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  الق�آن ح�لة ف�ل

  ال�افعي ال�ق�ئ  أح�� ب� دمحم ال�ی� ش��: تأل�� 

  )هـ 750: (س�ة ال���فَّى �الِ��ِّ�  ال�ه��

  الُعَلِ�ي ال����  ع�نان    

   ق�� اإلسالم�ة، جامعة وال�راسات ال���عة كل�ة

 Email: a.alolabi@qu.edu.qa  

  �ل��ال

 ب� دمحم هللا ع�� أب� ال�ی� ش�� اإلمام ج�عها) الق�آن ح�لة ف�ل( في ال�ر�قات ه�ه

 جل�لة ال���، صغ��ة ال��ع، ل��فة رسالة في �الِ��ِّ�، ال�ه�� ال�افعي، ال�ق��  ال��قِّ� أح��

 إلى أشار ث� العل�اء، وم�انةَ  العل�، �ل� ف�لَ  ف�ها ب�َّ� ح�� ال�����؛ ع���ة ال����ن،

 ال����، الق�آن و�ق�اء تالوة ف��لة إلى ل��لَ  ال�الوة، أح�ام ف�وع و�ع�ِ  ال����، الق�آن عل�م

 و�ك�ام ال�فَّا�، وقْ�ر وم��لةِ  الق�َّاء، ورت�ة م�انة ب�ان على م��ِّ�اً  وتعل��ه، تعلُّ�ه وث�اِب  وأج�

� ما وال��اه� األدلة م� ذل� في جامعاً  الق�آن، َحَ�َلةِ  وم���ة  الق�آن�ة، اآل�ات م� له ت��َّ

  . ال�ا�ع�� وآثار ال��ا�ة، وأق�ال ال���فة، واألحادی�

 ت��اج أخ�ارٍ  م� ه�ا جْ�ُعه ��ل� ال كان و�ن ال����ة، ال�وا�ات ت��ُّ�ِ  في اج�ه� وق�

 ت�اُولَ  األصلُ  كان و�ن ع�ه، ُی��اوزُ  الف�ائل في فال����ُ  ه�ا، في َغْ�وَ  وال ت����، الى

 إل�ها، اإلشارةُ  ف����َّ� ال��ض�عات، م� ال�وا�ة ت��ن  أن إال. وغ�ى كفا�ة ��ه إذ ال���ح،

  .وال���ی� لل��ان
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 خ�ة في ال����� ب�راسة: األول اخ��: ق���� ال�ق�مة �ع� ال��� ق��� وق�

 اش��ل� ث�ان؛ نقا� في ال��لف ت�ج�ة األول ال���� اس���ل م�اح�، ثالثة إلى تف�ع�

 وث�اء وم�لفاته، وتالم�ته، وش��خه، وم�ل�ه، العل��ة، وس��ته ون�أته ون��ه، اس�ه: على

  .ووفاته عل�ه، العل�اء

 الق�آن ف�ائل في ال��لفات ال�اني ال���� في -وا�العي ���ي ح��-  وأح��� 

 اس�ع�اض إلى ال�ال� ال���� في وان�ه�� تار���ًا، رتَّ��ها م��فاً  وخ���� اث��� ف�لغ�

 وم�ه��ة ال�����ة، ال���ة وصف: ثالثة م�ال� في ال����� ال�� ت�ق�� م�ه��ة

  .ال����� ه�ا في وع�لي ال�سالة، ه�ه في ال��لف

 الفق�ة إل�ه أشارت ما وه� ال�����، ال�� ت�ق�� ف�ان ال��� م� ال�اني الق�� أما

 ال��، ف���� أص�ًال؛ ال���ص ت�ق�� في العل�ي ال��هج ال��م� ح�� األخ��ة، ال�ا�قة

 اإلشارة ث� م�ة، أول وال��ص�� ال��ث�� في أص�الً  م�انِّه م� ال�قل ووثَّق� األحادی�، وخّ�ج�

 ما وع�َّف� م�ح�ة، ���ه��ة ال��اشي في ت�اعاً  وال�ف�ة ال��ل� ورق� وال��لف ال��جع إلى

 وال��ص�ات ال���فادة، ال��ائج أه� ال��� خات�ة في وأث��ُّ  الغام�، وش�ح� تع��فه، یل�م

  .ال��ف�� و�ا� ه�ا. عل�ها اع���ت ال�ي وال��اجع ال��ادر �أه� ال�ق��حة

  ال�ق�مة:

�نا دمحم ال��ل�� على س�ِّ  ال�الة وأت�ُّ  العال���، وأف�لُ  ال��� � رّبِ 

للعال���، وعلى آله وص��ه وتا���ه،  رح�ةً  ال�ادق ال�ع� األم��، ال��ع�ثِ 

  � ت�عه� �إح�ان إلى ی�م ال�ی�، و�عُ�: ومَ 

ه �ْ الِ تَ  �ّ�، إذ �����ُّ تالوته ال �ُ  ��ى، وش�فَ الق�آن ال���� ال �ُ  فإن ف�لَ 

 ه ال��فَ  تعالى الق���. و���ى حاف�ُ ّ�، وه� �الم هللال���لَة وال�ت�َة م� ال��لُ 

  . )1()ه�ُ هللا وخاصَّ  أهلُ  الق�آن أهلُ : ( �ان��ائه إلى أس�ة الق�آن؛ لق�له ةَ وال����َّ 

                                                           
: (إن � أهلـ�� مـ� ال�ـاس، قـال�ا: �ـا رسـ�ل هللا قـال: قـال رسـ�ل هللا  ت�ام ال��ی�: ما رواه أن� ب� مالـ�  )1(

ــ�ه). أبــ� ع�ــ� هللا دمحم بــ� ی��ــ� الق�و��ــي، ت�ق�ــ� :  ســ�� ابــ� ماجــه، َمــ� هــ�؟ قــال: هــ� أهــل القــ�آن، أهــل هللا وخاصَّ

م، ســ�� ابــ� ماجــه: ال�ق�مــة، �ــاب: ف�ــل َمــ� �1995ــ�وت: دمحم م��ــي الــ�ی� ع�ــ� ال���ــ�، دار ال��ــ� العل��ــة، ب

ــ� القــ�آن وعلَّ�ــه، رقــ� ال�ــ�ی�:  ، و��ــه: فــي ال�وائــ�: إســ�اده صــ��ح، وال�ــ�خ شــع�� األرنــاؤو� و�خ�انــه، 215تعلَّ

م، 1997 -ه 1418ال��ســـ�عة ال��ی��ـــة ل��ــــ�� اإلمـــام أح�ــــ� بـــ� ح��ــــل، م�س�ـــة ال�ســــالة، ب�ـــ�وت، �/أولــــى: 

فــ�از  ، وأبــ� دمحم بــ� ع�ــ� هللا بــ� ع�ــ� الــ�ح�� الــ�ارمي، م�ــ�� الــ�ارمي، ت�ق�ــ�:�12279ی�: ، رقــ� ال�ــ19/296

، رقــ� 2/525م، 1987 -ه 1407أح�ــ� زم�لــي، وخالــ� ال�ــ�ع العل�ــي، دار ال��ــاب الع��ــي، ب�ــ�وت، �/أولــى: 
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�اس��فا� �الم  وال�فعةَ  �اِمل الق�آن ال���� في ص�ره ال���لةَ لك�ا أن 

أش�ف ه له في قل�ه، فه� ���ل أح�� ال��ی�، و��ف� ال�ح�� في ف�اده، وو��ِ 

ال��اد، و��ا�� في ت�ج�هه  ال�الم، و��اجي �ق�اءته ربَّ  ال��اب، و��ل� خ��َ 

اهللاُ نَز�َل أَْحَسَن اْلَحِديِث قال هللا تعالى:  .��ل ما ح�� في ج��اته م� أ��اف نَ ال�� 

ِ�َ� ذِْ�ِ اهللاِ َذلَِك  كَِتابًا ُمَتَشابًِ�ا َمَثا�َِ� َ�ْقَشِعر� ِمنْ�ُ ُجلُودُ ال�ِذيَن يَْخَشْوَن َرب�ُ�ْم  ثُم� َتلِ�ُ� ُجلُودُ�ُْم َوُقلُوبُُ�ْم إ

 ٍ   . ) )1 �َُدى اهللاِ يَْ�ِدي بِ�ِ َمْن َ�َشاُء َوَمْن �ُْضلِِل اهللاُ َفَما َل�ُ ِمْن �َاد

ال��ی�، وه�  أف�لُ  ال�الم، والق�آن ال���� �ال م�ازعٍ  ف�الم هللا تعالى ف��ُ 

�الم،  �لِّ  د به��ه د�اج��َ ��ِّ ال�� یُ  �ا�ل، وال��رُ  �ق�ته �لَّ �ه� ال�� یَ  ال��ُّ 

  ضالل. �لِّ  ��� بل�انها ز��َ ال�ي تَ  وال���ةُ 

رة، مقارنة �غ��ه م� ال��� وال ر�� أن  للق�آن ال���� رت�ة م���ة، ودرجة مق�َّ

وال���فات، إذ ه� �الم رّبِ العال���، فال ب�َّ م� ال�عامل معه �أدب م��َّ�؛ 

تالوة واح��امًا، وتع���ًا وت����ًا، على ن�� ی�الءم وم��ل�ه، ��ا الب�َّ ل�� ی���ي 

الق�آن سل��ًا وع�ًال، ی�هله الس��قاق ه�ا إلى ألهله الَقَ�أَِة أن ی���َّل أخالق 

  ال��ف الع���، و��عله م�ًال له�ه ال�ت�ة ال�ل�لة.

م� ه�ا جاءت أه��ُة ال����� �ف�ل وتالوة الق�آن ال����، و��ان م��لة 

حف��ه وَحَ�َلِ�ه أم�ًا م��و�ًا إل�ه، وم�غ��ًا ��ه، إذ ��ه دع�ة وت���� ب�سالة هللا 

 ه�َیها في سل���ا، ون�عَلها ع�اًء تعالى إل��ا؛ �ي نع�ِّ 
َ
�ها في قل���ا، ون��ي

وح�اة م���دة لعق�ل�ا، ت��� �ال�وح في الع�وق ال�ام�ة، وت�ع� األمل في 

ال�ف�س اآل��ة، وت�ق� اله�ة في القل�ب الغافلة، م��اقًا لق�له ال�� س��انه 

                                                                                                                                           

ة م�لــ� دائــ�ة ، وأبــ� داود ال��ال�ــي، ســل��ان بــ� األشــع� ال���ــ�اني، م�ــ�� ال��ال�ــي، م��عــ3326ال�ــ�ی�: 

، وأبــ� ع�ــ� هللا دمحم بــ� 2124، رقــ� ال�ــ�ی�: 283م، ص: 1903ال�عــارف الع��ان�ــة، ح�ــ�ر آ�ــاد الــ���، اله�ــ�: 

ع�ــ� هللا ال�ــاك� ال���ــاب�ر�، ال��ــ��رك علــى ال�ــ�����، ت�ق��:م�ــ�فى ع�ــ� القــادر ع�ــا، دار ال��ــ� العل��ــة، 

��هقــــي، شـــع� اإل��ـــان، ت�ق�ــــ�: دمحم ال�ـــع�� بــــ� ، وأح�ـــ� بــــ� ال��ـــ�� ال1/556م، 1990ه _ 1411ب�ـــ�وت: 

ع�ـ� هللا  �وأبـ، 2988م، رقـ� ال�ـ�ی�: 1996ه _ ��1410ـ��ني زغلـ�ل، دار ال��ـ� العل��ـة، ب�ـ�وت، �/أولـى: 

ت�ق�ــ�: غــ�وة ، ومــا أنــ�ل مــ� القــ�آن ���ــة ومــا أنــ�ل �ال��ی�ــة، �ــائل القــ�آنفدمحم بــ� أیــ�ب بــ� ال�ــ��� ال��لــي، 

 .75، رق�: 50، ص: م1988دم��، �/أولى: ب�ی�، دار الف��، 
  .23س�رة ال�م�، اآل�ة:  )1(
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آَن  إِن� َ�َٰذا وتعالى: ُ  َوُم أَقْ  لِل��ِ� �ِ�َ  يَْ�ِدي اْلُ�ْ الَِحاِت  َ�ْعَملُوَن  ال�ِذيَن  اْلُمْؤِمنِ�َ�  َويَُب�� أَن�  الص�

  .) )1َكبِ�ً�ا أَْجًرا َلُ�ْم 

  أوًال: ق�� دراسة ال�����

  ال��ال� ال��ان�ة ال�ال�ة: ه��ال���� األول: ت�ج�ة ال��لف، 

اس�ه ون��ه:أوًال:   

ب� ح�� ال�هاب أ  ب�دمحمش�� ال�ی� أب� ع�� هللا ه� ال��خ اإلمام العال� العالمة 

  .� �ِّ الفل�ي ال�اس� ال��ق�، ال�ه�� �ال�ِ ع�� ال�ح�� ال�افعي ال��قِّ� 

  ثان�ًا: م�ل�ه: 

  م.1291 -ه 690ول� في دم�� ال�ام س�ة: 

  ثال�ًا: ن�أته وس��ته العل��ة: 

حف� (ال�ا���ة) في عل� الق�اءات ال��ع، وُعِ�ي ب�قل الق�اءات والع���ة، 

ع�َّف ب�ف�ه في إجازته ل�ل���ه ال��خ ز�� ال�ی� أبي ��� دمحم ب� أی�ب ال��في 

�ق�اءة ال����� عل�ه أنه مال�ي ال��ه�، ��ا أث�� ذل� صاح� ه��ة العارف�� 

و���اح ال����ن، في ح�� جاء في ت�ص�� ه� ال����� أنه شافعي ال��ه�، 

  س�، س�� دم��. م�ق� فل�ي حا ك�ا ذه� إلى ذل� �ل م� ت�ج� له، وه�

وق� ب�ع في اله��ة وال��اب والفل�، وع�ل األوضاع الغ���ة م� 

، و�ان ال ُیْلَ�� في ذل�، ول� ُیَ� أح�ُ� م� أوضاعه )1(واألر�اع )2(اإلس��ال�ات

                                                           
  .9س�رة اإلس�اء، اآل�ة:  )1(
اإلس��الب: آلة د��قة ُت�ّ�ر عل�ها ح��ـة ال��ـ�م فـي ال�ـ�اء حـ�ل الق�ـ� ال�ـ�او�، وت�ـ���م هـ�ه اآللـة ل�ـّلِ  )2(

، وت�ــ���م إضــافة إلــى ذلــ� فــي ت��یــ� م�ــ�الت فل��ــة ع�یــ�ة، ��ــا ت�ــ���م فــي ال�الحــة، وفــي م�ــاالت ال��ــاحة

ال�ق� ل�ًال ونهارًا، وق� اه�� ال��ـل��ن بهـا اه��امـًا ���ـ�ًا، واسـ���م�ها فـي ت��یـ� م�اق�ـ� ال�ـالة، ��ـا اسـ���م�ها 

في ت��ی� م�اع�� ف��ل ال��ة. ووجه اإلس��الب ����� على خ���ة ال��ة ال��او�ة، ��ـا ���ـ�� علـى أداة ت�ـ�� 

�ر م� ال��ـة ال�ـ�او�ة. ولعل�ـاء الفلـ� العـ�ب وال��ـل��� جهـ�د و�ضـافات فـي ت�ـ��� اإلسـ��الب، إلى ال��ء ال���

شــ�ل� ��ــاس م�ــ�� ال�ــ�ة األرضــ�ة، وج�ــع ال�ــ�ائ� الفل��ــة ال�ــي ت�ــ�ِّر ح��ــة ال��اكــ�، وت�ــ�د أشــ�ال مــ�اراتها. 

� م�سـ�عة أع�ـال ال��سـ�عة لل��ـ� و��ج� ال��م ع�د ���� م�ها في م�احف العال�. ال��س�عة الع���ـة العال��ـة: ن�ـ

  .17/480، و1/728م: 1996 -ه1416: 1وال��ز�ع، ال��اض، �
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وال أ��ف، فق� �ان إس��ال�ه ُیَ�اع في ح�اته �ع��ة دنان�� (م��ي دره�) وأز��، 

� (خ���� دره�ًا) وأك��. وتهاف� ال�اس عل�ها وال��ع م� ص�اع�ه ُیَ�اع ب�ی�ار�

  في ح�اته، ولعلها ���ا �ع� م�ته ت�لغ ضعف أو أك�� م� ذل�. 

، وق�ل ال�اس: ق�س ع�ل الِ��ِّ� ی���ون أنه ده�ه، )2(و��ع في ُده� الُق�ي

و��اع ق�س ال��ِّ� زائ�ًا ع� غ��ه. و�ان م� مالزم�ه ال��� لل�ه� ق� ن�ل في 

إنه ُقِ�َح في ع���ه، فأ��� �ال�اح�ة ����ًا. و�ان أوًال ی�قِّ� ع���ه ماء، ث� 

  ، ث� ان�قل إلى ال�امع األم�� ب�م��، ف�ان ال��قِّ� ��ه.)3(�ال���ة

  را�عًا: ش��خه:

ت��� ��� ال��اج� إلى أنه ق�أ على ال��خ اإلمام ش�� ال�ی� دمحم ب� إب�ا���    

في القاه�ة، ث� س�� دم��، و�ان ش��ه ش�� ال�ی� ب�  ب� ساع� األكفاني

األكفاني ی��ي على ذه�ه ����ًا، وال ت��� ال��اجع إلى غ��ه م� ال��ا�خ ���ا 

  وقف� عل�ه.
  

  

  

  خام�ًا: تالم�ته:

                                                                                                                                           
األر�ــاع: مف�دهــا ذات ال��ــع؛ هــي آلــة ت�ــ�ع�ل فــي الفلــ�؛ ل��ــاس ارتفــاع األجــ�ام ال�ــ�او�ة، وت�ــألف مــ� قــ�س  )1(

ـــى: ( ـــع دائـــ�ة). د. دمحم ز�ـــي األیـــ��ي، القـــام�س ال�غ�افـــي ال�ـــ90مق�ـــ� إل �ی�، دار العلـــ� لل�الیـــ��، ) درجـــة (ر�

  . 150م. ص: 1988: 1ب��وت، �
الُقِ�ي: ��� القاف و���ها وال�� أشه�، ج�ع، ومف�ده: ق�س، و���ع أ��ًا على أقـ�اس و��ـاس. م�ـ� الـ�ی�  )2(

م، ص: 1987ه _ 1407دمحم ابــ� �عقــ�ب الف��وزآ�ــاد�، القــام�س ال��ــ��، م�س�ــة ال�ســالة، ب�ــ�وت، �/ثان�ــة: 

732.  
�ــ�ة: ��ــ� وفــ�ح و��ــ� ال�ــاء، وال�ــ� أجــ�د، وأصــله مــا ارتفــع مــ� األرض، وج�عهــا ُرَ�ــى، وهــي م�ضــع فــي ال )3( ُّ�

ل�ف ج�ل، على ف�سخ م� دم��، م�ضع ل�� في ال�ن�ا أن�ه م�ـه، ح�ـ� ت��ـه نهـ� بـ�د�، وهـ� م��ـي علـى نهـ� 

قای�ه و�لـى ب��ـة، وفـي ناح�ـة َثْ�َر�، وهـ� م�ـ�� عـال جـ�ًا، وفـي رأسـه نهـ� (ی��ـ�)، ��ـ�� و��ـ� م�ـه مـاء إلـى سـ

ذلــ� ال��ـــ�� �هـــف صـــغ�� ُیــ�ار، و��ع�ـــ�ن أنـــه ال�ـــ���ر فــي القـــ�آن، وأن ���ـــى عل�ـــه ال�ــالم ُوِلـــَ� ��ـــه. �ـــاق�ت 

م: 1990 -ه 1410ال��ـــ��، مع�ـــ� ال�لـــ�ان، ت�ق�ـــ�: ف��ـــ� ع�ـــ� الع��ـــ� ال��ـــي، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب�ـــ�وت: 

3/29.  
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ت��� ��� ال��اج� إلى ق�اءة تل���ه ال��خ ز�� ال�ی� أبي ��� دمحم ب� 

ال��اجع إلى غ��ه م� ال�الم�� ���ا  أی�ب ال��في عل�ه وس�اعه م�ه، وال ت���

  وقف� عل�ه أ��ًا. 

  م�لفاته: سادسًا:

ت��َّع� ج��ع َم� ت�ج��ا له، وض��� م�لفاته ال�ي ُأس��ت إل�ه، وُجلُّها 

رسائل في اإلس��الب، إضافة إلى ن�� له، ت��رت إشارة ال��ادر إل�ه، ول� 

م����ات، ل� أج�  أقف عل�ه ���ا ����، وق� أح��� ه�ه ال��لفات، و�لها

  م� س�� الى ت�ق�� و��ع أ�ٍّ م�ها. وه�ه قائ�ة �ع�او��ها:

(م����)، وأوله: (ال��� � ال����  (ك�ف ال��� في الع�ل �ال���). .1

ال�هاب. إلخ..)، وق� رت�ه على مق�مة وثالثة وأر�ع�� �ا�ًا في م�ل�، وقال: 

��اك�ي ال�ي هي ل� ی�ج� ��ه رسالة أت� وال أك�ل م� رسالة أبي علي ال

م� ج�لة ال���ى �ال��اد� والغا�ات في الع�ل �اآلالت، وهي ت�ع�ن �ا�ًا، 

ف�ضع الِ��ِّ� رسال�ه ال����رة. وت�ج� ن��ة م� ال����� في م��� ال�ل� 

���ل لل���ث وال�راسات اإلسالم�ة في ال��اض، ت�� رق� ت�ل�لي 

 ف�).-9/2547)، ورق� ال�ف� (12684(

/ م�ام�ع). 391(م���� في دار ال��� ال����ة:  .(اللف� ال�ع��) .2

وفي آخ�ه إجازة ���ه ل�ل���ه ال��خ ز�� ال�ی� أبي ��� دمحم ب� أی�ب 

 ه. 750ش��ان س�ة 12ال��في، ب�ار�خ: 

 . (م����).(ال�وضات ال�اه�ات في الع�ل ب��ع ال�ق���ات) .3

 . (م����).(األش�ال ال�ه�ة في األع�ال �ال�ق���ات ال����ة) .4

 . (م����).(اإلس��الب)الة في: رس .5

 . (م����).(الع�ل �اآللة ال����ة)رسالة في:  .6

 . (م����).(الع�ل ب��ع ال�ائ�ة)م���� في:  .7

 . (م����).(الل�ل� ال�ه�ب في الع�ل �ال��ع ال����)ن�� في:  .8
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. (م����)، وه� م�ض�ع ال���، وم�ل ال��ق�� (ف�ل ح�لة الق�آن) .9

  في ه�ه ال�ارسة.

  ث�اء العل�اء عل�ه:سا�عًا: 

ت�اقل ع�د م� ال��رخ�� ه�ه ال��ارات في ت�ج��ه: �ان �ع�ف أش�اء م� 

ح�ل ب�ي م�سى و���عها، و�ان على ذه�ه أش�اء م� ح�ل ب�ي م�سى، ول� 

  أقف على ش�ح مع�اها ���ا ا�لع� عل�ه.

  ثام�ًا: وفاته:

، م1349 -هـ 750في دم�� ال�ام أوائل س�ة: رح�ه هللا تعالى ت�في 

  .  )1(عاماً  ع� ع�� ناه� ال����

  ال���� ال�اني: في: ال��لفات في ف�ائل الق�آن:

، وم��لة لق� ت�اب� العل�اء إلى ب�ان ف�ائل الق�آن ال����، وآداب ق�اءته

ق���ًا وح�ی�ًا، واش�ه�ت م��فات جل�لة في ه�ا ال�اب، ، وخ�ائ� حَ�َلِ�ه، هئِ ق�َّا

 في ث�ا�اها ع��مًا ق� أف�دتوال��ان�� وال���فات أن ��� ال��اح وال��� ك�ا 

حاول� وق� . - ع الف�ائل _ وم�ها ف�ائل الق�آن ال���� في ج�ْ  ك��ًا وأب�ا�اً 

د أشه�ها م�ا ذ��َ  ه ��� تْ اس�ق�اء ما ُصّ�ِف في ه�ا ال�اب ع��مًا، وسأعّ�ِ

                                                           
�ة م�اجــع وم�ـادر م��لفــة، وهـي: صـالح الــ�ی� خل�ـل بــ� أی�ـ� ال�ــف��، تـ� ت�ث�ـ� �امــل ت�ج��ـه هــ�ه مـ� عـ )1(

، رقـــ� 2/170م: 1991 -ه 1411الـــ�افي �ال���ـــات، اع��ـــاء س. دیـــ�ر��غ، دار ال��ـــ� ف�انـــ� شـــ�ای� شـــ��تغارت: 

، وشــهاب الــ�ی� أح�ــ� بــ� علــي بــ� ح�ــ� الع�ــقالني، الــ�رر ال�ام�ــة فــي أ��ــان ال��ــة ال�ام�ــة، دار 530ال��ج�ــة: 

، وتقي ال�ی� أبـ� ��ـ� بـ� أح�ـ� بـ� قاضـي شـه�ة األسـ�� ال�م�ـقي، تـار�خ ابـ� 3/325م: �1970ل، ب��وت: ال�

قاضــي شــه�ة، ت�ق�ــ� عــ�نان درو�ــ�، ��اعــة م�ــ���ة مــ� ال�عهــ� الف�ن�ــي لل�راســات الع���ــة، دم�ــ�، وال�فــان 

سـامي ال��ـ� والف�ـ�ن، ، وحـاجي خل�فـة، ��ـف ال��ـ�ن عـ� أ2/702م: 1994وال�ابي لل��اعـة وال��ـ�، ق�ـ�ص: 

ـــ�وت:  ـــة العـــارف�� أســـ�اء 1/860م: 1992 -ه 1413دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب� ، و�ســـ�اع�ل �اشـــا ال�غـــ�اد�، ه��

ــــ� العل��ــــة، ب�ــــ�وت:  ، 6/157م: 1992 -ه 1413ال�ــــ�لف�� وآثــــار ال��ــــ�ف�� مــــ� ��ــــف ال��ــــ�ن، دار ال��

��ـ�ن عـ� أسـامي ال��ـ� والف�ـ�ن، دار ال��ـ� و�س�اع�ل �اشـا ال�غـ�اد�، إ��ـاح ال���ـ�ن فـي الـ�یل علـى ��ـف ال

، 2/156، و2/126، و��و�ل�ـان، تـار�خ األدب الع��ـي، القـاه�ة: 4/367م: 1992 -ه 1413العل��ة، ب�ـ�وت: 

وصـالح الـ�ی� بــ� أی�ـ� ال�ــف��، ن�ـ� اله��ــان فـي ن�ــ� الع��ـان، ت�ق�ــ� �ـارق ال���ــاو�، دار ال�الئـع لل��ــ� 

، وع�ــ� رضــا ��الــة، 5/327، وخ�ــ� الــ�ی� ال�ر�لــي، األعــالم: 209، ص: 1994وال��ز�ــع وال��ــ�ی�، القــاه�ة: 

  .8/275ت�اج� م��في ال��� الع���ة، مع�� ال��لف��، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت: 



  
  
  

 العُلَبِي  الحموي عدنان    

 

  )2018(دیسمبر الثاني العدد ) 31المجلد (
43 

اول، ت�ت�ق�� و ، وما نال ح�َّه م� ��ع ون�� ودراسة و )1(ال��اج� م� م����ات

   مع ت�ل�ل ت�ت��ها تار���ًا؛

ِ ب� �ع� األن�ار� أل ،ف�ائل الق�آن .1
ّ
 .) )-21()2بي

 .)3()198-ع��و ب� ه��� ال��في (ل ،ف�ائل الق�آن .2

، ولعلَّه أوُل َم� وضع )4()204- ( -رح�ه هللا تعالى  - اإلمام ال�افعي  .3

 . )5(َلِ�َ�اِت ه�ا الف�: ح�� ص�َّف (م�افع الق�آن)

 .)6()224-الق�آن، ألبي ع��� القاس� ب� سالم (ف�ائل  .4

 .)7()229ف�ائل الق�آن، ل�لف ب� ه�ام ب� ثعل� ال��ار ال�غ�اد� (_ .5

 .)8()240- ب� ��الن ب� ال��� ( ألح�� ب� ال�ع�ل ،ف�ائل الق�آن .6

 .)9()245-ال�ل�ي ( ه�ام ب� ع�اربي ال�ل�� أل ،ف�ائل الق�آن .7

 .)10()246-( ال�ور� حف� ب� ع�� ألبي ع�� هللا  ،ف�ائل الق�آن .8

  

 

                                                           
أبــ� الفــ�ج دمحم بــ� أبــي �عقــ�ب إســ�اق ال�عــ�وف �ــاب� ال�ــ���، الفه�ســ�، ت�ق�ــ� د. ی�ســف علــي ال���ــل، دار  )1(

أح�� ب� م��فى ال�ـه�� ��ـاش ��ـ�� زادة، ، و 37: ص: م1996ه _ 1416العل��ة، ب��وت، �/أولى: ال��� 

  .2/384: مف�اح ال�عادة وم��اح ال��ادة في م�ض�عات العل�م، دار ال��� العل��ة، ب��وت
  .57الفه�س�: ص:  اب� ال����: )2(
  .57اب� ال����: الفه�س�: ص:  )3(
)، إشـــارة إلـــى تـــار�خ 204-) علــى ��ـــ�� الـــ�ق� ه�ـــ�ا: (-�رخ�� علـــى وضـــع إشـــارة (درجــ� عـــادة ال��َّـــاب وال�ـــ )4(

  .ال�فاة
، وان�ــ�: حــاجي خل�فــة، 23ذ�ــ�ه ی�ســف ج���ــل م�قــ� (ف�ــائل القــ�آن) للف��ــابي �اســ� (ف�ــائل القــ�آن) ص:  )5(

  .113، و57، واب� ال����، الفه�س�: ص: 2/1277ك�ف ال���ن: 
  م.1991-ه 1411، 1وه�ي سل��ان الغاوجي، دار ال��� العل��ة، ب��وت، � ال��اب م���ع ب��ق�� ال��خ )6(
ل��ة م� العل�ـاء �إشـ�اف ال�اشـ�،  ال�اف� ش�� ال�ی� دمحم ب� علي أح�� ال�اوود�: ��قات ال�ف����، ت�ق��: )7(

  .57، واب� ال����، الفه�س�: ص: 1/164دار ال��� العل��ة: 
، والقاضي ��اض، ت�ت�� ال�ـ�ارك وتق��ـ� ال��ـال� ل�ع�فـة مـ�ه� مالـ�، 1/92ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )8(

  57، واب� ال����، الفه�س�: 1/550ت�ق�� أح�� ���� م���د، دار م���ة ال��اة، ب��وت: 

  .57، واب� ال����، الفه�س�: ص: 2/352ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )9(
  .57ال����، الفه�س�: ص: ، واب� 1/165ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )10(
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 .)1()257- ف�ائل الق�آن، ألبي الف�ل ال��اس ب� الف�ج ال��َّاشي ( .9

 .)2()259- ف�ائل الق�آن، الب� م��� ���ى ب� ز���ا ب� إب�ا��� ( .10

 .)3()274- ف�ائل الق�آن، ألح�� ب� دمحم ب� خال� ال��قي ( .11

 .)4()290-( لعلي ب� ح�� ب� ف�ال ،ف�ائل الق�آن .12

 .)5()291-ف�ائل الق�آن، لع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� سل�� ال�از� ( .13

          ، ل���� ب� أی�ب ب� ���ى ب� ال���� ال��لي ف�ائل الق�آن .14

)-294()6(. 

 .)7()297- ب� أبي ش��ة دمحم ب� ع��ان ال���ي (ال ،ف�ائل الق�آن .15

-(           بي ��� جعف� ب� دمحم ب� ال��� الف��ابي أل ،ف�ائل الق�آن .16

301()8(. 

 .)9()303-ف�ائل الق�آن، لإلمام أح�� ب� شع�� ال��ائي ( .17

 .)10()305- بي ال��� علي ب� سع�� الع���� (أل ،الق�آن ث�اب .18

                                                           
ف�اد س����: تار�خ ال��اث الع��ي، م�اجعة: ع�فة م��فى، جامعـة اإلمـام دمحم بـ� سـع�د اإلسـالم�ة، ال��ـاض:  )1(

  .5/62، وع�� رضا ��الة، مع�� ال��لف��: 4/37، وخ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم: 1/171م: 1982
  .��1/550اض، ت�ت�� ال��ارك:  ، والقاضي2/368ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )2(
  .369، واب� ال����، الفه�س�: ص: 1/72ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )3(
  .57، واب� ال����، الفه�س�: ص: 1/403ال�اوود�: ��قات ال�ف����:  )4(
ُ�قــ�أ، أبــ� ��ــ� جعفــ� بــ� دمحم بــ� ال��ــ� الف��ــابي، ��ــاب: ف�ــائل القــ�آن، ومــا جــاء ��ــه مــ� الف�ــل، وفــي �ــ�  )5(

م: 1989 -ه 1409وال��ة في ذل�، ت�ق�� :ی�سف ع��ـان ف�ـل هللا ج���ـل، م���ـة ال�شـ�، ال��ـاض، �/أولـى: 

  .261ص: 
  ، وال��اب م���ع ب��ق��: غ�وة ب�ی�، دار الف��، دم��.2/109ال�اوود�، ��قات ال�ف����:  )6(
  .57 ، واب� ال����، الفه�س�: ص:2/194ال�اوود�، ��قات ال�ف����:  )7(
، وال��ـاب م��ـ�ع ب��ق�ـ� :ی�سـف ع��ـان ف�ـل هللا ج���ـل، م���ـة 1/419ف�اد س����، تار�خ ال�ـ�اث الع��ـي:  )8(

  م.1989 -ه 1409، 1ال�ش�، ال��اض، �
، 2ال��ــــاب م��ــــ�ع ب��ق�ــــ�: د. فــــاروق ح�ــــادة، دار إح�ــــاء العلــــ�م، ب�ــــ�وت، دار ال�قافــــة، الــــ�ار ال���ــــاء، � )9(

  م.1992 -ه 1413
م: 1987 -ه 1407: 1ابــ� ح�ــ� الع�ــقالني، فــ�ح ال�ــار� ��ــ�ح صــ��ح ال��ــار�، دار ال��ــان، القــاه�ة، � )10(

، وأبــ� ع�ــ� هللا شــ�� الــ�ی� الــ�ه�ي، تــ���ة ال�فــا�، ن�ــ� م��عــة م�لــ� دائــ�ة ال�عــارف الع��ان�ــة، ح�ــ�ر 9/56

  .2/749م: 1970-ه 1390آ�اد: 
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بي ��� ع�� هللا ب� أبي داود سل��ان ب� األشع� أل ،ف�ائل الق�آن .19

 .)1()316- ال����اني (

 .)2()320-�اود ب� دمحم ب� م�سى األودني (ل ،ف�ائل الق�آن .20

 .)3()320- بي ال��� دمحم ب� م�ع�د ال��اشي (أل ،ف�ائل الق�آن .21

 .)4()344- ب� ال��اد أبي ��� دمحم ب� أح�� ال��اني (ال ،ف�ائل الق�آن .22

 .)5()360- أخالق ح�لة الق�آن، ألبي ��� دمحم ب� ال���� اآلج�� ( .23

بي ال��خ ع�� هللا ب� دمحم ب� جعف� ب� ح�ان األص�هاني أل ،ف�ائل الق�آن .24

)-369()6(. 

         بي ��� ع�� ال�الم ب� أح�� ب� سه�ل ال���� أل ،الق�آنث�اب  .25

)-370()7(. 

بي الف�ل ع�� أل وتالوته، وخ�ائ� تالوته وح�ل�ه، ف�ائل الق�آن .26

 .)8()371-ال�ح�� ب� أح�� ب� ال��� ال�از� (

 .)9()385-بي ال��� ��اد ب� ��ادات ال�القاني (أل ،الق�آنف�ائل  .27

 .)10()386- ��اس ب� أص�غ اله��اني (ل ،الق�آنف�ائل  .28

                                                           
الـ�ی� دمحم بـ� ع�ـ� الـ�ح�� ال�ـ�او�، فـ�ح ال�غ�ـ� ��ـ�ح أل��ـة ، وشـ�� 1/236ال�اوود�، ��قـات ال�ف�ـ���:  )1(

ه: 1426ال�ــ�ی�، ت�ق�ــ� ع�ــ� ال�ــ��� بــ� ع�ــ� هللا ال��ــ�� �دمحم بــ� ع�ــ� هللا آل فه�ــ�، دار ال��ــاهج، ال��ــاض: 

1/243.  
  .3/10، وخ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم: 2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال���ن:  )2(
  .334، و58: ص: اب� ال����، الفه�س� )3(
  .61، واب� ال����، الفه�س�: ص: 2/76ال�اوود�، ��قات ال�ف����:  )4(
  ال����ة ال�املة، ال���� ال�عاوني لل�ع�ة، م�قع م��� على ال���ة الع����ت�ة (اإلن��ن�). )5(
�غـا، دار ابـ� ال�اف� جالل الـ�ی� ع�ـ� الـ�ح�� ال�ـ���ي، اإلتقـان فـي علـ�م القـ�آن، تعل�ـ� د. م�ـ�فى دیـ� ال )6(

  .2/165: م1987ه _ 1407ك���، دم��، �/أولى: 
  .1/214ف�اد س����، تار�خ ال��اث الع��ي:  )7(
  م.1994ه _ 1415، 1ال��اب م���ع ب��ق�� د. عام� ح�� ص���، دار ال��ائ� اإلسالم�ة، ب��وت، � )8(
، وع�ـــ� رضـــا 11/318م: 1967_ ه 1388ال�ـــاف� ابـــ� ���ـــ�، ال��ا�ـــة وال�ها�ـــة، دار ابـــ� ���ـــ�، ب�ـــ�وت:  )9(

  .5/57ك�الة، مع�� ال��لف��: 
اإلمام أب� ��� دمحم ب� خ�� ب� ع�� ب� خل�فة األم�� األشـ��لي، فه�سـة ابـ� ال��ـ�، ت�ق�ـ� إبـ�ا��� األب�ـار�،  )10(

  .71دار ال��اب ال����، القاه�ة، ودار ال��اب الل��اني، ب��وت: ص: 
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 .)1()402-��اء ال�ی� ال�ق�سي (ل ،ف�ائل الق�آن .29

-(           �عف� ب� دمحم ب� ال�ع�� ال���غف�� ال��فيل ،ف�ائل الق�آن .30

432()2(. 

 .)3()434-بي ذر ع�� هللا ب� أح�� األن�ار� اله�او� (أل ،ف�ائل الق�آن .31

- (          ب� ص�� األزد� عليبي ال��� دمحم ب� أل ،ف�ائل الق�آن .32

443()4(. 

 .)5()454-ع�� ال�ح�� ب� أح�� ال�از� الع�لي (ل ،الق�آنف�ائل  .33

- (          ب� أح�� ب� دمحم ال�اح��  عليبي ال��� أل ،ف�ائل الق�آن .34

468()6(. 

 .)7()505-بي حام� دمحم ب� دمحم الغ�الي ال��سي (أل ،الق�آنج�اه�  .35

 .)8()550-ح�� ب� مع� ال����ي (أل ،الق�آنشفاء ال��آن في ف�ائل  .36

بي ع�� هللا دمحم ب� أح�� أل الع���، ف�ائل الق�آنال�ر ال���� في  .37

 .)9()567- ال�ع�وف �ال��اب (

بي ع�� هللا دمحم ب� ع�� ال�اح� الغافقي ال�الحي أل ،ف�ائل الق�آن .38

 .)10()619- الغ�نا�ي (

                                                           
  .2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال���ن:  )1(
  .3/1102، وال�ه�ي، ت���ة ال�فا�: 2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال���ن:  )2(
، والــ�ه�ي، تــ���ة ال�فـــا�: 2/1277، وحـــاجي خل�فــة، ��ــف ال��ـــ�ن: 1/366الــ�اوود�، ��قــات ال�ف�ــ���:  )3(

3/1103.  
َمـ� ذهـ�، ، وع�ـ� ال�ـي بـ� ال�ـاد ال���لـي، شـ�رات الـ�ه� فـي أخ�ـار 2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال��ـ�ن:  )4(

  .3/271م: 1976ه _ 1399دار ال����ة، ب��وت، �/ثان�ة: 
  .5/116، وع�� رضا ��الة، مع�� ال��لف��: 4/65خ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم:  )5(
  .2/66، و�اش ���� زادة، مف�اح ال�عادة: 2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال���ن:  )6(
  .�7/247لي، األعالم: ، وخ�� ال�ی� ال�ر 4/10ال���لي، ش�رات ال�ه�:  )7(
أبــ� دمحم ع�ــ� هللا بــ� أســع� بــ� علــي بــ� ســل��ان ال�ــافعي، مــ�آة ال��ــان وع�ــ�ة ال�ق�ــان فــي مع�فــة مــا �ع��ــ� مــ�  )8(

  .3/196م: 1997ه _ 1417ح�ادث ال�مان، ت�ق�� خل�ل م���ر، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �/أولى: 
ة، ع�ا�ـــة دمحم حامـــ� الفقـــي، م��عـــة ال�ـــ�ة ال�����ـــة، القـــاه�ة: ابـــ� رجـــ� ال���لـــي، الـــ�یل علـــى ��قـــات ال��ابلـــ )9(

  .4/191، وخ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم: 1/316م: 1952ه _ 1372
  .6/255، وخ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم: 1/36فه�س ال�����ات ال���رة: ف�اد س��،  )10(
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وأذ�ار الق�آن، ألبي الف�ائل أح�� ب� دمحم ب� ال��ف� ب�  الق�آنل�ائف  .39

 .)1()631- ال���ار ال�از� (

بي ع�� هللا دمحم ب� أل ،الق�آنل��ات األن�ار ونف�ات األزهار في ف�ائل  .40

 .)2()643- ع�� ال�اح� ال��اء ال�ق�سي الغافقي (

� ���ى ب� ش�ف ال�یأبي ز���ا لإلمام  ،ال���ان في آداب ح�لة الق�آن .41

 .)3()676- ( ال��و� 

ع�ِّ ال�ی� ب� ع�� ال�الم ل على ع�د األح�ف اله�ائ�ة، ف�ائل الق�آن .42

 .)4()678- ال�ق�سي (

 

بي الف�اء إس�اع�ل ب� ع�� أل وتار�خ ج�عه و��اب�ه، ف�ائل الق�آن .43

 .)5()774-( اب� ���� ال�م�قيال��ه�ر �

         اإلتقان في ف�ائل الق�آن، ألح�� ب� علي ب� ح�� الع�قالني  .44

)-852()6(. 

           ال����يجالل ال�ی� لإلمام  ،خ�ائل ال�ه� في ف�ائل ال��ر .45

)-911()7(. 

                                                           
  .2/158ال��لف��: ، وع�� رضا ��الة، مع�� 4/197ال�غ�اد�، ه��ة العارف��:  )1(
  .5/223، وع�� رضا ��الة، مع�� ال��لف��: 5/223ال���لي، ش�رات ال�ه�:  )2(
ُ�ع�ُّ ه�ا ال��اب م� أشه� ال��� ال��ققة وال�����ة وال����عة في ع�د مـ� الـ�الد اإلسـالم�ة؛ م�هـا: ��عـة دار  )3(

  ال�وحة، ق��.الف��، دم��، س�ر�ا، و��عة وزارة األوقاف وال��ون اإلسالم�ة في 
  .5/223، وع�� رضا ��الة، مع�� ال��لف��: 5/223ال���لي، ش�رات ال�ه�:  )4(
، وخ�ـــ� الـــ�ی� ال�ر�لـــي، األعــــالم: 1/399ابـــ� ح�ـــ� الع�ـــقالني، الـــ�رر ال�ام�ــــة فـــي أ��ـــان ال��ـــة ال�ام�ــــة:  )5(

دمحم إبـ�ا��� ال��ـا، جـ�ة ، وال��اب ش�ح ل��اب ف�ـائل القـ�آن مـ� صـ��ح ال��ـار�، وهـ� م��ـ�ع ب��ق�ـ� د. 1/318

  و���وت. ��ا أنه ُ��ع ُمل�قًا ب�ف��� اب� ����.
، وهــ� م��ــ�ع �ع�ـ�ان ف�ــائل القـ�آن، ���اجعــة وشـ�ح وتقــ��� ال�ــ�� 26ذ�ـ�ه الف��ــابي فـي ف�ــائل القـ�آن: ص:  )6(

  م.1986ال���لي، ن�� دار وم���ة الهالل، ب��وت، 
��ي، تــ�ر�� الــ�او�، ت�ق�ــ� ع�ــ� ال�هــاب ع�ــ� الل��ــ�، م���ــة جــالل الــ�ی� ع�ــ� الــ�ح�� بــ� أبــي ��ــ� ال�ــ� )7(

، وخ�ـ� الـ�ی� ال�ر�لـي، 2/151اإلتقـان: ال�ـ���ي، ، و 190م: ص: 1959ه _ 1379القاه�ة، م��، �/أولى: 

  .2/20، وع�� رضا ��الة، مع�� ال��لف��: 1/173األعالم: 
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�ال علي ب� سل�ان اله�و� ل �ات،ف�ائل اآلالعالمات ال���ات في  .46

_)1014()1(. 

وال��ر، ل���� ب� ع�� ال���� ال��ني �ات ف�ائل اآلال�رر ال����ة في  .47

 .)2()1189ال��ه�ر �ال��َّان (_

ل���� ز���ا ب� دمحم ���ى ال�ان�هل��  ،ف�ائل الق�آن ال���� .48

_)1982()3(. 

  )4(م�س�عة ف�ائل س�ر وآ�ات الق�آن، ل���� ب� رزق ب� ��ه�ني .49

 .)5(�� ال�ح�� الغ�نا�يلع ،ف�ل الق�آنبه�ة ال�مان في  .50

 .)6(بي ش��لأل ،ف�ائل الق�آن .51

 .)7(بي الع�ار ال�ل��يأل ،ف�ائل الق�آن .52

  

  :��ه ال��ال� ال�الثة ال�ال�ة م�ه��ة ت�ق�� ال�� ال�����،ال���� ال�ال�: 

  ال��ل� األول: وصف ال���ة ال�����ة:

ت��ف� بها وح��ة اع���ت في ت�ق�� ه�ه ال�����ة على ن��ة ف���ة 

، وهي م� ]5عام [م�ام�ع  )3742(ال����ة ال�اه��ة في دم��، ت�� رق�: 

                                                           
م: �1966اســـع، دار م���ــــة ال��ـــاة: ب�ــــ�وت، دمحم بـــ� ع�ــــ� الـــ�ح�� ال�ــــ�او�، ال�ـــ�ء الالمــــع ألهـــل القــــ�ن ال )1(

، ون�� ال�ی� دمحم ب� دمحم الغ��، ال��اكـ� ال�ـائ�ة �أ��ـان ال�ائـة العاشـ�ة، ت�ق�ـ� خل�ـل م��ـ�ر، دار ال��ـ� 4/65

  .1/226م: 1992 -ه 1418ال����رة، القاه�ة، �/أولى: 
، �دمحم 3/445، دار ال��ــاب اإلســالمي: دمحم بــ� علــي ال�ــ��اني، ال�ــ�ر ال�ــالع ���اســ� مــ� �عــ� القــ�ن ال�ــا�ع )2(

أمــ�� بـــ� ف�ـــل هللا بـــ� م�ــ� الـــ�ی� بـــ� دمحم ال���ـــي، خالصــة األثـــ� فـــي أ��ـــان القــ�ن ال�ـــاد� ع�ـــ�، ال���عـــة 

  .3/185ه: 1284ال�ه��ة، القاه�ة: 

  م.1972ونقله إلى الع���ة دمحم واضح رش�� ال��و�. ��ع ن�وة العل�اء (ل�ه��) ال��اب م���ع، ) 3(

  م.1993ال��اب م���ع، ن�� م���ة العل�، ج�ة، ) 4(

ك، واإلمـــام أح�ـــ� بـــ� شـــع�� ال��ـــائي،  2923م��ـــ�� م�جـــ�د فـــي ال��انـــة العامـــة فـــي ال��ـــا� ت�ـــ� رقـــ�: ) 5(

ف�ـــائل القــــ�آن، ت�ق�ــــ� د. فــــاروق ح�ـــادة، دار إح�ــــاء العلــــ�م، ب�ــــ�وت، ودار ال�قافـــة، الــــ�ار ال���ــــاء، �/ثان�ــــة: 

  .29م: ص: 1992ه _ 1413

  .2/20، وال�اوود�، ��قات ال�ف����: 57الفه�س�: ص: ) اب� ال����، 6(

  .2/1277حاجي خل�فة، ��ف ال���ن:  )7(
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، ورقة )34: (���ع ���� ض�� م، م�ام�ع ال��رسة الع���ة ال�ل�قة �ال�اه��ة

�ة في ت�ل�ل ع� م����ات وتقع ال�����ة في (خ��) ورقات، وتأتي ال�ام

، (س�ع) رسائل م����ة، إذ ی�ج� في ال����ع -ك�ا س�أتي ت�ص�فها- ال����ع 

  وهي:

األر�ع�� في اص��اع ال�ع�وف إلى ال��ل���، وق�اء ك�اب األحادی�  .1

 ح�ائج ال�له�ف��، لع�� الع��� ال���ر�.

 ف�او� ال��ی�، الب� ت���ة ال���لي. .2

: (أنا ال��َّان)، وع�: (ق� فا�ع�  .3 س�ال اب� ت���ة ع� ق�ل هللا ع�َّ وجلَّ

 �ع� ال�ار)، الب� ت���ة ال���لي.

 رسالة في ال���ف، ال��لف م�ه�ل. .4

ف�ل ح�لة الق�آن، ل��� ال�ی� دمحم ب� أح�� ال�ق�� ال�افعي ال�ه��  .5

 �الِ��ِّ�.

 خ��ة في ت���خ ال�ف� و��قافها على ع���ها، ال��لف م�ه�ل. .6

  خ��ة ل��� رم�ان. .7

/ب). 31- /ب 27في األوراق: ( (ف�ل ح�لة الق�آن)وتقع م����ة 

) �ل�ة 12() س��ًا، وع�د �ل�ات ال���: 18وع�د األس�� في �ل صف�ة: (

س�. ��ا أنها م��َّفة في فه�س ال����ة ال�اه��ة 14×18تق���ًا، وال�قاس: 

)، و�اه��ة ال��ی� 29وفه�س الع���ة ( - ) 3742دم�� س�ر�ا ب�ق�: (

 -)، وهي م�ج�دة في م��� ج�عة ال�اج� لل�قافة وال��اث في دبي 405(

)، م��َّفة 2394ق�: (اإلمارات الع���ة ال����ة، في م���وف�ل� م��َّر ت�� ال� 

 مع�اد وق� ُ�ِ��� ��� ن��يوهي ن��ة ج��ة، ض�� عل�م الق�آن/ف�ائل. 

  واضح ومق�وء.

أشار ال���� إلى أنها م�ا�ة �ال����ة، ول��ها ال ت�ال ��الة ح��ة.  وق�

 ك�ا أشار إلى أنها ن��ة م� الق�ن ال�اسع اله��� تق�ی�ًا، ول� ی��� اس� ال�اسخ.

  ل����� غ�� م���ة، وال م��َّجة.ك�ا أن أحادی� ا
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وق� ُ��� ال����ع ����� م��لفة، أك��ها مع�ادة م��ع�لة، ول��ها 

مق�وءة، و���ها أك�� م� ناسخ واح� ب�� الق�ن�� ال�ام� وال�اسع م� اله��ة 

  تق�ی�ًا.

وال أن�ى تق��� ش��� ل���� ج�عة ال�اج� لل�قافة وال��اث في دبي _ 

دني ب���ة م��َّرة ع� ه�ه ال�����ة، فله اإلمارات الع���ة ال��� �ة، ال�� زوَّ

�ونه  خ�مة م� جه� م���ر في وللعامل�� ��ه �ل ث�اء وتق�ی�؛ ل�ا ی��ل�نه و���ِّ

  العل� واألمة، وحف� ت�اث العل�اء واألئ�ة.

وق� أح�� ال����ة ال�املة أماك� ت�اج� ه�ا ال����� في ال����ات 

  ال�ال�ة:

الف�: عل�م الق�آن، ع��ان ال�����: ج�ء في ف�ل  58632ال�ق� ال��ل�لي: 

ح�لة الق�آن، اس� ال��لف: دمحم ب� أح�� ب� ع�� ال�ح�� ال��� ال�ق��، تار�خ 

هـ، ال����ة ال�����ة في ال�امعة اإلسالم�ة في 8ه، ق�ن ال�فاة: 750ال�فاة: 

�� ال��� العل�ي في م�ة م�ام�ع. وم�  536/28ال��ی�ة ال���رة رق� ال�ف�: 

م�ام�ع). ال�ق� ال��ل�لي:  3748(ع� ال�اه��ة ب�ق�  311ال���مة رق� ال�ف�: 

، وال����ة ال�����ة في ال��اض، الف�: ح�ی�، ع��ان ال�����: ج�ء 66683

. وال����ة ال�����ة في م�ة ال���مة 2119في ف�ل ح�لة الق�آن، رق� ال�ف�: 

ع�  1466ال�����ات في ال����، رق� ال�ف�: . وم���ة 615/5رق� ال�ف�: 

 4مج  832. وم���ة ال�����ات في ال����، رق� ال�ف�: 5/3742ال�اه��ة 

، وم���ة ال��غ�ات الف�ل��ة، �ق�� ال�����ات 5/3742ع� ال�اه��ة 

، �3661/6ال�امعة اإلسالم�ة في ال��ی�ة ال���رة، رق� ال�ف�: رق�ه في الق�� 

ف�ل��ة في ق�� ال�����ات �����ة ال�امعة اإلسالم�ة، في وم���ة ال��غ�ات ال

فهارس ال���  . نقًال ع�7040/11ال��ی�ة ال���رة، رق� ال�ف�: رق�ه في الق�� 

  واألدلة، خ�انة ال��اث، فه�س م����ات، إص�ار م��� ال�ل� ���ل، ال��اض.
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  ال��ل� ال�اني: م�ه��ة ال��لف في ه�ه ال�سالة:

م ال��لف ل�سا وش�ف تالوته، واس��ه� ال����، ل�ه ب��ان ف�ل الق�آن ق�َّ

ب���ص ع�ی�ة في ب�ان ث�اب وم��لة الق�َّاء، وم�ا ی�خ� عل�ه ت�اوله ل���ص 

ت��اوح م�ًا وج�رًا في درجة ال��ی� ال���� _ وهي م��ودة وض��لة ن���ًا _، 

و�ن �ان ی��ر له ذل� على أنه ی��� في الف�ائل، وحال ���� م� أحادی� 

الف�ائل أنها ض��فة، وق� ن�َّ العل�اء على ج�از الع�ل �ال��ی� ال����، 

إذا �ان م�اره على الف�ائل، وفي م�ال ال��غ�� وال��ه��، �ع��ًا ع� العق��ة 

  .)1(واألح�ام، وله ما �ع��ه

وم�ا ت��ر اإلشارة إل�ه أه��ة ما ت��له ن��ص وروا�ات األحادی� 

ال����ة م� خ�� ون�ر و���ة _؛ ح�ى ال�وا�ات ال���فة م�ها _؛ ل�ا ت���ه م� 

ت�ج�ه وه�� و�رشاد ت����ه ن��ة ال��ة في ه�ه ال�وا�ات ال���فة، _ قلَّ� 

الغال� _، أما م� ول��َّ�ا �ان ال�عف في ال��� _ وه� ه�ه ال���ة أم ���ت _. 

جهة ال��� فإنه ُ�ع�� وُ�َق�َّ� ب�وا�ات أخ�� في ال�اب نف�ه، إال أن �عاِرض 

وه�ا �له مغای� لل��ی� ال��ض�ع، م�ا ال ت�ح ن���ه الى أصًال ال خالف ��ه؛ 

��ال، وه� ال�� ال ت��ز روای�ه، وال الع�ل �ه على اإل�الق، إذ ه�  ال�س�ل 

ل ��ه ول� ��ُل ال����� م� ه�ه الف�ة،  ؛على ل�ان ال��ي  ال���وب، وال��ق�َّ

_ و�ن �ان� ن���ها قل�لة ج�ًا، ال ت��اوز ��عًا _، وق� خ�َّج�ها، ووثَّق� ال����ج 

أص�ًال، وه�ا ال �ق�ح م� ال���ة العل��ة لل�����، إذ ح�� ال���ح م� 

                                                           
  ن�َّ العل�اء على ه�ا ال��از ���و� أر�عة: )1(

أن ���ن ال��ی� في الق��، أو ال�ـ�اع�، أو ف�ـائل األع�ـال، أو ن�ـ� ذلـ� م�ـا ال ی�علـ� ��ـفات  .1

 ��ل عل�ه، وال ب�ف��� الق�آن، وال �األح�ام؛ �ال�الل وال��ام، وغ��ها. هللا، وما ���ز له، وما ���

 أن ���ن ال�عف غ�� ش�ی�، ����ج ب�ل� َم� انف�د �ال��ب، واتُِّه� �ه، وَم� فُ�� غل�ه. .2

 أن ی��رج ت�� أصل مع��ل �ه. .3

 أن ال �ع�ق� ع�� الع�ل �ه ث��ته، بل �ع�ق� االح��ا�.  .4

ان�ــ�: أح�ــ� دمحم شــاك�، ال�اعــ� ال���ــ� شــ�ح اخ��ــار علــ�م ال�ــ�ی� لل�ــاف� ابــ� ���ــ�، دار ال��ــ� 

  .91م: ص: 1951 -ه 1370: 2العل��ة، ب��وت، �
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في ال�وا�ات، وال����، وال��ض�ع، وه�ا شأن ���� م� ال��� ال�ي ���� 

  الف�ائل، م�ا ُأل�� في ��� ال�ف��� وغ��ها م� ال��ونات.

و�ن م� واج� �الب العل� ال��� وال��ق��، واإلشارة إلى ذل�، وال����ه 

    عل�ه.

  ال��ل� ال�ال�: ع�لي في ه�ا ال�����:

 ن��� ال�سالة على ال���ة الف���ة، ث� قابل� ب�� ال����خ واألصل. .1

ال��ق��؛ وق�� ب����� ما ���اج ض��� ال��َّ ���� ق�اع�  .2

 ل�����، مع ال��ان وال�عل�ل في ال�اش�ة.

ض��� ال�� الق�آني م� ال���ف ال���� ب�وا�ة حف� ع� عاص�  .3

 �اس�ع�ال ب�نامج مع��� لل�س� الع��اني للق�آن ال����.

ها، مع ب�ان رت��ها، خ�َّج� األحادی� ال����ة واآلثار ال���فة م� م�انِّ  .4

 العل�اء في أسان��ها، م�ا ورد في غ�� ال������.وأق�ال 

 ع�َّف� �األم��ة واألعالم غ�� ال��ه�ر��. .5

  ش�ح� الغام� م� ال�ف�دات، وذل� �ال�ج�ع إلى ال�عاج� ال�ع���ة. .6

  ي الل�ح���؛ األولى واألخ��ة م�ها.وق� أل�ق� �ال��� ص�رتَ 
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  ص�رة الل�حة األولى م� ال�����
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  ص�رة الل�حة األخ��ة م� ال�����

  

  

  

  

  

  

  حة األخرية من املخطوطلو صورة ال
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  ثان�ًا: ق�� ت�ق�� ال�� ال�����

  /ب] (في) ف�ل ح�لة الق�آن( )27[

شـ�� الـ�ی� دمحم بـ� أح�ـ� ال�قـ�ئ  ت���ج ال��خ اإلمـام العـال� العالمـة ال�ـ�خ

 ال��ــل���، عفــا هللا ع�ــه، وعــ� وال��ــه، وعــ� ج��ــع ال�ــافعي ال�ــه�� �ــالِ��ِّ� 

  آم��

  �سم اهللا الرحمن الرحيم

  و�ه ثق�ي، وعل�ه أت��َّل

  

ـــه ال��ـــ� � الـــ�� ـــا ��فـــ� ��ا�ـــه، وجعل�ـــا مـــ� خ�اّصِ ـــ�َّ عل�� وأح�ا�ـــه،  )1(َم

، وعلَّ�ـه ألصـ�ا�ه. ن��ـ�ه )2(ل عل��ا �أن جعل�ا م�َّ� تـاله �ـاألح�ف الع�ـ�ةتف�َّ و 

ح��ًا ����ًا، ون���ه على ما م�َّ عل��ا �ه، ون�ه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� 

له، شهادة ن�ج� بهـا ال��ـاة مـ� ألـ�� ع�ا�ـه، ون�ـه� أن دمحمًا ع�ـ�ه ورسـ�له، صـلَّى 

  .)3(هللا عل�ه وعلى آله وأص�ا�ه

                                                           
، فاإلمـام مـ� أهـل القـ�آن، وأحـ� القـ�َّاء مـ� �ـاب ال��ـ�ث ب�ع�ـة هللا تعـالى �ـاال�فة هاالت�اف به�ه  )1(

: (إن � قـال: قـال رسـ�ل هللا  ��� ال�� رواه أن� ب� مالـ� ال�ف�ة، ���� ب�ل� إلى ال��ی� ال�

ــ�ه). وقــ� ســ��  ــ� هــ�؟ قــال: هــ� أهــل القــ�آن، أهــل هللا وخاصَّ ــ�� مــ� ال�ــاس، قــال�ا: �ــا رســ�ل هللا َم أهل

  ).2ت����ه في ال�ف�ة: (
نـافع، وابـ� الع�ـ�؛ وت��ـ�� ال�ـ�عة ال��ـ�ات�ة م�هـا؛ وهـي قـ�اءة  ال�ق��د �األح�ف الع��ة القـ�اءات )2(

ك��ــ�، وأبــي ع�ــ�و، وابــ� عــام�، وعاصــ�، وح�ــ�ة، وال��ــائي، ثــ� القــ�اءات الــ�الث ال��ــه�رة ال����ــة 

�اهــل الع�فــان فــي علــ�م للع�ـ�؛ وهــي قــ�اءة أبــي جعفـ�، و�عقــ�ب، وخلــف. دمحم ع�ــ� الع�ــ�� ال�رقـاني، م

  .457_1/499: ، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت، �/ثان�ةالق�آن
هـ�ه ب�اعـة اســ�هالل، وهـي لــ�ن مـ� ألــ�ان ال�الغـة، هـي �ــأن ��ـ�� ال��لــف فـي اب�ــ�اء م�ـ�َّفه، ق�ــل  )3(

ال��وع في ال��ائل ���ارات ت�لُّ على ال��تَّ� عل�ه إج�اًال، وهـي �ـ�ن اب�ـ�اء ال�ـالم م�اسـ�ًا لل�ق�ـ�د، 

، ت�ق�ـ� ال�ع��فـات، ��ـاب ل��جـانيا علي ب� دمحم ب� علـي وتقع ����ًا في دی�اجات ال���. وت��ى أ��ًا: اإلل�اع.

  .63: ص: م1985ه _ 1405إب�ا��� األب�ار�، دار ال��اب الع��ي، ب��وت، �/أولى: 



  
  
  

ي الشھیر الشافعي المقرئ أحمد بن دمحم الدین شمس تألیف" القرآن حملة فضل   )ھـ 750: (سنة المتوفَّى بالِمّزِ

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
56 

ر ع�ــ� ذو� األل�ــاب أنَّ �لــ َ� العلــ� أشــ�ُف صــ�اعة، وأن أمــا �عــ�: فقــ� تقــ�َّ

ــــــــــــــــــــــْن ��اعـــــــــــــــــــــــة. قــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــــــالى:  )1(ت��ــــــــــــــــــــــ�له أســــــــــــــــــــــ�ى أَم�

ْيِل  آنَاَء  َقانٌِت  �ُوَ  ةَ  يَْحَذُر  َوَقاÒًِما َساِجًدا الل� َ�ْعَلمُ  ال�ِذيَن  َ�ْسَتوِي َ�ْل  ُقْل  ۗ َرب��ِ  َرْحَمةَ  َوَيرُْجو اْآلِ�َ

�َما َ�ْعَلُموَن  َال  وَن َوال�ِذيَن  ُ  ۗ إِن
َيا أَي�َ�ا ال�ـِذيَن آَمنُـوا  ، وقال هللا تعـالى:  ) )2أُولُو اْألَْلَباِب  َيَتَذ��

ُحوا �ِ� اْلَمَجـالِِس َفاْفَسـُحوا َ�ْفَسـِح اهللاُ َ�كُـْمۖ� َوإَِذا قِيـَل ا�ُشـزُوا َفا�ُشـزُوا َيرَْفـ ِع اهللاُ ال�ـِذيَن إَِذا قِيَل َ�كُْم َ�َفس�

وأهـ� ذلـ� علـ� ��ـاب هللا . ))3َوال�ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍتۚ� َواهللاُ بَِمـا َ�ْعَملُـوَن َخبِ�ـ�ٌ آَمنُوا ِمنكُْم 

، وأع�ــ� ال�الئــ� )4(/أ] �ف�ــله28تعــالى الــ�� تــ�لَّى هللا ســ��انه وتعــالى حف�ــه [

  . )5(أن �أت�ا ���رة م� م�له

وأخ�ــ� أن ال�ا�ــل ال  .)6(ه َمــ� ُأنــِ�َل عل�ــهوجعــل ذلــ� ت�ــ�ی� ب�هــان إرســالِ 

  .)7(وال م� ب�� ی��ه ،�أت�ه م� خلفه

 ثــ� إن العلــ�م ال��علقــة �ــه ���ــ�ة، وف�ائــ� �ــل علــ� م�هــا غ��ــ�ة، ل�ــ� األهــ�َّ 

ه، وال ���ــل ذلــ� إال �عــ� اإلحا�ــة ��ــا صــحَّ مــ� ِ�ــلفْ  ه، وتقــ���ُ ِ�ــحفْ  أوًال إتقــانُ 

  ق�أ، وعلى أ�ِّ وجه ُی�و�.، لُ�عَل� �أ�ِّ لف� �ُ )8(ِقَ�اءاِتِه، وث�� م� روا�اته

                                                           
ابــ� م��ــ�ر، ل�ــان العــ�ب، دار صــادر، ب�ــ�وت،  .ال�ــ�ق: أضــاء أســ�ىأســ�اه: رفعــه، وال�ــ�ا: ال�ــ�ء ال�ــا�ع. و ) 1(

  .1672ص:  ����:، والف��وزآ�اد�، القام�س ال7/284م: 1994ه _ 1414: �3
  .9س�رة ال�م�، اآل�ة:  )2(
  .11س�رة ال��ادلة، اآل�ة:  )3(

�ا نَْحُن إإشارة إلى ق�له تعالى: )4( ْ�َ  نَز�ْلَنا ن �ا َلُ� َلَحافُِظوَن  الذ�   .9س�رة ال���، اآل�ة:  َوإِن

ِـــ� ُكْنـــُتْم  َوإِْن إشــارة إلـــى ق�لـــه تعـــالى:  )5( ـــٍب  � ـــا َريْ ٍ  َفـــ�ْتُوا َعْبـــِدنَا َع�ـَــٰ�  نَز�ْلَنـــا ِمم� ـــوا ِمْثلـِــ�ِ  ِمـــْن  �ُِســـوَرة ِمـــْن  ُشـــَ�َداَءُكْم  َواْدعُ

ـــــُتْم  إِْن  اهللاِ دُونِ  ـــــادِقِ�َ�  ُكْن ـــــ�ِِن ، وق�لـــــه تعـــــالى: 23ســـــ�رة ال�قـــــ�ة: اآل�ـــــة  َص ـــــْل َل ـــــِت  ُق ـْــــُس  اْجَتَمَع ـــــن�  اْإلِن َـــــٰ�  َواْلجِ َع�

آنِ  َ�َٰذا بِمِْثِل  َي�ْتُوا أَْن  ْ  َال  اْلُ�ْ   .88س�رة اإلس�اء، اآل�ة:  َظ�ِ�ً�الَِبْعٍض  َ�ْعُضُ�ْم  َوَلْو �َاَن  بِمِْثلِ�ِ  تُوَن َي�

ًقا بِاْلَحق�  اْ�ِكَتاَب  َوأَنْزَْلَنا إَِلْيَك  إشارة إلى ق�له تعالى: )6(  أَنْزََل  بَِمابَْ�َنُ�ْم  َفاْحكُْم  َعَلْي�ِ�ۖ  َوُمَ�ْيمًِنا اْ�ِكَتاِب  ِمَن  َيَديْ�ِ  لَِما بَ�َْ�  ُمَصد�

�بِْع  ۖ َوَال  اهللاُ  ا أَ�َْواَء�ُْم  َت� َعًة  ِمْنكُْم  َجَعْلَنا ۚ لِ�ُّلٍ  اْلَحق�  ِمَن  َجاَءَك  َعم� ًة  َلَجَعَلكُْم  اهللاُ َشاَء  ۚ َوَلوْ  َوِمْنَ�اًجا ِ�ْ �ِ�  لَِ�ْبلَُوُكْم  َوَ�ِٰكْن  َواحَِدةً  أُم�

ِ�َ� اْلَخ�َْ�اِت  َفاْس�َبُِقوا ۖ آَتاُكْم  َما ئُكُْم  َجمِيًعا َمرِْجُعكُْم  اهللاِ  ۚ إ   .48س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة:  فِي�ِ َتْخَتلُِفوَن  ُكْنُتْم  بَِما َف�َُنب�

  .42س�رة ف�ل�، اآل�ة:  َحمِيدٍ  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنزِيٌل  ۖ َخْلِف�ِ  َوَال ِمْن  َيَديْ�ِ  ِمْن بَ�ِْ�  اْلَباطِلُ  َي�ْتِي�ِ  ا إشارة إلى ق�له تعالى:  )7(
ف�ـافع م؛ � األئ�ة ال�ـ�عة للقـ�اءات راو�ـان ل�ـل إمـا� عوهي إح�� ��ق الق�اءة، واش�ه مف�دها: روا�ة، ال�وا�ات )8(

وشــ��ة.  لـه راو�ــان؛ ورش وقــال�ن. وأبـ� ع�ــ�و لــه راو�ـان؛ ه�ــا ال��ســي والـ�ور�. وعاصــ� لــه راو�ـان؛ ه�ــا حفــ�

ه�ـا أبـ� ال�ـارث  ه�ا ال��ِّ� وق��ل. وح��ة له راو�ان؛ ه�ا خلف وخالد. وال��ـائي لـه راو�ـان؛ واب� ���� له راو�ان؛

  وال�ور�، واب� عام� له راو�ان؛ ه�ا ه�ام واب� ذ��ان.
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، ل� یـ�ل فـي ع� رس�ل هللا  )1(والق�آن �الم هللا، م�ق�ل إل��ا نقل ال���ات�

ال ُ���ــى، وُ���ــُ� عــ� ألفا�ـه وُ���ق�ــى، وقــ� قــال  ه خلـ�ٌ كـل حــ�� وج�ــل ی�قُلــ

: (ف�ــل �ــالم هللا تعــالى علــى ســائ� ال�ــالم �ف�ــل هللا علــى ســائ� رســ�ل هللا 

  .)2(خلقه)

العـال���، ال��ـ�َّل علـى  ربِّ  هـا علـُ� �ـالمِ ها وأنفعُ هـا وأشـ�فُ العل�م وأرفعُ فأجلُّ 

ل�ان ال�وح األم��. وح�� �ان مع��ًا بلف�ه ومع�اه في ما اخ��ناه، اصـ�فى هللا 

ــــ� ســــ�اها، ف�اَضــــ ــــى َم ــــلها عل ــــه �ائفــــًة ارت�ــــاها، وف�َّ  )3(ْ� أل�ــــ��هال�فــــ� ��ا�

ه عــــ� ال��ــــ�یل وال����ــــ�، ه، ف�ــــان�ْ علــــى ح�اســــ� )4(دواع�هــــا ْت فَّ� ب�راســــ�ه، وتــــ� 

ـــــــوحف�َ     )5(هــــــــــــــــــــإع�اب �هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج ه مـــــــ� ال���ـــــــان وال����ـــــــ�. وأوضـــــــ�ْ� ْ�
  

                                                           
ء على �ال�ع��� الق�آن ال���� ال�ع��� ال�الي: ه� �الم هللا تعالى ال�ع�ـ�، ال��ـ�َّل علـى عل�االت�افق� تع��فات  )1(

ب�اســـ�ة أمـــ�� الـــ�حي ج���ـــل عل�ـــه ال�ـــالم، ال���ـــ�ب فـــي ال��ـــاحف، ال��قـــ�ل إل��ـــا �ـــال��ات�، ال��ع�َّـــ� ، ال��ـــي 

، د. م�ســى 1/20فــي علــ�م القــ�آن:  ب�الوتــه، ال��ــ�وء �الفات�ــة، ال���ــ�م ��ــ�رة ال�ــاس. ال�رقــاني، م�اهــل الع�فــان

  .9م���ة ناص�، القاه�ة: ص:شاه�� الش��، الآللئ ال��ان في عل�م الق�آن، م��عة الف�� ال��ی�، 
: (َمـــ� شـــغله القـــ�آن وذ�ـــ�� عـــ� م�ـــأل�ي قـــال: قـــال رســـ�ل هللا  عــ� أبـــي ســـع��  )2( : �قـــ�ل الـــ�ب عــ�َّ وجـــلَّ

أع���ــه أف�ــل مــا أع�ــي ال�ــائل��، وف�ــل �ــالم هللا علــى ســائ� ال�ــالم �ف�ــل هللا علــى خلقــه). قــال أبــ� ���ــى: 

، ت�ق�ـــ� أح�ـــ� دمحم شـــاك�، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ســـ�� ال��مـــ��ل�ـــامع ال�ـــ��ح وهـــ� هـــ�ا حـــ�ی� ح�ـــ� غ��ـــ�. ا

، وم�ــ�� 2926: رقــ� ال�ــ�ی�: : ��ــاب ف�ــائل القــ�آن، �ــاب مــا جــاء ��ــ� �انــ� قــ�اءة ال��ــي م1990ب�ــ�وت: 

، وع�ــاد 3356رقــ� ال�ــ�ی�:  2/533الــ�ارمي: ��ــاب ف�ــائل القــ�آن، �ــاب ف�ــل �ــالم هللا علــى ســائ� ال�ــالم: 

  .100: ص: 1990إس�اع�ل ب� ���� ال�م�قي، ف�ائل الق�آن، م���ة ال��ا�ة، القاه�ة: ال�ی� أب� الف�اء 
ـــ� فـــي ال��اضـــةراضـــ� األل�ـــ�ة )3( . ابـــ�  .: مـــ� ال�ـــ�و�� وال�ـــ�ر�� وال��هُّ �قـــال: راض ال�هـــَ� ر�اضـــة، أ�: ذ�َّ

  .831، والف��وزآ�اد�، القام�س ال����: ص: 6/263م���ر، ل�ان الع�ب: 
ـ�ت وأك�ـ�ت، مـ� الـ�ف�، ت�ق�ت دواع�هـاصل: (وردت في األ )4( )، وال مع�ـى لهـا، وال�ـ�اب مـا أث��ُّـه. وال�ع�ـى: ر�َّ

�قال: ه� م��اف�ون: أ�: ه� ����، وت�فَّ� عل�ـه: أ�: راعـى ح�ماتـه. ودواعـي الـ�ه�: صـ�وفه. ابـ� م��ـ�ر، ل�ـان 

  . 634، والف��وزآ�اد�، القام�س ال����: ص: 15/250، 5/269الع�ب: 
وج�ه اإلع�اب: ف�ٌّ م��َّ� في عل�م الق�آن، أف�ده �ال����� ُثلٌَّة م� األعـالم؛ ���ِّـي بـ� أبـي �الـ� ال���ـي فـي  )5(

ك�ا�ـــه (ال��ـــ�ل)، والع��ـــ�� فـــي: (إمـــالء مـــا مـــ�َّ �ـــه الـــ�ح��)، وال�ـــ�في، وال�ـــ���، وغ�ـــ�ه� مـــ�ه�. ��ـــا أن ُجـــلَّ 

 فــي ق�لــه: (تعلَّ�ــ�ا أبــي ح�َّــان، وهــ� الــ�� أراد ع�ــ� ال�فاســ�� ال ت�لــ� مــ� ب�ــان وجــ�ه اإلعــ�اب، خاصــة تف�ــ�� 

ك�ـــا تعلَّ�ــ�ا القــ�آن). وال شـــ� أن ف�ائــ�ه جل�لــة؛ أه�هــا: مع�فـــة ال�ع�ــى وت���ــ�ه، وفهـــ�  الل�ــ�، والفــ�ائ�، وال�ــ��،

  ال��اد وت�ض��ه.



  
  
  

ي الشھیر الشافعي المقرئ أحمد بن دمحم الدین شمس تألیف" القرآن حملة فضل   )ھـ 750: (سنة المتوفَّى بالِمّزِ
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رْت )1(هاتِ ــــــــولغ  /ب]28، [)3(� الفــــاذّ ِمــــ )2(ال��ــــ�ات�َ  ��قــــه وروا�اتــــه، و��َّ�ــــْ�  ، وحــــ�َّ

  .)5(م� ال�اذِّ  )4(ال��ه�رَ و 

                                                           
�الغات الق�آن: الق�آن �له ع��ي ����ح اآل�ة:  )1( آنًا أَنْزَْلَناهُ  إِن بِي�ا ُ�ْ . 2، اآل�ة: س�رة ی�سف َلَعل�كُْم َ�ْعقِلُوَن  َ�َ

�ه ال�� قي هوال��اد �اللغات أق�ال؛ م�ها: أنها ال��ع لغات، و�ل�ه ذه� أب� ع��� وثعل�، واخ�اره اب� ع��ة، وص�َّ

��ا�ه ها، وق� ح�� ال�اس�ي في م� س�عة، وال�ق��د بها أف��ُ  الع�ب أك��ُ  في ال�ع�. وُتعقِّ� أن لغاِت 

الع�ب ������؛ أولها: لغة ق���، ث� ه�یل، و��انه، وخ�ع�... وم� غ��  (اإلرشاد في الق�اءات الع��) لغاِت 

الع���ة ث�ان�ة؛ �الف�س، وال�وم، وال���، وال���ة، وال����، وغ��ها، وه� ما ���ى �ال�َع�َّب. واخ�لف األئ�ة في 

ح ال���� أن في الق�آن م� �ل ل�ان، إشارة إلى أن ه�ه األلفا� ال�ع��ة م�ا اتف�  وق�ع ال�ع�َّب في الق�آن، ورجَّ

ف�ها ت�ارد اللغات، ف��ل�� بها الع�ب والف�س وال���ة بلف� واح�، ��ا أن لغة الع�ب م��عة ج�ًا، في إشارة إلى 

تقع ��ه اإلشارة أن ح��ة وق�ع ه�ه األلفا� في الق�آن أْن ح�� عل�م األول�� واآلخ���، وأن�أ �ل شيء، فال ب� أن 

إلى أن�اع اللغات واألل��؛ ل��� إحا��ه ��ل شيء، فاخ��� له م� �ل لغة أع�بها وأخفُّها وأك��ها اس�ع�اًال للع�ب. 

  .429_1/427تقان: ال����ي، اإل
ي م�الـه: مـا اتفقـ� ال�ـ�ق فــ .ال��ـ�ات�: هـ� مـا رواه ج�ـع عـ� ج�ــع ال ���ـ� ت�ا�ـ�ه� علـى ال�ـ�ب، عـ� مــ�له� )2(

نقله ع� ال��عة، وهـ� أعلـى الـ�رجات، والغالـ� فـي القـ�اءات، وهـي القـ�اءات ال�ـ�ع ال��ـ�ات�ة، وهـي �ـل مـا تـ�اف�ت 

 صـــ�ة ال�ـــ��،و  م�افقـــة أحـــ� ال��ـــاحف الع��ان�ـــة، ولـــ� اح��ـــاًال، ف�هـــا ال�ـــ�و� ال�الثـــة للقـــ�اءة ال�ـــ���ة؛ وهـــي:

ة عـ� رت�ـة ال��ـ�ات� ال�ـ��ح إلـى دونهـا مـ� ال��ـه�ر، وم�افقة الع���ة، ول� ب�جه. وم�ى اخ�ـل أحـ�ها ن�لـ� القـ�اء

  أو اآلحاد، أو ُرِف�� �ال��اذ م� الق�اءات. 
ي م�الـه: مـا اتفقـ� ال�ـ�ق فــ .ال��ـ�ات�: هـ� مـا رواه ج�ـع عـ� ج�ــع ال ���ـ� ت�ا�ـ�ه� علـى ال�ـ�ب، عـ� مــ�له� )2(

نقله ع� ال��عة، وهـ� أعلـى الـ�رجات، والغالـ� فـي القـ�اءات، وهـي القـ�اءات ال�ـ�ع ال��ـ�ات�ة، وهـي �ـل مـا تـ�اف�ت 

 صـــ�ة ال�ـــ��،و  م�افقـــة أحـــ� ال��ـــاحف الع��ان�ـــة، ولـــ� اح��ـــاًال، ف�هـــا ال�ـــ�و� ال�الثـــة للقـــ�اءة ال�ـــ���ة؛ وهـــي:

ة عـ� رت�ـة ال��ـ�ات� ال�ـ��ح إلـى دونهـا مـ� ال��ـه�ر، وم�افقة الع���ة، ول� ب�جه. وم�ى اخ�ـل أحـ�ها ن�لـ� القـ�اء

  أو اآلحاد، أو ُرِف�� �ال��اذ م� الق�اءات. 
: أ� اآلحـاد. والفـ�د: ال�احـ�، و��لـ� علـى ال�جـل إذا شـ�َّ عـ� أصـ�ا�ه، و�قـي فـ�دًا، و�قابلـه ال��ـ�ات�، وهـ� الفاذ )3(

. وال�ق��د �الفـاذ ه�ـا قـ�اءة اآلحـاد، وهـي: مـا 11/144نقل ال��� ع� ���� ج�اعة. اب� م���ر، ل�ان الع�ب: 

���ر. وهــ�ا ال�ــ�ع ال ُ�قــ�أ �ــه، وال ُی�ع�َّــ� ��ــه، وال صــحَّ ســ��ه، وخــالف ال�ســ� أو الع���ــة، أو لــ� ��ــ�ه� االشــ�هار ال�ــ

ـــه تعـــالى:  ـــاده. وم�الـــه: (مـــ� أنَف�ـــ��) �فـــ�ح الفـــاء فـــي ق�ل َعزِيـــزٌ َعَلْيـــ�ِ  أَْ�ُفِســـكُْم  ِمـــْن  َرُســـوٌل  َجـــاَءُكْم  َقـــْد  ��ـــ� اع�ق

ْم  َما يٌص  َعنِت� ٍف  ، وق�اءة: 128ة: س�رة ال���ة، اآل� َرحِيٌم  َرُءوٌف  بِاْلُمْؤِمنِ�َ�  َعَلْيكُْم  َ�ِ ِك�ِ�َ� َع�َٰ� َرْ�َ ّيٍ حَِسـاٍن  ُخْ�ٍ  ُمت�  َوَعـْبَ�ِ

  .  2/242. ال����ي، اإلتقان: 76س�رة ال�ح��، اآل�ة: 
ال��ه�ر م� الق�اءات: ه� ما صحَّ س��ه، ول� ی�لـغ درجـة ال�ـ�ات�، ووافـ� ال�سـ� أو الع���ـة، واشـ�ه� ع�ـ� القـ�اء  )4(

وخلـف.  �عقـ�ب، م� القـ�اء وهـ� ابـ� جعفـ�، ةو�ق�أ �ه وه�ه الق�اءات ت�� ثالثفل� �عّ�وه م� الغل� وال م� ال��وذ، 

ه �عـ� الـ�واة عـ�ه� دون الـ�ع�، وأم�لـة ذلـ� ���ـ�ة فـي َفـْ�ِش وم�اله: ما اخ�لف� ال��ق في نقله ع� ال��عة؛ ف�وا 

  .2/241ال��وف؛ �أن �ق�أ (تعل��ن) في م�ضع �ق�ؤه غ��ه (�عل��ن). ال����ي، اإلتقان: 
ال�ــاذ مــ� القــ�اءات: هــي قــ�اءات ال�ــا�ع��؛ �ــاألع��، و���ــى بــ� وثَّــاب، وابــ� ج��ــ�، ون�ــ�ه�، م�ــا لــ� ��ــحَّ  )5(

ـــْوَم �ـــ��فع: (خَلَفـــ�) �فـــ�ح الفـــاء فـــي ق�لـــه تعـــالى: ســـ��ه؛ �قـــ�اءة ابـــ� ال ـــَك  اْلَي ي ـــَدنَِك  نَُنج� ـــوَن  بَِب ـــَك  لَِمـــْن  لَِتكُ ـــًة  َخْلَف ۚ  آَي
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قــــْ�   ــــ�� م�فــــاه وف�َّ ــــوُم�ْ  )1(ب ــــ، ومُ )2(هْ َغِ� ــــ�َّ فَ ومُ  )3(ه�قَِّق ــــ�ْت )4(هْ ِ� ــــ��  ، وم�َّ ب

ــــــ )5(هاخ�الِســــــ ْت )8(هو�شــــــ�امِ  )7(وَرْوِمــــــه ،)6(هو�ت�اِم مــــــ�اه� ال�ــــــاع���،  ، فان�ــــــ�َّ

                                                                                                                                           

) ��ـ�غة ال�اضـي ونْ�ـ� َمَلـَك يـوَم الـدين ، وقـ�اءة: (92سـ�رة یـ�ن�، اآل�ـة:  َلَغـافِلُوَن  آَياتَِنـا َعْن  الن�اِس  ِمَن  َكثِ�ً�ا َوإِن� 

  .1/301ال�رقاني، م�اهل الع�فان في عل�م الق�آن:  ) ب��ائه لل�فع�ل.ُ�عَبدإياَك ی�َم، و(
إلخفــاء: هــ� حــال بــ�� اإل�هــار واإلدغــام، وهــ� ال��ــ� ��ــ�ف ســاك� عــاٍر مــ� ال��ــ�ی� بــ�� صــفَ�ي اإل�هــار ا )1(

أبـــ� ال��ـــ� دمحم بـــ� دمحم ال�ـــ�ر�، ال��ـــ� فـــي القـــ�اءات الع�ـــ�، تقـــ���: علـــي ال�ـــ�اع،  .واإلدغـــام، مـــع �قـــاء الغ�ـــة

، وعلــي هللا بــ� علــي أبــ� 2/21م: 1998 -ه 1418: 1ت�ــ��ج: ز���ــا ع��ــ�ات، دار ال��ــ� العل��ــة، ب�ــ�وت، �

ــــ� ال����ــــ� ب�وا�ــــة حفــــ� عــــ� عاصــــ�، دار ال�فــــاء، ال���ــــ�رة، �  -ه 1419: 1ال�فــــا، القــــ�ل ال�ــــ�ی� فــــي عل

  .64م: ص: 1998
أبـ� ال�فـا، القـ�ل ال�ـ�ی�  .: إدخال ال��ف ال�اك� �ال��ف ال���ـ�ك، ���ـ� ��ـ��ان ح�فـًا واحـ�ًا م�ـ�داً مادغاإل )2(

  .56في عل� ال�����، أب� ال�فا: ص: 
ابــ� ال�ــ�ر�، ال��ــ� فــي  .: مــ� ال�قــة، وهــ� ضــ� ال�ــ��، وهــ� ��ــارة عــ� إن�ــاف ذات ال�ــ�ف ون��لــه��ــ�ق�ال )3(

  .2/68ات الع��،: الق�اء
وح�وفـه  .: م� الف�امة، وهي الع��ة وال���ة، وه� ��ارة ع� ر�� ال�ـ�ف وت�ـ���ه، وامـ�الء الفـ� ��ـ�اه ��ف��ال )4(

  .2/68س�عة، م���عة في ق�ل�: (س�� ف��ه ش��). اب� ال��ر�، ال��� في الق�اءات الع��: 
ع �ه أّن ال���ة قـ� ذه�ـ� ب���ـا هـي �املـة فـي الـ�زن. ه� اإلس�اع ب��� ال���ة إس�اعا ���� ال�اماالخ�الس:  )5(

وال��ف ال���ل� ح���ه ���ع اللف� �ه ���� ��� ال�امع أّن ح���ه ق� ذه�� م� اللف� ل�ـ�ة اإلسـ�اع، فـي حـ�� 

. تـاج الـ�ی� و�قـال ن�ـ� الـ�ی�، أبـ� دمحم ع�ـ� هللا بـ� ع�ـ� أنها �املة في ال�زن، تامة فـي ال���قـة، إال أنهـا لـ� ت��ـ�

 ال�قــ��، ال��ــ� فــي القــ�اءات الع�ــ�، ت�ق�ــ�: د. خالــ� ال��ــه�اني، ن�ــ� م���ــة ال�قافــة ال�ی��ــة، 
ّ
ال�ــ�م� ال�اســ�ي

ال��ـ� ��ع�ـ� ال���ـة، و�قـّ�ر ب�ل��هـا. و��ف��ـه أن ��ـ�ع القـار� حـال ال��ـ�  و�ع�ف أ��ـًا �أنـه: .1/220القاه�ة: 

ح�ــى یــ�ه� شــيء م�هــا، علــى أن ��ــ�ن ال�ابــ� م�هــا أك�ــ� مــ� الــ�اه�. دمحم أح�ــ� مفلــح الق�ــاة، أح�ــ�  �ال���ــة؛

  م.2001 -هـ 1422خال� ش���، دمحم خال� م���ر مق�مات في عل� الق�اءات، دار ع�ار، ع�ان: 
ءات، ت�ق�ــ�: : ضـ� االخـ�الس، شـ�� الـ�ی� أبـ� ال��ـ� ابـ� ال�ـ�ر�، شـ�ح ���ـة ال��ـ� فـي القـ�اإت�ـام ال���ـة )6(

م. وع�� الف�اح ب� ع�ـ� الغ�ـي بـ� 2000هـ _ 1420ال��خ أن� مه�ة، ن�� دار ال��� العل��ة، ب��وت، �/ثان�ة، 

 -هـــ 1412دمحم القاضـي، الــ�افي فــي شــ�ح ال�ــا���ة فــي القــ�اءات ال�ـ�ع، ن�ــ� م���ــة ال�ــ�اد� لل��ز�ــع، �/را�عــة، 

�الــة ال�ــ�ت بهــا أك�ــ� مــ� ه��ــة اإلك�ــال؛ ح�ــى ال یــ�د� ��ــال وزنهــا، وعــ�م إم. وح��قــة إت�ــام ال���ــة 1992

ال���ات، ف���ل� األلف م� إش�اع الف��ة، و�ـ�ا الـ�او مـ� إشـ�اع ال�ـ�ة، و�ـ�ا  إش�اعها إلى ت�لُّ� ح�وف زائ�ة ���ِّ 

  ع ع�ه.في الق�اءة، ی��غي ال��رُّ  ه ل��ٌ ال�اء م� إش�اع ال���، وج��عُ 
ْوم: (ال��ــ� بــ�ع� ال���ــة، أو ت�ــ��� ال�ــ�ت �ال���ــة؛ )7( ح��ــة  ح�ــى یــ�ه� مع��هــا)، وهــ� إضــعافُ  الــ�َّ

ٍ  ص�تٍ  ال��ف ال��ق�ف عل�ه (ال�� وال��� فق�)، و��قاءُ 
ّ
ع�ـ� هللا بـ� ع�ـ� ال�ـ�م� بـ� ��اسـة ال�ـ�ع.  كُ رَ �ْ ُیـ خفي

ال�ج�ـــه ال�اســـ�ي، ال��ـــ� فـــي القـــ�اءات الع�ـــ�، ت�ق�ـــ�: ه�ـــاء ال���ـــي، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب�ـــ�وت، �/أولـــى: 

  .2/90، واب� ال��ر�، ال��� في الق�اءات الع��: 99م: ص: 1998 -ه 1419
ن اإلشـ�ام: (اإلشــارة إلـى ال���ــة مـ� غ�ــ� ت�ـ���)، وهــ� ضـ� ال�ــف��� ��ـ� ی��ــ� ال��ـ� ��ــ�ة، إشـارة إلــى أ )8(

أو  ال���ـــة ال���وفـــة ضـــ�ة، �عـــ� إســـ�ان ال�ـــ�ف ال��قـــ�ف عل�ـــه (ال�ـــ�ة فقـــ�)، مـــ� غ�ـــ� أن ��هـــ� لـــ�ل� أثـــ�
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ْت  ــــــــ واســــــــ�دَّ ــــــــه ســــــــ��انه وتعــــــــالى:  �َ وجــــــــ�ه ال�ائ�ــــــــ��، و�َه ــــــــا ِســــــــ�ُّ ق�ل � إِن

ْ�َ  نَز�ْلَنا نَْحُن  �ا َل�ُ َلَحافُِظوَن  الذ�   .) )1َوإِن

ــل هللا تعــالى ��ف�ــه، َخــ�َّ �ــه َمــ� شــاء ِمــ� َبِ��َّ�ــه، وأورثــه َمــ� اصــ�فاه  فل�ــا ت�فَّ

ــــا ثـُـــم� ِمــــ� خل�ق�ــــه، قــــال هللا تعــــالى:  ــــِذيَن  اْ�ِكَتــــاَب  أَْوَرثَْن ـَـــا ِمــــْن  اْصــــَطَفْ�َنا ال�  ۖ عَِبادِن

  .))2بِ��ُ اْ�كَ  اْلَفْضلُ  �ُوَ  َذٰلَِك  ۚ اهللاِ بِ�ِذْنِ  بِاْلَخ�َْ�اِت  َسابٌِق  َوِمْنُ�ْم   ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُ�ْم  لَِنْفِس�ِ   َظالٌِم  َفمِْنُ�ْم 

���� له أق�امًا ال ی�ون االش�غال في غ�ـ�ه  )3(فال ب�َّ في �ل ع�� وآن، أن

  ف�صة. 

 نِ�ل، �ان ال�َ��َُّل عل�ه أف�ـَل ن�ـيأُ  )4(��ابٍ  ول�ا �ان الق�آن الع��� أف�لَ 

، )5(ُأرِسل، و�انـ� أمَّ�ُـه مـ� العـ�ب والع�ـ�، أف�ـَل أمـٍة ُأخ�جـ� لل�ـاس مـ� األمـ�

وق�َّاؤه ومق�ءوه أف�َل ه�ه الِ�لَّة، ��ا ُرو� عـ�  )6(و�ان� حَ�َلُ�ه أش�َف ه�ه األمَّة

  . )7(: (خ���� م� تعلَّ� الق�آن وعلَّ�ه)قال رس�ل هللا  ع��ان ب� عفان 

                                                                                                                                           

ْوم خاصـــة وســـائ� أح�ـــام ال����ـــ� عامـــة  صـــ�ت، ی�ر�ـــه ال��ـــ�� دون األع�ـــى. وُ��َخـــ� االخـــ�الس واإلشـــ�ام والـــ�َّ

ل��ـــ� فـــي ، وابــ� ال�ـــ�ر�، ا99ع�ـــ�: ص: �ــال�لقِّي وال��ـــافهة مـــ� أفــ�اه القـــ�َّاء. ال�اســـ�ي، ال��ـــ� فــي القـــ�اءات ال

  .2/90: الق�اءات الع��
  .9س�رة ال���، اآل�ة:  )1(
  .32س�رة فا��، اآل�ة:  )2(
وردت ال��ــــارة فــــي األصــــل م�صــــ�لة غ�ــــ� م�ــــ��لة، وهــــي ت���ــــل إحــــ�� قــــ�اءت��: (وأوان)، أو: (وآن، أن).  )3(

  واألق�ب لل��اب ��ا أث��ُّها: (وآن، أن..).
  .���: (ك�ا�ًا)، وه� خ�أ، وال��اب ما أث��ُّه، على أنها م�اف إل�ه م��ور �ال���ةوردت في أصل ال�� )4(

ةٍ  َخ�ْ�َ  ُكْنُتْم  في إشارة إلى ق�له تعالى:  )5( َجْت  أُم� ۗ  بِاهللاِ َوتُْؤِمنُوَن  اْلُمْنَ�ِ  َعِن  َوَتْنَ�ْوَن  بِاْلَمْعرُوِف  َت�ُْمرُوَن  لِلن�اِس  أُْ�ِ

  .110 س�رة آل ع��ان، اآل�ة: اْلَفاِسُقوَن  َوأَْك�َ�ُ�ُُم  اْلُمْؤِمنُوَن  َلُ�ْمۚ� ِمْنُ�ُم  َخ�ًْ�ا َل�َاَن  اْ�ِكَتاِب  أَ�ْلُ  آَمَن  َوَلوْ 
  .)27( : (أش�اف أم�ي ح�لة الق�آن)، وس�أتي ال��ی� مع ت����ه في ال�ف�ة:في إشارة إلى ق�له  )6(
اإلمــام دمحم بــ� إســ�اع�ل ال��ــار�، صــ��ح ال��ــار�، ال����ــة الع�ــ��ة، صــ��ا، أخ�جــه ال��ــار� فــي صــ���ه:  )7(

، ��5027اب: ف�ائل الق�آن، �ـاب: خ�ـ��� َمـ� تعلَّـ� القـ�آن وعلَّ�ـه، رقـ� ال�ـ�ی�:  م.2004ه _ 1424ب��وت: 

��ي ال�ی� ع�ـ� ال���ـ�، دار إح�ـاء ال�ـ�اث وأب� داود سل��ان ب� األشع� ال����اني، س�� أبي داود، ت�ق�� دمحم م

وال��مــ�� فــي ال�ــ��:  ،1452م: ��ــاب: ال�ــالة، �ــاب: فــي ثــ�اب القــ�آن، رقــ� ال�ــ�ی�: 1990الع��ــي، ب�ــ�وت: 

وابـ� ماجـه فـي ال�ـ��: ال�ق�مـة، �ـاب ، 2909 ك�اب في ث�اب الق�آن، �اب ما جاء في تعل�� الق�آن، رقـ� ال�ـ�ی�:

  .3337رق� ال��ی�: ، وال�ارمي في ال����: �211ه، رق� ال��ی�: � الق�آن وعلَّ ف�ل م� تعلّ 
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فـ�اك الـ�� أقعـ�ني  :ل�ـا رو� هـ�ا ال�ـ�ی� )1(الُ�ـل�يقال أبـ� ع�ـ� الـ�ح�� 

هــ�ا ال�قعــ�، ��ــ�� إلــى ��نــه جال�ــًا �ال��ــ�� ال�ــامع �ال��فــة، ُ�قــِ�� القــ�آن مــع 

، و�ـ�ل� )2(جاللة ق�ره، و���ة عل�ه، وعل�ه قـ�أ ال��ـ� وال��ـ�� رضـي هللا ع�ه�ـا

  كان ال�لف ال �ع�ل�ن �إق�اء الق�آن ش��ًا. 

إل�ـ�، أو الـ��  /أ] أحـ�ُّ 29عـ� ال�جـل الـ�� �غـ�و [ )3(س�ل سـ��ان ال�ـ�ر� 

ــــ�َ  ــــالقــــ�آن؟ فقــــال: �َ  أُ �َ ْق ــــ� القــــ�آن  القــــ�آن، ألن ال��ــــي  أُ �َ ْق قــــال: (خ�ــــ��� مــــ� تعلَّ

  . )4(وعلَّ�ه)

: �قــ�ل هللا عــ�َّ وجـــلَّ قـــال رســ�ل هللا  ورو� عــ� أبــي ســع�� ال�ــ�ر� 

  .)5(ي ال�ائل��)ما أُع�ِ  ه أف�لَ (َم� شغله الق�آن ع� ذ��� وم�أل�ي أع���ُ 

  

  

                                                           
ع�� هللا ب� ح��� ب� ر��عة ال�ـل�ي ال�ـ��� مقـ�� ال��فـة، ألب�ـه صـ��ة، و�ل�ـه ان�هـ� القـ�اءة أب� ع�� ال�ح��  )1(

، وع�ـه أخـ�ها ع�ضـًا عاصـ� وع�ـاء 
ّ
ت����ًا وض��ًا، أخ� الق�اءة ع�ضًا ع� ع��ان وعلي واب� م�ع�د وز�ـ� وُأبـي

قـال الع�لـي: �ـ�في هــ.  94سـ�ة وال��� وال���� وآخ�ون. �لَّ ُ�قِ�� أر�ع�� س�ة م� زم� ع��ـان إلـى أن تـ�في 

ـــ�ی� الـــ�ه�ي، تـــ���ة ال�فـــا�، ن�ـــ� م��عـــة م�لـــ� دائـــ�ة  تـــا�عي ثقـــة، وقـــال ال��ـــائي: ثقـــة. أبـــ� ع�ـــ� هللا شـــ�� ال

، وشـ�� الـ�ی� أبـ� ال��ـ� دمحم بـ� دمحم ال�ـ�ر�، غا�ـة 1/58م: 1970ه _1390ال�عارف الع��ان�ة، ح�ـ�ر آ�ـاد: 

: م1982 -ه 1402: 3ج. ب�ج���اســ�، دار ال��ــ� العل��ــة، ب�ــ�وت، �ال�ها�ــة فــي ��قــات القــ�اء، ع�ــي ب��ــ�ه 

1/414.  
  .1/414اب� ال��ر�، غا�ة ال�ها�ة:  )2(
هــ، ون�ـأ ف�هـا، وهـ� 97أب� ع�� هللا س��ان ب� سع�� ب� م��وق ب� ح��� ال��ر� ال��في، ول� في ال��فـة سـ�ة  )3(

ال�ــ�م��� فــي ال�ــ�ی�. اشــ�ه� م���ــه  وال�هــ� وال�قــ��، وأم�ــ�َ  ه فــي العلــ�زماِنــ أهــلِ  �َ مــ� تــا�عي ال�ــا�ع��، و�ــان ســ�ِّ 

الفقهــي مــ�ة ثــ� انقــ�ض، رفــ� �لــ� ال���ــ�ر ت�لّ�ــه ق�ــاء ال��فــة، وان�قــل إلــى ال��ــ�ة م��ار�ــًا، ومــات ف�هــا ســ�ة 

مــ� ���ــه: ال�ــامع ال���ــ�،  هـــ. اشــ�ه� ��ــ�ة ال�فــ�، قــال عــ� نف�ــه: مــا اســ��دع� قل�ــي شــ��ًا قــ�ُّ ف�ــان�ي.161

، 85، وابــ� ال�ــ���، الفه�ســ�: ص: 1/195امع ال�ــغ��، والفــ�ائ�. ان�ــ�: الــ�اوود�، ��قــات ال�ف�ــ���: وال�ــ

: 3أبــ� ن�ــ�� أح�ــ� بــ� ع�ــ� هللا األصــ�هاني، حل�ــة األول�ــاء، و��قــات األصــ��اء، دار ال��ــاب الع��ــي، ب�ــ�وت، �و 

  .3/104: خ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم، و 6/356: م1980ه _1400
  .����ه في ال�ف�ة ال�ا�قةس�� ت )4(
: (مـــ� شـــغله القـــ�آن وذ�ـــ�� عـــ� م�ـــأل�ي  �قـــ�ل الـــ�بُّ  :قـــال رســـ�ل هللا  :قـــال عــ� أبـــي ســـع��  )5( عــ�َّ وجـــلَّ

أع���ــه أف�ــل مــا أع�ــي ال�ــائل��، وف�ــل �ــالم هللا علــى ســائ� ال�ــالم �ف�ــل هللا علــى خلقــه). قــال أبــ� ���ــى: 

: رقــ� هــ�ا حــ�ی� ح�ــ� غ��ــ�. ســ�� ال��مــ��: ��ــاب ف�ــائل القــ�آن، �ــاب مــا جــاء ��ــ� �انــ� قــ�اءة ال��ــي 

  .2926ال��ی�: 
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، )1(القـ�آن) ال��ادة ق�اءةُ  أنه قال: (أف�لُ  ع� ال��ي  وع� أبي ه���ة 

  .)2(الق�آن) ��ادة أم�ي ق�اءةُ  وفي روا�ة: (أف�لُ 

أنــه قــال: (اتلــ�ا القــ�آن، فــإن هللا تعــالى  عــ� ال��ــي  وعــ� ابــ� م�ــع�د 

ح��ات، أما إني ال أق�ل: ال� ح�ف، ول�ـ�  � على تالوته ��ل ح�ف ع��َ كُ �ُ �أجُ 

  .)3(ألف ع��، والم ع��، وم�� ع��)

: (إن � ع�َّ وجلَّ أهل�� م� ال�ـاس، قـال�ا: قال رس�ل هللا  وع� أن� 

ُ�ه)   .)4(وَم� ه� �ا رس�ل هللا؟ قال: أهل الق�آن ه� أهل هللا وخاصَّ

ب�ـ� مـ� ب�ـ�ت : (مـا اج��ـع قـ�م فـي قـال رسـ�ل هللا  وع� أبي ه���ة 

هللا ع�َّ وجلَّ ی�ل�ن الق�آن، و���ارس�نه ب��ه�، إال ن�لـ� علـ�ه� ال�ـ���ة، وغ�ـ��ه� 

  . )5(ال�ح�ة، وحفَّ�ه� ال�الئ�ة، وذ��ه� هللا في َم� ع��ه)

                                                           
، وأب� الف�ل الـ�از� فـي ف�ـائل �4/466 ن��� في ف�ائل الق�آن، وال����� في إت�اف ال�ادة ال��ق��: رواه أب )1(

عـالء الـ�ی� علـي ال��قـي بـ� ح�ـام الـ�ی� اله�ـ�� ال��هـان .  ، وال���� في اإل�انة عـ� أنـ�116الق�آن: ص: 

، رقــ�: 1/511: م1979ه _ 1399فــ�ر�، ��ــ� الع�ــال، فــي ســ�� األقــ�ال واألفعــال، م�س�ــة ال�ســالة، ب�ــ�وت: 

2263.  
أبــ� ع�ــ� هللا دمحم ال��ــ�� ال��مــ��، .  أخ�جــه ال��ــ�� ال��مــ�� فــي نــ�ادر األصــ�ل، عــ� ��ــادة بــ� ال�ــام� )2(

ـــ�وت:  ال��هـــان فـــ�ر�، ��ـــ� ، و 334 ص:م.1972نـــ�ادر األصـــ�ل فـــي مع�فـــة أحادیـــ� ال�ســـ�ل، دار صـــادر، ب�

  .2265، رق�: 1/511الع�ال: 
، وذ�ـ�ه الف��ـابي فـي 3315مي في م���ه: ��اب: ف�ائل الق�آن، �اب: ف�ل َم� ق�أ الق�آن، رق�: أخ�جه ال�ار  )3(

، بلفـ�: (تعلَّ�ـ�ا القـ�آن واتلـ�ه، فـإن.. ال أقـ�ل الـ�، ول�ـ� فـي ألـف والم ومـ��) 63، رقـ�: 169ف�ـائل القـ�آن: ص: 

لفـ�: (تعلَّ�ـ�ا القـ�آن واتلـ�ه، فـإن هللا ب 58، رقـ�: 46ال��ی�. وأخ�جه اب� ال���� في ��ا�ه ف�ائل الق�آن: ص: 

  .جاز��� على تالوته..) ال��ی�
  .)19)، واإلشارة إل�ه أ��ًا في ال�ف�ة: (2س�� ت����ه في ال�ف�ة: ( )4(
� � هللا ع�ـه ���ـة ِمـ� عـ� مـ�م� ���ـة مـ� �ـ�ب الـ�ن�ا، نفَّـ� نفَّ مَ ( قال رس�ل هللا  :قال ع� أبي ه���ة  )5(

ـ� ��َّ ومَ  ،ك�ب ی�م ال��امة ، سـ��ه هللا فـي الـ�ن�ا � سـ�� م�ـل�اً وَمـ ،� هللا عل�ـه فـي الـ�ن�ا واآلخـ�ة� علـى مع�ـ�، ��َّ

ل هللا لــه �ــه ، ســهَّ یلــ��� ��ــه عل�ــاً  � ســل� ���قــاً وَمــ ،�هللا فــي عــ�ن الع�ــ�، مــا �ــان الع�ــ� فــي عــ�ن أخ�ــه ،واآلخــ�ة

��ــاب هللا، و���ارســ�نه ب�ــ�ه�، إال ن�لــ� علــ�ه�  ومــا اج��ــع قــ�م فــي ب�ــ� مــ� ب�ــ�ت هللا، ی�لــ�ن  ،إلــى ال��ــة ���قــاً 

ــ ،وغ�ــ��ه� ال�ح�ــة ،ال�ــ���ة ــوَمــ ،� ع�ــ�هوذ�ــ�ه� هللا �ــ��َ  ،�ه� ال�الئ�ــةوحفَّ ــه، لــ� ُ��ــ�ع �ــه ن�ــ�ه). � ��َّ أ �ــه ع�ل

اإلمـــام م�ـــل� بـــ� ال��ـــاج الق�ـــ��� ال���ـــاب�ر�، صـــ��ح م�ـــل�، م��ـــ�رات دمحم علـــي أخ�جـــه م�ـــل� فـــي صـــ���ه: 

��اب: ال��� والـ�عاء وال���ـة واالسـ�غفار، �ـاب:  م.2001ه _ 1421: 1ال��� العل��ة، ب��وت، �ب���ن، دار 

  .2699ف�ل االج��اع على تالوة الق�آن وعلى ال���، رق� ال��ی�: 



  
  
  

 العُلَبِي  الحموي عدنان    
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: (إذا �ـان یـ�م ال��امـة قـال ال��ـي  /ب]: ]29وقال أب� سـع�� ال�ـ�ر� 

ب�ــ�ر، ع�ــ� �ــل م��ــ� ناقــة مــ� نــ�ق ال��ــة، ثــ�  ُوِضــَعْ� م�ــابُ� مــ� نــ�ر م��ــ�مة

؟ أجل��ه على ه�ه ال��اب�، فـال روع  ی�اد� م�اٍد أی� َم� ح�ل ��اب هللا ع�َّ وجلَّ

ل�ـ�، وال حـ�ن علــ���، ثـ� �فــ�غ هللا ت�ـارك وتعــالى م�ـا ب��ــه و�ـ�� ال��ــاد، فـإذا فــ�غ 

  .)2(�ة)، وُرِفع�ا إلى ال�)1(��ُ م� ح�اب ال�ل� ُحِ�ل�ا على تل� اَألیْ 

وقــال ع�ــ� هللا بــ� ع�ــ�و بــ� العــاص رضــي هللا ع�ه�ــا: (َمــ� ج�ــع القــ�آن، 

ـــ�حَ  )3(فقـــ� ح�ـــل أمـــ�ًا ع���ـــًا، لقـــ� ُأدِرجـــ�  )4(ىال��ـــ�ة بـــ�� ����ـــه، غ�ـــ� أنـــه ال ُی

  .)5(إل�ه)

وقال ال��� ال����: (َم� تال آ�ة م� ��اب هللا تعالى، �ان� له ن�رًا یـ�م 

  .)6(ال��امة)

  .)1(ب� ��اض: (حامل الق�آن حامل را�ة اإلسالم) )7(وقال الف��ل

                                                           
الف��وزآ�ــاد�،  ناقــة. :مفــ�دهت��ــ��، و  ج�ــع)، وهــ� ��ــاألیوردت فــي األصــل: (األن�ــ�)، وهــ� خ�ــأ، وصــ�ا�ه: ( )1(

  . ���1196: القام�س ال�
، وذ�ــ� ق���ــًا 160ذ�ــ�ه الــ�از� فــي ف�ــائل القــ�آن، وذ�ــ� م�ققــه أن ال�ــ�ی� ال ��ــح، و�ســ�اده م�ــ�وك. ص:  )2(

مـ� هـ�ه ال�وا�ـة ابـ� ال�ــ�ز� فـي ال��ضـ�عات، عـ� أبــي سـع�� ال�ـ�ر�، ول�ـ� فــي ب�ـان رت�ـة ال�ـ�ذن��، ال القــ�اء، 

ال ال���ــ�: هــ� ضــ��� ســيء ال�ــال، وقــال الــ�ارق��ي وال�ــ�ی� م�ضــ�ع، ل�فــ�ُّد إســ�اع�ل بــ� ���ــى ال���ــي، قــ

أبـ� الفـ�ج ع�ـ� الـ�ح�� بـ� علـي بـ� ال�ـ�ز�، ال��ضـ�عات، ت�ق�ـ� د. م��ـ�د أح�ـ� ال���ـ�ة،  ��ه: �ّ�اب م��وك.

  .3/72م: 2002 -ه 1423: 1م�س�ة ال��اء، أب� ��ي، �
    .5/238اإلدراج: َلفُّ ال�يء في ال�يء و��ُ�ه. اب� م���ر، ل�ان الع�ب:  )3(
  .وردت في األصل: (ی�حي)، وه� خ�أ، وص�ا�ه ما أث��ُّه )4(
رواه  .وت���ـه: (وال ی��غـي ل�امـل القـ�آن أن ��ـ� مـع َمـ� ��ــ�، وال ��هـل مـع َمـ� ��هـل، ألن القـ�آن فـي ج�فــه) )5(

، وقــال: صــ��ح اإلســ�اد، وأقــ�َّه الــ�ه�ي. وأبــ� ع��ــ� القاســ� بــ� ســالم، فــي ف�ــائل 1/552ال�ــاك� فــي ال��ــ��رك: 

  .  53م: ص: 1991 -ه 1411: 1الق�آن، ت�ق�� وه�ي سل��ان غاوجي، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �
اســ��ع إلـــى آ�ــة مـــ� ��ــاب هللا تعـــالى �انــ� لـــه نــ�رًا یـــ�م ال��امــة). رقـــ�  َمـــ�أخ�جــه أح�ـــ� فــي ال��ـــ�� بلفــ�: ( )6(

، وأخ�جـه ابـ� 3367، رقـ�: 2/536، والـ�ارمي فـي ال��ـ��: �ـاب: ف�ـل مـ� اسـ��ع إلـى القـ�آن: 8289ال��ی�: 

بلفـــ�: (َمـــ� اســـ��ع إلـــى آ�ـــة مـــ� ��ـــاب هللا ���ـــ� لـــه ح�ـــ�ة  56، رقـــ�: 45ال�ـــ��� فـــي ف�ـــائل القـــ�آن: ص: 

بلف�ـه  64، رقـ�: 170وَم� ق�أها �ان� له ن�رًا ی�م ال��امة)، وأخ�جه الف��ابي في ف�ـائل القـ�آن: ص:  م�اعفة،

بلفــ�: (َمــ� ســ�ع  2-6، رقــ�: 26عــ� ابــ� ��ــاس رضــي هللا ع�ه�ــا، وأخ�جــه أبــ� ع��ــ� فــي ف�ــائل القــ�آن: ص: 

  .آ�ة م� ��اب هللا ع�َّ وجلَّ ُتْ�َلى �ان� له ن�رًا ی�م ال��امة)
هـا، ولـ� ادُ �َّ الـ�ن�ا و�ُ  اءِ �َ لَ ُصـ أبـ� علـي ال�اهـ�، أحـ�ُ ، لف��ل ب� ��اض بـ� م�ـع�د بـ� ��ـ� ال����ـي ال���ـ�عيا )7(

ــهـــ، 186ل إلــى م�ــة ف�ــ��ها ومــات ف�هــا ســ�ة: وت�ــ�َّ ، ون�ــأ �ــأب��رد، و��ــ� ال�ــ�ی� �ال��فــة، ��ــ��ق��  �ٍ عــ� عْ�
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  . )2(: (َم� حِف� الق�آن عُ�َ�ْ� ُحْ�َمُ�ه)وقال ال�افعي 

! مــا وقــال أح�ــ� بــ� ح��ــل  : (رأیــ� ربَّ العــ�َّة فــي ال��ــام، فقلــ�: �ــا رّبِ

  .)3(أف�ل ما ی�ق�ب �ه ال��ق���ن إل��؟ فقال: ��المي �ا أح��)

  . )4(أم�ي ح�لة الق�آن): (أش�اف وقال رس�ل هللا 

  .)5(وفي روا�ة: (أش�ف أم�ي ح�لة الق�آن)

  

                                                                                                                                           

ولـه أخ�ـار ���ـ�ة فـي ال�هـ� ، واب� سع�، واب� ع���ة، وال�ارق��ي، وال��ائي، م� الع�لي قه �لٌّ جاوز ال��ة ���ة. وثَّ 

ال�اف� ج�ال ال�ی� أب� ال�اج ی�سـف الِ�ـ�ِّ�، تهـ�ی� ال��ـال فـي وال�رع. رو� له ال��اعة س�� اب� ماجه. ان��: 

: م1992ه _ 1413أســـــ�اء ال�جـــــال، ت�ق�ـــــ� د. ��ـــــار عـــــ�اد معـــــ�وف، م�س�ـــــة ال�ســـــالة، ب�ـــــ�وت، �/أولـــــى: 

  .�4763 ال��ج�ة: ، رق23/299
، �2/214 أهانـــه عل�ـــه لع�ـــة هللا). ذ�ـــ�ه الـــ�یل�ي فـــي م�ـــ�� الفـــ�دوس: � أك�مـــه فقـــ� أكـــ�م هللا، وَمـــت���ـــه: (وَمـــ )1(

ــــ�ؤوف . ان�ــــ�: 116، رقــــ�: 23وأخ�جــــه ال�ــــ���ي فــــي ذیــــل األحادیــــ� ال��ضــــ�عة: ص:  ــــ� ال دمحم ال�ــــ�ع� �ع�

: م1938ه _ 1356: 1ل��ار�ــــة ال��ــــ��، م�ــــ�، �ال��ــــاو�، �ــــ�� القــــ�ی� شــــ�ح ال�ــــامع ال�ــــغ��، ال����ــــة ا

  .2294، رق�: 1/515، وال��هان ف�ر�، ��� الع�ال: 3/368
ذ�ـ�ه ال��هقـي ��ـ��ه عــ� ال��نـي �قـ�ل: سـ�ع� ال�ــافعي رح�ـه هللا �قـ�ل: َمـ� تعلــ� القـ�آن ع��ـ� ����ـه، وَمــ�  )2(

��ه، وَم� ن�ـ� فـي اللغـة رقَّ ��عـه، وَمـ� ن�� في الفقه ن�ل ق�ره، وفي روا�ة: مق�اره، وم� ��� ال��ی� ق��� ح

ن�ـــ� فـــي ال��ـــاب ُجـــِ�ل رأ�ـــه، وَمـــ� لـــ� ��ـــ� نف�ـــه لـــ� ی�فعـــه عل�ـــه. اإلمـــام ف�ـــ� الـــ�ی� الـــ�از�، م�اقـــ� اإلمـــام 

م: 1986ه _ 1406ال�ــافعي، ت�ق�ــ� د. أح�ــ� ح�ــاز� ال�ــقا، ن�ــ� م���ــة ال�ل�ــات األزه��ــة، القــاه�ة، �/أولــى: 

وأب� ��� أح�� ب� ال���� ال��هقي، م�اق� ال�افعي، ت�ق�ـ� ال�ـ�� أح�ـ� صـق�، دار ال�ـ�اث، القـاه�ة:  .192ص: 

  .  1/282م: 1971
ذ�ـ�ه ابـ� ال�ـ�ز� ��ـ��ه عـ� ع�ـ� هللا بــ�  .وت��ـة ال��ـ�: قـال: قلـ�: �فهـ� أو �غ�ـ� فهـ�؟ قـال: �فهـ� و�غ�ـ� فهـ� )3(

م�اقـ� اإلمـام أح�ـ� بـ� ح��ـل، م��ـ�رات دار اآلفـاق ال��یـ�ة،  أح�� اب� ح��ل. أب� الف�ج ع�� ال�ح�� ب� ال��ز�،

  . 434م: ص: 1977: 2ب��وت، �
، وال���ـ� ال�غـ�اد� فـي تـار�خ 12/125، وال���اني في ال�ع�� ال���ـ�: 3/1194رواه اب� ع�� في ال�امل:  )4(

ي القــ�اءات الع�ــ�: ، وابــ� ال�ــ�ر� فــي ال��ــ� فــ5/620، وال��هقــي فــي شــع� اإل��ــان: 8/80، و�4/124غــ�اد: 

،كلهــ� �إســ�اده�  218، وح�ــ�ة ال�ــه�ي فــي تــار�خ ج�جــان: ص: 1/319، واإلســ�اع�لي فــي مع�ــ� ال�ــ��خ: 1/2

  .إلى إس�اع�ل اب� إب�ا��� ال��ج�اني ع� اب� ��اس م�ف�عاً 
 أخ�جــه ابــ� ع�ــاك� مــ� ���ــ� إســ�اق بــ� إبــ�ا��� أبــي ال��ــ� ال�وزنــي عــ� ابــ� ��ــاس رضــي هللا ع�ه�ــا أن )5(

اإلمـام ال�ـاف� علـي بـ� ال��ـ�� بـ� ��ـة هللا ال�عـ�وف قال: (أش�ف أم�ي ح�لة القـ�آن وأصـ�اب الل�ـل).  ال��ي 

�ـــاب� ع�ـــاك�، تهـــ�ی� تـــار�خ دم�ـــ� ال���ـــ�، ت�ق�ـــ� ال�ـــ�خ ع�ـــ� القـــادر بـــ�ران، دار ال��ـــ��ة، ب�ـــ�وت، �/ثان�ـــة: 

  .  2/433: م1979 -ه 1399
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/أ] 30: (اقــ�ؤوا القــ�آن، فإنــه �ــأتي یــ�م ال��امــة شــ��عًا [وقــال رســ�ل هللا 

  .)1(ألهله)

ـــ�� �قـــ�أ القـــ�آن وهـــ� مـــاه� �ـــه مـــع ال�ـــف�ة ال�ـــ�ام وقـــال رســـ�ل هللا  : (ال

  .)2(أج�ان)ال��رة، وال�� �ق�أ الق�آن وه� ش�ی� عل�ه، له 

: (�قـال وع�� ال��ار� ع� أم ال��م��� عائ�ة _ رضي هللا ع�هـا _ قـال 

ل فـي الـ�ن�ا، فـإن م��ل�ـ� ع�ـ� هللا ل ��ـا ��ـ� ت�تِّـ، ورتِّـاقـ�أ وارقَ  :ل�اح� الق�آن

  .)3(�ة تق�ؤها)آآخ� 

                                                           
�قـــ�ل: (اقـــ�ؤوا  قـــال: ســـ�ع� رســـ�ل هللا  أخ�جـــه م�ـــل� فـــي صـــ���ه: وت�امـــه: عـــ� أبـــي أمامـــة ال�ـــاهلي  )1(

القــ�آن، فإنــه �ـــأتي یــ�م ال��امـــة شــ��عًا ألصـــ�ا�ه. اقــ�ؤوا ال�هـــ�او��: ال�قــ�ة، وســـ�رة آل ع�ــ�ان، فإنه�ـــا تأت�ــان یـــ�م 

ـان عـ� أصـ�ابه�ا. اقـ�ؤوا ال��امة �أنه�ا غ�ام�ـان، أو �أنه�ـا ��ای�ـان، أو �أنه�ـا ِفْ�قـان مـ � ��ـ� صـ�اّف. ُت�اجَّ

ـــة). قـــال معاو�ـــة: بلغ�ـــي أن ال��لـــة ال�ـــ��ة.  ســـ�رة ال�قـــ�ة، فـــإن أْخـــَ�ها ب��ـــة، وتْ�َكهـــا ح�ـــ�ة، وال ت�ـــ���عها ال�َ�َل

  .)804(252ص��ح م�ل�: ��اب صالة ال��اف���، �اب ف�ل تالوة الق�آن، رق� ال��ی�: 
 ،: (ال�� �ق�أ الق�آن وه� مـاه� �ـه، مـع ال�ـف�ة ال�ـ�ام ال�ـ�رة: قال رس�ل هللا ع� عائ�ة رضي هللا ع�ها قال� )2(

فلــه أجــ�ان). قــال أبــ� ���ــى: هــ�ا حــ�ی�  وهــ� عل�ــه شــاقٌّ : قــال شــ��ة، وهــ� شــ�ی� عل�ــه :قــال ه�ــام، والــ�� �قــ�ؤه

ال�ـ�ی�:  رقـ� ،5/158: ح�� ص��ح. س�� ال��م��: ��ـاب ف�ـائل القـ�آن، �ـاب مـا جـاء فـي ف�ـل قـار� القـ�آن

: (ال�ـاه� �ـالق�آن مـع ال�ـف�ة ال�ـ�ام . وفي روا�ة م�ل� ع� عائ�ـة رضـي هللا ع�هـا قالـ�: قـال رسـ�ل هللا 2904

ـــ�� �قـــ�أ القـــ�آن، و���ع�ـــع ��ـــه ـــه شـــاقٌّ  ،ال�ـــ�رة، وال ـــه أجـــ�ان). صـــ��ح م�ـــل�: ��ـــاب صـــالة ال��ـــاف���  وهـــ� عل� ل

  .798رق� ال��ی�: وق��ها، �اب ف�ل ال�اه� في الق�آن وال�� ی�ع�ع ��ه، 
ي ل� أقف علـى نـّ�ِ هـ�ه ال�وا�ـة ع�ـ� ال��ـار�، و�ن�ـا رواهـا ع�ـ� هللا بـ� ع�ـ�و بـ� العـاص  )3( ل�� ال��� وال�قّ�ِ

م�ف�عًا، وهي روا�ة اإلمام أح�ـ� فـي ال��ـ��، وهـ� صـ��ح لغ�ـ�ه، و�سـ�اده ح�ـ�. ال��سـ�عة ال��ی��ـة ل��ـ�� اإلمـام 

�� ال��م��: بلف�: (وارت�)، و(تق�أ بها). س�� ال��مـ��: ��ـاب ف�ـائل . وع6799، رق� ال��ی�: 11/403أح��: 

، وقــال ال��مــ��: هــ�ا حــ�ی� ح�ــ� صــ��ح. 2914، رقــ� ال�ــ�ی�: 5/163القــ�آن، �ــاب مــا جــاء �ــ��� قــ�أ ح�فــًا: 

، بلفـ�: 1464، رقـ� ال�ـ�ی�: 2/73ورواه أب� داود في ال�ـ��: ��ـاب ال�ـالة، �ـاب اسـ���اب ال��ت�ـل فـي القـ�آن: 

(وارتــ�)، (تق�ؤهــا). ورواه أح�ــ� بــ� شــع�� ال��ــائي، فــي ال�ــ�� ال��ــ��، ت�ق�ــ� د. ع�ــ� الغفــار ســل��ان ال��ــ�ار�، 

م. �ـــاب ال��ت�ـــل، رقـــ� ال�ـــ�ی�: 1991 -ه 1411وســـ�� ��ـــ�و� ح�ـــ�، دار ال��ـــ� العل��ـــة، ب�ـــ�وت، �/أولـــى: 

ادیـــ� ال�ســـ�ل، ت�ق�ـــ� ع�ـــ� القـــادر ، وأبـــ� ال�ـــعادات ال��ـــارك ابـــ� دمحم األث�ـــ�، فـــي جـــامع األصـــ�ل فـــي أح8002

، واألم�ـــ� عـــالء الـــ�ی� بـــ� بل�ـــان 6291، رقـــ� ال�ـــ�ی�: 8/502م: 1969األرنـــاؤو�، م���ـــة ال�لـــ�اني، دم�ـــ�: 

الفارســـي، صـــ��ح ابـــ� ح�ـــان ب��ت�ـــ� ابـــ� بل�ـــان، ت�ق�ـــ� شـــع�� األرنـــاؤو�، م�س�ـــة ال�ســـالة، ب�ـــ�وت، �/ثان�ـــة: 

  .، وغ��ه�1790م: رق� ال��ی�: 1993 -ه 1414
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ألهـــل ال�ـــ�اء، ��ـــا  يءُ ِ�ـــ: (إن ال��ـــ�ت ال�ـــي ُ�قـــ�أ ف�هـــا القـــ�آن ل�ُ وقـــال 

ضـ�� هللا (. وقال ابـ� ��ـاس رضـي هللا ع�ه�ـا: )1(ألهل األرض) ال���مُ  يءُ ِ� تُ 

  .)2()س��انه وتعالى ل�� اتَّ�ع الق�آن ال ��لُّ في ال�ن�ا، وال ��قى في اآلخ�ة

: (َم� ج�ع الق�آن ف��َّ أن أح�ًا أغ�ى م�ه، فق� حقَّ� أمـ�ًا ع���ـًا، وقال 

  .)3(وع�َّ� صغ��ًا)

قال: دخل� ال����، فإذا ال�ـاس ���ضـ�ن فـي األحادیـ�،  )4(وع� ال�ارث

ــا أم�ــ� ال�ــ�م���! أمــا تــ�� ال�ــاس ���ضــ�ن فــي  ــه: � ٍ فقلــ� ل
ّ
فــ�خل� علــى علــي

                                                           
روا�ة اب� أبـي شـ��ة: (إن ال��ـ�ت ال�ـي ُ�قـ�أ ف�هـا القـ�آن ل��ـيء ألهـل ال�ـ�اء، ��ـا ت�ـيء ال�ـ�اء ألهـل ن�  )1(

األرض، و�ن ال��ــ� الــ�� ال ُ�قــ�أ ��ــه القـــ�آن، ل��ــ�� علــى أهلــه، وت��ـــ�ه ال�ــ�ا���، وت�فــ� م�ــه ال�الئ�ـــة، و�ن 

دمحم بـ� أبـي شـ��ة، ال��ـ�َّف فـي األحادیـ� واآلثـار، ت�ق�ـ� أصف� ال���ت ل��� ُصفِّ� م� ��ـاب هللا). ع�ـ� هللا بـ� 

  .30025، رق� ال��ی�: 6/127م: 1970األس�اذ ع�� ال�ال� األفغاني: 
ن� روا�ة اب� أبي ش��ة: (ض�� هللا ل�� ات�ع الق�آن، أن ال ��ل في ال�ن�ا، وال ��قى في اآلخ�ة، ث� تال:  )2(

 ا َعُدو�  لَِبْعٍض  ْعُضكُْم �َ  ۖ َجمِيًعا ِمْنَ�ا ا�ْبَِطا َقاَل س�رة �ه، اآل�ة:  َوَال َ�ْشَ�ٰ�  َ�ِضل�  َفَال  �َُداَي  ات�َبَع  َفَمِن  �ًُدى ِم��� َي�ْتَِ�ن�كُْم  ۖ َف�ِم�

  .34781، رق� ال��ی�: 7/136. اب� أبي ش��ة، ال���َّف: 123
لــ� أقــف علــى هــ�ه ال�وا�ــة بهــ�ا اللفــ�، وقــ� رو� ال�ــاك� ��ــ��ه: (َمــ� ج�ــع القــ�آن فقــ� ح�ــل أمــ�ًا ع���ــًا، لقــ�  )3(

ُأدرج� ال���ة ب�� ����ه، غ�� أنه ال ی�حى إل�ـه، وال ی��غـي ل�امـل القـ�آن أن ��ـ� مـع ِمـ� ��ـ�، وال ��هـل مـع ِمـ� 

وع�� ال��هقـي: (َمـ� قـ�أ القـ�آن ف�أن�ـا اسـ��رج� ال��ـ�ة ، ��1/552هل، ألن الق�آن في ج�فه). ال�اك�، ال����رك: 

ب�� ج���ه، إال أنه ال ی�حى إل�ه، وَم� أُع�ي القـ�آن، ف�ـ� أن أحـ�ًا أُع�ـي أف�ـل م�ـا أع�ـي، فقـ� حقَّـ� مـا ع�َّـ� 

ـــ� هللا، ولـــ�� ی��غـــي ل�امـــل القـــ�آن أن ��ـــ� �ـــ��� ��ـــ�، وال ��هـــل �ـــ��� ��هـــل، ول�ـــ� ل�عـــفُ  ـــ� مـــا حقَّ  هللا، وع�َّ

. وفــي روا�ــة: 2352، رقــ� ال�ــ�ی�: 4/177ول��ــفح ل�ــ� القــ�آن). ه�ــ�ا جــاء م�ف�عــًا. ال��هقــي، شــع� اإل��ــان: 

ــ� هللا، ولــ��  ــ� مــا صــغَّ� هللا، وصــغَّ� مــا ع�َّ (وَمــ� قــ�أ القــ�آن فــ�أ� أن أحــ�ًا أُع�ــي أف�ــل م�ــا أُع�ــي، فقــ� ع�َّ

�، أو ���ــ� �ــ��� ���ــ�، ول�ــ� �عفــ� و��ــفح ی��غــي ل�امــل القــ�آن أن ��ــفه �ــ��� ��ــفه، أو �غ�ــ� �ــ��� �غ�ــ

لف�ـــل القـــ�آن). ان�ـــ�: أبـــ� ع��ـــ� القاســـ� بـــ� ســـالم، ف�ـــائل القـــ�آن، ت�ق�ـــ� وه�ـــي ســـل��ان غـــاوجي، دار ال��ـــ� 

ــــ�از� فــــي ف�ــــائل القــــ�آن: ص: 53م: ص: 1991 -ه 1411: 1العل��ــــة، ب�ــــ�وت، � ، وع�ــــ� هللا بــــ� 92، وال

�اب: ال�قائ�، ت�ق�� ع�� ال�ح�� األع��ـي، دار ال��ـ� العل��ـة، ب�ـ�وت: ال��ارك ال��وز�، ��اب: ال�ه�، و�ل�ه �

، مــ� ���ــ� إســ�اع�ل بــ� رافــع �ــه م�ق�فــًا، وعلــي بــ� أبــي 10/467، وابــ� أبــي شــ��ة، ال��ــ�َّف: 275م: 1966

م: ��1991ــ� اله���ــي، م��ــع ال�وائــ� وم��ـــع الف�ائــ�، ت�ق�ــ�: ح�ــ� ســـل�� أســ� الــ�اراني، دار ال�ــأم�ن، دم�ـــ�: 

، وســل��ان بــ� أح�ــ� ال���انــي، ال�ع�ــ� ال���ــ�، ت�ق�ــ�: ح�ــ�� ع�ــ� ال���ــ� ال�ــلفي، ن�ــ� إح�ــاء ال�ــ�اث 7/159

  .م، وقال: ��ه إس�اع�ل ب� رافع وه� م��وك1983 -ه 1404: 2اإلسالمي، وزارة األوقاف، الع�اق، �
ٍ  ال�ارث ب� ع�� هللا األع�ر الهْ�َ�اني الُ��تي ال��في، أب� زه�ـ�. صـاح� )4(

ّ
 علـي

َ
، ��َّ�ـه ال�ـع�ي فـي رأ�ـه، وُرِمـي

ال�ـاف� أح�ـ� بـ� �ال�ف�، وفي ح�ی�ه ضعف، ول�� له ع�� ال��ـائي سـ�� حـ�ی���. مـات فـي خالفـة ابـ� ال���ـ�. 
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 األحادیــ�؟ فقــال: أَوقــ� فعل�هــا؟ قلــ�: نعــ�، قــال: أمــا إنــي ســ�ع� رســ�ل هللا 

، �قـ�ل: (إنهــا ســ���ن فــ��، قلـ�: ف�ــا ال��ــ�ج م�هــا �ـا رســ�ل هللا؟ قــال: ��ــاب هللا

  .)1(��ه خ�� َم� ق�ل��، ون�أ ما �ع���)

(�ا ح�لة الق�آن! إن�� ال����صـ�ن  قال: قال رس�ل هللا  وع� أن� 

�ـ�ن إلــى هللا، َمــ� واالهـ� فقــ� والــى 30ب�ح�ـة هللا، ال�علِّ�ــ�ن �ــالم هللا، [ /ب] ال�ق�َّ

�ا، و�ــ�فع هللا، وَمـ� عـاداه� فقـ� عــاد� هللا، یـ�فع هللا عـ� م�ـ��ع القــ�آن بلـ�� الـ�ن

ع� قار� القـ�آن بلـ�� اآلخـ�ة، �ـا ح�لـة القـ�آن! ت��َّ�ـ�ا ب�ـ�ق�� ��ا�ـه یـ�َدْدك� ح�ـًا، 

  .)2(و���ِّْ��� إلى ��اده)

                                                                                                                                           

ه _ 1416: �1ع�ا�ـــة عـــادل م�شـــ�، م�س�ـــة ال�ســـالة، ب�ـــ�وت، �تق��ـــ� ال�هـــ�ی�، علـــي بـــ� ح�ـــ� الع�ـــقالني، 

  .1029، رق�: 86: ص: م1996
)1(  ٍ

ّ
فقل�: �ا أم��  ،ع� ال�ارث قال: م�رت في ال���� فإذا ال�اس ���ض�ن في األحادی�، ف�خل� على علي

ال��م���! أال ت�� أن ال�اس ق� خاض�ا في األحادی�؟ قال: وق� فعل�ها؟ قل�: نع�، قال: أما إني ق� س�ع� 

س�ل هللا؟ قال: (ك�اب هللا؛ ��ه ن�أ ما �ان �ق�ل: (أال إنها س���ن ف��ة)، فقل�: ما ال���ج م�ها �ا ر  رس�ل هللا 

� اب�غى ق�ل��، وخ�� ما �ع���، وح�� ما ب����، وه� الف�ل ل�� �اله�ل، َم� ت��ه ِم� ج�َّار ق��ه هللا، ومَ 

ه هللا، وه� ح�ل هللا ال����، وه� ال��� ال����، وه� ال��ا� ال������، ه� ال�� ال ت��غ �ه �� في غ��ه أضلَّ الهُ 

، وال ت�ق�ي ع�ائ�ه. ه� ال�� ل� األه�ا ء، وال تل��� �ه األل��ة، وال ���ع م�ه العل�اء، وال ��َل� على ���ة ال�ّدِ

��ُ  أُو�ِ�َ  قْل إذ س�ع�ه ح�ى قال�ا:  ت��ه ال��ُّ  ِ�َ�� أَن �ا َفَقالُوا اْلجِن�  ِمَن  َ�َ�ٌ  اْسَتَمَع  إ آنًا َسمِْعَنا إِن يَْ�ِدي  َعَجًبا ُ�ْ

�َ�ِ َك  بِ�ِۖ� َوَلْن  َفآَمن�ا الر�ْشدِ  إ �ل �ه ُأِجْ�، وَم� . َم� قال �ه ص�ق، وَم� عِ 2-1س�رة ال��، اآل�ات:  أََحًدا بَِرب�َنا �ُْ�ِ

ل، وَم� دعا إل�ه ُهِ�َ� إلى ص�ا� م�����. خ�ها إل�� �ا أع�ر). قال أب� ���ى: ه�ا ح�ی� غ���، �َ � �ه عَ �َ حَ 

ه، و�س�اده م�ه�ل، وفي ال�ارث مقال. س�� ال��م��: ��اب ف�ائل الق�آن، �اب ما ال نع�فه إال م� ه�ا ال�ج

، واب� أبي ش��ة في ال���َّف: 704ورواه أح�� في ال����: رق�:  .2906جاء في ف�ل الق�آن، رق� ال��ی�: 

�ار، في ، وأب� ��� أح�� ب� ع��و الع��ي ال�ع�وف �ال�3331، رق�: 2/526، وال�ارمي في ال����: 1/482

م��� ال��ار ال����ر �اس� ال��� ال�خار، ت�ق�� م�ف�� ال�ح�� ز�� هللا، وعادل ب� سع�، وص��� ال�افعي، 

، 81، والف��ابي في ف�ائل الق�آن: ص: 3/71م: 1988م���ة دار العل�م وال���، ال��ی�ة ال���رة، �/أولى: 

دمحم الف�اء ال�غ��، في ش�ح ال��ة، ت�ق�� شع�� ، وأب� دمحم ال��� ب� م�ع�د ب� 4/496وال��هقي في ال�ع�: 

، وأب� ��� أح�� 4/437م: 1983 -ه 1403األرناؤو� وزه�� ال�او��، ال���� اإلسالمي، ب��وت، �/ثان�ة: 

، وان��: اب� 8/321ب� علي ال���� ال�غ�اد�، في تار�خ �غ�اد، أو م�ی�ة ال�الم، دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

: وق�ار� ه�ا ال��ی� أن 17. وقال اإلمام اب� ���� في ف�ائل الق�آن: ص: 2/461ص�ل: األث��، جامع األ

  ، وق� َوه� �ع�ه� في رفعه، وه� �الم ح�� ص��ح.���ن م� �الم أم�� ال��م��� عليٍّ 
عــ�اه صــاح� ��ــ� الع�ــال إلــى صــه�� فــي ال�ل�ــة، و��ای�ــه: �ــا ح�لــة القــ�آن! إن أهــل ال�ــ��ات یــ���ون�� ع�ــ�  )2(

ــ��� إلــى ��ــاده،  �ــا ح�لــة القــ�آن.. ال�ــ�ی�. ال��هــان هللا، ت��َّ�ــ�ا إلــى هللا ب�ــ�ق�� ��ــاب هللا یــ�د�� ح�ــًا، و���ِّ

ر�خ دم�ـ� أخـ�ج ال�ـاف� مـ� ���قـه ��ـ��ه إلـى ، وفي تهـ�ی� تـا4031، رق� ال��ی� 2/291ف�ر�، ��� الع�ال: 
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 �ل هللا ـــــــــــــــــــوقــال رس
ً
 دونـــه، وال فقــ� �عـــ�ه) )1(: (القــ�آن ِغ�ـــى

ً
. )2(ال ِغ�ــى

ال���ة، وَم� ق�أ ن�ـف القـ�آن : (َم� ق�أ ثل� الق�آن أُعِ�ي ثل� وقال رس�ل هللا 

أُعِ�ي ن�ف ال���ة، وَم� ق�أ ثل�ي الق�آن أُعِ�ي ثل�ـي ال��ـ�ة، وَمـ� قـ�أ القـ�آن �لَّـه 

  .)3(أُعِ�ي ال���ة �لها)

قــال: (إن هــ�ه القلــ�ب ت�ــ�أ ��ــا ��ــ�أ  وعــ� ابــ� ع�ــ� أن رســ�ل هللا 

  .)4(ال��ی�، و�ن جالءها تالوة الق�آن)

�ــــ�ت ال�ــــ�اء علــــى األرض، فقالــــ�: أنــــا اف�(قــــال:  وعــــ� ابــــ� ��ــــاس 

 ال�ــ�ُ�  عــ�ن، وفــيَّ  ال�ــأو�، وج�ــةُ  ج�ــةُ  ال��ســي، وفــيَّ  العــ�ش، وفــيَّ  أف�ــل: فــيَّ 

ال�ح�ــــة، فقالــــ� األرض: وت��ــــ� أن  أرزاق ال�لــــ�، وفــــيَّ  والق�ــــ� وال��ــــ�م، وفــــيَّ 

ة َلـ�َ � أضـالع حَ ب�ـ� هللا، فقالـ�: بلـى، ول�ـ� ألـ�� ت�قلَّـ ، وفيَّ األن��اءُ  تق�ل: فيَّ 

                                                                                                                                           

أن� ب� مال� أنـه قـال: قـال رسـ�ل هللا : القـ�آن أف�ـل مـ� �ـل شـيء دون هللا، وَمـ� قـ�أ القـ�آن فقـ� وقَّـ� هللا، وَمـ� 

 اس��فَّ ���ِّ الق�آن اس��فَّ ���ِّ هللا، وح�مة الق�آن في ال��راة وقار هللا، وح�لـة القـ�آن ال����صـ�ن ب�ح�ـة هللا،

ثــ� قــال: �ــا  .وَمــ� واالهــ� فقــ� والــى هللا، یــ�فع عــ� م�ــ��ع القــ�آن �ــالء الــ�ن�ا، و�ــ�فع عــ� قــار� القــ�آن �ــالء اآلخــ�ة

. والـ�� 5/217ح�لة الق�آن! إن أهـل ال�ـ�اء یـ�ع�ن��.. وذ�ـ� ال�ـ�ی�. �ـ�ا فـي األصـل. م���ـ� ابـ� ع�ـاك�: 

  .2/358ء: في ال�ل�ة ع� مال� بلف� ق��� م�ه. أب� ن���، حل�ة األول�ا
، فأصـ�ح (غ�ـاء). وفـي ال�ـ�ی�: (خ�ـ� ال�ـ�قة مـا  )1( الغ�ى اس� مق��ر: وه� ال��ار، وض� الفقـ�، فـإذا ُفـِ�َح ُمـ�َّ

). اب� م���ر، ل�ان الع�ب: 
ً
)، وفي روا�ة: ( ما �ان ع� �ه� غ�ى

ً
  .11/94أ�ق� غ�ى

ه، وال غ�ــى دونــه). و�ســ�اد ال�ـــ�ی� لــ� أقــف علــى نــ� هــ�ه ال�وا�ـــة، وه�ــاك روا�ــة: (القــ�آن غ�ــى ال فقـــ� �عــ� )2(

ض���، رواه ی��� بـ� أ�ـان ال�قاشـي عـ� ال��ـ� عـ� أنـ� م�ف�عـًا، و���ـ� ضـ���، ذ�ـ�ه ابـ� ح�ـ� فـي ال��الـ� 

، وال���انـــي فـــي 5/550، وال��هقـــي فـــي شـــع� اإل��ـــان: 7/158، واله���ـــي فـــي م��ـــع ال�وائـــ�: 3/293العل�ـــة: 

  .1/255ال�ع�� ال����: 
 .، وقال: هـ�ا حـ�ی� ال ��ـح عـ� رسـ�ل هللا 2/320، ذ��ه اب� ال��ز� في ال��ض�عات: ال��ی� م�ض�ع )3(

رواه ��� ب� ن��� عـ� القاسـ� مـ�لى خالـ� بـ� ی��ـ� عـ� أبـي أمامـة ال�ـاهلي، و��ـ� بـ� ن��ـ� م�ـ�وك ال�ـ�ی�. قـال 

بـ� ن��ـ� أسـ�أ حـاًال  أح�� ��ه: ت�ك ال�اس ح�ی� ���، وقال أ��ًا: ���ى ب� العالء ��َّاب، ��ع ال��ی�، و��ـ�

، وأبــ� أح�ــ� ع�ــ� هللا بــ� عــ�� ال��ج�ــي، فــي ال�امــل فــي ضــعفاء 1/187م�ــه. ورواه ابــ� ح�ــان فــي ال��ــ�وح��: 

  .4/557، وال��هقي في ال�ع�: 2/440م: 1988ال�جال، ت�ق�� سه�ل ز�ار، دار الف��، ب��وت: 
ق�ــل: �ــا رســ�ل هللا، ف�ــا جالؤهــا؟ قــال: تــالوة ت�ــام نــ� ال�ــ�ی�: (إن هــ�ه القلــ�ب ت�ــ�أ، ��ــا ��ــ�أ ال��یــ�.  )4(

، وابـــ� عـــ�� فـــي 4/579، وال��هقـــي فـــي شـــع� اإل��ـــان: 8/197القـــ�آن). أخ�جـــه أبـــ� ن�ـــ�� فـــي حل�ـــة األول�ـــاء: 

أبــ� ع�ــ� هللا دمحم بــ� ســالمة ، و 82، رقــ�: 117، وأبــ� الف�ــل الــ�از� فــي ف�ــائل القــ�آن: ص: 5/1921ال�امــل: 

ه _ 1405: 1ت�ق�ــ� ح�ــ�� ع�ــ� ال���ــ� ال�ــلفي، م�س�ــة ال�ســالة، ب�ــ�وت، �الق�ــاعي، فــي م�ــ�� ال�ــهاب، 

  .1179، رق�  ال��ی�: 2/198: م1985
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 هــا أنْ هـا اف��ارَ القـ�آن فـي ���ــي؟ فقـال هللا تعــالى: صـ�ق� �ـا أرض، ف�ــان اف��ارُ 

: صـــ�ق�ِ  أنـــه قـــال: (�ـــا أ�ـــا ه��ـــ�ة! تعلَّـــ�  ورِوَ� عـــ� ال��ـــي  .)1()قـــال لهـــا الـــ�بُّ

/أ] تــ�ال �ــ�ل� ح�ــى �أت�ــ� ال�ــ�ت، فإنــه إن أتــاك 31القــ�آن، وعلِّ�ــه ال�ــاس، وال [

ــ� ال�ال ��ــا ��ــجُّ ال��م�ــ�ن إلــى ب�ــ� هللا  ،ئ�ــة إلــى ق�ــ�كال�ــ�ت وأنــ� �ــ�ل� ح�َّ

  .)2(ال��ام)

: قــال أردت ال�هــاد، فقــال لــي ابــ� ��ــاس رضــي هللا )3(وقــال علــي األزد�

هـــل أدلـــ� علـــى مـــا هـــ� خ�ـــ� لـــ� مـــ� ال�هـــاد؟ تـــأتي م�ـــ��ًا، فُ�قـــِ�� ��ـــه (ع�ـــه: 

  .)5(�عقله): (َم� ج�ع الق�آن م�َّعه هللا ع� ال��ي  . ورو� أن� )4(الق�آن)

  . )6(الق�آن) وُ�قال: (أ�قى ال�اس عق�ًال ق�َّاءُ 

                                                           
  .ل� أقف عل�ه ���ا ���� ��ه م� م�ادر )1(
، وال���ـــ� فـــي تـــار�خ 285، رقـــ� ال�ـــ�ی�: 2/334ال�ـــ�ی� م�ضـــ�ع، ذ�ـــ�ه ابـــ� ال�ـــ�ز� فـــي ال��ضـــ�عات:  )2(

  .�4/380غ�اد: 
علــي بــ� ع�ــ� هللا األزد�، أبــ� ع�ــ� هللا بــ� أبــي ال�ل�ــ� ال�ــارقي، رو� عــ� ع�ــ� وز�ــ� بــ� حارثــة وابــ� ��ــاس،  )3(

ورو� له ال��اعة س�� ال��ار�. ذ��ه اب� ح�ان في ال�قات. ورو� له م�ـل� دعـاء ال�ـف� عـ� ابـ� ع�ـ�. قـال ابـ� 

��ــ�� القــ�آن فــي رم�ــان �ــل ل�لــة. لــه ���ــ� حــ�ی�، وال �ــأس �ــه. وعــ� م�اهــ�: �ــان علــي األزد�  عــ��: لــ��

  .21/41ال���، ته�ی� ال��ال: 
  .ل� أقف عل�ه ���ا ���� ��ه م� م�ادر )4(
رواه أح�ــ� بــ� دمحم بــ� ز�ــاد األع�ابــي، فــي ال�ع�ــ�، ت�ق�ــ� أح�ــ� بــ� م�ــ� بــ� ســ�اد ال�ل�شــي، م���ــة ال�ــ�ث�،  )5(

، وال���ــــ� فــــي تــــار�خ �غــــ�اد: 3/1015، وابــــ� عــــ�� فــــي ال�امــــل: 1150، بــــ�ق�: 2/345م: 1992ال��ــــاض: 

، �لهــ� مــ� ���ــ� إبــ�ا��� بــ� اله�ــ�� بلفــ�: (َمــ� ج�ــع القــ�آن 1/107، وابــ� ال�ــ�ز� فــي العلــل ال���ا��ــة: 2/337

وقــال ابــ� ال�ــ�ز� فــي العلــل: قــال ابــ� عــ��: ال ی�و�ــه عــ� ج��ــ� غ�ــ� رشــ�ی�،  .َم�َّعــه هللا �عقلــه ح�ــى ��ــ�ت)

، وال�ــــ�خ 6/114ال��ــــائي: م�ــــ�وك. ان�ــــ�: ال��ــــاو�، �ــــ�� القــــ�ی�: ورشــــ�ی� قــــال ���ــــى: لــــ�� ��ــــيء، وقــــال 

إس�اع�ل ب� دمحم الع�ل�ني ال��احي، ��ـف ال�فـاء وم��ـل اإلل�ـاس ���ـا اشـ�ه� مـ� األحادیـ� علـى أل�ـ�ة ال�ـاس، 

  .2/319م: 1985ه _ 1405: 4إش�اف أح�� القالش، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �
صـــ�غ�ه أنــه قـــ�ل م�ـــه�ر لل�ـــلف، و����ــل أن ��ـــ�ن بلفـــ�: (أتقـــى)، أو  لــ� أقـــف علـــى ت�ـــ��ج لــه، و�فهـــ� مـــ� )6(

(أنقــى)، وهــ� مــ� ح�ــ� ال�اقــع وال�ــال وال��ــاه�ة م�ــ�َّب صــ��ح، فــإنَّ َمــ� ت��َّــع ســ��ة القــ�َّاء والَ�َفَ�ــِة فــي ماضــي 

ع حـاف� القـ�آن �عقلـه األمة وحاض�ها ُی�ِرك ه�ا األمَ� و�عای�ه �ال����ة وال�الح�ة، ح�� إن هللا ت�ـارك وتعـالى ُ���ِّـ

ـــ� �ـــ��ًال، وغالـــُ� أحـــ�اِل الَ�َفَ�ـــِة أن ��ـــ�� هللا تعـــالى لهـــ� ��ات�ـــة ال��ـــ�ى _ ح�ـــ�  فـــال ��ـــ�ف؛ ح�ـــى لـــ� ع�َّ

ال�اه�، �هللا أعل� _ وتعل�ل ه�ا االس�ق�اء أنه إك�اٌم ل�ـا ��ف��نـه فـي أف�ـ�ته� وعقـ�له�، و��ـ����ونه فـي صـ�وره� 

  .�اتهوقل��ه� م� ��اب هللا تعالى وآ
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. وقــال )1(����ــ�� القــ�اء فــي ال�هــ�، و�ن �ــان َغ�ــُ�ه� أك�ــ� و�ــان ع�ــ� 

  .)2(: (ُی�اَد� ی�م ال��امة �ا مادح َهللا! ق� فادخل ال��ة)رس�ل هللا 

قــال: (رأیـ� فـي م�ـامي �ـأني ُعِ�ضــ�  بـ� ح��ـ� ال��ـات  )3(وعـ� ح�ـ�ة

على هللا تعالى، فقـال: �ـا ح�ـ�ة! اقـ�أ مـا علَّ��ـ�، ف�ث�ـ� قائ�ـًا، فقـال لـي: اجلـ�، 

  .)4(فإني ُأِح�ُّ أهل الق�آن)

فقلـ�: �ـا رسـ�ل هللا! إنـي  قال: ج�� إلـى رسـ�ل هللا  وع� أبي ذٍر 

هللا قل�ـًا أسـ��ه  بُ (ال �عـ�ِّ : أخاف أن أتعلَّ� الق�آن وال أع�ل �ه، فقال رس�ل هللا 

م�لـ� ع�ـ�  أصـ�ابَ  وقال اب� ��اس رضي هللا ع�ه�ا: (كان القـ�َّاءُ . )5(الق�آن)

  .)1(وم�اَوَرته؛ �ه�ًال �ان�ا أو ش�َّانًا)

                                                           
فــي األصــل: (و�ن �ــان غ�ــُ� أك�ــ�)، وال مع�ــى لهــا، ولعــل ال�ــ�اب مــا أث��ــه؛ ل��ــ���� ال�ع�ــى، وقــ� ورد وردت  )1(

  .م�ض�ع ال��ارة ب�وا�ات م�قار�ة ص���ة، وم�ها روا�ة ال��ار� القادمة في ال�ف�ة ال�ال�ة
ُ َأَح�ٌ : (م� ق�أ: قال: قال رس�ل هللا  ن� روا�ة ال���اني: ع� أبي ال���� ع� جاب�  )2( كل  ُقْل ُهَ� �َّ

. ل� ی�وه ع� أبي ال�ه�� إال زه��، تف�د ی�م خ���� م�ة ن�د� ی�م ال��امة م� ق��ه: ق� �ا مادح هللا فادخل ال��ة)

  .1134، رق� ال��ی�: �2/261ه ع�� ال�ح�� وه� ثقة. ال�ع�� ال�غ��، ال���اني: 
هــ،  �80ل أب� ع�ارة ال��في ال���ي ال��ات، أح� القـ�اء ال�ـ�عة، ولـ� سـ�ة :ح��ة ب� ح��� ب� ع�ارة ب� إس�اع )3(

، و�ــان مــ� مــ�الي ال�ــ��، فُ�ِ�ــ� إلــ�ه�، و�ــان ��لــ� ال��ــ� مــ� ال��فــة إلــى حلــ�ان، وال�ــ��  أدرك ال�ــ�ا�ة �ال�ــ�ِّ

ًا �ــالف�ائ�، عارفــًا هـــ. �ــان إمامــًا �ــالق�اءات، ح�ــة ثقــة ث��ــًا، ��ــ��   156وال�ــ�ز إلــى ال��فــة. مــات ��لــ�ان ســ�ة: 

ـــي ق�اءتـــه �ـــالق��ل. وســـ�َّاه شـــ��ه األع�ـــ� َحْ�ـــَ� القـــ�آن. قـــال  �الع���ـــة، حاف�ـــًا لل�ـــ�ی�. انعقـــ� اإلج�ـــاع علـــى تلقِّ

ــًا مــ� ��ــاب هللا إال �ــأث�. ووصــفه ال�ــا��ي �ــال�رع واإلمامــة وال�ــ�� فــي ت�ت�لــه للقــ�آن  ال�ــ�ر�: مــا قــ�أ ح�ــ�ة ح�ف

  فقال:

  م��رٍِّع                        إمامًا ص��رًا للق�اِن م�تِّالً وح��ُة ما أز�اه م� 

أ�ــا القاســ� بــ� ف�ــ�ة ال�ــا��ي األن�ل�ــي، مــ�� ال�ــا���ة ال��ــ�ى بـــ: ، و 1/261ان�ــ�: ابــ� ال�ــ�ر�، غا�ــة ال�ها�ــة: 

، �/خام�ـة: (ح�ز األماني ووجه ال�هاني)، ض�� ال��خ دمحم ت��� ال�ع�ي، ن�� م���ـة دار الهـ��، ال��ی�ـة ال��ـ�رة

  .2/277)، وخ�� ال�ی� ال�ر�لي، األعالم: 37، رق� ال���: (م2010 -ه 1431
أب� دمحم ع�� ال�هاب ب� ال�الر أم�� ال�ی�، ��قـات القـ�اء ال�ـ�عة، وذ�ـ� م�ـاق�ه� وقـ�اءاته�، إسـ�اد قـ�اءة ح�ـ�ة  )4(

  .1/92م: 2003 -ه1423 ب� ح��� ال��ات، ت�ق�� أح�� دمحم ع�وز، ال����ة الع���ة، ب��وت، �/أولى:
ل� أقف على ه�ه ال�وا�ة ���ا ����. وأخ�ج ال��ـار� فـي خلـ� افعـال ال��ـاد، والـ�ارمي عـ� أبـي أمامـة ال�ـاهلي  )5(

ب قل�ـًا وعـى القـ�آن)، وفـي روا�ـة:  م�ف�عًا قـال: (اقـ�ءوا القـ�آن، وال تغـ�نَّ�� هـ�ه ال��ـاحف ال�علَّقـة، فـإن هللا ال �عـ�ِّ

القـــ�آن). صــ��ح ال��ـــار�، �ــاب: خلــ� أفعـــال ال��ــاد، �ـــاب: الــ�د علـــى ال�ه��ــة وأصـــ�اب  (لــ� �عــ�ب قل�ـــًا وعــى

ال�ــ�ی�:  ، رقــ�2/524، وم�ــ�� الــ�ارمي: ��ــاب: ف�ــائل القــ�آن، �ــاب: ف�ــل مــ� قــ�أ القــ�آن: 1/87ال�ع��ــل: 
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أحـ�، ثـ�  )2((كـان ���ـع بـ�� الـ�جل�� مـ� ق�لـى أن ال��ي  وع� جاب� 

ــــى [ ــــإذا أشــــ�� إل مــــه فــــي �31قــــ�ل: أیه�ــــا أك�ــــ� أخــــ�ًا للقــــ�آن؟ ف /ب] أحــــ�ه�ا ق�َّ

  .)3(الل��)

واألحادی� في ف�ل ح�لة الق�آن ����ة، و�ن�ا ذ��نـا مـا ذ��نـاه مـ� ف�ـائل 

� ��اج إل�ه القار�؛ وذل� ألنه إذا َعَ�ف ف�َله، وما لـه ِمـشيء �َ  لُ الق�آن ألنه أوَّ 

ــــال�ــــ�اب ��ــــه، َرِغــــَ�  ــــهِ ِســــ، واج�هــــ� فــــي ت�ارُ هِ فــــي تعلُِّ� ــــ�ُِّف وج�ِه  هِ ، واشــــ�غل بَ�َع

  .)4(وروای�ه

ف���� هللا ال�� َم�َّ عل��ا ��ف� ��ا�ه، ون�أله أن ����نا في زم�ة أول�ائـه، 

  ال���ل. �َ عْ �ا ونِ إنه على �ل شيء ق�ی�، وه� ح��ُ 

  

  تم �عون� �عا�� تحقيق نص المخطوط

وصلَّى هللا و�ارك على ن��ِّ�ا دمحم، وعلى آله وص��ه وتا���ه �إح�ان إلى ی�م 

  .وسلَّ� ت�ل��ًا ����ًا، وآخ� دع�انا أن ال��� � رب العال��� ال�ی�،

  

  

                                                                                                                                           

ح ال�ـ�ة: �ـاب: ف�ـل وفي روا�ة: (احف��ا الق�آن، فإن هللا ال �ع�ب �ال�ار قل�ًا وعى الق�آن). وال�غ��، شـ�  .3319

  .1180، رق� ال��ی�: 4/237تالوة الق�آن، 
  .7286، رق� ال��ی�: �اب: االق��اء ���ة رس�ل هللا  ص��ح ال��ار�: ��اب االع��ام �ال��اب وال��ة، )1(
، ل�ــ� 12/22وال��ـع صـ��ح لغ��ـًا، وح�ــاه سـ����ه. ابـ� م��ـ�ر، ل�ـان العـ�ب: وردت فـي األصـل: (قـ�الء)،  )2(

  وهي خالف ال�وا�ات ج��عها، وال��اب: (ق�لى).ل� أقف على ه�ه ال�وا�ة، 
هــ� ���ـع بــ�� رجلـ�� مــ� ق�لـى أحـ�، ثــ� �قـ�ل: أیُّ  عـ� جـاب� بــ� ع�ـ� هللا رضـي هللا ع�ه�ــا قـال: (كــان ال��ـي  )3(

مه في الل��، فقـال: أنـا شـه�� علـى هـ�الء یـ�م ال��امـة، فـأم� بـ�ف�ه� أك�� أخ�ًا للق�آن؟ ف إذا أش�� له إلى أح�ه�ا ق�َّ

ــْله�). صـــ��ح ال��ــار�: ��ـــاب: ال��ـــائ�، �ــاب: الل�ـــ� وال�ــ� فـــي الق�ــ�، رقـــ� ال�ـــ�ی�:  ، 1353بــ�مائه� ولـــ� �غّ�ِ

، وأبـ� داود فـي 1955قـ� ال�ـ�ی�: وأخ�جه ال��م�� في ال���: ��اب: ال��ائ�، �اب: ما جـاء فـي تـ�ك ال�ـالة، ر 

ل، رق� ال��ی�:    .3138ال���: ��اب: ال��ائ�، �اب : في ال�ه�� �غ�َّ
أ�؛ وجــ�ه القــ�اءة وال�وا�ـــة ��ــه، وت���ـــل القــ�اءة: (واشـــ�غل ب��ــ�ُّف وج�هـــه ورواتــه) والق�اءتـــان م�قار��ــان فـــي  )4(

  ال�ع�ى.
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  ال�ات�ة

  وف�ها: أه� ال��ائج ال���فادة، وال��ص�ات ال�ق��حة:

  أوًال: ال��ائج ال���فادة:

هللا ال�ال�، �ال�ف� وال�ل�د وال�قاء إلى ی�م ت��ُُّ� الق�آن ال���� ��اب  .1

ال�ی�، إن�ا ه� تأك�� وت���� ل����ن وع� هللا و�فال�ه به�ا ال�ف�، 

مقارنة �غ��ه م� ��� س�او�ة، أو وثائ� تار���ة، ضاع� ع�� ال�ار�خ 

اإلن�اني، وان�ث�ت فل� ���� لها ال�ف� وال ال�قاء، بل إن �ع�ها ُبّ�ِل 

 ل�ه.وُح�ِّف وافُ��� ع

جه�ُد سلف األمة اإلسالم�ة وخلفها �ارزة في ت���ع آل�ات ال�ف�،  .2

وت���� م�اه�ه، ��ِّ�ة في تع��� الق�آن وتق���ه، ع���ة في إع�از الق�آن 

وت����ه، فه� دس��رها ال�ال�، و��اب ر�ها، ورم� وح�تها وق�تها، 

 وع��ان م��ها وح�ارتها.

ال�لقِّي وال��افهة، واع��اد  ض�ُ� ع�ل�ة ال��ت�ل م� خالل ت�ح�� آل�ة .3

م�ه��ة ال�لق�� واإلق�اء، �ف�ل ��ف� الق�آن وت�ث�قه؛ ل��� ال��ف�� في 

ال��ور  إلى جان� ال��س�م في ال���ر، و����ه، و�ع�زه، ���� ی��في 

ال�ل� في ال��، و��ع�م الل�� وال�� في اللف�، وه�ا ما ی��� الق�آن 

 ع��ة وحف�ًا وق�اسة.

وال���� في ض�� اللف� الق�آن�ة، واإلل�ام �الق�اءة على  م�ُع االج�هاد .4

ال��خ ال��از �ال���، �اه�ة" ت���� ال����ع وال����� وال�فع�ل؛ تع��قًا 

ل�وح ال�ق��� وال����ه لل�� الق�آني ع� أن ت��� إل�ه ی� ال�هالة، وأل��ة 

�� العامة ب�الوة غ�� م��ولة، أو إشاعة ف�ضى ال��ت�ل �ع��ًا ع� ال��ا

 وال��و� ال�ع�وفة ع�� أهل ف� ال�الوة.

ال��ص على عل� اإلس�اد في ال�لقي أم�" ����� ال��ف��، س��ا وأق��  .5

) ش��ًا، ��ا أن االن��ار ال�ف�� ل�اه�ة ن�ل 27األسان�� في زم��ا بلغ (

اإلجازة �ال��� ألهل اإلق�اء أم� ����� وقفة ح�ر وان��اه و�ق�ة، خاصة 
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���غل اله�ف ال�امي لإلجازة، ����ص على  ح���ا ن�� ون��ع م�

ن�لها واس��قاقها، ���ق ماد�ة، س��ًا لل���� لإلق�اء والق�اءة، دون�ا 

أهل�ة �املة، أو ض�� ألص�ل ال�الوة، �ع��ًا ع� حال ال������ 

 ال�ا����، وشأن ال��از�� ال�������. 

  ثان�ًا: ال��ص�ات ال�ق��حة:

ق�اءة واإلق�اء ��� �ل ال�ف�ة إن�اُء ات�اد دولي عام ألهل ال .1

وال�امع��، ی�ا�ع أم�ه�، و���لى رعای�ه�، م� خالل عق� م�ت��ات 

ون�وات ت�����ة وت�ف���ة، ت�عله� أك�� ان��اًء ألس�ة الق�آن ال����، 

وت��� أم� الق�اءة واإلق�اء وج�ع الق�اءات، ���� �ع�ُّ م�ج��ة رس��ة 

�ار اإلجازات، واإلش�اف على ل�س� ال��� ال���ق�ل�ة، واع��اد اس��

 ال��ا�قات ال�ول�ة.

ال�ق�ُف ���م في وجه ال���فع�� م� إح�از اإلجازة وال�عامل معها ماد�ًا  .2

س�اء م� ح�� ال��ح، أو االس��قاق، إذ ل�ل عل� رجاله، ورجال الق�آن 

أن�ه ما ���ن�ن ع� معاني االب��از وال�اد�ة ال�ق��ة، القاتلة ل�ل ج� 

 والقاض�ة على �ل م�ل� تع��� م���د. روحي إ��اني،

ت���ُ� ان��ار ال��اك� وال�عاه� وال��ارس الق�آن�ة في ر��ع ال�الد  .3

 اإلسالم�ة، وت�ف�� ال�ع� ال�اد� وال�ع��� ل������ها.

ت���ُ� األن��ة ال��اح�ة لع�ل�ة ت���� ال�اش�ة؛ ل�عل ب��ة تعل� الق�آن  .4

��ات م���رة وأن��ة عل��ة جاذ�ة ن��ة فاعلة م�ث�ة، ��ا ف�ها م� تق

 ور�اض�ة وت�ف�ه�ة م�اح�ة لع�ل�ة ال�ف�.

اغ��اُم ع�� و��وف ال�اش�ة م� أب�اء األمة، وت�ج�هها ن�� ال�ف�  .5

ال���� للق�آن ال����، وتعاه� األج�ال ال�اع�ة �ال�ع� وال����ع ل�ف� 

ل���� ك�اب هللا تعالى، ول�ا ���ا ن�اه في ال��ا�قات ال�ول�ة ل�ف� الق�آن ا

ن�اذج م���ة رائعة م� م��لف أصقاع ال�الد اإلسالم�ة، م�� ی�لي 

 ع�ل�ة ال����� أولى اه��اماته ورعای�ه.
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  لَ��اِجعا

اإلتقان في عل�م الق�آن، لل�اف� جالل ال�ی� ع�� ال�ح�� ال����ي، تعل��: د. م��فى دی� ال�غا، 

 م.1987 - ه 1407: 1دار اب� ����، دم��، �

 م.2002، مای�: 15ال�ی� ال�ر�لي، دار العل� لل�الی��، ب��وت، �/األعالم، ل��� 

إ��اح ال����ن في ال�یل على ��ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن، إلس�اع�ل �اشا ال�غ�اد�، 

 م.1992 - ه 1413دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

، دار ال��� العل��ة، ال�اع� ال���� ش�ح اخ��ار عل�م ال��ی� لل�اف� اب� ����، أح�� دمحم شاك�

 م.1951 -ه 1370: 2ب��وت، �

 م.1967 -ه 1388ال��ا�ة وال�ها�ة، لل�اف� اب� ����، دار اب� ����، ب��وت: 

 ال��ر ال�الع ���اس� م� �ع� الق�ن ال�ا�ع، ل���� ب� علي ال���اني، دار ال��اب اإلسالمي.

ضي شه�ة األس�� ال�م�قي، ت�ق��: تار�خ اب� قاضي شه�ة، ل�قي ال�ی� أبي ��� ب� أح�� ب� قا

ع�نان درو��، ��اعة م����ة م� ال�عه� الف�ن�ي لل�راسات الع���ة، دم��، وال�فان وال�ابي 

 م.1994لل��اعة وال���، ق��ص: 

 تار�خ األدب الع��ي (ل��و�ل�ان)، القاه�ة.

ب� سع�د اإلسالم�ة، تار�خ ال��اث الع��ي، لف�اد س����، م�اجعة ع�فة م��فى، جامعة اإلمام دمحم 

 م.1982ال��اض: 

 تار�خ �غ�اد، أو م�ی�ة ال�الم، أبي ��� أح�� ب� علي ال���� ال�غ�اد�، دار ال��� العل��ة، ب��وت.

تار�خ ج�جان، أبي القاس� ح��ة ب� ی�سف ب� إب�ا��� ال�ه�ي الق�شي ال��جاني، عال� ال���، ب��وت، 

 م.1987 -ه 1407: �4

ال�ی� ع�� ال�ح�� ب� أبي ��� ال����ي، ت�ق�� ع�� ال�هاب ع�� الل���،  ت�ر�� ال�او�، ل�الل

 م.1959 - ه 1379: 1م���ة القاه�ة، م��، �

ت���ة ال�فا�، أبي ع�� هللا ش�� ال�ی� ال�ه�ي، ن�� م��عة م�ل� دائ�ة ال�عارف الع��ان�ة، ح��ر 

 م.1970-ه 1390آ�اد: 

مال�، للقاضي ��اض، ت�ق��: أح�� ���� م���د، دار  ت�ت�� ال��ارك وتق��� ال��ال� ل�ع�فة م�ه�

 م���ة ال��اة، ب��وت.

تق��� ال�ه�ی�، لل�اف� أح�� ب� علي ب� ح�� الع�قالني، �ع�ا�ة عادل م�ش�، م�س�ة ال�سالة، 

 م.1996 -ه1416ب��وت، �/أولى: 



  
  
  

 العُلَبِي  الحموي عدنان    

 

  )2018(دیسمبر الثاني العدد ) 31المجلد (
75 

ت�ق��: د. ��ار ع�اد ته�ی� ال��ال في أس�اء ال�جال، لل�اف� ج�ال ال�ی� أب� ال�اج ی�سف الِ��ِّ�، 

 م.1992-ه 1413مع�وف، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �/أولى: 

ته�ی� تار�خ دم�� ال����، اإلمام لل�اف� علي ب� ال��� ب� ��ة هللا ال�ع�وف �اب� ع�اك�، رتَّ�ه 

 م.1979 -ه 1399ال��خ ع�� القادر ب�ران، دار ال����ة، ب��وت، �/ثان�ة: 

�ل، أبي ال�عادات ال��ارك ب� دمحم األث��، ت�ق��: ع�� القادر جامع األص�ل في أحادی� ال�س

 م.1969األرناؤو�، م���ة ال�ل�اني، دم��: 

 م.1990، ت�ق��: أح�� دمحم شاك�، دار ال��� العل��ة، ب��وت: س�� ال��م��ال�امع ال���ح وه� 

دار ال��اب الع��ي، حل�ة األول�اء، و��قات األص��اء، ألبي ن��� أح�� ب� ع�� هللا األص�هاني، 

 م.1980-ه 1400: 3ب��وت، �

خالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع��، ل���� أم�� ب� ف�ل هللا ب� م�� ال�ی� اب� دمحم 

 ه.1284ال���ي، ال���عة ال�ه��ة، القاه�ة: 

�ل، ال�رر ال�ام�ة في أ��ان ال��ة ال�ام�ة، ل�هاب ال�ی� أح�� ب� علي ب� ح�� الع�قالني، دار ال�

 م.1970ب��وت: 

ال�یل على ��قات ال��ابلة، الب� رج� ال���لي، ع�ا�ة: دمحم حام� الفقي، م��عة ال��ة ال�����ة، 

 م.1952 -ه 1372القاه�ة: 

ال�ه� وال�قائ�، لع�� هللا ب� ال��ارك ال��وز�، ت�ق��: أح�� ف���، دار ال�ع�اج ال�ول�ة لل���، ال��اض، 

 م.1995 -ه �1415/أولى: 

ألبي ع�� هللا دمحم ب� ی��� الق�و��ي، ت�ق��: دمحم م��ي ال�ی� ع�� ال����، دار ال���  � اب� ماجه،س�

 م.1995العل��ة، ب��وت: 

س�� أبي داود، ألبي داود سل��ان ب� األشع� ال����اني، ت�ق��: دمحم م��ي ال�ی� ع�� ال����، دار 

 م.1990إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت: 

ألح�� ب� شع�� ال��ائي، ت�ق�� د. ع�� الغفار سل��ان ال���ار�، وس�� ���و� ح��،  س�� ال��ائي،

 م.1991 -ه 1411: 1دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

ش�رات ال�ه� في أخ�ار م� ذه�، لع�� ال�ي ب� ال�اد ال���لي، دار ال����ة، ب��وت، �/ثان�ة: 

 م.1976 -ه 1399

د ب� دمحم الف�اء ال�غ��، ت�ق��: شع�� األرناؤو� وزه�� ش�ح ال��ة، ألبي دمحم ال��� ب� م�ع� 

 م.1983 -ه 1403: 2ال�او��، ال���� اإلسالمي، ب��وت، �
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، ل��� ال�ی� أب� ال��� اب� ال��ر�، حقُ�: ض��ه وعل� عل�ه: ال��خ تش�ح ���ة ال��� في الق�اءا

 م.2000 -هـ 1420، 2أن� مه�ة، ن�� دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

شع� اإل��ان، ألح�� ب� ال���� ال��هقي، ت�ق��: دمحم ال�ع�� ب� ����ني زغل�ل، دار ال��� العل��ة، 

 م.1996 -ه 1410ب��وت، �/أولى: 

ص��ح اب� ح�ان ب��ت�� اب� بل�ان، األم�� عالء ال�ی� ب� بل�ان الفارسي، ت�ق�� شع�� األرناؤو�، 

 م.1993 -ه 1414: 2م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �

 -ه 1424، لإلمام دمحم ب� إس�اع�ل ال��ار�، ال����ة الع���ة، ص��ا، ب��وت: �ح ال��ار� ص�

 م.2004

، لإلمام م�ل� ب� ال��اج الق���� ال���اب�ر�، م���رات :دمحم علي ب���ن، دار ال��� ص��ح م�ل�

 م.2001 -ه 1421: 1العل��ة، ب��وت، �

ال�ح�� ال��او�، دار م���ة ال��اة: ب��وت،  ال��ء الالمع ألهل الق�ن ال�اسع، ل���� ب� ع��

 م.1966

��قات الق�اء ال��عة، وذ�� م�اق�ه� وق�اءاته�، لألبي دمحم ع�� ال�هاب ب� ال�الر أم�� ال�ی�، ت�ق��: 

 م.2003ه _ 1423: 1أح�� دمحم ع�وز، ال����ة الع���ة، ب��وت، �

�اوود�، ت�ق��: ل��ة م� العل�اء �إش�اف ��قات ال�ف����، لل�اف� ش�� ال�ی� دمحم ب� علي أح�� ال

 ال�اش�، دار ال��� العل��ة، ب��وت.

العلل ال���ا��ة في األحادی� ال�ا��ة، أب� الف�ج ع�� ال�ح�� ب� علي ب� ال��ز�، ض�� خل�ل ال����، 

 م.1983دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

دمحم ال��ر�، ع�ي ب���ه ج. ب�ج���اس�، غا�ة ال�ها�ة في ��قات الق�اء، ش�� ال�ی� أب� ال��� دمحم ب� 

 م.1982ه _ 1402: 3دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

ه _ 1407: 1الب� ح�� الع�قالني، دار ال��ان، القاه�ة، � ف�ح ال�ار� ���ح ص��ح ال��ار�،

 م.1987

� ب� ف�ح ال�غ�� ���ح أل��ة ال��ی�، ل��� ال�ی� دمحم ب� ع�� ال�ح�� ال��او�، ت�ق�� ع�� ال���

 ه.1426ع�� هللا ال���� �دمحم ب� ع�� هللا آل فه��، دار ال��اهج، ال��اض: 

 .1990ف�ائل الق�آن، ع�اد ال�ی� أبي الف�اء إس�اع�ل ب� ���� ال�م�قي، م���ة ال��ا�ة، القاه�ة: 

ف�ائل الق�آن، لألبي ع��� القاس� ب� سالم، ت�ق��: وه�ي سل��ان غاوجي، دار ال��� العل��ة، 

 م.1991 -ه 1411: 1وت، �ب�� 
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ف�ائل الق�آن، لإلمام أح�� ب� شع�� ال��ائي، ت�ق�� د. فاروق ح�ادة، دار إح�اء العل�م، ب��وت، 

 م.1992 -ه 1413: 2ودار ال�قافة، ال�ار ال���اء، �

ألبي ع�� هللا دمحم ب� أی�ب اب� ال���� ، وما أن�ل م� الق�آن ���ة وما أن�ل �ال��ی�ة، ف�ائل الق�آن

 م.1988: 1ال��لي، ت�ق��: غ�وة ب�ی�، دار الف��، دم��، �

فه�س م����ات دار ال��� ال�اه��ة، ال����� م� م����ات ال��ی�، ل���� ناص� ال�ی� 

 م.1970األل�اني، م� م���عات م��ع اللغة الع���ة، دم��: 

 ال��اس، م� فه�س م����ات دار ال��� ال�اه��ة، م�ام�ع ال��رسة الع���ة، وضعه �اس�� دمحم

 م.1986 -ه 1407م���عات م��ع اللغة الع���ة، دم��: 

فه�سة اب� ال���، لإلمام أبي ��� دمحم ب� خ�� ب� ع�� ب� خل�فة األم�� األش��لي، ت�ق��: إب�ا��� 

 األب�ار�، دار ال��اب ال����، القاه�ة، ودار ال��اب الل��اني، ب��وت.

�ب إس�اق ال�ع�وف �اب� ال����، ت�ق��: د. ی�سف علي الفه�س�، ألبي الف�ج دمحم ب� أبي �عق

 م.1996 -ه 1416: 1ال���ل، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

��� الق�ی� ش�ح ال�امع ال�غ��، ل���� ال��ع� �ع�� ال�ؤوف ال��او�، ال����ة ال��ار�ة ال����، 

 م.1938 -ه 1356: 1م��، �

 م.�1988ي، دار العل� لل�الی��، ب��وت، �/أولى: القام�س ال�غ�افي ال��ی�،  ل���� ز�ي األی� 

 -ه 1407: 2القام�س ال����، ل��� ال�ی� دمحم ب� �عق�ب الف��وزآ�اد�، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �

 م.1987

  الق�آن ال����، ن��ة (م��ف ال��ی�ة ال���رة) ب�وا�ة حف� ع� عاص�.

ي هللا ب� علي أبي ال�فا، دار ال�فاء، الق�ل ال��ی� في عل� ال����� ب�وا�ة حف� ع� عاص�، لعل

 م.1998 -ه 1419ال����رة، �/أولى: 

ال�امل في ضعفاء ال�جال، ألبي أح�� ع�� هللا ب� ع�� ال��ج�ي، ت�ق��: سه�ل ز�ار، دار الف��، 

 م.1988ب��وت: 

ع��ي، ، ت�ق��: إب�ا��� األب�ار�، دار ال��اب الل��جاني، لعلي ب� دمحم ب� علي اال�ع��فاتك�اب 

 م.1985 -ه 1405: 1ب��وت، �

ك�اب ال�ه� و�ل�ه ��اب ال�قائ�، لع�� هللا ب� ال��ارك ال��وز�، ت�ق��: ع�� ال�ح�� األع��ي، دار 

 م.1966ال��� العل��ة، ب��وت: 

ك�اب ف�دوس األخ�ار، لل�اف� ش��و�ه ب� شه�دار ال�یل�ي، ت�ق��: ف�اد أح�� ال�م�لي، �دمحم ال�ع��� 

 م.1987ه _1407: 1ال�غ�اد�، دار ال��اب الع��ي، ب��وت، ��ا� 
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ك�اب ف�ائل الق�آن وتالوته، وخ�ائ� تالوته وح�ل�ه، البي الف�ل ع�� ال�ح�� اب� أح�� ب� 

: 1ال��� ال�از�، ت�ق��: د. عام� ح�� ص���، دار ال��ائ� اإلسالم�ة، ب��وت، �

 م.1994 -ه 1415

ك�اب ف�ائل الق�آن، وما جاء ��ه م� الف�ل، وفي �� ُ�ق�أ، وال��ة في ذل�، ألبي ��� جعف� ب� دمحم 

: 1ب� ال��� الف��ابي، ت�ق�� ی�سف ع��ان ف�ل هللا ج���ل، م���ة ال�ش�، ال��اض، �

 م.1989 -ه 1409

س�اع�ل ب� دمحم ك�ف ال�فاء وم��ل اإلل�اس ���ا اش�ه� م� األحادی� على أل��ة ال�اس، لل��خ إ

 -ه 1405: 4الع�ل�ني ال��احي، إش�اف: أح�� القالش، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، �

 م.1985

 -ه 1413ك�ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن، ل�اجي خل�فة، دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

 م.1992

اله��� ال��هان ف�ر�،  ك�� الع�ال، في س�� األق�ال واألفعال، لعالء ال�ی� علي ال��قي ب� ح�ام ال�ی�

 م.1979 -ه 1399م�س�ة ال�سالة، ب��وت: 

 
ّ
ال��� في الق�اءات الع��، ل�اج ال�ی� و�قال: ن�� ال�ی�، أب� دمحم ع�� هللا ب� ع�� ال��م� ال�اس�ي

 . 1/220ال�ق��، ت�ق��: د. خال� ال��ه�اني، ن�� م���ة ال�قافة ال�ی��ة، القاه�ة: 

لع�� هللا ب� ع�� ال��م� ب� ال�ج�ه ال�اس�ي، ت�ق��: ه�اء ال���ي، دار  ال��� في الق�اءات الع��،

 م.1998 -ه 1419: 1ال��� العل��ة، ب��وت، �

ال��اك� ال�ائ�ة �أ��ان ال�ائة العاش�ة، ل��� ال�ی� دمحم ب� دمحم الغ��، ت�ق��: خل�ل م���ر، دار 

 م.1992 -ه 1418: 1ال��� ال����رة، القاه�ة، �

�ان في عل�م الق�آن، د. ل��سى شاه�� الش��، م��عة الف�� ال��ی�، م���ة ناص�، الآللئ ال�

 القاه�ة.

 م.1994 -ه 1414: 3ل�ان الع�ب، الب� م���ر، دار صادر، ب��وت، �

ألبي القاس� ب� ف��ة ال�ا��ي األن�ل�ي، ‘ م�� ال�ا���ة ال���ى بـ: (ح�ز األماني ووجه ال�هاني)

ه _ 1431ع�ي، ن�� م���ة دار اله��، ال��ی�ة ال���رة، �/خام�ة: ض�� ال��خ دمحم ت��� ال� 

 م.  2010

ال���وح�� م� ال���ث��، ألبي حات� دمحم ب� ح�ان ب� أح�� ب� ح�ان ال����ي ال���ي ال����اني، 

 م.2000 -ه 1420: 1ت�ق��: ح��� ب� ع�� ال���� ال�لفي، دار ال���عي، ال��اض، �

�، لعلي ب� أبي ��� اله���ي، ت�ق�� :ح�� سل�� أس� ال�اراني، دار ال�أم�ن، م��ع ال�وائ� وم��ع الف�ائ

 م.1991دم��: 
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م�آة ال��ان وع��ة ال�ق�ان في مع�فة ما �ع��� م� ح�ادث ال�مان، ألبي دمحم ع�� هللا ب� أسع� ب� علي 

 -ه 1417: 1ب� سل��ان ال�افعي، ت�ق��: خل�ل م���ر، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

 م.1997

ألبي ع�� هللا دمحم ب� ع�� هللا ال�اك� ال���اب�ر�، ت�ق��: م��فى ع��  ال����رك على ال������،

 م.1990 -ه 1411القادر ع�ا، دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

م��� أبي داود ال��ال�ي، ل�ل��ان ب� األشع� ال����اني، م��عة م�ل� دائ�ة ال�عارف الع��ان�ة، 

 م.1903له��: ح��ر آ�اد ال���، ا

م��� ال��ار ال����ر �اس� ال��� ال�خار، ألبي ��� أح�� ب� ع��و الع��ي ال�ع�وف �ال��ار، ت�ق��: 

م�ف�� ال�ح�� ز�� هللا، وعادل ب� سع�، وص��� ال�افعي، م���ة دار العل�م وال���، ال��ی�ة 

 م.1988: 1ال���رة، �

ال�ارمي، ت�ق��: ف�از أح�� زم�لي، وخال� ال��ع  م��� ال�ارمي، ألبي دمحم ع�� هللا ب� ع�� ال�ح��

 م.1987 - ه 1407العل�ي، دار ال��اب الع��ي، ب��وت، �/أولى: 

م��� ال�هاب، ألبي ع�� هللا دمحم ب� سالمة الق�اعي، ت�ق��: ح��� ع�� ال���� ال�لفي، م�س�ة 

 م.1985 -ه 1405: 1ال�سالة، ب��وت، �

� هللا ب� دمحم ب� أبي ش��ة، ت�ق��: األس�اذ ع�� ال�ال� األفغاني: ال���ف في األحادی� واآلثار، لع�

 م.1970

ه 1410ف��� ع�� الع��� ال��ي، دار ال��� العل��ة، ب��وت:  مع�� ال�ل�ان، ل�اق�ت ال����، ت�ق��:

 م.1990 -

ال��ائ�،  مع�� ال���خ، ألبي القاس� علي ب� ال��� ب� ��ة هللا ال�افعي، ت�ق��: وفاء تقي ال�ی�، دار

 م.2000 - ه 1421: 1دم��، �

ال�ع�� ال����، ل�ل��ان ب� أح�� ال���اني، ت�ق��: ح��� ع�� ال���� ال�لفي، ن�� إح�اء ال��اث 

 م.1983 -ه 1404: 2اإلسالمي، وزارة األوقاف، الع�اق، �

 ي، ب��وت.مع�� ال��لف��، ت�اج� م��في ال��� الع���ة، لع�� رضا ��الة، دار إح�اء ال��اث الع��

ال�ع��، ألح�� ب� دمحم ب� ز�اد األع�ابي، ت�ق��:أح�� ب� م�� ب� س�اد ال�ل�شي، م���ة ال��ث�، 

 م.1992ال��اض: 

مف�اح ال�عادة وم��اح ال��ادة في م�ض�عات العل�م، أح�� ب� م��فى ال�ه�� ��اش ���� زادة، 

 دار ال��� العل��ة، ب��وت.
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ح�� مفلح الق�اة، ألح�� خال� ش���، دمحم خال� م���ر، دار مق�مات في عل� الق�اءات، ل���� أ

 م.2001 -هـ 1422ع�ار، ع�ان: 

 ال����ة ال�املة، ال���� ال�عاوني لل�ع�ة �ال�وضة، م�قع إل����وني على ال���ة الع����ت�ة (اإلن��ن�).

اآلفاق ال��ی�ة، م�اق� اإلمام أح�� ب� ح��ل، ألبي الف�ج ع�� ال�ح�� ب� ال��ز�، م���رات دار 

 م.1977: 2ب��وت، �

م�اق� اإلمام ال�افعي، لإلمام ف�� ال�ی� ال�از�، ت�ق��: د. أح�� ح�از� ال�قا، ن�� م���ة ال�ل�ات 

 م.1986 -ه 1406: 1األزه��ة، القاه�ة، �

 م�اق� ال�افعي، ألبي ��� أح�� ب� ال���� ال��هقي، ت�ق��: ال��� أح�� صق�، دار ال��اث، القاه�ة:

 م.1971

 .2، ل���� ع�� الع��� ال�رقاني، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت، �م�اهل الع�فان في عل�م الق�آن

م�س�عة أ��اف ال��ی� ال���� ال����، إع�اد: أبي هاج� دمحم ال�ع�� ب� ����ني زغل�ل، عال� 

 م.1989 - ه 1410: 1ال��اث، ب��وت، �

ب� ح��ل، ت�ق��: ال��خ شع�� األرناؤو� و�خ�انه، م�س�ة ال��س�عة ال��ی�ة، م��� اإلمام أح�� 

 م.1997ه _ 1418: 1ال�سالة، ب��وت، �

 - ه 1416: 1ال��س�عة الع���ة العال��ة، ن�� م�س�عة أع�ال ال��س�عة لل��� وال��ز�ع، ال��اض، �

 م.1996

ل����ة، م�س�ة ال��ض�عات، ألبي الف�ج ع�� ال�ح�� ب� علي ب� ال��ز�، ت�ق��: د. م���د أح�� ا

 م.2002 - ه 1423: 1ال��اء، أب� ��ي، �

ال��� في الق�اءات الع��، ألبي ال��� دمحم ب� دمحم ال��ر�، تق���: علي ال��اع، ت���ج: ز���ا 

 م.1998 - ه 1418: 1ع���ات، دار ال��� العل��ة، ب��وت، �

ارق ال���او�، دار �الح ال�ی� ب� أی�� ال�ف��، ت�ق��: �ن�� اله��ان في ن�� الع��ان، ل

 .1994ال�الئع لل��� وال��ز�ع وال���ی�، القاه�ة: 

ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�، الب� األث�� م�� ال�ی� ال��ارك ب� دمحم ال��ر�، ت�ق��: �اه� أح�� 

 م.1963 - ه 1383ال�او�، وم���د دمحم ال��احي، دار ال��� العل��ة، ب��وت: 

ی� ال�س�ل، ألبي ع�� هللا دمحم ال���� ال��م��، دار صادر، ب��وت: ن�ادر األص�ل في مع�فة أحاد

 م.1972

ه��ة العارف�� أس�اء ال��لف�� وآثار ال���ف�� ع� ��ف ال���ن، إلس�اع�ل �اشا ال�غ�اد�، دار 

  م.1992 - ه 1413ال��� العل��ة، ب��وت: 
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ی�ر��غ، دار ال��� ف�ان� ش�ای� ال�افي �ال���ات، ل�الح ال�ی� خل�ل ب� أی�� ال�ف��، اع��اء س. د

 م.1991 -ه 1411ش��تغارت: 

ال�افي في ش�ح ال�ا���ة في الق�اءات ال��ع، لع�� الف�اح ب� ع�� الغ�ي ب� دمحم القاضي، ن�� م���ة 

  م.1992 -هـ 1412، 4ال��اد� لل��ز�ع، �


