!اتآ!إين"حرفينفيالهمزةبعدزيدت،وكذلكالوجود

بهمقطوعموتهلأنوذلك3"الأنبياء"امبأقإئن"و"441عمران

لهجوابهوالتمرطعلىترتبمابه،ولامقطوعايكونلا،والشرط

أهما":فتقثيرهالحهتعنرجوعه،ولاغيرهخلودمنهيلزملاموته،لأن

وابخوريللإنكار،والمقىوالربطللاشفهاممت؟فالل!ظإنالخاكون

(؟)اللفظفي،الاطنللفثمالظاهرالمعنىهذالخصوصالياءفزيدت

إطثام
سورةفبالأحرفكاملةمرتانقهامراتثلاثالقرآنفيوردت

89الماتة11ني!نصكغمتزةإظغائمق!!رئةر"ا:تعالىقولهفيالماندة

ييمحتنقإظغائمقشتجغالؤقضن:ا"تعالىقولهفيالمجادلةسورةوفى

ا!حؤ!11نختبتالفبدونالل!سورةفيووردت4المجادلة"ام!كيتا

\4اللإ"اق!غتهىليتؤمريخاإظعؤآؤا":تعالىقوله"افى

الغمملمعلفواخةكفاراثعنتتحدثوالايةالأولىفالآيتان

اللدرة!مو-ئيأماالتراصبعلىتؤدىوهي،محرمأومحذورلارتكاب

الطعامإلىءمافمةتكونيمثهاالناسوحاجةالمجاعةعنتتحدثفالآيات

الاطؤ،أوللنراخىيئمجالفيها،ولين!ررالجاةأنساسلأنهماوالتراب

-ثيالسرعةوجوبعلىلتثلالألف"محذوفة"إطعامكلمةجاءتوكلك

ياقوثلحاتإسأنثتنفتالقن!لابالفترولوالثث!أيخامئىتالناخسينإطعام

270،"؟اووادنر!حصفصا؟*تقات:صعائن!("

*(*"،"بر،!م(
إكلء"بطبي
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العثماندالوسم!فالبيانل!ا؟عجاز

ؤتؤانف!ييهثمغلى:"اؤئؤيروتانفسهمعلىالمؤثرينحقفيالله

الحشر/9خضاضهيدهـ"حغكأن

ئولقؤقن":تعالىيقولوالآخرةالدنيافيوالفوزبالفلاحاللهووصفهم

الحشر9"آتغقلحوتهئمقأؤتبلتتفيسهحرشئخ

فآءاءآن!ا،!-

العاديةبصورتهامرتانالكريمالقرآنفيمراتثلاثالكلمةوردت

تعالى:قولهفي

311عمرانآلق!حذون"اؤهتمليليآءاتآءآدتهءاتحبتتفون

"الزمر9شاجذاآلتليءاتآءقيثفؤآقق":تعالىوقوله

الذينالخاشعينالمؤمنينعولتتحدثلأنهاالعاذيبالرسماثلمةشجاءت

جاءفإذااللهخشيةمنويسجدونجنوبهموعلىوقعوداقيامااللهيذكرون

تهجدكيفيةاختلافليبينالقرآنيالرسماختلفكرمجضالنبيعنالحديث

،فلماقدماهتورمتحتىلثهقانمايظلكانحيثالأمةتهجدعننروحيىالبي

؟شكورا"ابخداأكور"أفلا!قذلكعنسئل

تعالى:بقوله!سلنبيهوتعالىشحانهالحقخطابجاءولذلك

31.طه"لتهاقيآؤاظرافتقضتخليليآءاتآيؤمق

ايتاكا-إليتاء

بالتمكل،لمحوردنتمراتثلاثالكريمالقرآنفي"ءا!إ"كلثةردتة

لأ:بر52ة،*ري
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ندالعفطالرسمفبالبياندا؟عجاز

ص!صص+ص-+40

ؤإقا!الخثزبلهغلإلييئؤاؤخيخا":تعالىقولهفيمرتينالعادي

لألاليخا،،:تعالىوقولط73الأنبياء"لرتحوةآءؤإيتآلضقؤةآ

"آلرتجؤة5قإيتآآلضقؤةؤإقايرآدتهفيكيرغنتيغؤلآمجريهئفهيهتم

علىيجبالدينقواعدمنعامةأحكامعنالآيتينفيفالحديث37النور

فالزكاةالإسلاموقواعدالدينأصولمنأصوللأنهابهاالالتزامالجميع

بكرأجوحارب،ولذلكبغيرهاالدجنيقوملاالإسلاماركانمنركن

الثالةالأيةأما"اوالزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنواللهوقالالمرتدين

فيىؤإيتآكبؤآلإخ!ننيآثغذليتأفزآلتةإلنء":تعالىقولهوهى

09النحل"تفزتآ

صلةإلىوتعالىسبحانهالحقيدعوحيث،مختلفكثافالحكم

هثاولأهمةوصلةصدقةعليهمالصدقةلأنالقربىذوىوإيتاءالأرحام

بماالقربىذوىعلىالإنفاقأهمة،وبيانالمقىلتغيرالرسمتغيرالفعل

آدتةأؤآتفو":تعالىقالوقوتهالمخغع،وترابطالقلوبتآلفمنفيه

\ابخساء"زلهيتاغقيكتمكأنآدقةإدنؤآلأزخاتمجيهءئونت!آةآلذى

منلهملماوالصثقةبالزكاةبالعطاءوتخصهمالقربىذوىتحددوالايات

المخمع.وقوةالأسرةحياةفيعظيمةخصوصية

الهرأق-الهرأة

شكرةجاءنتا1ئإ،الكريمالقرآنفيمراتتسعامرأةكلمةوردت

ث-روأكث؟الشثموكتثتةركخبان،ءامننلاكللشملطةالمرفينجالاءجاءت

قيانحتتالىاثيثهأوة!أالحاهـهكضبامرأةلمحىيشملحكممعيا

(يئ؟%ط+"،ىف)/؟
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الدثمان!الرسمفدالبيانل!ا؟عجاز

"ئشوزاتغلتامنخاقثآمضاةؤإني":تعالىكقولهالقرآن

Iالنساء 2 A

بتركغهاترفعازوجهامنتخافامرأةلكلعامفيهافالحكم

أخرىبامرأةالزواجفيورغبتهلبغضهانفقهافيوالتقصيرمضاجعتها

تعالى:قولهوهىوالانيةعليها

تلبنفهي21النساء،،يهقرأآالي!ققةئوزثزخللت!تا،ؤإن

يكنولمينجبالمامرأةأورجللكلعامحكموهوالكلالةميراثحكم

واثفلكلأممنأختأوأخلهماكانإذاكلالةلورنانبن!أوولدلهما

تنعذبعدالثلثفيشركاءفهمذلكمنأكثركانوا،فانالسدسمنهما

الدين.ودنعالوصية

فالحكمامرأةأورجلمنهكذاحالتهكانتمنلكلعامأيضافالحكم

معايشملهما

تثتذز!ثإ!مازلثمجضرنآمرآثقتماتسب:"إذتعالىقولهفىأما

!

آل"ا"آلغليؤآلشهيغآنتإثذمثيقتقئلفخرزاتظنييخ!قا

35عمران

واكةعمرانامرأةوهىخاصشأنذاتمحددةامرأةعنتخدثفالأيخة

عظيم،شأنولهاتعالىدثهخالصةابنتهاوهبتالمتيالسلامعلهامريم

تعالى:قولهفيوكذلك

10/التحريم"ائوطفراتؤآئوحفرأتآكقروألقذيفقتلأآدقة"اضز!ب

زوخنكانتاحيثزوجيهمامعشأنلهماكانامرأصينتحسدفهى

بيمااللهنضربلهمامخلصتتنوثتينتكوناولماللهأئاءمات!ل

بهبطأمنأنمؤكداواكفرللذي!القل

:/!/ء7/مل/*
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الدثمان!الوسم!فالبيانبا؟عجاز

المرءينفع،ولاعملهعنمسولإنسانكلوأن،نسبهلنفعهلمعمله

الأمانةوخاناللهطاعةفيقصرإذاوليولانبيمنمكانته

مؤمةكانتالتيثرعونبامرأدللمؤمنينمثلااللةضربوكذلك

.والصلاحللتقوىمثالجرفكانتوالضلالالكفرأساطينمنوزوجها

!لأآدفةبز!ؤ":تعالييقولآمنواللذينالمثلبهااللهفضرب

يئتتتامجنذلذليآثفيزلثقاتثإذلهزغؤتفراتآءاقحوألقذيف

11التحرج11ؤغقلإءلهزغؤئينؤئحنيآتخته

فبورسمتصماملاعاماحكماتفيدفهىنكرةامرأةوردتفإذا

كامرأةخاصشأنلهامحددةامرأةكانت،وإذاالمربوطةبالتاءالمصحف

للمؤمينالأمث!بهناللهضربمماغيرهماأوالعزيزامرأةاوعمران

القلمنالعظةوالعننةلدتالمبنموطةءبالتاترسمفإنها،الكافرينأو

للكافرين.أوللمؤمنينسبحانهالحقساقهالذي

ا!-إق

سورةفيواحدةمرةالكريمالقرآنفيماعنمفصولةإنوردت

سغغجنريمفأنئوؤقآلألمحبئوغذوتقا"إثتعالىقولهفيالأنع!ام

34i/انرلعام،،

الذينجمقىالتيالموصولةماعنمفصولةكيديةالتوإنجاءتوقد

عيرلأفثم،ذلكفيمحالةلألأتبهاللةوعدهمالذيالأمرأنلتؤكد

منقلمنخلقهمكماوتعالفسبحانهالحقيبعثهمفسوفاللهمعجزي

نيحيتماءمانجعدهممنواستخفأبهملذهبشاءوإن،آخرينلمحومذريخة

إن:اكثمحءالمرالاءانجريقولةءدثصبفباللهيعجزونلاضعفاء

ر*لمحلىشه-سوعوجرنحفةمفصلعلىيقع1"ام11سصت"التوكيديةا"إنفصل

."!2حصىزن!تمسا"111تف"أبات،التمرلأهلىنجه1فرثهموصر،وهـتهالخير

(،؟/ء/\،(إلم
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العفماندالوسمفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

للتفصيل.

كقولهوالقصرالتوكيدوسانلمنلتكونمرة؟37موصولةإنماووردت

تعالى:

مجيمتىآثخمي!يخإثضا،8ئعالىوفو!ه11/*!بقرةئضيخوئتخن،،إتضا

يمتة"ؤزوحض!يتمإلنأثقنقآؤ!يقئةرآلتهزشوثق!بتمآثن

17النساء1

أيه-ا!يأ

آياتثكثة،منهاالكريمالقرآنفيمرة531"أيها"كلمةوردت

قوله"أيه"فيالصورةبهذهفجاءتالهاءبعدألفبدونفيهاوردت

تعالى:

3؟/ا"النورئقلخوتتغقك!تمؤمئوتآاثةجميقاآلتهإلما"ؤئوئؤأ

جاءتولدكك،بغتةيةنيالموتلأنالتوبةفيبالإسراعتوحيوهى

إلىةعرا!نملابيوحيوهوالنطقفيالسرعةعلىلتدلألفبلاالكلمة

لنماإؤ!تارعؤأ!،،:تعالىلقود5مصداقاالخيواتفيوالمسارعةالتولة

أيضاألفن!ثبوجاءت133/عمران"آلؤتجتةزئثممنقغمر؟

49/فض"الليزتذتتاآدغجرلشاآتآئةئوأ"ؤقا:تعالىقولهفي

العذا!عنيمالملهميكشف!أنالقومدعاءتلبيةبسرعةتوحيوهى

نأا!ل!موسىمنفرعونطلبعلىتدلوهىلكفرهمبثاوقعاكي

الياليرىوالآياتبه،اللهأخذهمالذيالعذابعنههممتيفعربهعوت

ربهيدعوأنمخلصئينمونممىإلىنحلجثواوتعالىررن!مئحانهالحقلثحمأراها

شواالتاثعيمكشفنما،مدبنمؤليهونواالعذابعيملثمف

لإآ/:59!ل/:
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لعفمانل!1nالر!فالبيان!عجاز؟ا

تنكئوتفثمإذاآتغذاقيغتهئمكشتفتا:"ققفاتعالىقالبعهدهم

05/فخرلزا،،

توحيأنالممكنمنأنه:"كماشملولمحمديقولكمافيهاوليس

(1)"غ!موسىشانمنالتقليليحاولونوما!هفرعونبانايضا

منلهممنقذعنيبحئونوهم،بالقومواقععذابموقفالموقفلأن

يخلصهمانربهيدعوأنمنهيطلبونإليهباللجوءفاسرعوا،العذابهذا

أنهفيالمكيرأتمماهموفزعهالموقفهولولكنبهم،الواقعالعذابمن

العصاوالأياتمنراوهاالتيمعجزتهلأنالنماحرايهافقالوااللهرسول

جعلتهمآياتسبعفيسوءغيرمنبيضاءتخرججيبهمنيدهإفراج

إلهمرسولبأنهينادوهانالموقفهولفأنساهم،ساحرانهيظنون

كاشواكماضلاليمإلىفعالواالعذابعنهمفكشفربهموسىدعا،ولذلك

.العذابعليهمفحق

آلتقلآلبأئةتكثم:"شتقرنختعالىقولهي!فالئالثةلأيةاما

13/لرحمنا،،

هما،أمربتهوي!لتوحيالألفلحرفناقصة"أيها"الكلمةفجاءت

فئهوربهمإلىلننجعواوالجنالإنسمنالمخالفينقلوبفيالفزعوبث

رحيم._"_&i_,بهم

الأخر!ن،معالتعاولفيالعظيمةالتربويةالأساليبتعلمناالكريمةوالآية

فعبحازمايكونأنلابدوالمربىوكةفلكلواللينالحزمإتباعيلزمحيث

الشاعر:يقوليربيهممنمعالتعامل

يرحممنعلىأحياناشليقسحازمايكومن

،\صرليل!آائتمرر!معقا!هسا(1

(ىفأرب"\0"؟مل؟ب
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ندلعفط1الرسم!فنل!البيازعجا؟ا

م!اقأ-با،آ

الصريحة،بالألفوكلهاالكريمالقرآنفيمرة12آباءكلمةوردت

تعالى:كقولهالصريحةالألفبدونمرات8وردتفقدامهاتكلمةأما

32النساء"افقئكثممت!يقغخترقح!"

شئآ"تغقفوئلآمتس!تقشائالودبيمناخرتجكمؤآدتة"تعالىوقوله

78ابخحل

كماوأبناثهاالأمبينوالارتباطالتماسكوالتقاربعلىذلكويدل

وأبنانها.الأمبينالرحمةوالمودةوتبادلالالضاقبشدةيوحي

أمرعلىبالقوامةتوحيوهيالصريحةبالألفوردتفقدآباءكلمةأما

إسعادهاسبيلفيوالتفاني،أجلهامنوالعمل،الأسرة

لوالىأ
نخ!

تعالى:كقولهمرة؟5الكريمالقرآنفيأبوابكلمةوردت

189البقرة"يقاأتؤمقآتئئوتؤأئوا"

44الأنعام"يثى!تناتؤاهمتغقييؤقتختايهم!ذ!روأقات!واققضا"ا

ألفموضعهاووضعالألفمحذوفةكلهالقرآنفيوردتوقد

المكلمةهذهفيالألفحذففيالنظرأمعناوإذا،علييادلألةخنجرية

حتىجزلئاتهابينالاللناموحسنالإحكامأوالدقةعلىتدلأنهانرى

منوتمنعهمبهمتجطفهيمنهاالخروجأومنهاالنفاديصعبقويهتكون

لتعيدألفبلاجاءتولذلكإلهمالدخولمنعيرهموتمنعالخروج

قولهتأملنافإذاوالإحكامالاءودقةأجزائهابيقالقاربوالالضاق

ابوابثةاحكمتأشهاىنر23يوسف،،صحت،ؤثألآرغققحب،ا:قعالهت

عليهايطلعولاتها1إرامعالمخخفىبث!ح

لإأا::لما/16
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العثمانل!الوسم!فالبيانبا؟ممكجاؤ

ماأيضأفيهورخلالعملفيالتكثيرفيه"ءدقت11الزركشييقولأحد

علهويدل،لذلكالألففحذفالاعضامأبوابمنبمحسوسليس

2"يوسف"آتتاهمبتذاشئذقاؤآثقتا"و"اآتتاقيؤآشتتقا

ا،ا!،ؤثآؤ!خث،،وكذلك،الاعتصامابوابمنالمحسوسالبابفأفرد

فم!ت11و،علويةملكوتةفتحتحيثمنلأنهامحذوفة73الزمر

(1)ا"الألف!تتلهمهيحيثمنملية5.ص"آلأثؤب

بالألفرسمأتكت1يةالماالمخسوسةالأبوابأنيرىفالزركشي

!دلوهذاالخجريةبالألفوترسمتكتبالمعويةوالأبوابالصريحة

ةم!كحمتكونخىباو!ألاأجزاءبينالتلاحموالماسكوالإتقانعلى

...مافيهاعلى

اللهباسم-الربيمالرجمقاللهبيهم

الباءبعثألفنبدومرة311النمورفواتحفيكاملةالبسملةوردت

11ؤمزشنبآحمخبرنباآدتهو!ي"اتعا!ثقولهفىألفبدونكذلكووردت

منر4!إاا:تعالىقولهفيابخملسورةفيكذلكووردت14/هود

كلوشيى03/المل"الزجيوآلزحمنآدئهآيشووؤإتةشقتغن

!تصريخحأالجلالةلفظبعدهاورد""ابخسمفيهاوردتالتيالمرات

جمال!الرحمنالتدبسمأتأأيالاتاءتخقىبنئي6الاءجثألففيوت

*؟زئحهم!اخا*فه"هـرأبخث1شبثائرثوئحال*تحممافصههـحمئيفا!يلاتفو

021،3؟انكرا!3ب"5انجر!ا!.!ك(انز!1

،4؟/ب3**إل4
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صتظص،!صوهصق!دي!ؤطع!!

!"فيربج!لمتر!اقغنىضتاكبىشتآلاترزإذا3"ه:تعلكلغولهمصثاقأواسطة

المياز!بض.ا!صريخةبخاهمق!"2ا*يلندسمط!ا"ورفدالئيالمحالأثأما"861البقرة

إكتضاجفهيإع!ا!ؤاأو*الئتزيهوالتنمبيحبل!جانكات!د

!!اث!عوصو!ايئمفي!ضمحبل!لوسمعجاعفدولتل!*اثلنبيروالظرإم!عان

!ص!يعكهأأنجئجمعقوالجعةلق!يعدها؟للندولغم!اتأربعورلن!

لذورينيآيئئوآفرأ*!3الؤاخحةالن!يح!اه!ر!بلاديلسع:إ"قسيحنحو("ربلاد"

م1)1الطق/"اصلىآلذى

ا!لي
قىالغارقةف!ااالجماعةأالفبثونالكزيعالقرآزطفىم!راتتلاتوردت

نحو:"اباعو؟"وغبتأخرها

61!البض؟"آلالتهقفيغضسعقتآ:وتششع!تةؤآلذلةلآآغقيهؤؤصئير!ه

""!فدآن!ميغضسهؤتآءو"ا!*البقركل"آغضبغلى-يغضس!ءوقتآ

،"121ععرانآك

رسثالععص!وا!الئيت-ا!يهود-إسرائيللبتيعق.تتحثثةت"!ثاوالآيلن!

!لالعفحقوتعللىسبحلنةا!حىمنهج!عنعرضواوأ6،عليهماستكبرواو

عللنهحمالث!غضب.المت!اقعقمعر؟الرسمحاءوقد*تعالىاللهغصب

فخغد"ىن!عتوسلهعثىهبمسرل!لساوتعاكالث!منهج!علإصاضهم

تعلبىالث!مقال!ل!دوبم!لااىل!دساوسرعمةقربإلى!شيرف!ا

ه*.الحاقة!!9الواض!:انييملنا:انالأ21

!6!سلا
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،لضطتصكلصمقصصت!يمق!وي

!ي-ة!ي
"تدتع!ىه!!قىهوالد!فلال!م!و!ا!رق!!!وم!يه!د!*

الهع!ص!ليل!س!ؤاله!ي!ؤا!قوم!لالهصو!جاعح!!9!!آظة*ي!يما

ى!لص!عهلاالهرسحء!جقالاؤض!قىلأقسطح!!!!ىدم!قهلا!!م

ي!ضىلا!صق!ليسمم!هئثعل!ىاللنف!!م!ا!شثاعلى4!ع!!!لا!م!سو!ه

لا!يجعس!ت!هااللقعت!قل!مح!ا!وق!قييلقسم!!ل!!صقافو!الهت!م!

هق11!الاييه!ق!وملتوهداييت!عهلاقىالهصحع!!ا!ض!له!وله!تو!يي

!ييبهليهم!!تماآا!وويتماهق!للتماآل!!لتق*"دتع!ى!لمحهقىال!سققا!سهموو!

!ص"صص!ء*8

!!درم!ت199!!ها"ا!زال"!ق!الستا!لا"!هتـه!هئييال!ييه1اؤال!"

اثللىالهصلهمدمبيهامنت!)!!ثاهقا!ليل!يهه!اعلىثدملىاله!ولي!!هم!ثلاءه!هل!صه

،طس!لاا!!ت!هلا!الهع!يقله!ضدلىلتع!ق

!س!ا*بلتعل!،!لهه!الهصولي!!هك!لاءه!يل!ص!!وهلئ!!!

اله!ههـء3"!ل!وؤ!اإي!!ءآم!سئفه!اءاقؤكأهملاوئيفيي!ودي!ممق

!ه!!نمص!ا!!نثل!ى!اايلأتشمييلاء!هاالىا!ديصهييهاي!ق!مسدو

!م!لتقسمليو!االسي!!!صلابي!ولى!هىن!وه!اكهه!سمدءول!ه!ماالل!ه

!حليؤلىق!ل!الهق!الهصقهق!!يؤ!ت!!همه!!مل!ه!سمىقعلا
؟))ح"!اهم!!وضد!،

-!صف
جلاءتحقطا!ويغا!وآاققي!ت!اوه!ملالثد*"دنطصق!ص!!ولمح!ط

غهالل!!غشطيا!ظ!ش!سوع!ث!حسب،عله!م!لاال!سو!و!ضعالهمت!ح

لم9933آببةصو!خبا!س!صر*بماللج!صهملف!ل!؟لأ

.ت.ال.!خي-!و
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العثمانبالرصمفبالبيان!ا؟كلجاز

ناىلىثل!ررأك!1،:افموسىلسانعليتعالىقولهف!ثيالتعلمفي

66الكهفزشذا،،غيغتيمغاتعلغنن

التعلموإليالرغبةفيالمسارعةوالحديتبسرعةتوحيفهي

جاءولذلكالتعلمفيالرغبةوشدةبالنمرعةتوحىفهيالعلمعلىالتلثف

!يم!ورروغلنثل!إ"!ص-موسىقولعليالصالحالعبدتعثب

الطلبفيوإلحاحةالتعلمعلىحرصهشدةلأحظلأنه67الكثف!را"

وجهدا.صبرأيحتاجالعلموالعجلةوالسرعةعلىيدلالذي

لقلن
اللأسليمانلسانعلىالنملسورةفيواحدةمرةالقرآنفيوردت

خيزمغآآدتةءاتمننقغآيغاليآئجذوتننقال"تعالىقولهفي

رفضسرعةعليلتدلالمتكلمياءبحذفوردتوقد3آالنملارركم"خ

معيقارنلافانومتاعدنيويأمرلأنئهاأمرهافيالثكروثم،الهدية

"ووآسليمان!قولذلك،الصالحينلعادهادخرهالذيالعظيماللهثواب

63النمل،،اتحكمخخيزمجغآآدتةاتمننخ

وصولمنخولمحأالهثيةبإرس!سارعتقدسبأملكةكانتفإذا

نبيلأنهالهديةرفضفيسارعقدسل!اسلمان،فإنإليهاسلمانبخوش

سارعولذلكاللةديننشرإلاصشغلهولا،الدنياالحياةزيةتغريهلا

عر!تعالى!قالشرعطاءمنلهخيراللهعطاءأنسؤكدأافييةشثض!

:%؟ري6طعت/*!ب
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لمنماند1صمالرفدالبيانل!ا؟عجاز

يمنلأصل!تئتيىلأفقكاليؤقستليآغعززلث"قالسليمانلسان

3صه"ائتغد

تقبعاق
تعالى:قولهفىيونسسورةفيالكريمالقرآنفيواحدةمرةوردت

شييلتتيغآلقؤلاقآشتقيغادغؤئ!غاأجيتتقذ"قال

89/ا،يونستغقغونلآآلذيف

نيرىااو!ضيت"أبدليلربهإلىاللأايةسبيلفيلأنهمعنوياتباعهو

93/،،طه

وهذا،ويصلحقومهفييخلفهأنأمرهإنما،والحسيبالمسيريأمرهولم

فإنه9./طه،،فيرىأؤأطيغؤأقاتيغوكأ،،:هارونقولبخلاف

90/هط"آمترىقولمه:"ؤأ!خمؤأبدليلس!واهماتركفىمحسوساتباع

(؟)"الحسيإلالايكونلهأمروهو

ولا-ثالق-ثانى

حكمانرىتعالىاللهكتابفيالكلماتهذه.j!5فيالنظرأنعمناإذا

كلمةورتحيثالجديد،المعنىعنمعبراالعثمانيالرسميؤديهاجلية

سواءالانفص!علىتدلفإنهاوسطيةبنفورتإذاورابعوثالثثاني

ؤ!ازة!قت"شتفولوننحو:"غيرهاأوالقيمةأوالحجمأوابخوعفي

772./لملم9للزرك!ثىهانالبر(؟!

برافى*6"،!*ءنب
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الدثطنل!الوسمفدالبيانل!ا؟عجاز

آتغاليففغاإذيت!تتا"اتافتعالىوق!(؟).22"الكهف!قئهؤ

04لتوبةا،،

والقربالاتصالعلىتدلالحالةهذهفيفإنهاالألفمنهاتحذفوعدما

من!كمطاقيقا!آ!خوأتعالىكقولهوذلكالروحيوالقارب

النساء/3"اؤزتغؤثقتقتنئ5آلي!آ

توحيأنهاالرسمفيالألفحذففيأيضاالعظيمةالحكمومن

فلاواحدةمزلةفييكقبحيثجميعهنالزوجاتبينالترابطوبالتآلف

الزوجاتبينالعدلوعدمالمعاملةفيالتفريقخشيفإذا،بينهنتفريق

تعالى:يقوليدهملكتماأوواحدةعلىالاقتصارالإنسانعلىيجبفإنه

النساء/3قؤ"جذة+"تغلإئوأآلأيخفئؤ"قإن

آدز4إت!الؤأآلذين!قر!ز،":تعالىقولهفيالزركشىويقول

!لةثلاثةأهـدجعلوهلأنهمثالثألفثبتتالماندة/37"اضتقتهتايث

قولهم،عناللهتعالىالآلهةفيالتفصيللإظهارهمعلامةالألففثبتت

(2).واحدةكلمةهوحيثمنالواحدالعدداسملأنهثلاثةألفوتفت

علىيدلوهذاتميزهخاصةصفاتلهإلهكلمنفصلةعندهمفالألثة

بلأفرادهيجمعلاالباطللأنالعقيدةفيوالانفص!والضلالالثمرك

منفردونالحقيقةفيفإنهممتحدونأفرادهفريقفكلمنفصلينيكونون

منفصلون

\؟/آالمصحفرسماعحطر:سممواطلمححص(2

.لأ2،لالم؟،ق!!نرا(3

7إ"بر،لم:ز*/؟
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العنمانبالوصمفدالبيانبا؟حجاز

لععالأيأتفؤقؤمذالذشتئؤففوئفز"اتخ!ئفؤجميعاكالمنافقين

14/ر!ثحلا

فىلقناا-لتلاقا

قولهفيالكريمالقرآنفيواحدةمرةالياءمحذوفةالتائقكلمةوردت

غافر/51آلتلآقيتؤتم:،،يئنذزتعالى

تلاقلبياناستخدمتفإذاملكوتى،اخرويتلاقعنتتحدثوهى

أخرويتنادذكرتإذا"التناد"كلمةوكنلكبالياءتكتبفإنهادنيوي

ياءبدونمذكورةفهيالياءثبتتدنيويتنادذكرتوإنالياء،منهاحذفت

32غافر""لتتادآتؤتمغقتكؤلهثخااإيئؤتقؤص":ت!عالىقولهفي

قيهتختلفالقيامةيومحكملأنأيضامختلفوتلاقمختلفتنادفهو

الأرضتبدلتفقدالدنيا،فيالناسعرفهاالتىالمحسوسةالأموركل

كلفاختلفتوالجزاء،للحسابالناس،وبرزوالسماواتالأرضغير

ضؤاثآلأ"ؤخشتغحب:تعالى!قعظيميوملشأنوالمعهوداتالموزاين

108/طهقغشا،"إلأتشقغقلآيلزحمين

لبواوا
تعالى:قولهفىياءبدونمراتثلاثالكريمالقرآنفيوردت

"الشورى/23اتتخيركألأعقترفيآلحؤاليءاتيه"ؤمق

لتهنميى"8.التكوير/61آآتجؤأر،،:تعلىوقوله

الحركةوخفة،الدورانسرعةعلىيدلالياءبحذفوورودها

.الكونفيالحركةوانتظام،هااشمرارو

:،،/6ثلى*لمفي
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العنمانل!الرسمفل!البياندا؟عجاز

بزاؤا-جزاء

كتبتمرات؟منهامرة31الكريمالقرآنفيجزاءكلمةوردت

وردتآية27وهىالأولىالآياتتأملنافإذا،المبنىبزيادة"اجزاؤا"ا

يطبقعاموجزاء،عاديةأمورانهانجدالعاديةبالصورةجزاءكلمةفيها

ـه!،!د!خلقنتجرآءا!8،،:ىنلاعتقولهفلكومث!المخالفينكلعلى

آثغذالمجبمااشذإلتئرذونآثقتغهؤتؤتمآلذئتاآثختؤةفييخرىإلأمث!نمي

85/البقرة1،!

تجرآءذل"ذكقآقئفوفتمقتلوكثم:"قإنتعالىقولهوكذلك

191/ا"البقرةآتبهعيرين

المشركينمقاتلةعنتعالىوسبحانهالحقينهىحيثعامحكمأيضافهو

،فإنحرمتهوتنتهكفيهالمسلفنيقاتلوالاحتىالحرامالمنمجدعند

عنالظلمدرءالمسلغنفعلىالحرامالمسجدعندعلهمواعدواقلأنلوهم

الكافرين.جزاءؤذلكوقتلهمومحاربتحمهم!نفنأ

منمعاندمستكبرأوظالملتكبرخاصاحكماوأصبحالحكمتغيرفإذا

الجزاءويكون،العذابفيشديتغيرالحكمنجدوالظلمالكفرأساطين

اريذ:"إنتعالىكقولهذلكعنليعبرالعثمانيالرسمفيتغيرللبثمموافقا

أؤتجرؤذايلثآلثاليأضخبمجققتكونؤإيمكيإتىتئؤأأن

29/الماندة1،ني!طلآ

حقبلاكلوهىابختمرجة،ضقلجريمةأوقعنشخث-تين."ت1ذررالم

فيسيةقدودأولكاشتإثابالكمشماعيمةبميرة*ت*صاش.النثسكأوبأ

ء5*؟ت69،لة
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المثماندالرص!م!فالبيانيا؟عجاؤ

للجريمةموافقاعظيماالجزاءفكانالقلبومرضالحقدبدافعالبشرية

لذلوالبشعة

ا!إا:اتعالىقولهوفىالعقوبةاشتدادوالضمعلىعلامةالواوثبتتك

33/المائدة"وؤزشولةآدتةئخارئونآلذينؤأتجر

ممنقسوةأشدهناكفليس،عظيمقعلعلىعظيمجزاءهنافالجزاء

غلظتئمومنحق،ب!غيرفساداالأرضفىويسعىورسولهاللهيحارب

وإثمهجرمهلشدةعقوبته

40/الشورى"مثلهاشيئةشيتهؤأؤتجر:ا"تعالىقولهوفى

فإنالعقوبةمنأفضلوالعفوسابقةإساءةعلىردهيالممةنلةفالسينة

أفضل،العفوأنيبينوالرسمبالمثلفالجزاءالعقوبةمنمحالةلاكان

عندالعفومنهوأفضلعظيمفهوواجباحقاكانوإنبالعقوبةوالجزاء

.المقدرة

لهتهاجخلدتننآلتايىفيأنهضاغقتهغآقكان:ا"تعالىقود5وفى

"الحشر/71لطيجينآؤأتجرلذؤذ"

غوىالذيوالإنسانالثميطانبينعظيمجرممنتتحدثفالآية

فهووالذنبالإثملعظمةوفاقاجزاءعظيمجرموذلكمنهتبرأثمالإنسان

"اتعالىيقولالإثمينفىالسببلأنهاضلهمنووزروزرهيحمل

يمفآلذليأوزاؤمق!تقتضهآتؤتممقةكاأوزازفتميتخمفؤأ

ابخحل/ء2"تززوتقاشآءألامجقويغتيرئجفوتنهو

(مل،مل\/ة،*إل
/ب
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العفمانل!الرصمفل!البيانل!ا؟عجاؤ

جنق
المواضعكلوفىمرة67الكريمالقرآنفيجناتكلمةوردت

"جناتجاءتواحدموضعفيإلاالأنهارتحتهامنتجرى"جنات

تخيركطتجثع!اثثمؤأغذ:ا"تعالىقولهفى"الأنهارتحتثاتجرى

01التوبه30"ااتذالهيهآخللإينآلأثهرتختقا

تعالى:قولهفي"ا"مناللفظوردفقدالكريمةالأياتباقىأما

2"/البقرةآلأتهر"اتختقامنتجتحسيماتخيرىفثمالتما"

،،!امن،،فيهاوردتالتيالكريمةالآياتفيابخظرأمعناوإذا

قولهفيكماالصالحاتوعملواأمنواللذينعامحكمعنتتحدثأنهانجد

تجتحس!آلضلخنضؤمجفوأقئوأاخآلذينئذيخلآدئة:"إدنماتعالى

1,/"محمدآلأتهرتختهامنتخيرى

منتخيركطتجثمبؤآتغؤيمتصبآتمؤمجي!نيخللئذ"ا:تعالىوقوله

ه/الفتح1،تهرلأاتخختا

الأنهارتحتهامنتجرىجناتوردفقدالتوبةسورةفيتعالىقولهأما

ولشالجناتمنشنثمكانأيفىمختلفةأنئهارالجناتهثهتحتأي

جهودلهمهؤلاءأنتجدذلكسببعنبحثتفإذا،محسدةأماكنفرر

منالأولونالسابقونهموذلك،م!ريغتفوقالإسلاميةالدعوةفبعطمة

تعالىيقولوالإشحمارإلمياجرين

(مل(/71!ح*/*
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المثمانبالرلهب!م!فالبيانبا؟مكجاؤ

ؤآلذينؤآلأنضايىآثغقجيرينمنآلأؤئونلشيفوتؤآ"ا

فثمؤأغذغثةؤزضوأغتهثمآلتةزصىين!خإيآتتغوفم

.051/التوبة"آلأتهرتختهاتخيرىتجتمتى

الدعوةفجرفيفيالرسولومناصرتهم،الإسلامإلىسبقهمجزاءا!و

الإسلامية

رئألبا-اغلق

بلاالخالقكلمةفجاءتالكريمالقرآنفيواحدةمرةالكلمتانوردت

الخلقأنعنتعبيرذلكوفىالخنجرية،بالألف"االخلق"افرسمتألف

تمثلففيهالبارئأما،الخالثنأحسناللهفتباركفيكونكنبلفظيكون

تعالىيقول(1).وقتمنالنثمأةتحتاجهمابحسبالمنشئالقرطبى،يقول

24/الحشر"تمضؤزآيىئتتاآلخيقآآلتةفؤ"

دخرين-خريندا
بالألفمرةذكرت،الكريمالقرآنفيمرتين"داخرين"اكلمةوردت

ذلكوفى،الدالبعدالألفبحذفأخرىمرةوجاءت،الدالبعدالفاصلة

القرآني.التعبيرعظمةلنرىالموضعيننتأملأنينبغيعظيمةحكمة

قشتكيرونآلذيفإدتما":تعالىقولهفيالصريحةبالألفوردتفقد

"غافر/06ذايخيريمفتجقتمشتذخفونمجتاذيئغق

نئهم1يهوعئااللهطاعةعنالمشكبرينعنالحديثفيوردتوقد

الثترحمةلأنتعالىاللهإلحرراللجوءعن،بجدونالهدايةعنبيدون

522/؟+القرفيتفسير(\

*،(-72/*2/)
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العفمانل!الولهعم!فالبيانبا؟عجاز

منأمامجيباقريباوجدهودعاهربهالإنسان!س،فإذامؤمنين91منقريب

جئهنمسيثخلونرحمتهعنبعيدونفثمثعالىدعائهعنلجستكبرون

داخرين.

"اتعالىلقولهمصداقاالداعينمناللةرحمةقربإلىيشيرالألففتف

"البقرة/681قتريمثقإيئغئئمجتادىشأللقؤإذا

أتؤةل3ؤ":تتصقولهفيألفبلا"داخرين"كلمةوردتوف

AV/1،النمليخيرين1ذ

يفزعالصورفيينفخفيوم،القيامةيومالنداءتلبيةبسرعةتوحيوهى

ربهماءفملثئنمسرعينتعالىاللهويةنونوالأرضالسماواتفيمن

عذابه.ويخشونربهمرحمةيرجونصاغرين

11اذبحنهلأ11

تعالىقولهفيالهمزةبعدالألفبزيادةواحدةمرةالكلمةهذهوردت

ؤأايذشلإتااغذوتتةغذلأ"2:والهدهدالحيلأ-نسلمانقصة!ئي

2؟/"التملقل!يقي!قطنتتآيتئيآؤلأأذتختهر

تأخيرأمرفيالفصلفيوالتمهلالنظرإمعانعلىدليلالألفوزيادة

"ني"سللمانثولالهممهلويؤكدافيسلمانإذنبغثرلأخرالذيده!لا

"الثمل/12في!مييي!قطنتتأيتتيأؤ

أخذترلهكانفإن،تأخيرهسنبعنيس!ثميةني.خنىسيظرهأي

عفاالعجتبالأمرجاءهفلماالذتح،وهىالعقوبةعليهطقإلاوبه،

اليدهد.نجهأشيتاكيالعظجمالخبرب!شنجحثو،4ت

:،(رب73/)ءب
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المثمانل!الولهعم!فالبيان!ا؟عجاز

هلىجا

يدلوهذا،وسيطةألفبدونكلهامرة28الكريحالقرآنفي-وردت

الانتقدوعدمالإقامةيقتضيالذيالنفسجهادمنهاأنواعالجهادانعلى

تعالىاللهبأمرو!تلتزمتلينحتىالاستقامةعلىوحثها،النفسومجاهدة

والم!بالنفسجهادمنالمختلفةبوسائلهاللهسبيلفيالجهادومنها

آللأينإدنماا":تعالىكقولهالظالمينومحاربة،الديننشرأجلمنوالععل

"الأنفل/27مثه!مفنوالهؤموبآوأوبخهلاجروأوهامنوأءا

التوبه337"لغتعق!نؤآتقازآخهدصلتيئآتآئهاتعالىوقوله

رءا-وأي

مرتينووردت"رءا"مرة11منهامرة1"الكريمالقرآنفىوردت

النجم"زآك!قاثفؤاذآكذقيقااا:تعالىقولهفىالرسمبهذا"رأكط"

/11

18/النجم"آثكبرىزتهءاتم!امقزأى:"تقذتعالىوقوله

آياتفشاهدبهأسريليلةمجنبالنبيأريهابالبصيرةرؤيةعنتتحدثوهى

الدعوةمصاعبعليهويهون،فؤادهيئبتمماببصيرتهالكبرىربه

فكانتالأرضأهلجفاءوجدانيعدالسماءحفاوةيجدولكيالإسلاملة،

.والمعراجالإسراءرحلة

،الهمزةبعدالقائمةبالألف2"رءا"فهورأى""لكلمةالأخرالرسمأما

زيئقذ!قالغةتافيآلمتتضمقزءاققضا":تعالىقولهثيوذلك

87/لأئعاما"ا

لم(لأ:-:برا-47
لمب-
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العنمان!الوس!فدالبيانل!ا؟عجاز

07""هود/إتيهتجللآأتدتهتمآزخفقا":تعالىوقوله

68/"النحلفتمخآ!زئشأشزكوأآلذيفازغؤإذا"ا:

العثمانيالرسماختلفولذلكبالعينبصريةرؤيةعنتتحدثوهى

بالبصيرةوالرؤيةالبصريةالرؤيةبينلمرق

كماوتخطئتصيبمحدودةالبصرية"الرؤيةأنشملولمحمدويرى

منبخوعالكلمةنهايةفيالألفوجوديوحىحيثشيءبكلتخيمالاأنها

.(؟)دحلاأوالحاجز

المحر!ا-المحيا

التاليالعثماني،بالرسممرات7الكريمالقرآنفيالرباكلمةوردت

إلأتفوفونلاآلثرتوأتآنخفونآلذيفا:اتعالىلمحولهفىا"الربوا"

275/البقرة"الضينحآمنل!تئيطنآآلذهـتتختالةتفوئمكغا

62/البقرة11لضذقنبآؤئزليىلترتوأآآدئةا"تمخق:تعالىوقوله V

ربافهونفعاجرقرصكلأنلتؤكدبالزيادةوردتالربافكلمة

سبحانهالحقغضبفيزيادةالنمحت،أكلفيزيادةالمالبزيادةوالربا

!سحزبأو!!آ!تعالىيقولتعالىاللهلعقابفليستثيتبلمومن،وتعالى

فيواحدةمرةوردتفقدالرباكلمة279U/"البقرةؤزشويه!آدئهمن

تزئوأقلآآلتاسأفؤالييخالترئؤأزتامناتتقوخ:"ؤقآتعالىقوله

؟،\؟/2زآانقرصح!سعبازأ!

:،،/7ة،(؟
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العفمانل!الوس!!فالببنبا؟كلجاز

رو

فلاالربويةالأموالمنالقليلبأكلخاصةوهى39/الروم"اآلئهجمنذ

تعالى.اللهعندتربو

-اول.-ا!هم!ثالاالر

فيالزيادةعلىللدلالةأخرهافيالألفبزيادةالكلماتهذهوردت

حتىالظنونواتباع-فيالرسولعصيانهمعلىوالألموالحسرةالندم

!محشالرسوللمكانةبيانأيضاذلكوفى،المستقيمالصراط!عضلوا

الرسولا"وأطعنااللهأطعنايليتنا:"يقولونتعالىيقول،منزلتهوارتفاع

01/الأحزاب

ات!فضقآؤكبزآءتاشاذتتااطغتاإتازتتآؤقائوأ"".تعالىوقوله

76اب/لأحزا،،لشييلأآ

10/الأحزاب"اآلطئوتأيآدتهؤتظئون"ا:تعالىوقوله

والحيرة،اليأسوشدة،الموقفهولعلىتدلالأخيرةوالآية

الظنونقزدادوالفزعالخوفشدةمنالحناجرالقلوبتبلغحتىوالتشتت

رحمته.فىوطمعااللهعذابمنخوفابالبشر

-ع!المحيااد

مرات9منها،الكريمالقرآنفىمراتعشر1.الرياحكلمةوردت

تينريخ!فثآؤآلشخالمجبماآلئرتحؤتصتميري!":تعا!ىكقولهألفبدون

؟46/لبقرةا"زضيىلأؤآءلشقآآ

تذئتفئهمتهمزالزتخآهـئزييسلآلهـفيؤفؤ":تعالىوقوله

كل(لأ:7"إ،*/ري
"نيب
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نيالعفطالوصمفدالبيان!ا؟كلجاؤ

57/عرافلأا1،!زخمحه

التىالعظيمةالفوائدعنالنلأنجوالرخاءالخيرعلىيدلالألفوحذف

وتلطفالنبلأنات،وتلقح،السفنتسيرفهىالرياحاجتماعمنالخلقيجنيها

الريحاماللناسخيرفاجتماعهاكثيرةمنافعوفيهاالهواء،وتجددالجو،

لهتهاريحتحغتلي":تعالىكقولهوالتثميرالإهلاكفىإلات!نىفلا

"آلقأفقثةمتف!فنلاطقفؤأقؤوخزلتاضاتتيمثز

117/عمران

قولهفيالكريمالقرآنفيواحدةمرةبالألفالرياحكلمةوردتوقد

تعالى:

46/الروممت!يئزقيماآلئرتاخئز!يملأنءاتيهءؤمق"

نأللإنسانيمكنلاللرياحعديدةفواندإلىإشارةذلكوفى

منها.المنافعتعددعلىلتدلالحروفكاملةالكلمةتءاجف،اهيصحي

رحمق-صرحمة

تعالى:قولهمنها،مرة72المربوطةبالتاءرحمةكلمةدتور

صرو+صص+2
البقرة/751"اورحمهريهممجنضلؤتغليهثما".اؤبخبك

17A/""البقرةؤزخغةزليهتميمنتخعيفث!"ذ":تعالىوقوله

الإحاطةعلىلدلالمربوطةبالتاءختمت"رحمة"كلمةأنكدحظ

شحانهالحقوضعهحكمفمعاالبشرلكلشاملةعامةرحمةفييبالأمر

جميعهم.شالمكلفينرحنمةوتخعالولرر

كقولهالكريمالقرآنفىبمرات7وردتد!ف11كأحمت1"ثنكلةأكص"

:شعأليء

:ز،%77،*اك
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العنمانل!الوس!فل!البيانل!ا؟عجاز

6/الأعراف11المحسنينمنقريباللهرحمتإن"ا

ا"هود/37البيتأهلعليكموبركتهالله"رحمت:تعالىوقوله

البيت،وأهلالمحسنينجميعلتشملالمبسوطةبالتاءجاءتهنافالرحمة

لفريقخاصنوعمنهنا،فالرحمةحبهمإلىودعاأحبهممنلكلوتتسع

اليتوأهلاللهسبيلفىوالمجاهدينكالمهاجرينمحددةسماتلهخاص

هم"وغير

سعرساحر-

القرآنفيمواضعثلاثةفيالصريحةبالألفساحركلمةوردت
ء

آلشاجرئفلخؤلاشجركيذضتغوأإثغا":تعالىقولههيالكريم

لتاغ!آجرا!آيت!آ!ؤقالوأ"ا:تعالىوقولها"طه/96آقختث

94/فخرلزا،،زتذ

52/الذاريات1،مخئونأؤحزشالوأقا،،:تعالىوقوله

فيمتمرسعلىتدلأنهانجدالأياتفيساحركلمةتأملناوإذا

.بسحرهمشهور،الناسبينأمرهزائعالسحر

69/""طهشجركيذضتغوأإتغا":تعالىقوولأما

شأنهمنوتهون،وصابخهالسحرشأنمنوتقلل،الشمولتفيدنكرةفهي

آقخحسثآلشاجرئقلخؤلآا":تعالىيقولضعيفشأنفهو

ا،طه/96

،سر!ا-سرجا"،

ضباثتمر3الكريمالقرآنفيصريحة"بألف"سراجاكلمةوردت

لإ،لأ:7،برا-!م
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المنمان!الرصعم!فالبياندا؟كلجاؤ

تعالى:قوله

"6/الأحزاب"!يزابئؤديزايإذيهءآلئهإلى"ؤذامجتا

"نوح/61بئليزالمتئضمقآؤتجغلئوزاييهقتققرآؤتجغلاا:تعالىوقوول

138،،الندؤقابئلهيزا"ا:،،ؤتجغفتاتعالىوقوله

كلصكلمعنىأننرىالثلاثةالكريمةالآياتفيالنظرأمعنافإذا

بهمايقصدالكريمتينالايتينوفىفد!النبيتعنىالأولىفي"سراجا"ا

وردت،وقدوالحرارةالضوءعنهيصثرمضيءمصدرفابخئممسالشمس

كاملةرسالتهبأداءقامقد!صالرسولأنعلىلتدلكاملةبحروفهاالكلمة

أداءعنتتكاسلولمبالتغيراتتتغيرلمالشمسأنكماتعالىاللهأمرهكما

عليها.ومنالأرضاللهيرثأنإلىالكونفيدورها

قولهفيخنجريةبألفواحدةمرةالكريمالقرآنفى""!زبئكلمةوردتوف

ؤقضرآييزبئلهتهاؤتجغلئروقاآلشقآءفيتجغلآلذىتتازلث1،:تعالى

16القرقان/"افيتزا

يوصفلمالنمراجأننرىالكريمةالأيةفيابخظرأشعمناوإذا

فيشموسوهى،النجوميكونبهاالمقصود"فإنولذلك،بالوهاج

يكونضوءهافإنلبعدهانظراولكنذاتهامنضوؤهايلعحثقتثا،

ضعفعلىلتدلألفبدون"سراجا"كلمةجاءتولذلكضعيفا،سراجا

(؟)."موخلاهذهإلىوللثتاضوئها-

لم9/آالقراصسمز!عإ-!اإه!ستمرور(\

لم(لم:79/،ربث
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العثماندالرسمفل!البيانل!ا؟عجاز

،اسموات-،،سموق

وكتبتالمدألفىبدونالكريمالقرآنفيمرة881وردت

تعالى:قولهفيالوإوبعدالصريحةبالألفواحدةمرةت?JJj"سموت"

12/فصلت11تيؤقثننفيشخؤالبشحغققضنهن"

شعخلقفيتعالىقدرتهبيانعندالصورةبهذهوردتقد،

المقى،زيادةعلىلتدلالملتىبزيادهالكلمةوجاءت،يومننفيسماوا!

كثاشيءكلوتقدير،الخلقفيتتلىاللةقدرةعظمةإلىفالإشارة

يقولوعظمتهاللهقدرةمظاهرفىوالتأملالتوقفتستحقعظيمةبحكمة

ؤفؤييمحاقالتضزآلتكإتنقيحثلتضتركزتثنآآزجع":تعالى

4/،،الملكخيسير

فصلتصورةفيوالأرضالسماواتخلقتفصيلفيجاءتوقد

الإلهية.القدرةمعانيفيالتدبرإلىتدعوالرسمفيزيادةفاقتضى

!لث
تعالى:قولهب!فالكريمالقرآنفيواوبدونواحدةمرةوردت

"االزبانية"اسندع

جزمبدونالعلةحرففيونالآخرالمعتلالمضارعالفعلومجيء

تدلكما،المجرمينعلىالواقعالعقابوشدةالحدوثسرعةعلىدليل

بالمجرمين.الواقعالعقابتنفيذوسرعةالزبانيةاستجابةسرعةعلى

!يههنتا،،-"يينة

كقولهالكريمالقرآنفيمرات8المربوطةبالتاءشةكلمةوردت

تعالى:

:أل(/80*لماث
ب/"
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العفمانيالرسمفل!البياندا،كلجاؤ

!س

الحجر/31آلأؤلين،1شثةخقتؤقذيه!ئؤ!يئونا،لآ

الكفرعلىإصرارهموأنبياءهممخالفتهمجزاءتعذيبهمهنابهاويقصد
عط

زشيتامنقتقثازشقتاقذقن:"شئةتعالىقولهوفىوالتمرد

77/ءاالإسر"اتخيىيلأي!ثيتايحذؤلآ

يتغيرلنوهو،تعالىاللهأمرخالفمنلكلالمتبعالجزاء:هناوتعنى

.للجرمموافقجزاءفهو

تعالى:قولهمنهامواضع5فيالمبسوطةبالتاءسنةكلمةوردتوقد

ؤإنشت!قذفاتهوئغقزتنتهوأإنتحقرؤأينل!نيفل"

38/ا"الأفللأؤليفآشنثقضمتققذتغوذوأ

واسعةاللهرحمةبأنتوحيلكيالمبسوطةبالتاءسنةكلمةفجاءت

العوايةطرقويترك،تعالىاللهإلىويرجعيتوبمنكلتشمل

.والضلال

تحذققنآلأؤلينشتمتإلأتنظروت:"؟قهل؟تعالىقولهوفى

ء

ا"فاطر/34تخويلأآدتهي!تمبيحذؤلنتثلإيلأآدتهيسشب

اللهعقابأنمؤكدةالكريمةالآيةفيمراتثلاثالكلمةوردتفقد

بتغيريتغيرلاالقدممنذمتبعمنهجطاعتهعنالمعرضينالمخالفين

يتوبونالذينالمحسنينمنقريباللهرحمةولكن،الأممتبئلأوالزمن

تابوا،فإنالرحمةأبوابلهمبسطفقدغيهمعقويرجعونالفه،إلى

وتلكعذابهعلهمحقفقدأصرواوإن،الواسعةبرحقهشملهمورجعوا

لقولهمصداقاالأزللمحديخممنمعةشة

:ا؟%81سضلإ
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المنمانل!الولهعمفدالبيانل!ا؟عجاؤ

يمداتائايتتاؤكذئوألإ!ج!اتايزخونلا!ائوأإتخثم":تعالى

إلأتتريذكمققنقذوفوأ+قتما!أ!تتااخضتتةقثءؤكلئامت!امخر

03-26!بنلا"آاتاغذ

كاملةووردت،الكريمالقرآنفيواحدةمرة"سيماهم"اكلمةوردت

فمنجاشهالحقوصفهميخثوأصحافي!هم!دالنبيعنالحديثفيالحروف

فيالثمرمنليرهمقدوةجعلتهمالتيوالتمامالكمالبصفاتوتعالى

آخأشيذقغةرؤآلذينآدتهحزشول:"مخضدتعالىيقولالإسلاميةالأمة

آلتهيمنقضلأتتتغونشخذازكقاترلفتمتتتهتمآتكقارزخمآءغلق

29/الفتح"الشخوليآتنرأمقؤخوههوفيييميقافثمتاؤيىضؤ

ألفبدونالكريمالقرآنفيمراتخمس"بسيماهح!"كلمةوردتوقد

آلتاشتشئفوتلآيميسيغفتمتغيرففم:ا"تعالىكقولهصريحة

72البقرة/3"قاتخاإ

لا،الناسمنيتوارونمعفدينفقراءأناسصفاتعنتتحدثوالأية

طلتفييلحونولاالناسينمألونلافهم،حالتهمتدبرتإذاإلاتعرفيم

والاستارالخفيعلىفئكالألفمحذوفةجاءتولذلك،منهمشيء

الأغنياء.لسؤالالتعرضوعدموالقناعة

يضيضئ!قلعرفخفولأزتتن!جؤقختآخؤتؤ"؟:تعادثقولهوفرر

لم/ولا/(92ب/إث
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العفمان!الوسمفل!البيانل!ا؟عجاز

أغغبكؤ"محمد/03تغقؤؤآلئةآتقؤليجلخننفيؤتتغيرقتكؤ

ماخلافيظهرونالناسمنصنفعنتتحدثالكريمةالأيةفي

أشدفهممعرفتهمفيتدبرإلىيحتاجونالذينالمنافقون،وهميبطنون

للنبي!همأهصلكشفاللةشاءولو،الكفارمنالمسلمينعلىخطرا

وغمزهمكلامهمخلالمنولعرفهم

وراءينكمشونفهماللسانوزلاتالقولخطأفيالمسلمينعلىولمزهم

وخداعهملحالتهممصوراالقرآنيالتعبيرجاء:لكولوالغشالخداع

والتستروالتخفيالانكماشعلىلتدلألفبدونا"بسيمهم"كلمةفجاءت

.الخداعوراء

تم

"
w

!د-.+!ط،!!ء"

آ؟ئم
ص

ص!ئثبق

ين

8!*لم:سب!ئ(؟
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الدثمانل!الوصم!فالبيانل!ا؟عجاؤ

،،اشهد-اهدشا،،

بهذهفجاءتالصريحةبالألفمراتأربعالكريمالقرآنفىوردت

شاهدويتلوهربهمنبينةعلىكانافمن":تعالىكقوله"اشاهد"الصورة

منه"هود/7

ومنالقرآنمنضمحمدصدقعلىيشهددليلبمعنىشاهدكلعةإن

شاهدومعهربهمنبينةت!كعلىفالنبى!*موسىعلىنزلتالتيالتوراة

بهوبشرتيمدمخيهمنالتوراةاخبرتوقدصدقهعلىيثلالقرآنمن

2آ/فسوي"ااهلهامنشاهد:"وشلأتعلىوقوله

فيهاوحكمالواقعةشهثالعزيزامرأةاقاربمنرجلأنهعلىتدل

بقوله:

دليلقدم"اولذلكالكاذبينمنوهوفصدقتقبلمنقدقميصهكانإن

يمدكنإنفيكنمنإنه!قالحقيقةظهرتفلماإدانتهادليلعلىبراءتها

عظيم.

!حتصويرفيالعثمانيالرسمفيألفبلا"شاهدا"كلمةوردتوقد

ؤفت!يتزاشهذاازشقتذتآإلتيئآتآئها":تعالىقولهفيى!ءالنبي

زشولأص!ثتإأزشقتآ"؟إتآ:تعالىوقوله54/الأحزابؤتذيرآ"

\/ء،،المزملغقيهؤشيذا

واختلافبتلدالنبيعنالحديثيمىشاهدكلمةمنالألفحذفنلاحظ

!لمحروتهمالمؤمينبينوالمحبةوالمودةوالتلاصقبالتقاربيوحىالرسم

رؤوفبهموهوفعلهمعلهويعزأنفسهممنلأنهبينهمفاصلهناكفليس

قاغقحهغننيرآنفميسضئممقزشوث!ثمقآخا"تقذ:تعالىقالرحيم

!2لم9؟4ث،،الو،2ء.و،وصص-ءهـ+*+صص" !.رجيورءوثأسمهضمحينياغليصبمحرجحقعجشو

:%بر84ين)/لكي!
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المفماندالوصمفل!البياندا؟عبؤ

شركؤا-شركاء

كقولهالكريمالقرآنفيالعاديةبالصورةمرة11شركاءكلمةوردت

النساء/21"اآلتفضفيشئزتحآء"قهثم:تعالى

01"الأنعام/0آلحنءشئزكأيئه:"ؤتجغفوأتعالىوقوول

المعهود.العاديبشكلهاالمشاركةاوالتشاركمجردعلىتدلوهى

صئسإركةعلىلتدلالمعهودغيرالرسم"اشركؤا"بهذاكلمةوردتوقد

آلذينلهثئقغآءكئمقغكتمترىؤقا:ا"تعالىقولهفيكمامعهودةغير

ه!بصء!ر4!
لفؤاتم:ا"تع!الىوقوله9الانعام/4"!ثئزبهؤالهيكثمانخثمزغمتثم

آلئةيهتأدنتثمقاآللأيمضمنتفولثزغوأشئزتجؤأ

12/لشورىا1،

العبادةفىمشاركةفهيعاديةغيرمشاركةإلىتشيرانوالأيتان

هؤلاءارتكبهاالتيالفاحشةعظممصوراالرلبممفجاءأولياء،همواتخاد

اتخذوهمفقد،تعالىلثهعبادتهمفيوالطاغوتالأوثانإشراكهممنالقوم

.العذابعليهمفحقفضلواتعالىالفهدونمنأولياء

،ا،،الصغرين

يوسفسورةفىواحدةمرةالكريمالقرآنفيالصاغرينكلمةوردت

دشمعلمالتلأإندوسفعدابحددتحدقالعزدزامرأةلسانعلى

فقالت:أمرهامطيعايكنلموإنلكلامها

يوسف"آلضحييرينمنؤتحك!تالئ!ختنءافرةرقآتقغللثمؤلبن"

/32

.والعجزبالضعفلوحيألفبلاوردتالصاغرينوكنثمة

مل:8همل)إل:
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الدثمانل!الوسمفدالبيان!ا؟عجاؤ

ا!فييوسفيقترفهلمذنبعلىالجانرةالعقوبةتطبمالجقأماموالانكماش

تخفيفابالتوينعنئهاواست!يض"ا"اليكونامنالتوكيدنونحذفتوكذلك

وهذاالمشددةالوكيدنونلتوالىالنطقفيالأيةتثقللاحتىالنطقفي

العزيز،امرأةأصثرشئهاالتيالعقوبةتنفيذبسرعةالتهديدعلىيدلالحذف

"يخلأيوسفأمامولينول،التمدعلىالقادرةالحكمصاحبةأنهاتؤكدفهي

فياللهنبييقعأنهيهاتولكنلأمرهاوالامتث!والطاعةالإذعانإلا

شوقى:يقولاللهطاعةفيلغيرهحسنةأسوةوهوعليهاللهحرمهمحذور

الأنبياء)1(لغيرهلاتفيولوللىيعقأنالتهفرأى

ةاب-اذكاةاووف

واووالألفبينحركةالعربباللسانعرف:!ا!أ

2الحجازلغةفيوالحياةوالزكاةالصلاةفيكماالتفخيمألفوتسمىالمد

الألفبخيننطقياعلىللدلالةالألفعنعوضأبواوكلماتكتبت،وف

والغدوةوالربووالحيوةالزكوةفتكتبوالواو

-الصلوةهكذافرسم!ةمخ!ملابالواوالكلماتهذهرسمتولذلك

فالزكاة،الجاةفىأهميهونان،العمللتفخيمالرسما!و،الحيوة-الزكوة

والحياة،الإسلامىالدينعليئهابخىالتىالإسلامأعمدةمنعمودانوالصلاة

حياةفيومكاشهاأهمهاليانمظهرالكلماتهذهفيفالتفخيمالبقاء،أسانم!

الرباوتحريمالزكاةتعظيمفيوتعالىسبحانهالحققال.ولذلكالمنملم

276/البقرة"الصدقاتوبربىالربواالله"يمحق

!ض

بالألف"ىخ!ا"بلفظمرات8منهامرات9الكريمالقرآنفيوردت

النيل.ىوا!فىرراتتانحو:كبارشوقىصوان1(!

ه،،/؟انج!عرالى9هـ%ءته!سر:تجىابن(2

:مل(%8"إ%)/*
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العثمانل!الرصمفدالبياندا؟!كلجاز

إتةريزغؤنإلنآذقحت":ا!ثلأموسىمخاطباتعالىكقولهالمقصورة

2J/،،طهطغى

العثمانيالرسمفجاءالأرضفيمنتشرمتسعطغيانفرعونفطغيان

مدمرا.أفقيااتساعافرعونطغياناتساعإلىمشيرا

تخالهفإئتازتتآقالآ":وموسىهارونلسانعلىتعالىقولهوكذلك

ا،طه/54تظغىأناؤغقتتآتقزطان

قولةأمابذلكينذرظلمهاتساعلأنظلمهويشملناطغيانهيزدادأي

الحاقه311"اآلحارتهيماخمقتبهؤءتغآآطغاتغاتاإ"ا:تعالى

طغيانأنهعلىللدلالةالقائمةالألفإلىيتغيرالقرآنيالرسمنجدفإننا

فعللكللأنفيهامنفينجوالسفينةيحملحتىأعلىإلىأسفلمنرأسي

.الاتجاهفيمضادله،المقدارفيلهمساوفعلرد

الظلمبزيادةمعنوياطغيانافيكون،الزيادةفيالحدتجاوزفالطغيان

عنتعبيراالقصورةالألفباستخدامالعثمانيالرسحرعنهويعبر،والبطثى

الماءبزيادةفيكونالماديالطغيانأماأفقيا،انتشاراوانتشارهالظلمامتداد

بالألفالرسمعنهويعبررأسياطغيانافيكونالزيادةثيتجاوزحتى

آ!آء!خا!اإتا،،:تعالىقوولفيكماالماءارتفاعإلىإشارةالقائمه

آ"الحاقه311ليتهآتجظفيخمقتبهؤ

آلشيطننيقطبف-،ريذينبف

تونومرةبالألفمرة،مرتينالكريخمالقرآتفيخائفكلمةرردت

تعالى:قولهفيبالألفوردتأنهانجثالآيينفبرنانإذا،ألف

:%2ث87ز*اك
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العثماندالرسم!فالبيان!ا؟عجاز

19/القلم11تآبئهونؤفؤزئذمنطآبفغقتهاقطافت"

وزروعخأموالهمزكاةمتعواالذينالبستانأصحابعنتتحدثوهى

أثرلامحترقأسود.أيكالصريمبستانهمجعلبأنلهماللهعقابفكان

الإلهيةالقدرةإلىأضيفهناوالطائف،جمالولالخيرولافيهللخضرة

منهايقصأندونكاملةبحروفهاالكلمةفجاءتعظيمايكونأنفلابد

واحد.حرف

ق!تئهتمإذاآتقؤأآلذيفإلمحت،،:تعالىقولههيالئانيةوالآية

102/الأعراف11نو!ثففمقإذانخروأتذآل!تس!طتنمنطبف

ضعفإدثالغئئنقصليؤدىألفبلاجاءتطاشفكلمةأننلاحظ

11!اكأننن!ط!آكأا"إن،نا!ث!امنهنافالطائفالمعنى

76/ءا!مهننلا

أمامكيدهوضعفالتميطانضعفماعنمعبراالقرانيالرسمجاءولذلك

علىبثافينمتعيونتعالىاللهقدرةيذكرونالذينالمؤمنينايمانقوة

علىفئلالألفمحذوفةجاءتالشيطانمعطائففكلمة،الشيطانغواية

للمؤمين.ووسوستهالشطانمسفيوالخلسةوالسرعةالخفة

السلم-السلام

تعالى:كقولهوسيطةألفبدونمرات7الكريمالقرآنفيوردت

"ابخ!اء/49فؤيمتاتشتآلشقتمإتتئمأتقنئلغقتفوئوأؤلآ"

ا"وق!لآشئارررليضحؤاتةغ!تآقسآدثةيهتهدى":تئالىوقوله

6/ةلماثدا

ث-"ذ"1افح*الاوالخسقةع!وووالانجتعاثوالاقراب،المودةإدروتتميروهى

/%!ئي:\/9:بر*!
فى
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الحفمانل!الولهعمفل!البيان!ا؟عجاز

الألفحذفكانولذلكوالنزاعالشقاقعنوالابتعادالتقاربإلىدعوة

والوناموالمودةالرحمةتتحققحتىوالابتعادالانفص!إلىيشيرالذي

اول-شق!لوا

آلذيفإن":تعالىقولهفىمرفوعة"الصابنون"اكلمةوردت

يآلئهءاقفققؤآلئضرىؤآلضئونقاذوأؤآللأيفاقئوأخ

693الماند"ا

نصلب،محلفيأنهاالظاهرأهلرأىكمالكتبينإليهانظرتفإذا

المنصوبعلىوالمعطوفنصب،محلفيالذينعلىمعطوفةفهي

تعالى:قولهفيمنصوبةالأخريينالآيتينفيوردتوقدمنصوبايكون

ؤآلضئى"ؤآلئضرىقاذوأؤآلذيمفءاقئواآلذينإلط"ا

62/البقرة

"ؤآلتضرىؤآلضبئ!نقاذوأؤآلذينقئوأاخآلذينإن":تعالىوقوله

17/الحج

؟العربلغةفيوجهلهأمخطأالأولىالآيةفيورودهافهلى

لهمجماعةعنتتحدثأنهانرىالكريمةالآيةفيالنظرأنعمناوإذا

جزاء،يشملهمبحكممستأنفاخاصاذكراذكرهميةنيأنفلابدخاصشأن

ودعوتهم،أنفسهمومجاهدتهمآبانهمدينتركفيالفاضلةأعمالهمعلى

الغوايةعنوالابتعادالمقويم،منهجهوإتباعتعالىاللهطاعةإلىقومهم

منحكمفشملهمعاماحكمهمجاءفقدالآخريينالآيتينأما.والضلال

معهم

-!فيعفواضعفآ8

تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفينيترم"ءافعض"كلمةوردت

ني!89/!از
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العفمان!الوسم!فندالببا؟عجاؤ

662/البقرة"اءضغقآذرفيروؤلة"ا

اللهكابمنموضعينفيالرسمبئهذاالضعفؤا""كلمةووردت

ابراهيم"آلضغقؤأققالجميقايئهؤترزوأ":تعالىقولهفيتعالى

/21

،اغافر/74لضغقؤأآقيتقوللناليآ"ثماخوئتتخآؤإذ،ا:تعالىوقوله

لتالعاديبالرسمضعفاءكلمةأننجدالكريمةالاياتتدبرنافإذا

الأخرىأماالعاديبالرسمجاءتولذلكمعهودطبيعيعامضعفعلى

علىودليلالضمةالرفععلامةعلىدليلفالواومختلفبرسمفجاءت

أعلم.اللهومعهودغيرضعف

بأنهمالكريمةالآياتتصوركمافيوحى"اأؤق!!آ"كلمةرسمأما

علىلهمأعوانافكانواالدنيافىوالجبارينللمستكبرينتابعينكانوا

بشركاءجميعافهمأفعالهمعلهمينكرونولايؤيدونهموكانوا،الباطل

تعالى:يقولشيئاشركاؤهمعنهميغنىفلن،العقابفيشركاءالإثم

!تاتاإآشخكترؤألفذينلضغقنىاآققالجميغايئه"ؤترزوا

"ءحلتتئمنآلتهغذالمحبمقغتافغئونأنئوققلتتقاتكتم

12/هيماإبر

ولوحتىعنهميحملواأنالمستببرينمنبضعفهميطلبونفالضعفاء

غرفضعفخ،عثممحملهيستطيعونفلاالعذابمنشيءأقلكان

عنالضردلمحعينتطعونلالأنهمالمستكبرونخذلهمولذلكمعهود

غيرهم.عنيدفعونهفكيفأنفنيع

9/(لأ(ة:لإ*9
ب/.
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العثماندالوصمفدالبيانل!ا؟عجاز

لطققا-ولقا

وسيطةألفبدونوجل،عزاللهكتابفيمرتينالطلقكلمةوردت

تعالى:قولهفي

البقرة/722"غليوجميغآلئةقإنآلطققغرفوأؤإن"

عط

ت!يرلئماؤيمغضوفبقسماذقإتضتالبلطققآ":تعال!وقوله

22935،،البقريإخسمز

علىويجب،الزوجيةللحياةعلابخآخرالطلاقبأنالألفحذفويوحى

بالمجتمعضارةآثارمنلهلماالطلاقسبليضيقواأنالمؤمنين

نأيجبولذلكالطال!ق،انتشارقلةعلىدليلاللفظفالكماشالإسلامي

إليه.الحاجةأمسعندالأمورأضيقوفىنطاقأضيقفييكون

فىكانتطالمابسرعةإليهزوجتهردالزوجعلىيجبنفسهالوقتوفى

.العلاج،ويصعبالشقاقيتسعلاحتىالعدة

الطلاقبأنتوحيفإنهاالفاصلةبالألف"ورود"مزتانعلةعنأما

فيمرتينالطلاقبوقوعيحكملمنحالسفاأخرىبعدمرةيكونأنيجنبما

واحد.موقفوفيواحدلفظ

المرتينوقوعانفص!إلىيشير"تضتالب"كلمةفيبالألففالفصل

الأسريةالروابطوثانقعلىحفاظاالأخرىبعدواحدة

المتط!ريق-قير!طملا

قولهفيالكريمالقرآنفيواحدةمرة"ا"المتطهرينكلمةوردت

تعالى:

:،(%91%)(؟
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لعفماندlالوسمفدالبياندا؟عباز

222/القرة"اتغتطهيريفآ3يحمثيينلتؤآئحمثآلئةلتماإ"

فالظهر،المعنىزيادةعلىيدل"ا"المتطهرينكلمةفيالمبنىفزيادة

الأدناس،عنيتنزهونأييتطهرونقوموهميحل،لاعماالتنزههو

تعالى:وقوله

فينزلتبالماءالاستنجاءمعناهفإنيتطهروا"أنيحبونرجدفيه"

يدلالمطهرينلتكونالمتطهرينمنالتاءحرفوحذفتالأنصار

فهماحدثواكلمايظهرونفهم،تعالىاللهلأمرالاستجابةسرعةعلى

مدحفىتعالىيقولطاهريندانماليكونواالطهارةإلىيسارعون

97/اقعةالو1،تخطقرونآلأ!وتغشةلأا،المطهرين

عبى-عبلى
ح:تعالىقولهفيالياءمحذوفةالدالمكسورةعبادكلمةوردت

الزمر/71"امجتادقت!يئز

10الزمر/"ازتكثمتفوأآقئوأءاينآلذتجتادقل:ا"تعالىقودهوفى

المخلصيناللهعباديشرأنمجةللنبيالأولىالآيةفيفيهاوالخطاب

الصلةعلىليدلالياءوحذفلعبادهالثهخطابالثانيةوفى،المقيمبالثواب

مقامفالمقاموربهالعبدنجينواسطةولافاصلفلاربه،منالإنسانوقرب

اللهمخةفإنيريد،مايس!ربهإلىيتجهأنالمرءوعلى،ورحمةقرب

الدارين.فيوالسعادةالكريمةالحياةأساس

كجثالت!عبادإشكمللئاخ!يقولبأنقورللنبيالخطابالثانيةالأيةوفى

افاكمةإحموبوحنشةاكشياكثهضءأحشوان!كلأعداللهفإن،تتقوهأنعلبهم

!.!-ات!سأو،اللإغإلأقاهمو!سوااعىفثماخمائبما،بغيرأجرهميوفيهم

:أل*!لك92")4
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العثمانبالرصمفل!البياندا؟كلجاؤ

!آلذا!إؤ"،:تعالى!قمجيبقريبفإنهربهاللهالىالالتجاء

186/البقرة"قيريحبقإيئغتيمجتاليى

الثلمؤا-الثلها،

تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيمرتينالعلماءكلمةوردت

الشعراء/7901"يل4!!تيقغققؤأريغاتةاناتةءفثميكن"اؤتؤ

فاطر/82"آتغققؤأمجتاد؟يقآلئةتخشىا":تعالىوقوله

فأتىالضمةمدتولذلك،فاعلرفعمحلفيالحالتينفيوهى

بالمفعولالفاعليلتبسفلاالنصبحيزمناللفظتخرجحتىواوبعدها

فاطر"آتغققؤأجمتاد؟يمقآلئةتخشتى"الثانيةالأيةفيوخاصةبه

/28

علىتعالىلثهالحقيقيةالخشيةويقصرالمعنىزيادةيؤكدالمبنىوزيادة

معيستوونلافهم،عذابهويخافونربهميخشؤنالذينالعاملينالعلماء

ؤآلذينتغقونآلذينتشتوىقلفل":تعالىيقوليعدمونلاالذين

الزمر/9،،تغقفونلآ

تعالى:قولهفيواحدةمرةوردت
!

آددةقإدتماقآءولهانأيثتهيرازتغهترئصقي!آبيئمنئؤئونلفذين"

:"!ب93قي
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لعثماند1الوسمفدالبيأندا؟كللإؤ

622/البقرةزجيوغفور

علىلتدلالجماعةواوبعدالفارقةللألفناقصةالكلمةوردتحيث

الونامعلىمبنيةالزوجةفالحياة،الزوجيةالحياةإلىالعودةفىالسرعة

فالإيلاءثمومن،والرحمةالمودةعلىلتقومالعلاقاتوحسنوالوفاق

بعدزوجتهإلىالرجلرجعفإن،الزوجيةالحياةلأواصرقطيعةبالقسم

رحيم.غفوربهمااللهفإنقبلهاأوالمحددةالمدة

العودةفىالمسارعةبوجوبلتوحيألفبدونجاءتالكريمةوالأية

ولذلك،المجتمعوأمن،الحياةاستقرارعلىحرصاالزوجيةعشإلى

الزوجةبيوتئهماستقرارإلىيرجعونالذينالعابدينالتانبيناللهوعد

والرحمة.بالمغفرةوعدهم

يقولعليمسمغاللهفإنالطلافوعزمواوالابتعادالعنادعلىاصرواوإن

القرة/1722،غيمؤيهيغآدئةقإدنماآلطتقغرفوأؤإن1،:تعالى

ثم

A
v

أةطآ"!!سب

!فببدق

بن
(مل(/9،-؟/ب

بم"./ول
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الدثمان!الوصمفيالبيانصا؟عجاؤ

وييهئل-ثييفل

تعالىكقولهفاصلةألفبلايردفإنهفاسللفظوردحيثما

94/يونس"قتيكينات!تنتتقرءونآثلأيفقشلي"

82/يوسف"ييهائحثاآثتىآتقزتةؤشلي"

43/،،النحلآللأكيراقل،،قشئفؤأ

ومعرفةالاستبيانفىوالعجلةالسرعةوبلتلهفيوحىوالحذف

قبئوالعجلالنداءسرعهعلىدليلاالحرفحذفجاءولثتلكالحكم

يقولللمعرفةالمتلهفللصدرإشفاء،بسرعةالحكملمعرفةالسؤال

تعالى:

32/النساء("قضله!منآلتةؤشفوأ"

تملواحتىيمللنالمعطىفإن،الجوابمنتياسولاالدعاء،تملفلا

الشاعريقول

يضمبيسلحينآدموبنىسؤالهتركعطإنيغضبفافة

ف!كصلىأفا

الرسمبهذاأفاينووردتمرة232الكربمالقرانفىفإنوردت

نانجدالكريمةالآياتفيالنظرأنعمنافإذاالكريمالقرآنفيفقطمرتين

تعالى:كقولهللناسالعامةالعاليةالأمورفيورت"،،فإن

03542البقر"مت!قغختاخقلآخرتجنقإن"

"آفتذوأققديه!ءاتنئمقآيجتليءاقموأقإن:آ"تعالىوقوله

137/القرة

يل!95ثم
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نل!لعثط1الوسمفل!البياندا؟عجاز

القرآنىالرسمتغير!همدالتىبوفاةخاصأمرعنالحديثجاءفإذا

وراتتلقىأنالإسلامةالأمةعلىيجبأنه،تعالىدثهالخلودأنمؤكدا

يقولرجالهممناثأباوليس،رسولإلامحمدفما،راضيةبنفسالأمر

تعالى:

ؤأقاتآقإيقآلزشلقتلهمنخقتقذ4زشوإلأمختغذؤقا"

14؟/عمرانآل"آغقيكتمغلقآنققثئمقيل

قكئم!تماآقإينآلخذقتيثمنلتشيرتجغقتاا!ؤ":تعالىوقوله

34الأنبياء/"آبخلذون

بوفاةالمتعلقنالموضعينهذينفىإلاالرسمبهذاالكلمةهذهتردفلم

وهالهمطويلةمدةبينهمسيبقىأنهيظونكانواالغهمدلمينلأنقيالنبى

هامتهعلوتقهـبضتالمصطفىروحقلمن:عمر!قحتىموته

بنعمرموفقمصوراإبراهيمحاشظالشاعريقولأبريخهابالسيف

:الخطاب

مجريهاالكونشنونعليهيجرىبمثرأنهطهحبلقأنسك

ساشيهايعفيهلاالمنيةمنموردهلابدواردوأنه

فمهالهفعهالا-

تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيواحدةمرةفصالاكلمةوردت

غقثهضا"ختاخقلآؤتشتاؤرمجثهقاتراضييغنلهضالأأزاذاقإن"

233/البقرة

فحصمالثيالمطلقينالزوبخنأثرغنةإلىتتنيرالكر!مةوالأية

إتثواإد!*فف!سالعئةرترتثأطاص!لاو،عاسينبلوغهصلالصفير

!بمةممصالزوجيفنجينوإلأنفصالنمابتعافالا!امصوراالرنحجاءوكلك

ت،ا93آطبر؟%
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العفماندالرصم!فالبياندا؟عجاؤ

فيإلاهذايحدثولا،عامينمرورقبلوطفلهاالأموبين،بالطلاق

عتدالزوجيسترضعهالذيبالصغيرإضرارمنفيهلماالحدودأضيق

فيفطمالصغيرالطفلعلىتنعكسسلبيةآثارإلىالطلاقفيؤدىمطلقته

عامينمرورقبل

قولهفيمرتينالكريمالقرآنفيوردتفقد"افصاله11كلمةأما

\"لقمان/"بث!قاغ!يماؤلهضفهوؤقزغلقا!ؤأفطو"اخمقتة:تعالى

15/الأحقاف1،شتهراتقحونرقثضنفةرؤخمفة،،:تعالىوقوله

وتعلقهبأمهالطفلارتباطعلىلتدلفاصلةوسيطةألفبدونوردتوقد

والحنانالعطفمنيتشبعحتىبهاالالتصاقعلىحرصهوشدهبها،

سوياوينشأ

ائ،ءزف-فزءائا

6الكريمالقرآنفى"اقرءانا"كلمةوردت Aبالألففوردتمرة

تعالى:كقولهبالألففوردت،آيتينعداالمواضعكلفيالصريحة

الرعد/؟3"اأتجتاليهشيزثقزءاتاآلنماؤلؤ"ا

113/طه"اغريحااتافزخأتزتتةلذ1ؤكذ"ا

\/"الجنغساتاافزخيهغتاتاإئؤأققا11

تعالى:قولهفهماألفبلاقراءناكلمةفيهماوردتالتيالآيتانأما

2/يوسف"تغقفوتلغقكتمغريتافزءاتاأتزتتةإتآ11

الزحزف/3"اتغقفوتلغقئحثمغريتاتافزء1تجغقتةإتا"

:%؟/97ز*(؟
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المفماندالوصمفدالبياندا؟عجاؤ

فيهانزلتالتىالآياتأننجدالكريمةالأياتفيالنظرانعمناوإذا

تدلالكريمةالأياتمعظموهىالصريحةالفاصلةبالألف"فزءائا"كلمة

المخغعلأصلاحمختبفةآياتفيمفرقامنجمانزلالقرآنانعلى

تعالى:يقولمج!يب!لاقلبولتثبيت،العقيدةولترسيخالاسلامي

تنزيلا"ونزلناهمكثعلىالناسعلىلتقراهفرقناه"وقرءانا

601/ءالإسرا

علىفتدلانوسطيةالفبلاقرءنا""كلمةفيهماوزذالتيالأيتاناما

نزولهتتابعئمالدنياسماءإلىالقدرليلةفيواحدةجملةالقرآنإنزال

فياتزلتةآ!إ:ا،تعالىقال!ىالمصطفىقلبعلىالوحيمدةمفرقا

؟القدر/"آثقذيىليته

وفىواحدةجملةالإنزالعلىيدلوهوأنزللفظاستخدامونلاحظ

آلحديحثمايمتتان!خاتزلآلئة":تعالى!قالقرآنعنالحدي!ث

!فوالإنجيلالتوراةعنالحديثوفى،الزمر/32"متايئفتشتيها

3/عمرانآل،،يخيلؤآفيآلتؤزلةؤاتزذ،،:تعالى

والتئابعالتفرقعلىدليلالقرآن""(ترلأنهواحدةآيةفيتعالىفقوله

الآيةتنظمأنالعجيبومن،الوحيفترةفيالإسلاميةالأمةحاجةوفق

وإلزالمتابعامفرقاالقرآننزولحقيقةبينالقرآنيهابإعجازالواحدة

تعالى:قولهفيواحدةجملةوالإنجيلالتوراة

ؤأتزلتذلهق!تلضافضذقايآتخةآثيهتنتغقثثترل"

:ا(/9لم*لمض
ءب!
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الدثمانل!الرلهعم!فالبيانل!أ؟كلجاز

3/عمرانآل"يخيلؤآقيآلتؤزدة

قرنخ!
فيالكريمالقرآنفيمرتينالمربوطةبالتاءقرة""كلمةوردت

تمرةؤذقيلتتاجتاأإؤيقتتاقسثزلتاتفوئوئؤآثذين،،:تعلىفوله

4/النرفلن"،!غأ

كألوأيتاتجرآكاأغئنقزةيخنفماخققآتفسىتغقئمقلآ"

17/السجدة"تغخفون

تعالى:قولهفيالمفتوحةبالناءواحدةمرةووردت

القصص،"ؤآلمقفيغ!تقترلثيزغؤتآترأثؤتاتستى8"

/9

كلمة"كتابةاننرىالكريمةالآياتفيالنظرأنعمناوإذا

إلىالحديثانتقلفلما،عاماحكماجاءالمربؤطةبالتاء"قرة

يخنقرةفإنهتقتلوهلاقالتحيثخاصاحديثافكاننرعونأةامر

كانتحيث،وبهجتهاالحياةواتساعانبساطالكلمةوفىولكلمء

.يراهمنقلوبفيمحبتهاللهألقىوجيهولدوجاءهاتنخبمالا

هناكفأصبح"وقرت"ا"امرأت"الكريمةالايةفيوردفقد

فيتتوافرلم،جديدةأحكامإلىيشيرمااللفظيالخانسمن

السعادةانبنماطمصوراالمبسوطةبالتاءالرسمفجاء،هاغير

لأنهومكانتهالوليدمنزلةوبيان،فرعونامرأةعلىوالفرحة

وفياويكونالسلطانبيتفيوليتربىعادىغيرشأنلهسيكون

ؤيئضتغيمتيمختةغقيكؤآتقحثج":تعا!ىيقولتعالىلثه

لمط!:99،*4
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المثمان!الوسم!فالبيان!عجاز؟أ

39/طه"غتيئغلتى

لقوعلا-لقواعلا

مرتينفيوردت،مراتئلاتالكريمالقرآنفيالقواعدكلمةوردت

تعالى:قولهفيالواوبعدالصريحةبالألف

12Y/البقرة"اؤإشقييلتتثمتىآمنثقؤامجذآهؤإثرتزقغؤإذ"2

26/النحل11آتقؤامجل!مفئتتتفوآلئةقات"

منفالقواعدبنانية،أسسعلىقانمةماديةقواعدهناالقواعداننرى

"!ى!إسماعيلابنهوساعدهالسلامعليهايراهيمرفعهاالحرامالبيت

بذكرالبناءفيالارتفاععنمعبراالقرآنيالرسمفجاءالبناءوارتفع

القواعد.كلمةفيالألف

بنىالذيالنمروذعلىالواقعالعقابالحقتصويرفنرىالثانيةالآيةأما

فخرالقواعدمنبنيانهماللهفأتىموسىإلهإلىيطلعأنيريدصرحا

لاجثمنالعذابوأتاهممعتبرلكلعبرةوكانواالبناءسقفعليهم

.يشعرون

فياختلافعنهينشأالرسمفيعظيمااختلافانرىالثالثةالأيةوفى

قا،!ييزخونلاآلنئءآ!يلآمنؤآتقؤمجذ":تعالىقولهففيالمعنى

11غئزفتتترتجصتماينريتهيتاتهفيضغفانجتاخغقته!ققتسق

06/النور

الانكماشإلىتشيرفهىألفبلاالقوعدكلمةمجيءونلاحظ

منتخففنإذاعليهنوجبولذلك،البيتوملازمةوالعجزوالضعف

للجاةوصيانةوالقلةالإثارةعدمعلىحرصابزينةيتبرجنألاملابسهن

والعفةالكريمة

:/،/10ةمل*رع
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لعنمان!Iالوسمفل!نل!البياا؟كلجاز

،،كتب-كتارر1،

أكانتسواءالكريمالقرآنفيمرة52ألفبدونكتابكلمةوردت

تعالى.كقولهبلمعرفةامنكرة

البقره"/2"لقفتقينفذىلهيهزيتالآثت"لذآتجتنث"ا

البقرة"قغهتملغافضذقآلتهمجنديقيمتنبفثمخآغؤتغا11

وغيرها،،الأخرىالسماويةالكتبأوالكريمالقرآنإلىتثديرفهى

واحدةجملةكاملابهيؤخذأنيجبالكنابانإلىالكريمةالأباتونشير

والمجتمع،الفردصلاحفيهشاملسماوىمنيجفهوانتقاءأوتميزدون

ببعضويكفرالكتابببعضيؤمنمنوتعالىسبحانهالحقعلألبولذلك

يض!رراقئؤيئون،،:تعالىقالكاملااخذهيجب،متكاملواحدمنهجلأنه

إلأمت!نمييث1ذيفغلتنتجرآءققايحغضيؤتكفزوتبت!ثآ

آئغذالب"اشذإقييرذونآثقيقه"ؤتؤتمآلذتيااتخيؤةفييخرى

85/ابقرة

الكريمالقرآنفيمراتأربعالصريحةبالألفكتابكلمةت-)رووقد

تعالى:كقولهالقرأنيالسياقمنيفهممختلفمعلىلهامرةكلوفى

38/الرعد"ا!تابأتجليهتي"

الأعمار،كتابفيمكتوبةمحددةمدةأجللكلأنإلىتشيروهى

التاينليوضحبالألفالرسمفجاء،مختلفونوالبشر،مخلفةفالآج!

تعالى:قولهو!لكالآجالمدةفيوالاخابصكأ

رث/(/101!ئ*رب
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الدثمانل!الرسمفدالبيانل!ا؟عجاز

الحجر/4""فغلوميهتابؤقاإلأقزتؤمناققكتا"ؤقآ

عليهيطلقمابدايةمنيمدمنواستخداملإهلاكهم،محددأجلاي

مبلوم.كتابفيذلكفكلكبرأمذلكصغرقريةاسم

متذكلازتث!تابإلثذمناوقيقآ"ؤآتل:تعالىقولهوفى

27/الكهف،،ييهقتلإء

اللهيجمعوسوفمتفرقاتآياتنزلالكريمالقرآنأنإلىتشيرفهى

مصداقاالتحريفأوالتنديلينالهاولنيتغير،لامحكمكتابفىبينها

تعالى:لقوله

الحجر/9"الحعظونتةوتاؤإآلذكرترتتاتخنتاإ"ا

كلمق-كلهة

قولهفيالكريمالقرآنمنآياتستفيالمبسوطةبالتاءكلمتوردت

يل"يإشترتيئغلىآتخشنئزيف"اؤتضثىالقث:تعالى

137/الأعراف

المناسبوالجزاءوالعدلبالصدقأخروىقضاءإلىتشيروهى

وتتسعكلمتتمت،نحوالمجاورةالكلماتمعالتجانسوتفيد،للعمل

القرآنفيموضعاعتمرينفيالكلمةووردتعنهمتتحدثمنلشمول

تعالى:كقولهالمربوطةبالتاءالكريم

39/عمرانآل"اؤخضوزاؤشيذاآلئهمنليهيضهفضذفا"

ععران/54"ألمحةبيهيضهئت!يترفيآلتةإدن"وقوله

اشخدمافإذا،خلقهفيتعالفاللهمنآيةأوبمعجزةتوحيوهى

لمآلم:102/ا/2
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العفمانبالرصعفدالبيانل!ا؟كلجاز

بالتاءكلمةأما،اخرويسماويحكمإلىتشيرفهيالمبسوطةالتاء

أعلم.والله...الكونفيإلهيإعجازإلىتشيرفهيالمربوطة

كلما-لهاكل

تعالى:كقولهالكريمالقرآنفيمرة28فيموصولةوردتكلما

ينيمتهازفيفوأئحققا:ا"وقوول02/البقرة"لهيهقشتؤأتفماضهمآء"كفخآ

25/البقرة،،قتلينزفيقتاآلذىقذاقالوأقيزقاتقر؟

هي:مواضعثلاثةفىمفصولةوجاءلا

النساء/19"لهتهاازيه!وأآتهمثتهإلىزذؤأقا"كلئ

فيواحداشيئاليسإليهردوافماالزركشى:يقومذلكتعليلوفى

بلواحدةليستمردهموصفةالوجود،فيمختلفةأنواعبلالوجود

الوجود.فيمفصلشيءلعموملأنهفانفصل،متنوعة

..مافحرف34/إبراهيم"شآلئفوةما!تنمنؤءاتنكموفى:"

زشوفاأقةقآءقاكلئ"وفيالوجود،فيمفصلةانواععلى"واقع

44/المؤمنون"ئوةكذ

موجودةتفاصيلعلىوقع"اا"ما..فحرفالوجودفىمختلفةوالأمم

تهؤئلآيغازشولءكثمخآآقكققاا:اقولهبخلافوهذالدصل،

87/القرة"لمحلوتؤقيريقاكذثئمفقيريقاآشتكتزئمأنفصسكئم

آباؤهمباضمرهإنماالأنبياء،يقتلوالميتئالبي!ععلىوالمخاطنون

وهو،الزمانتفاصيليشمل"ما"إنمانحرفواحد،ذلكيمذهنئهمولكن

:/4إل101!ب*مل
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المثمانل!الرصمفدالبياندا؟عجاز-

(؟).والتوهموإلابالفرضالوجودفيلهمفصللاتفصيل

كاختلاففصلتالوجودفىمختلفةأشياءعلىدلتإذاأنهاونلاحظ

شاثتفوةقالحتنيمنؤءاتنكمتعالىقولهفيالقومحاجات

34/،،إبراهيم

*إ!غ!ص
فاصلةالفبدونالكريمالقرآنفيواحدةمرة"لإيلف"كلمةوردت

المجاورةوالبلادبلالأخرىبالقبانلارتباطهموشدةتعلقهمعلىلتدل

المختلفة.المواسمفىلهمالوفودوزيارةالتجاريةرحلاتهمطريقعن

بالمحبةتوحيوهىياءولاالفبلا"مه!اليإ"كلمةجاءتوقد

حتىالأخرىوالبلادالمجاورةالقبانلمنوغيرهاقريشبينالمتباثلة

رحلةفيتربشمعبتعاملونالذيناليمنواهلالشامأهلالتآلفهذاشمل

والصين!ءالشتاء

عامةمكةوباهلخاصةبقرينالبشريةالقلوبوتعلقالتتفشدةرترجع

آلثاسيمفالهدةقآتجغل"السلامعليهابراهيملدعوةاستجابة

37/هيمااير،،عيىئ

ى!ل-ا!ل

فيواحدةمرةالقانمةبالألفالكريمالقرآنفى"لدا"كلمةوردت

تعالى:قوله

25/"يوسفتتالبآاتذقاشئذتقتاؤاذئيرمنوقجيضة"

الترنى/882علومفي(البرهان!

بل!104!بم
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العفمانل!الوصمفل!البيانلا؟عثاز

تجرىوهى،البابعندزوجهاوقوفإلىالكريمةالأيةتشيرحيث

وهىالخارجإلىففربه،امرتهلمايستجبلملأنهاشكلأيوسفوراء

ملابسهفقتمنه،طلبتماذاو!ميقولأمرها،أويتكشفلاحتىتلاحقه

وجدتالأبوابآخرإلىوصلتفلمابه،اللحاقتحاولوهىالخلفمن

جزاؤهيكونأنولابدبسوءأرادهابانهيوسفمتهمةفقالتقانمازوجها

!مكأكقإلتما.،،سبحانهالحققولوصدق،الأليمالعذاباوالسجن

*Y،،يوسف/8

شدةويبرز،العزيزاهراةقابلتالتىالمفاجاةيبينالقرآنيوالرسم

الحكمفيتدخلفلمانفسها،وتبرنةالمباشرالاتهامعلىوقدرئهاذكاءها

فئليينفدقييضةركأتإن2"وقلأهلهامنرجلالموقففي

26/يوسف"قضذقث

وهىصادق!يوسفواندبرمنقدقفضهانالمفاجأةكانت

الإدانة،علىالبراءةدليلفقدمبراءتهايظهرأنالحكمأرادوقدكاذبة

الزلل.عنالأنبياءعاضم،الحقناصراللهولكن

آلحتاجيرتذىثفنوبآإدآلأفيتهيؤتمؤأنذزفئم"ا:تعالىولهماأ

،،غافر/81كطمين

علىلتولالقانمةوليسثالمقصورةبالألفالرسمفيوردتفإنها

القيامة.يوموشدتهالموقفهولمنالبشريةبالنفسالضيقامتدادمدى

فى"ى"حرفاستخدام"ويوحىبقولهالكريمةالآيةعلىشملولويعلق

كاملالضاقهناكليسبأنهالحناجر""كلمةوبداية""لدىكلمةنهاية

""ىحرفاستخداملهايرمزمسافةقاكإنما،والحناجرالقلوببخين

الممفبتحكله

يئ*مل15لم*بمه
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المفمافيالوسمفل!البياندا؟كلجاز

ؤتقغمفآلأتضرغسبزا"ؤإذالكريمةالايةفيوردماذلكويؤيد

01/"الأحزابجرثختاآتففولمحثآ

أثبتوقد،الالتصاقوليسالدنومعنى"بلغت"اكلمةتوضححيث

حينإنهبحيث،والحنجرةالقلببينيربطعصباهناكأنالحديثالطب

يصلالنبضهذاأثرفإنالقلبنبضويزدادخطيراموقفاالإنسانيواجه

\الحنجرةإلنىوصلالقلبفكأنما،الحنجوةمنطقةإلى

لثفق-لثفة

بالتاءمرة1؟منهاالكريمالقرآنفيمرة31"لعنة"اكلمةوردت

المربوطةبالتاءورودهاأمثلةومن،المبسوطةبالتاءومرتينالمربوطة

تعالى:قوله

89/"البقرةآتبهعيريفغلىآلته"اققغتة

آلئه"تغتةغقيهثمأولبذكقازؤفتمئوأؤقاكقروأآلذينإن11

؟16/البقرة

لقةكونهاإلى"ا"القةكلمةبهاوردتالتيالكريمةالاياتوتشير

اللهرحمةمنوتطردهمتلعنهمشاملةلعنةفهيالكافرينجنسعلىعامة

.العذابفاستحقوابهوكفرواالحقعرفوالأنهم

غلقآدئهلغتتققخغلتتيهلئؤ":تعالىقولهفيأما

16/عمرانآد"ف!يذ!تآ

185/القرآنرسمإعجاز(؟

:،؟%10"امب)؟
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الدثمان!الوصعفوالبيانل!ا؟عجاذ

!نيالنبيباهلواالذيننجرانوفدشأنفيوردتالكريمةفالأية

أبناءناندعتعالوالهمقدجادلوهفلما!اعيسىشأنفيواختلفوا

الكاذبينيلعناناللهإلىمتضرعينتتهلثموانفسكموأنفسناوأبناءكم

-:!هعباسابنيمولالجزيهعلى!وعاهدوهفخافوا

خرجواولواهلاولأمالايجدونلألرجعوايباهلونالنينخرجلو

(؟لاحترقوا)

نإغقثهآلتهتغتتانؤآنميص!ة":تعالىفولههيخيرة91والأية

النور/7"آثكدي!نينكأن

بارتكابالمراةاتهامعندالزوجينبينالملاعنةفينزلتوقد

كلمةوردتفإذاعامةوليستخاصةلعنةأنهاالباحثوبلاحظالفاحشة

ورتوإذاالكفار،علىعامةلعنةإلىتشيرفهيالمربوطةبالتاءلعنة

خاصة.لعنةإلىتشيرفهيالمبسوطةبالتاه

عتت
تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيمواضعثائثةفيموصولةورت

ه/الحج"شئامجتمتغل!ينتغقتميتحتلآ"

50/"الأحفابخرتجغقتثتكونيكتلآ"

الحديد/32"قاتكثمقاغلىشؤأتا3"لكيلآ

يقولاجزائهلجميعشاملكلىمعنىعلىالنفيحرتدخولونلاحظ

الزركشى:

عمرانآلسورةمن6:الآيةالدئينري!تث1

يل!107
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العفمانل!الرسمفل!البيان!ا؟عجاؤ

لأنفيوصلكليمقىعلىداخلاالنفيحرفيكونحيثيوصلوإنما"ا

للكليأجزانه،وليسنفيعلةهينفيةفعلة،جزئياتهلجميعنفىالكلىنفي

يكونحيثويفصل،بالتوهمفيهذلكامنإو،دوجولافيافرادالمنفى

الكلىنفيمنهيلزملاالجزنينفيفإن،جزئيعلىداخلاالنفيحرف

الجمع.نفىعلةعلتهتكونفلا

70/النحلشينا"علمبعديعلملالكيا":المفصولةامثلةومن

الاعتبارعامالأولفيوهوالاعتبار،خاصهذافىالظرفلأن

يىخرتجآثقؤميينغلقيكونلاايكى1وكذلكعليه"منا"لدخول

هوالمنفىفهذاالأحزاب/73"اؤطرامتهققضحؤأإذاأذمجتآبهثمآرؤح

بظرفين)1(مقيدحرج

الحشر/117يمخكثم5آلأغيتآق!تذوتةتكونلآكىايضا:ا"ومنه

وا!ئلا-اليل

واحدةبلامكلهامرة74الكريمالقرآنفيالليلكلمةوردت

منالحرفونقص،الأزلمنذالمعروفالإملانىالرسمبذلكمخالفة

وإن،العينقريرعلىوالهدوءالراحةفترةالليلبقصريوحىالليلكلمة

الشاعريقولمسهدامؤرقاباتمنعلىطويلايبدوكان

ببذبلشدتالفتلمغاربكلنجومهكأنليليمنفيالك

دونالعاديةبالصورةمرة45الكلمةوردتفقدالنهاركلمةأما

والسعيالرزقلكسبيكونكاملالنهاروقتبأنإيحاءذلكوفىحذف

ينظمأنالعاقلعلىلهجبوقتهولكلالعباداتوأداء،العيشأمورعلى

092/القرانعلومفىهان(البر؟

(/*ميأ58ز*؟
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المفماندالوصعفل!البيان!أ؟عجاذ

!قالأخرحسابعلىاحدهمافييقصرفلا،والعبادةالعملبينوقته

ا،المزمل/7طويلأشثخاآلتهايىفيلذإنئما،(:تعالى

مائتن-منة

كقولهالألفحرفبزيادةمرات8الكريمالقرآنفيمنةكلمةوردت

تعالى:

259/البقرة،اتغتةرئتمغا!يمأئةآلئةقا،قاتة،،

162/البقرة""ختعيمأئةشئئليكتنفيوقوول:"

علىأشتملاسم:"لأنهالمراكشىيقولذلكتعليلوفىبالألفمانةفكتبت

امثلعشرةالعشرةتضعيففهو،عشراتوآحادبمرتبتينمفصلةكثرة

للواحدالأضعافاضعاففالمانةأمث!،عشرةالواحدتضعيفهوالذي

علىتنبيهاأيضا،مانتينألفزيدتلذا،مرتينالأضعافتفصيلفدثا

بينهاللفرق"مائة"افيالألفزيادة،وليسالأضعاففيالمرتبتين

.،اافثةآوبين

لهثمهيق-مغمهية

مرتبطةمرتينالكريمالقرآنفيمعصيت""كلمةصردت

والعدوانبالإثمويتنجون":تعالىقولهفى!نهبا!رسول

8/المجادلة"الرسولومعصيت

تتتخؤاقلآتتخيئمإذااقئؤأخآلذيفتأئها":""

9/المجادلة"الرشوليآؤضغجيص!هلنؤتغلتؤآتويآل!

اكنبعظمعلىلتدل!بالرسولمرشبطةالكلمةفجاءت

!!لإابخظروبالإثمءالرسولمتاجلألهممنارتبهوهالذيوالجرم

يئ(مل109")رب
ب/،
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العثمانل!الوسمفدالبيانبا؟كلباز-

إثموهذا،الريبةقلوبهمفيل!ثيرواسرايتحدئونوهمالصحابة

عظمإلىتشيرالتيالمبسوطةبالتاءغهالتعبيرفجاءعظيم

بالإثموالتناجيك!يكالرسولبمخالفتهماقترفوهالذيالذنب

.والعدوان

والمفاردالمشات

الكريمالقرآنفيمرات2والمغاربالمشارقكلمةوردت

لأزضيىؤآ!تخؤبآزثا":تعالىقولهفيوسيطةالفبدون

ه/الصافات11تغشتترقيآؤزلمحبتتتهضاؤقا

المعارج"تقدزون!ئاؤآتغترلبآتشتترقيليزلثمئم!يهلأقلأ"ا

بحيثوالمغاربالمشارقبينالتقاربعلىدليلالألفوحذف

فثيالمغاربأوالمشارقبينفواصلوجودعدمإلىتشير

وأالشضىشروقأوقاتحيثمنمختلفةولكنهامتقاربةأماكن

ابختمض!حولالأرضدورانحركةعنناشئوهذا،غروبها

والمغاربالمشارقمنالعديدعظفينشأ

ا!ا-*ا

القرآنفيمرة71العاديةبصورتهاالملأكلمةوردت

تعالى:كقولهالكريم

06/الأعراف،،فييرضقلفيلتزنذإئاقؤمه!منآثضلأقاذ،،

/الأعراف"اغليمل!جزقذاإتقؤ!لهزغؤنمنآتضلأقاك"

محثثةصفاتلهمقومإلىتشيرالعاديةبالصورةوهى

يئ(إل115/ذ/*
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العثمان!الرسمفل!البياندا؟عجاؤ-

عنقومهمناستكبرواالذينالملأأوفرعونقوممنكالأشراف

وأقريتامنمعكآمنواوالذينشعيبيالنخرجنكوقالواالإيما!

ملتنا.فيلتعودن

ظلحيثمختلفونملأفهمالسلامعليهنوحقوممعالملاأما

الأوثانعبادةوترك،تعالىاللهعبادةإلىسنة9ء.قومهيدعو

نكانواوالتمردب!لعصيانأبناءهمواوصواواستكبروافأصضوا

ر!زيذغؤئئثماإبئؤ1،:بقولمحهالكريمالقرآنصورهمكما

ؤآشتكبروأؤاضزوأئتاتهثمؤآشتغسثتؤأءاذايهثمقياضيغ!تجغفؤأتفؤ

7/،،نوحشيكتازاآ

ز!يلأزلثئوحؤ!اك"بقولهالسلامعليهنوحعليهمدعاحتى

ئجف!أتذزفثمإنإتكاك!!ألذتازاث!معيرينآيمنآلأزضيىغلق

26/27نوح"ا!قازاقاجرآإلأتلذوأؤلآمجتاذث

الرسمجاءولذلك،السابقونالملأعنمختلفهنافالملأ

فيالزيادةعنيعبرحتى"الملؤا"المبنىفيبالزيادةالقرآني

قومفهمالآخرينوإضلالالمعصيةعلىوالإصراروالكفرالثد

والتمردالعصيانعلىغيرهميعينونمتمردونمضلونضالون

تصويرإلىوانظروالاستكباروالضلالالكفرأساطينفهم

منكقروأآلذينآتضلؤأ:"ققالستكبارهملاالكريمالقرآن

يقولواولم2؟/المؤمنون"يمحلكؤتمتهمرإلأقذآقاقؤملإ!ر

ملأنهكمالأرضفيالإفسادووالعادبالتكبرعلىيدلثامظئا

عادينفئهير

:مل،/111ل*ء
بر؟لم
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لعثمانل!Iالرسمفيالبياليا؟عجاؤ-

منهامقرببرنفهمسبأمكلةببلقيسالمحيطينالملأوكذلك

قالفيهتشركهماندونامراتقطعلافهينفسهافيمكانةولهم

تعالى:

.92/النمل"يمحنبلاكيرئملتإليئاإيئتخلؤأآتايهاتمثقا"

منالما؟عنتختلفعظمىومكانةقيمةلهبلقيسعندفالملأ

اما،شيءفييراجعونهولايطيعونهكانواالذينفرعوناهل

رايهميؤخذ،عاليةئزلة9و،عظمىمكانةذووفهمالمل!هذا

تعالى:قلالحكمامورتصريففيبهويعمل

.32/"النملمترىا!تاتئونيثضلؤأآتائهاتثقا"

عظيمةمكانةلهمفهمثصصسليماناللهنبيمعالمل!وكذلك

تعالى:!قتعالىاللهامرتنفيذعلىوإعانتهلمجالستهتؤهلهم

ئونيتا3أنقتليغر!ث!هايينييا7أثكتماتغلؤأتأيهاقاك"

38/النملئشييى"

والمشورةالر(يوأصحابالعلماءعلىيحتوىكانسليمانفملأ

استأذنحيثخارقةقدرةعندهعفريتعلىيحتوى،وكان

،ولكنمقامهمنيقومانقبلبعرشهاي!نيهان!سليمان

بعرشهايأتيهاناستأذنهالكتابمنعلمعندهكانالذيالرجل

بهالإشادةيستحقعظيمملأفهمإذاطرفهإليهيرتدانقبل

مختلفة.بصورةوذكره

،االميث!-الميثافى1،

فيصريحةبألفمراتر!صخالكريمالقرآنفيوردت

تعالى:قوله

(ز*مب112*ذ
/"
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العثمانبالرصمفل!البيانل!ا؟عجاؤ-

31/الرعد،9/عمران"آلئخل!آثجيغاذلآآلئةإث"ا

لهح"

194/عمرانآل"اييغاذتخل!لاإنك"

30/سبا"!ؤتيميغاذلكوفل

20/الزمر"ثجيغاذآآلتةئخل!لآ"

معبادوهوالقيامةيومإلىبشيرالخمسةالآياتفيوالمعياد

.المعياداللهيخلفولنيتغيرلاصريحواضح

تعالى:قولهفيمختلفبرسم"المعياد"كلمةورتوقد

42/الأنفل""آتجيغدفيلأختققئؤلئزتؤاغد"ؤتؤ

البشريخلفهماغالباالبشربينقريبمعيادإلىتشيروهى

تعالىاللههوالمعياديملكالذىلأنإرادتهداعنخارجةلطروف

السماواتفىالكونشنونويملكعليهاومنالدنيايملكالذى

يرونهفهمعبادهوعدهالذىالمعيادبخلفلاولذلكوالأرض

تعالى:يقولقريباوتعالىسبحانهالحقويراهبعيدا

6/7المعارج،،!تما!قيريتاؤترلةريط!اتجيذرترؤتةتهتمإ"،

!يندىق!ثصلصش!قمل!ل!حكهخبأ!

!ب113*بد
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العفمافيالوسمفدالبيانبا؟عجاز-

اليا،ثيفط
نذو-ي!يق-تسألك

"فاعبدون11"اهبونفار"ا:نحوبالكسرةاكتفاءالياءتحذف

محذوفضرلا:ضربانالخطفيالناقصةالياء:العباسابوقال

فيهما.محذوفوضرب،التلاوةفيثابتالخطفي

ضميرهوما:لمحسمينينقنحباطنملكوتيباعتبارهوفالأول

الكلمة.لامهو،وماالمتكلم

!كأن":مثلالمتكلمضميرالياءكانتإذا:فالأول

16/القمر"ؤئذرىي.اذغ

آدرنن!تاءآ!،،وكتلك،ملكوتيفعللأنهالأولىالياءثبتت

ا!ثهآثارمالاعتبارالياءحذفت36/النمل"ءاتنكمخيزمغآ

وفىالأخرةقبلمنالملكوتىالمؤتىفهو،والنبوةالعلممن

(1).ثابتوالأولفانلأنهللدنياالجسمانيضمنه

الملكوتيةالأمورمنكانإذاالفعلأنالباحثويلاحظ

المتكلمياءبحثفالفعلأتىتعالىاللهإلايعلمهالاالتيالغيبية

قاقصئقتن:"اقلآتعالىكقولهعليهادليلاالكسرةمحلهاوحلت

الأمورمنالفعلكانفإذا64/هود"مجقئميه!لذلت!همق

1/277القرانعلومفيالبرهان:الزركشى(؟

لم:2/114/؟/ء
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العفمان!الرسمفل!البياندا؟حجاز-

!لني"اطز:تعالىكقولهالفعلفيالياءثبتتالمحسوسةالدنيوية

70/الكهففيكزا"يمتةلكاقدتختى5لهثتئغن

وقتلالسفينةكخرقالواقعفيمحسوسةأشياءعنهنافالسؤال

الجدار.وبناءالغلام

الأسراء1،تقتغل!آتؤصتنإخزتمبان!ل،،:تعالىقولهوكذلك

/62

تأخيرعنتتحدثلأنهاوذلكياءبدونأخرتنيكلمةرسملتا

جسميتأخيرعنتحدث،فلماالقيامةيومحتىالمؤاخذةأوالعقاب

/المنافقون"قريبأجلإلىأخرتنيلولا"":تعالىقولهكماالياءذكرت

10

نطقا،لارسماالياءتحذفملكوتيةغيبيةأمورعنالحديثكانفإذا

ماديةأمورعنالحديثجاءفإذا،عليهادليلابالكسرةعنهاويعوض

الملكوتيوبينالفرقعلىلتدلالياءوذكرتالرسمتغيرمحسوسة

هذامنلأقربربىيهدينأنعسىا:اتعالىقولهفيكماالمحسوس

،"42/الكهف"رشدا

هدايةعنالحديثكان،فلمامحسوسةلاملكوتيةهدايةعنتتحدثفهي

والملكوتىالمحسوسبينالفرقعنتعبيراالياءذكرتمحسوسةمعركه

السبيل"سواءيهدينيأنربىعسى":سى9'°لسانعلىتعالىكقوله

22/القصص

-نثهقنثمة

كماالكريمالقرآنفيمرة25المربوطةبالتاءنعمةكلمةوردت

تعالى.قولهفي

\1V/عمرانآل"وفضلاللهمنبنعمةيستبشرون""

174/ععرانآل"وفضلاللهمنبنعمةفانقلبواا".تعالىوقوله

%آفى:11*لما/5
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العفمانل!الوصمفل!البيان!ا؟عجاؤ

عليهينطبقمنكللم!ثتعامةنعمةعنتتحدلثاانهاالباحثويلاحظ

تشملالتيالمربوطةبالتاءرسمتشاملةعامةالنعمةجاءتفإذاالحكم

نعمةفهي،النعمةاستحقاقعليهينطبقمنبكل،أيبالجميعالإحاطة

الله"فمننعمةمنببموماا":تعالىكقولهالجميعأماممحسوسةظاهرة

53/النحل

رسمتالمؤمنينلعبادهأوإثهاعبادمنلعبدخاصةالنعمةكانتفإذا

أكرممنجزاءواسعةنعمةفهيلهموتتسعلتشملهمالمبسوطةبالتاء

كقولهلهحدودلاعطاءيعطىالذيوتعالىسبحانهالحقوهوالمحسنين

آل"قلوبكمبينفألفأعداءكنتمإذعليكماللهنعمتواذكروا"تعالى

103/عمران

الأوسمنالمؤمنلنقلوببثنبهااللهألفخاصةنعمةانهافنلاحظ

قلوبهمبيناللهألفحتىدائمةخصوماتبينهعاكانتحيثوالخزوج

ومحبةمودةبينهموأصبحأفواجا،الهـهدينفىفدخلواالسماويةبالرسالة

والضغاننوالأحقادالحروببينهماكانانبعد

"مجنونولابكاهنربكبنعمتأنتفمافذكر"تعالىقولهوكذلك

29/الطور

بأنيامرهوتعالىسبحانهفالحقبيلسالنبيعلىخاصةنعمةتصورفهي

ألا،وعليهإليهمنعمةنوالقيامةيومعذاب،ويخوفهمالمشريمنيذكر

وتعالىسبحانهفالحق،والجنونبالكهانةلهاتهامهمأوبقولهميثالى

دعوةتلغحقهاأداءغ!كراتشؤجبالنعموهذهعليهبنعمهرسولهيذكر

مهمالسفهاءبألمحوالالمبالاةم!و،المشركينعلىالحجةوإقامةالحق

.شهيدابالثهوكفىمجنونولابكاهنهوفما

هاجر

المهاجرين--يهاجر-هاجر11مرة12الكريمالقرآنفيوردت

يئهاجر،،

والانتق!الوطنعنالانفصالعلىلتدلالوسيطةبالألفكلثاورسمت

:مل،/11"إز*رب
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العنماندالوسمفدالبيانل!ا؟عجاز

كماالإسلاميللدينونشرا،تعالىاللهلأمراستجابةأخرىأماكنإلى

تعالى:قولهفي

(Y/البقرة"االلةسبيلفيونجاهدواوهاجرواآمنواالذين""إن A

001/النساء"اللهسبيلفييهاجرومنا":تعالىوقوله

وافى

تعالى:كقولهالياءبحذفكلهامراتأربعالكريمالقرآنفىوردت

21/طه"طوىالمقدسبالوادإنك"

03لمالقصص"الأيمنالوادشطئمننودى:ا"تعالىوقوله

الياءمحذوفةالكلمةفيهاوردتالتيالكريمةالآياتفىالنظرأمعناوإذا

ناقصةالكلمةجاءت،ولذلكمحدودصغيرضيقوادإلىتشيرأنهانرى

اتساعه.وعدمالمكانضيقعلىلتدل

لأت

ماوغالبا،الحدوثفيالسرعةإلىإشارةالياءمحذوفةجاءت

تعالى:كقولهفيهالهولوشدة،القيإمةيومعنالحديثيكون

105/هود"ابإفظإلانفستكلملايأتيوم""

الأمرفيوالإمه!،الحدوثفيالتمهلعلىدليلفهذاالياءذكرتفإذا

تعالى:كقوله

901/البقرة"بأمرهاللهيةنىحتىواصفحوافاعفوا"

يةنيأنقبلمنرزقنكممماأنفقواآمنواالذينيأيها":تعالىقولهوكذلك

254"شفاعةولاخلةولافيهبيعلايوم

ببدؤا-أيبد

بكلمةمتبوعةوجاءتالكريمالقرآنفيمرات5يبدأكلمةوردت

تعالى:قولهفيالخلق

:ملآ/117!ل/
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العنطالرسم!نالب!عةب!ا؟كللإؤ

27/الروميعيكه"ثمالخلقيبدؤاالذءوهو".

4/يونس"يعيدهثمالخلقيبدؤاإنه"وقوله

بالضمةمرفوعابالفعلأتىالذيالعثمانيالرسمبهذاجاءتوف

مناصعبالخلقبداأنعلىلتدلالواوبعدهافجاءالضمةواشبعت

يبد(،ومنالخلقبدافيالإلهيةالقدرةعظمةإلىإشارةفهى،الإعادة

تعالى:يقولالبدءمنعليهاسهلالأعادةيكونالخلق

.72/الروم"وئييذةئزلخققآتحذؤأىآلذؤفؤ"

النوقحذن
تكن-لض

منهوان،د5وحقارالشيءصغرعلىئتبيهاآ"فعل"لاموهىالنونئحنف

التيامة"ئظقةيمثالزا":مثلاللهيخربعلمهيحيطملاإلىويزيدينشا

/37

هابخممب،قثرهوصغرالإنسانمبتدأمهانةعلىتنبيهاالنونحنص"

التكويناطوارفييترقىثم،نفسهمنهويدرك

40/النساء08ئضيققاخ!تةتكقإن"8:تعالىقولهوفى

اجريضاتالواسعةبرحمتهتعالىاللهانعلىدليلاالنونحنفجاء

،الخيراتفيالمسارعةلبابفتحنلكوفى،صغرتوإنالحسنات

يشاءلمنيضاعفاللهفإنصغرتمهعاالحسنةاوالطاعةتحقيروعدم

تعالى:قالعليمواسعوالله

\/آلقمان"خزذلميقختؤيتقاكتذإن"آ

النونفكرتتقليلأوتصيرإلىيحتاجولاتاماالأمركانفإذا

والاتساعوالكم!التمامإلىإشارةالحروفكاملةيكنكلمةوجاءت

!ي%Aا
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العثمانل!الوسمفدالبيان!ا؟عجاز

النساء"لهيهاق!هاجروأؤييمغةآلتهازضقتكنأتثمألم":تعالىكقوله

/97.

حيثأنفسهمظالمووهمالملانكةتوفتهممنعلىالحجةإقامةذلكوفى

.الأرضفيمستضعفينكنا،فيقولون؟كنتمفيملهميقولون

فيها؟فتهاجرواواسعةاللهأرضتكنألم:لهمفيقولون

رزقهعلىالسعىإلاالعبدعلىوما،ونعمهاللهفضلاتساعتؤكدوهى

.كثيرةوخيراته،وا!لعةاللهأرضفإنالتكاسلوعدم

الواوحذف

لهمنب

الحدوثسرعةعلىدلالةأفع!أربعةفيجزمبدونالواوتسقط

كقولهالأليمبالعقابوأخذهالظالمومفاجأة،الفعلوقوعوسهولة

القمر/6"اعآلذ!زغتؤتم"81/العلق"لز!ايتةآ!قغ":تعالى

المجرمينعلىالحجةلإقامةجهنمزبانيةدعوةسرعةتفيدفهي

علىالعقوبةتنفيذسرعةإلىمشيرةالكريمةالاياتجاءتوقدوتعذيبهم

تعالىاللهأمهلهمأنبعدوالانتقامالعقابيستحقونالذينالمخالفين

القمريآلتضر"كققحجذؤإلأأمزتآؤقآا":تعالىقلإثمافازدادوا

/50

فيقوىمهماضعيفالباطلأنعلىوتعالىسبحانهالحقأكدوقد

آلنةخ!ؤ":تعالى!قبسرعةالباطلزهقالحقجاءفإذا،الدنيا

"42/الشورى"لتطلآ

منابخاسوتخليص،عليهوالقضاءالباطلزوالبسرعةتوحيوهى

آدتةت!ثتإقإنكذتاآدتهغلقآفزىيفوئون:"آمتعالىقولهففيشره

:،*مب119الأ
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المثماندالرصم!فالبياندا؟عجاؤ

الشورى"اييهتتهءحآلحهن3ئحقلتطلآآلتةؤيئخقفيلثغليتخيؤ

يربطاللةيشأفإن،كذبااللهعلىافترىيقولونبلبمعنىاماننرى

الحقاللهويحقبسرعةالباطلالله،ويمحوأذاهمعلىبالصبرقلبكعلى

زمموقا.والباطلظاهراالحقفيكونبقوتهيظهرهاىبكلماته

يمو؟فيالواوإتجبت*ل

اللةقدرةعلىوتأكيدزبادةعلىدالةكاشتإذاألفاوتزيدتئبتنعم

ير"محه"ص

اتمؤمجنذةرؤئتيتتشتآءقااللةتقحوأ":تعالىقولهفيكماتعالى

93/عدالر"اتحتب

المسلمينوتحول،العصرمقتضياتوفقيشاءمامنهاللهيبدلأي

الأزلمنذعنثهاللهحفظةالذىالدينيكئملحتىحالإلى!حمن

القرآنفيالنسخوالههاءالنعمة،وإتمامالدينكمالمعذلك،وكان

تعالى:!قالكريم

لكئمؤزجيثيغقيئمتس!يقغؤاغضث؟ينكتمتكثمأكتقثاتتؤتم"

3/المائدة"ديتاجشقتمقيآ

،اوالإبتلالوقق

لههفيتنفس،مازمناالكلمةآخرعنالنطققطعهو:الوقفمعنى

القراءةاستننافبنيةعادة

(؟).وقفأوقطعلعدالكلامفىالشروعهو:الابتداء

138/الفاثلينتتيه:الصفاتى(؟

بمء/:120/)!حم
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الدثمانيالولهعمفدالبيان!ا؟عجاز

والإبنداء:الوففأهمبة

فهميستطيعحتىوالابتداءالوقفأصولالقارئيعلمانينبغى

المعنىفسادإلىلؤدىقدالوقف،لأنالسامعينإلىوإلصالهالمعنى

.ممنوعوقفعلىبنىخطاحكمذلكعلى،ويترتب

يبداأينومن،يقفومتىيصلمتىيعرفانلابدفالحاذق

نادوادأبوروىوقد،المعنىوصحةالأداءاستقامةعلىحرصا

رشد،فقدورسولهاللهيطع:"من!قلمابالخطيبضاقىهمدالنبي

ومن:!ك،انتالخطيببئسرهمطهالنبيلهفق!ووقفيعصهما"ومن

(1)"غوىفقديعصهما

وهذااطاعهمامنمعيستوياييعصها:ومنقولهعندفالوقوف

حينمالوقفالوقفموضعالخطيبتعلمفلو،تعالىبالنهوالعياذكفر

آ!فزءانؤززلي":تعالىقولهعن!ةعلىالإمامسنلفقدالمعنىيتم

4/المزمل"تزييلأ

(2)الوقوفومعرفةالحروفتجويدهوالترتيلفق!

الوقفمعرفةالقرآنمعرفةتمامومن":الأنبارىابنويقول

الفواصل،بمعرفةإلأالقرآنمعانيمعرفةلأحديتأتىلاإذوالابتداء

(3)وتعليمهتعلمهوجوبعلىدليللى،أفهذا

الأدبيالنصاوالتركيبحازلو:الجرجانىالقاهرعبدويقول

الإنشاءجودةبهماعلىمطلع،الأداءبفنخبيرغيرألقاهثمالقبول

محاسنه؟منذلكيخفىألا،يقبحبماابتداأويحسنلاحيث،فوقف

محدثه،عنفينصرفحيرةفيالسامعيوقعألا؟بجودتهيخلألا

؟بالقبوكالكلاميتلقىولا

ء2/49مسلم،1/288الجمعةخطبة-العلاةكتاب-سننهكأدوادأبورواه(2

225/العشرالقراءاتفىالنشر(

1r/الحنيظعبدالعزيزبخد:وال*بتداءالوقفصرفةفىالانأضواء(3

!)21لم
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العفمان!الوصمفيالبيانل!ا؟عجاز

صورةجم!النظارةعلييعرضمنكحاليصيرعندنذالأمرإن

"اعليهايقضىهوبينماجمالهايعرضأنهظاناأجزاءهافيفتتمصورة

(1)

التىوالمقاطع،كالمسافرالقارئأناعلم:الأنصاريزكرياويقول

بالماممختلفةوهي،المسافرينزلهاالتيكالمنازلالقارئإليهاينتهي

الهواءووجودالخصبفىالمنازلكاختلافيةنيمماوغيرها،والحسن

واحد،نفسفيالقصةأوالسورةيقرأأنللقارئيكنلمولما...والكلأ

التنفسوقتاختياروجب،الوصلحالةالكلمتينبينالتنفسلهيجزولم

عرضفان..والاستراحةالتنفسبعدابتداءارتضاءوتعينوالاستراحة

منعاد،عليهالوقفيكرهعندمانحوهأونفسقطعأوبعطاسعجزله

بماالابتداءيكونولنلا،ببعضبعضهمتصلالكلامليكونالكلام(ول

ا"تعاليقولهفيفقيرعليوقفلوكماالمحذورفيللوقوعموهمبعده

.811عمرانآل1،اغيتآءققيرؤنخنآلئةإلتما

توضيحفيفائدتهنرىوالابتداءالوقفمواطنفيالنظرأمعناوإذا

،فراندهعليوالوقوف،أحكامهواستنباط،الكريمالقرانمعاني

الكريم.للقرآنالروحيبالجووالاستمتاع،المعانيمعوالتعايش

شهردخلإذاكان11عنهاللهرضي"العزيزعبدبنعمرانروي

فإذا،القرانافتاحيشهدأنيريدالإمامخلفمنهليلةأولقامرمضان

لآتهتمقيل":تعاليقولهالإمامفقراختمهليشهدأيضاأتاهختم

11القرة"افضحيخوئتخنإتضاقائؤأآلأزضيىثمائقضذوأ

تكملأنقلقطعت:لهوقالعمرفعابهوركعالقراءةعنتوقفثم

القرانردكهاإذبعدهاالتيالأيةيكملأنعليهينبغيكانإذالقصة

:الى*عجازدل*نلى؟

:،ء/122/)ريه!
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العثماندالرصمفدالبيان!ا؟كلجاز

ؤ!كنآ!ونفئمإدالثمألأ0،1س!حاققولهوهودعواهمعلي

1)21/لبقرةا"تشغضونلأ

طويلنفساخذأيالنفسباستراحةالوقفمقداريقد:الوقفمقدار

يشربمامقدارأوالقراءةمواصلةبعدهويستطيعالرنتينفيهتستريح

تسبيحاتثلاثمقدارأوماءشربة

ف!!ااوا
!يى:فيطراا-ا

النفسلضيقالقراءةاتص!عليالقدرةوعدمالتنفسلضيقالوقفوهو

متصلكلامبدايةمنيستأنفثمالنفسبهيضيقحيثفيقفالنسياناو

المعني.يتمحتىببعضبعضه

اخقياري-2

وينقسمضرورةغيرمنباختيارهالقارئعثدهيتوقفماوهو_'

أقسامثلاثةإلى

تعالى"قولهنحومعناهتمكلامعلىإلوقف:اتمف!ا-أ

11تغقفوتاقلآ،فما!ؤيآليليفضيجينغقثهمؤإنتهؤتتمزون

138-137الصافات

!أتغقلوت""آقلآوعلىتام"ؤيآلتلي"علىالوقوفنرىحيث

لفظأبعدهبمايتعلقولم،معناهتمكلامعلىبالوقوفيكونالتامفالوقوف

معنى.ولا

أفضلالوقفوالوصلويجوزومعناه"قلى"بالرمزلهويرمز

36/القراءاتف+!تخاضوءفيالقرآنيالمعني:الخصيبسعثاحمد؟

12ؤ*/ r:بر،ول
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العثمانل!مع!رلافيالبيافيا؟عجاؤ

ا!ك*!!ا!ل
لفظأ،لامعنىبعدهبماتعلقصحيحأمعنىيؤديكلامعلىالوقفوهو

الوصلوفيهويستويالجاتزالوقفعلامةوهي"ج"بالرمزلهويرمز

قذزآلضؤمجهتيمنءاذايهمقىاضيغ!تخغفون"كقولهالوقف

19/البقرةيآثبهعيرين"مخمئماؤآلتةآثغؤتج

جائز.أيضأالوصلوأققؤلز"ا"علىالوقففيهيستويحيث

!ا!!اثب
ومعنىلفظأبعدهبمايتعلقصحيحكلامعلىكلامعلىالوقفهوو

تمامحسبعلىبعدهبماأوقبلهبماوالابتداءعليهالوقوفيحسنولذلك،

فإنه1/الفاتحة"آلغتم!مفزلبيتهذق!آ"تعالىكقولهالمعنى

بعدها"بماالابتداءيصحلاولكنيئه""آ!سخ!طعلىالوقوفيجوز

يخهممنأيصلي""ورمزهقبلهالماصفةلأنها"آلغقجىزلمحث

الوقف.ويجوزالوصل

"ا!ق!او
المضافوالمضافبينكالفصلمنهالمراديفهملاالذيالوقفوهو

زلمجتيتهآتخضذ"تعالىقولهمن"ازب"كلمةعلىكالوقوفإليه

،مدزمانفثماالمضافمعفيغمإديهالمضافلأن"اآلسغقمين

ئولهعرءكالولمحوفالحكموجيرالمعنىيفسدماعلىالوقفمنهوأقبح

21/الم:مئ،*/*
ير/
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لعفمان!1الوس!فدالبياندا؟كلجاز

11/النساء،،ؤلأتؤثهآليضفثقققاؤجذةا!!ق،،ؤإن:تعالى

السواءعلىللأبوينيكونكماللواحدةالتصفأنيوهملآنه

:"إ!اتعالىقولهفي"الموتى"كلمةعلىالوقوفأيضأومثله

.36/الأنعام"اآلئةتثغثهئمثضؤق!ؤآصتشغغونينآللأتشتججث

ويستجيبونيسمعونالذينحكمفييجعلهمالموتىعلىفالوقوف

الموتىعلىتكليفهناكولبس

:اهمزمالوقف

المعنىيتضحولاصحيحأمعنىأدىموضععلىالوقوفهو

كبير""اكلمةعلىكالوقف"م"وعلامته،عليهبالوقوفإلاالمقصود

لهتالفللهيهآثخرا!لهتاليآلشتهيرغننقشفوتك":تعالىقولهفي

217البقرة"آلئهشييليغنؤضذكييرلهيه

ظؤا":تعالىقولهفيالجلالةلفظعلىالوقف:أيضاومثاله

ءاقتاتفوئونآتيقوفيؤآلرلهيمخونآلتةإلأتأويقةوتغقئم

7/عمرانآل"ايهء

بذلكأيضاتأويلهيعلمونالعلمفيالراسخينأنيو!فالوصل

!ما!خونؤآلز11يعلمهالذيفالتأويل"،التأويلمعنىيختلف

استنباطإلىيخاجوكان،القرآنمعانيمنخفيماهو"اآ!تي

يقولعاسجمثتابنكان،ولذلكالعلماءخواصإلاعليهيقدرلا

لم،لم(125،*ء
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العفمانل!الرسمفبالبياندا؟عجاز-

."آتاويلهلعملونالذلنالراسخعنمن"أنا

كقولهالغيبأمورمعرفةفهواللهإلايعلمهلاالذيالتاويلاما

تعالى:

فيقاؤتغقؤآثغيتؤئتتنتلصحاغهآمجقئممجنذةرآلتةإلنما"

مهعه

ؤقاغداثش!حتتقاذا!م!قتتذليىؤقايرآلازخا

34/لقمان"تفولثازضيييف"ايتقممئماتذليى

توقيفي؟أميدا!قجاالوققهل

ولكنه،عليهيخرجمنوأثمإتباعهللزمتوقيفياالوقفكانلو

احكامهعلىوالوقوف8اسرارهوفهم،تعالىاللهكتابلتدبرميدان

اتباعه.فيستحبالعصورلكلمتجددسكطاءوهذاومعانيه

به؟الالتزاميببهل

وضعوهالأنثمالعلماءحددهاالتيالوقفبأحكامالالتزاميجب

الفقيية،الأحكاممنكثيراعليهااستنبطواوقدوتدبردراساتبعد

عليهيترتبالذيللخطأالقارئيعرضالأحكامهذهعلىوالخروج

ماعلىوالابتداءالوقففيالالتزاميجبولهذا،العقيدةفيخطا

علىوالخروج،باطلعلىتجتمعلاالأمةلأنالأنمةعليهاتفق

الشاعر:يقولللشقاءيعرضناالجماعة

يشقيها.الفردورأيالخكفرغمبهالبلادتشقىلاالجماعةرأي

ب،ابتلىلاا

لاالوقفكانفإذا،وقفأوقطعبعدالقراءةفيالشروعهو

بهيكتملبماإلايصحلاالاثاءفانالمعنىاكتم!عدإلايتم

المعى.

:ةم!رثاالايةهذهنتأولالاثاءفيالخطأخطورةعلىوللوقوف

(،*/12آ*،مل
لمب
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العفمانل!الولهعمف!لاالبياندا؟عجاز-

37الماندة""طسثطيمثتاآدئةإثئؤأقاآللأين!قرلقذ".

والاستنناف"قالواالذينكفرلقد":تعالىقولهعلىفالوقوف

بكلمةالقولإلىيؤدىتقته"تايثآدتةإت":نعالىبقوله

ولذلك.ثلاثةئالثاللهبانيوهموالابتداءواحدإلهاللهلأنالكفر

نقعلاحتىالتامبالمعنىوالابتداءالتامالمعنىعلىالوقفيلعي

يبلملامنعندوخاصةالاعتقادفيخطاعنهينشاالذيالخطأفي

المسلمين.وبسطاءالأميينمنالقرآناحكام

""ءاغيتآققيرؤنخنآدقةإن":تعالىبقولهالابتداءمنهوأسوا

!آشيغ!قذ،"تعالىقولهعلىالوقفبعد181/عمرانآل

؟81/عمرانآل،،قالؤأآللأيفقؤذ

لأنهموالابتداءالوقفاصوليراعونالصالحالسلفكانوقد

فيه،بماالعملعلىويحرصون.تعلىاللهكلابميتدبرونكانوا

لخفضالكفارمدالا!منبهاللهأخبرماقراإذابعضهموكان

؟"يديهبينبنلكيتفوهاناللهمنحياءبذلكته!ص

،والابتدا!اك!أمميةليياقتطبيقيةأمثلة

عط

زءاانلؤلأ!الاؤقتميهءقفثؤتقذ":تعالىقولهفي

علىالوقفأنالعلماءمنكثيريرى42/يوسف"ازئهءئزقن

91/اخاصئيناتيه(! T

لممكأ:127ز
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العنمانل!الرسم!فالبيان!ا؟مكلجاز

على"يوقفلاأنهآخرفريقويركط،تاموقف"يهءقغت"ا

؟،،تجئلإسكائزقن،،علىولكن،،يلإ!ققت

تقديرأننرىالأولالوقفعلىالتفسيرفيالنظرأمعناوإذا

فهم،بهالهمربهبرهانرؤيتهولولابههمتولقد:الكريمةالأية

التفنميرعلىتأويلغفيويستندون،الهممجردحتىعنهينفون

الهميمتنعوبذلك،لوجودامتناعحرففهىلولاللأداةاللغوي

ربه.برهانلوجوفى

عليهدلمايوافقالذيالجزلالقولإنه":شهبةأبومحمديقول

211واللاحقالسابقإليهويدعو،الأنبياءعصمةمنالعقل

جوابهايقترنلولاإنقائا*ثالرأيهذاعلىالزجاجويعترض
!

!هـءققث!ؤ،":لقالذكرماعلىالأمركانفلوباللام

الأمورمنالرأيوهذا،،زتهءئزقنازخانلؤلأيهاؤقتم

فيهريأتيوقدعلهايتقدمقدلولافجوابالواجبةوليسالجانزة

ذلكيؤ!ماالكريمالقرآنوفيالعربيةلغتنافيباللاممقترن

علىيقاسالذيهوالقرآنوليسالقرآنقواعدعلىتقاسواللغة

يقولالفرععلىالأصليقاسولافرعواللهجاتالأصللأنهاللغة

غلىزتظتاآنتؤلأتئتلإهـيهءتحاذتإن"ا:تعالى

اكرانعدمبجوازوردتالكريمةفالأية81/القصصققيها"

القرآنوردوف،العربلغةفىسندلهوهذاباللاملولاجواب

؟؟./؟2الطيرىري!ئمت(؟

722/التفسيركتبفيوالموضوعاتال*لمراتيات(2

:ز(%128/؟/!ي
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العفمانيالوصمفدالبيان!ا؟عجاز-

قبراعدقياسفينبغىالخطايشوبهلاعربىلسانبأفصحالكريم

.الضطاعمناللغةحافظفهواسسهعلىاللغه

لععكانمابهاالهمتركانعلىيدلهذا:الرازىالفخرويقول

اللهديندلاثلانلأجلبلعليهنقدرتهوعدم8النساءفيرغبته

"ا؟العملذلكعنمنعته

ناوحجتهم،،بهبرهان"علىالوقفاصحابيؤيدالأخروالرأي

لأنصحيعغيررأيوهو،عليهايتقدمأنيمكنلالولاجواب

.جوازاعليهايتقدملولأجواب

"زئهءئزقن"تعالىقولهعندالثانيالراياصحابيقفولهذا

م!تعلتةسكنيختلفالعزيزإمراةجهةمنالهممتعلقإن:ويقولون

للفاحشة،طلبأبيوسفهمتالعزيزفامراة!يوسفجهةمن

الثفععنعبروإنما،وضربأدفعأبهاهمالسلامعليهويوسف

تخنإئتا":تعالىقولهفيكمااللفظيةالمشاكلةسبيلعلىبالهم

512/البقرة"بمثمقشاثنرئآلتةرقىص!ونفشتهنرة

بههمتفهي،واحدالهمينمعنىأنرضارشيدمحمديرى،

عبدهانظرهافيانهمعلهواهاالإذعانرفضانبعدزمخمربهأن

تفسيرفيالأراءأرجحدتلك،ولعلأيضابنلكهم،وهوسنتهوهي

03الأية

صوالابتعادبلانصرافهميوسفجهةمنالهمأنالباحثويرى

والأنبياءقثوة،وهوعينيهأمامربهبرهانيرىنبيلأنهالمعصية

9/20الكبيز1(التفسير

339/5القرطبى2(تفسير

229/؟2المنار9؟(تفمير

!قى129!ث
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العنماندمع!!لافل!البيانل!ا؟عجاؤ-

فهمتالفاجشةعنوالابتعادبالانصراففهمالخطأقنمعصومون

الخلف،منقميصهفقدتأمرهاينكشفلاحتىبهلتمسكوراءه

فما،وإلاالإثمعنوالابتعادالمعصيةمنالفرارعلىدليلوهذا

سبحانهوالحق"ربهبرهانرأىأنلولا"تعالىقولهفائدة

":شهبةابويقولمعنىبلازيادةولاباطلالفظايضعلموتعالى

نأعلىدلفقد،الهمقبلالمراودةبعدإلايكونلابالفاحشةالهم

بالضربالهموتفسير،بالفاحشةالهمغيرآخرنوعمنهناالهم

؟"مقنعوالبطش

والابتدا،الوققأسا!

:.ابهصمالاالوقوفعد:أولا

والابتداءالوقففيمراعاتهايجبالتىالأسساهممن

بهيتممالاعندالوقوف،وعدمواكتمالهالمعنىإتمامعندالوقوف

،ولاالمعمولدونالعاملعلىيوقفأنزو!جيلا"فإنهالمعنى

حرفا،أمفعلاأماسماالعاملأكانوسواء،العاملدونالمعمول

مأعمدةمخفوضاأممنصوباأممرفوعاالمعمولىأكانوسواء

متعدداءأممتحدا،فضلة

مالهعلىولا،صلتهدونالموصولعلىأيضايوقفولا

ولاجواببدونجواب

التابع،دونالمتبوععلىولا،المستثنىقبلمنهالمستثنىعلى

بهأشيرماعلىولا،عنهيستفهممادونبهيستفهمماعلى.ولا

القسمعلىولا،المحكيدونالحكايةعلىولا،إليهأشيرمادون

02بهإلاالمعنىيتملاممافلكوغير،بهالمقسمدو!

r/التفسيرفيالإسرانيليات(؟ r\

01/الغافلينتنبيه(2 r

كل"135!*
برلم
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العثمانيالوس!فيالبيانل!ؤأ؟كلب-

يقففلاىف*صلابكملالخبرلأنخبرهدونالمبتداعلىيقففلا

شييليفيلفثماشؤئنعفونآلذين":تعالىقولهفىأذى""آعلى

مجنذأخزفثم!فتمأذىؤلأقئاأنقفوأقآئتيغونلآئتمآلته

262/ةلبقرا"زثهتم

هووالخبرصلتهبعدهوماالمبتدأهي"الذين"السابقةالجملةلأن

أجرهم.لهمجملة

لازمةوالصلةصلتهابعدهامالأن"الذين"اعلىيقفلاوكذلك

والوقفبالمعنىيخلعليهافالوقف،لهموضحةلأنهاللموصول

المعنى.تمامعنديكونانيجب

فاعلاونقدرالأمريلتبسلاحتىوفاعلهالفعلبينيفصللاوكذلك

كلمة"علىنقففلاالكريمةالأيةفيموجودوالفاعلمقدرا

تعالى:قولهفي"الآص!

ئقهيهثملألايىخا،!مجليضالأؤآتغذقييآلهتهارتةئ!ئخ"

بينيفصلولا36/37النور"آدتهفيكيرغنتيغؤلايحمت

ؤ!نن":تعالىقولهفي"ا"العلمكلمةعلىنقففلاوجوابهالشرط

ص!+"صص-،-4ص"صآ
إذاإئتاليليممفتجاءكقاتغل!مناقؤاءهمتبعت

541/البقرة"الظيميفآلجن

بأنه!-الرسوكبلأنهامالفهمفىالخطأيوقعبعدهابماالابتداءلأن

ذلك.عنمنزه!فيوالرسولالظالمينمن

ب!2فى:131ئب
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المثماندالوسمفل!البيانل!ا؟مكلجاؤ

تابعالصفةلأنوالموصوفالصفةبينيفصللاوكذلك

قولهفىقوما""كلمةعلىتقفلاولذلكلهموضحللموصوف

فقيكفتمآلئةقؤفاتجظونيتمافه*متهثمقاتتؤإذا":تعالى

416/"الأعرافشديذاغذاتافغذبمثماؤ

:بلى،،1،علىالولهفبجوزا-لا

علىوهيموضعاوعشريناثنينفيالكريمالقرآنفيوردت

:أنواعثلاثة

المواضعفيقبلهابمابعدهامالتعلقعليهاالوقفيجوزلا-1

التاليةالسبعة

كى+صص

rA/النحل،،خقاغليهؤغذاتلى،،30/الأنعام1،ؤزيئاتك،،

الزمرتذ"ةقآقذتلى"ا،3سلإ"تتأيتتتمؤزيئتلق

7/التغابن،اؤزيئتلىفل،،،34/الأحقاف،اؤزئتا/9تلى

4/القيامة"قدليينتلتئ"

التالية:الخمسةالمواضعفيالوقفعدم-2

،026/البقرة"ققيلتظقبنؤليهنتلققال"ا

71/الزمر"خقتؤليهقتلتئ"

14/الحديد،،تلتئ+قائوأ،،،08/الزخرف1،ؤزشفتاتلق،،

بمول"13?ؤ*رب
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العفمانل!الرصمفدالبياندا؟عجاز

9/الملك"!آءتاقذتلققائوأ"

بعدها.بماوالابتداءعليهاالوقفيجوزالأخرىالمواضع-3

كلا

عليهايوقفللردع7منهامرة33الكريمالقرآنفيوردت

وهي:بالاتفاق

7مريم،،!لأر!مائ!اغفد،، 9/V A،،،مريم.،،كلأ!!ل!مجرا

82لم81

تفذزكون،،إتا،415/1الشعراء،،كلأقاذرثمانخ!تقئفولبان،،

عهجعه
،27/سبأ،،كلأ!ثئزتحآء،،6Y/-1الشعراء،،!دس!قاذكلأ

،،كلأآلننغ!أانيذأن،،،01/11القيامة،،كلأل!تخماخ!آتعزاثن،،

عليه.نقففلاحقأبمعنىوالباقي1/61هالمدثر

:إل!133!ئ/
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العثمان!الرسمفبالبيان!ا؟كلجاز

المهوتية2الدوا!هاق

الصوتية:بالدراصاتالعلماءعنا!ة

دراسةبأهميةومنهمإيماناالصوتيةبالدراساتاللغةعلماءاعتني

الصوتيةالعلوملدراسةخاصةأبواباوالنجاةاللغويونخصص،فقداللغة

القوانين،ووضعواوالخاصةالعامةصفلانهاوذكرالعربيةلغتنافي

العلم.هذاأصولىتحددالتيالصوتية

تقسيمكيفيةوضحواالذينالعروضيينجهودجهودهمإلىويضاف

التيالعروضيةالكتابةأسسرسموائم،معبرةصوتيةمقاطعالىالكلمة

إليهيلتفتلاينطقلا،ومايكتبينطق،فماالنطقعليتعتمد

الظواهرمعالجةفيوالتجويدالقراءاتعلماءجهودتخفيولا

ها.وغيروالإمالةوالإخفاءوالإظهاركالإدغامالمختلفةالصوتية

العربيةاللغةلنطقالصحيحالأداءمنالقارئتمكينإليالعلمهذاويهدف

الفهمفيزللإلىبدورهيؤديالذيالقراءةفيالزللمنلسانهويعصم

المعنىواختلاف

الأصواق:نشاة

إليتؤديالتيالاهتزازات،وتنتقلالأجساماهتزازمنالأصواتتنشأ

شكلفيالأذانإلىالصوتمصدرمنالهواءعبرتنتقلأصوات

خروج،فعندالإنسانعندالصوتمصدرالحنجرةوتعدصوتيةموجات

صوتيةخيوطعليتحتويالتيالحنجرةعبريمرالرئتينمنالهواء

بعدالهواءإلي،تنتقلالاهرازلقوةمناسبصوتعنهافيصدرفتهتز

فتهزالسامعأذانطلةلتقرعدوانرشكلفيوالأنفالفممنصدورها

الأذنإليتنتقلثمعليهاالواقعةالصوتيةالتموجاتمعمناسبةهزات

ينطقثمومنويفنسرها،الموجاتهذهيترجمالذيالمخإليثمالوسطي

مضمونها.؟ويفهمالإنسانبها

79؟اوالتبينالبيان،1

:يئ،/134ب*رب
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لدثمانب1الوصمفل!نل!لبيااعجاز؟ا

منهاتتألفالتىالصوتيةالوحداتمعرفةعليالأصواتعلمويعتمد

اللغويةغيرالأصواتصيتميزلغوياصوتاوحدةكل،وتسميالكلمات

ليدهو،دسألا،وزئيرب!لاونباحالقطةكمواءوالطيرالحيوانعند

وغيرها.الحمام

كصريرالأجساماحتكاكعنالاشئةالأصواتعنيختلفوكذلك

اللفظآلة"هواللغويالصوتمعرفاالجاحظ،يقولالمياه،وخريرالقلم

حركاتتكون،ولنالتأليفيوجد،وبهالتقطيعبهيقومالذيوالجوهر

،ولأتكونالصوتإلابظهورمنثوراكلاماموزوناولالفظاولااللسان

\"والتأليفبالتقطيعإلاكلاماالحروف

الم!وتيةبالدراساقاللغويناهتمام

بياناالتاسأفصحالباليةعربوخاصةالإسلامقبلالعربكان

كانت،ولنلكنقية،وفطرتهمنابضةسليقتهم،وكانتلسانهم،وأقومهم

الكريمالقرآننزل،فلماقوية،واساليبهمواضحة،ومعانيهمصافيةلغتهم

نزل،وقدالناسافصحلأنهمبيانه،وتذوقمعانيهفهمالناسعلييشقلم

فهمه.عليهميشقفكيفبلسانهمالقرآن

لثراسةمصنفهلهمفيابواببتخصيصالعربنحاةقامامتزجولم

الصحيحالنطق،وكيفيةالحروفمخارجكبياناللغويةالأصوات

والإدغامالإبدالعنالناشئةالصوتيةالقضايامنكيراا،وتناولو

هاعئنوعكللإوا

عنحثيثهمفيوانتلافهاالحروفتنافرالبلاغةعلماءوتناول

لدراسة.تعرضواالنينالعروضعلماء،وكذلكالبيانوحسنالفصاحة

مقاطعإلىالكلماتتقسيمصبذلكيتعلقوماوقوافيهالشعرأوزان

صوتية

بينواحيثالميدانهذافىطويلباعلهمكانفقدالقراءاتعلماءأما

الصوتيةالقضايامنكثيراعالجواوصفاتهما،والحروفمخارج

يترتبالذيالسليمالنطقعليحفاظابهاالعملوأهميةدلالتهاموضحين

لإلههـ*1هسككثم
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المثمانل!الرسعفبالبيانبا؟عجاز

مصطلحاتعندهمظهرثولذلكتعالياللهلكتابالصحيحالفهم.عليه

والوقفوالمدوالإختلاسوالإمالةوالإخفاءالإظهار:مثلصوتية

وغيرها،والتفخيموالترقدق

اهـ75تالفراهيدىأحهدبناحليلى*91

صفاتبدراسةقيامهبعدرانعاصوتياترتيباالعينمعجمهبترتيبقام

حرففوجدقوتهاحسبرتبهاثموضعفها،وقوتهاومخارجهالحروف

قوتهمعرفةيريدالذيالحرفقبلالألفحرفيضع،وكانأقواهاالعين

أعمقالعينحرفأنفوجد،أعأخ،ت،أ،بأنحوساكنا.بهينطقثم

إظهاريحاولفهوبالعينوسماهالمعجمأولفجعلهاالحلقفيالحروف

صفته.تحديديسهلثم،ومنبغيرهيختلط،ولاساكناالصوت

؟بالهمزةيبدالملماذا

بالهمزةأبدأ:لمقلأنهالخليلعنيذكرمن:"سمعتالسيوطييقول

بدأفيتكونلالأنهابالألف،ولاوالحذفوالتغييرالنقصيلحقهالأنها

لأنهابالهاء،ولامبدلةأوزائدةإلافعلفيولااسمفيولاكلمة

والحاءالعين،وفيهالثانيالحيزإلي،فنزلتلهاصوتلاخفيةمهموسة

،وليسالتأليففيأحسنلتكونبهفابتدأتالحرفينانصعالعين،فوجدت

كانبدأت،فبأيمعرفةإلييحتاجكلهلأنهشيءعليشيءبتقدمالعلم

(1تصرفا..)أكثرهابالتقديموأولاهاحسنا

قامحيثدقيقةطريقةالخليلاتبعهاالتيالعلميةالطريقةوتعتمد

ورتبمخرجاالحروفبأبعدوبدأالنطقضوءفيمعجمهبترتيب

إليالحروفمخارجقسمالأساسهذا،وعليمخارجهاحسبالحروف

!!
\اللهاةمن:تبدألهوية-2الحلقمنصحلقية:تبدأ1

الفممفرجأيالفمشجرمن:تبدأ3-شجرية

اللسانطرفمن:تبدأأسلية-4

190/1-المزهر

بمول:errئخ!
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لعثمان!lالوصم!فالبياندا؟كلجاؤ

الأعليالغارنطع!!متبدالأنهانطعية:-5

اللثةمنتبدا:لثوية-6

اللسانذلقتبدامن7-ذلقية

الشفةتبدأمن8-شفوية

هـابن!نهف4

التجديدإليانطلاقنقطةمنهوجعلأحمدبنالخليلقالهماعلياعتمد

بهوالنطقالحرفقبلالوصلألفإضافةمنالخليلقالهما،فكرر

ابن،يقولالخليلفعلكمامفتوحالامكسوراالألفجعل،ولكنه

،لأنمتحركالاساكنابهتأتيأنالحرفصدياعتبارأردت:"إذاجني

الحرفجهةالي،وتجذبهومستقرهموضعهعنالحرفئقلقالحركة

لأنضلهمنمكسورةالوصلهمزةعليهتدخل،ثمبعضههيالذي

بهالابتداءيمكنلاالساكن

(1)،،0000،اق:اكفتقول

أشدالحروفبعض"انفبدولالشدةحطتمنالأصوا!بلنولمعز

اللامووالطاءالدالفيتقولتراك،الابعضهامنللصوتحصرا

:اس،اص،از،اث،افتقول،ئمهناكامنفذللصوتتجد،فلااد،اط،ال

(2)"الحرفيتبعالصوتفنجد

يصدرالذيالعودبوتروشبههاالأصواتاختلافجنيابرءوعلل

وترأيضاذلك:"ونظيرفيقولعليهالأصابعحركةنتيجةمتتلفةأصواتا

حصر،فإنصوتالهسمعتمرسلوهوضربإذاالضارب،فإنالعود

سمعتقليلاادناها،فإنآخرصوتاأدىيسراهأصابعبعضالوترآخر

(؟)"الاثنينغير

؟1171الإصابسرصناعة-1

7؟1-السابهقا2

911السابهشا-3

لإ!137فى
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العثمان!الوسمفدالبياندا؟عجاؤ

"اوهيواللينالمدحروفأبعاصإنهاوقلىالحركاتعن!حدثو

ثلاثالحركاتفذلك.ثلاثةالحروفهذهأن،فكماوالواووالياءالألف

بعض،والكسرةالألفبعض..ا"فالفتحةوالضمةالكسرةالفتحة،وهي

11الوإوبعض،والضمةالياء

منعنهاينشأماوبيانالثلاثالحركاتهذهإشباعاثرعنوتحدث

إشباعفيالعروضيونإليهااهتديالتيالقاعدةوهيمماثلةحروف

الشعرىالبيتأجزاءمنوالضربالعروض.فيالوزنوإتمامالحروف

وأنشأالحركةمطلالوزنإقامةإليالشاعراحتاج:اذاجنيابنيقول

!1جنسها"ا)منحرفعنها

الحرف،لأنالحركالامنأسبقالحروفانعليجنيابنوأكد

ناا"مح!فيقولالأصلالفرعيسبقانولايمكنفرعوالحركةأصل

للحركةكالمحلالمحرفان،وذلكالحرفقبلالمرتبةفيالحركةتكون

كانت،ولووجودهقبلوجودهايجوزفلاإليهمحتاجةلذلك،فهى

(نك،ألاترىأصلاالكلامفيالإدغامجازلماالحرفقبلالحركه

فيالثانيةالطاءكانت،ولوالثانيةفيالأوليالطاءفتدغم:قطعتقول

الأمرولوكا!الثانيةوالطاءالأولىالطاءبينحاجزةكانتقبلهاالرتبة

المقدمةهذهعليالحركةلأنالثانيةفيالأوليإدغامجازلماكذلك

بينحجز،واذاالأوليوبين،بينهاالثانيةالطاءقبلتكونأنمرتبها

أدنماعليدلالةالكلامفيالإدغام،فجوازالإدغامبطلحركةالحرفين

"ابهاالمتحركقبلليستالحركة

لهلازمةلأنهاحركتهيقتضيالحرفأنيروناللغويونكانوقد

بهاالنطقيمكن،ولاالكلامعناصرمنكعنصرمستقلةالحركة،وليست

-الحروفأبعاصالحركاتأن"ويرونالصامتالحرفعنمنفصلة

غيرعدوها،وخاصةمعاملةالمدجرفعامواذلكصرغمالمدحرف

تسبئلحركةمحتمله"!قا1فيالقاف:إنقالوالذلكالقصيرةالحركات

الألفقبليالفتحةحركةلمحتت،"يقز"يفالميم،وكذلكالألف

بر(لم:138-ذ/
بر؟لم
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العنمانيالوصمفل!البيانل!ا؟عجاؤ

(؟)2،لألفوهيبعدهاالطويلةبالفتحةمتحركةالقافلأنخلطوهذا

الصامتأن،كماتسبقهااخريلفتحةوجود،ولاحركتينتعدالتي

عنمستقلااحدهمااداءويمكنالآخرعنمستدىمنهماكلوالحركة

(1)،،الآخر

التجويدبعلومالأصواتعلمعلاقة

،فقدالتجويدعلمظهورقبلطويلةفترةالأدباءاهتمامالصوئياتعلمنل

(2)مصنفلأنجفيابواباواللغويونالنحاةلهأفرد

مفزاأمامهمالعلماءيجدلمالتجويدعلملظهورماسةالحاجةكانتفلما

صرفبةقضاباعلىتعتمدكانتالئىالنحوببنمصنفاتعليالاعغادمن

لغوبة

:الإشمان".از.ا

واللسانالشفتانهي،فالمتحركةئابتةوآخريمتحركةاعضاءمنيتكون

،والثابتةوالرنتانالصوتية،والأحب!والحنجرة،واللهاةالأسفلوالفك

للحلقالخلفيوالجداروالغارواللثةالأسنانتشمل

:الحروفمخارجمصفة

معرفةلأنلاصفهدهاالحروفمخارجبكليالأصواتسكلماءيعتمد

منالحروفالقاباشتقاقجاء،وقدوالمقدارالوزنبمنزلةالمخارج

لقبفيتشتركالحروفمنمجموعة"فكلصفهلهالأمنمخارجها

حرفاناتفقلو،إذااتحادهايعنيلاتقاربهاكان،وانالمخرجفيلتقاربها

يعداأجدرانكانابلحرفينيسمياأنصحلماوالصفةالمخرجفى

(3)،،ادحاوحرفا

:الحروفمخارجتحدبد

82/؟الإعرابصناعةسر-1

37/؟السابق-1

أنيس:إبراهع_2

3هالربية؟للبنيةالصونيالمنهح--3

!139بم
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المثمافيالوسمفل!البيانل!ا؟كلجاز

بأيةقبلهوصلألفعليهوأدخلشددهاوسكنهالمحرفمخرجتحددلكي

مخرجه\كانالصوتانقطعفحيثبه،وانطقتشاءحركة

جها:مخاحسباعها01فاأقسا

الجوفبة)الهوائية(الحروف-1

ماالمضمومالساكنةوالواوالألف،وهيالثلاثةالمدأحرفوهي

فراغالينسبةجوفية،وسميتقبلهاماالمكسورالساكنةوالياءقبلها

تنتهىلأنهاهوانية،وسميتمخرجهاينقطع،حيثوالفمالحلق

الفم.هواءبانقطاع

،،الحلقومبلعتاذا:،(حتيالحلقية2-الحروف

ثلاثعليمرتبةوهيفالخاء،والغينفالحاء،والعينالهاءالهمزةوهي

العين،وأوسطهاوالهاءالهمزةالصدريليممافأقصاهامجموعات

،عينفهاء:همزنقولولذلكوالخاءالغينالفميليمماوأدناهاوالحاء

الصدر.أيالحلقناحيةمنالترتيبعليفخاء،غينفحاء

اللهوية23-الأحرف

اللسانأقصيمن،القافحرفان،وهماوالحلقالفمبينالثهاةاليوتنسب

.القافمخرجبعداللسانأقصيمن،والكافالحلقيلىمما

الشجرية:الأحرف-4

وهوالفمشجرالي،وتنسبالمديةغيروالياءوالشينالجيمثلإثةوهي

(1)الأعلىالحنك!ميقابلهومااللسانوسطمابين

الذلقية:الأحرف-5

وشروحهللزمخشريجنى،والمفصللابنالإعرابصناعة:سرذلكفييراجع-؟
مالك-لابنوالتسهيلالحاجبلابنوالشافية

1231حسان:تماماللغةفيالبحتمناهج

:/،/14ة)**
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ال!ثمانلالومعمفل!البيافيا؟كلجاز

ذلقمنلخروجها!:لقية،وتسمي،والراءالمظهرةوالنوناللاموهي

،والنوناللسانحافنيكلتامنتخرج،فاللاماللسانطرفاياللنمان

اللسانضهرفيأدخل،والراءاللاممنأسفلاللسانطرفمنالمظهرة

الئطعةالحروف-6

سقفوهوالنطعاليتنسب!أنهابذلكوتسميوالتاءوالدالالطاءوهي

الأعلي.الحنكغار

الأسلب!:الأحرف-7

صفحثيوبيناللساناسبينومخارجهاوالزايوالسينالصادوهي

والزايأوسطهاوالسينالمخرجهذافيادخلهافالصادالعليينالثنيتين

(1)هاأبث

،وتسميمنهدقماوهواللساناسلةمنلخروجهااسليةوتسمي

نطقها.عندالصغيرصوتلخروجالصفيريةبالحروف

اللثوية:الحروف-8

ممااللسانظهرمابينمتقاربة،ومخارجهاوالئاءوالذالالظاءوهي

اللثة.قربمنلخروجهالثوية،وتسميالثنيتينرأسيوبينرأسهيلي

الشفهية:الأحرف-9

لأنشفوية،وتسمىالمديةغيروالواووالميموالباءالفاءوهي

السفليالشفةباطنمنمخرجها،فالفاءالشفتينمنالهواءاصمخرجها

معاالشفتينبينمماتخرجالمديةغيروالواووالباءوالميمبحريةوتسمي

بريةوتسمي

الخيشومية:الأحرف-01

النونوكذلكالإخفاءاوبغنةالإدغامحينوالتنوينالساكنةالونوهي

(2المشددتان)والميم

الضاد:مخرج-)1

01101العشرالقراءاتفيالنشر-1

381التجويدفيالمفيدالقول-2

1/101العشرالقراءاتفيالنشر-3

:%؟مل141*ثج
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العفطنل!الوسمفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

منيحاذيهاومااللسانحافتيإحديبينمما،وتخرجشجريةتسمي

العليا)3(الأضراس

الصدبةالمحووفصفات

المتضادةالصفات:اولا!

فيمتنعخروجهمكانعليالصوتاعتمادةوق:!ا:ىهم!لا!الجهـو-1

الصوتيةالأوتارتذبذبنطقهايصحبأصوات،وهيمعهالنفسجريان

ملقغعظطضزرذدجب:أهيالجهر،وحروفواهتزازها

قراءته"اوتكونطلبجدعضذيقارئوزن"عظمي،ويجمعهاون

المهموسمناوضحمرتفعبصوت

معهفيجرىخروجهمكانعليالصوتاعتماد:ضعف!ا

وتكونالصوتيينالوتريناهتزازنطقهايصحبلااصوات،وهيالنفس

(،ط،الهمزة،ق،ص،خ،هـ،س،ث،حف،ت،،كس):التاليةالحروفمع

بقراءتهيهمس،والمهموسشخصفحثه:سكتالتاليةالعباراتوتجمعها

منخفضبصوتقراءتهوتكون

؟واهم!ورسوم!ملابينأميزكيق

باهتزاز،فتشعربالحنجرةالوترينموضععليالإصبعضع

إبراهجم،يقولالمهموسمعبهتشعر،ولاالمجهورمعالوترين

تحدثالتيالذبذباتصديهوالصدر-صوت-الصوتهذا:ولعلأنيس

فيشكولابهنحسالصوت،وهذابالحنجرةالصوتيينالوترينفي

عليالكفنضعحينآوبالأصابعالأذنيننسدحينبهنحسكماالصدر

التيالذبذباتتلكوسببهالمجهوراتمعبهنشعرالذيالرنينفهوالجبهة

(1)،،الحنجرةفي

والمجهورالمهموسبينالفصلعنسيبويهسألتالأخفشيقول

تبيينإليلاتصلأنكوالمهموسالمجهوربينفق!:وإنمافرق

99/اللغويةالاصواتانيمما!إبراهيم1

*o2/فى
(ا*مبأ!،ء24
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الهثماليالرصمالبيابخهـفدأ؟كلجاز

كلها،فالمجهورةالصدرمن3يخرالذيالصوتتدخلهانإلاالمجهور

المهموسةامأو،.....الحلقفيويجريالصدرمنصوتهنيخرجهكذا

(1)"مخارجهامناصواتهافتخرج

العديق:العهوقعلمفيا!ج!ودوالم!موس

غدالصوتيانالوترانيتذبذباويهتزالذيالصوتهوالمجهور

الوترانيتذبذبأويهتزلاالذيالصوتهو،والمهموسبهالنطق

(2)"بهالنطقعندالصوتيان

:الحروفبينالتقارب

الجهرحيثمنالحروفخصانصعلىالأصواتعلماءيعتمد

فيالذيالجهر:لولامكييقولالمتقاربةالحروفبينالتميزفيوالهم!

(3)"حاغلكانتالعين

المخرجإذغبناالخاءلكانتوالهمسالجهرمنبينهماما:ولولاويقول

واحد،ولولاالمخرجإذتاءلكانيمهالذيالجهرلولاالدال،وكذلكواحد

سينالكانتالزايفىالذيالجهرلولا،كذلكزايالكانتالسينفيالهمس

وإنماوالتسفلوالانفتاحوالرخاوةوالصفيرالمخرجفياشتركأقد،د

غير"ا)4(لاوالهمسالجهرفي،اخلتفا

قى:5الوفا9طل!فعدقى2

الحرفمخرجفيالهواءمروركيفي!ةعليالتصنيفهذايعتمد

الصوتكانأطلقثمتاماحبساالحرفمخرجفيالنفسحبس،فإذا

والكافوالقاف:الهمزةفيالشدةحروفوتنحصرانفجاريا"شديدا

النطقعندالصوتحبس،فإذاوالباءوالدال2والتاوالطاء،والجيم

النمابق/199

الن!ابق/312

:الرعايه3831مكي

185/السابق4

14لة r:مئي!
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العثمانل!الوسمفل!البيانبا؟مكلجاؤ

الشدةوحروفشديدأكانمخرجهعليالاعتحكادقوةلتمامبالحرف

"قطثساكنةكانتإذاللقلقةأحرفخمسةومنهاقطبت:أجدكيجمعها

يخبسأندونالحرفمخرجفيالنفسلمجرىتضييقحصلجد"اوإذا

والخاءوالغينوالحاءالهاءةهيالرخوة،والحروفرخؤاالصوت

"والفاءوالذالوالثاءوالظاءوالسينوالزايوالضادوالصاد،والشين

،فالشديدةوالرخاوةالشدةإليآخرانقسام:وللحروفجنيابنيقول

التيفورح!لاو،"طبقت"و"أجدكطبقك"اأجدتيجمعهااحرفدثطنية

شنتا"وإنعنايرو"لميجمعئهاأيضا:ثمانيةهيوالرخوةالشدةبين

(1)"الرخوةهيقلهاهيوالتيالحروفهذهسوييروعنا"اوما:لمقلت

الشدةحروفمعيجريولاالرخاوةحروفمعيجري:الذيم!حوظة

حروفمعيجريولاالهمسحروفمعيجريالذيأماالصوتهو

النفسهوإنماالجهر

ات!توالتر-3
عنناتجةصفةوهيالغليظةالأصواتعليالتفخيميطلق

الإطباقأوالاستعلاءأصواتكلتكونولذلكوالإطباقالاستعلاء

التفخجمعكشفهوالترققق"أماغظطضص"خوهيدانمامضخمة

العربيةالحروفباقيمعويكون

وادمنوالاستعلاءوالإطباقالتفخيم:"إنالقرطبيالوهابعبديقول

الوهابعبديقولأيضاالاستعلاءوالإطباقنظير"أ)2(نالتفخيمواحد

والحتكاللسانبينالصوتانحصاركونهفيالتفخيم:"افصارالقرطبي

والترقيقالإمالةفيالاستعلاءأثر،ولهذاوالإطباقالاستعلاء،نظير

والدجخمالرقيق،وبينوالإطاقالاستعلاءبين،والفرقضدلأنهافمنعها

الرقيقبخلافالإطباقوكذلكعنهايزولفلاحروفهيلزمءالاستعالصأن

.69/مل1ات!ع*!افمر؟

1،90/الوضح2

بمء،:144%)مل2

http://www.al-maktabeh.com



العفمانل!الرسمفل!البياندا؟عجاز

الألففي،والتفخيمكالإمالةواللامالراءعلييتعاقبانفإنهماوالدخيم

(؟)،،

حرففى،كمابصداهالفميمتكحتىالنطقفيالصوتاهـ:تعظيم

أصعبفيالصاد

مؤخرويرتفعالسينبخلافبصداهاالفمتملأالصادأننريحيثواسلم

الحنكإليوصلفإنالمفخمالصوتمعالأعلىالحنكنحواللنسان

التفخيم.منجزء،فالإطباقإطباقأسميعليهوإنطبقالأعلى

الاشعلاءمنأعم،والتفخيمالاستعلاءالتفخيمعلييطلقونوالعرب

استعلاخ.تفخيمكلوليستفخيماستعلاءفكل

ظطض)صالتاليةالحروففييكون)الاستعلاء(التفخيم!ائما

.(ظقضغط)خصويجمعها(خغق

-الاطبدا!قت!والانفتا4

نتيجةالحنكمنيحاذيهومااللسانبينالصوتانحسارهوالإطاق

والطاءوالضاد:الصادهيأربعة،وحروفهالحنكعلياللسانلانطباق

.والظاء

ظغرلارتفاعالأعلىوالحنكاللسانبينالحرفصوتانحصرفإذا

بالإطباق.ذلكسميبهيلتصقحتىالأعلىالحنكإلياللسان

بالحرفالنطقعنداللسانظهرلانفراجالنفسجريان:وهوالانفتاح

ا:وهيالناقيةوعشرونخمسة،وحروفهالأعلىالحنكعلياطباقهوعدم

يجمعها11يهـونملكقفغشعسزرذخدحجثبت

غيث(شربلهحقفزكاسعةوجدأخذ)منقولك

الإظباقحيثمنالحروفصفاتعنيتحدثوهوسيبويهيقول

والطاءوالضادفالصادالمطقة،فأماوالمنفتحةالمطبقة:ومهاوالانفتاح

لتمىءتطقلا،لأنكالحروفمنذلكسويماكل،والمنفتحةوالظاء

الطاءلصارتالإطباق"اولولاالأعلسءالحنكإليترفعهلنمانكمتهن

\آ2/الهابق!

:%؟/145ز*/
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المفمالل!MلزAفيالبياليا؟عجاؤ

شىءق"بللأنهالكلاممنالضادذالأ،ولخرجتوالظاءسينأدالأ،والصاد
(1)"غيرهاموضعهامن

سملكا:"وإنما7تاللجولدعلماءمنوهومكيويدول

عدالحنكإليالريحمعتنطبقاللسانمنطائفةلانالاطباقبحروف

عدالأعلىوالحنكاللسانبينالريح،وتنحصرالحروفبهذهالنطق

(2)"الفمفياستعلائهامعبهاالنطق

46!الدرطبيالوهابعبدويدول Yلسانكضهرترفعأنهـ:"والإطباق

والحنكاللسانبينفيماالصوت،فينحصرلهمطبقاالأعلىالحنكإلي

فلاالحنكإليبرفعهلسانكظهرتطبقلا،والانفتاحمواضعهنإلي

(3)"الصوتينحصر

(4)"االلسانعليكالطبقاليحنك:"افيصيرالاستراباذيويقول

والنسفلالاسنعلاء-5

اللسانلعلو،وذلكالفمأعليمنالحرفصوت:خروجالاستعلاء

)خهيالاستعلاء،وحروفالأعلىالحنكإليبلحرفالنطقعند

قظ(ضغط)خصقولكويجمعها(قغظطضص

لتسفل،وذلكالفمأسفلمنالحرفصوتخروج:هووالتسفل

ائنانالاستفال،وحروفالأسفلالحنكإليبالحرفالنطقعنداللسان

(يهـونملكعفشسزرذدحجثبتا)هيوعثمرون

والضاد:الصادشعةالإمالةتمنعهاالتي:"افالحروفسيبويهيقول

الحروف!همنعتوإنماوالقافوالخاءوالغينوالظاء،،والمطاء

(0)"االأعلىالحنكإليمستعليةلأنهاحروفالإمالة

436/4الكتاب1

98/الرعاية3

6ء؟/الموضح

rir/rالشاثةث!رح؟

128/4الكتاب

/؟فى:146ز
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العفمانل!الرلهعمفدالبيان!ا؟عجاؤ

الحروفتسميةأسبابهـفي28ءتالمبردويقول
الأعلىالخكإلياستعلتلأنهاحروفمستعلية:ا"وإنمافيلالمستعلية

(1)"الإمالةتمنعالتيالحروف،وهي

الأعلىالحنكفيتتصعدإنالاستعلاء:"ومعنيجنيابنويقول

فلاوالقافوالغينالخاء،وإماإطباقاستعلائهامعفيهامنها،فأربعة

(2)"استعلاثهامعفيهاإطباق

جهةإليبهابعلواللسانلأنمستعلية:"اوسص!تالدانيويقول

*بهاللسانيعلوما:منهاضربينعليأنهاإلاالإمالةتمنع،ولذلذالحنك

بهاللسانيعلوماومنهاوالقافوالخاء:الغينثلاثةوهيينطبقولا

والطاءوالضادوالصادوهىالأربعةالإطباقحروفوهيوينطبق

لااللسانلأنمستفلة،وسميتالمستعليةهذهعداماوالمستفلة،الظاء

(3)"الحنكجهةإليبهايعلو

والصمتالذلاقة-6

بنفل"مر:قولكيجمعهاستةالذلاقة،وحروفالصوت:خفةالذلإقة

اللسانطرفمنمنهاثلاثةخروجإليالحروفهذهخفةوترجع"

والميم"والباءالفاءوهيالشفةمن،وثلاثةوالنونوالراءاللاموهي

مفردةبهاالنطقاللسانعلييصعبحروف:وهتي!الصمتالإصمات

لأنهاالمصمتةبالحروف،وتسميأحرفثلاثةمنمؤلفةكلمةفيبنفسها

حروفهاكثرتإذاالعربلغةفيكلمةببناءتختصأنمنعتأيأصمتت

،،(8)

طويلةكلمةفيتنفردأنمنالممنوعةالمصمتة:ومعنىمكيويقول

،1(5)

1/22المقتضب؟ o

1/71الاعرابصناحكلةسر2

الخديد/381

7/الجمهرةمقمة

؟01/الرعاية5
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العثمانل!الوصمفبالبيانل!ا؟كلجاز

متضادةغيرصفات:ثاثيا

منالخارجالهواءيحدثهالطائرصفيريشبهصوتوهوالصفير-1

لأنهاصفيزية،وتسميوالسينوالزايالصادبحروفالنطقعندالفم

سكنت.إذاهنكالصوت،فينحصراللسانوطرفالثنايابينمنتخرج

والزايوالصادالسينوهيانسلالأتنسلحروف:وهىالمبرديقول

(؟)،،

معهاتبخرجلضوتالحسفيربحروفسنميت:"وإنمامكيويقول

(2)"الصفيريشبهبهاالنطق

بالصدرشبيهأفيهاعم!نتفينكبذلكهـ:"سميت444تالدانيويقول

,r,"مواضعهامنإخراجهاعند

الدكدكة:-2

حتىساكنابهالنطقعندبحركةوتحركهالحرفاضطرابوهي

بينالحرففينطق"جد"قطبهيالقلقلة،وحروفقويةنبرةلهيسمع

فيإلاالقلقةتكون،ولاالصوتيبالطقيسميماوهذاوالحركةالسكون

إذاكبريالقلقة،وتكونالسكونحالةوفي،المجهورةالشديدةالأصوات

الحروفهذهتسميةمعللاالمبرديقولالكلماتآخرفيوقعت

إلي،ويحتاجبغيرها،فاشتبهتضعفتسكنتإذا:"لأنهابالقلقلة

و،وغيرهالوقففيسكونهن،حالالنبرةيشبهصوتإلىظهورها

منالصوت،حمايةالقلقلةفوائدأهممنيعد،ولذلكبهنالنطقإتمامإلى

صفاته"منصفةفقدان

وبدونهامرةبالقلقلة"اونقرأها"أبتركلمةنأخذالقلقلةاهميةولبيان

الاء،لأنالقلقلةبدونمهموسةإليالباءتتحولكيفلنرياخريمرة

مهموسةفصارتالتاءوجذبتهاضعفتقبلهاالباءأسكنتفإذامهموسة

وهىالأساسيةصفتهفقدمنالحرفلتحميالقلقلةكانت،ولذلك

؟1/9rالمقتضب؟

100/الرعاية2

19التحديد/3

:مل(/148،
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العفمانل!الوسمفل!البياندا؟عجاز

تفقدسوففإنهابالقلقلةتعاملهالما"إذا"أجركلمةفيئالجيم.وكذلكالجهر

.الرخاوةإلي،ونتحولالشدةصفة

فيساكنةكانتإذاالخمسةالحروفقلقلةوجوبالجزريابنويري

ا"وذهب:قولههـفي539تشريحبكلام،ويستدلوالوقفالوصل

منرأوهمابظاهرتمسكابالوقفالقلقلةتخصيصإليأنمتنامئأخرو

نا،فظنوابالوقفالحروفهذهفيتظهرالقلقلةأنالمتقدمينعبارات

المتقدمين،فإنالسكونسوىالمرادوليسالوصلضدبالوقفالمراد

الوقففىالقلقلةكونذلكفيالشبهةوقؤىالسكونعليالوقفيطلقون

قل،فقدكذلك،وليسحركةالقلقلةأن،وحسبانهمأبينالعرفي

(؟)ا"الصياحشدة:القلقلةالخليل

كباءمتوسطة:"وهيفق!القلقلةعنحديئطفيشريحالإماموق!

"وهديناهالنجدين"ا،وجيمالأبواب"اوغلقت23/"يوسفا"الأبواب

وقاف91/الحجر"امددناها"والأرضمددناهاودال51"البلد/النجدين

أطوارأوطاء،811/"الأعرافبالحقيهدونأمةخلقنا"اوممنفيخلقنا

يتبلحيتب"اومنكباء،ومتطرفة41/"نوحأطواراخلقكمفي"وقد

منيخرج،اومن"يخرج،افي،وجيم11/الحجرات1،الظالمونهمفأولئك

،،،وقافنورااللةمنجاءكمقد"في،اقد،،،ودال01النساء/10،مهاجرابيته

،وطاء11"النساء/5الرسوليشاقق"ومن"فى"يشاقق

فيأبينهنافالقلقلة22/ص"ططشتولابمالحقبينناتشططا"فيا"فاحكم"

(2)"المتوسطةمنالمتطرفةفيالوقف

،وقدحركهإذاالشيءقلقلةاللغةفيفيق!الحركةمنمأخوذةوالقلقلة

صوتهالانإما"ابذلك،وسميتالصوتشدةعليالكلمةدلالةمنيكون

إليالأشياءصوتهيالتيالقلقلةمن،أخذاالحروفأشدصوت

203/1النشر؟

204/؟*النمابق

941/ألم:*ز
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المثمانل!الوسمفل!البيافيا؟عجاؤ

إلييخرجلم،ماسكونهابهيتبينيكادلاصوتهالأن،وإعااليابسة

(1)"حركهإذا:قلقلهقولهممنامرهالشدةالتحريكشبه

الغنة.-3

:الميم،وحروفهاالأنفمنايالخيشوممنيخرجصوتوهي

منمعهايخرجالهواءلأنالغنةباصوات"وسميتوالتنوينوالنون

فىيجريصوتيه":ـه462تالقرطبيالوهابعبد،يقولالخيشوم

(2)"موضعهافيواللينالمدحروفجريانالخيشوم

خلالمجراهفيطليقأحرأالمنفسبجريانتتميزالمدحروفكانتفإذا

.طلخيشومالأنفتجوبفخلالابخفسفيهايجريالغنةكذلكوالفمالحلق

القة:شروط

عدممعساكنةتكونأنوالميمالنونفيالغنةلوجودويشترط

منيخرجصوثهـ:"الغنة656تالفاسياللهبخدابويقولإظهارها

بشرطوالميم،والنونالتنوين،..ومحلهافيهللسانعمللاالخياشيم

نإ،وكذلكللسانفيهالعملصارتحركت،فانإظهارهنوعدمسكونهن

(3)"الحلقحروفغدالنوناوالتنوينأظهرت

والتنوينوالنونالميمالغنةهـ:وحروف78.تالسمرقنديويقول

ولثذاالأنفدونوالثمفتينللسانفيهاالعملصارتحركت،فإذاسكنإن

عدوالتونالتنويناظهرتإن،وكذلكالمزكومإخراجهاعلييقدرلا

(4"،،الحلقحروف

اتم!ت
بالشينالنطقغدالفمفىالنفسانتشاروهو

12/المعانيابراز:شامةابو؟

؟or/الموضح2

312/الفريدةاللآلئ،412/مكي:عايةالر3

؟المريد/82روخ

:لو3150؟
باء
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العثغان!الوسمفل!البيانل!ا؟عجاز

إلىاللسانحافةأولمنالصوتامتدادهيوالاستطالةالاستطالة-5

لرخاوتهااستطالت:الضادسيبويهيقولالضادحرفمعوتكونآخرها

(1)"الطاءبمخرجاتصلتحتيكذلك،والشيناللامبمخرجاتصلتحتي

فىجريالمستطيلأنوالممدودالمستطيلبين:والفرقالجعبريوق!

(2)"نفسهفيجري،والممدودمخرجه

الائحراف

وفهY.-9اللسانطرفإليوجهخدبعدالحرفميلوهو

واللامالراء

الراءحرفمعويكونبهالنطقعندمكرؤاالصوتيخرج6-التكرير

ماالمفتوحالساكنانوالياءالواوحرفابهاتتميزصفة:وهواللين-7

"قؤف،تيت"مثلقبلها

والصائتةالصامتةالألفاظبينالفرق

أربعة:"وهيالخليللوقي،ددحممخرجلهاليسالصانتةالأصوات

جوفأ،والهمزة(وسميتاللينةوالألفوالياء)الواووهيجوفأحرف

من،ولااللسانمدارجمنمدرجةفيتقعفلاالجوفمنتخرجلأنها

لهايكنفلمالهواءفيهاويةهي،إنمااللهاةمدارجمن،ولاالحلقمدارج

(3)الجوفإلاإليهتنسبحيز

بصفانهاالأصواتتمبيز

يقعقدالواحدالمخرجأنرأيناوصفلانهاالحروفمخارجدراسةمن

قدالواحدة،والصفةالحلقوسطمنوالحاء،كالعينصوتمنأكثرفيه

ا"ولكنطبقك"أجدثأصواتفيمثلأ،فالشدةصوتمنأكثربهايوصف

منكانثم،ومنالصفاتجميعفيفأكثرصوتانيتفقأنيستحيل

وأ،غيرهعليتنطبقلابهخاصةبصفاتالصوتتمييزالضروري

عننبحثذلكنستطعلم،فإنالراءفي"كالتكرارغيرهفيهالايشاركه

457/4الكتاب؟

17/الفكرية:المفحالقارئعلي

57/1/العين

بمول(1513هي

http://www.al-maktabeh.com
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صفةكالصفيرالحروفمنالقليلإلاقيهاالحرفيشاركلاصفات

الصادصفةإننقولوبذلكوالسينالزايفيهامعه،ويشئركللصاد

والتفخيم.الصفير

التجويد:والصوتياتبينالعلثقة

علماءتراثفىالعربيتراثنافياللغويةالصوتياتعلمظهر

بنالخليلتراثفيماثلةأصوله،فرأيناوالبلاغةوالعروضوالنحواللغة

سرفيجنيابن،وعندالكتابفيسيبويهعند،ونط!لامعجمفىانحمد.

اللغوية.المصادرمن،وغيرهاالإعرابصناعة

الخامسالقرنبدايةفيمستقلاعلماظهرفقدالتجوبدعلمأما

مؤلفاتمنقواعدهاستخلاصمنالقرآنقراءةعلماءتمكنحينالهجري

العلم.أصوللتحديدبهمخاصةمصنفاتلهاوافردواالقدماءاللغويين

طالبت(بىبنمكىالعلمبهذااعتنواالذينالعلماءابرزومن

41"Vالإلثانفي)اللحديد"،وكتابالدراءةلتجويد"الرعالةكلايههـفي

هـ.444تالدانيسعيدبنعثمانعمرووالتجويد("لأبي

اللغةعلماءعننقلوهاالتىالأولىالصورةعليالعلماءحافظوقد

تمينهجديدهلمساتإليهبعضهماضاف،وإنالعلمهذاظهوربدايةفي

اللغوية.العلوممنغيرهعن

عليالعشرينالقرنأو17قبدايةفيالصوتياتعلمظهورادعاءأما

تراثيةعربية،فالأصوللهأساسلأباطلادعاءفهوالمستشرقينايدي

فيالتجويدعلماء،وعندوسيبويهجنيوابنالخليلعندالصوتياتلعلم

وغيرهما.والدانيطالبابىبنمكيالهجريالخامسالقرن

العشرينالقرنفيعربيةدراساتأفردتفقدالحديثالعصرفيأما

للدكتوراللغويةالأصواتكتابفياللغويالصوتيالعلمهذالدراسة

أصولفيالتأليفبدأوبذلكم4791سنةبالقاهرةوصدرأنيسإبراهيم

إليالمتفرنجينمنكتيردعاماوهذامستقلةدراساتفيالعلنمهذا

العلم.هذاتعلمفيالغربعليعالةبأنناالقول

لمء،"152!مب
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قدالحديثالعصرفيالصوتياتعلماءأنالادعاء(مورزادومما

شانهممنيقلللاوهذاالصوتياتفيالغربيةالمؤلفاتعلياعتمدوا

المكانأوالزمانقيودتحدهلامطلقايكورأنيجبالعلمعليفالإطلاع

مهضومةخرافعدةإلاالليثفماالأشخاصأو

:الأصواتوعلمالتجويدبينالاتصل

عنبانهمامنفصائنالعلمينإليالمئقفينمنكثيرنظرةكانتإذا

التراثكتباستقلالعدمإليراجعذلكفإنتاماانفصالابعضهما

*.الحثيثالعصرفيظهرتكماالأصواتعلمعنمنفصلةبدراساث

بقراءةالمتعلقةالصوتيةالمباحثلدراسةالتجويدعلماستعملوقد

والصرفيةالنحويةبالمسانلمختلطةالمباحثتلك،وكانتالكريمالقرآن

"سرجنيابندراسةكانت،وقدوالصرفوالنحواللغةعلعاءعند

علمدراسةتحديدفيرانعاعلمياوتحولأجديدأ"تشكيلاالإعرابصناعة

التأليففيجهودهيستثمروالمبعدهالعلماء،ولكنوالحروفالأصوات

الكريمالقرآنقراءةعلماءظهرحتىمستقلاتأليفأالعلمهذافي

لهاواختارواخاصةمؤلفاتلهاوأفردواالصوتيةالمباحثواستخلصوا8

ب!علمالتلاوةلفظ،وتحقيقالقرآنلتجويد:الرعايةهيجديدةعناوين

عمروأبوسمى،كماوألقابها،وصفهلهاومخارنجهاالحروفمراتب

"ا.والتجويدالإتقانفي"التحديد:كتابهالداني

معرفةحوليثورالتجويدعلمفإنالموضوعاتحيثمنأما

التركيبعنالناشئةالأحكام،وتحديدصفاتهاوتحديدالحروفمخارج

القرآنقراءةأحكاممنوغيرهاوالتفخيموالترقيقوالإخفاءكالإدغام

الكريم.

أخريموضوعاتالسابقةالأحكامبجانبفيدرسالأصواتعلمأما

الصوتيةالمقاطع،وتحديداللغويةالأصواتإنشاءآليةمتلبهامرتبطة

والتنغيم.والنبر

نأ،ويبدوالصوتياتوعلماءالتجويدعلماءبينالمصطلحاتاخلوتتص

(15rبيمول
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الدثمانل!الرصعفل!البيانل!ا؟كلجاؤ

فيمعهيشتركولاالأخرالعلممجكنبعيدعلمتاصيليحاولمنهمكلا

والمهموسالمجهوريستخدمونالمحدثيناننرىثم،وفنالمصطلحات

والرخوالتشديدمننجدلاوالاحتكاكيالانفجاريعليهايطلق،وغيرهم

،وإنالمصطلحاتاستخدامفيالعلمينبينقائماالأختلإفزالي،وما

علمأنغيرواحدةتكونتكادوموضوعاتهاواحدةاصولهماكانت

الكريمالقرآنبقراءةالمتعلقةالصوتيةالمباحثعل!يقتصرالتجويد

المتصلةاللغويةالمباحثكلبدراسةيعني*الذيعلتم.الأضواثبخلاف

اللغةباصوات

الطة:حروفاصوات

مستمرشكلعليبهاالنطقعندالهواءيخرجمجهورةاصواتهي

يمنعتثخالرالصوتيةالأعضاءلتدخليئعرضأندونوالفمالبلعوممن

(؟)"مسموعااحتكاكايسبب،أوخروجه

منمستمرةبصورةالهواءيندفععندماالعلةحروفأصواتوتنطق

دونالهواءمرورويستمرالصوتيةالأوتار،فتتذبذبوالفمالحلقخلال

العلةأحرفغالباننري،ولنلكمجراهيعيقعائقهنكيكونان

،كمابالفما,.x.9-'°البلعوممنتامةبحريةالحرفيخرج،حبثمجهورة

بها.النطقعندمستمرةبصورةالهواءيخرج

المدحروفقبلالحركات

فيجاء،وقدلهالسابقالحرفحركةإشباعمنالمدحرفينشأ

كالواوتجانسهاحركاتبعدساكنةعلةحروفبأنهاالمدحروفتعريف

كريم.كلمةفيالياء،وكتابكلمةفيوالألفصبوركلمةفي

الواوقبلوضمةالألفقلالفتحةإثباتالعربيةالكتابةفيجاءوقد

:"صراطنحوالعثمانيالرسمفيذلكورد،وكذلكالياءقبلوكسرة

7/ا"الفلأنحةالضالنولاعليهمالمغضوبغيرعليهمأنعمتالذين

91/اللغةعلمإلي:المدخلالتوابعبدرمضان1

:ز*ميأ54نل
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الضالين،و:صراطفيالألفقبلالفتحةنريابكريمةالأيةوفي

الياءقبل"والكسرة"المغضوبفيالواوقبلوالضمة

("،الضاليرالذين"افي

المدحروف(بعاضإلاهيماالحركاتهذهانجنيابنذكروقد

(1)،،واللين

حركةأشبعتفمتيالحروفهذهابعاضالحركاتانذلكويؤكد

ممائلةحروفأبعاضالحركاتلأنلهامشابهحرفبعدهاحدثمنهن

عينكسرةنحو"اعامر"وكذلكألفبعدهايةنيعمرفتحةأشبعتفإذالها

"وكذلك"عينبقولك"وذلكساكنةياءبعدهانشالاأشبعتها"عنب"إن

قولكوذلكساكنةواوبعدهالأنشأتاشبعتهاولا"رمع"عينضمة

نشاتلمالهاواوائلالحروفلهذهأبعاضالحركاثأنالولف"رمؤغ"ا

لها"ا)2(تابعةكانتولاعنها

المدالفتحةفوألفبين

نأيعدولاالمدبألفيسميوماالفتحةبين:الفرقأنيسإبراهيميقول

عليقورنتاإذاالمدوواوالمدياءبينالفرق،وكذلكالكميةفيفرقايكون

المدبألفيسمي،فماالكميةفيفرقاإلأليسوالضمةبالكسرةالترتيب

طويلةكسرةإلاليستالمدبياءيسمي،وماطويلةفتحةالحقيقةفيهي

النطق،فكيفيةطويلةضمةالصوتيةالناحيةمنتعدالمدواو،وكذلك

يسميبماالنطقكيفيةالمماثلةكليماثلمعهااللسانوموضعبالفتحة

(3)"ابينهماالكميةفرقملاحظةمعالمدألف

ألاصغيرحرفالحركة"أنجنيابنبقولأنيسإبراهيمت!أثرويبدو

،والكسرةالصغيرةواوالضمةيسميكانمنالقوممتقدميمنأنتري

9/1الإعرابصناعةسر1

اللغوية/:الاصواتانيسابراهبم3

لم؟ور:155!ل!ب
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متيأنلتعندكذلك،ويؤكدالصغيرةالألف،والفتحةالصغيرةالياء

جنسها")1(منحرفابعدهاأنشأتالحركةومطلتأشبعت

قبله؟الحركةاشبامنالمدحرفينشاهل

لهالسابقالحرفحوكةإشباعمنناشئالمدحرفاناللغةعلماءيري

نأانيسإبراهيم،ويريالحرفمعمتجانسةالحركةتكون،ولذلك

قبلقصيرةحركاتهناكأنظنواحينالسويالطريق"ضلواقدالقدماء

تحتةرسكو"باتك"فيالتاءعليفتحةهنك:إنمثلافقالواالمدحروف

هذهأن"،والحقيقة"يقولفيالقاففوقةمضو،("ميرك"فيالراء

"اكتابفي،فالتاءالمواضعتلكفيلهاوجودلاالقصيرةالحركات

وحدها")2(المدبواو:محركةيقولفي،والقافوحدهاالمدبتاء"محركة

المدحرفبينالتجانسنوعإليناثميرأنيجبأنهالباحثويري

الحركةإشباععناللغويونتحدثأنسبق،وقدلهالسابقةوالحركة

قولمنالصوابإلىاتربوقولهمالحركةلإشباعممآثلةحروفونشاة

لهاالسابقالحرفسكن،ولوساكنةكلهاالمدحروفلأنانيسابراهيم

الذيالصوتىالامتدادهذاإظهارعليقادرةغيرمقدرةحركةلأخذت

الحرفهذاف!نىالسابقةللحركةامتدادهو

وبمسرةفتحةهيثلاثالعربيةاللغةفيالحركات:إنجنيابنيقول

ومضمومومكسور:مفتوحاضربثلاثةعليإذن،والمتحركوضمة

هو،والمكهـسورألفعنهاحدثتحركتهأشبعتإذاالذيهو،فالمفتوح

أشبعتإذاالذيهو،والمضمومياءعنهاحدثتحركتهاشبعتإذاالذي

(3)"واوعنهاحدثتحركته

مجانسةتكونأنلابدالمدلحرتالسابدلآالحركةأنجنىابنولؤكد

رمتلو:"وانتفيقولتستطعلممخالفةباخرىاستبدالهاأردث،ولوله

تكلفتلو،وكذلكالبتةذلكتستطعلمالألفقبلضمةأوبكسرةت!نيأن

22،9/الأعرابصناعة:سرجنىابن

؟62اللغوي!بم:الاصواتانيسابراهم

8/الاعرابصناعة:سرجنيابن3

بمكأ(156!ل!ب
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المفردةالساكنةالياءقبلالضمةاوالمفردةالساكنةالواوقبلالكسرة

نحو،وذلكالصحاحالحروفمعتجدهالاوكلفةمشقةفيهلتجشمت

فتقلبذلكتستثد!ئموطؤلقوملكيهتقولاصلهوالطولالقول"اطعلى"من

هكذامقلوبينالعربقالتهاوقدوطيل:قيل،فتقولياءقبلهاللكسرةالواو

،وقتوزن:فيالواومنهذاكلوميقاتوهيعاد:ميزان،ونحوهما

الياء،فكرهواوميقن:ميسرواصلهماوموقنموسرقالوا،وكذلمك،وعد

قلبثانضمأوالألفقبلماانكسر،وكذلكواوأ،فأبدلوهاالضمةبعد

من*بدلهي،وإنمأقراطيسفيالياءواوأ،وكذلكوللضمةياءللكسرة

بولهيإنماضوربوالصوابضويربفي،والواوقرطاسفيالالف

(1)"ضاربفيالألفمن

ت!ك!حنا
درحبةيتبعلابلغتهينطقحين،فالإنسانالكلامموسيقيهوالتنغيم

منهايتكونالتي،فالأصواتالأصوات،بجميعالنطقفىواحدةصوتية

فيهاتختلفقدالكلمات،وكذلكالصوتدرجةفيتختلفالواحدالمقطع

(2)"الموسيقيةبالنغمةالصوتدزجاتتوالينظامنسميأن،ويمكن

الصوتيةالدرجاتمنمطردةتتابعاتالتنغيم:انروبترويقول

تحدثالتيالتغيراتبأنهئغرفربماجونز:الئنغيمداني!ويقولالممختلفة

فيالاختلاف،هذاالمتواصلوالحديثالكلامفيالصوتنغمةدرجةفي

(3)"الصوتيةالأوتارلتذبذبنتيجةيحدثالنغمة

اللغاثكلفىطبيعيشيءالكلامنغماتاختلافانالباحثويري

الكلامأثناءوانخفاضهالصوتارتفاعهوالتنغيم:إنحسانتمام،يقول

بعضعندالصوتيرتفعبلواحدةصوتيةطبيعةعلييجريلاوالكلاح

30/الأعرابصناعة:سرجني(ابن؟

اللغويه372:الأصواتأنيسإبراهيم2

!ب157!*رب
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العثمان!الوصمفل!البياندا؟عجاؤ

التنغيمباسميعرفماوذلكغيرهعنديرتفعممااكثر،الكلاممقاطع

(؟)،،

إليمقطعمن،وتباينهوالأسلوباللغةفيالصوتدرجاتفاختلاف

نغمةتستخدملغةتوجد،ولااللغاتجميعلهتخضععامةقاعدةآخر

ممكن،وغيرومنفرامملأالأسلوبكانإلا،ولكلاممراعليواحدة

وثابتةوهابطةصاعدةبينالكلامنغماتوتخئلفوالوجودالحدوث

أمر،وهذاالمنطوقةالجملةفيطبيعىشيءالاختلاف،وهذاومستوية

.اللغويالمج!فيمتحثكليتعلمهأنيجب

لغتنا:لهومالوجودهمؤيدبيناللغويون

الكلامموسيقي،وهوالعربيةلغتنافيالتنغيموجودعليأنيسابراهيمنبه

،فالأصواتالأصواتبجمغينطقحينالإنسان:"إنبقولهذلك،ويعلل

،وكذلكالصوتدرجةفىيختلفقدالواحدالمقطعمنهايتكونالتي

النطقعندالصوتدرجةلاختلافتبعاالكلماتمعانيوتختلفالكلمات

(2)،،بالكلمة

العربيتراثنافىلهوجودلاالتنغيمانحسانتمامويري

مدروسولامسجلغيرالفصحىالعربيةاللغةفيالتنغيم،ققول:"أن

عليالاعتمادلضرورةالحاضرالوقتفىاياهدراستناتخضعثم،ومن

(3)"العاميةاللهجاتفيالنطقيةالعادات

منولهجاتهاالعربيةفيالتنغيمامثلةأنعمرمختاراحمدويقرر

للأفرادنطقيةعادةأولثجيةخاصيةإمايعكسالمذيالتمييزيغيرالنوع

توكيدإلياستفهامإليخبرمنالجملةيغيرالذيهوالتنغيمان،ويري

اللغاتبينيمايزثمالمكونةالكلماتشكلفيتعجبإليانفعلإلي

421/اللغوية:الأصواتانيسإبراهيم

22/ومبناهامعناهاالعربيةالغةحسانتمام Aم9،91طهللكابيخةالمصرطالهة

!ب،ء518/ألأ(
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لمثمان!1الوصمفل!البيان!كلجاز؟ا

المعنيتميزفيدورمنالصوتدرجةتؤديهبماالنغميةوغيرالنغمية

(؟)"الجملةأوللكلمةالأساسي

آثاربعضإليأشاروا"االقدماءأنالتوابعبدرمضانويرى

،ويريبعضهمعندلهأمثلةنجدفإنناذلك،ورغمكنههيعرفواولمالتنغيم

لهالعربيةاللغةفيالتنغيم:إنيقولالذيالمسذيالسلامعبدالرايهذا

،ومعالتراكيبأساليب،منوأخراسلوببينيفرقلأنهنحويةوظانف

كراعدإلىمستندتطبيقاومستفيضببحثاجدادنالدىيحظلمفإنههذا

(2)محددة

ات!ك!دختسااهمية
أصبحيستعملهلم"إذالأنهالتنغيميتعلم!الغةلأيللمتحدثولابد

إتقانه،فعدماهلهاعند،وقياسيتهااللغةطبيعةمعيتفق،لامتنافرانطقه

حديثهوبداخطافيوقع،وربمااللغةأهلعنغربيايبدوالمتحدثيجعل

اللغةألفاظنغماتبمقياسيةالتزامهعدمإلييرجع،والسببمفهومغير

،لآنهنحويةوظانفلهالعربيةفيالتنغيم:إنالمسذيالسلامعبد،يقول

لدىيحظلمفإنههذا،ومعالتراكيباساليبمنوآخرأسلوببينيفرق

(3)11محددةقواعدإليمستندتطبيقأو،مستفيضببحثأجدادنا

أبوابابالدراسةلهتفردلموإنالتنغيمعرقتالعربأنوالحقيقة

وقدالجانبهذاادركقدجنيابنإنا":مجاهدالكريمعبديقولخاصة

ثماللغةفىموجودةظاهرةالتنغيمأن،ويريالموضوعهذابابطرق

نسميهعماالحديثانذلكعل!،ودليلنالتوصفهاالحثيثةاللسانيةجاءت

موجودفيهمساهماجنيابنمجاهدلكريمعبداجعلالذيبالتنغيمحديثا

(4)"...وسيبويهجنيابنعند

3؟./؟976طمصرالكتب:عالماللغوىالصوتتدراسةعرمختاراحمد؟

622/للكتابالعربية:الدارالعربيةالحضارةفياللساني:التفكيرالمسذيالملامعبد

11للنشر/3الثقافة:داروالمعاصرةالتراثبيناللغة:علم2/09/1991الأدبىالأسبولح

678؟العثد999/؟./2الأدبيالأسبوع

!ل!159لملم
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العفمانل!الوصمفبالبيافيا؟كلجار

الدلالةعلمعندراسهله:تنغهئهميتن:"آفياللغويالعالمويقول

،فإذافيهاتستعملالتيالطريقةعنإنماكلمةمعنىعنتفتش:لاالغربي

القراثنأهممنيعد.الذيالتنغيمأهميةأدركناالعبارةهذهفيالنظرأعدنا

وظيفةاللغةفيالتلغيميؤدي،إذاستخدامهطرانقفيالكلامتميزالتي

(؟)"الواحدةللجملةالمختلفةالمعانيببنللتفريقبستعملىحبثنحوية

الصفا:إخوانعندالتنغيموظائف

الموسيقىمنألحاناوالشبيحالدعاءعندبستخدمونهكانوالقد

العيون،وتبكىسمعت،إذاالقلوبترققالتيوهي8المحزنوتسمي

أثرالصفاإخوانأدرك،كماالمذنوبسالفعليالندامةالنفوس،وتكسب

النفوستتشوق،حيثالمسلمبننفوسفيوتجويدهالكريمالقرآنتنغيم

(2)"الجنانونعيمالأرواحعالمإلي

غيرحتىالعيون،ويبكيالنفوسيرققالذيالخاصسحرهوللقرآن

ارضآنالذا،*ضوايقولونمنهمكئيراولكنسماعهعنديتأئرونالمؤمنين

تغلبون"لعل!صفيهوالغوا

الخوخابيقراءةمنجويهسرمابكيدقو":ـه255تالجاحظيقول

ابكانى:إنما؟ق!بهتصدقولأاللهكتابمنبكيتله:كيففقيل

(3)"8الشجا

حاملاذهبحيثالخطابابنعمرإسلامقصةعليناتخفيولا

لطمهاكمازوجهالطمإليهاذهب،فلماأسلمثعندمااختهقتليريدسيف

،فسمعاسلمنالقدتشاءماافعلوقالتبالإسلام،فاعترفتوجههاعلي

الإسلامفيودخلمشاعرهفرقتقراءتهإليفاستمعبيتهافيللقرآنتاليا

11للتمر/3الئقافة:داروالصعاصرةالتراثبيناللغة:علمكورمدعاظف

؟87/؟:الصفاإخوانرسانل

4/191الخوان3
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المفمانل!الرصمفدالبياند،؟كلجاؤ

البلامجينا!فعند

عليالكلامخروجعنحديثهمضمنالتنفيمعننويغ"البلاتحدث

الأساليب1ماستخدعنتحدئوا،حيثالمعانيعلمفيالظاهرمقتضي

مقتضىبمراعاةدلالتها،وتتضمحالكلامسياقمنتحددمختلفةبدلالات

الح!.

وأثراوقعاادقتكونمختلفةبقرائنالتثغيمي!متخدمكثيرةأحيانوفي

الاستفهامأداةعلىتشئملكثيرهجمل،فئمةاللفظيةالقراننمنالنفسفى

الإنهم!الطعقىائىهل":تعالىقولهذلك،ومنالاستفهاممعنيتحمللالكنها

\لإنسانا11قد!وصاشمئئاف!لصث!نالذتنظ!ح

وهيفيهااللفظيةالقرينةعليبناءاستفهاميةالكريمةالأيةتبدوإذ

القرآنقارئمنالكريمةالأيةتنغيمإلىاستمقا،فإذااستفهامةادأ"لها"

وليسخبريالأسلوبأنلرأيناالمعنيسياقفيإليهانظرناأوالكريم

نزلوقدالعربلغةفيكئيروذلكقدبمعنيهلفيهاأتت،وقداستفهاميا

بأساليبهم.القرآن

الحقيقةفنيوهيالاستفهامأداةمنتخلوأساليبنجدماوكثيرا

الأساليببينالتمييزيتم،كمابالتنغيمكثاالاستففامويتعيناستفهامية

النظرةمنأنهانريطالب:أنتمثلاالجملةهذهفينظرنا،فإذاالمختلفة

طالبأنتبالتنغيمقرأناها،فإذاوخبرمبتدأمنمكونةخبريةجملةالأولى

أنتأتقديرهامقدرةاستفهامبأداةةيما!فتساإنشائيةأنهاالسياقمننفهم

محلها.التنغيمحل؟وقدطالب

الشاعر:كقولخبريةأنهايؤكدوالتنغيملفظأإنشانيةالصورةتكونوقد

لمحط؟الذنبرأيتهلبمذقجاءواواختلطالظلامجنإذاحتى

إليتشيرالصوتية،رالنغمةللشرابصفةوهيتقريريةخبريةوالجملة

.الاستفهاموليشالإبخارمععب

أبيبنعمركقولاستفهامياالسياقيق!لو،الاستفهامأدإةخ!متنت!-اار!ئو

:/*/161ز*ء
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العفماندالوسمفل!البيانل!ا؟عجاز

ربيعة:

والترابوالحصىالرملعددبهرا:تحبها؟قلتقالواثم

التقريريأوالاستفهامياللفظلمعرفةالبيتشرحفيالتنغيمعليويعتمد

تنغيمذلكويؤكدخبريةتكونالتقريروعليإنشائيةتكونالاستفهامفعلي

أداثهوطريقةالبيت

:الأزديالكميتقولوفي

عادعهدهنالقرونوأباد.معدأأبادقدالدهرترىما

أماوالتقديراستفهاميفهوالبيتهذاتوجيهفيواضحدوروللتنغيم

الصوتية.نغمتهوايقاعصورتهعليخبري؟وكذلكتري

توجيهفيواضحأثرللتنغيمويكونالاستفهامحرفيحذفماوكثيرا

!للهاللهرسولقولذلك،ومثالاللغويةالأساليبدلالة

إنكارياستفهاموفيهابأمهأعيرته؟إوالتقريربأمهغيرتهذرأبا"يا

منآتأتانيا":ىع--اللهرسولقولأيضا"ومثالهالعبارةتنغيميوضحه

سرق:وإن،قلتالجنةدخلشيئأبالث!يشركلاماتمنانهفأخبرنيربي

،ا؟ينزوإنسرق:وإن؟ق!زني،وإن

دلالةيوجهالذيهو؟فالتنغيمسرقوإنزنيوإنالجنةأيدخلوالتقدير

.ويقدرهبالمحذوف،يوحيالأساليب

طريقةعليوهيتحضيضيةلولاباستخدامأخرىأمثلةونأخذ

،وهيالدلألةفيواضحأدورأوالتنغميةالحاليةالقرينة،وتلعبالاستفهام

:"الولاتعالىكقولهالتحضيضيةالدلالةإليالشرطيةالدلالةتحويل

فيتحضيضيوجدلاأنهونلاحظ01/"المنافقونقريبأجلإلياخرتني

قأمنومننفوا":تعالىبقولهمختومالآيةتمامبدليلدعاءبلالمعتي

تىس!آحلآلىأخضتنىصتلولاتمفولئمؤثا!ضأحا"لأ"أتل."صئأ!صص
.:"."يي"د.يرصص

صءصص01المتافقون1،الق!لجينتنن!م"نتآصتد

!؟اك"أإ،والمتصودالمعنىعناللأشفبالتنغيميةةخف!حلاوتلعب

:/،ربأ6!*/الم

http://www.al-maktabeh.com



ندالمنطالوصمفدالبيانل!أ؟عجاؤ

الشاعر:بمقولذلمكغيرعنينبئظاهره

ههزالمهزيكونلاههرأالعزيكونلا

فيهانظر:اليزيدي،فق!الشاعراقوى:قدالكساني!ق

،فضربلطكونخبرأنهعلىالثانيالمهرينصبأن:لابد:أقوى،فق!

صوأب:الشعرمحمدابو:اناالرشيداهاموقالالأرضبقلنسوتهاليزيدي

المهرمهر")؟(ابتدأفقال،إنما

يكون:لاقولهعلي،فالوقفالمعنيبيانفيالتنغيمأهمية!ؤكدانويريد

مهرأالحماريكونلا؟والجوابمهرأالعير،أيكونالسؤالعنإجابة

مهر:المهرقانلااستأنفئمبالتنغيمعندها.ووقفيكون:لاوق!فأوجز

المعنيأدتيكونلاكلمةعليالصوتيبالتنغيمالوقففاستخدام

مهر.المهرأنعليوالتأكيدالحقيقةبتوضيحبعدهاجاءئمالمطلوب

المعنييظهروالتنغيمالخطا--الإقواءإليتؤديتنغيمبلافالقراءة

النطقأثناءانخفاضهأوالصوتبارتفاعالتنغيميكونوقدويوضحه

اللفظخلالمنالنفسيةأوالشعوريةالحالةعليالصوتيالتنغيح،فيدل

الاستفهاميةالصيغة؟هذهالناسقعدوقدأقياماقولمناوتأملبهالنطقأو

وعلوهالصوتنبرةمنذلكويفهموالتوبيخالإنكارمعنىتحملالتى

56/"ايوسفلكمأذنالله"اتعالىقؤلهمتأملاوانظروانخفاضه

تنغيممنذلكيتضح؟توبيحية؟امإنشانية؟أمتقريريةجملةهيهل

التفريعى.الاستفهامطريقةعلىإنشائيةفهيقراءتها،ودقةالكريمةالآية

مناوا!للغويينالنحاه

بهجاءأمروالإيقاعالتنغيمعليوالاعتمادالاستفهامهمزةتفإن

الخطاببلاغةمنعدوهبلمنهمأحديستنكرهولمواللغويونالنحاة

تراثنافيالتنغيمعليالاعتماديؤكدبياناالنحاةساق،وقدالبيان،وجم!

42د/3النطاتروشادلى1ا:فياشي!

-لم
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العثماندالوسم!فالبيان!ا؟عجاز

بعدناقتهلهنذبحاللائيالجواريمعالقيسامرئقصة،فذكرواالعربي

(1).:نعم"اقلنمنهاتأكلنناقتيلكننحرت:إنلهن!قأن

الذيهوالصوتي،والتنغيمالسياقمنمقصودالاستفهامأنتؤكدكالعبارة

الجملةفيمحذوفاستفهامحرفيقدرون،والنحاةويؤكدهالمعنىيكشف

ربيعة:أبيبنعمرقولذلكومثلصراحةالتنغيميذكرون،ولا

؟بثعانأمالجمررمينبسبعدارياكنتوإنأدريماالنهفو

علماء؟،ولكن:أبسبعلتقديرهمحذوفاستفهامحرف!النحاةيقثبرذلكفىو

إلينظرت،وإذاالمعنيبيانفيالتنغيمايقاععلييعتمدونالأصوات

لااستفهاميةألهالكاتضحبالتنغيمقرأتهافإذاخبريةأنهاتوهمتالجملة

خبرية.

نقلاالمشا!تفىأهمية

تحيطالئيالسياقاتإلييفتقرلأنهاللغويةالبينةعليالمكتوبيعتمد

يعتمدالشفاهي،والنقلالمعنيتحديدعلي،وتساعدالشفاهىبالخطاب

أرادنمف(":ـه479تالزركشي،يقولوالوضوحالبيانفيالتنغيمعلي

لفظتهديدايقراكانفإنمنازلهعليفليقرأهالترتيلبكمالالقرآنيقرأأن

(2)"التعظيمعليبهلفظتعظيملفظيقرأكان،وإنالمتهددلفظبه

فىبمستقرأالمقروءليجعلويوافقهالمعنيالتنغيميلانمأنويجب

فيغيرهالجهادعليالحثآياتفي،فالتنغيمنفسهفيمؤثرأالسامعذهن

وقآلت":تعالىكقولهوالوعيدوالوعدوالدعاءوالتقوىالخشوعآيات

ا"ة!ي!شهمائهمقلطمبوطتاريدمقأئواثلبماكعوأ!ضأيدغقتثغفولةالتهاكيفودصلذ

46المائدة

38/العشرالقصاند:شرحالمتزيزى(!
1/054القرآتعلومصالبرهان
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العفمانل!الولهعم!فالبياندا؟عجاؤ

وتظهوقولهممنوالتعجبالإنكارسبيلعلي"تقر(مغلولةالله"ايد.فقراءة

غقت"الآيةباقيفيالتنغيميةني،ولذلكالادعاءهذافيموافقتهمعدم

المعني.يظهرالذيهووالتنغيمعليهمالدعاءسبطليلع"...............ض!ديا

هختلفةبيلاسأـه!بيكارتلا

يعتمدالذيالتنغيمإليمختلفةأساليبعليللغويالتركيبخروجيرجع

إليالنحاةمنكثيراختلافيرجع،ولذلكالمكتوبلاالمنطوقعلي

يوضنحالذيهو،والتنغيمالمنطوقدونالمكتوبالنصعلياعتمادهم

دلالتها.تظهرئمومننوعها،ويحددالجملةسياق

:المحذوفالدحةفى".."ادور

أمامهاالباحث،ويقفالتركيبيةالجملعناصربعضيحذفماكثيرا

معينايجدفلاأمامهالتأويلاتجاهات،وتتشعبالمحذوفتقديرفيحائرا

دلالةتحديدعلييعينالذيالتنغيحبواسطةالمنطوقإلاذلكعلي

الإنشاثيةالجملبينللتمييزتوضيحيةبوطيفةالتنغيم،ويقومالجملة

وأالصوتمدأوانخفاضهأوالصوتارتفاعطريق،عنوالخبرية

أوجهعشرةعليالقرآن:"مداتالنيسابوريمهرانابن،يقولقصره

ألف،وقدرهوالخبرالأستفهامبينيفرقآلأن"ألأنه"انحوالفرقمنها:مد

منبهليتمكنألفزيدمشددحرفالمدألفبينكان،فإنبالإجماعتامة

الخبربينيفرقالذيهو"افالمد11اللة"ا"الذابمريننحو:الهيمزةتحقيق

الخبرفعليالمدحذفتإذاأماالاستفهامعليدللتمدت،فإذاوالاستخار

أبو،ق!بالمد"اعبس/2الأعمىجاءها"آنالحسنقرأ،ومنه

وتولى:"عبستعالىقولهعليهدلمحذوفبفعل"معلقة:"آنالفتح

فالوقف؟بوجههعنه،وتوليأعرضالأعمىجاءهأن:أتقديره1"عبس/

فكأنهللح!لهمنكرأالاستفهاملفظاستأنف:"وتولى"ثمقولهعليإذا

(1)"هنمذلكفكانالأعمىجاءه:آلأنلمحال

.3د2/؟اهغوالإيصاحالقراءاتوجودهتنيينص:،لححشتبخىب-ال!1

قإلإ652/)*
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العثمانل!ملرصlفيالبيانل!ا؟عجاز

النطق:فيالتنغيمدلالاتظهور

يقولالشاهدهذانأخذالنطقفيالتنغيمدلالاتأثرظهوركيفيةولبيان

الشاعر

.عشاريعليحلبتقدفدعاءوخالةياجربرلكعمةكم

استفهامية:أما"كم"خبريةالبيتهذافيونتساءل

مختلفتوجيهمنهاحالةمعأ،ولكلالأمرينيحتملنجدهالبيتتاملنالو

دلالةبين،فالفرقاللغويةالدلالةيظهرالذ؟بهووالتنغيمالأخرىعن

فيوالمستويةالاستفهامفيالمرتفعةالنغمةفيتتضحوالخبرالاستفهام

طوليتطلبنغملأنهفيالكلام:"وانسجامأنيسإبراهيميقولالخبرية

الأخر")؟(البعضوقصرالأصواتبعض

أثرلنرىالكريمةالأبياتهذهفيالحركةإشباعأمامنقفأنولنا

تعالى:كقولهوتأكيدهالمعنيوضوحفيالتنغيم

""السيالص"افأضلوناااالظنونابالتة"وتظنون

.والعصيانالفجورفي،وتماديهمن!ونسثمفيالكفرتمكنيؤكدالتنغيمفيفالمد

السكت:وجهالجزريابنقول:المعئىفىوأئرهالسكت

الإعرابفيقبلهبمامضلاليسبعده"ا"قيمأأنبيانبهفي"آعوجا"قصد

وهـمااهذا1قولهوأنانقضىقدالكفاركلامأن"مرقدنا"بيان،وفي

(2).كلامهممن"ليسالرحمن

25يسا1ائخضمصرقوذ!صوالضخئنوغذنااهذئضتل!ناينبكاتقويةلاتائوا

تةكبخعلان!تالبمجلي؟عتهىأنزكأاتذيلتهانخغد":تعالىقولهإلييفميرهوو

ال!هف\8مجوجأ

بينالتنغيميفرق."والاوالتحذيرالاغراء.."ااش

ارتفاعهأوقصرهأوالصوتمدطريقعنوالتحذيرالإغراءأسلوبي

؟2اللغويه33)ت:الأضوأتيمىإيراهم؟

57/2أنعشرالقراءأتصالتئمر6

*!!ب،1،/رىىز!/؟**-*/*
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المفمانبالو!مفل!البياندا؟كلجاؤ

فانتوإشفاقتلهففيهامرتفعةبنغمةالرجكالرجذقلت،فإذاوانخفاضه

عليلهدلالأسلوبفإنمستؤيةبنغمهنطمثإذا،أماالرجلهذامنتحذر

.الأغراء

استح!التعجبمعنيضامهإذاالاستفهام:"لفظجنهميابنيقول

الرجلبتناهيمخبرالآنفانتزخليافيبرجل:مررتقولككلذو،أربخ

مستفهما")؟(،ولستالفضلفي

دلاليةقيم،ولهعنهالاستغناءيمكنلااللغةفيأساسيزكنفالتنغيم

شروخهمفيإليه،وأشارواكبيرااهتمامأاللغويونأولاه،وقدكثيرة

استخدموا،كماالتنغيمكيفيةلتوضيحكتاباتهمفىاستخدموهوقد

والابتداءالوقفأماكنومعرفةالمعنيلبيانوالترقيمالوقفعلامات

المعني.ينتهيحينوالوصلوالفصل

:السمرقنديقال

ؤعذلاقنننولا*ستفهامفغنازفصوثهالجحبأولنفيماإذا

لتفضلافقسهبمعناهاشبيهبماوالذيصوتهااخفضغيروفى

ولاوهلوكيفتفضيلواقعلوإنمنمعالاستفهامكهمزة

علييعتمد،وهوالعربيةلغتنافيالتنغيمحقيقةتوضحالأبياتفهذه

،وإذانافيةأنهاعلي"ما"ايدلمعتالصو،فرفعالرسملاالنطق

استفهاميةأنهايعلمبينبينجعلها،وإذاخبريةأنهايعلمخفضت

(2)"الألسنجميعوفيالكلامجميعفيالجاريةالعادة،وهذه

يقولالتفضيلأفعل،وصيغةوالناهية"لأ"النافيةبينالفرقوكذلك

التفضيلبمعنيالذيبينبالصوتيفرقان:فينبغيالسمرقئدي

!3)"التفضيلبمعنيليس،والذي

البوميية:حباتنافىالتنغبحاستخداح

31("./"3ستطث!خئأ

ائفرلد/931أئحقثجضص،/فيصط/ةاث،؟!2

ى(/16يف،*/هحم
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لمفمانل!1الرصمفيالبيانل!ا؟عجاز-

النفسيةالحالاتعنللتعبيرمناسباتنغيمانستخدمنحن

الوضافيالتعبيرغيرالغضبفي،فالتعبيرلغتنافيوانعكاسلأنها

نغمة،وتختلفالاحتقارعندالتعبيرغيرالتعجبعندالتعبير،وكنلك

فيوتؤئرالوجدانيةالمشاعرلتعكسلأخرىحالةمنالصوت

بينالتمييزعليمقتصرةلغتنافيالتنغيمأمئلةتكونالمتلقيوتكاد

التنغيمظاهرةالتجويدعلماءادرك،وقدوالخبريةالإنشانيةالجمل

الذيالمعني،وهووخفضهاالصوترفعأوالنغمةعليها،وأطلقوا

المحدثونإليهتوصل

ثم

A
،

ميد"+!ط،هثاك+!ل!

ص!ئيق

ين

ى9!/\"8-*مل*

ا%!،!ا*كل!هحجر
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العثماندالوصمفيالبيافيا؟كلجاؤ

المهولتةاللراسةأسس

الخللعنالناشئالخفياللحنبيانعلىالصوتيةالدراسةتعتمد

التركبيية،وعلاقتهاوصفهلهامخارجهامعرفةلعدمالحروفنطقفي

وهذاالظاهرالخطاوهوظاهرأيجليلحن:قسميناللحنقسمواوقد

علماءدراسةمج!وهوخفيولحنالصرفيينوالنحوييندراسةمجاله

التجويد

ال!في:اللحن
صفلأنها،والأصواتبمخارجالالتزامعدمعنالناتجالخطأوهو

وأحكامهاوصفلالها،الحروفمخارجدراسةعلىيعتمدالميدانهذاو

؟لحنانالقرآنفياللحن"اهـ:42rتمجاهدابنيقول،التربميية

حفهالحرفإعطاءتركالخفيوالإعرابلحنفالجلي،وخفيجلي

(؟)لفظهتجويدمن

يعرفهلاالذيالخفياللحنمنهاأو"االسبعةكتابهفيمجاهدابنويقول

(2)"النحريرالعالمإلا

الضبطوالإعرابفيالخطأهوالواضحالجلياللحنكانفإذا

الظاهروغيرالخفىاللحنفإنالمرفوعوجر،المنصوببرفعويكون

المنطقفيحقهحرفكلتوفيةلعدمالحروفنطقفيالخطأفهو-

مجرهمعلهالتركيبيالبناءومراعاةوبصفلألهمخرجهمننطقهحيثمن

والضماتوالفعحات"فىالإفراطلجنبالدارئعلىفئجب،

وتسكين،المخففاتوتخفيف،المشدداتوتشديدالهمزاتالبهمدرات

وتغليظ،ترعيدهاوالمداتوتفريطألنوناثتطبيقو،الغممكنات

\/لو1-صسر!،أثإ!تاآ .3اضحة-ط-ص"""،.

94/ضيفشوضخدخيقفبعة9\ةت.ض.ط(

:غ/169لمحج
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المفماندالرص!مفيالبيانبا؟كلجاز

الهمزاتوتشديد،الغنةوتشريبهااللاماتوتسمين.،وتكربرهاالرإءات

(1)،،وتلكيزها

بالمشاثهةإلاحقيقتهتعرفلا:الأول:نوعينإلىاللحنوينقسم

المداتمقاديرنحووذلكالدرايةوالصبطاولىأفواهمنوبالأخذ

بينالفرقو،المختلساتووالمشبعاتالملطفاتوالممالاتوحدود

الحذفوالإدغامووالإظهار،الاستفهاموالخبرو،والإثباتالنفي

لاالتيالأسرارمنذلكسوىماإلى،والإشمإمالرومو،الإتمامو

(2)"اوالضبطالإتقاناولمنإلاتؤخذلاالتياللطانفوبالخطتتقيد

النقطوبالشكلوصفهويدركبالخطيتقيدفإنهالثانىالضربأماو

(3)"ومدارجهاالحروفمخارجمعرفةإلىاولامبتغيهويحتاج

الصوتيةالمقاطع

مقاطعإلىوتقسيمها،بالكلماتالنطقعلىالجزيةهذهتعتمد

عرفهاقديمةالدراسةوهذه،الكلمةحروفنطقفيتظهرصوتية

علىوتعتمدالفراهيديأحمدبنالخليلواضعهزمنمنذالعروضعلم

قطعالطريقةهذهوعلى،إليهيلتفتلاينطقلاومايكتبينطقماان

ماومنهافساكنمتحركمنيتألفمامنهاصوتيهمقاطعإلىالكلمات

الوزنأسسووضعفساكنثلاثةأوفساكنمتحركينمنيتكون

.الأساسهذاعلىالعروضي

الحروفومخارجبيانفيالصوتياتعلماءالعلمهذااستخدموقد

بعد.فيماالتجويدعلمعليهااعتمدو،بالكلماتالنطق

المقطع:ت!يف

الكلمة.تركيبفيوحدةاصغروهو،الكلاميةالأصواتثتابع

الفونولوجى:المقطع

45/"(الته

(التعثيد/911غ

؟؟9/قبا!نلا(

1/(فى('0مجلىابم
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نيلدثطIالوصمفيالببنل!ا؟كلجاؤ

وظيفةالفونيميؤديالتىالأساسبةالوحدةهو:سوسبردييقول

نغمةاوالنبرمنواحدةدرجةتحملانيمكنالتىالوحدةوهوداخلها

(1)النغميةاللغاتمنكثيرفيكماواحدة

المقاطع:أنواع

ز:نحوطويلةاوقصيرةبحركةينتهيالذيوهو:منفتحمقطع-1

مقطعأصغيرأ.ويسمىقتل،ورسمفي/ك!للمقاو/تمش/

حرفين،اوصامتبحرفينتهيالذيوهو:ا!صآ-2

عن.،في،يمنبحرفينتهيالذيومثال

الوقف.عند.بنتبحرفينينتهىالذيو

العربية:مقاطعأقسام

قنما/نحو(متحركثم)صامتمنويتكون؟مفتوحقصيرمقطع-1

صامت(ثمحركةثم)صامتمنويتكون:مغلقطويلمقطع-2

عن())من(نحو

ثمحركةئمصامتمنويتكون:بصامتينمقفلمديدمقطع-3

عليهما.الوقوفعندنبت،شعبنحو(صامت

الصوتية:المقاطعسصإت

كانمهمامقاطعسبعةعلىالكلمةمقاطعيزيدلاالعربيةلغتنافى

يك،،س،)فالتاليةالمقاطعمنتتكون"فسيكفيكهم"فكلمةطولها

تتكون"آ(نلزمكموها"كلمةوكذلكمقاطعسبعةوهى(مهـ،،ك،في

ها./مولمك/ملمز/ئل/ا:التاليةالمقاطعمن

الساكنة،المداطعإلىلمللبأنهاالعربلةالصوتيةالمداطعولملاز

اللغةفرارمنمئ!وخير،بحركةويتبعبصامتتدأبأشهاتمتازكما

يبدأحيثالأمرفعلفينجدهماصامتنصوتينتجاورمنالعربية

الفعلفيكماالكلمةأولفيالن!اكنينالقاءمنلنذظصصلوبهمزة

243//"ائنغ!تالصوات؟:؟
!اص*هـ

برأ،:171!ب*رب
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العنمان!الوسمفيالبيانل!ا؟!كلجاز

بدايةفيالألفوضعمنفلابدالأمرلفعلنحولهعندمايرسمالمضار،ع

."ارسم""فنقولالكلمة

الإدغام

ساكنصوتالتقاء.:واصطلاحا،الإدخال:لخةالادتغا:تعريفه

،،لوىمن"،وحروفهمنحردبصوت

فمفياللجامأدغمتمنمأخوذوهو،الشيءفيالشىءإدخ!هو

أدخلته.ايالفرس

ب!نهماتفصلأندونمتطهبحرفساكنحرفوصنلواصطلاحكا

فتسكنواحدجنسمنحرفانيلتقيأنهو:الزجاجييقولبحركة

مشددأواحدأحرفأفيصير،فيهتدخلهأيالثانيفيوتدغمهمنهماالأول

فتبدلالمخرجفيمتقاربانحرفانيلتقيأو،واحدةنبوةفيهاللسانينبو

(1)"تخفيفأذلكتفعلوإنما،فيهوتدغمه،الثانيجنسمنالأول

مخرجهمنمخرجهقربإذاالحرفتقريبالإدغام"مجاهدابنويقولى

عليه"فيثقلمرتينواحدحرففياللسانيعملأنكراهيةاللسانفى

(2)

انحهمتعهأ

ناقص:-أ

وتبقىالنونفتذهبوالواووالياءوالميمالنونمعبقةإدغام-ب

ومنه-الأنفبةصفتها

:النونيا!نون-ا

52/النحل"آلتهقمنيغغهيمنليهم"ؤقاو

8/الغاشية""تاغةتؤقبؤؤخو"

.rVA/للزجاجيالجمل2

1Tد؟"ءاتالقرفيالمئبة

رئ/(/؟7!ملا/*
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العفمانل!الوصم!فالبيانل!ا؟كلجاز

وميم!فىق-2

26/البقرة"افاقتلأتضتيرقيانتشتحثيصكالآآئةإلنما"

416/البقرة""قآءمنآلشقآييمنآلئةاتزذؤقآ2"

ولاكتوق-3

8/البقرة"يآدف!هءاقتاتقولقنآلتاسؤين"

واو:وق-4

710/البقرة"تجيرؤلاؤليمنآلئهدوبمنتئ"

16/الحاقة""ؤاهتةتؤقبفيقوو"

ول:ى!غاد!-ت

يذهبحبث،غنةبعرإدغاموهووالراءاللاممعويكون-ث

اللامقبللامإلىالنونفتحول،الأنفيةوصفتهالنونصوت

نحو:الراءقبلراءوإلى

:ولاموق-5

"ى

؟8هلمالبقرة"هدهـيلئاس"آ

ورانزوثأ-1

"محمد/51زيهتميمنؤتغعرة

قثلمنزفيفتاآلذىقذاقائوأفيرقاتقر؟منمتهازفيفوأئحفضا"(

القرة،،

:!مل17!حؤ!
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العفمانل!الرسمفدالبيانل!ا؟عجاؤ

المثلين:إدغام

نحوساكنامنهماالأولأكانسواءالمتمآثلينالصوتينبينيحدث

متحركانصوتانيتجاور.فعندما،لئنذ،لثتتمنحومتحركأاقطع

متتاليتينمرتينواحدمخرجإلىاللسانارتفاعذلكيقتضيمتمالخن

.الإدغامإلىنلجأثمومنثقيلوهذا

كيالئانيةفيسكنتعندماالأولىالدالادغمتشددواصلهاشذ:ففي

الأولىآخريكونمتجاورتينكلمتينبينواحدةمرةبهمااللسانيتحرك

تملأتلتحيث(بعصاك)اضربنحوالمتحركالثانيةأولفيفيدغمساكنا

الثانية.فيالأولىفأدغمتالكلمتينفيالباءان

وأمثلينيكوناأنإماالتقياإذاالحرفينأناعلم:الجزريابنيقول

ووالتاءوالباءكالباءوصفةمخرجااتفقامافالمثلانمتقاربينأوجنسين

والثاءالطاءوكالدالصثةواختلفامخرجااتفقاماالمتجانسانالتاء

السينوكالدالالصفةأوالمخرجفيتقارباماالمتقاربانو...،الذالو

(؟)"التاءووالثاء

معكهفيالمتحركالحرفإدغام

بسمعهم"الذهب""،851/البقرة"ارمضانشهر"مثلالمثلانو

82/البقرة

المتقاربين:إدغام

فيمتقاربينأوالصفةفيمختلفينحرفينتجاورعندويحدث

الشمسية.الحروفمنيليهافيماالتعريفالكإدغامالمخرج

ضصطزسدتظذث)التليةالحروفمجاورتهاعندوتختفي

التالىالصوتفيتختفيالشمسيةاللامأنالمحدثونيرى(شنر

تامااختفاءبعدها

04/المفهعةالحواشي؟

رلمل4/1\/4!لص
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الدثمانل!الوصمفيالبيانجصا؟عجاز

فلجيوب)وهيالحروفبقيةمعالنطقفىالتعريفلاموتظهر
هـأ(حقغخك

اعكتللا

نحو:المواضعبعضفيوتغلظ،الئرضقاللامنطقفيالأصل

:(ظطص)الاستعلاءحروفمعتجاورتإذا-1

نحو:مفتوحةاللامكانتإذا_'

r/"المسدب!قلذاتتارأستيصنلى"

ءالقدر/"الفخرقطلعخنىهيئ"سنلائم

116النساء/"تييدأضتلالأضتلثمذ""

خفالجا*لة:
أخداللةهؤفل"انحو:ضمأوب!تحسبقتإذااف-1

،،الإخلاص

،11"الأنعام/1اللةيهـثتاخأنإلأ"

\النصر/"ؤالفئخاللهتصنزنجاء"إذا

تالتر!-2

الله!ضقن"،41"هوداللهب!شم"":نحوثبلهاماكسرإذا

النور/33،ا

الغنة:

عندينقطع،فيهللسانعمللأالخيشوممنيخرجصوتهي

الأنفإمساك

الأصواثوتسمي،والتنوينوالنونالساكنةالنون:الغنةحروف

غيرهابمجاورةتأئراأكثروهىالأنمه

والمتوين:الساكنةالنونأحكام

.لإخئئهارا-1

خالصانطقاالسابمةالنوننطق:واصطلاحا،التدن:لغةالا!ر

الحلثةالأصواتمعذلكويكون،الأصواتمناه!جننجثسااتلأتردو!

ألم؟(5V؟5
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ني4االوص!فص،لبيان!ا؟عجاز

-(خغحهـحا)السنة

فن":نحوبعدهاالذمماالحرفإظهارمعغةبثرنلهطفظانهاويجب

89"الممانثهAآفن b،"!ه1جمي""القثرغ

.أخياءنجزأفواث"فصلت/28"8خمبدخببح"،2/ق"غجي!ث!ئنية

8"النحل/؟2

2/ةيش!اغلا8خنثيغةيؤقب!ؤخوه"

حغt.Aأوهيالحلقاصواتغدالنونإطهر8!!تاصطا

نحو:العمابقةالحروفمنحرفبطهاجاءإذإالنونتطهـرايخ
نحو15-ا

26/الأنعام"غتةويئؤتغتةتتقؤنؤفثم"8

62/البقرة"آلأيخيرؤآتتؤيريآلئهاتنةتق"

افيأ

33لمالرء"2قايقتةءققاآلتةئضلإؤتن08

؟.9/التوبة"قاليخزفيشقاغلقئثتتةرق!شأشقأم"

اتج!التالاين

7/المفاتحة"غقيهتمأتغقتآلذمحننصزط"

021/التوبة"،تتلأغذؤيقتتالوئؤلآ،،

:وحاءنيون-د

الحجر/828،ءايمييفئئوثاآلمحتاليينتتجسون"8

بيم"176!
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الدكمان!الوصعقىالبيان!ا،ععا!

822/اليدرة88جكغعزئزوآللأ"

ص!جمن

ه،الإممراء8ومحتهق!زإتيكق!ئ!ثيضون"8

،3/الأصاف"بملييقضذويىجممفىتاؤتزغ!ا"

ت!فت

66،هود88!ومي!خزىومن55

الدكطه.
صت

قبلميماالنونلهطد*:،واصطاوجههعنالفىءتحويل:لغة

نحو:الباء

12/الفممس55أشقنقاآئتغثإفي"ه

8/النمل"اتئاليفىتنئوليكانئئؤ2"

61/الحجتج!ز"8شيغة!لآ8"ؤأن

.الإخفاء
ت

ذهالطوهيخاصةبصفةب!صوتالنطق:واصطلا!حا،السنر:لغة

صستطضد!ذثف)وحروفهالأنفيةصفنهاوبفاءالنون

نحو:(جدقهمأز

ن!همهمتالفاا-؟

أل!177!
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العنمان!الوسمفدالبيان!ا؟عجاو-

آئاققئز"آللهشييليفيآنعزوأكزييلإذاتكز"قا

8/التوبة

؟1/الممتحنة"أزؤجكتميخقفتئءقاتكنزؤإن"

:وثاء2-طن

ص"ء!

25/البقرة"(قيزقاثغزةكلينا!نيزفيفوا!لغا"

:وذالطن-3

91/الماندة"آدلهؤكيرغنويضدكتم"

:وظاء4-طن

84/الواقعة"تنؤونجيتبزؤأنئز"ه

:ودالهمن-5

03/ابراهيم"أنذا؟ايلهؤتجغفوأ"

6/هود،،آلأزضيفيذاصبةينؤتا،،

:وكافطن-6

10/الفتح"!تقيسهغلتئتنكث"قإئخا

:وفيافمن-7

125/ا!عراف"ئنقيحونزئتاإلنإناقالؤأ"

:وصادنون-8

!مئي(VA!ل
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العفمانل!الوصمفيالبيانبا؟كلجاز

،،ئرلائن!ؤئ،،هود/3؟\

آلتشجدغننمت!وذضانقؤمبشئانتخيرقن!ثمؤلا"

2/المائدة(،يرآلحزا

وسين:نون-9

11/الإسراء"،غخولاكلن!نفيآؤكأن2"

28/النحل""شومجنتغتلئحنا"سا

:أىت10

651/الإسراء،،تريلاؤتزتتة،،

52/البقرة"زلقئرنقلي""

الغنة:حيثمنقسمينإلىوينقسم

بلتماماالنونفناءفيهيتملاالذيوهو"آبغنةناقمىإدغام-أ

الغنة"يسمىأثرافنائهبعدالصوتيترك

"ينمو"هيبغنةالتنوينأوالنونفيهايدغمالتيوالحروف

لقوم"آ2"ومنيعمل"وتنطقA/الزلزلة"يعملومن"ا:نحو

ورانهم"من""لقوميؤمنون"وتنطق9q/الأنعام"يؤمنون

45/الحجر"وعيونجنات""مورانهم"وتنطق01/الجةنية

وتنطق"58/البقرة"لكمنغفرحطة""عيون"جناتووتنطق

""اللهمم!""وتنطق33/النور"االله!مكمن""حطتعقهـ"

غنة(بدون)ألتامالإدش!ام"ب

(%؟/179ؤ
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العثمانبالوسمفبالبيان!ا؟عجاز

نحو:والراءاللاممعويكونالنطقعندأئرللنونيبقىلاوفيه

/البقرة"للمئقينهدى"ايمزبهم""اوتنطق2/البقرة"اربهممن"

فدللمتقين""وتنطق2

:الاقلاب-2

مخففةميماالتنويناوالنوناوالساكنةالنونبقلبويكون

8/النمل"ابوركأن"نودي:نحوالباءمجاورتهاعندوجوبا

57/الحج"ابصيرسميعالله"إن

211/عمرانآل"الصدوربذات"عليم

نطقهاويتغير،بهاتتأثرفإنهاالباءقبلالساكنةالنونوقعتفإذا

11"ا!أهم:نحوالباءفىلتامالفناءحدالىذلكيصللاولكن

27/فاطر،،!ضييفذذم،،،33/البقوة

:الإخفاء-

معالتنوينوالساكنةالنونإخفاءويعنى،الكتموالسترومعناه

(فظثذطتدضزصسشجكق)التاليةالحروف

نحو:

50/سبأ"قريبسمبع"ا

18/يوسف"جميل"فصبر

19/مريمزكيا"ا"غلامأ

النب!43دهلأدا"وكأسأ

ه/لثيلا"المزملقولأعليكسنلقيإنا"

ضصرثلأقتئيينأآامئ!!يربمجر!!!نتضإ
"

/؟لم(5\لم\مل)ملث
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المنمانبيلوسمفيالبيانبا؟عجاؤ

الساكنةالميمأحكام

2"نحو:مشددةميمأفتصيران،الغنةمعبمثلهاتدغم:الإدغام-1

31/دوه"إلللاذونفناسنتطغثمفنؤاذغوا

الإخفاء"2

نحو:الباءمجاورتهاعندبغنةتخفى

لم4الفيل"بحجارةثرميهم"

الميمإظهار"3

":نحوالهجائيةالحروفباقيمجاورتهاعندالساكنةالميمتظهر

49/النحل"يستكبرونلاوهم

37/فصلت"تعبدونإياهكنتم"إن

نحوالفاءأوالواومجاورتهاعندإظهارأأشدوتكون

2/المدثر""فأنذر"قنم

.7/الفلأنحة"الضالينولا"اعليهم

بالجركاتمدةافىالظواهر

كلأنوحكمها،والكسرةوالضمةالفتحةثلاثالأصليةالحركات

معتمدأ،مخرجهمنممكنامحركابهاي!فظ"أنيجببهاتحركحرف

فيمعتدلة،حركتهوتمام،صفتهبجميعيحكىحتى،مدرجهفيعليه

الحدعنوالخروجالاعتماديوجلباحتىأدائهابعديعتد،الحسنالوزن

وبإشباع،الألفيحدثالقخةفإشباع،ذاتهاعلىيقومحرفحدوث

(؟)الياءتحدثالكسرةوبإشباع،الواويحثثالضمة

والإشمامءالروم

؟27/الصوتيهاهـإتفإا:كأالت-!عحع(؟

(ا،مل1،8!،*ءهحم
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العنمانل!الرصمفل!البياليا؟عجاؤ

أربعةعلىعندهيوقففإنهوالمضغومالمرفوعفأما:"اسيبويه!ق

وبأن،والساكنالمجزومعندتقفكماالإشماموبغير،بالإشمام:أوجه

(؟)وبالتضعيفالتحريكالحركةتروم

بناءأوإعرابأالضمةبصورةالمنتهيةالألفاظآخرعلىالوقفويسمى

عوضالتنوينهيوالتي،الساكنينلالتقاءالتيغيرالكسرةوبصورة

ناواردتعليهوقفإذابناءاوإعرابأفالمضموم،الألفاظهذهمثلفي

حركتهاهينةعلىشفتيكجعلتصوتهادونالضغةحركةصوزةترى

بالحركة.الإشماميسمىوهذا،يسمعولايرىفهو

حالةفيالكسرأوبالضمالمنتهيةالألفاظعلىالوقفعندفيكونالروماما

فينطق،الحركةصورةإظهارمعصوتهاببعضفينطق،بهاالنطق

.بالروميسمىماوهذاالكسرةاوالضمةصوتببعض

كيف،الحركةلثبيينالوقففيالعرباستعملتهماإنما":مكييقول

لأنالإشمامأصلمنللحركةأظهرالرومفأصل،الوصلفىكانت

(2)يسمعولايرىوالإشمامويرىيسمعالروم

الحركةروملكن،الأذندونللعبنفإنهالإشماموأما"ا:جنىابنويقول

(3)"متحركأبهيكونالحرفيكاد

إخلاصبثالحركةإلىبالشفتينإيماءلأنهفقطيرىوالإشمام

حالةفيالقارئبرىحينالبصيرإلايعرفهلاولذلكللحروفالسكون

فقط.والضمالرفع

وا!لإقما!وهمفم

بالرفعمتحرككلفليس،والإشعامالرومفيهايمنعمواضعهناك

الرومأناعلم:المرعشىيقولالإشمامأوبالرومعليهنقفالضمأو

الحركةفيولا،الجمعميمفيولا،التأنيثهاءفييكونانلاوالإشمام

؟6لم4/9الكتاب(2

؟22/مل؟عإلساءأتالقليوجوهعنالتمف(

328/2الخصانص(3

:!!/1/929بر
،ئرب
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العثمان!الوص!فبالبيانيا؟عجاز

فيهاءالمبدلةالثأنيثتاءالتأنيثهاءمنوالمراد،الوصلفيالعارضة

والحركة،القراءبعضعندبواويوصلماالجمعبميموالمراد،الوقف

(1)الذينيكنلم:نحوالساكنينلالتقاءالعارضة

.المرفوعغيرفييكونلاالإشمامانوالقراءالنحاةجمهورويرى

:ءالاخفا9الاخقلاس

صوتكضعفتمافأما":الدانييقولبالحركاتيلحقتقصيروهو

فيمحركوهو،والاختلاسوالإخفاءالرومفذحوتضهولمبحركته

(2).الحقيقة

الداني:يقول-بسرعةالحركةخطف-بالحركةالإسراعبهويقصد

يظنإسراعأبهاللفظيسرعأنفحقهالحروفمنحركتهالمختلسوأما11

فيكاملةوهى،الإسراعلشدةاللفظمنذهبتقدحركتهأنالسامع

إشباعهافخفي،بهاترسلولا،تمططلمأنهاإلا،الحقيقةفيتامةالوزن

(3)"اتحقيقهايتبينولم

ينقصانيكونالحركةوإخفاء،صوتهنقصانالحرفبإخفاءويقصد

باللفظوالإسراعاختلاسهافهوالحركاتإخفاءوأما"ا:الدانييقولمدها

يعنون،متحركبزنةالنحويينعندوهو،تشديدولاتسكينغيرمنبها

ىالوأ":تعالىقولهفىوذلك،رأسأيتهممكنلأذءيضعفالصوتأن

11/يوسف"تتجخونتةروإتائوش!غلتئقتاتألآلكقايأتاتا

581/البقرة"نزقضاشهر"ا:وقود

19/النساء1،تكثميحلئ،،

ء4/المقلجيد(2

938/مزاحمأبىقصثدحضمر!2

؟3ء/القارئمرخ!د:انضحا!ابىتآ؟

1(ؤ A r:فى!
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العثمان!الرصد!فل!البياندا؟عجار

!1)32/الأعراف"وكآلنرزقيمن

،54/البمرة"باربحكثم"فيبهاالنطىسرعةأىالحركةفاختلاس

؟.9/لأنعاما"ئشيزكثم"

:"يأمركم"و"بارثكم"منالحركةيختلسعمروابوكان":يهسيبويقول

ولم،أسكنقدأنهسمعهمنفيرىالحركناتفيهتتوالىممأذلكأشبهوما

يسكن.يكن

منالتحفظمعحقهاالحركةإعطاءبهيقصدالاختلاسأنوالحقيقة

قيؤلدالطولإلىفيهالضمةتميلموضعلأنهالمدفيوالزيادةالاشباع

كقراءةبالتلاوةإخلالذلكوفى،الواووهوجنسهامنحرفحينئذمنها

تكونأنفينبغي،مضمومأقبلهاماوكانالواوانفتحتإذاأيكا"الذي"هو

مختلسة.الواواتهذهقبلالضمة

المقحو!:عل!!قالو

يقولحركتهسلبتالمتحركعلىوقففإذاالساكنعلىيكونالوقف

بخد")2(ويقولاللفظةآخرإخراجعندالنطققطعالوقف":حيانأبو

ا"،71/البقرة"افيهاشيةلا11:تعالىقولهفي:القرطبىالوهاب

نأينبغىذلكأشبهوما،61/الحاقة"واهية"،9/القارعة"الهاوية

سيما،خفيأحرفأالياءكانتوإن،المياءفتحةإشباعفيالإفراطيتوقى

ماوكثيرا،لهوقطعللصوتواستنفاداستراحةموضعفإنه،الوقففي

ومططواالفخةأشبعواهذامئلعلىوقفواإذاالزمانهذافيالقراءترى

ماجمغهذاعلىفقس،حامياهنار،هياهما:فيقولونألفاتصيرحتى

،":مثلالهـلممأواخرقبلالحروفعلىتكونالتيالحركاتمنعليكيرد

؟3./\،!ثعااديئ%لىكصتدءنمر(؟

2ط،؟لملماا)خزةالبزرفابن(2

1!م)لهؤنر9لىلههمل*/!هب!!ص
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المنمانل!الوصم!فالبيانيا؟عجاؤ

58/عرافلأا""والبلد،2/لإخلاصا"الصمد"،3/الكوئر2"الأبتر

(1)"يختلفلاواحدفيهالحكمفإنذلكأشبهوما

السكون:

ساكن:ضربينعلىوالسكونالحركةفيالحروفجني:ابنيقول

وميمبكركافنحوالئلاثالحركاتتحميلهامكنمافالساكنومتحرك

جازفلماوعمرووبيروعغرووبكزعقروبكرتقولتراك،ألاعمرو

ساكنا2قبلهاكانقدأنهعلمتالثلاثالحركاثتحملهأن

الاشماسكت

علىالشفتينجعلوهو،تصويتغيرمنالحركةإلىالإشارةهو

الوقفعندويكونيسمعولابالعينذلكفيدركبالضمةالتلفظصورة

الصمد.الله:نحووالمرفوع،قبلمن:نحوالمضمومعلى

+د3+!ط،!اك+!ط

أآ.أأ

ف!بب!ق

ين
؟،!4ء،لمهتاشمو(

)،!!!،0،1

/2ول:81ء/*مل!!
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العنمان!الرصمفبالبيانيا؟عجاز

الثرييةلغتنافياللزادن

-:اللخةفل!القواول!جردفىأصباب

الأزمنةفيالمهجورةالكلماتيسجلونالمعجماتمدونوكان

غلبتأوانقرضتلقبانلكلهجةمستعملةكانتالكلماتوهذهالمختلفة

العربية،فيالترادفوقوعالعلماءمنكئيروينكر،أخرىلهجاتعليها

علىأبويقوللهاصفاتوالباقيواحدأاستخدامأللكلمةأنويقول

أهلمنجماعةوبالحضرةبحلبالدولةسيفبمجلسكنت":الفارسى

اسغاخمسينللسيفاحفظ:خالويةابنفق!خالويةابنومنهم،اللغة

ابن!ق،السيفوهوواحدأاسماإلالهاحفظما:وقلعليابوفتبسم

(؟)صفاتهذه:علىابوفق!؟وكذاوكذاوالصارمالمهندفأين:خالوية

نحو:المختلفةبالأسماءالواحدالشيءيسمى:فارسابنويقول

السيفوهوواحدالاسمأنهذافينقولهوالذي،والحساموالمهندالسيف

فيهرفمعناهامنهاصفةكلأنومذهبنا،صفاتالألقابمنبعدهوما،

(2)الأخرىمعنى

مقىلهامترادفةأنهايظنالتيالكلماتمنكلمةكلأنالباحثويرى

نفنمهالمعنىتؤديانكلمتانتوجدولا،الأخرىفيموجودغيردقيق

الشاعر:قولخطأمنقولفيفارسابنيقولالمعنىفياختلافدون

والبعدالنأيدونهامنأتىوهند

نإ:نقولولسنا،المشاكلةطريقمنعنهعبرإنما:فارسابنقل

منيماواحدةكلفيإن:نقولوإنما،قالوهمافيلزمنامختلفتاناللفظتين

(3)الأخرىفيليسمعنى

!(المزهر/504

آد/حبىالص(2

.6آ/النمابق(3

يم!كل:1مح!/)!ه،"1لي

-ءب
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العفمافل!الرصمفل!البياندا؟عجاز

فيالألفاظبينالاختلافبهايؤكدمختلفةأمثلةفارسابنويضرب

فيليسمعنىكلمةكلفيإنفكرتهمؤكدأالتامالترادفوينفى،الدلالة

المقيموأخذهقعدثمقامنقولأناترىألا:فارسابنيقولالأخرى

،القيامعنالقعودفيكون،فجلسمضطجعأكان:نقولثم،والمقعد

والجلوسالمرتفعالجلسلأن،الجلوسدونهيحالةعنوالجلوس

(؟)كلهالبابيجرىهذاوعلى،دونههوعماارتفاع

ويفسرون،العربيةاللغةفيالترادفبوقوعالأصولعلماءويقول

أخدالقبيلتينإحدىتضعبأنالأكثروهو"مختلفينوضعينبوجودذلك

تشعرأنغيرمن،الواحدللمسمىالأخرالاسموالأخرىالاسمين

يلتبسأو،الواضعانويخفى،الوضعانيشتهرثمبالأخرىإحداهما

(2)اصطلاحيةاللغاتكونعلىمبتىوهذا،الأخربوضعأحدهماوضع

قوينتر:لغةفيالترا!كأ

شتىمنالوفودتقابلفكاتا،القبائلبينعظيمةمكانةلقريشكان

لهايروقمالهجلأنهممنفتنتقى،والتجارةالحجمواسمفىالأرضبقاع

اللغةفيانتشرحتىالقرشيونويستخدمهقريشلهجةصلبفيفيدخل

بلغتهم،العربخاطبالكرلمالمرآننزلفلما،مفرداتهامنوأصبح

":تعالىقولهفي،وحلفأقسم"بينالترادفوجوديفسروهذا

كلغةفلواؤلقذفلوأقاياللهيخيفون!:وقوله11أيمانهمجهدبالثهوأقسموا

74التوبةالكمر(

رسولانبعثحتىمعثتبينكناوما":قولهفيوأرسلبعثوترادف

وآثرفضلوترادف"للعالمينرحمةإلاارسلنكوما"تعالىوقوله"

":وقوله253البقرة(تغض!غلىتغختفئمفضتلتاالزسئل!تلك:قولهفي

ا"علينااللهآثركلقدتالنه

.-،6!"،ئسالمجقا!؟

لاث5ضا،،لم\مىتألمزآ

:يئ(%187دكل
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العفمانبالرسم!فالبيانل!ا؟عجاؤ

ه!فىاللفظينأحدالخاصةاللغويةبينتهافيتستعملىشتفقويش

لهاأخرىبلهجةاحتكاكهامنالآخراللفظاكتسبتوإنما،الثلاثةالأمثلة

(1)المستقلةاللغويةب!يتها

عليهايطلقوالتيمعناهافيالقريبةالكلماتانالباحثويرى

لغوىمحيطفيتنشألموقعدوثب8وقعدجلسمثلالمترادفةتجاوزا

واستخدمتمختلفةئقافيةبيناتفينشأتوإنما،واحدةقبيلةفيواحد

ليسوثنه4العربباللغةفيالترادفوجدولعهذا،بمعناهاقبيلةكلعند

كالشكالأخرىفيموجودليسدقيقمعنىكلمةكلفيبلتامأانطباقا

وغيرهاوقعدوجلس،والريب

لغةفيمنعهعلىمنعمنكلاميحملأنوينبغي":الأصفهانىيقول

(2)عاقلينكرهفلالغتينفيفأما،واحدة

استخصمنتجيةالمختلفةاللهجاتبينالترادفوجوديؤكدوالأصفهانى

رأيتولهجلأنهاالقبانلبينقارنت،فإذابهاالخاصةمفرداتهاقبيلةكل

المختلفةالقبانلبينمستخدمةللترادفكثيرةشواهد

يكثر،حيثالعربيةاللغةفيالترادفوجودفيكبيردورللمجازو

تتلاشىثم،ومنالعاموالذوقالعربيةالأذنتألفهحتىالمجازاستخدام

العسلتسمية"ذلكشواهد،ومنالحقيقةبجانبالكلمةوتستخدمالعلاقة

لسانااللغةتسميتهم،ومنهوالنحلوالسلافوالصهباءوالثواببالماذية

(3)ا"انيعوالجاسوسبناء،،والزواج

فيالترادفانتشارفيواضحةأثارالقبالبينالنطقولاختلاف

،وجذب،وصقرسقر،وفى،والزراطالصراط:السراطفىكقولهماللغة

(4)ا"ذلكونحووطسمسمطو،ذبجو

003/اللغةتد4فيدراسات:الصالحصبحى(

.405/1(المزهر
329/1جالعربيةاللغةمجلة(3

370/اللغةفقهث

/!لهؤبر1لم\ءيرثرفي
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العنماندالوصمفل!البيانل!ا؟عجاز

فق!الصقرفيرجعناختلف!قانهالأصمعيعنجنيابنوروى

واردبأول،فتراضيابالسينرقسلا:رخآلابالصاد،وق!الصقرأحدهما

ابنالزقر،ق!هوإنماقلمتاكماأقوللا،فق!فيههمامالهفحكياعليهما

إلىالحلهذهفيأفاد:كيفالثلاثةمنواحدكلإلى!ترى:أفلاحنى

(؟)اللغاتتتداخكمعها،وهكذالغتينلغته

؟ترافىنالقرآنفيهل

انهكماالترادفبوجزدالتسليممن:؟"لامناصالصالحصبحييقول

تنوسيناالفروقأن،غيرالمترادفاتبينبالفروقالاعترافمنمفرلا

ملكالهامعاتعتبرأنإليهاخمتهاالتياللغةحقمنوأصبحبعدفيما

(2)"مترادفلأنهاوكثرةثرائهاعلى،ودليلا

ويقولالكريمالقرآنفيبكثرةموجودالترادفأنأنيسإبراهيمويرى

الكلماتبيندقيقةفروقاالمعسرينبعضذكرإلىداعهناكليسإنه

(3)الكريمالقرآنفيالمترادفة

قولهمظالكريمالقرآنفيالترادفعلىامثلةأنيسإبراهيمويسوق

تعالى:

9؟/يوسف"علينااللةآثركلقد"تالته

47/البقرة"العالمينعلىفضلتكم:"وأنىتعالىوقوله

النساء/81"الموتأحدهمحضرإذا:"حتىتعالىقولهومن

61/"الأنعامالموتأحدكمجاءإذا:"حتىتعالىوقوله

عنيبحثونالذينالمفسرينإلىاللومسياطأنيسإبراهيمويوجه

الكريمالقرآنفيالمترادفةللكلماتاللغويالاستخدامفيالدقيقةالفروق

،ويتخيلونسحريةأمورأالكلماتفييستشمونالذينالنقاد"الأدباءفيقول

اللغةبألفاظالاعتزازشديدوقومفهمغيرهميراالهمالاأشياءمعانيهافي

المدلولاتوراءعما،ينقبونكبيرةرعايةويرعونياالكلماتيتبون

الخصنصر؟/2"13لم

003/اللغةقىدراورت.-اوحصاتعمب!(

19/1/،!:!رع)أالتهبت!ض

رلإ1892-*
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العثمان!الولهععفبالبيانبأ؟عجاز

،مالاوظلالهاالمعانيدقانقمنلهميصورالخيالمنعالمفنيسابحين

والمغالاةالمبالغةمنهذاكل،وفىأمنالهمإلاعللهيعفولاهمإلايدركه

الترادفبحثفيالحديثاللغويياباهما

الكريمالقرآنفيؤبكثرةموجودالترادفانعيادالدينجم!ؤيرى

ولاتبقىلاسقرماأدراك"وماتعالىبقولهلذلكامئلةويضرب

لفظبينظاهرالترادفأنيرىمن:هناكويقول28/المثثرتذر"ا

،ولمناسبةالتأكيدبقصدهناالعطفجاء"*وإنماتبقى"لاتنر"ولفظة"لا

لاغير)1(الفاصلة

أثرمقدينالحديثالعصرفيبالترادفالقائلينأنالباحثويرى

ترادفامترادفةأنهاالسابقونظنالتيالكلماتتفسيرفيالسابقين

السياقوفقدقيقمعنىتعالىاللهكتابفىكلمةلكلأنتاما،والحقيقة

منأخرىكلمةنفسهالمعنىتؤدىأنيمكن،ولافيهوردتالذياللغوي

تاما.ترادفامعهاترادفهايظنوالئيمنهاالمعنىفيالقريبةالكلمات

فىقريبةكلماتاختيارعلىعملنايزيدلاتعالىالث!كتابتفسيروفى

تعالى:قولهولنتأملالمتلقيإلىالمعنىلتقربمعانيها

ؤيلكاكرين5ؤاسئقغواانظزناؤفولوامجنازاتفولوألأآضثواالثبينأئقايا)

401البقرة(أبيئمغذالث

قولواسبحانهالحققلاذاملو؟انرظنابمعنىراعناهلونتساءأط

راعنا؟قولعنونهىانظرنا

الأولىقولعنسبحانهالحقنهىلماواحدبمعنىالكلمتانكانتفلو

قولوالأخرىتلقلاستكلمةراعنا،فكلمةالثانيةقولإلىووجه

اعلم.واللهانظرنا

بنالبراءحديثنذكرالمترادفةالكلماتبينالدقيقةالفروقولبيان

وبينالنسمة،وعقنالرقبفكسين!ضاللهرسولفرق:!ق!فعازب

701/"ائقرآنتفسيرص:بحوثئيادالدينجم!1

لمبمكلزىأ59-)/*
.!بفىمح!
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الدثمانل!الولهعمفدالبيان!ا؟عجاز

أعرابي:جاء!قعازببنالبراء،فعنمترادفتينات!بلففرقبينهاأن

الجنة.يدخلنيعملا،علمنياللهرسول:يافق!!تاللهسولإلى

الرقبة،وفكالنسمةأعتقالمسالةأعرضتلقدالخطبةأقصرتلننفق!

تفردأنالنسمةعتقإنلا،؟قدبواحدة،أوليستااللهرسوليافق!،

عتمها)؟(فيتعطنأنالركبة،وفكبعتدها

والنبيالرسولبينفيهيفرقالذي!اللهرسولحديثوفى

و(و،الأخر!فيليسمعنى،منهماواحدةكلفيأنعلىآخرف!دليل

.العربأفصحوهونبيككلفالنبي!ق،ماواحدبمعنىكانتا

الذي،ونبيكانزلتالذيبكتابك:"آمنت!!قالحديثفيجاءوقد

ا،أرسلت

أرسلتالذيوبرسولكأنزلتالذيبكتابك:آمنتعازببنالبراءفق!

(2)"أرسلتالذيونبيكصل!خمالنبيله،فق!

اللغة:علهاءعنلىاللغويةالفروقي

هؤلاءومن،المترادفةالكلماتبيندقيقةفروقااللغةعلماءذكروقد

ذكرثمالمترادفةالكلماتمنكثيرأاللغويةالفروففيذكرفقدالثعالبى

أنهاالمفسرونزعمالتيوالبثوالحزنالأسفكانحوبينهاالدقيقةالفروق

فالأسف.الأخرىفىليستفروقأمنهاكلبيتأنوالحقيقة،مترادفة

ولايثبتوالبث،الهمغلظيفيد:والحزنغيظأوغضبمعهاحسرة

ا"اللهإلىوحزنيبثيأشكوإنما11:ينكم

،خوفمعهاضراءفالبأساء،والضراءالباساءبينالفروقوكذلك

به.المقصوديعلملاحيثمنيكونوالضر،الخوفوهوالبأسوأصلها

،واحدةمرةالشيءفيهينتهي:فالفناء،والنفادالفناءبينوالفرق

تدريجي.فناءأنهأيأولهفناءبعدالشيءآخريثى:والنفاد

207/2المستدركفيوالحاكم6299/"ستدصأحص(أخرجد

32/؟7ءمسلم901/؟!الفارىكغ،انخضرتالر-رأخز%4؟

ق،إل191!!
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العفمانل!الرصمفبالبيانل!ا؟عجاؤ

الحسنالفعلعلىيكونفاللوم،والتئريباللومبينالفرقومثله

فعلعلىويكونان،التثريبمعإلايكونانلأوالتعنيفوالتوبيخوالقبيح

قبيح.

طرفيأحدرجحان:فالظن،كبيربينهمافالفرقوالشكالظنأما

الثقةحالةبلوغغيرمنالنفسفيالمعنىقوة:ايضاوهوالتجويز

الثابتة

العقل.في"ييئيناجتد.اعهوالشكلأن،التجويزطرفياستواء:والشك

تهمة.معشك:والريب

كقولنا:الخطابأدبقبيلمن،السائلهوفالقانع،والمعتروالقانع

يسألولالتعطيهبكيلمالذيفهو:المعترأما،للمريضالسليم

فيوأبلغحالأأضعفوهويسالمن:والمسكين،يسأللاالذي:والفقير

الفقرجهة

ماقدنا!كلىئحتفادلها!لافى

وسائر،القرآنفيالشيءعلىالشيءعطفانتيميةابنيرى

فياشتركاوإن،عليهالمعطوفوالمعطوفبينالمغايرةيقتضىالكلام

لاختلافالشيءعلىالشيءكعطفذلكدونهوماومنه،الحكم

(2)ق!ؤىختةنائذي(1)ائأغقىزتكاصئتمستئح"ا:تعالىكقولهالصفتين

3-1الأعلى11(3)تقذىتذزؤائذي

قولهفيالمنهاجهيالشرعةإن:يقولمنتميمةابنغلطولذلك

تعالى:

84الماندة"ومنهاجاشرعةمنكمجعلنالكل"ا

كلامفيولاالقرآنفييجئلاهذامثل،غلطهذا":تيميهابنفق!

(؟)ا"اللفظمعنىاختلافيذكرماوغايةفصيح

الحطية:كقولالصترادفينعطفالعربلغةفيجاءلقد:قبلفإن

والئث؟النايدوشثامنأتىوهئدهندبهاوأرضهدحبذاألا

\"9/،ثام؟"؟،اتجاب:تيميةابن(

يل%،/192*ذ
صهلم
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العفمانل!الوصمفدالبياندا؟!كلجاؤ

فيالم!ثمتركةالمعانيقبيلمنوهما،وأشملالبعدمنأعلمالنأيفإن

،الأخرىعلىإحداهماتنطبقبحيثتاماشتراكبينهماوليسالمعنى

عنهينهونوهم":تعالى!قوطالتمسافتهكثرتفيمايستخدموالبعد

62/الأنعام،،وينأون

التاث!الترادن!إدكارالمفسروق

قولهفيوالحزنالبثبينالفرقببانفيالزهخشرىويقول

68/يوسف،،اللةإلىوحزنيبئيأشكوإنما،،:تعالى

صابخهعليهيصبرلاالذيالهمبأصعبيختصالبثبجعلفرقحيث:قل

(2)"يجدمابعضنفسهعنليخفف،بينهموينشره،الناسإلىفيبثه،

ولاعوجافيهاترىلا":تعالىقولهفىوالأمتالعوجبينفرقكما

10/طه"اأمتى Vاليسير،بالنتوءالمختصالأمتمن"أمتا":انويرى

(3).الكبيروالتعريجالنتوءيعنىالعوجبينما

()ثالتلالأيبالنباكخاصوالأمت،بالفجاجخاصالعوجأنالقرفيويرى

فيأرسلناوما":تعالىقولهفيوالضراءالبأساءبينالقرطبىفرقكما

"يتضرعونلعلهموالضراءبالبأساءأهلهاأخذناإلانبيمنقرية

فىوالضراء،الأموالفىالمصانب:البأساي:فق!49/الأعراف

لاوالحرف،سواهمقامهيقوملااللفظ:الشاطئبنت(تقول)الأبدان

النظمفيالخاصمكانهاتأخذوالنبرةالحركةبل،آخرحرفمعناهيؤدى

لاثم،قرآنيةالدلالةأوالصيغةهذهإن:يقلأنويكفى،المعجز

إنهبل:للكلمةأخريودلالاتصيغاتعرفالعربيةبأنذلكبعديعترض

منه،موضعهاغيرفيكلملأنهمنلأخرىبديلةقرآنيةكلمةتوجدلأ

(6)"فيهوسياقها

93/الحصينةليوان(\

2/339الزمخشرىتنسير(2

553/2النهمامخما(3

446/؟؟(القرطبى

42؟/6السابق(5

805/الكريمللقرآنألبيانىالتفسير(آ

بمكأ:193؟*رب
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العفماندالوسمفيالبياندا؟عجاز

اللفةليالمشلزك

للفظل!:istsمعنل

فإنواحدمدلولعلرءكلماتعدةإطلاقهوالترالفكانإذا

كلعلىتطلقمعانعدةالواحدةللكلمةيكونأنهواللفظيالمشترك

أخيعلىيطلقالذيالخ!كلفظالمجازلا"الحقيقةطريقعلىمنها

وعلىالضخمالبعيروعلىالسحابوعلىالوجهفيالشامة.وعلىالأم

(؟)"الصغيرةالأكمة

وفقوذلمكالواحدةللكلمةالمختلفةالمعانيبيناللغويالسياقوبميز

إنسانمحمدقولنافيإنسانفكلمةالكلمةفيهتساقالذياللغويالسياق

السهمحداوحدهبمعنىالسيفإنسانأو،العينإنسانفيغيرها

وغبرها.

فهوتجاهلهاوإنكارهيمكنلاالعربثهلغتنافيموجودامروهذا

منوهو،بدقةالمقصودالمعنىيحدداللغويوالسياق،لغتنافيموجود

وقد،المختلفةالمعانىبينالدلالةفيللتشابهاللفظيالمشتركقبيل

يستخدموالباقي،الحقيقةسبيلعلىالأولالمعنىفياللغويوناستخدمه

هلاليشبهالسماءفهلالالأمرينبينالمشابهةلعلاقةالمجازسبيلعلى

وغيرها.الهزيلوالجمل،الإصبعوهلال،الصيد

المعانيمنعداهماعلىالهلالإطلاقأن":سيدةابنويرى

وبينبينهماالمشابهةعلاقةلوضوح،المجازقبيلمنذكرهاالسابق

استخدامهكثرقدأنههنالكماوكل،ضآلتهاوصورتهفيالسماءهلال

قوةفيعليهاإطلاقهوأصبحالمجازوجهفيهايلاحظفلمالمعانىهذهفي

(2)"حقيقتهفيالشيءاستخدام

508/؟(السابق

952/؟3سيدةابنالمخصص(2

43ء!*/فى
*مل*"19!ل!جم
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العنمانل!الوسملهنبالبيانل!ا؟كلجاز

..االمشتركوجودأليمبابا

وهى،المعنىتؤدىألفاظاستخدامإلىأدىالعربلهجاتاختلاف

الألفاظهذهفضمواالمعاجمواضعواجاءثم،المختلفةالقبانلبينتختلف

بعض.إلى

طريقعناللفظيالمشتركوجودفيواضحأأثراالصوتىللنطقإنئم

وغلرهاالزقرووالسقركالصقرأوالنقصأوبالزيادةبالكلمةالنطق

المشلزكة،المثاني!ي!عتثيهر!دوالسيان

عنهاينشأالتيالجملةفيالتركيبيةوالعلاقاتالنظمهوالسياق

تركيبفالسياق،آخرإلىلغوىسياقمنالمعنىيختلفوبذلك،المعنى

دقيقأتحديدأاللفظمعنىويحدد،الجملةأجزاءبينارتباطاتيوجد

لنرىا!أبياتهذهنأخذالمعنىتحديدفيالسياقأهميةنرىولكي

الشاعر:يقوللآخربيتمنفيها""الغروبكلمةمعنىيختلفكيف

الغروبعندالجيرانرحلإذالهوىدواعيمنقلبيياويح

الغروبكفيضعينيودمعازمعواوقدطرفيأتبعتهم

الغروبأقاحيمثلعنتفترحرةطفلةوفيهمكانوا

غروب:الأولالغروبأنالسياقوحىمنيفهمأنمتعذرأفليس

جمع:والثاك،المملوءةالعظيمةالدلووهوغربجمع:والثانيالشمس

(؟)المنخفضةالوهادوهوغرب

فيبكاكا"1،%!!لأافيصصصطويربرا!ا

ؤأؤترسرقىج!نخما!

ط

مرج!
376/؟السيوطى:اللغةعلومفىالمزهر(؟

لمب
:يف+195لم
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المفمافيالرمممفيالبيافيا؟كلجاز

الأفه!افى

يعنى:اللغةفيوهو،اللفظيالمشتركمننوعهي:الأضافى!م

أبوحكى،أيضاومثله،خلافه:وضده،ليغلبهسينأضادشيءكل

(؟)خلافهوالضد:الشيءمثلالضد:عمرو

اللفظيناخئلافمهمكلامنأناعلم:سيبويه!ق:اصطلاحأوالضد

اللفظينواتفاق،واحدوالمعنىاللفظينواختلاف،المبنيينلاختلاف

(2)المعنيينواختلاف

اى!دهنعبهتفىوابد
ثم،واحدلمعنىالأصلفيمتضادينمعنيينعلىالحرفوقعإذا

صريم،لليليقالالصريم:ذلكومن،الأتساعجهةعلىالاثنانتداخل

الليل،منينصرموالنهار،النهارمنينصرمالليللأن،صريموللنهار

المغيث،:الصارخوكذلكالقطعوهوواحدبابمنالمعنيينفأصل

بالإغةئة،يصرخالمغيثلأنبذلكسميا،المسئغيثوالصارخ

(3)واحدبابمنفأصلهمابالاستغائةيصرخوالمستغيث

قبيلةولكل،القبائللغاتئعددإلىالعربيةفيوجودهسببويرجع

إلىالألفاظضمتالمعاجماللغةعلماءوضعفلما،بهاالخاصةألفاظها

منأكثرفيمذكورالمتضاداللفظيكونوبذلكمتضادةواصبحتبعضها

.وضدهالمعنىعلىللدلألةيستخدمفبيلةعندلفظهناكوليس،لغة

اوقعهالعربييكونأنفمح!متضادينمعنيينعلىالحرفوقعفإذا

والمعنىالعربمنلحيالمعنييناحدولكن،بينهمامنهبمساواةعليهما

،هؤلاءعنهؤلاءفأخذبعضلغةبعضهمسمعثم،غيرهلحيالآخر

ضددمادد،العربلانم1

8/1سيبويهتجاب(2

3401/1(المزهر

*ء،%؟96!!
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المفمانل!الوسمفدالبياندا؟عجاؤ

،العربمنحيلغةفيالأبيضفالجون:قالوا،هؤلاءعنوهؤلاء

(1).الآخرمنالفريقيناأحدأخذثم،آخرحيلغةفيالأسودوالجون

:ثوائده

التفاؤلسبيلعلىناهلللعطشانقيلإنما"ا:السجستانىحلألمأبوقل

،ريانللعطشانويقل،التفاؤلعلىللمهلكةالمفازةيق!كما،

نجا،فازمعنىلأن،ذلكونحووسيروى،سيسلمأيسليموللملدوغ

قآ"االعذابمنبمفازةتحسبنهمفلا":تعالى!قكما،المنجاهفالمفازة

1/عمران 8 A(2)بمنجاةأي

اتساععلىدليلالتضادووجود،والوضوحللإبانةموضوعةاللغةإن

علىوضعهاأصلفيالكلمةدلالةمنالظاهرفيالتضاديجئفقداللغة

الجامع،المعنىلذلكمنهالكلفتصلح،الضدانفيهيشترك،عاممعنى

بعضيغفلوقد،المعنويبالمشتركالأصولعلماءأحيانأيسميهماوهذا

ذلك:ومث!،التضادقبيلمنالكلمةفيظنالجامعالمعنىذلكعنالناس

،للمرأةمعتادوقتكليهمالأنوالطهرالحيض!علىإطلاقهفيالقرء

(3)والأنثىالذكرعلىإطلاقهفيوالزوج

التفهافى:وجوفىعوالهل

منفكثير،العربيةاللهجاتاختلافإلىالقغةفيالتضادوجوديرجع

للألفاظالقبائلاستخداماختلافطريقعنالتضادإلىوصلتالكلمات

حميرعند"اقعدا"وبمعنى،مضرقبيلةعندا"ظفر"ابمعنى"وثب"كلفظ

رجعتفربماالكلمةأصلإلىالتضادوجودفيالسببيرجعوقد

اصلمنمأخوذةالضدينأحدعلىدلالتهمافتكون،أصلينإلىالكلمة

"اوسهرنامبمعنى"هجد"كلفظآخرأصلمنمنحدرةالآخرعلىدلالتها

وفى،سكنإذاهدأمنمنحدرةالنوممعنىفيتكونأنالمحتملفمن

1/401(النمابق

2(الأضداد/99

؟98/اللغةفقهواصالواثبخدعلى(3

بيم*لمبر197ز*مل
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المفمان!الرسمفل!نىالببا؟كلجاؤ

،النوممنعفيالاجتهادمنالسهرفيلما،جهدإذاجدمنالسهرمعنى

،الانحناءمعنىفىفتكونوانتصبانحنىبمعنى"سجد"ايضاومنه

يسدمالأن،سدمنالانتصابمعنىوفى،رمىبمعنىسجمنماخوذة

(؟)منتصبفكأنهفوقهيرتفعشيئأ

المثئى:تعديدفيد!رالسياق

نظمالقارئفهمفإذا،الألفاظمنالغرضتعيينعلىقادرالسياق

الشاعر:كقول،بدقةمعناهاتحديديستطيعفإنهالجملة

الأملويلهيهيسعىوالفتىجللالموتخلاماشيءكل

كانوإنعظيموليس،يسيربمعنى"جلل"كلمةأننرىالبيتسياقمن

أتعبد"جللشيءهذا:نحوعظيمبمعنىتكونآخرسياقفياستخدامها

!؟شيئاعنكيغنيولايبصرولايسمعلامااللهدونمن

؟ة

198/؟(السابق

ب+كا!،ط!6+"د"

؟
ص!ئثيق

ني++أ

"مل*!لا198ادد
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لعثماند1!الوصفل!البياندا؟عجاؤ

والمثنىاللفظىالكرس

علىبإيقاعهالمعبراللفظاستخدامالقرآنيالتعبيرفيالدقةمن

/لإ9الشعراء"فيهافكبكبوا":تعالىقولهذلكأمئلةومن،بدقةالمعنى

دليلااللفظفيالتكريرجعل،الكبتكريروالكبكبة:الزمخشرىيقول

أخرىبعدمرةكبةينكبجهنمفيألقىإذاكأنه،المعنىفيالئكريرعلى

المعنى؟علىاللفظدلالةتاملنارإذا(1)"مقرهافييسمتقرحتى،

حروفتكراريحدثهاالتىالحركيةالصورةتقريبعلىاللفظقدرةنرى

بايقاعهمعبرأاللفظفيسمعالسامعذهنإلىالتأثيرلنقلالمعنىعلىاللفظ

لضيملإداتضئأآمئوأيناللىإلقااسلا:تعالىكقولهوالتصويرالحركةعن

صورةاللفظينقلحيث38التوبة"*ءض!إلىاثاقفئضالقهشئبيلييانفرؤأ

(داءفيبدورهالقيامعنلثقلهيتباطأالذيالأرضإلىالمتثاقلالجسم

اللفظىاللاءاختيارأدىوقد،للجهادالنداءعندالدينعنالدفاعواجب

الإيقاعفكان،المعنىزيادةإلىاللفظفيالزيادةمنالصورةبهذه

حقعنوالتباطؤالتكاسلوهوبدقةالمقصودعنمعبرأللكلمةالصوتي

""النساء27"!قمدن!ثت!ن":تعالىقولهومئله.الدينعنالدفاع

بالتخبطيوحىكماوالتعثروالتراخيبالبط!الكلمةجرسيوحىحيث

إلىيؤدىالذيالتكاسلعلىالصوتيبحرسهاتوحيفالتباطؤ،والضياع

وفز":تعالىقولهوفى.الندممنعليهايترتبوماالفرصةضياع

2د3/3لكشافا(؟

بيمولئر199لهلئي
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المنمانيالر!مفيالبيان!ا؟عجاز

التألموإظهار،الضراخباستمرارتوحيوهى37فأطر2"ن!!!

الصراخهذهويقابل،جهنمنارفيالكافرونمنهايعانىالتيوالمعاناة

الغوثويطلبون،يصطرخونفهم،لصراخهمجهمخزنةاستجابةبعدم

كالمهلبماءيغاثواينتعيثوا"افإن،وفاقأجزاءعليهمالردولكنوالعون

عقنضيخد؟ففميتينصخمةخلأيمه"ا:تبالىقولهوفى.الوجوهيثموى

2"انئنيفئحموكاوملهئضكها!ايىفون kajAاانفتيفئحفوها"كلمةفىنرى"

وهونفسهعلىثقيلاامرأالكانرإلزامفيبالإكراهيوحىإيقاعيأجرسأ

يرونفهمالأمرهذاعليهميستنكروتعالىسبحانهفالحق،لهكاره

!و،عندهمنبرحمةويبشرهم،اللهبعذابينذرهم،ايديهمبينالرسول

رؤيةمنمنعهمسكليهمسيطرالذيوالكبر،قلوبهمقسوةكلانيشرونلأ

لهكارهونلأنهمعليهمئقيلابالأمرإلزامهمكانولنلك،وإتباعهالحق

حيث؟؟،،الأننالمةئصنةابثاسشثبضض!":تعالىقولهوفى.منهنانرون

علىويضرب،بالأنسانيحيطالذيالغشاءبرقةيغشيكملفظيوحى

ليستريحربكمنرحمة،بهالمحيطالخارجيبالجويشعرفلاحواسه

"ومدل:تعلىقولهوفى.الهادئالآمنالجوهذافيالتعبمنالإنسان

فانسلخ"لفظتأملنااوإذ571افعرلأا"مئفان!لخقا:لآيأياآءلبأاتذيتآعتيهض

نرىعليهوالخروجالأمرمنوالانسلاخالتملصشدةمنيحملهبما"

يملصكمابالطاعةالالزامومنالأمرمنيتملصوهوالكافرصورة

الصوتيبإيقاعهاللفظجاءوقدعنهانسلاخهغدالجسمعلىالجلد

بيم*ق205؟ءؤ
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الدثمانيالرصمفبالببان!ل!ا؟عجاؤ

المجتمععنالمنعزل،تعالىاللهطاعةمنالمتملصالكانرلحالةمصورا

دغآخفئصناصإلىيؤقئئدغون":تعالىقولهوفى.اللزامهوعدمبرفضه

ومحاولةالنارإلىوالدفعالزجرمضمونيصورالدعفلفظ31ا"الطور

بذوقحتىالجحيمفيفيدعالعذابمنفرارأالنارمنالخروجالكافر

هوالدعانهنايلاحظومما":قطبسيديقول،الثنيافيعملهجزاء

المدفؤعيجعلالأحيانمنكثيرفىالدفعوهذا،بقفكاالظهورفيالدفع

اقربجرسهفيوهواع:هكذاساكنةعينفيهإراديغيرصوتأيخرج

(1"،،الدع،،جرهماإلىيكونما

ثم

"
،

بءول!"ط++-لإم

ص!تبق

ين

8؟/القرآنفيالقىالتصوير(؟

الم21"*
:إل!مب.للى
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العنماندالوصم!فالبياندأ؟حجاؤ

لبحثا!بأمو

الشريفالمصحف

محمدبنأحمد:للبمياطيعثمرالأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءاتحاف

.طإسماعيلمحمدشعبانالدكتورتحقيقهـ(1711ت)بالبناالشهر

مصرالأزهريةالكلياتمكتبة

محمدتحقيق(191eت)السيوطىالدينلجظالقرآنعلومفيالإتقان

iالقاهرة.الحسينيالمشهد.طايراهيمالفضلابو I Y\.

هـ(354ت)العربيبابنالمعروفاللهعبدبكرلأبىالقرآناحكام

.القاهرة-الحلبيالبابيعيسى.طالبجاويمحمدعلىتحقيق

بنمحمداللهعبدابو:الجوزيةقيملابنالعالمينربعنالموقعينإعلام

.بيروتالجيلدار.طهـ(751ت)الثمث!تيأيوببنبكر

الزركشىبهادربناللهعبدبنمحمدالدينلبدرالقرآنعلومفيالبرهان

الكتبإحياءدار.ط.إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيقهـ(479ت)

القاهرة.العربية

الرحمنلعبدوالخبرالمبتد(وديوانالعبركتاب:المسمىخلدونابنتاريخ

بيروت-اللبنانىالكتابدار.طهـ(808ت)المغربيخلثونابن

.م1957

الفضلأبومحمدتحقيق.والملوكالرسلتاريخ:المسمىالطبرىتاريخ

.م0691بمصرالمعارفدار.ط.إبراهيم

للملايين.العلمدار.ط.علىجوادللثكتورالإسلامقبلالعربتاريخ

.م1969بيروت

.الكرديالقادرعبدطاهرلمحمدوحكمهرسمهوغرانبالقرآنتاريخ

الرياض-المعارفمكتبة.ط

ت)القاضىالغنىعبدالفتاحعبدللشيخالشريفالمصحفتاريخ

.م9651بالقاهرةالحسينيالغممهدمكتبة.طهـ(3541
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الدثماندالوصمفدالبياذل!ا؟عجاؤ-

العلمية.المكتبة.ط.للسيوطيالنووىتقريبشرحفيالراويتدريب-21

اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق.1972المنورةالمدينة

محمدجعفرلأبىالطبرىبئفسيرالمشهورالقرآنتاويلعنالبيانجامع-31

المعارتدار.ط.شاكرمحمدمحمودتحقيقهـ(031ت)جريرابن

41بمصر rY.هـ

بكرابىبناحمدبنمحمداللهعبدابى:للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع-41

.م5291المصرية.الكتبدار.طهـ(167ت)الأنثلسي

التزنت)زجلةبنمحمدبنالرحمنعبد:زرعةلأبىالترءاتحجة-51

هـ.4041الرسالةمؤسسة.طالأفغانيسعيدتحقيقهـ(تقريبأالرابع

0341بيروتالفكردار.ط.للسيوطىبالمأثورالتفسيرفيالمنثورالثر-16

.التاهرة.طالفرماوىحسينالحىعبدللثكتورونقطهالمصحفرسم-71

الطبعةالحمدقدورىغلألمللثكتور.تاريخيةلغويةدراسة-المصحفرسم-18

هـ.2041العراق-الأولى

ايوببنبكربنمحمداللهعبدلأبيالعبادخيرهديفيالمعاد91-زاد

.م؟829المصريةالحسينيةالمكتبة.ط.الجوزيةقيبمبابنالمعروف

علىالبقاءابو:القاصحلابنالمنتهيالمقرئوتذكارالمبتدئالقارئسراج-02

.القاهرة.التجاريةالمكتبة.طهـ(108ت)محمدبنعثمانبن

ت)الضباعمحمدعلىللشيخالمبينالكتابوضبطرسمفيالطالبينسمير-12

القراءشيخالحسينىخلفعلىمحمدال!ئميخونقحهقراههـ(1376

الحسينىالمشهدومطبعةمكتبة.ط.المصريةبالدياروالمقارئ

.بلقاهرة

275ت)السجستانىالأشعثبنسليمانداودأبىللحافظ:داودأبيسنن-22

83)للخطابيالسننمعالمكتابومعههـ( A)الحديث-دار.طهـ

.1969eهـ-1388سوريةحعص

هـ(27ه)تالقزوينىيزيدبنمحمداللهعبدأبىللحافظ.ماجهابنسنن-23

لم؟ول(203!ل
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العثماندالرسمفدالبيانل!ا؟عجاؤ

.بيروت.الفكردار.ط.الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق

الترمذىسورةبنعيسىبنمحمدللإمام(الصحيحالجامع)الترمذىسنن-42

الرحمنعبدبنلمحمدا!أحوذيتحقيق:شرحهمعهـ(279ت)

هـ.3871بلقاهرةالجديذةالفجالةمطبعةهـ(3531)ثكفورىالمبار

303)تالنسانىشعيببنأحمدالرحمنعبدأبىللحافظ:النسانىسنن-25

هـ.8431بيوت-الفكردار.طهـ(

ت)الذهبىعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسللإمامالنهملاءأعلامسير-26

74 A)1041الرسالةمؤشسة.ط.وجماعةالأرناؤوطشعيبتحقيقهـ

45ت)علىبنالخسينبناحمد:البيهقىللإمامالايمان72-شعب A)هـ

بيروت-العلميةالكتبدارطزغلولبسيونىمحمد:هاجرابوتحقيق

هـ.1410

عياضالفضلأبىالقاضىللعلامةالمصطفيحقوقبتعريفالشفا-28

للعلامةالشفاءألفاظعنالخفاءمزيلوبهامشههـ(445)اليحصبى

العلمية-الكتبدار.(2AVت)الشحتىمحمدبنمحمدبناحمد

.بيروت

9v-أبىل!*مامكلامهافيالعربوسننومسانلهاالعربيةاللغةفقهفىالصاحبى

بيروت.العلميةالكتبدار.طهـ(395ت)فارسبناحمدالحسين

I) A(-م1997هـ.

هـ(256)البخارىاسماعيلبنمحمداللهعبدابىللإمام:البخارىصحيح-03

العربى-التراثإحياءدار.الباقىفؤادعبدمحمدبترقيمالبارىفتحمع

.القاهرة

النينمابوريالقثميريالحجاجبنمل!نمحسنابىل!+مام:مسلمصحيح-31

العربى.التراثإحياءدار.طالباقىعبدفؤادمحمدتحقيقهـ(126ت)

.طهـ(230ت)الزهريمحمداللهعبدأبوسعدلابنالكبرىالطبقات-32

.م5791بيروت-صادردار
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الدئماثل!الوصمفبالببهان!ا؟عجاؤ

مصطفى.طمخلوفحسنينمحمدللشيخالتبيانعلومفيالبيانعنوان-33

Iالحلبىالبابى i I Iم.

27ت)مسلمبناللهعبدمحمدابو:قتيبةلابنالأخبارعيون-34 i)دار.طهـ

شاكر.محمداحمدالشيختحقيق9661بمصرالععارف

بهامش"طبعالصفاقشالنوريعليللشيخالسبعالقراءاتفيالنفعغيث-35

الحلبى.البابىمصطفي.طالقاصحلابن"القارئسراج

العسقلانيحجربنعليبناحمدللحافظالبخاريصحيحشرحالباريفتح-36

ال!لفيةالمكتبةطالباقيعبدفؤادمحمدترقيمهـ(852ت)

وهبىتحقيقهـ(422ت)سلامبنالتاسمعبيد!أبىالقرآنفضاثل-37

.بيروت-العمليةالكتبدار.طغاوجيسليمان

ايراهيممحمدالثكتورتحتيقهـ(774ت)كئيرابنللحافظالقرأن83-فضانل

(-e)854القبلةدار.ط،البنا

ت)المناوىالرؤوفعبدمحمدللعلامةالصغيرالجامعشرحالتديرفيض-39

13915بيروتالمعرفةدار.هـيط؟.31

هـ(817ت)يعقوببنمحمدالثينمجد:1بادىللفيروزالمحيطالقاموس-04

.م9521الحلبىالبابىمصطفي.ط

.طائقاضيالفتاحعبدللشيخوالملحثيننيقرئ!تسملانظرفيالقراءات-14

.م9721بالأزهرالإسلاعيةالبحوثجمع9

العباسابنموسىبناحمدبكرابو:مجاهدلابنالقراءاتفيالسبعةكتماب-42

الععارفدار.طضيفشوقيالدكتورتحقيقهـ(432ت)البغدادي

.م1972بمصر

4 rالسجستانىالأشعثبنسليمانبنالذعبدبكرلأبىالمصاحف-كتاب

(16rوزارة.طواعظالسجانعبدالثينمحبالثكتورونتدهـيتحقيق

.م)59iهـ-6141قطربدولةالإسلاميةنوؤ!ئلاوالأوقاف

التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلغوامضحقانقعنالكشاف-4؟

تحقيقهـ(538ت)عمربنمحمودالقاسمأبواللهجار:للزمخشرى
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ال!فمانبالومعمفل!البيانل!ا؟كلجاز

.م9531بمصرالثبرىالتجاريةالمكتبة.طاحمدحهسينمصطفي

أبىبنمكىللإماموحججهاوعللثاالسبعالقراءاتوجوهعنإلكاث!فة5

.طرمضا!الرحمنعبدالدينمحيىتحقيقهـ(437ت)القيسىطالب

1بدمشقالعربيةاللغةمجمع 97 fم.

ت)محمدبناحمدأبوالعباس:للقسطلانىالقراءاتلفنونالأشاراتلطانف-46

تحقيق9721القاهرة.الأسلاميةللشؤونا!علىالمجلس.طهـ(91'2

شاهين.الصبورعبدوالدكتورعثمانالسيدعامرالشيخ

ابومحمداحمدللشيخالظمآنموردشرحالقرآنرسمفيالبيانلطانف-47

.القاهرةصبيحعلىمحمدمكتبة.طزيتحار

للملايين.العلمدار.طالصالحصبحيللثكتورالقرآنعلومفيمباحث-48

.1964بيروت

الرابعالعددبجدةالاسلامىالعؤثمرلمنظمةالتابعالفتهىالمجمعمجلة-49

el.الئانيةالسنة ) i A I - A ) i I.

444ت)سعيدبنعثمانعمروابى:للدانيالمصاحفنقطفيالمحكم-05

.القاهوة.طهـ(

عبدالدكتورترجمة(إجناس)تسيهرجولد-الإسلاميالتفسيرمذهب-51

.9551القاهرة.الخانجىمكتبة.طالنجارالحليم

الكتبإحياءدار.طالسيوطىللبحماموأنواعهااللغةعلومفيالمزهر-52

195القاهرةالغربية Aابوومحمدالمولىجادأحمدمحمدتحقيق

.البجاويمحمدؤعليإبراهيمالفضل

.بيروت.صادردارهـ(142ت!حنبلبناحمدالإماممسند-53

هـ(504ت)الحاكماللهعبدأبىللحائظالصحيحينعلىالمستثرك-54

هـ.3341سنةالهند-آبادبحيدرالأولىالطبعة

دار.طالأسدالدينناصرلا؟نممتاذالتاريخيةوقيمتهاالجاهليالشعرمصادر-55

.م9691القاهرة.المعارف

محمدبنأحمدتأليف:للرافعىالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباع-56

:%؟مل206؟اب
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العثمانيالولعمفل!البياندأ؟كلجاؤ

.بيروت.العلميةالمكتبة.طهـ(077)الفيوميعلىابن

الأرلهن-الضياءدار.طقنهحيدر-واحكامدراسات-الكريمالترآنمع-57

Iiا!أولىالطبعةعمان - Y-م9871هـ.

مطبعة.طهـ(626ت):الحمويالذعبدبنلياقوتالبلدانمعجم-58

.م6091بمصرابممعادة

.طهـ(063ت)أحمدبنسليمانالقاسمابى:للطبرانيالصغيرالمعجم-59

هـ.1041الفكردار

ت)عثمانبناحمدبنمحمدالإسلامشمس:للذهبيالكبارالقراءمعرفة-06

74 A)د!سمحمدالش!خلحدلى9191الماهرة.الحدلنهالكتبدار.طهـ

المولى.جاد

.م9561اللبنانيالكتابدار.طخلدونابنمقدمة-16

تحقيقالدانيعمرولأبيالنقطكتابمعالأمصارمصاحفرسمفيالمقنع-62

الأزهرية.الكلياتمكتبة.طقمحاويالصاثقمحمدالشيخ

دار.طالعظيمعبدبنمحمد:للزرقانيالقرأنس!لومفيالعرفانمناهل-63

.م4319القاهرة.العربيةالكتبإحياء

ت)محمدبنمحمد:الجزريابنمام*اللالطالبينومرشدالمقرنين6-منجد4

هـ.0351الداهرة.آلددسيمكلبة.طهـ!833

علىالشيختصحيح.الفكردار.طالجزريلابنالعشرالقراءاتفيتمرالا-65

الضبالح.محمد

لمحصرثلأقتىيخ!أ!تل!حكهيجمبر!!رتر!ا

لملهك(207لنم
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