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 بحثالملخص 

تـاول هذا البحث بالدراسوة بقوان صوقرة هوذه الؼاطودة طـود الؿػسوريـ ومعـاهوا 

حؿ بقان الصوقغ التول وردت هبوا يف كتو  التػسوقر ، الذي تدل طؾقف وتستعؿؾ مـ أجؾف

ؼرآن الؽريؿ والرتجق  بقـ أققال حؿ بقـ أدلة اطتؿاد هذه الؼاطدة يف تػسقر ال، وغقرها

حوؿ بوقـ ، موع كؼوؾ أقوقال العؾؿواء يف اطتؿواد هوذه الؼاطودة، الؿػسريـ طـد آختال 

حوؿ خوتؿ البحوث ، البحث صريؼة معرفة الؿشفقر يف لغة العرب ٓطتؿواده يف التػسوقر

 .بتطبقؼات هذه الؼاطدة يف كت  التػسقر

 

*               *               * 
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 قدمةالم

وأخوووذت صريؼفوووا لؿؼوووررات ، كشوووطت البحوووقث يف ققاطووود التػسوووقر مووومخراً 

الدراسووات العؾقووا لتؽووقن ضووؿـ مووا يدرسووف الطووالب يف هووذه الؿراحووؾ الدراسووقة 

وتؿفقود ، الؿتؼدمة. وقد كان لعدد مـ الباح قـ فضؾ الريوادة يف خدموة هوذه الؼقاطود

ات بحوقث ك قورة وخرجوت موـ تؾوؽ الدراسو، صريؼ البحث العؾؿول أموام البواح قـ

وبعضووفا يـحووق كحووق ، بعضووفا يـحووق كحووق اسووتؽؿال التلصووقؾ واإلضووافة يف جقاكبووف

والبحث طوـ الؿزيود موـ إم ؾوة التول تـودرج تحوت ، واختبار هذه الؼقاطد، التطبقؼ

هذه الؼاطدة أو تؾؽ. ومـ الؿػقد لؾباح قـ دراسوة هوذه الؼقاطود التول أسوػرت طـفوا 

 ؼؼ مـ اصرادها وشؿقلفا.والتح، هذه الدراسات لتؿحقصفا

وهول موـ ، وقد أفردُت هذا البحث لؾؽالم طـ قاطدٍة مـ ققاطد التػسقر الؿفؿة

، وإلقفا يحتؽؿ الؿػسرون وغقرهؿ يف ترجق  ققٍل طؾك ققل، الؼقاطد الؿتعؾؼة بالؾغة

 .)ُتْحَؿُؾ ألػاظ الؼرآن وتراكقبف طؾك إشفر يف لغة العرب(وهل قاطدة 

 : الدراسات السابقة

وهول رسوالة ، خالد السبت( لؾدكتقر جؿعًا ودراسة: )ققاطد التػسقركتاب  -4

 وقد بحث هذه الؼاطدة ضؿـ ققاطده.، هو4447دكتقراه صبعت يف مجؾديـ طام 

لؾودكتقر حسوقـ بوـ طؾول الحربول )ققاطد الرتجق  طـود الؿػسوريـ( كتاب  -2

وقد سورت يف ، اوم ؾ لف، . وقد بحث هذه الؼاطدة ضؿـ كتابفهو4447وصبعت طام 

 .خطقات بحث الؼاطدة طؾك مـفجف

 415أشار إلقفا د.مساطد الطقوار يف كتابقوف )فصوقل يف أصوقل التػسوقر( ص -3

 وذكر لفا بعض إم ؾة. 476و)التػسقر الؾغقي لؾؼرآن الؽريؿ( ص 

، وقد أضػت طؾك ما تػضؾ بوف البواح قن إضوافات يف آسوتدٓل طؾوك الؼاطودة

وأضوػت مبح وًا طوـ كقػقوة معرفوة ، ويف بعوض إم ؾوة، تؿادهواوأققال العؾؿاء يف اط

موع بعوض الققػوات ، الؿشفقر يف لغة العرب لقتؿؽـ الؿػسر مـ إخذ بف دون غقره

وما يسوؿ  بوف إيجواز ، الـؼدية وآستدراكات وكحق ذلؽ مؿا يراه الؼارئ يف مقضعف

 .البحث
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ابوووـ السوووراَّج ومضوووؿقن هوووذه الؼاطووودة معتووورب يف العؾوووقم كؾ فوووا كؿوووا قوووال 

َرَد يف جؿقع الباب لؿ يؽـ : هو(346الـحقي)ت )فقـبغل أن تعؾَؿ أنَّ الؼقاس إذا اصَّ

ولوق اطُتوِرَض بالشواذ  طؾوك ، بالحر  الذي يشذُّ مـف. وهذا مستعؿٌؾ يف جؿقِع الُعؾوقمِ 

ِرد َلَبَطَؾ أك ُر الصـاطات والعؾقم(  .الؼقاس الؿطَّ

، رغبة يف اختبار هذه الؼاطدة التػسقرية الرتجقحقةومشؽؾة البحث الرئقسة هل ال

حقث إن بعض ققاطد التػسقر قؾقؾة آصوراد وٓ يقجود لفوا تطبقؼوات تمهؾفوا لتؽوقن 

 باطتبارها مـ الؼقاطد التل يؽ ر تؽرارها.، فرغبت يف التحؼؼ مـ هذه الؼاطدة، قاطدة

 : أسئلة البحث

 ما الؿؼصقد بالشفرة والغؾبة يف الؾغة ؟  -4

 ما مؼقاس الشفرة يف الؿػردات والرتاكق  الؾغقية؟ وهؾ هل كسبقة؟ -2

 ما مسقغ آحتؽام لألشفر يف الؾغة طـد آختال ؟ -3

 ما الصقغ التل وردت هبا هذه الؼاطدة يف كت  التػسقر؟ -4

 ما التطبقؼات التل يؿؽـ آستػادة مـ هذه الؼاطدة فقفا؟ -5

 : منهج البحث

 ًٓ وتتبوووع صووووقغفا يف ، ج آسووووتؼرائل يف تقحقوووؼ الؼاطوووودةترسوووؿت الؿوووـف: أو

 استعؿآت الؿػسريـ وغقرهؿ.

وبقوان ، واسوتجالء أدلتفوا، ترسؿت الؿـفج التلصقؾل يف بقان هذه الؼاطدة: حاكقًا

 طالقتفا بالتػسقر الؾغقي لؾؼرآن.

 وخرجت إحاديث الـبقية مـ مصادرها.، طزوت أيات إلك سقرها: حال ًا

 ت ببعض إطالم تعريػًا مقجزًا ولؿ أستؼص يف ذلؽ.طرف: رابعًا

                                                 
( هق أبق بؽر محؿد بـ السري، أحد أئؿة الـحق البصريقـ، أخذ طـ محؿد بـ يزيود الؿوربد، وإلقوف اكتفوت 4)

كزهة إلباء ٓبـ إكباري اكظر: هو، مـ مملػاتف كتاب إصقل يف الـحق. 346رئاسة بعده، تقيف سـة ال

486  

  4/232الؿزهر لؾسققصل ، 456إصقل يف الـحق ( 2)
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 : خطة البحث

والؿـفج الؿتبع فقف. حؿ ، وأسباب اختقاره، وخطتف، بقـت فقفا مقضقع البحث، الؿؼدمة

 : أتبعت ذلؽ بلربعة مباحث وخاتؿة طؾك هذا الـحق

 وفقوف، وكقػقة معرفة الؿشفقر يف الؾغوة، صقرة الؼاطدة ومعـاها: الؿبحث إول

 : مطؾبان

 .معـك الؼاطدة وصقرهتا: الؿطؾ  إول

 كقػقة معرفة الؿشفقر يف لغة العرب.: الؿطؾ  ال اين

 صقغ الؼاطدة طـد العؾؿاء وأققالفؿ يف اطتؿادها.: الؿبحث ال اين

 : وفقف مطؾبان، أدلة الؼاطدة والؼقاطد الؿتصؾة هبا: الؿبحث ال الث

 أدلة الؼاطدة.: الؿطؾ  إول

 الؼقاطد الؿتصؾة هبا.: ل اينالؿطؾ  ا

 تطبقؼات الؼاطدة.: الؿبحث الرابع

 .الخاتؿة

 .وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد يف الؼقل والعؿؾ

 

*               *               * 
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 معنى القاعدة وكيفية معرفة المشهور في اللغة: المبحث األول

 : وفقف مطؾبان 

 صورة القاعدة ومعناها.: المطلب األول

 : صورة القاعدة

غال  مػردات وتراكق  الؼرآن الؽريؿ لفا معاين ودٓٓت وحقدة واضحة لقس 

فقفا اختال  بقـ الؿخاصبقـ: لذا لؿ يؼع فقفا اختال  بوقـ الؿػسوريـ. وحؿوة الؼؾقوؾ 

وبعضوفا ، بعضوفا مشوفقٌر متوداول، مـ الؿػردات والرتاكق  تحتؿوؾ معواين متعوددة

ًٓ بقـ  العرب. دون ذلؽ شفرًة وتداو

سوقاًء جواء ، وهذه الؼاطدة يـتػع هبا يف هذا الـقع ال اين مـ الؿػردات والرتاكق 

ففوول ، أم أراد آختقووار والرتجووق  بووقـ أقاويووؾ الؿػسووريـ، الؿػسوور لتػسووقرها ابتووداءً 

قاطدٌة تػسقريٌة ابتداًء فال يـبغل لؾؿػسر أن يحؿؾ معاين الؼرآن إٓ طؾك أفص  وأشفر 

أن ، ل قاطودٌة ترجقحقوٌة يف حوال وقوع آخوتال  بوقـ الؿػسوريـوكوذلؽ هو، الؾغات

 كرج  الؼقل إشفر وإفص  بـاًء طؾقفا.

والؿراد هبذه الؼاطدة تخريُج الؽالِم طؾك الؿعـوك الوذي ُيوراد بوف غالبوًا يف ُطور  

أهِؾ الخطاب حتك كَلكَّف إصوؾ لؿوا كوان مؼابؾوف كوادرًا مفجوقرًا ٓ ُيوراد إٓ يف بعوض 

قـ طؾك وجف الؼؾة والـدور. وذلؽ ٕكف )يج  أن يػسور الؼورآن ويحؿوؾ طؾوك إحاي

، وٓ لػوظ ضوعقػ، فال يحؿؾ طؾك معـوك ركقوؽ، وأفص  القجقه، أحسـ الؿحامؾ

، وإكؿا يحؿؾ طؾك الؿعرو  طـد العرب مـ إوجف الؿطردة دون الشاذة والضوعقػة

ًٓ دون الؼؾقؾ والـوادر طؾوك الؿعواين والعوادات  ويحؿوؾ، ويحؿؾ طؾك إك ر استعؿا

دون ما حدث واستجد بعد التـزيؾ: وذلوؽ ٕن ، والعر  الذي كزل بف الؼرآن والسـة

فال يعدل بف طـ ذلؽ كؾوف ، وكزل طؾك أفص  الؾغات وأشفرها، الؼرآن أفص  الؽالم

 والؾػظة قد تؽقن مشفقرًة ولؽـ غقرها أشفر مـفا. ولف فقفا وجف صحق (.

  :بيان معنى القاعدة

 ُتحَؿُؾ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وتراكقبف طؾك إشفر يف لغة العرب.: صقغة الؼاطدة

                                                 
 369( ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)
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أو الؿػسر الذي يحؿُؾ الؾػَظ طؾك الؿعـوك أو أحود ، الَحؿُؾ صػٌة لسامع الؽالم

السوامع  اطتؼوادُ : الحؿُؾ ): يف التـؼق  يؼقل شفاب الديـ الؼرايف، الؿعاين الؿحتؿؾة

  فوالؿراد كاطتؼوادِ  .طؾوك موراده اشوتؿؾأو موا  الؿوتؽؾؿ موـ لػظوفِ  رادَ مُ 
 
 اهللَ  نَّ أَ  الؿوالؽل

 ، فورَ الطُّ  رءِ بالؼُ  سبحاكف وتعالك أرادَ 
 
 والؿشوتؿُؾ  .الحوقَض  أرادَ تعوالك اهلل  نَّ أَ  والحـػول

  كحق حؿؾِ 
 
طوـ  طـود تجوردهِ  فمعاكقو ؿؾوةِ الؿشورتك طؾوك ُج  رحؿوف اهلل الؾػوظَ  الشوافعل

(ؿتؽؾؿ احتقاصًاالؼرائـ ٓشتؿالف طؾك مراد ال

وألػوواظ الؼوورآن وتراكقبووف كؼصوود هبووا الؿػووردات والرتاكقوو  الـحقيووة. وقوود أشووار 

 –)ٓبد يف ففؿ الشوريعة موـ اتبواع معفوقد إمقوقـ : إلك ذلؽ فؼال اإلمام الشاصبل

، فنن كوان لؾعورب يف لسواهنؿ طورٌ  مسوتؿر –وهؿ العرب الذيـ كزل الؼرآن بؾساهنؿ 

ـف يف ففؿ الشريعة. وإن لؿ يؽـ حؿ طر  فوال يصو  أن يجوري يف فال يص  العدول ط

. وإذا كووان .وإلػوواظ وإسووالق ، ففؿفووا طؾووك مآتعرفووف. وهووذا جووار يف الؿعوواين

فال يسوتؼقؿ لؾؿوتؽؾؿ يف كتواب اهلل أو سوـة رسوقل اهلل أن يتؽؾوػ فقفؿوا فوق  ، كذلؽ

 لػاظ وإسالق .فلشار إلك جريان هذا يف معاين إ مايسعف لسان العرب(

 و)إشفر( صقغة تػضقؾ مـ الشفرة وهول وضوقح إمور وضفوقره واكتشواره

: مـفوا: وهـاك مصطؾحات تتػؼ مع إشفر يف الدٓلة ذكرت يف بعض صوقغ الؼاطودة

وكؾفا تدل طؾك القضقح والظفقر ، وإطر ، وإك ر، والظاهر، والغال ، إغؾ 

طؾؿًا أن  يف شعرها وك رها وطؾك ألسـة جؿفقرها.والغؾبة يف آستعؿال لدى العرب 

صووقغة التػضووقؾ يف الؼاطوودة )إشووفر( تسووتعؿؾ أحقاكووًا طؾووك باهبووا يف الؿػاضووؾة بووقـ 

                                                 
هوو بؿصور، ولوف مملػوات 684سوـة  هق شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف الصـفاجل الؿالؽل، تقيف( 4)

فائؼة يف أصقل الػؼف والػؼف، م ؾ كتاب الػرو ، وكتاب التـؼوق  يف أصوقل الػؼوف، والوذخقرة يف الػؼوف. 

 4/236اكظر: الديباج الؿذه  ٓبـ فرحقن 

 24( شرح تـؼق  الػصقل لؾؼرايف 2)

هو، أصقلل فؼقف كحقي، 791ـة هق إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشاصبل، الؿتقا س (3)

لف مملػات طظقؿة الـػع، مـفوا الؿقافؼوات يف أصوقل الػؼوف، وآطتصوام يف العؼقودة، وشورح ألػقوة ابوـ 

 4/34مالؽ يف الـحق، وغقرها. اكظر: آطتصام لؾشاصبل، مؼدمة الؿحؼؼ 

 85، 2/82( الؿقافؼات لؾشاصبل 4)

 4/2354ن العرب ٓبـ مـظقر ، لسا3/223مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس اكظر: ( 5)
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 إشفر والؿشفقر وإغؾ  والغال  أو ٓ تستعؿؾ طؾك باهبا.

فقؽقن الؿعـك أن تحؿؾ معاين إلػاظ يف الؼرآن وكذلؽ الرتاكق  طؾك إضفر 

واشووتفر اسووتعؿالف بقووـفؿ يف شووعرهؿ وك وورهؿ ، لعربقووة الووذي تعرفووف العووربيف الؾغووة ا

 دون الشاذ والـادر والغري  الذي ٓ يعرفف إٓ الؼؾقؾ مـفؿ.، ومخاصباهتؿ

، وبعض العؾؿاء يعرب بالؿعرو  بدل الؿشفقر ومراده بف الؿستعؿؾ يف كالمفوؿ

وٓ تعور  العورُب ، الوذي ٓ يتخؾوػ البتوة: سقاء أكان ذلؽ آستعؿال مطردًا وهوق

أوغالبًا وهق الذي يؽقن أك ر آستعؿال طؾقف: لؽـَّف يتخؾوػ أحقاكوًا قؾقؾوة.  غقره.

فؿا ك ور اسوتعؿالف يف ألسوـة العورب الؿقحوق  ، وطؾك ك رة آستعؿال مدار الػصاحة

فؽ رة آسوتعؿال ، فنن تعارض ققة الؼقاس وك رة آستعؿال، بعربقتفؿ ففق الػصق 

وقد كص طؾك ذلؽ كؾف غقر واحد مـ أئؿة العربقة، مةهل الؿؼد

الػور  بوقـ ): بوقـ الؿعورو  والؿشوفقر فؼوال وقد فرَّ  أبق هوالل العسوؽريُّ 

َأن الؿشفقر هوق الؿعورو  طـود الجؿاطوة الؽ قورة والؿعورو   اْلَؿْعُرو  َواْلَؿْشفقر

فقر شود زيود ولؽوـ مزيد وٓ ُيؼال مشُفقر طـطـد وإن طرفف واحد ُيؼال هذا معرو  

(الؼقم دطـ

وبعضووفؿ يعوورب طووـ الؼؾقووؾ يف الؾغووة الؿؼابووؾ لؾؿشووفقر بالشوواذ أو الضووعقػ أو 

فؼود يؽووقن مسووتعؿالً يف قبقؾوة مووـ قبائووؾ ، الؿـؽور ويجؿعفووا جؿقعوًا قؾووة آسووتعؿال

، وقد يؽقن بطبقعتف قؾقؾ آستعؿال طؾوك ألسوـة جؿقوع العورب، العرب دون سائرها

 معاين الؼؾة والـدرة.وكحق ذلؽ مـ 

أو الخوارج طؿوا لوف صوػة آصوراد ، هق الؼؾقؾ غقر الشائع يف آستعؿال: والشاذ

                                                 
 529( اكظر: الؽؾقات لؾؽػقي 4)

، الؿزهوور 394، اإلصووباح شوورح آقوورتاح لؾسووققصل 425-4/424( اكظوور: الخصووائص ٓبووـ جـوول 2)

 371-4/369، ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4/487لؾسققصل 

طسوؽر مؽورم موـ بوالد إهوقاز، أديو   هق أبق هالل الحسـ بـ طبداهلل بـ سفؾ العسوؽري، كسوبة إلوك( 3)

وكات  مـ كبار الؽتاب، لف كتاب الصوـاطتقـ، والػورو  الؾغقيوة، والؿصوقن يف إدب وغقرهوا، ققوؾ 

 46/443هو. اكظر: سقر أطالم الـبالء لؾذهبل 395هو وققؾ 382تقيف سـة 

 4/95( الػرو  لؾعسؽري 4)
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.وكذلؽ الؼقاُس ، فآستعؿال يقصػ بالشذوذ، مـ الؼقاطد الؿعروفة

هوق : والؿـؽور ما اكحط طـ درجة الػصق  ويؽقن يف حبقتف كالم.: والضعقػ 

ًٓ بحقث أكؽورُه بعوض أئؿوة الؾغوة ولوؿ يعرفوف.وأقؾُّ اس، أضعػ مـ الضعقػ  تعؿا

وهق أقؾ مـ ، وم ؾفا يف الؿعـك الـادُر وهق ما قؾَّ وجقده وإن لؿ يؽـ بخال  الؼقاس

، والؿرجوقح الؿحتَؿوؾ، الشواذ الـوادر: وموا خوالػ إشوفر لوف صوقر مـفوا الؼؾقؾ.

 وطدم الـظقر.

تعؿؾف العورب مطؾؼوًا موـ ويدخؾ تحت هذه الؼاطودة موـ بواب أولوك موا لوؿ تسو

كآصوطالحات الؿعاصورة ، ولؿ يرد يف لغتفوا وقوت التـزيوؾ، الؿػردات وإسالق 

وٓ ُيؼَبوُؾ حؿوُؾ معواين ألػواظ ، فنهنا ُتَردُّ يف تػسقر الؼورآن، والؿعاين الؿستجدة، الققم

زوِل الؼرآن طؾقفا: ٕن اهلل تعالك خاصوَ  الَعوَرَب بالؾغوِة والُعورِ  الؿعاصوِر لققوِت ُكو

َر الؼرآن بتؾؽ الؿعاين الحادحة فؼد زطؿ أن اهلل ، الؼرآن ٓ بؿا حدث بعد ذلؽ فؿـ َفسَّ

وهق باصؾ، خاص  العرب بؿا لؿ يعرفقا مـ لغتفؿ

)ت
ُّ
يف إطؿووال هووذه الؼاطوودة إلووك الرتجووق  بووقـ  هووو(341وقوود ذهوو  الؽرخوول

يـ إذا كووان أحوودهؿا )إصووؾ أن الظواهر: فؼووال، الظواهريـ بتؼووديؿ إضفوور وإشوفر

وهق تؼديؿ لألشفر وإك ور ضفوقرًا  أضفر مـ أخر فإضفر أولك بػضؾ ضفقر(.

                                                 
  528قي ، الؽؾقات لؾؽػ32( اكظر: كتاب الشقارد لؾصغاين 4)

، إشووباه والـظووائر يف الـحووق 227-4/226، الؿزهوور لؾسووققصل 4/96( اكظوور: الخصووائص ٓبووـ جـوول 2)

 4/261لؾسققصل 

، الؽؾقووات لؾؽػووقي 4/263، إشووباه والـظووائر يف الـحووق لؾسووققصل 4/244( اكظوور: الؿزهوور لؾسووققصل 3)

529 ،575 

 575، الؽؾقات لؾؽػقي 4/244( اكظر: الؿزهر لؾسققصل 4)

 529، الؽؾقات لؾؽػقي 4/234( اكظر: الؿزهر لؾسققصل 5)

 4/371( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 6)

هوو فؼقوف حـػول مشوفقر 341هق أبق الحسـ طبقداهلل بـ الحسقـ بـ دٓل الؽرخل الحـػل، الؿتقا سـة ( 7)

الؼاضل وموـ تالمقوذه الجصواص مـ أكابر الؿجتفديـ يف الؿذه ، مـ شققخف إسؿاطقؾ بـ إسحا  

الرازي صاح  أحؽام الؼرآن، لوف مصوـػات كالؿختصور وشورح الجوامع الؽبقور وغقرهوا. اكظور: سوقر 

 45/426أطالم الـبالء لؾذهبل 

 368( أصقل الؽرخل 8)
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 وإطؿال هذه الؼاطدة مـسجٌؿ مع العؼؾ والؿـطؼ.، حس  الؼاطدة

واسوتعؿؾف ، وٓ يدخؾ تحت هذه الؼاطدة موا كوان كوادر آسوتعؿال يف الؾغوة 

إلػاظ قؾقؾة الوقرود يف الؼورآن يستشوفد حقث ذكر بعض الباح قـ أن )، الؼرآن كادراً 

ڻ ڻ ڻ ): م ؾ لػظة )َختَّار( يف ققلف تعوالك، لفا بشقاهد محػقضة غقر مؽررة

وهذا يودل طؾوك أن إلػواظ قؾقؾوة آسوتعؿال  [32: ]لؼؿان(ۀ ۀ ہ ہ ہ

ويمكود أن الؼورآن كوزل بالؾغوة ، يف الؼرآن قؾقؾوة آسوتعؿال يف شوعر العورب وكالمفوا

وهوذا موا ذهو  إلقوف ، لؿشوفقرة موـ لغوة العورب دون الشواذ الـوادر مـفواالؿستػقضة ا

العؾؿاء مـ أكف يج  حؿؾ معاين الؼرآن طؾك الؿشفقر الؿعرو  مـ لغة العرب دون 

الـادر الشاذ(

وهوق يػسور بوف يف الؼورآن ، ففذا الـادر آستعؿال يف الؾغة لف معـوك واحوٌد معورو  

وأما كقػقة معرفة الؿػسر لؾؿشفقر يف الؾغة لقحؿؾ ، السابؼالؽريؿ حقث ورد كؿا يف الؿ ال 

 الؿعاين طؾقف ففذا ما سـبقـف يف الؿطؾ  التالل.

 
 

*               *               * 

                                                 
 916-915الشاهد الشعري يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ لعبدالرحؿـ الشفري  (4)
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 كيفية معرفة المعنى المشهور في العربية: المطلب الـثاني

قـ الوذيـ وتؿققوز الؾغوقي، لعؾؿاء الؾغة طـايوة بتؿققوز الؾغوة الؿشوفقرة موـ غقرهوا

  قوال أبوقولوذلؽ ، يحرصقن طؾك رواية الؾغوة الؿشوفقرة موـ غقرهوا
ّ
: الػارسول طؾول

ِعقػ فُقْجريف مجرى الؼقي) ء الضَّ ْ
ل ، كان أبق زيد يتَّسع يف الؾُّغات حتَّك ُربؿا جاَء بالشَّ

ففق هـا يقض  مـفج  (.وكان إَصَؿعل ُمقلعًا بالجقد اْلؿْشُفقر وُيَضق ؼ فِقَؿا سقاهُ 

 كؾ واحد مـ همٓء إئؿة الؽبار الذيـ كؼؾقا لـا الؾغة.

والؿػسوورون يـصووقن يف تػسووقرهؿ طؾووك أن هووذا الؿعـووك أو ذاك آسووتعؿال هووق 

وهؿ يف ذلؽ يعتؿدون طؾك أئؿة الؾغة ورواهتا. وموـ ذلوؽ ، الؿشفقر طـد أهؾ الؾغة

: ]الوـجؿ(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): يف تػسقر الورازي طـود تػسوقر ققلوف تعوالك

الوذكر وإك وك اسوؿان هؿوا صوػة أو اسوؿان لقسوا : الؿسوللة ال اكقوة): حقث قال [45

بصووػة؟ الؿشووفقر طـوود أهووؾ الؾغووة ال وواين والظوواهر أهنؿووا مووـ إسووؿاء التوول هوول 

 (.صػات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): وطـد تػسوقر أبول حقوان الغركواصل لؼقلوف تعوالك

م بوقـ حوؿ موا دا): وبقوان الؿؼصوقد بالؽفوؾ قوال [46: ]آل طؿران(پ پ پ

إلك أن يستقيف الستقـ. هذا هق الؿشفقر : حؿ هق كفؾ، ففق شاب: ال الحقـ وإربعقـ

(.طـد أهؾ الؾغة

وأك ر مـ رأيتف مـ أهؾ الؾغة والتػسقر يستعؿؾ مصطؾ  الؽ ورة يف كتابوف يحقوك 

هو( يف كتابف )معاين الؼرآن( حقث وصػ الؽ قر مـ الؿػردات 217بـ زياد الػراء)ت

وهوق مؿوـ سوؿع موـ فصوحاء العورب مباشورة ،   بالؽ رة وغؾبة آستعؿالوالرتاكق

 بـػسف.

ٹ ٹ ٹ ): ومـ أم ؾة ذلؽ يف كتابف ققلف طـد تقجقفف لؾؼراءات يف ققلف تعالك

ورفع بعضفؿ ، ) فخػض بعُض الؼراء: [22-24: ]القاقعة (ٹ ڤڤ ڤ ڤ

                                                 
  ر طؾقف يف كت  أبل طؾل الػارسل الؿطبقطة.ولؿ أط 4/352( الؿخصص ٓبـ سقده 4)

 29/284( التػسقر الؽبقر لؾرازي 2)

 3/445( البحر الؿحقط يف التػسقر ٕبل حقان 3)
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رفعوقا طؾوك معـوك ف، الحوقر العوقـ ٓ ُيطوا  هبوـ: )الحقر العقـ(. قال الوذيـ رفعوقا

الػاكفوة والؾحوؿ ٓ يطوا  : أو مع ذلؽ حقر طقـ. فؼقوؾ، وطـدهؿ حقر طقـ: ققلفؿ

وهق ك قور يف ، حؿ أتبع آخر الؽالم أولف -واهلل أطؾؿ  -هبؿا إكؿا يطا  بالخؿر وحدها 

 : وأكشدين بعض بـل أسد يصػ فرسف، كالم العرب وأشعارهؿ

الًة طقـاها(حتك شتت هؿ ** طؾػتفا تبـًا وماًء باردا

ولووذلؽ فالؿػسوورون يف بقووان الؿشووفقر يف الؾغووة العربقووة يعتؿوودون طؾووك طؾؿوواء 

ورواة الشعر يف ذلؽ: ٕهنؿ هؿ إطر  هبذا مـفؿ. ولؿعرفة إشوفر يف كوالم ، الؾغة

 : طدة صر ، والؿستعؿؾ يف مـطؼفؿ، العرب

اك هق إشوفر أو مـفا أن يـص أحد طؾؿاء الؾغة طؾك أن هذا الؾػظ أو ذ: إولك

الؿشفقر أو إطر  يف كالم العرب. وهذا ك قر يف كت  الؿعاجؿ الؾغقية الؿقحققوة. 

قوال . قد َصوِعَؼ الرجوُؾ : وققلفؿ ): هو(328ومـ ذلؽ ققل أبل بؽر ابـ إكباري)ت

 طؾقف. والؼقل أخر: أحدهؿا: فقف ققٓن: بؽر أبق
َ
والؼقل إول  قد مات.: قد ُغِشل

: [ فقؼوال443: ]إطرا  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): قال اهلل طز وجؾ، الؿشفقرُ  هق الؽ قرُ 

(مق تًا. والؼقل إول هق إك ر: ويؼال معـاه، مغشقًا طؾقف

وقد ذكر العالمة الؽػقي ضابطًا مفؿًا يف العربقة وهق أن طادة العرب أهنا تؼدم 

التلكقود ): ؽ فؼوالحوؿ إن احتواج ذلوؽ لتلكقود جواء بعود ذلو، الؾػظة إشفر يف كالمفا

[ بؽسور 425: ]إكعوام(ٺ ٺ): هق تؽورار الؾػوظ إموا بؿوراد  كحوق: الؾػظل

 (.والعرب تؼدم إشفر حؿ تمكده، الراء

                                                 
، 373، 344، 333، 229، 443، 419، 4/87، وإم ؾووة يف كتابووف ك قوورة مـفووا4/44( معوواين الؼوورآن 4)

393 ،394 ،398 ،414 ،444 ،444 ،457 ،462 ،474 ،2 /6 ،38 ،69 ،84 ،95 ،96 ،412 ،

413 ،444 ،424 ،428 ،434 ،435 ،442 ،463 ،468 ،479 ،484 ،487 ،491 ،212 ،

 وغقرها ك قر  224، 222، 214

 2/424( الزاهر يف معاين كؾؿات الـاس ٓبـ إكباري 2)

ـواس ٓبوـ واكظور الؿزيود موـ إم ؾوة يف: الزاهور يف معواين كؾؿوات ال 391، 4/269( الؽؾقات لؾؽػوقي 3)

، الـفايوة يف غريو  الحوديث وإحور ٓبوـ إحقوور 4/213، الؿخصوص ٓبوـ سوقده 2/392إكبواري 

، 4/318، 4/457، توواج العووروس لؾزبقوودي 4/435، الؿطؾووع طؾووك أبووقاب الؿؼـووع لؾبعؾوول 5/21

21/37 ، 
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بؾ إن بعض العؾؿاء تتبع الؿشفقر إذا جواء طؾوك لسوان شواطر موـ الشوعراء دون 

ؽوالم )إذا اجتؿوع يف ال: هوو( أكوف قوال395كؿا ذكر السققصل طوـ ابوـ جـول)ت، غقره

 : كؼقلف، الػصق  لغتان فصاطداً 

َّٓ َٕنَّ ُطققَكْف ساَل واديفا ** وَأشرُب الؿاَء ما بل كحَقُه َطَطٌش  إِ

فوونن ، وطققكوف باإلسووؽان. فقـبغول أن يتلموؾ حووال كالموف، كحوقُه باإلشووباع: فؼوال

ٕمِر بوِف فَلْخَؾُؼ ا، وك رهتؿا واحدةً ، كاكت الؾػظتان يف كالمف متساويتقـ يف آستعؿال

أْن تؽقن قبقؾتف تقاضعت يف ذلؽ الؿعـك طؾك ذيـؽ الؾػظوقـ: ٕن العورب قود تػعوؾ 

وسعة تصر  أققالفا. ويجقز أن تؽقن لغتوف يف ، ذلؽ لؾحاجة إلقف يف أوزان أشعارها

وك ور ، وصوال هبوا طفوده، حؿ إكوف اسوتػاد إخورى موـ قبقؾوة أخورى، إصؾ إحداهؿا

وإن كاكوت ، بؾغتف إولك -واتساع آستعؿال، الؿدةلطقل  -فؾحؼت ، استعؿالف لفا

فوولخؾؼ إموور بووف أن تؽووقن الؼؾقؾووة ، إحوودى الؾػظتووقـ أك وور يف كالمووف مووـ إخوورى

ويجوقز أن تؽقكوا مخوالػتقـ لوف ، والؽ قرة هل إصوؾقة، آستعؿال هل الطارئة طؾقف

 طـ ققاسف(.وإكؿا قؾت إحداهؿا يف استعؿالف لضعػفا يف كػسف وشذوذها ، ولؼبقؾتف

وهوذا موـ موـفج ، أو كودرهتا يف لسواكف، ففق يؾوتؿس طؾوًة ٓشوتفار لغوٍة يف شوعر شواطرٍ 

وكقػ بؾغ حد الشفرة يف لسان هذه الؼبقؾة ، الؾغقيقـ يف تحديد إشفر يف آستعؿال

 أو تؾؽ.

ومـ صر  معرفة الؿشفقر الؿستػقض يف كالم العورب البحوث الؿباشور : ال اكقة

والؿعاجؿ والشعر الؿحتج بوف طوـ الؽؾؿوة الؿشوفقرة الؿسوتعؿؾة يف  يف كالم العرب

وهذا يتطؾ  سعة معرفة بؿظوان الؿػوردات وإسوالق  يف كتو   .كالمفؿ مـ غقرها

 الرتاث.

، وقوود سووؾؽ بعووض الؿػسووريـ الؿعاصووريـ ذلووؽ فووذه  يـؼوو  يف كتوو  الؾغووة

رغبووًة يف  ودواويووـ الشووعراء الؿحووتج بشووعرهؿ طووـ معوواين بعووض الؿػووردات الؼرآكقووة

كؿووا فعووؾ العالمووة طبدالحؿقوود ، التحؼووؼ مووـ اسووتعؿال العوورب لفووا يف ذلووؽ الؿعـووك

                                                 
 شاهد طـد الـحقيقـ لؿ أط ر طؾك قائؾف.( 4)

وقد كؼؾف السققصل  372-4/374 الخصائص ٓبـ جـل ، وأصؾ الؽالم يف4/262( الؿزهر لؾسققصل 2)

 بغقر لػظف.
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وتقصووؾ مووـ وراء ذلووؽ إلووك بعووض ، يف بعووض تػاسووقره هووو(4349الػراهوول)ت

آستدراكات الؾغقية طؾك الؿػسريـ وأصحاب الغري 

 

*               *               * 

                                                 
هوو بالفـود، موـ طؾؿواء الفـود الؿتولخريـ، متـوقع 4349هق طبدالحؿقد الػراهل إكصاري الؿتقا سوـة ( 4)

الؿعووار ، ولووف طوودد مووـ الؿملػووات مـفووا )كظووام الػرقووان وتلويووؾ الػرقووان بالػرقووان( صبووع بعضووف، 

قصووًا كؿووا تركووف مملػووف. اكظوور: مػووردات الؼوورآن لؾػراهوول بتحؼقووؼ محؿوود و)مػووردات الؼوورآن( صبووع كا

 44اإلصالحل 

 65اكظر: مػردات الؼرآن لؾػراهل ( 2)



َؿلح ألػاظ الؼرآن وتراكقبه عذ األشفر يف لغة العربدراسة قاعدة ) ْ   عبدالرمحن بن معاضة الشفريد. أ.       (ُتح

 
79 

 المبحث الثاني

د العلماء وأقوالهم في اعتمادها صيغ القاعدة عن

سوقاء كاكوت َغؾبوًة لغقيوًة أو  -مضؿقن هذه الؼاطدة موـ اطتبوار الشوفرِة والَغَؾبوِة 

معقارًا لؾرتجق  متؼورٌر طـود الؿػسوريـ والؾغوقيقـ وشوراح الشوعر  -فؼفقًة أو أصقلقةً 

َره وكؾفوؿ يبـول طؾوك الغؾبوة والشوفرة ُحؽَؿوُف واختقوا، والػؼفاء وإصقلقـ وغقورهؿ

وسلذكر بعض كصقصوفؿ الدالوة طؾوك ، وٓ شؽ أنَّ الؾغة أولك بذلؽ كؾف، وترجقحف

 اطتؿادهؿ الشفرة والغؾبة يف تؼرير الؿسائؾ وترجقحفا.

هوو( يف رده طؾوك بشور 281فؿـ ذلؽ ققل اإلمام ط ؿان بوـ سوعقد الودارمل )ت

ت التول )وكحـ قد طرفـا بحؿد اهلل تعالك مـ لغوات العورب هوذه الؿجوازا: الؿريسل

تـػوقن هبوا طوـ اهلل حؼوائؼ الصوػات بعؾوؾ ، اتخذتؿقها ُدلسًة وأغؾقصًة طؾوك الجفوال

ولؽوـ ، ٓ ُيحَؽُؿ لألغرِب مـ كالم العورِب طؾوك إغؾوِ  : غقر أكا كؼقل، الؿجازات

كصوور  معاكقفووا إلووك إغؾوو  حتووك توولتقا بربهووان أكووف طـووك هبووا إغوورب. وهووذا هووق 

ٓ أن تعوورتض صوػات اهلل الؿعروفووة ، أقورب الؿوذه  الوذي إلووك العودل واإلكصووا 

وكرد طؾوك ، الؿؼبقلة طـد أهؾ البصر فـصر  معاكقفا بعؾة الؿجازات إلك ما هق أكؽر

وكذلؽ ضاهر الؼرآن وجؿقع ألػاظ الروايات ، اهلل بداحض الحجج وبالتل هل أطقج

. ٕن حتك يليت متلول بربهان بقـ أكف أريد هبا الخصقص، تصر  معاكقفا إلك العؿقم

أطؿووف : فلحبتووف طـوود العؾؿوواء [495: ]الشووعراء(ڻ ۀ ۀ ہ): اهلل تعووالك قووال

فؿوـ أدخوؾ مـفوا الخواص طؾوك العوام كوان موـ الوذيـ ، وأشده استػاضة طـد العورب

ففوق يريود أن يتبوع فقفوا غقور سوبقؾ ، يتبعقن ما تشوابف مـوف ابتغواء الػتـوة وابتغواء تلويؾوف

الؿممـقـ(.

فضالً طـو كوالم اهلل الوذي هوق كؿوٌط خواٌص مـو ، فؿ كؾ كالمٍ وهذه قاطدة مطردة يف ف

الذي يـبغل أن يتعامؾ معوف بخصقصوقة تراطول الؿوتؽؾؿ بوف سوبحاكف ، الؽالم العالل الؿعجز

ـ ، وتراطل الؿبؾغ لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وتعالك وإمة الؿخاصبة بف ابتداًء وهؿ العرب الذي

 الذي يـبغل مراطاتف يف ففؿ الشريعة كؾفا.وطرففؿ الؾغقي الخاص ، كاكت لفؿ لغتفؿ

                                                 
 856-2/855( كؼض ط ؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل 4)
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)ت
ُّ
 الحـػل

ُّ
 الخطواَب )إصوُؾ أنَّ السوماَل و: هو( بؼقلوف341وَطبََّر طـفا الؽرخل

 .(ردَ كَ وَ  ذَّ ٓ طؾك ما َش  َ  ؾَ وغَ  ؿَّ ؿضل طؾك ما طَ يَ 

فقـبغل أن تعؾَؿ ، )اطؾؿ أكف ربؿا شذَّ شلٌء مـ بابف: هو(346وقال ابـ السراج)ت

َرَد يف جؿقع الباب لؿ يؽـ بالحر  الذي يشذُّ مـوف. وهوذا مسوتعؿٌؾ أن الؼقا س إذا اصَّ

وِرد لبطوؾ أك وُر الصوـاطات ، يف جؿقِع الُعؾقمِ  ولوق اطُتوِرَض بالشواذ  طؾوك الؼقواس الؿطَّ

، فؿتك سؿعَت حرفًا مختؾػًا ٓ شؽَّ يف خالفِف لفذه إُصقِل فاطَؾؿ أكَّف شذَّ ، والعؾقم

ـْ أن يؽوقن قود حواوَل بوف موذهبًا، ـ ُترضك طربقتففنن كان ُسِؿَع مؿ
أو كحوا ، فال ُبدَّ مِ

أو استفقاه أمٌر غؾَّطف(.، كحقًا مـ القجقه

والؽوالم الؿحػوقظ ، )ولوقس البقوُت الشواذ: هوو(285وقال محؿد بـ يزيود الؿوربد)ت

يَركـ إلك هوذا  وإكؿا، بلدكك إسـادٍ حجًة طؾك إصؾ الؿجؿع طؾقف يف كالٍم وٓ كحٍق وٓ فؼفٍ 

ُحجَة معوف. وتلويوؾ هوذا وموا أشوبفف يف اإلطوراب كتلويوؾ َضوَعَػِة ، َضَعَػُة أهِؾ الـحق  ٓ ـْ وَم

اص يف الػؼف( ففق يشقر إلوك اطتؿواد هوذه الؼاطودة يف طودة  أصحاِب الحديث وأتباع الُؼصَّ

 طؾقم.

طؾوك  حؿُؾ الؿطؾؼ يُ ): هو( يف ققاطده الػؼفقة بؼقلف794وطرب طـفا الزركشل)ت

والػؼفاء لفؿ كالم ك قر ، (الـادر ٓ حؽؿ لف): وكؼؾ أيضًا ققل الػؼفاء .(الغال 

ولفؿ يف ذلؽ مملػات.، يف أن الـادر يؾحؼ بالغال 

الغالو  وتؼديؿوف  إصوؾ اطتبوارُ  نَّ اطؾوؿ أَ ): هوو(684وقال الؼرايف الؿوالؽل)ت

، ؼقد الؿسؾؿقـوطُ ، هِ يف صفارة الؿقا غالُ  ال مُ ؼدَّ كؿا يُ ، وهق شلن الشريعةِ ، طؾك الـادرِ 

إطوداء  شوفادةُ  ؿـوعُ ويُ ، وهق الؿشؼة طؾك غال  الحالِ  ويػطر بـاءً ، ويؼصر يف السػر

                                                 
 369( أصقل الؽرخل ص 4)

  4/232الؿزهر لؾسققصل ، 4/56إصقل يف الـحق ٓبـ السراج ( 2)

، والؿؼتضو  4/232، واكظر: الؿزهر لؾسوققصل 4/415سراج يف إصقل يف الـحق كؼؾف تؾؿقذه ابـ ال( 3)

 4/482لؾؿربد 

 .3/478( الؿـ قر 4)

 .3/246( الؿـ قر 5)

 فت  الؼادر يف أحؽام الـادر لؾقصابل، تحؼقؼ د.طبداهلل الطريؼل. فا( مـ6)
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(.حصك ك رةً ٓ يُ  يف الشريعةِ  وهق ك قرٌ ، الغال  مـفؿ الحقُػ  ٕنَّ  :والخصقمِ 

لووو  طؾوووك الغا ؿوووؾِ يف الحَ  فصوووٌؾ ): هوووو(661وقوووال العوووز بوووـ طبدالسوووالم)ت

العوربة ): ومـ الصقغ التل تشقر لفذه الؼاطدة وخصقصًا طـود الػؼفواء (.غؾِ  وإَ 

إصوؾ إلحوا  ): وقوقلفؿ، (لألك ر حؽؿ الؽؾ): وققلفؿ، (لؾغال  الشائع ٓ لؾـادر

الحؽوؿ ): وقوقلفؿ، (إقؾ يتبع إك ور): وققلفؿ، (الػرد بإطؿ إغؾ  دون الـادر

، (الشوولء بووقـ الغالوو  والـووادر فنكووف يؾحووؼ بالغالوو  إذا دار): وقووقلفؿ، (لألغؾوو 

العوربة بالغالو  ): وقوقلفؿ، (إصؾ اطتبوار الغالو  وتؼديؿوف طؾوك الـوادر): وققلفؿ

(.ٓ بالؼؾقؾ الـادر، الشائع

الحؿوؾ طؾوك ): هوو( بؼقلوف4251وصاغفا اإلمام محؿود بوـ طؾول الشوقكاين)ت

(إطؿ إغؾ  دون الؼؾقؾ الـادر متعق    .ـٌ

 معتورب يف الشوريعة اطتبوارَ  إك وريُّ  الغالوُ  ): هوو(795وقال اإلمام الشاصبل)ت

 .(الؼطعل العامّ 

إحؽام إكؿا تتعؾؼ يف إشوقاء ): هو( بؼقلف371وصاغفا الجصاص الحـػل)ت

 .(ادرالـَّ  لؾشاذ   ؽؿَ وٓ ُح  إك رِ  طؿ  بإَ 

 ؽوؿِ يف ُح  ادرُ والـَّ ، الؽ قرِ  الِ  إحؽام إكؿا هل لؾغ): هو(754وقال ابـ الؼقؿ)ت

 .(الؿعدوم

و مؾحٌؼ  الـادرُ ): هو(682وقال شفاب الديـ الؼرايف)ت . (رعِ بالغال  يف الشَّ

                                                 
 4/254( الػرو  لؾؼرايف 4)

 4/245( الؼقاطد الؽربى لؾعز بـ طبدالسالم 2)

 4/325( الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاه  إربعة لؿحؿد الزحقؾل 3)

 .4/57( إرشاد الػحقل 4)

 .2/53( الؿقافؼات 5)

 .4/432( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 6)

 .5/424( زاد الؿعاد 7)

لػوات هوو، لوف مم682هق شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف إصقلل الػؼقف الؿجتفد، الؿتوقا سوـة ( 8)

ك قرة تدل طؾك إمامتف كتـؼق  الػصوقل، والػورو ، والوذخقرة يف موذه  مالوؽ وغقرهوا. اكظور: الوقايف 

 6/446بالقفقات لؾصػدي 
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 .(بالغال  ؾحُؼ إذا دار الشلء بقـ الـادر والغال  فنكف يُ ): . وقال كذلؽ(رعِ الشَّ 

َر )الؾػوظ إذا ك وَر اسوتعؿالُف يف مع: هوو(712وقال ابـ دققؼ العقد)ت ـوًك وتؽورَّ

فنِكَّف طـد آسرتساِل ُيراُد بف ذلؽ الؿعـك ضاهرًا وإن كوان بعوَد ذلوؽ لوق ، طؾك إلسـةِ 

ُسئَِؾ الؿتؽؾُؿ هؾ تستحضُر َأكََّؽ أردَت بوف هوذا الؿعـوك أو ٓ؟ لوؿ يوذكر َأكَّوُف حضورتُف 

 .الـقُة بعقـفا(

 طؾووك غالووِ   الؽووالمِ  مطؾووِؼ  خووروُج ): هووو(543الؿووالؽل)ت ابووـ العربوولوقووال 

 .(وأشعارها العرِب  ويف كالمِ ، يف الشريعةِ  ك قرٌ  إحقالِ 

ومووـ أك وور الؿػسووريـ الووذيـ ذكووروا هووذه الؼاطوودة اإلمووام محؿوود بووـ جريوور 

: حقوث طبَّوور طـفوا بصووقغ مختؾػوة. ومووـ ذلوؽ ققلووف، هوو( يف تػسووقره341الطوربي)ت

أولوك بـوا موـ ، كتابوف )وتقجقف كالم اهلل إلك إفص  إشفر مـ كالم مـ كزل بؾسواكف

تقجقفف إلك إكؽر مـ كالمفؿ(.

أولوك موـ تقجقفوف ، )وتقجقف تلويؾ الؼرآن إلك إشفر مـ الؾغوات: وقال أيضًا

، )غقور أن الؽوالم إذا تـوقزع يف تلويؾوف: وقوالإلك إكؽر ما وجد إلك ذلؽ سوبقؾ(.

لؿ تولت حجوٌة ماكعوٌة  ما، فحؿؾف طؾك إغؾ  إشفر مـ معـاه أحؼ وأولك مـ غقره

 مـ ذلؽ يج  التسؾقؿ لفا(.

ٓ تقجف معاكقف وما فقف مـ البقان إلوك الشوقاذ موـ  -طز وجؾ-)كتاب اهلل : وقال

ولوف يف الػصوق  موـ الؿـطوؼ والظواهر موـ الؿعواين الؿػفوقم وجوٌف ، الؽالم والؿعواين

                                                 
 .4/426( الذخقرة لؾؼرايف 4)

 .4/444( الػرو  لؾؼرايف 2)

موًا كوان إماهق العالمة محؿد بـ طؾل بـ وه  الؿشفقر بابـ دققؼ العقود، تخورج طؾوك يديوف الطوالب، ( 3)

، لوف مملػوات م وؾ اإللؿوام يف متػــًا محدحًا مجقدًا فؼقفًا مودقؼًا أصوقلقًا أديبوًا شواطرًا كحقيوًا، ذكقوًا

 3/442شرح طؿدة إحؽام وغقره. اكظر: فقات القفقات ٓبـ شاكر 

 .299( شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام ص 4)

 .4/378( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 5)

 8/357كر( ( تػسقر الطربي )شا6)

 5/337( تػسقر الطربي )شاكر( 7)

 44/448( تػسقر الطربي )شاكر( 8)
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،   لغات العرب)وذلؽ أن كتاب اهلل جؾ حـاؤه كزل بلفص: وقالصحقٌ  مقجقٌد(.

ولووف يف إفصوو  إشووفر معـووًك ، وغقور جووائٍز تقجقووف شوولء مـووف إلووك الشواذ مووـ لغاهتووا

 وغقر ذلؽ مؿا كرره يف تػسقره. ووجٌف معروٌ (.، مػفقمٌ 

)والقاج  أن ُيحؿوؾ تػسوقر : هو( قال338ومؿـ ذكرها أبق جعػر الـحاس )ت

الؿعاين إٓ أن يؼع دلقؾ طؾك غقور طؾك الظاهر والؿعرو  مـ  -طز وجؾ –كتاب اهلل 

 وذلؽ(.

فؼوود اطتؿوود هووذه ، هووو(542وكووذلؽ الؼاضوول الؿػسوور طبوودالحؼ بووـ ططقووة)ت

ـَِة يف ققلوف تعوالك ھ ھ ھ ) ): الؼاطدة يف معرض رده لؼقل ابـ زيد يف تػسقر الس 

القسـان الذي يؼوقم موـ الـوقم وهوق ٓ يعؼوؾ. : . قال ابـ زيد[255: ]البؼرة(ے ے ۓ

 وهذا فقف كظر ولقس ذلؽ بؿػفقم مـ كالم العرب(.: بق محؿدقال أ

مؼوررًا مضوؿقن  –قوال  هو(661ومؿـ اطتؿدها اإلمام العز بـ طبدالسالم)ت

، )وطؾك الجؿؾة فالؼاطدة يف ذلؽ أن يحؿؾ الؼرآن طؾوك أصو  الؿعواين: هذه الؼاطدة

 قٍؽ(.وٓ طؾك لػٍظ رك، فال يحؿؾ طؾك معـك ضعقٍػ ، وأفص  إققال

فػول معورض بقاكوف  هوو(841ومـفؿ العالمة محؿد بـ إبوراهقؿ بوـ الوقزير)ت

                                                 
 7/411( تػسقر الطربي )شاكر( 4)

 42/322( تػسقر الطربي )شاكر( 2)

، 19، 44/241، 8/445، 7/411، 44/448، 5/337، 8/357تػسووقر الطووربي )شوواكر( اكظوور: ( 3)

6/347 ،365 ،7/519 ،9/552 ،44/236 ،42/322 ،44/87 ،44/428 ،44/244 ،

45/324 

 5/432( إطراب الؼرآن لؾـحاس 4)

 8/246، 2/275( الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة 5)

هوو، اشوتفر بسوؾطان 661هق العالمة إصقلل الػؼقف طز الديـ بـ طبدالعزيز بـ طبدالسالم الؿتقا سـة ( 6)

الحؼ لف هقبوة طظقؿوة، ولوف  بسؾطان العؾؿاء لجاللتف وسعة طؾؿف وإمامتف يف طؾقم ك قرة، وكان ققيًا يف

مملػات م ؾ ققاطد إحؽام يف إصالح إكام، واإلشوارة إلوك اإليجواز يف بعوض أكوقاع الؿجواز اكظور: 

 8/219صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 

 221( اإلشارة إلك اإليجاز لؾعز بـ طبدالسالم 7)

هو، ذكر الشوقكاين يف ترجؿتوف أن 841هق العالمة الؿجتفد محؿد بـ إبراهقؿ القزير القؿاين الؿتقا سـة ( 8)

أن القؿـ لؿ تـج  م ؾف، ولف مملػات تدل طؾك إمامتف م ؾ العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب طـ سوـة أبول 

، إكباء الغؿر ٓبـ حجر 2/92الؼاسؿ، وإي ار الحؼ طؾك الخؾؼ وغقرها. اكظر: البدر الطالع لؾشقكاين 

= 



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
84 

)ويـبغول التـبوف يف هوذا الـوقع لتؼوديؿ الؿعورو  الؿشوفقر طؾوك : لؾتػسقر بالؾغوة قوال

الشاذ(.

هو( يف سقا  رده طؾك بعض إققال الؿبـقوة طؾوك 754وقال اإلمام ابـ الؼقؿ)ت

ولفووا مووـ ، ألػاَضووف مؾووقُك إلػوواِظ وأجؾُّفووا وأفصووُحفا )فؽؿووا َأنَّ : إطووراٍب ضووعقٍػ 

كوذلؽ معاكقوف أجوؾُّ الؿعواين ، الػصاحة أطؾك مراتبفا التل يعجوز طـفوا قودر العوالؿقـ

بوؾ غقرهوا ، فال يجقز تػسقره بغقرها مـ الؿعاين التول ٓ تؾقوؼ بوف، وأطظؿفا وأفخؿفا

ؼاصورة بؿجورد آحتؿوال فال يجقز حؿؾف طؾوك الؿعواين ال، أطظؿ مـفا وأجؾ وأفخؿ

فنكؽ تـتػع هبوا بؿعرفوة ، ولتؽـ مـؽ طؾك بال، الـحقي اإلطرابل. فتدبر هذه الؼاطدة

وتؼطوع أهنوا لقسوت موراد الؿوتؽؾؿ تعوالك ، ضعػ ك قر موـ أقوقال الؿػسوريـ وزيػفوا

بؽالمف(.

وهوذه الـؼووقل تمكوود أن هووذه الؼاطوودة محووؾ إجؿوواٍع لوودى الؿػسووريـ والؾغووقيقـ 

 مؿـ يعتؿد ققلف ويحتج بؿذهبف. والـحقيقـ

ويالحظ الؼارئ أكف يف أغؾ  مقاضع ذكر هذه الؼاطدة طـد العؾؿواء الوذيـ كؼؾـوا 

 )ما وجد إلك ذلوؽ سوبقؾ(: أققالفؿ يف اطتؿاد هذه الؼاطدة يذيؾقن الؼاطدة بؼقلفؿ

طؾك  )إٓ َأن تؼقم حجةٌ : أو )ما لؿ تلت حجٌة ماكعٌة مـ ذلؽ يج  التسؾقؿ لفا(: أو

ُؿ لفا(.، طؾك شلء مـُف بخالِ  ذلؽ وكحق هذه آستدراكات التل تقحل بلن فُقسؾَّ

هـاك حآت است ـائقة هتؿؾ فقفا هذه الؼاطدة لدلقؾ أققى يج  التسؾقؿ لف طؾك َحود  

ر ذكرها يف التػسقر.، ققِل اإلمام الطربي  الذي يعترب أشفر مـ أطؿؾ هذه الؼاطدة وكرَّ

)وكؾ لػٍظ احتؿؾ معـققـ فصاطدًا ففوق الوذي : هو(944صل)تقال اإلمام السقق

وطؾوقفؿ اطتؿواد الشوقاهد والودٓئؾ دون مجورد ، ٓ يجقز لغقر العؾؿاء آجتفاد فقوف

                                                 
= 

7/372 

 454( إي ار الحؼ طؾك الخؾؼ ٓبـ القزير 4)

 3/538بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ ( 2)

 5/337( تػسقر الطربي )شاكر( 3)

 44/448( تػسقر الطربي )شاكر( 4)

 42/41( تػسقر الطربي )شاكر( 5)
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إٓ أن يؼوقَم دلقوٌؾ طؾوك أنَّ ، فنن كان أحد الؿعـوقـ أضفور وجو  الحؿوُؾ طؾقوف، الرأي

 الؿراَد هق الخػل(.

وهول تؼوديؿ الشوفرة الشورطقة يف دٓلوة ، لـظوروهـا مسللٌة جديرة بالبحث وا 

 ، الؿػردة الؼرآكقة طؾك الشفرة الؾغقية
 
ومـ أم ؾوة حؿوؾ الؾػظوة طؾوك الؿعـوك الخػول

: ]التقبوة(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): دون إشفر تػسقر الصوالة يف ققلوف تعوالك

ا حقث إن الؿشفقر يف تػسقر الصالة يف الؼرآن هق الؿعـك الشرطل لف، بالدطاء [413

وسب  حؿؾفا طؾك الدطاء ورود الحديث بذلؽ مـ حوديث ، وهل الصالة الؿعفقدة

كوان الـبول : قوال-وكوان موـ أصوحاب الشوجرة-رضول اهلل طـوف طبد اهلل بـ أبول أوا 

فلتاه أبل بصدقتف ، (الؾفؿ صؾ طؾقفؿ): صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا أتاه ققمف بصدقة قال

 .(الؾفؿ صؾ طؾك آل أبل أوا): فؼال

وقود ، والحؿُؾ طؾك إشفر قود يؽوقن يف الؿودلقل الؾػظول لؾؽؾؿوة أو الرتكقو 

وقوود يؽووقن يف اسووتعؿال الحوور  يف أحوود إوجووف التوول ، يؽوقن يف الرتاكقوو  الـحقيووة

وقد يؽقن يف الؿجازات والؽـايات كلن يؽقن بعضفا أشوفر موـ بعوض ، يستعؿؾ لفا

وجقد آحتؿال وطودم التعوقـ  يف استعؿال العرب. والحؿؾ طؾك إشفر يؽقن طـد

بحقث يؽقن الخطاب محتؿالً ٕك ر مـ معـك يؿؽـ أن يقجف ٕحدها فقؾجول الـواضر 

إلك الؿرجحات الخارجقة لحؿؾ خطاب الؿتؽؾؿ طؾوك أحود الؿعواين بحقوث يحؽوؿ 

ومـ الؿرجحات كقن هذا الؿعـك هق ، بعد ذلؽ بلن هذا هق مراد الؿتؽؾؿ مـ كالمف

يؽوقن يف تقجقوف أقاويوؾ العؾؿواء  وقود، ن هذا مؼتضوك الحؽؿوةإشفر وإغؾ : ٕ

وترجق  بعضفا طؾك بعض بولن هوذا التقجقوف جواٍر طؾوك إشوفر ولوقس طؾوك الـوادر 

 الضعقػ.

ومجوال الؿعواين ، مجال معواين الؿػوردات الؾغقيوةويف تطبقؼ هذه الؼاطدة هـاك 

فلموا معواين الؿػوردات  الـحقية التل تمديفا الؿػردات أو ما يؼقم مؼامفا موـ الجؿوؾ.

ٓ طؾوك ، ك قور آسوتعؿال بوقـ العوربالؾغقية فقج  أن تحؿؾ طؾك الظواهر الشوائع 

                                                 
 2/484( اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن لؾسققصل 4)

ؿ وال، وهذه الؿسللة جديرة بالبحث والتتبع يف صـقع الؿػسوريـ بولك ر موـ هوذا ال 4/94تػسقر البغقي ( 2)

 6/2311واكظر: اإلتؼان لؾسققصل 



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
86 

كؿا فسر ، أو الـادر الغري  الذي ٓ يعر  إٓ بلخبار مـ خارج الـص، الباصـ الخػل

: بعضفؿ معـك )تحؿؾف( يف ققلف تعالك طوـ التوابقت الوذي جعؾوف آيوة لؿؾوؽ صوالقت

ًٓ فسوروه أن التوابقت كوان  [248: ]البؼرة(ۇئ ۆئ ۆئ)  تطؾوك َطجوال محؿوق

،   مووـ كؾؿووة )تحؿووؾ(عوورَ ففووذا معـووك ٓ يُ  ، تسووققفؿا الؿالئؽووةوبؼرتووان  اتجرهوو

 التابقت بلكػسفا. والظاهر أن الؿالئؽة باشرت حؿَؾ 

الؽؾؿة قد تحتؿؾ معـقوقـ  نَّ فنِ  والقجف اإلطرابل، وأما ما يتعؾؼ بالؿعـك الـحقي

فؿو ال يف ، يف أية فقختار الؿعـك الذي يؼقى يف الؼقاس وآستعؿالكحقيقـ أو أك ر 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ): ققلوووووووف تعوووووووالك

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

طؾووك أهنووا كصووبت طؾووك  (ی)يجووقز أن يقجووف إطووراب  [462: ]الـسوواء(حت

اس وهوذا ضوعقػ يف الؼقو، طؾوك الضوؿقر يف موـفؿ ويجقز أن تجعؾ معطقفةً ، الؿدح

كان فضال طؿا ، ن إطادة الجاروٕكف ٓ يعطػ طؾك الضؿقر الؿجرور د :آستعؿالو

فال يقجف إطراهبا هذا التقجقف، ػصؾ بقـ الؿعطق  والؿعطق  طؾقفمـ ال

ؼوواس طؾقفووا لؾؼقوواس وآسووتعؿال فتتبووع وٓ يُ  لؽووـ إذا وردت الؼووراءة مخالػووةً 

مواكعل العطوػ طؾوك الضوؿقر الؿجورور طـد  (وإرحامِ  بفِ  تساءلقنَ )كؼراءة حؿزة 

بدون إطادة الجار.

 يف كقن الؼرآنِ  لؾؼقاس وآستعؿال ٓ يؼدُح  مـ الؼراءات مخالػةً  قراءةٍ  ومجلءُ 

 إغؾ  ٓ يؿؽـفا أن تسوتقط  كوؾَّ  ـقت طؾك إطؿ  ٕن الؼقاطد التل بُ  :أفص  كالمٍ 

وهذا الػصوق  يحػوظ ، واتساطفا الػصق  لطبقعة الؾغةبعض أن يشذ  فال بدَّ ، الػصق 

، ةطؾقف لوئال تبؼوك الؼقاطود بوال فائود ؼاُس ولؽـ ٓ يُ ، طؾقف بالخطل والؾحـ حؽؿُ وٓ يُ 

 وهل إكؿا وضعت لضبط الؾغة وصقاكتفا مـ آختالل.

وهق أن ، ولؽـفا متػؼٌة يف الؿعـك الذي تدل طؾقف، ففذه صقٌغ مختؾػٌة يف إلػاظ

                                                 
، التحريوور والتـووقير ٓبووـ طاشووقر 2/222، تػسووقر الؿراغوول 2/384( اكظوور: تػسووقر الؿـووار لرشووقد رضووا 4)

2/492 

 وما بعدها 4/452( اكظر: الدر الؿصقن لؾسؿقـ الحؾبل 2)

 2/442( اكظر: معجؿ الؼراءات لعبدالؾطقػ الخطق  3)
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وٓ يجوقز ، ن إٓ طؾوك إشوفر موـ لغوة العورب ولسواهناتػسقر الؼرآن الؽريؿ ٓ يؽق

حؿؾ شلء مـ معاين الؼورآن طؾوك الـوادر الشواذ الؼؾقوؾ آسوتعؿال ولوف يف الؿشوفقر 

الؿعرو  الؿستعؿؾ وجٌف صحقٌ  مؼبقُل. مؿا يقج  طؾك الؿػسر أن يحؿوؾ معواين 

 در.ألػاظ الؼرآن وتراكقبف وإطراباتف طؾك الؿشفقر الغال  دون الشاذ الـا

 

*               *               * 
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 .أدلة القاعدة والقواعد المتصلة بها: المبحث الثالث
 : وفقف مطؾبان

 أدلة القاعدة.: المطلب األول
فؿـفا ما يؽوقن كصوًا مـو ، صر  آستدٓل وإحبات الؼقاطد يف التػسقر ويف غقره تتـقع

ة وهوذا قؾقوٌؾ  لوة اإلجؿواع أو آسوتؼراء أو آجتفواد. ومـفوا موا يؽوقن بدٓ، الؽتاب أو السـو

 : وقاطدتـا هـا يؿؽـ آستدٓل طؾك إحباهتا مـ حالث جفات

 الدلقؾ الؽؾل لصحة هذه الؼاطدة.: الجفة إولك

 إدلة الجزئقة مـ الؼرآن.: الجفة ال اكقة

 الدٓلة العؼؾقة.: الجفة ال ال ة

 .هق آستؼراء فالدلقؾ طؾك صحة هذه الؼاطدة :الجفة األولىفلما 

وإصوقل ، والػؼف، الؿػسريـ وغقرهؿ مـ العؾؿاء مـ أهؾ الؾغةحقث إن طؿؾ 

يف آسوتدٓل والرتجوق . وهوذا ، الؼاطدة والعؿؾ هبا هذهوغقرها مضك طؾك اطتؿاد 

الدلقؾ كاٍ  يف اطتبار هذه الؼاطدة. ذلؽ أن معقار تؼرير إققال والؿسائؾ والرتجق  

تطبقؼووات جؿوواهقر العؾؿوواء مووـ الصووحابة والتووابعقـ والؿػسووريـ  بالشووفرة مـتشوور يف

كؿوا يف الـؼوقل التول كؼؾتفوا طوـ مختؾوػ صبؼوات ، والؾغقيقـ وإصوقلققـ والػؼفواء

  وكؿا يف تطبقؼاهتؿ يف التػسقر والػؼف وإصقل والؾغة.، العؾؿاء

 أدلة جزئقة من الؼرآن.: الجفة الثاكقة

وقود اسوتدل ببعضوفا بعوض ، هوذه الؼاطودة مؿا يسوتلكس بوف لصوحة إدلةوهذه 

وموـ هوذه ، وإدلة الجزئقة قد يـوازع يف بعضوفا، الباح قـ طؾك صحة هذه الؼاطدة

 : إدلة ما يؾل

، والتلموؾ يف معاكقوف، يستدل لفذه الؼاطدة بأيات التل أمورت بتودبر الؼورآن -4

چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ): واإلشارة إلك تقسقر ففؿوف وذكور اهلل بوف. كؼقلوف تعوالك

                                                 
زئقوات لق بوت موـ جفتفوا حؽوٌؿ طوام إموا قطعول وإموا ضـول. اكظور: الؿقافؼوات آستؼراء هق تصػ  الج( 4)

  64، الؿستصػك لؾغزالل 3/298لؾشاصبل 

ذكر د.حسقـ بـ طؾل الحربل إدلة ال الحة إولك، وأشار إلك أكف قد أفاد بعض هوذه إدلوة موـ كتواب ( 2)

 ( 2/457لع ؿان طؾل حسـ ) )مـفج آستدٓل طؾك مسائؾ آطتؼاد طـد أهؾ السـة والجؿاطة(



َؿلح ألػاظ الؼرآن وتراكقبه عذ األشفر يف لغة العربدراسة قاعدة ) ْ   عبدالرمحن بن معاضة الشفريد. أ.       (ُتح

 
89 

ڄ ڄ ڄ ڄ ): وققلووووف، [82: ]الـسوووواء(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ک گ گ گ گ ): وققلوووووووووف، [29: ]ص(ڃ ڃ ڃ ڃ چ

: ]الؼؿور (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): وققلف، [24: ]محؿد( ڳ ڳ

: ]موريؿ (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): وققلف، [47

تػفؿوف  ومـ تقسقر اهلل تعالك لوف أن، . حقث إنَّ التدبر ٓ يؽقُن إٓ بعد ففؿ معاكقف[97

، وففؿف والعؿؾ بف ٓ بد لفؿا مـ العؾؿ بؿعاكقف التول يحؿوؾ طؾقفوا، إمة حؿ تعؿؾ بف

وٓ يؽقن لجؿفقر إمة تدبر وتػفؿ لؿعاكقوف إٓ إذا ، وهذا خطاب طام لألمة جؿقعًا

ٓ ما قوؾ اسوتعؿالف ، كاكت تؾؽ الؿعاين هل الؿعروفة والؿشفقرة مـ لغتفؿ ولساهنؿ

أو قؾقؾ آستعؿال يـايف التقسقر، أو الـادر، غري وكدر. وحؿؾف طؾك ال

)إكؿوا يصو  يف مسوؾؽ إففوام والػفوؿ : وقد قوال الشواصبل مميودًا هوذا الؿعـوك

فال يتؽؾػ فقف فوق  مايؼودرون طؾقوف بحسو  إلػواظ ، مايؽقن طامًا لجؿقع العرب

زاٍن واحووٍد وٓ والؿعوواين: فوونِنَّ الـوواس يف الػفووِؿ وتووَليت التؽؾقووِػ فقووف لقسووقا طؾووك و

إٓ أهنؿ يتؼواربقن يف إموقر الجؿفقريوة وموا وآهوا...فقؾزم أن يـوزل ففوؿ ، متؼارب

بحقث تؽوقن معاكقوف مشورتكة لجؿقوع العورب. ولوذلؽ أكوزل الؼورآن ، الؽتاب والسـة

واشوورتكت فقووف الؾغووات حتووك كاكووت قبائووؾ العوورب تػفؿووف... ، طؾووك سووبعة أحوور 

م إجوراء الػفوؿ يف الشوريعة طؾوك وزان آشورتاك فالحاصؾ أن القاج  يف هوذا الؿؼوا

الجؿفقري الذي يسع إمققـ كؿا يسع غقرهؿ(

  مـ أدلة اطتبار هذه الؼاطدة -2
 
أن اهلل تعالك أخرب أكف أكوزل الؼورآن بؾسواٍن طربول

ہ ھ ھ ھ ): وقوووال، [495: ]الشوووعراء(ڻ ۀ ۀ ہ): مبوووقـ فؼوووال

پ  ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ): وقووال، [2: ]يقسووػ (ھ ے ے

، [413: ]الـحوووؾ (ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

وحؿؾوف طؾوك خوال  دون ، ففق كزل طؾك أفصو  الؾغوات وأكؿؾفوا وأضفرهوا وأبقـفوا

وخروج بف طـ حؽؿة اهلل تعالك يف إكزالف طؾك ، حجٍة يج  التسؾقؿ لفا مخالػٌة إلباكتفِ 

                                                 
  4/374( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)

 87، 2/85( الؿقافؼات لؾشاصبل 2)
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 هذه الػصاحة.

فؼووال ، والرحؿووةومـفووا أن اهلل تعووالك وصووػ هووذا الؼوورآن بالبقووان والفوودى  -3

ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): سووووووووووبحاكف

 [89: ]الـحوووووؾ (ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ـٌ واضوٌ  يف ألػاضوف ومعاكقووف فقوف الفودى والرحؿوة لؾؿسووؾؿقـ ، مؿوا يودل طؾوك أكووف َبوّق

ومطواردة شوقاذ وغرائو  الؿعواين ، فال يحتاج يف إدراك معاكقف تؽؾػ وطـواء، جؿقعًا

وأغؾبفووا يف اسووتعؿال ، بحؿؾووف طؾووك أفصوو  القجووقه وأشووفرهاوهووذا ٓ يؽووقن إٓ 

 الؿخاصبقـ.

 : الداللة العؼؾقة: الجفة الثالثة

إموا أن : َأكـا أمام احتؿآت حالحة، مـ إدلة العؼؾقة طؾك صحة هذه الؼاطدة -4

 فتعقـ إشفر.، وإما إلغاؤهؿا، وإما الـادر، كحؿؾ الؿعـك طؾك إشفر

، غة هوق اإلباكوة واإلففوام بؿوا يعرفوف جؿفوقر أهوؾ الؾسوانأنَّ الغرض مـ الؾ -2

وهذا هق إشفر وإغؾو  يف لسواهنؿ دون الشواذ الـوادر الوذي ٓ يعرفوف إٓ الخاصوة 

فؾزم حؿؾ معاين الؼرآن الذي كزل لؾعامة دون الخاصوة طؾوك إشوفر يف الؾغوة ، مـفؿ

 وإك ر يف آستعؿال.

*               *               * 

                                                 
 2/856( اكظر: كؼض ط ؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل 4)
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 .القواعد المتصلة بها: المطلب الثاني

وبعض هوذه الؼقاطود تودخؾ تحوت ، يتعؾؼ هبذه الؼاطدة ققاطد وضقابط متػرقة

هذه الؼاطدة الرئقسة التل هل مدار البحث. وسلذكر هذه الؼقاطد وأحقؾ إلك أم ؾتفوا 

 حقث قد تـاولفا بعض الباح قـ بدراسات مستؼؾة.، لضقؼ مساحة البحث

 : عد التي ،ؿؽن دخولفا تحت هذه الؼاعدةومن هذه الؼوا

قاطدة )يج  حؿؾ كتاب اهلل طؾك إوجف اإلطرابقة الؼقية والؿشفقرة دون  -4

وهل قاطدة تـدرج تحوت قاطودتـا يف حالوة كوان الؿعـوك ، الضعقػة والشاذة والغريبة(

قر وأما إذا ترت  طؾقف ضف، إشفر مبـقًا طؾك اإلطراب طؾك القجف إشفر دون غقره

حقث إن اإلطراب فرٌع ، معـك دون غقره يف الشفرة فنهنا ٓ تدخؾ معـا يف هذه الؼاطدة

وقد ذكورت أم ؾتفوا ضوؿـ أم ؾوة الؼاطودة الرئقسوة. ولؽــول ذكرهتوا هـوا ، طـ الؿعـك

ويخصصووفا ، حقووث إن بعووض البوواح قـ يػوورد هووذه الؼاطوودة ببحووث مسووتؼؾ، لؾتـبقووف

ٓرتباصفا باإلطراب خصقصًا.

وذلوؽ إذا اختؾوػ  فنإلضؿار أولك.، ذا دار الؽالُم بقـ اإلضؿاِر والزيادةِ إ -2

، وموـفؿ موـ يؼوقل بالزيوادة، فؿـفؿ مـ يؼقل باإلضؿار فقفا، الؿػسرون يف تػسقر آية

م الؼوقَل باإلضوؿار: َٕكَّوف يف كوالم العورب أك ور موـ ، والؽالم محتؿوٌؾ لألموريـ ـُؼود  ف

 وإذا ص  هذا آستؼراء فـعؿ.، إصقلققـ كؿا ذه  إلك ذلؽ بعض، الزيادة

وذلؽ إذا وقع التعارض  إذا دار إمر بقـ آشرتاك والؿجاز قدم الؿجاز. -3

ًٓ مـ الؿشرتك بآستؼراء ، بقـ آشرتاك والؿجاز  –فالؿجاز أولك: ٕكف أك ر استعؿا

والحؿؾ طؾك إك ر أولك.، -طـد الؼائؾقـ بف 

قدم الؿجاز. وسب  تؼديؿف أكف أك ر يف ، ـ الؿجاز واإلضؿارإذا دار إمر بق -4

                                                 
 2/274( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)

، وشورح الؽقكو  الؿـقور ٓبوـ 216 التؿفقد لإلسوـقي ص ( أشار لفذه الؼاطدة بعض إصقلققـ كؿا يف2)

، والطوربي يف تػسوقره 2/497، وقد اطتؿودها يف الرتجوق  إخػوش يف معواين الؼورآن 4/496الـجار 

 3/387يف تػسقره ك قر وابـ ، 425-424الؼقؿ كؿا يف التػسقر قؿ ؼالابـ ، و24/36

، التعوارض 4/4/492، الؿحصوقل لؾورازي 2/244( اكظر: البحر الؿحوقط يف أصوقل الػؼوف لؾزركشول 3)

 2/433والرتجق  لؾربزكجل 
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والؽ رة تدل طؾك الرجحان، واإلضؿار أقؾ مـف، الؾسان

وذلووؽ إذا دار إذا دار إمور بووقـ آخوتال  والتؼوودير كوان التؼوودير أولوك. -5

وتؼودير ، بلن تعطػ جؿؾوة اسوؿقة طؾوك فعؾقوة، إمر بقـ اختال  الُجَؿؾ يف العطػ

فالتؼدير أولك وذلؽ لؽ رة التؼدير ، بحقث تعطػ جؿؾة فعؾقة طؾك جؿؾة فعؾقة، عؾف

 والحؿؾ طؾك إك ر أولك.، وقؾة آختال  يف تعاصػ الُجَؿؾ، يف كالم العرب

وهووذه الؼقاطوود تشوورتك مووع الؼاطوودة إم يف كووقن هووذه إسووالق  أك وور شووفرًة يف 

وهذا ، م العرب الؿحتج بؽالمفؿومبـك ذلؽ طؾك صحة آستؼراء لؽال، آستعؿال

 يمخذ طـ أهؾ الؾغة الذيـ سؿعقا مـ العرب.

 

*        *        * 

                                                 
، شورح الؽقكو  2/245، البحور الؿحوقط لؾزركشول 424-424( اكظر: شورح تـؼوق  الػصوقل لؾؼورايف 4)

 2/461، التعارض والرتجق  لؾربزكجل 4/666الؿـقر ٓبـ الـجار 

، شورح ابوـ 2/468الؿسالؽ ٓبوـ هشوام  ، أوض 4/228( اكظر: إشباه والـظائر يف الـحق لؾسققصل 2)

، معوورتك إقووران 2/322، اإلتؼووان يف طؾووقم الؼوورآن لؾسووققصل 4/446طؼقووؾ طؾووك ألػقووة ابووـ مالووؽ 

 3/497لؾسققصل 
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 .واستعماالتها تطبيقات القاعدة: المبحث الخامس

بحقوث يؽوقن ، هذه الؼاطدة تبؼل الؿػسر متقؼظًا لؾؿعاين والدٓٓت يف العربقوة

 معرفة ذلؽ غاية التؼصل حتك ويتؼصك يف، طؾك معرفٍة بالدٓلة الؿشفقرة مـ غقرها

ٓ يحؿؾ معواين الؼورآن طؾوك غقرهوا. وهوذه الؼاطودة الؽوربى تورد ك قورًا موـ إقوقال 

الخاصئة التل حؿؾت معاين الؼرآن طؾك الؿعاين قؾقؾة آستعؿال. وهذه الؼاطودة هول 

مـطؾؼ البصريقـ يف تؼعقد الؼقاطد الـحقية وبـائفا طؾك الشقاهد العربقة: حقوث إهنوؿ 

ٓ يؼعدون الؼاطدة إٓ بعد أن تستػقض شقاهدها وتبؾغ مـ الؽ رة ما يدل طؾك صحة 

الؼاطدة.

وحقث إكف ٓ يؼتصر تطبقوؼ هوذه الؼاطودة طؾوك التػسوقر والرتجوق  بوقـ إقوقال 

ويف الرتجق  بوقـ إقوقال يف بقوان معواين ، وإكؿا تطبؼ يف التػسقر ابتداءً ، الؿختؾػة فقف

وأيضووًا يف آختقووار والرتجووق  بووقـ ، هووق إغؾوو  يف اسووتعؿالفاأيووة وتػسووقرها و

ويف ، اإلطرابات الـحقيوة التول يرتتو  طؾقفوا اخوتال  يف الؿعواين الؿشوفقرة وغقرهوا

 آختقار بقـ الؼراءات يف صـقع بعض الؿػسريـ. 

 : وفقؿا يؾل أبرز استعؿآت وتطبقؼات هذه الؼاطدة

 : أقوال المفسرين المخالفة للقاعدة

هوق ، إصؾ يف هذا الـقع أن يؽقن ذلؽ القجوف الوذي تضوعػف الؼاطودة وتخالػوف

أو قؾقؾ آستعؿال يف لغة العرب. وأم ؾة هذا الـقع ك قرة يف ، أو كادراً ، ماكان ضعقػًا

 : كت  التػسقر وسلذكر بعضفا

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): مـفوووووا ماجووووواء يف تػسوووووقر ققلوووووف تعوووووالك -4

﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴  ﮲  : ]آل طؿووران (﮹﮺  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ھ ھ ے ے ۓ ): حقث اختؾػ الؿػسورون يف الؿوراد بؼقلوف تعوالك [27

 .(ۓ ﮲ ﮳

ويخرج الـطػة الؿقتوة ، فؼال بعضفؿ معـاها أن اهلل يخرج الحل مـ الـطػة الؿقتة

                                                 
 47، الؿدارس الـحقية إلبراهقؿ السامرائل 47الؿدارس الـحقية لشققل ضقػ ( اكظر: 4)
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والسوـبؾ موـ ، والـوقاة موـ الـخؾوة، يخرج الـخؾة مـ الـوقاة: مـ الحل. وقال آخرون

 والدجاج مـ البقض.، بقض مـ الدجاجوال، والح  مـ السـبؾ، الح 

  .والؽافر مـ الؿممـ، أكف يخرج الؿممـ مـ الؽافر: وقال آخرون

)وأولك التولويالت : ذكر اختقاره فؼال، وبعد أن ذكر اإلمام الطربي هذه إققال

 وإكعواَم : التل ذكركاها يف هذه أية بالصقاب تلويؾ موـ قوال
ّ
يخورج اإلكسواَن الحول

 موـ الؿقوت، حقاَء مـ الـَُّطِػ الؿقتةوالبفائَؿ إ
ّ
ويخورُج الـطػوة ، وذلؽ إخراُج الحل

 وإكعام والبفائؿ إحقاء
ّ
 ، الؿقتة مـ اإلكسان الحل

ّ
، وذلؽ إخراج الؿقت موـ الحول

 فارقف شلٌء مـ جسدهِ 
ّ
فالـطػوة مقتوة ، فذلؽ الذي فارقف مـوف مقوت، وذلؽ أنَّ كؾَّ حل

، يـشئ اهلل مـفا إكساكًا حقًا وهبائؿ وأكعامًا أحقاءحؿ ، لؿػارقتفا جسد مـ خرجت مـف

 زايؾف شلء مـف
ّ
وذلوؽ هوق كظقور ، فالذي زايؾف مـف مقوت، وكذلؽ حؽؿ كؾ شلء حل

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): ققلوووف

 . [28: ]البؼرة (ائ ائ

والبقضوة موـ ، والسـبؾة مـ الحبة، وأما تلويؾ مـ تلّولف بؿعـك الحبة مـ السـبؾة

فونِنَّ ، والؽوافر موـ الؿوممـ، والؿوممـ موـ الؽوافر، والدجاجة موـ البقضوة، الدجاجة

ذلووؽ وإن كووان لووف وجووٌف مػفووقٌم فؾووقس ذلووؽ إغؾوو  الظوواهر يف اسووتعؿال الـوواس يف 

أولك موـ ، وتقجقف معاين كتاب اهلل طّز وجّؾ إلك الظاهر الؿستعؿؾ يف الـاس، الؽالم

تقجقففا إلك الخػل الؼؾقؾ يف آستعؿال(.

 : ومووووـ أم ؾووووة هووووذا الـووووقع أيضووووًا مووووا جوووواء يف تػسووووقر ققلووووف تعووووالك -2

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

حقووث اختؾووػ الؿػسوورون يف ، [41: ]هووقد (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

وهق ، وفار التـقر، اكبجس الؿاء مـ وجف إرض: فؼال بعضفؿ، (ڄ ڃ)معـك 

 وجف إرض. 

  .كقر الصب  تـقيراً : ـ ققلفؿهق تـقير الصب  م: وقال آخرون

: وفار طؾك إرض وأشر  مؽاٍن فقفوا بالؿواء وقوال التـوقر: معـك ذلؽ: وقال آخرون

                                                 
 3/226( تػسقر الطربي )شاكر( 4)
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 هق التـقر الذي يختبز فقف.: وقال آخرون .أشر  إرض

بعود أن أورد هوذه إقوقال التول ققؾوت يف تػسوقر  قال اإلموام أبوق جعػور الطوربي

هوق التـوقر : قوقل موـ قوال (ڃ ): بتلويؾ ققلوف)وأولك هذه إققال طـدكا : التـقر

وُف إٓ إلوك ، الذي ُيخبز فقف: ٕنَّ ذلؽ هق الؿعرو  مـ كالم العرب وكالُم اهلل ٓ ُيقجَّ

إٓ َأن تؼوقم حجوٌة طؾوك شولء مـوُف بخوالِ  ، إغؾ  إشفر مـ معاكقوف طـود العورب

ُؿ لفا، ذلؽ إلففوامفؿ ، صبفؿ بوفإكؿوا خواصبفؿ بؿوا خوا -جؾ حـواؤه –وذلؽ أكف ، فُقسؾَّ

معـك ما خاصبفؿ بف(

 [46: ]الؼؾوؿ (ٱ ٻ ٻ ٻ): ذكر بعض الؿػسريـ طـود ققلوف تعوالك -3

)الخرصوقم : أن معـك )الخرصوقم( يف أيوة أي الَخْؿور. حقوث قوال الـضور بوـ شوؿقؾ

والصوقاب أن الخرصوقم يف أيوة هوق ومعـوك أيوة سوـحده طؾوك شورهبا(.، الخؿرُ 

كذلؽ موـ كوالم أهوؾ ، شفر يف كالم الؿػسريـ مـ السؾػ والخؾػوهق إ، إكػ

وقد وصػف الزمخشري بالتعسػ، الؾغة

ڱ ڱ ڱ ڱ  ): وطـد تػسوقر ابوـ جوزي الؽؾبول لؼقلوف تعوالك -4

، هوول الؿػاصووؾ): قووال يف بقووان معـووك )البـووان( [42: ]إكػووال(ں ں ڻ ڻ

(إصابع وهق إشفر يف الؾغة: وققؾ

 : أهل الكالم والفلسفةرد تأويالت 

: حقوث استعؿؾت هذه الؼاطودة يف رد تولويالت بعوض أهوؾ الؽوالم والػؾسوػة

كان مقؾ بعض الؿػسريـ لؿذه  أو معتؼد مـ أطظؿ الدوافع التل جعؾتفؿ يعودلقن 

وقود ك ورت ، طـ اختقار الؿعـك إشفر إلك ما سقاه مؿوا يقافوؼ معتؼوداهتؿ وآراءهوؿ

وتشوعبت هبوؿ إهوقاء ، مرحؾة متؼدمة موـ توارييف اإلسوالمهذه الؿذاه  الباصؾة يف 

وصورفقها طوـ ، فحرفوقا معواين الؼورآن الؽوريؿ لتقافوؼ أهوقاءهؿ، والتقارات الػؽرية

                                                 
 42/41)شاكر( ( تػسقر الطربي 4)

 48/238، تػسقر الؼرصبل 31/86، التػسقر الؽبقر لؾرازي 4/443( الؽشا  لؾزمخشري 2)

 444، إققال الشاذة وأحرها يف التػسقر لعبدالرحؿـ الدهش 4/443( اكظر: الؽشا  لؾزمخشري 3)

 4/362، لسان العرب )بــ( 4/323لتسفقؾ يف طؾقم التـزيؾ ٓبـ جزي ( ا4)

 4/377اطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لؾدكتقر حسقـ الحربل اكظر: قق( 5)
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معاكقفا التل وضعتفا لفا العرب. ولذلؽ ففذه الؼاطدة تؼػ سودًا مـقعوًا أموام هومٓء 

هؿ لؾحػواظ طؾوك معواين اطتؿدها العؾؿاء يف تػاسقر، الؿحرفقـ لؿعاين الؼرآن الؽريؿ

 الؼرآن مـ التحريػ والتلويؾ.

: طـود تػسوقر ققلوف تعوالك ومـ أم ؾة هذه التلويالت الػؾسػقة ما ذكره ابـ سقـا

)إن : حقووث قووال [47: ]الحاقووة(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

الؽوووالم الؿسوووتػقض يف اسوووتقاء اهلل طؾوووك العووورش موووـ أوضووواطف أنَّ العووورش هنايوووُة 

وتوودطل الؿشووبفة مووـ الؿتشوورطقـ أن اهلل طؾووك ، طووة الجسووؿاكقةالؿقجووقدات الؿبد

هووذا وأمووا يف الؽووالم الػؾسووػل فوونهنؿ جعؾووقا هنايووة ، العوورش ٓ طؾووك سووبقؾ الحؾووقل

الؿقجووقدات الجسووؿاكقة الػؾوووؽ التاسووع الووذي هوووق فؾووؽ إفووالك... والحؽؿووواء 

 بالعرش هق هذا الِجرم... حؿ بقـقا
َّ
أن إفوالك  والؿتشرطقن اجتؿعقا طؾك أن الؿعـل

وقد ذاع يف الشرطقات أن الؿالئؽة أحقواء قطعوًا... فونذا ، ٓ تػـك وٓ تتغقر أبد الدهر

ققووؾ إن إفووالك أحقوواء كاصؼووة ٓ تؿووقت والحوول الـوواصؼ الغقوور الؿقووت يسووؿك مؾؽووًا 

فإفالك تسؿك مالئؽة فونذا تؼودم هوذه الؿؼودمات َوَضوَ  أنَّ العورَش محؿوقٌل طؾوك 

ففذا الذي قالف ابـ سقـا ٓ يؼبؾف  قُر الؿػسريـ أهنا حؿاكقة أفالك(.حؿاكقٍة ووَضَ  تػس

وهق فسر العورش هـوا بلكوف ، وإكؿا هق كالم مخالػ لؽؾ ذلؽ، ضاهر الؼرآن وٓ لغتف

وهوذا قوقل باصوؾ بعقود ، والؿالئؽة الحامؾقـ لف بلهنؿ إفالك ال ؿاكقة، الػؾؽ التاسع

وهوووذا ٕن الػالسوووػة ٓ يعرتفوووقن ، وسوووؾؿطوووـ موووراد اهلل ورسوووقلف صوووؾك اهلل طؾقوووف 

 بالؿالئؽة.

ومووـ أم ؾووة هووذا التػسووقر مووا فسوورت بووف صائػووة مووـ الجفؿقووة والؿعتزلووة قووقل اهلل 

حقوووث فسوووروا إفوووقل  [76: ]إكعوووام(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)تعوووالك

 –لؽل يقافؼ ذلؽ معتؼداهتؿ. وقد تقلك شقيف اإلسالم ابـ تقؿقوة ، بالحركة وآكتؼال

                                                 
( ابوـ سوقـا هووق أبوق طؾوول الحسوقـ بووـ طبوداهلل أحوود الػالسوػة الؿـتسووبقـ لإلسوالم، يؾؼوو  بوالرئقس. ولوود 4)

ببخارى وكان أبقه موـ دطواة اإلسوؿاطقؾقة، صوـػ الؽ قور موـ الؽتو  كالشوػاء يف الحؽؿوة، والـجواة، 

هووو. اكظور: شووذرات الوذه  ٓبووـ 428، وغقرهوا. تووقيف هبؿوذان طوام واإلشوارات، والؼواكقن يف الطوو 

 3/393العؿاد 

 م.4918، الؿطبعة الفـدية 429-428( رسائؾ ابـ سقـا 2)
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: فؼوال، أحودها مضوؿقن هوذه الؼاطودة، د طؾوقفؿ يف هوذا موـ طودة وجوقهالر –وغقره 

، أن هذا الؼقل الذي قالقه لؿ يؼؾف أحد مـ طؾؿاء السؾػ أهؾ التػسقر: )القجف الرابع

.. ومووـ الؿعؾووقم .بووؾ هووق مووـ التػسووقرات الؿبتدطووة يف اإلسووالم، وٓ مووـ أهووؾ الؾغووة

وٓ كوؾ مقجوقد ، جوقد آفوالً بالضرورة مـ لغة العرب أهنؿ ٓيسؿقن كؾ مخؾوق  مق

وٓ ماكوان موـ هوذه ، وٓ كوؾ مقجوقد يجو  وجوقده بغقوره ٓبـػسوف آفوالً ، بغقره آفالً 

بؾ هذا أطظؿ افرتاء طؾك الؼرآن والؾغوة موـ ، الؿعاين التل يعـقفا همٓء بؾػظ اإلمؽان

هووذا  (چ چ چ): ولووق كووان الخؾقووؾ أراد بؼقلووف، تسووؿقة كووؾ متحوورك آفووالً 

وقال ابوـ الؼوقؿ معؼبوًا طؾوك مغق  الؽقك  والشؿس والؼؿر(.لؿ يـتظر ، الؿعـك

)وُٓيعرُ  يف الؾغة التول كوزل هبوا الؼورآن أن إفوقل هوق الحركوة : هذا الػفؿ الخاصئ

 البتة يف مقضع واحد(.

حقث إن هذه ، وإطؿال هذه الؼاطدة يف رد هذه التلويالت الباصؾة مؿا يستلكس بف

ولوقس لؿجورد حؿؾفوا طؾوك ، بتوداًء لؿخالػتفوا لؾغوة العوربإققال الباصؾة مردودة ا

 معـك أقؾ شفرة مـ غقره.

 : رد التفاسير الباطنية

وم ؾفا يف استعؿآت بعض الباح قـ لفذه الؼاطدة ردهؿ لؾتػاسقر الباصـقة هبوذه 

حقوث إن الػور  الباصـقوة ، كؿا فعؾقا بردهؿ لتػاسقر أهوؾ الؽوالم والػسوؾػة، الؼاطدة

اتخوذت موـ ، اإلسوالم طـودما رأت أن الؼورآن ٓ يميود معتؼوداهتا الباصؾوة الؿارقة مـ

، وتحر   معاين الؼرآن بحجة أن لؾؼرآن ضاهرًا وباصـًا، الؼقل بالباصـ مالذًا تؾجل إلقف

، وأن ضاهره إن لؿ يميدهؿ فنن باصـف الذي ٓ يعرفف غقرهؿ يميدهؿ ويـصر معتؼداهتؿ

رض الحووائط. وهووذه الؼاطوودة توورد كووؾ توولويالت ضوواربقـ بدٓلووة الؼوورآن الؾغقيووة طوو

فضوالً طوـ أن ، فؽؾ ذلؽ تػسقر بؿا ٓتعور  العورب موـ لسواهنا، الباصـقة وإشاراهتؿ

يؽقن مستعؿالً طؾك سبقؾ الؼؾة أو الـدرة. فنذا كان يج  حؿوؾ الؼورآن طؾوك إك ور 

 ًٓ ٓيعور  موـ  فؿا بالؽ بؿا، وآبتعاد بف طـ إقؾ والـادر والشاذ وكحقها، استعؿا

                                                 
 345-4/344( درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة 4)

 4/491( الصقاطؼ الؿرسؾة ٓبـ الؼقؿ 2)
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ه هبذه الؼاطدة أولك وأحرى.   لغتفا وقت التـزيؾ مطؾؼًا فردُّ

التول تردهوا هوذه الؼاطودة كؿوا ذكرهوا بعوض البواح قـ قوقل  مـ أم ؾة تػاسقرهؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): سفؾ التسرتي يف ققل اهلل تعالك

حقود موـ يممـ بف مـ أحبت اهلل يف قؾبوف التق، )باصـفا الرسقل: [96: ]آل طؿران(ڻ

)وهوذا التػسوقر يحتواج إلوك بقواٍن: : قال الشاصبل معؾؼًا طؾك هذا التػسوقر الـاس(.

وٓ ، وٓ فقووف مووـ جفتفووا وضووٌع مجووازي  مـاسووٌ  ، فوونن هووذا الؿعـووك ٓتعرفووف العوورب

ولعودم ، ُيالئؿُف مساٌ  بحاٍل(. وذلؽ لؿخالػتف لتػسوقر جؿفوقر الؿػسوريـ موـ جفوة

فضالً طـ أن يؽقن مستعؿالً طؾك قؾٍة.، جفٍ مقافؼتف لؾغة العرب مـ أي و

يف تػسوقر  ومـ إم ؾة التل تصؾ  لؾتؿ قؾ هـا ما قوال البواب البفوائل البواصـل

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ): ققلووووووف تعووووووالك

ـُ مـ ذكر يقسػ َكػوَس الرسوقلِ : [4: ]يقسػ(ۇئ ۇئ وحؿورَة ، )قصد الرحؿ

ـَ طؾل بـ أبل صا، البتقلِ  ـَ ب ـٌ ٕبقوف يقموًا، ل  مشفقداً ُحسق إين رأيوت : إذ قوال حسوق

أحوود طشوور كقكبووًا والشووؿَس والَؼَؿووَر رأيووتفؿ باإلحاصووة لوول طؾووك الحووؼ هلل الؼووديؿ 

وبالـجقم أئؿة الحؼ يف ، وبالؼؿر محؿداً ، سجادًا.... وإن اهلل قد أراد بالشؿس فاصؿة

وهوذا  ًا وققاموًا(.ففؿ الذيـ يبؽقن طؾك يقسػ بنذن اهلل سجد، أم الؽتاب معروفًا

ٓ توودل طؾقوف لغوة الؼوورآن وٓ ، كوالٌم ضواهر الووبطالن موـ كوالم هوومٓء البابقوة الباصـقوة

تحتؿؾف

                                                 
 27( تػسقر الؼرآن العظقؿ لسفؾ التسرتي 4)

 4/379قاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لؾدكتقر حسقـ الحربل اكظر: ق( 2)

( هق الؿقرزا طؾل محؿد لؼ  كػسوف بالؿفودي الؿـتظور وبالبواب، وزطوؿ أن اهلل أوحول إلقوف بؽتواب اسوؿف 3)

سوـة. اكظور:  31هوو وطؿوره 4265البقان، وقود قوبض طؾقوف الشواه الصوػقي وقتؾوف يف مديـوة تربيوز طوام 

 9-8ب لعؾل فاضؾ ص الحراب يف صدر البفاء والبا

، والحوراب 266-2/265، واكظر: التػسقر والؿػسرون لؾوذهبل 341-319( مػتاح باب إبقاب ص 4)

 246يف صدر البفاء والباب لؿحؿد فاضؾ ص 

ت موـ الباصـقوة، تغوذَّ  موـ وٓئودِ  فا ولقدةٌ هو، ولؽـ4265َّكشلت يف إيران فقؿا بعد طام  حدي ةٌ  ( البابقة فرقةٌ 5)

، حووؿ درجووت تحووذو حووذو الباصـقووة، وترتسووؿ سقاسووقةٍ  ، وكزطوواٍت ةٍ فؾسووػقَّ  ، وآراءٍ باصؾووةٍ  يؿووةٍ قد دياكوواٍت 

خطاهؿ يف كؾ شلء، وتحر  كتاب اهلل كؿا حرفقه لتصر  طـف الؿممـقـ. اكظر: التػسقر والؿػسرون 

= 
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ومووـ إم ؾووة طؾووك تػاسووقر الباصـقووة مووا ذكووره الؼؿوول الرافضوول يف تػسووقره لؼقلووف 

)هوق الؼوائؿ طؾقوف السوالم مـَّوا أهوَؾ : حقوث قوال [2: ]الؾقؾ(ڱ ڱ ڱ ڱ): تعالك

وخاص  اهلل بف ، والؼرآُن ُضِرَب فقف إم ال لؾـاس، إذا قام غؾَ  دولُتف الباصَؾ  ،البقت

 فؾقس يعؾؿف غقركا(، كبقف وكحـ

إٓ ، فالؾغة ٓ تدل بحاٍل طؾك أن الـفار هق إمام الرافضة الذي يـتظروكف بلي وجفٍ 

الباصـقوة طؾك وجف آفرتاء والتحريوػ والؽوذب طؾوك اهلل. غقور أن هومٓء الرافضوة و

، طؿقمًا قد اتخذوا الؼقل بلن لؾؼورآن ضواهرًا وباصـوًا أصوالً موـ أصوقلفؿ يف التػسوقر

 يحرفقن بف الؼرآن طـ وجفف.

وغال  تػاسقر الباصـقوة وأهوؾ الػؾسوػة والؽوالم مخالػوٌة لؾغوة الؼورآن ولتػسوقر 

 ولقس ردها لؿخالػتفا لألشفر يف لغوة، الجؿفقر مـ الؿػسريـ مـ السؾػ والخؾػ

واتخاذها التػسقر الباصـل الذي ٓ يعضده دلقٌؾ ، وإكؿا لؿخالػتفا لؾغة أصالً ، العرب

ولذلؽ فنن إدخالفا تحت هذه الؼاطدة مـ باب التجوقز واهلل ، مـفجًا تػسر بف الؼرآن

 أطؾؿ.

 : رد تأويالت بعض غالة التجديد

ذيـ وم ووؾ ذلووؽ يف اسووتعؿال هووذه الؼاطوودة اسووتعؿالفا يف در توولويالت بعووض الوو

فؼود بوالغ غوالة التجديود يف ، يتطؾعقن إلك التجديد دون أن يسؾؽقا صريؼوف الؿـضوبط

فققعوقا يف تػسوقرهؿ لؾؼورآن يف مخالػوة هوذه الؼاطودة ، الدطقة إلك تجديود كوؾ شولء

وقؾوة توقققرهؿ لؾغوة ، ودخؾ طؾوقفؿ الخؾوُؾ موـ ضوعػفؿ يف الؾغوة العربقوة، التػسقرية

ؾ أبقاب العؾؿ بؽتاب اهلل يف التػسقر ويف غقره. كؿا آحتجاج التل أقرها العؾؿاء يف ك

دفعفؿ سعقفؿ الح قث لؾتجديد بغوض الـظور طوـ ققؿتوف ومقافؼتوف لألصوقل العؾؿقوة 

لػفووؿ الؼوورآن الؽووريؿ. ولووذلؽ وقعووقا يف أخطوواء ومخالػووات جسووقؿة. وقوود حاولووت 

وإن  ،مدرسة التجديد وروادها التقفقؼ بقـ العؾقم العصرية وكصقص الؼرآن الؽوريؿ

                                                 
= 

 3/95لؾذهبل 

 2/424( تػسقر الؼؿل 4)

  418( اكظر: مـفج الؼؿل يف تػسقره لؾدكتقر زيد طؿر العقص 2)
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أو حؿوؾ الؼورآن طؾوك موآُيعر  يف لسوان ، كؾػفؿ ذلؽ تحؿقؾ أيات ما ٓ تحتؿؾ

بغض الـظر ، أو حؿؾ الؼرآن طؾك معاٍن وكظريات طؾؿقة، العرب الذي كزل الؼرآن بف

طووـ كووقن هووذه الؿعوواين تحتؿؾفووا إلػوواظ أو ٓ؟ وتعرففووا العوورب مووـ لسوواهنا أو ٓ؟ 

 ملػاهتؿ.وأم ؾة هذه الؿخالػات ك قرة يف م

ڱ ): ومـفا تجقيز الشقيف محؿد طبده تػسقر )الطقر إبابقؾ( يف ققلف تعالك

بووولن تؽوووقن موووـ  [4-3: ]الػقوووؾ(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ں ں

جـس الذباب أو البعقض أو الؿقؽروبات. وفسر الحجارة بلهنا الجوراحقؿ التول تـؼوؾ 

جـس البعوقض )فقجقز لؽ أن تعتؼد أن هذا الطقر مـ : حقث قال، إمراض الػتاكة

وأن تؽقن هذه الحجارة موـ الطوقـ ، أو الذباب الذي يحؿؾ جراحقؿ بعض إمراض

الؿسؿقم القابس الذي تحؿؾف الرياح فقعؾؼ بلرجؾ هذه الحققاكات فنذا اتصؾ بجسد 

دخؾ يف مسامف فلحار فقف تؾؽ الؼروح التل تـتفل بنفساد الجسؿ وتسواقط لحؿوف. وأن 

ػة ُيَعدُّ مـ أطظؿ جـقد اهلل يف إهالك مـ يريد إهالكوف موـ ك قرًا مـ هذه الطققر الضعق

وهوق ، البشر وأن هذا الحققان الصغقر الذي يسوؿقكف أن بوالؿؽروب ٓيخورج طـفوا

وقود وافؼوف طؾوك هوذا الػفوؿ الشوقيف  فر  وجؿاطات ٓ يحصل طددها إٓ بارئفا(.

ومحؿد فريد وجدي يف مختصره يف التػسقر، الؿراغل يف تػسقره

بؾ هق باصؾ فالعرب ٓ تعر  يف لغتفا أن ، وهذا لقس وجفًا كادرًا يف لغة العرب

الطقوور إبابقووؾ هوول الجووراحقؿ وٓ الؿقؽروبووات قووط. ولووذلؽ قووال د.محؿوود حسووقـ 

)وهوذا موا ٓ كؼوره طؾقوف: ٕن هوذه : الذهبل بعد أن أورد هذا الؼقل طوـ محؿود طبوده

يؽـ لؾعرب طؾوٌؿ هبوا وقوت كوزول الؼورآن.  الجراحقؿ التل اكتشػفا الط  الحديث لؿ

 إذا سؿع لػظ الحجارة يف هذه السوقرة ٓيـصورُ  ذهـوف إلوك تؾوؽ الجوراحقؿ 
ُّ
والعربل

وقد جاء الؼرآُن بؾغة العرب وخاصبفؿ بؿا يعفدون ويللػقن(، بحاٍل مـ إحقال

ومووـ أم ؾتفووا كووؾ التػسووقرات التوول تحؿووؾ معوواين ألػوواظ الؼوورآن الؽووريؿ طؾووك 

                                                 
 .456( تػسقر جزء طؿ لؾشقيف محؿد طبده ص 4)

 822سر لؿحؿد فريد وجدي ػ، الؿصحػ الؿ31/243( اكظر: تػسقر الؿراغل 2)

 2/726مـفج الؿدرسة العؼؾقة يف التػسقر لؾدكتقر ففد الرومل ، 2/569( التػسقر والؿػسرون لؾذهبل 3)
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ڎ ڈ ): كحؿوووؾ الوووذرة يف ققلوووف تعوووالك، ؿصوووطؾحات الحادحوووة يف العؾوووقمال

طؾووك الووذرة التوول بؿعـووك أصووغر جووزء مووـ  [7: ]الزلزلووة(ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 الذي يتؽقن مـ الربوتقكات واإللؽرتوكات.، الؿادة

 : رد اإلعرابات الضعيفة

الووذي يوودخؾ تحووت هووذه الؼاطوودة هووق رد اإلطرابووات التوول يرتتوو  طؾقفووا تغقوور 

وحؿؾف طؾك الؿعـك إقؾ شفرًة أو الـادر. حقث إن الؿعربقـ لؾؼرآن الؽريؿ ، الؿعـك

 مووـ الـحووقيقـ حرصووقا طؾووك تخقوور أشوور  الؿووذاه  يف اإلطووراب لؾؼوورآن الؽووريؿ.

أي يف ،  (والؼورآن إكؿوا يحؿوؾ طؾوك أشور  الؿوذاه): هوو(286)ت در  بَ الؿُ  يؼقل

 (.طؾقووف رُ تخقَّوولووف وٓ يُ  رُ تخقَّوويُ  والؼوورآنُ ): هووو(392ل)تابووـ جـوو يؼووقلاإلطووراب. و

، طؾك الؼؾقوؾِ  العزيزُ  الؽتاُب  حؿُؾ وٓ يُ ): يف تػسقره الـحقيُّ  ابـ أبل الربقع يؼقلو

(.مـ كالم العرب وكحـ قادرون طؾك الؽ قرِ 

، )يـبغول أن يحؿوؾ الؼورآن طؾوك أحسوـ إطوراب: هوو(745)تأبق حقوان يؼقلو

فوال يجوقز فقوف جؿقوع موا يجوقزه ، فصو  الؽوالمإذ كالم اهلل تعوالك أ، وأحسـ تركق 

والرتاكقو  ، مـ سوؾقك التؼوادير البعقودة، الـحاة يف شعر الشؿاخ والطرماح وغقرهؿا

 والؿجازات الؿعؼدة(، الؼؾؼة

 ): [61: ]البؼورة(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): وقال طـود تػسوقر ققلوف تعوالك

ائود طؾوك هـا ٓبتوداء الغايوة والضوؿقر ط (مـ)و، (ڌ): متعؾؼ بؼقلف (ہ)

: كؿوا قوال تعوالك، ٓ موـ الؿؽوان فاكػجار الؿاء كان موـ الحجورِ ، الحجر الؿضروب

 .[74: ]البؼرة(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

                                                 
 4/256الؿؼتض  لؾؿربد ( 4)

 4/53ت ٓبـ جـل الؿحتس  يف شقاذ الؼراءا( 2)

هول مـ كبار الـحقيقـ 688هق أبق الحسقـ طبقداهلل بـ أحؿد بـ طبقداهلل الؼرشل اإلشبقؾل، الؿتقا سـة ( 3)

بإكدلس، لف كتاب البسقط يف الـحق، وكتاب تػسقر الؼرآن الؽريؿ، وغقرها. اكظر: البسقط يف الـحق لف 

 76-4/24تحؼقؼ د.طقاد ال بقتل 

 4/244ٓبـ أبل الربقع  تػسقر الؼرآن( 4)

 217، 4/42البحر الؿحقط ( 5)
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ولووق كووان هووذا الرتكقوو  يف غقوور كووالم اهلل تعووالك ٕمؽووـ أن يعووقد الضووؿقر طؾووك 

أي ، لؾسووب  (مووـ)وأن تؽووقن ، وهووق الؿصوودر الؿػفووقم مووـ الؽووالم قبؾووف، الضوورب

ٕكف ، رتؽ  م ؾ هذا يف كالم اهلل تعالكولؽـ ٓ يجقز أن يُ ،   الضربفاكػجرت بسب

إذ هوق أفصوو  ، يف الرتكقو  ويف الؿعـوك حؿوؾ إٓ طؾوك أحسوـ القجووقهِ ٓ يـبغول أن يُ 

(الؽالم

ولذلؽ فؼد أك ر أبق حقان يف تػسقره مـ العـاية بالؼقاطود التول يجو  اتباطفوا يف 

هو( 764عالمة الـحقي ابـ هشام إكصاري)تإطراب الؼرآن خصقصًا. وقد كان لؾ

الجفوات التول وقد ذكر ، وقػات تصحقحقة لؽ قر مـ أخطاء الؿعربقـ لؾؼرآن الؽريؿ

ج طؾووك إمووقر البعقوودة خوورَّ الجفووة الرابعووة أن يُ ): فؼووال عوورتض فقفووا طؾووك الؿعووربيُ 

فؾوف  فونن كوان لوؿ يظفور لوف إٓ ذاك، ويرتك القجف الؼري  والؼقي، وإوجف الضعقػة

إٓ يف ، ـٌ َسوأو تودري  الطالو  فحَ ، الجؿقع فنن قصود بقوان الؿحتؿوؾ وإن ذكرَ ، طذرٌ 

ـ   ج إٓ طؾك ما يغؾُ  خرَّ ألػاظ التـزيؾ فال يجقز أن يُ  فونن لوؿ يغؾو  ، إرادتفُ  طؾك الظ

طؾووك  اإلغووراِب  دَ جوورَّ مُ  ن أرادَ وإِ ، فؾقووذكر إوجووف الؿحتؿؾووة مووـ غقوور تعسووٍػ  شوولءٌ 

 موقرِ جقه طؾك إرَّ مؿا َخ  وسلضرب لؽ أم ؾةً ، شديدٌ  فصعٌ   وجفِ وتؽ قر إ، الـاسِ 

(الؿستبعدة لتجـبفا وأم الفا

 : ومن أمثلة تطبيقها في كتب المفسرين

ۉ ې ې ) ): ومـ إم ؾة ققل اإلمام الطربي يف إطراب وتػسقر ققلف تعالك -4

بعوووووود أن طوووووورض إقووووووقال  [44: ]الـؿووووووؾ(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

طـودي غقور موا قوال  (ۉ ې ې ې ې): )والصقاب مـ الؼوقل يف ققلوف: اتواإلطراب

بؾ هق الؼقل الذي قالف الحسوـ البصوري ، همٓء الذيـ حؽقـا ققلفؿ مـ أهؾ العربقة

: است ـاٌء صحقٌ  موـ ققلوف (ۉ ې ې): وهق أن ققلف، وابـ جريج ومـ قال ققلفؿا

لديووف مووـ فنكووف خووائٌػ ، فوولتك ذكبووًا، مووـفؿ (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

ـُ  ـَ الَحَس إكؿوا : وهق ققلوف، معـك ققؾ اهلل لؿقسك ذلؽ -رحؿف اهلل  -طؼقبتف. وقد َبقَّ

                                                 
 4/369البحر الؿحقط ( 4)

 4/741مغـل الؾبق  ٓبـ هشام ( 2)
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فؼود قوالقا طؾوك ، لؼتؾؽ الـػس...وأما الذيـ ذكركا قوقلفؿ موـ أهوؾ العربقوة، أخػتؽ

وحؿؾقهووا طؾووك غقوور وجففووا مووـ ، غقوور أهنووؿ أغػؾووقا معـووك الؽؾؿووة، مووذه  العربقووة

طؾوك  -ويؾوتؿَس لوف ، يحؿَؾ الؽالم طؾك وجفوف موـ التلويوؾ التلويؾ. وإكؿا يـبغل أن

ٓ طؾك إحالة الؽؾؿة طـ معـاها ووجففوا ، مخرٌج  -ذلؽ القجف لإلطراب يف الصحة 

الصحق  مـ التلويؾ(.

ڦ ڦ ): هو( طـود إطوراب ققلوف تعوالك338كؼؾ أبق جعػر الـحاس)ت -2

ًٓ ٕبول طبقودة فؼوال [247: ]البؼرة(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ هوق : قوال أبوق طبقودة)و: قوق

 مخػقض طؾك الجقار

ٓ يجقز أن يعرب شلء طؾك الجقار يف كتاب : -وهق الـحاس  -قال أبق جعػر 

، وإكؿوا وقوع يف شولٍء شواذ، وإكؿا الِجقاُر َغَؾطٌ ، وٓ يف شلء مـ الؽالم، اهلل طز وجؾ

ب يف هوذا جحوُر ضو   َخوِرٍب. والودلقؾ طؾوك أكوف قوقٌل غؾوٌط قوقل العور: وهق ققلفؿ

وٓ يحؿوؾ شولٌء موـ ، وإكؿا هذا بؿـزلة اإلقوقاء، هذان جحرا ض  خربان: الت ـقة

وٓ يؽقن إٓ بلفص  الؾغات وأصحفا...(، كتاب اهلل طز وجؾ طؾك هذا

ومـ إم ؾة كذلؽ ما قالف أبق حقوان طـود تػسوقره ٕول سوقرة البؼورة حقوث  -3

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ) ): ف تعالك)وقد ركبقا وجقهًا مـ اإلطراب يف ققل: قال

جؿؾٌة مستؼؾٌة مـ مبتدأ  (ٻ ٻ): والذي كختاره مـفا أن ققلف [2: ]البؼرة(ڀ

كان أولك أن يسوؾؽ ، وخرب: ٕكف متك أمؽـ حؿؾ الؽالم طؾك غقر إضؿاٍر وٓ افتؼارٍ 

ٓ كسؾؽ فقف إٓ الحؿؾ طؾوك ، بف اإلضؿار وآفتؼار. وهؽذا طادتـا يف إطراب الؼرآن

وأسقغفا يف لسان العورب. ولسوـا كؿوـ جعوؾ ، وأبعدها مـ التؽؾػ، سـ القجقهأح

يحؿؾف طؾوك جؿقوع موا يحتؿؾوف ، وشعر إطشك، كتاب اهلل تعالك كشعر امرئ الؼقس

فؽوذلؽ يـبغول ، الؾػظ مـ وجقه آحتؿآت. فؽؿا أن كالم اهلل موـ أفصو  الؽوالم

                                                 
 49-48/48تػسقر الطربي )الرتكل( ( 4)

 4/72كظر: مجاز الؼرآن ( ا2)

 اإلققاء هق اختال  حركة روي الؼصقدة طـ بؼقة إبقات. اكظر: ( 3)

 4/317الـحاس  إطراب الؼرآن ٕبل جعػر( 4)
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إطرابف طؾك أفص  القجقه(

: ]الـسوواء(ٿ ٿ ٹ): تػسووقر ققلووف تعووالك قووقل أبوول حقووان يف -4

)ومعـوك : أي الزمخشوري-)وققلف : وهق يرد طؾك الزمخشري يف إطرابف لمية [428

أن الشو  ُجعوَؾ حاضورًا ٓ يغقو  طـفوا أبودًا( جعؾوف موـ بواب : إحضار إكػس الش 

بؾ الرتكق  الؼرآين يؼتضل أن إكػس جعؾت حاضرًة لؾش  ٓ ، ولقس بجقد، الؼؾ 

وهل التل كاكت فاطؾة قبؾ ، طـف: ٕن إكػس هق الؿػعقل الذي لؿ يسؿ فاطؾفتغق  

( طؾك أكف يجقز طـد الجؿفقر  دخقل هؿزة الـؼؾ: إذ إصؾ )حضرت إكػُس الش َّ

وإن كان إجقد ، يف هذا الباب إقامة الؿػعقل ال اين مؼام الػاطؾ طؾك تػصقؾ يف ذلؽ

والشوو  هووق ، إكػووس هوول الؿػعووقل ال وواينفقحتؿووؾ أن تؽووقن ، طـوودهؿ إقامووة إول

وإولك حؿؾ الؼرآن طؾك إفص  الؿتػؼ ، وقام ال اين مؼام الػاطؾ، الؿػعقل إول

طؾقف(.

، ففذه الـؼقل تدل طؾك اطتؿاد الؿػسريـ لفذه الؼاطدة يف إطراهبؿ لؾؼرآن الؽريؿ

هلل إٓ طؾوك أشور  فال ُيعَرُب كتاُب ا، واإلطراب مـ أوسع صر  كشػ معاين الؼرآن

 وجقه اإلطراب وأشفرها.

 

*               *               * 

                                                 
 62-4/64البحر الؿحقط ( 4)

 3/381لبحر الؿحقط ٕبل حقان ( ا2)
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 الخاتمة

 : يف ختام هذا البحث الؿتقاضع يؿؽـ الخروج بالـتائج والتقصقات التالقة

ويعقـوف ، البحث يف تطبقؼ الؿػسريـ لؼقاطد التػسقر يف كتبفؿ ي ري الباحوث -4

ؿحص ويخترب الؼقاطد ومودى اصرادهوا واطتؿواد كؿا إكف ي، طؾك تصقر الؼقاطد ك قراً 

 الؿػسريـ طؾقفا.

كشووػ البحووث موودى اطتؿوواد الؿػسووريـ والػؼفوواء وأهووؾ الؾغووة طؾووك هووذه  -2

حقث كان هـاك موا يشوبف اإلجؿواع طؾوك اطتؿادهوا وتطبقؼفوا يف ، الؼاطدة وقبقلفؿ لفا

 التػسقر ويف غقره.

لتل يعتؿد طؾقفا الؿػسرون أقرتح جؿع أبرز طشر ققاطد مـ ققاطد التػسقر ا -3

وذلوؽ ، مع استؼصاء أم ؾتفا مـ كتو  التػسوقر بؼودر الطاقوة، يف التػسقر ويف الرتجق 

وهووذه الؼاطوودة التػسووقرية التوول دار ، طؾووك غوورار الؼقاطوود الخؿووس الؽووربى يف الػؼووف

 القاسعة إم ؾة.، البحث طؾقفا إحدى هذه الؼقاطد الؽربى الؿطردة

أن اإلمام ابـ جرير الطربي هق أك ر الؿػسريـ طـايوة  تبقـ مـ خالل البحث -4

ًٓ لفا يف ترجقحاتف الؾغقية والـحقية، وتذكقرًا بلهؿقتفا، هبذه الؼاطدة  وغقرها.، وإطؿا

تبووقـ مووـ خووالل البحووث طـايووة أبوول حقووان الغركوواصل هبووذه الؼاطوودة يف رد  -5

 .اإلطرابات الضعقػة يف إطراب الؼرآن

حوث أهؿقوة الرجوقع لؽتو  الؿعواجؿ فوق  الرجوقع تبقـ لول موـ خوالل الب -6

حقووث إن ، لؽتوو  غريوو  الؼوورآن لؿعرفووة الؿشووفقر مووـ الؿعوواين لؾؿػووردات الؾغقيووة

أصحاب الؿعاجؿ الؾغقية أك ر طـاية بالتـصقص طؾك إشفر مـ الؿعواين يف دٓٓت 

 وأما أصحاب كت  غري  الؼرآن ففؿ دوهنؿ يف العـاية بذلؽ.، الؿػردات

راسووة ققاطوود التػسووقر سووقاء كاكووت ققاطوود تػسووقرية طامووة أم ققاطوود أقوورتح د -7

بحقووث توودرس الؼاطوودة كؿووا يف مووـفج هووذا البحووث مووع ، ترجقحقووة بشووؽؾ مسووتؼؾ

واستؼصواء أم ؾتفوا ، وتطبقؼفؿ يف التػسوقر، آستؼصاء يف تقحقؼ اطتؿاد العؾؿاء طؾقفا

الـشوور يف  وقوود ضووا  حقووز هووذا البحووث طووـ آستؼصوواء لطبقعووة، مووـ كتوو  التػسووقر

وقد يؽقن هذا مـاسوبًا لرسوائؾ ، وإٓ ففق قابؾ لؾتقسع يف إم ؾة، الؿجالت العؾؿقة

 الؿاجستقر والدكتقراه بحس  حجؿ الؼقاطد.

 وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا وكبقـا محؿد، واهلل الؿقفؼ
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 المصادر والمراجع

تحؼقوؼ مركوز الدراسوات بؿجؿوع ، لسققصللجالل الديـ ا، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن .4

 هو4426الطبعة إولك ، الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ

دار الؽت  العؾؿقوة ، تحؼقؼ محؿد طبدالؼادر ططا، أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل .2

 هو.4415الطبعة ال اكقة ، ببقروت

تحؼقوؼ محؿود الصواد  ، لجصواصٕبل بؽر أحؿد بوـ طؾول ا، أحؽام الؼرآن .3

 إحقاء الرتاث بقروت.ط.دار ، قؿحاوي

إحؽووام الؿبـقووة طؾووك ك وورة آسووتعؿال طـوود الػووراء يف ضووقء كتابووف )معوواين  .4

بحووث مـشووقر بؿجؾووة جامعووة الـجوواح ، إطووداد حؿوودي الجبووالل، الؼوورآن(

 م.2115طام ، 49الؿجؾد ، لألبحاث

تحؼقؼ محؿود ، لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين، إلك تحؼقؼ طؾؿ إصقل إرشاد الػحقل .5

 هو.4442، ط.ممسسة الؽت  ال ؼافقة بقروت ،سعقد البدري

تحؼقوؼ رموزي ، لؾعوز بـو طبدالسوالم، اإلشارة إلك اإليجواز يف بعوض أكوقاع الؿجواز .6

 هو.4418الطبعة إولك ، دار البشائر اإلسالمقة بقروت، دمشؼقة

الوودكتقر فووايز  راجعووف، لسووققصلجووالل الووديـ اإشووباه والـظووائر يف الـحووق ل .7

م.4986الطبعة إولك ، عربلدار الؽتاب ال، ترجقـل

، دار الؼؾوؿ دمشوؼ، لؾدكتقر محؿد فجوال، اإلصباح شرح آقرتاح لؾسققصل .8

هو.4419الطبعة إولك 

ـ مقسك الشاصبل .9 ـ ، آطتصام ٕبل إسحا  إبراهقؿ ب ـ طبدالرحؿ تحؼقؼ د.محؿد ب

 هو4429الطبعة إولك ، دار ابـ الجقزي، الشؼقر

، تاب كـوز القصوقل إلوك معرفوة إصوقل لؾبوزدويبذيؾ ك، الحـػل أصقل الؽرخل .41

 دون تارييف.، مطبعة جاويد برس بؽراتشل باكستان

، تحؼقووؼ الوودكتقر طبدالحسووقـ الػتؾوول، السووراجٕبوول بؽوور بوـو ، يف الـحووقإصووقل  .44

 م.4988الطبعة ال ال ة ، ممسسة الرسالة ببقروت

الطبعوة ، طالؿ الؽتو ، تحؼقؼ زهقر زاهد، إطراب الؼرآن ٕبل جعػر الـحاس .42

 هو.4415إولك 
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، لؾودكتقر طبودالرحؿـ بوـ صوال  الودهش، إققال الشاذة وأحرها يف التػسقر .43

 هو.4425الطبعة إولك ، سؾسؾة مـشقرات الحؽؿة

ط.الؿؽتبووة ، ٓبووـ هشووام إكصوواري، أوضوو  الؿسووالؽ إلووك ألػقووة ابووـ مالووؽ .44

 .العصرية بقروت

،   الحؼ مـ أصقل التقحقدإي ار الحؼ طؾك الخؾؼ يف رد الخال  إلك الؿذه .45

الطبعة ال اكقة ، ط.دار الؽت  العؾؿقة بقروت، لؿحؿد بـ الؿرتضك ابـ القزير

 هو.4417

تحؼقؼ طبودالؼادر العواين ، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف لبدر الديـ الزركشل .46

الطبعووة ال اكقووة ، ط.وزارة إوقووا  والشوومون اإلسووالمقة بالؽقيووت، وآخووريـ

 هو.4443

، طـاية صدقل محؿقد جؿقؾ، ٕبل حقان الغركاصل، حقط يف التػسقرالبحر الؿ .47

 هو.4442الطبعة إولك ، ط.دار الػؽر

 الطبعة إولك.، دار طالؿ الػقائد بؿؽة، بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ .48

تحؼقوؼ طبدالسوتار فوراج ، لؾؿرتضوك الزبقودي، تاج العروس مـو جوقاهر الؼوامقس .49

 هو 4385طام ، بالؽقيتوزارة اإلرشاد وإكباء ، وآخريـ

 ال ال ة.، الدار التقكسقة لؾـشر، التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر .21

مطبعة العاين ، لعبدالؾطقػ الربزكجل، التعارض والرتجق  بقـ إدلة الشرطقة .24

 هو.4418الطبعة إولك ، بالعرا 

 الؼاهرة.، دار الشع ، تحؼقؼ البـا، تػسقر ابـ ك قر .22

تحؼقوؼ محؿوقد ، لؿحؿد بـ جرير الطوربي، الؼرآنجامع البقان طـ تلويؾ آي  .23

دار الؿعار  بالؼواهرة. وقود رموزت لفوا بوو ، محؿد شاكر وأحؿد محؿد شاكر

تػسقر الطربي)شاكر( حقث اكتػقت بإم ؾة مـ الجزء الذي حؼؼواه رحؿفؿوا 

 اهلل لؽ رة إم ؾة يف التػسقر.

لؽت  العربقة الؽربى ط.دار ا، تػسقر الؼرآن العظقؿ لسفؾ بـ طبداهلل التسرتي .24

الؼاهرة. ، البابل الحؾبل

تحؼقوؼ ، تػسقر الؼرآن الؽوريؿ ٓبوـ أبول الربقوع طبقوداهلل بوـ أحؿود اإلشوبقؾل .25
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، ط. جامعة اإلمام محؿود بوـ سوعقد اإلسوالمقة، د.صال  بـت راشد آل غـقؿ

 هو4431الطبعة إولك 

 ممسسة إطؾؿل بقروت.، تػسقر الؼؿل .26

 بقروت.، دار الؽت  العؾؿقة، لرازيالتػسقر الؽبقر لؾػخر ا .27

 هو.4394، ط.دار الػؽر ال ال ة، ٕحؿد بـ مصطػك الؿراغل، تػسقر الؿراغل .28

، ط.دار الؿعرفوة، لؿحؿود رشوقد رضوا، تػسقر الؼرآن الحؽقؿ )تػسقر الؿـوار( .29

 الطبعة ال اكقة. .بقروت

 حؼؼوف محؿود، جؿعف محؿود أويوس الـودوي، التػسقر الؼقؿ لؾعالمة ابـ الؼقؿ .31

 بقروت.، ط.دار العؾقم الحدي ة، حامد الػؼل

، ط.دار ابوـ الجوقزي، التػسقر الؾغقي لؾؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر مساطد الطقوار .34

هو.4422الطبعة إولك 

، ط.مؽتبوة محؿود طؾول صوبق ، لؾشقيف محؿد طبوده خقور اهلل، تػسقر جزء طؿ .32

 هو.4387الؼاهرة 

، ط.دار الؽت  الحدي وة ،لؾدكتقر محؿد حسقـ الذهبل، التػسقر والؿػسرون .33

هو.4396، الطبعة ال اكقة

، ٕبل محؿد جؿال الديـ اإلسوـقي، التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل .34

 هو.4414الطبعة ال ال ة ، بقروت، ممسسة الرسالة، تحؼقؼ محؿد حسـ هقتق

كتاب يحتقي طؾك تارييف البوابققـ والبفوائققـ ، الحراب يف صدر البفاء والباب .35

ط. مركز جؿعة الؿاجد بدبل ، ػرهؿ وضاللفؿ لؿملػف محؿد فاضؾوإحبات ك

 هو.4417ودار الؿدين بالؼاهرة. الطبعة ال اكقة 

ط. ال ال ة ، تحؼقؼ محؿد طؾل الـجار، ٕبل الػت  ط ؿان بـ جـلالخصائص    .36

 م.4983

تحؼقوؼ د.أحؿود ، لؾسوؿقـ الحؾبول، الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتواب الؿؽـوقن .37

 هو.4416الطبعة إولك ، ؿ بدمشؼدار الؼؾ، الخراط

ط. جامعوة ، تحؼقؼ محؿد رشاد سوالؿ، درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة .38

 هو.4399الطبعة إولك ، اإلمام
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تحؼقوؼ محؿود ، ٓبـو فرحوقن الؿوالؽل، الديباج الؿذه  يف معرفة أطقان الؿذه  .39

  دون تارييف، مطبعة الرتاث بالؼاهرة، إحؿدي أبق الـقر

 دار الرسالة.، لؾؼرايفيف الػؼف  الذخقرة .41

 .م4918الؿطبعة الفـدية ، رسائؾ ابـ سقـا .44

، تحؼقووؼ شووعق  إركوواؤوط، ٓبووـ الؼووقؿ، يف خقوور هوودي العبوواد زاد الؿعوواد .42

 هو.4417الطبعة إولك ، ممسسة الرسالة

 بقروت.، ممسسة الرسالة، الزاهر يف معاين كؾؿات الـاس ٓبـ إكباري .43

ممسسووة الرسووالة ، تحؼقووؼ شووعق  إركوواؤوط، ؾووذهبلسووقر أطووالم الـووبالء ل .44

هو.4414الطبعة ال اكقة ، ببقروت

 هو.4399الطبعة ال اكقة ، بقروت، دار الؿسقرة، شذرات الذه  ٓبـ العؿاد .45

 ، ٓبـ دققؼ العقدشرح اإللؿام بلحاديث إحؽام  .46

، تحؼقووؼ محؿوود الزحقؾوول وكزيووف حؿوواد، شوورح الؽقكوو  الؿـقوور ٓبووـ الـجووار .47

 هو. 4411الطبعة إولك ، ة أم الؼرىط.جامع

شرح تـؼق  الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف إصقل لإلموام شوفاب الوديـ  .48

باطتـاء مؽتو  البحوقث والدراسوات يف ، أبل العباس أحؿد بـ إدريس الؼرايف

 هو.4424، دار الػؽر لؾطباطة والـشر

ؾوول بووـ تحؼقووؼ ط، ٓبووـ الؼووقؿ، الصووقاطؼ الؿرسووؾة طؾووك الجفؿقووة والؿعطؾووة .49

 هو.4418الطبعة إولك ، ط.دار العاصؿة بالرياض، محؿد الدخقؾ اهلل

 بقروت.، دار الؽتاب العربل، غري  الحديث ٓبـ قتقبة .51

 بقروت.، دار الؽتاب العربل، الػائؼ يف غري  الحديث لؾزمخشري .54

 بقروت.، ط.طالؿ الؽت ، ٕبل العباس أحؿد بـ إدريس الؼرايف، الػرو  .52

دار ، ضووبط حسووام الووديـ الؼدسوول، ٕبوول هووالل العسووؽريالؾغقيووة الػوورو   .53

 بقروت. ، الؽت  العؾؿقة

دار الـشوور ، لؾوودكتقر مسوواطد بووـ سووؾقؿان الطقووار، فصووقل يف أصووقل التػسووقر .54

 هوو.4443الطبعة إولك ، الدولل

الطبعوة ، دار الؼاسؿ، لحسقـ بـ طؾل الحربل، ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ .55
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 هو.4447إولك 

، د.محؿد مصوطػك الزحقؾول، لػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاه  إربعةالؼقاطد ا .56

 هو  4427، الطبعة إولك، دمشؼ -دار الػؽر 

، لصوغاينأو بعض موا تػورد بوف أئؿوة الؾغوة لؾحسوـ بوـ محؿود اكتاب الشقارد  .57

، الفقئووة العامووة لشوومون الؿطووابع إمقريووة، مجؿووع الؾغووة العربقووة بالؼوواهرة

 هو.4413

 هو.4448الطبعة إولك ، ط.مؽتبة العبقؽان، يالؽشا  لؾزمخشر .58

، لؽػوقيبول البؼواء أيوقب إ)معجؿ يف الؿصوطؾحات والػورو  الؾغقيوة( الؽؾقات  .59

 هو.4442الطبعة إولك ، بقروت، ط.ممسسة الرسالة

 ط.دار الؿعار  بالؼاهرة.، لسان العرب ٓبـ مـظقر .61

ط.وزارة ، كدلسوولٓبووـ ططقووة إ، الؿحوورر الووقجقز يف تػسووقر الؽتوواب العزيووز .64

 إوقا  والشمون اإلسالمقة بؼطر.

تحؼقوؼ صوف جوابر ، الؿحصقل يف طؾؿ أصوقل الػؼوف لؿحؿود بوـ طؿور الورازي .62

 هو.4399، ط.جامعة اإلمام، فقاض

الؿخصص يف الؾغة ٓأبل الحسـ طؾل بـ إسؿاطقؾ إكدلسل الؿعرو  بابـ  .63

 هو.4447 الطبعة إولك، ط.دار إحقاء الرتاث العربل بؾبـان، سقده

، الطبعوة السوابعة، دار الؿعوار ، لؾودكتقر شوققل ضوقػ، الؿدارس الـحقيوة .64

دون تارييف.

، دار الػؽور، لؾودكتقر إبوراهقؿ السوامرائل، الؿدارس الـحقية أسوطقرة وواقوع .65

م.4987الطبعة إولك 

صححف محؿود بوؽ ، لسققصللجالل الديـ ا، يف طؾقم الؾغة وأكقاطفاالؿزهر  .66

 الطبعة ال ال ة.، مؽتبة الرتاث بالؼاهرة، أبق الػضؾ وطؾل البجاوي ومحؿد

تحؼقوؼ ، الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل ٕبل حامود محؿود بوـ محؿود الغزالول .67

الطبعوة إولوك ، ممسسوة الرسوالة بقوروت، د.محؿود سوؾقؿان إشوؼر وتعؾقؼ

هو.4447

دار كـووقز ، مشووار  إكووقار طؾووك صووحاح أحووار لؾؼاضوول طقوواض القحصووبل .68
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 الرتاث.

ط.الشركة العامة لؾـشر والتقزيع ، لؾدكتقر طبدالحؿقد الشؾؼاين، ر الؾغةمصاد .69

 بدون تارييف.، صرابؾس لقبقا، واإلطالن

 ط.الشع  بالؼاهرة. ، لؿحؿد فريد وجدي، الؿصحػ الؿػسر .71

 بقروت.، دار الؽت  العؾؿقة، الؿطؾع طؾك أبقاب الؿؼـع لؾبعؾل .74

، تحؼقوؼ هودى قراطوة، ػوشٕبل الحسـ سعقد بـ مسعدة إخ، معاين الؼرآن .72

 هو.4444الطبعة إولك ، مؽتبة الخاكجل الؼاهرة

دار ، صححف أحؿود شوؿس الوديـ، معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن لؾسققصل .73

 هو.4418الطبعة إولك ، بقروت، الؽت  العؾؿقة
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