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 خصملال

 السدمسيؼ أعجاء يثيخه فيسا الذبو ويديل القخاءات، في الكياس معشىىجف البحث إلى تبيان    
واستخجم ، السشاسبة واألدلِّة بالشرؽص ذلغ ويقخن  القخاءة، في الكياس حكيقة ويبخز حؽلو،

لتحقيق أىجافو السشيج الؽصفي، والسشيج التاريخي، والسشيج السقارن. وتؽصل البحث إلى 
الستؽاتخة التي نقمت إليشا بالتؽاتخ لػ تكؼ ناتجة إال عؼ  القخاءاتُ مجسؽعة مؼ الشتائج أىسيا: 

قياٌس مسشؽٌع؛ ألن القخاءة سشة  السطمق في القخاءات الستؽاتخة كياُس ال نقل أو رواية أو أثخ،
أما ما  .ةلبتامتبعة تعتسج عمى الشقل والسذافية، وال أصل لو في القخاءات، والقخاءة بو مستشعٌة 

ضخورة عشج عجم الشص،  دعت إلو وأقياس قائػ عمى أصل معتسج، أو إجساع مشعقج، كان مؼ 
ا كان الجاعي لمكياس في ميس، و ال يدسى عشجىا قياسًا عمى الؽجو االصطالحيفسقبؽل، و 

 .والشقلالقخاءة، فإنو ال يسكؼ إال أن يكؽن مؼ جسمة السخويات التي جاءت باألثخ 

 .شقل، الخواية، الكياس السطمق، اللكياساداعي ؽل السقبؽلة، األص الكلمات المفتاحية:

 المقدمة
عمممى نعسممة القممخآن الكممخيػ الممح  جعمممو  الحسممج هبدممػ ا الممخحسؼ الممخحيػ ... 

ممممخاَب السدممممتكيػ، ال تديمممم  بممممو األىممممؽاء وال  ا الحبممممَل الستمممميؼ، والشممممؽَر السبمممميؼ، والرِّ
تمتمبذ بممو األلدممشة، وال تذممبل مشممو العمسمماء، وال تسّمممو األتكيمماء، وال َيْخَمممق عمممى كثممخة 

، وال تشقزممي عجائبممو، َمممؼ تسدممغ بممو نجمما ومممؼ تخكممو مممؼ جبَّممار ق رممسو ا، الممخدِّ
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الم عمى  الة والدَّ محسَّج المح  لمػ نبيشا ومؼ ابتغى اليجى في غيخه أضمَّو ا، والرَّ
سممالة، وأدَّى  يغسممع عممؼ بيممان الممحكخ لخفممًا، ولممػ يممشقص مممؼ القممخآن حخفممًا، بمَّمم  الخِّ
األمانمة، ونرممأل األمَّمة، وجاىممج فمي ا حممق جيماده، صمممؽات رّعمي وسممالماتو عميممو 

يؼ وععج: وعمى آلو وأصحابو  أجسعيؼ، صالة دائسة إلى يؽم الجِّ

ولمبيمما مممؼ أفزممل الُقَخعممات إلممى ا  ،فممإنَّ عمممؽم القممخآن الكممخيػ مممؼ أ ممخف العمممؽم
،  كيممممو ال وقممممج تعّمقممممت بكممممالم ا، و ممممخف الستعمِّممممق مممممؼ  ممممخف الستعمَّممممق، 

ولحلغ عشي بيا العمساء وكثمخت فييما مَّلَّفماتيػ، فكمان ممؼ بميؼ تممغ العممؽم الذمخيفة 
عمممُػ القممخاءات الممح  مممّؼ ا بممو عمممى ىممحه األمممة، وجعمممو آيممًة لمبمغمماء والفرممحاء، 

مممؼ الديمم  والتحخيممو بالشقممل والتممؽاتخ، والدممشج  وخفممب بممو عممؼ األلدممشة، وحفعممو 
 والخواية.

 مذكلة الدراسة
 الكيمماس، ذلممغ ومبشممى القممخاءات، فممي الكيمماس معشممى حممؽل كثيممخةٌ  أسممةمةٌ  دارت

 تممغ تمؽاتخ فمي يخؽضمؽن  الحيؼ مؼ اإلسالم أعجاء بعع وحاول ومدتشجه، وأصمو
 تمممممغ قاسممممؽا أنيممممػ بحجممممة العذممممخة القمممخاء أولةممممغ وأمانممممة لعجالممممة التعممممخَض  القمممخاءات،
      األمممممخ، ىممممحا فممممي أبحممممث أن الخيممممخ مممممؼ فؽجممممجتُ  باالجتيمممماد، وابتممممجعؽىا القممممخاءات

 ا بفزمممل– ذلمممغ فكمممان فيمممو، الستعمقمممة والشقمممؽل الشرمممؽص تمكمممػ فمممي أخمممؽض وأن
 .الستؽاتخة القخاءات في الكياس :بعشؽان البحث ىحا  -تعالى

 أىداف الدراسة
 فممممي الكيمممماس معشممممى أممممما أىممممجاف البحممممث فإنَّيمممما يسكممممؼ أن ُتجسممممل فممممي بيممممان

 .الكياس حكيقةإبخاز و  حؽلو، السدمسيؼ أعجاء يثيخه فيسا الذبوإزالة و  القخاءات،

 أىمية الدراسة
يَّمة تمتتي  القممخاءة سمشِّيَّة ويبميِّؼ القمخاءات، عممػ فمي يبحممث كؽنمو ممؼ البحمث أىسِّ

 فكمػ قمخاءاتيػ، فمي اجتيمجوا فيسما القمخاء مدتلة في وُيحقِّق والشَّقل، فييا األثخ واتِّباع
عٍ  عممؼ اليممؽم ندممسل  الممحيؼ أولةممغ ابتكممار مممؼ وأنيمما القممخاءات، تمممغ فممي مذممكغٍ  مممجَّ
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 بعمع فكانمت قمخاءاتيػ، في آخخ عمى حخفاً  قاسؽا أو أخخى، عمى قخاءة استحدشؽا
 ومما قمخاءاتيػ؟ القمخاء أولةمغ بشمى مماذا وعممى الكياس؟ مفيؽم فسا .بالكياس قخاءاتيػ
 بممالخأ  مأ ؟واألثممخ والدممشج بالشقمل قممخاءتيػ كانممت وىممل القمخاءات؟ فممي الكيمماس حكيقمة
 واالجتياد؟ والكياس
 إلى مجفؽعاً  نفدي وججتُ  ىشا ومؼ ومكانتو، البحث ىحا أىسية تتتي ىشا مؼ
 وعيمان كذمب فمي وأممالً  والثمؽا،، األجمخ تحرميل في رغبة ،البحث ىحا في العسل
 ا سمممائالً  عمييممما، قاممممت التمممي والسبممماد  القمممخاءات تممممغ ُكْشممموِ  فمممي الجامغمممة الحكيقمممة
جاد التَّؽفيق تعالى  .والدَّ

 الدراسات الدابقة 
 عممى وقفمتُ  وقمج الستمؽاتخة، القخاءات في الكياس بجراسة قام أحجاً  أنَّ  أعمػ لػ 
دراسة أنؽاع الكياس وأثخه في العممؽم، وأخمخى فمي  عمى قامت التي الجراسات بعع

أقدمممام الكيممماس فمممي القمممخاءات، إال أنشمممي لمممػ أجمممج ممممؼ تشممماول الكيممماس فمممي القمممخاءات 
 أن ا بالذمممكل والسزمممسؽن المممح  صمممغُت ىمممحه الجراسمممة عمييسممما، وأسمممتلالستمممؽاتخة 
 لمسقرؽد. ومحقِّقاً  بالغخض، مؽفياً  ىحا بحثي يكؽن 

 خطة البحث
مٍة،: في البحث جاء  .وخاتسة ومبحثيؼ مقجِّ
ممممة ييافييممما مذمممكمة الجراسمممة، وأىمممجاف ذكمممختُ : السقجِّ ، والجراسمممات الدمممابقة، تيممما، وأىسِّ
 .البحث وخطَّة
 فات أساسية.يتعخ  األول: السبحث
ه القخاءات في الكياس جؽازُ : الثَّاني السبحثُ   .وردُّ

 إلييا. تؽصمتُ  التي الشَّتائج أىػ فييا فبيَّشتُ  الخاتسة، إلى ذلغ بعج أتيتُ  ثػ 
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 المبحث األول: تعريفات أساسية

 : تعريف القياسالمطلب األول
 القياس في اللغة:  -1

ره َعَمى ِمَثاِلِو  ْيَء َيكيُدو َقْيدًا َوِقَياسًا: ِإذا قجَّ  .(1)قاَس الذَّ
 القياس في االصطالح:  -2

 حسل الفخع عمى األصل لعمَّممممة جامعة بيشيسا، وىؽ في القخاءة نؽعان:
قيماس مطمممق، وىممؽ قيمماس مما لممػ  ُيممخَو عمممى مما رو ، مثممل قيمماس أحكممام السمميػ  (1

 السقمؽعة مؼ الشؽن والتشؽيؼ عمى السيػ األصمية. 
قياس يعتسج عمى أصل معتسج، وىؽ مؼ قبيمل ندمبة الجدئمي إلمى الكممي، وممؼ  (2

 .(2)رد الفخوع إلى األصؽل، مثل ما اختيخ في تخفيو بعع اليسدات 
 

 : تعريف القــــراءاتيالمطلب الثان
 القــــراءات في اللُّغة: –أ

القممخاءات جسممل قممخاءة، والقممخاءة فممي المُّغممة: مذممتقٌة مممؼ مممادة )َقممَخَأ(، ومرممجٌر لفعمممو، 
يقممال: قممخأُت الُقممْخآن وأنمما أقممخؤه َقممْخءًا وِقممَخاءًة وُقخآنممًا، وأنمما قممارىٌء مممؼ قممؽٍم ُقممّخاء وَقممَخأة 

. وممممادة )قمممخأ( (3) إقمممخاًء، ومشمممو قيمممل: فمممالٌن السقمممخ   وقمممارئيؼ، وأقمممخأُت غيمممخ  ُأْقِخُئمممو
 ُتدتعسل لمسعاني اآلتية:

                                                           
 .لدممان العمممخ،(.  ه 1414 .)ىممم(711أبمممؽ الفزممل م بممؼ مكممخم )الستمممؽفى:  .ابممؼ مشعممؽريشعممخ:  (1)

 (.6/187مادة )قيذ(: ) :بيخوت .دار صادر .الطبعة الثالثة
اإلغمخا، فمي  (.  د/ت. )ه(577: الستمؽفى) م بمؼ المخحسؼ عبمج البخكمات أبؽ .األنبار  ابؼ يشعخ:  (2)

دار . الطبعمة األولمى (.ه1377. )فغمانيتحقيق: سعيج األ. ججل اإلعخا، ولسل األدلة في أصؽل الشحؽ
مخترمخ الببمارات لسعجمػ مرمطمحات (. ه1429) .إبخاليػ بمؼ سمعيج .(. الجوسخ  45) :دمذق. الفكخ

 (.99-98) :الخياضخ. دار الحزارة لمشذ .الطبعة األولى. القخاءات
مممج. يشعمممخ: األزىمممخ ُّ  (3)  .تيمممحيل المُّغمممة (.  م2001) .ىمممم(370بمممؼ أحسمممج )الستمممؽفى:  أبمممؽ مشرمممؽر محسَّ

 (.9/211مادة )َقَخأ(: ): الطَّبعة األولى. دار إحياء التَّخاث العخعيّ . تحقيق: مخعل م عؽض
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الجسممل والزممػُّ: أ  جسممل الذمميء وضممسُّو إلممى بعزممو، ومشممو قممؽليػ "ممما َقممَخَأِت  (1 
 َُّ َُّ" أ : لممػ َتْحِسممْل )َتُزممػَّ( فممي َرحِسيمما ولممجًا َقمم َُّ َوَممما َقممَخَأْت َمْمُقؽحممًا َقمم الشَّاقممة َسممَمًى َقمم

(1). 
التِّالوة: وىي الشُّطق بالكمسات السكتؽعة، ومشو قؽليػ: "قخأت الكتا،" أ  تممؽتو،  (2

ىؼ لتكممؽيؼ الكمسممات  يت الممتِّالوة قممخاءًة ألنيمما ضممػُّ األصممؽات والحممخوف فممي الممحِّ وُسممسِّ
 التي ُيشطق بيا.  

قال صاحل السفمخدات: "والقمخاءة: ضمػُّ الحمخوف والكمسمات بعزميا إلمى بعمع فمي 
 وىحا ىؽ السعشى الُسخاد ىشا. .(2) التَّختيل"

 القــــراءات في االصطالح:  –ب
مممممخون عشمممممو بعممممممػ  دة كثيمممممخة لمقمممممخاءات، أو مممممما يعبِّ لعمسممممماء القمممممخاءات تعخيفمممممات متعمممممجِّ
مما  القممخاءات، ولعّمممي بممحكخ تعخيممو اإلمممام السحقِّممق ابممؼ الجممدر ِّ أصمميل إلممى حممجٍّ مَّ

حيأل.  التَّعخيَو الرَّ
: "القخاءات عمٌػ بكيفيَّمة أداء كمسمات القمخآن واختالفيما بعمدو قال اإلمام ابؼ الجدر ِّ 

 .(3) الشَّاقمة"
مؽتيَّة األدائيَّمة  التمي أبماح رسمؽل ا بيما  -فالقخاءات: ىي تمغ الؽجممؽه المُّغؽيَّمة والرَّ

تيدمميخًا وتخفيفممًا عمممى الببمماد، ألَّفممت بسجسؽعيمما عمسممًا ُنقممل إليشمما عممؼ  -قممخاءة القممخآن

                                                           
. معجمممػ مقممماييذ المُّغمممة (.  ىمممم1399) .ىمممم(395أبمممؽ الحدممميؼ أحسمممج)الستؽفى:  .فمممارسبمممؼ ايشعمممخ:  (1)

مج ىمارون  لدمان العمخ،: ممادة ابمؼ مشعمؽر. (، 5/79ممادة )َقمَخأ(: ) :دار الفكمخ .عبمج الدمالم تحقيمق: محسَّ
 (.  1/132)قخأ(: )

السفمخدات  (.  ه1412) .ىمم(502)الستؽفى: بؼ م  أبؽ القاسػ الحديؼ األصفياني.يشعخ: الخاغل  (2)
مممادة )َقممَخأ(:  :دمذممق .دار القمممػ .الطبعممة األولممى .تحقيممق: صممفؽان عممجنان الممجاود . فممي غخيممل القممخآن

(1/668.)   
مشجممج السقممخئيؼ  م(.  1999. )ىممم(833أبممؽ الخيممخ م بممؼ م بممؼ يؽسممب )الستممؽفى: . ابممؼ الجممدر   (3)

 (.9) :دار الكتل العمسية .الطبعة األولى .ومخ ج الطالبيؼ
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واة  ممشج الستَّرممل إلممى رسممؽل ا  لخيممق الممخُّ ، فكممان مرممجرىا بممحلغ ىممؽ الممؽحي بالدَّ
السشدل عمى رسؽل ا 

 (1). 
وقممممج اصممممطمأل عمسمممماء القممممخاءات فممممي مقممممام التَّحممممجث عممممؼ القممممخاءات، عمممممى إلممممال  

ل،  ى عمممى الخممالف الممح  ُيشدممل أو ُيعممد  «القــراءة» ل، أ  القممار  األوَّ لمشَّاقممل األوَّ
وىؽ أحج األئسَّة العذخة الَّحيؼ ىػ أصحا، القخاءات العذخ الستؽاتخة عؼ رسمؽل ا 

واة فيمممؽ ملسو هيلع هللا ىلص ، فمممي حممميؼ أن مممما ُندمممل لممممخَّاو  عمممؼ اإلممممام وخمممالَب فيمممو غيمممخه ممممؼ المممخُّ
 . (2)كسا سشبيشو إن  اء ا تعالى فيسا سيتتي «رواية»

 

 تعريف بأصحاب القراءات المتهاترة: الالمطلب الثالث
مخاعماة لالخترممار والجقمة فممي التخجسمة فممإني اعتسمجت عمممى مخجمل مؽثممؽ  مزممبؽب 
يعطممممي السطمممممؽ، دون زيممممادة أو نقرممممان؛ وىممممؽ غايممممة الشيايممممة فممممي لبقممممات القممممخَّاء 

 ، فتقؽل:(3)لمسحقق ابؼ الجدر  
نممافل بممؼ عبممج الممخحسؼ بممؼ أبممي نبمميػ الميثممي، أصمممو مممؼ  "نممافل السممجني": أبممؽ رويممػ

 .(4) أصفيان، تؽفي بالسجيشة سشة تدل وستيؼ ومةة
": عبج ا بؼ كثيخ السكي. وىؽ ممؼ التمابعيؼ. تمؽفي بسكمة سمشة عذمخيؼ "ابؼ كثيخ

 .(5) ومةة

                                                           
دار القمممػ . الطَّبعممة األولممى .مؽسممؽعة عمممؽم القممخآن (.  ىممم1422) .عبممج القممادرم  .مشرممؽريشعممخ:  (1)

 (.      195):حمل. العخعي
البممممجور الداىممممخة فممممي  . )د/ت(. ىممممم(1403عبممممج الفتمممماح بممممؼ عبممممج الغشي)الستممممؽفى:  .يشعممممخ: القاضممممي (2)

 (.10) بيخوت: .خعيدار الكتا، الع. د/ب .القخاءات العذخ الستؽاتخة
 فممي اإلقممخاء  ممي  الخيممخ، أبمما يكشممى الجممدر ّ  بممؼ يؽُسممب بممؼ عممميّ  بممؼ محّسممج بممؼ محّسممج بممؼ محّسممج ىممؽ (3)

 سممشة وتممؽفي بجمذممق، الدممؽريؼ بمميؼ القرمماعيؼ خممَ داخممل مةممة وسممبل وخسدمميؼ إحممجى سممشة ولممج  زمانممو،
ركمممممي . مممميخاز بسجيشممممة  مةممممة وثسممممان وثالثمممميؼ ثممممالث خيممممخ الممممجيؼ بممممؼ محسممممؽد )الستممممؽفى:  .يشعممممخ: الدِّ
 (.7/45) :دار العمػ لمسالييؼ .الخامدة الطبعة. األعالم (.  م2002.)ىم(1396

غايمممة   (.ه1351) .ىمممم(833أبمممؽ الخيمممخ م بمممؼ م بمممؼ يؽسمممب )الستمممؽفى: . يشعمممخ: ابمممؼ الجمممدر   (4)
 (.334-2/330) :مكتبة ابؼ تيسية .د/ب. الشياية في لبقات القخاء

 (.445-1/443يشعخ: السخجل الدابق: ) (5)
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ان بمؼ العمالء بمؼ عسمار السمازني البرمخ . وقيمل اسمسو عم": ز أبؽ عسخو البرمخ  "
 .(1) اسسو كشيتو، وتؽفي بالكؽفة سشة أرعل وخسديؼ ومةةيحيى، وقيل 

": عبممج ا بممؼ عممامخ الذممامي اليحرممبي قاضممي دمذممق فممي ابممؼ عممامخ الذممامي"
خالفة الؽليج بؼ عبج السمغ، ويكشى أبا عسخان، وىمؽ ممؼ التمابعيؼ، وتمؽفي بجمذمق 

 .(2) سشة ثسان عذخة ومةة
ابمؼ بيجلمة، ويكشمى أبما بكمخ،  ": عاصػ بؼ أبي الشجمؽد، ويقمال لمو"عاصػ الكؽفي

 .(3) وىؽ مؼ التابعيؼ، وتؽفي بالكؽفة سشة ثسان وعذخيؼ ومةة
": حسممدة بممؼ حبيممل بممؼ عسممارة الديممات الفخضممي التيسممي، ويكشممى أبمما "حسممدة الكممؽفي

 .(4) عسارة وتؽفي بحمؽان في خالفة أبي جعفخ السشرؽر سشة ست وخسديؼ ومةة
ؽ ، ويكشى أبا الحدمؼ، وقيمل لمو الكدمائي ": عمي بؼ حسدة الشحالكدائي الكؽفي"

وتممؽفي حمميؼ تؽجممو إلممى خخاسممان مممل الخ مميج سممشة  -مممؼ أجممل أنممو أحممخم فممي كدمماء 
 .(5) تدل وثسانيؼ ومةة

 .(6) أبؽ جعفخ السجني: يديج بؼ القعقاع، وتؽفي بالسجيشة سشة ثسان وعذخيؼ ومةة 
(6). 

وتممممؽفي  ": أبممممؽ م يعقممممؽ، بممممؼ إسممممحا  بممممؼ زيممممج الحزممممخمي،"يعقممممؽ، البرممممخ  
 .(7) بالبرخة سشة خسذ ومةتيؼ

"خمممب": أبممؽ م خمممب بممؼ ىذممام بممؼ ثعمممل البممدار البغممجاد ، وتممؽفي سممشة تدممل 
 .(8) وعذخيؼ ومةتيؼ

                                                           
 (.293-1/288يشعخ: السخجل الدابق: ) (1)
 (.425-1/423يشعخ: السخجل الدابق: ) (2)
 (.349-1/346يشعخ: السخجل الدابق: ) (3)
 (.263-1/261يشعخ: السخجل الدابق: ) (4)
 (.540-1/535يشعخ: السخجل الدابق: ) (5)
 (.2/383يشعخ: السخجل الدابق: ) (6)
 (.389-2/386يشعخ: السخجل الدابق: ) (7)
 (.274-1/272يشعخ: السخجل الدابق: ) (8)
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 مردر القراءاتالتعريف ب: المطلب الرابع

، أوحاه ا  إلمى الخسمؽل  مؼ السعمؽم مؼ الجيؼ بالزخورة أن القخآن وحٌي رعانيّّ
َّه متٌزيل رّب امَعالمىِن قال تعمالى:  بؽاسطة جبخيل األميؼ  الكخيػ  ََ هاه   وإً ًَازَ

ٌْااِنريي كااعلااق ْْنَااَت م  واان امااوحوا اأ -192]الذممعخاء:  هِنساالٍن ي ااّمٍ وَاانٍ   وَن ِوااَي امُى
195.]   

 وإندالممو عميممو، وميسممة الخسممؽل  تعميسممو لمخسممؽل األععممػ  وميسممة جبخيممل 
ُسمؽُل بمِّمْ  مما چ تبميغو لمشاس بتمخ مؼ ا عد وجل، ونقمو إلى الخالئق: يا أيُّيا الخَّ

وال ألحج ممؼ الخممق أن   [، وليذ لخسؽل ا 67]السائجة:  چُأْنِدَل ِإَلْيَغ ِمْؼ رَّعغ
يغيِّممخ حخفممًا مكممان حممخف، أو كمسممة مكممان كمسممة أخممخى، وىممحا أمممخ مجسممل عميممو فممي 

 .(1)األمة اإلسالمية 
وىشمماا العجيممج مممؼ األدلممة الذممخديَّة تممجلُّ داللممة واضممحة عمممى أن مرممجر القممخاءات 
، ولمميذ ألحممٍج مممؼ الخمممق تبممجيل الكمسممات أو الحممخوف  الستممؽاتخة ىممؽ الممؽحُي الخعممانيُّ

 القخآنية بحريعة الكياس أو االبتجاع، ومؼ ىحه األدلة:

 األدلة من القرآن الكريم: أوالا 
ُتْتممممى عممممْيِيػ ءاياتشممما بيِّشمممٍت قمممال المممحيؼ ال َيْخُجمممؽن لقاَءنممما اْئمممِت وإذا چ  قمممال تعمممالى:

ْلوُ  َلوُ  لي أنْ  ما يكؽنُ  ُقلْ  بُقخءاٍن غيِخ ىحا أو بجِّ إال مما  لُ ِبمأتَّ  دي إنْ مؼ تمقا  نفْ  أبجِّ
[، وقمال 15]يمؽنذ:  چ يمؽٍم ععميػٍ  رعمي عمحا،َ  تُ يْ َرمعَ  إنْ  افُ يَّ إنمي أَخملمؽحى إيُ 

-3]المشجػ:      َعنَّىاهُ داديُد امُواَوى  إْن هُو إال َوحاٌم يُاوحَق  َيٌطُق َعِي امَهوىوَول  تعمالى: 
5.] 

                                                           
مخاتمل اإلجسماع  (.  د/ت) .ىمم(456أبمؽ م عممي بمؼ أحسمج )الستمؽفى :  .حدم األنجلدمي ابؼيشعخ:  (1)

 (.174-173بيخوت: ) .دار الكتل العمسية .في الببادات والسعامالت واالعتقادات، د/ب
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، فيي مؼ عشمج ا عمد وجمل، وأندليما ا تعمالى (1)وعسا أنَّ القخاءات الستؽاتخة قخآن
أن يغيِّمخ كمسمة بكمسمة أو حخفمًا  ، وليذ لمخسمؽل الكمخيػ وحيًا مشو عمى رسؽلو 

 .(2)بحخف، فغيخه مؼ باٍ، أولى

 األدلة من الدنة :ثانياا 
أحاديممث نممدول القممخآن الكممخيػ عمممى األحممخف الدممبعة تممجل داللممة واضممحة عمممى أن 

فييما سمؽى التبميم   ، ولميذ لمخسمؽل األععمػ (3)القخاءات مشدلة ممؼ ا عمد وجمل
نقمؽىا ثػ  تمقؽىا مؼ الخسؽل  والشقل، وتجل تمغ األحاديث عمى أنَّ الرحابة 

ؼ بعممجىػ، ثممػ التممابعؽن الممحيؼ بعممجىػ نقمؽىمما إلممى َمممؼ بعممجىػ... وىكممحا حتممى إلممى ممم
 ُنقمت إليشا متؽاتخة جياًل بعج جيل.

 بمؼمشيػ عسمخ  وقج ذكخ ابؼ الجدر  في الشذخ بدشجه قؽَل جسٍل مؼ الرحابة 
الخطا، وزيج بؼ ثابت وفيو أنَّ الشقل ىؽ األصل في القخاءة: "القخاءة ُسشة يتخحىا 

 .(4)اآلِخخ عؼ األول، فاقخءوا كسا ُعمِّْسُتُسؽُه " 
 ، وعؼ عمي (5)أنَّو قال: "اتبعؽا وال تبتجعؽا فقج ُكفيتػ" وورد عؼ ابؼ مدعؽد 
، وقممج سمما  ابممؼ مجاىممج (6)يممتمخكػ أن َتْقممَخُؤوا َكَسمما ُعمِّْسممُتْػ " قممال: "إن رسممؽل ا 

                                                           
بيمممان (  ه1406) .ىمممم(749أبمممؽ الثَّشممماء محسمممؽد بمممؼ عبمممج المممخَّحسؼ )الستمممؽفى:  .يشعمممخ: األصمممفيانيُّ  (1)

مممج معيممممخ بقمممما .السخترمممخ  ممممخح مخترممممخ ابمممؼ الحاجممممل . دار السممممجني. الطَّبعمممة األولممممى .تحقيممممق: محسَّ
عؽدية  (.  472-1/470): الدُّ

الطبعمممة . صمممفحات فمممي عممممؽم القمممخاءات (. ه 1415)فمممؽرد. أبمممؽ لممماىخ عبمممج الغ .يشعمممخ: الدمممشج  (2)
 (.152-147) :السكتبة األمجادية .األولى

: كتما، التَّؽحيمج، بما، قمؽل ا تعمالى:  (3) فالءووا وال رس ما واي چيشعخ عمى سبيل السثال صحيأل البخار ِّ

 (.9/159(: )7550رقػ: ) ، چ امرقآن
الشذمخ فمي القمخاءات  (. د/ت) .ىمم( 833)الستمؽفى :  أبؽ الخيخ م بؼ م بمؼ يؽسمب .ابؼ الجدر   (4)

  .(1/17):السطبعة التجارية الكبخى  .د/ب .تحقيق: عمي م الزباع .العذخ
تحقيمق: حسمج  بمؼ عبمج  .السعجػ الكبيخ.  ىم(360أبؽ القاسػ سميسان بؼ أحسج )الستؽفى:  .الطبخاني (5)

   (.9/154(: )8770رقػ: ) .القاىخة .مكتبة ابؼ تيسية .الطبعة الثانية .السجيج الدمفي
تحقيمق:  معيل . صمحيأل ابمؼ حبمان(. د/ت) . ىمم(354بمؼ حبمان )الستمؽفى: ا أبؽ حاتػ م. الجارمي (6)

 (. 3/21بيخوت: ). مَّسدة الخسالة .د/ب .ؤوبااألرن



 
 
 

 المتواترةالقياس في القراءات 

 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

66 

فمممي كتابمممو )الدمممبعة( ىمممحيؼ األثمممخيؼ فمممي معمممخض التحمممحيخ ممممؼ الكيممماس واالجتيممماد 
 .(1)واالبتجاع في القخاءة، والتتكيج عمى الخواية والشقل

 أقهال العلماء :ثالثاا 
 ومؼ ذلغ فقج وجمل قبؽلمو ... وأنم كل ما صأل عؼ الشبي  أنَّ  ابؼ الجدر  ذكخ 

مل اآلية، يجل  كمو مشدل مؼ عشج ا؛ إذ كل قخاءة مشيا مل األخخى بسشدلة اآلية
، وعيَّؼ أنَّ القخاءات الستؽاتخة واختالف ألفاظيا كلّّ حمقّّ وصمؽا،، اإليسان بيا كميا

لقمخاء كممو بيحا افتخ  اختالف القخاء مؼ اختالف الفقياء، فإن اخمتالف ا وذكخ أنَّو
حق وصؽا، ندل مؼ عشج ا، وىؽ كالم ال  مغ فيمو، واخمتالف الفقيماء اخمتالف 
اجتيممماد ، والحمممق فمممي نفمممذ األممممخ فيمممو واحمممج، فكمممل ممممحىل بالشدمممبة إلمممى اآلخمممخ 
صممؽا، يحتسممل الخطممت، وكممل قممخاءة بالشدممبة إلممى األخممخى حممق وصممؽا، فممي نفممذ 

 .(2) حلغ ونَّمؼ بواألمخ، ونقطل ب
مفممؽا فممي القممخآن وال ال تختقؽلممو: " عبممج ا بممؼ مدممعؽد نقممل ابممؼ الجممدر  عممؼ و 

فإنو ال يختمب وال يتداقَ، أال تخون أن  خيعة اإلسمالم فيمو واحمجة،  تتشازعؽا فيو،
حممجودىا وقخاءتيمما وأمممخ ا فييمما واحممج، ولممؽ كممان مممؼ الحممخفيؼ حممخف يممتمخ بذمميء 

جامل ذلغ كمو، ومؼ قمخأ عممى قمخاءة يشيى عشو اآلخخ كان ذلغ االختالف، ولكشو 
وأقمؽال العمسماء  .(3)فال يجعيا رغبة عشيا، فإنو مؼ كفخ بحخف مشو كفخ بو كممو " 

فممممي ا ممممتخاب التممممؽاتخ فممممي الشقممممل السترممممل لقبممممؽل القممممخاءات بخىممممان قممممالل عمممممى أن 
القممخاءات مممؼ ا عممد وجممل، ولمميذ لمكيمماس مممجخل إلييمما، يقممؽل اإلمممام أبممؽ عسممخو 

سممة القممخاءة ال تعتسممج فممي  مميء مممؼ حممخوف القممخآن عمممى األفذممى فممي الممجاني: "وأئ
المغمممة، واألقممميذ فمممي العخعيمممة؛ بمممل عممممى األثبمممت فمممي األثمممخ، واألصممممأل فمممي الشقمممل. 

                                                           
كتمما،  (.  ىممم1400) .ىممم(324تممؽفى: أبممؽ بكممخ أحسممج بممؼ مؽسممى بممؼ مجاىممج )الس .يشعممخ: البغممجاد  (1)

 (.47-46): مرخ .دار السعارف .الطبعة الثانية .الدبعة في القخاءات
 (.52-1/51الشذخ في القخاءات العذخ: ) ،ابؼ الجدر  يشعخ:  (2)
 (.1/51الشذخ في القخاءات العذخ: ) ،ابؼ الجدر   (3)
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والخوايممة إذا ثبتممت عشممجىػ ال يخدىمما قيمماُس عخعيممة، وال ُفُذممؽُّ لغممة؛ ألن القممخآن ُسممشة 
 .(1)متبعة يمدم قبؽليا والسريخ إلييا" 
                 

ه القياس في القراءات جهاز  : انيالمبحث الث  وردُّ

 المطلب األول: القياس المطلق
ما مؼ  غ في أنَّ القؽل بجؽاز الكياس السطمق في القخاءات الستؽاتخة مخدوٌد عمى 

؛ والقممخآن ال ُيَّخممح بالكيمماس أو االجتيمماد (2)قائمممو؛ ألن القممخاءات الستممؽاتخة كمُّيمما قممخآن
مسما ذكخنما ممؼ األدلمة وأقمؽال العمسماء فيسما سمبق كفايمٌة فمي المخدِّ عممى في ألفاظمو، و 

أمثال ىَّالء الحيؼ ال يقرجون مؼ وراء مثمل ىمحه األقمؽال إال ىمجم أسماس اإلسمالم 
 عؼ عمٍػ أو عؼ جيٍل.

وعمى ضؽء تمغ اآليات واألحاديث واآلثار وأقؽال العمساء فقمج مشمل العمسماء القمخاءة 
لمح  لميذ لمو أصمل فمي القمخاءة يخجمل إليمو، وال ركمؼ وثيمق بالكياس السطمق؛ وىمؽ ا

 في األداء يعتسج عميو. وليحا قال اإلمام الذالبي رحسو ا:

   (3)وما لكياس في القخاءة مجخل ... فجونغ ما فيو الخضا متكفال          

ومؼ َثػَّ قال غيخ واحمج ممؼ أئسمة القمخاء: لمؽال أنمو لميذ لمي أن أقمخأ إال بسما قمج ُقمخ  
 .(4)بو لقخأت حخف كحا كحا، وحخف كحا كحا 

                                                           
جممامل البيممان فممي القممخاءات (.   ه1428) .ىممم(444أبممؽ عسممخو عثسممان بممؼ سممعيج )الستممؽفى: . الممجاني (1)

 (.1/51: )تاإلمارا. جامعة الذارقة .الطبعة األولى. الدبل
 (.1/471بيان السخترخ: ) .ألصفيانيايشعخ:  (2)
ممالبيُّ  البيممت (3) ، مممؼ البحممخ الطَّؽيممل. يشعممخ: الذَّ ممج. مممؼ نعممػ اإلمممام الّذممالبيِّ بممؼ ِفيممخُّه  القاسممػ أبممؽ محسَّ

ممج تسمميػ الدُّعبمميُّ   .مممتؼ الّذممالبيَّة( ىممم 1426. )ىممم(590)الستممؽفى:  مكتبممة  .الطَّبعممة الّخابعممة. تحقيممق: محسَّ
راسات القخآنيَّة: )  (.29دار الغؽثاني لمجِّ

 (.48الدبعة: )كتا،  البغجاد . يشعخ: (4)
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ويقؽل بجر الجيؼ الدركذمي: "إن القمخاءات تؽقيفيمة وليدمت اختياريمة ... وقمج انعقمج 
لالجتيمماد  اإلجسمماع عمممى صممحة قممخاءة ىممَّالء األئسممة، وأنيمما ُسممشة متبعممة، وال مجممال

وال تكؽن بغيخ ما  فييا ... وإنسا كان كحلغ؛ ألن القخاءة ُسشة مخوية عؼ الشبي 
 .(1)ُرو  عشو"

ممٌة  مممخديٌة  عشمممج عمممجم وجممؽد المممشص ممممؼ الكتممما، أو -ومممؼ السعممممؽم أن الكيممماس حجَّ
مٌة ظشيمٌة فمي ثبؽتيما، وال يجمؽز الخجمؽع إلمى الكيماس  -الدشة أو اإلجساع ولكشيما حجَّ

أصمماًل مدممتقاًل بشفدممو، أو مرممجرًا أساسممّيًا إال بممجليل خمماص مممؼ القممخآن أو باعتبمماره 
الدمممشة أو العقمممل الدمممميػ، ولممميذ فمممي القمممخآن أو الدمممشة مممما يدمممؽ  الخجمممؽع إليمممو فمممي 

 القخاءات.

قخآنيمة القمخآن ال تثبمت إال  والعقل ىشا يسشل مؼ الكيماس السطممق فمي القمخاءات؛ ألن
 .(2)ويؽصل إلى اليقيؼ، والكياس ىشا ال يؽصل إلى يقيؼ  يبسا يشي

 على األصهل المقبهلة : القياسالثانيالمطلب 

أممما إذا كممان الكيمماس عمممى إجسمماٍع انعقممج، أو عممؼ أصممٍل ُيممممعتسج، فيرمميخ إليممو عشممج 
، وغسؽض وجمو األداء، فإنمو مسما يدمؽ  قبؽلمو وال يشبغمي رده، وال سميسا  عجم الشّصِ
فيسمما تممجعؽ إليممو الزممخورة، وتسممذ إليممو الحاجممة، ومسمما يقممؽ  وجممو التممخجيأل، ويعمميؼ 

     ؛قياسمما عمممى الؽجممو االصمممطالحيعمممى قممؽة الترممحيأل، وال يدممسى ممما كمممان كممحلغ 
 .(3)إذ ىؽ في الحكيقة ندبة جدئي إلى كمي، ومؼ قبيل رد الفخوع إلى األصؽل

وأمثمة ذلغ ما اختيخ في تخفيو بعع اليسدات ألىل األداء، وفي إثبات البدسمة 
ََ چوعممجميا لممبعع القممخاء، وكممحلغ قيمماس بعممع األصممؽل ككيمماس قؽلممو تعممالى:  ْاال

ََ چ ،چرجاا ن ََ رب  چ عمممى چرجااٌل وْاال  فممي اإلدغممام عشممج أبممي عسممخو البرممخ ، چْاال
                                                           

. البخىمان فمي عممؽم القمخآن (.  ه1376) .ىمم(794أبؽ عبج ا بمجر المجيؼ م )الستمؽفى: . الدركذي (1)
دار إحيممماء الكتمممل العخعيممممة ديدمممى البمممابى الحمبممممي  .الطبعمممة األولممممى .تحقيمممق: م أبمممؽ الفزممممل إبمممخاليػ

 (.322-1/321و خكائو: )
 (.155-152صفحات في عمؽم القخاءات: )الدشج . يشعخ:  (2)
 (.400-1/399جامل البيان: )الجاني. يشعخ: ( 3)
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أحممج القممخاء  العذممخة، ونحممؽ ذلممغ مسمما ال يخممالب نرممًا، وال يممخد إجساعممًا وال أصمماًل، 
 .(1)مل أنو قميٌل ججًا 

فسثال الكياس فيسا اختيخ فمي تخفيمو بعمع اليسمدات ألىمل األداء، مما كمان حكمػ 
فمي  عشمجما يؽقمب عمييما بالدمكؽن  قبميما متحمخاليسمدة الستطخفمة التمي الؽقب عمى ا

قممخاءة ىذممام عممؼ ابممؼ عممامخ وحسممدة فممي الؽقممب عمممى اليسممدة الستطخفممة مممؼ نحممؽ:      
، [24]الطمؽر:  چ كاأًهه ملمالچ، و[24]الحذمخ:  چامَالر چ، و [118]التؽعمة:  چأن اّل ونجأچ

يبمجالنيا فمي فالحكػ فييا أنَّ ىذامًا وحسمدة عشمج الؽقمب عممى ىمحه اليسمدة الستطخفمة 
، ويبمجالنيا  [118]التؽعمة:  چ أن اّل ونجاأچبالفتأل،  اكان ما قبميا متحخكً الؽقب ألفًا إذا 

، ويبجالنيا [24]الحذخ:  چامَلر چبالكدخ:  افي الؽقب ياًء إذا كان ما قبميا متحخكً 
، وىمحا [24]الطمؽر:  چ كاأًهه ملمالچبالزمػ:  افي الؽقب واوًا إذا كمان مما قبميما متحخًكم

البيمان معمِّماًل إيَّماه بالكيماس السدممتشج  مما قمال بمو اإلممام أبمؽ عسمخو الممجاني فمي جمامل
و: " وقج زعَػ قمؽٌم ممؼ أىمل  ر ىحا الحكػ ما نرُّ إلى الخواية، حيث يقؽل بعج أن قخَّ
األداء أنَّ ىحه اليسدة تديل عمى حخكتيا دون حخكة ما قبميما، فمإن كانمت مفتؽحمًة 

وإن كانت مكدؽرًة جعمت بيؼ اليسدة والياء، وإن كانت  جعمت بيؼ اليسدة واأللب،
مزسؽمًة جعمت بيؼ اليسدة والؽاو، وىحا ليذ بذيء؛ ألن اليسمدة إنسما تدميل بميؼ 
بيؼ في السؽضل الح  يمدميا فيو الحخكة في الؽقمب، وىمؽ الحذمؽ، فتمما السؽضمل 

و مممؼ الممح  يمدميمما فيممو الدممكؽن وىممؽ الطممخف فالبممجل بحممخوف الممميؼ أولممى بيمما فيمم
غيمممخه؛ لبيانمممو وخّفتمممو وُععمممجه ممممؼ الكمفمممة، فالكيممماس مممما بمممجأنا بمممو وىمممؽ ممممحىل جسيمممل 

 . (2)الشحؽييؼ، وعو قخأُت وعميو العسل"

                                                           
إتحماف فزمالء البذمخ فمي (.  م2006) .ىم(1117)الستؽفى: أحسج بؼ م . الجمياليّ  يشعخ: البشاء (1)

ابممؼ  (.167) ن:لبشمما. دار الكتممل العمسيممة .الطبعممة الثالثممة. تحقيممق: أنممذ ميممخة .القممخاءات األرععممة عذممخ
 .(18-1/17) :العذخ الشذخ في القخاءاتالجدر . 

 (.575-2/574جامل البيان في القخاءات الدبل: )الجاني.  (2)
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رحسمو  -وإلى ذلغ الكياس السدتشج إلى أصٍل مقخوٍء بو أ ار مكي بؼ أبي لالمل 
في آخخ كتابو التبرخة حيث قال: "فجسيل ما ذكخناه في ىحا الكتما، يشقدمػ  -ا 

 ثالثة أقدام: 

 قدػ قخأت بو ونقمتو وىؽ مشرؽص في الكتل مؽجؽد. .1
 لكتل. وقدػ قخأت بو وأخحتو لفعا أو سساعا وىؽ غيخ مؽجؽد في ا .2
وقدػ لػ أقخأ بو وال وججتو في الكتل ولكؼ قدتو عمى مما قمخأت بمو، إذ ال  .3

 .(1)يسكؼ فيو إال ذلغ عشج عجم الخواية في الشقل والشص وىؽ األقل" 

ومثال الكياس عشج عجم الشّصِ مما جماء فمي إثبمات البدمسمة وعمجميا لمبعع القمخاء: 
البيممان أيزممًا، فممي قممخاءة  ممما جمماء عمممى لدممان اإلمممام أبممي عسممخو الممجاني فممي جممامل

اإلمام ابؼ عامخ الذامي، عشج قياس وجمو عمجم البدمسمة لمو عممى عمجم عمّجىا آيمًة؛ 
لعجم وجؽد نّصٍ ُيتَّبل، حيث يقؽل: " وأما ابؼ عامخ فمػ يمتِت عشمو فمي ذلمغ  ميء 

فمي روايمة ابمؼ ذكمؽان وىذمام  ُيعسل عميو مؼ فرٍل وال غيخه، والمح  قمخأُت لمو ....
ل بالتدسية، وقخأُت لو في المخوايتيؼ ... بغيمخ تدمسية وال فرمل. قمال جسيعًا بالفر

أبمممؽ عسمممخو: وإذا لمممػ ُتعمممّج ]أ  البدمممسمة[ آيمممًة، فالكيممماس أال يقخأىممما وال يفرمممل بيممما، 
وعالسحىبيؼ أخحنا في قخاءة ابؼ عامخ، فَسْؼ فرل عميَّ لػ أمشعو، وَممْؼ لمػ يفرمل 

 .(2)لػ آمخه بو" 

 

 

                                                           
التبرمممخة فمممي القمممخاءات  (.  ه1402) .ه(437بمممؼ أبمممي لالمممل )الستمممؽفى: ؽ م مكمممي . أبمممالكيدمممي (1)

الشذمخ . ابؼ الجدر . (736) ج:اليش. الجار الدمفيَّة .الطبعة الثانية .تحقيق: د. م غؽث الشجو ّ . الدبل
 (.1/17في القخاءات العذخ: )

إتحماف فزمالء  .المجمياليّ  : البشماء(، 18-1/17الشذخ في القمخاءات العذمخ: )ابؼ الجدر . يشعخ:  (2)
 (.167البذخ: )
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ممما لمممػ  ممما إلمممال  الكيممماس فمممي القمممخاءات، وجعممممو أسممماس القمممخاءة والخوايمممة، فيمممؽ مسَّ وأمَّ
يخضممو العمسمماء، وحممحَّروا مممؼ األخممح بممو، والعسممل فيسمما يقتزمميو، وخيممخ  مماىج عمممى 
ذلمممغ مممما ذكمممخه اإلممممام ابمممؼ الجمممدر  فمممي الشذمممخ بقؽلمممو: " وقمممج زلَّ بدمممبل ذلمممغ قمممؽٌم 

لو وجو ضمبيو عممى الؽجمو القمؽ ،  وألمقؽا قياس ما ال ُيخوى عمى ما رو ، وما
،           (1)كتخممممممممح بعممممممممع األغبيمممممممماء بإظيممممممممار السمممممممميػ السقمؽعممممممممة مممممممممؼ الشممممممممؽن والتشممممممممؽيؼ

، وإجممازة بعممع مممؼ (2)وقطمل بعممع القممخاء بتخقيممق الممخاء الدمماكشة قبمل الكدممخة واليمماء
 [19دلمة: ]السجا چ فأْنسالهُْه ِِْرَ اهچ بمغشا عشمو تخقيمق الم الجاللمة تبعما لتخقيمق المخاء ممؼ

، إلممممى غيممممخ ذلممممغ مسمممما تجممممجه فممممي مؽضممممعو ظمممماىخًا فممممي التؽضمممميأل، مبيَّشممممًا فممممي (3)
 .(1)الترحيأل، مسا سمكشا فيو لخيق الدمب، ولػ نعجل فيو إلى تسؽيو الخمب" 

                                                           
، وذلممغ قياسممًا عمممى السمميػ األصمممية الدمماكشة قبممل البمماء نحممؽ:  چ سااى عًل عراان اً چ، وچ وااْي َععاادچنحممؽ:  (1)

التممي نقممل فييمما الخممالف بمميؼ اإلخفمماء واإلظيممار، بخممالف السمميػ السشقمبممة عممؼ الشممؽن  چ رسااوو هْه هاجاالرةچ
 عمى حكػ چ وْي َععدچالداكشة أو التشؽيؼ، فإنو لػ يشقل فييا إال اإلخفاء. فبعع أىل األداء قاسؽا حكػ 

لمو وجيميؼ: وأمثا چ واْي َععادچالتي ُنقل فييما وجيمان: اإلخفماء واإلظيمار، فجعممؽا فمي  چ رسوو هْه هاجلرةچ
، فيحا ىؽ الكياس السسشؽع چ وْي َععدچ اإلخفاء واإلظيار، والشرؽص تجلُّ عمى اإلخفاء فقَ في أمثال:

 (.1/222(، )1/17الشذخ في القخاءات العذخ: )ابؼ الجدر . ألنو يخالب نقاًل ونرًا.  يشعخ: 
، فيممخى بعممع أىممل األداء أنَّ حكممػ الممخاء فييمما التخقيممق؛ چوااويهچ، وچءياا  چ، وچيوجعااونچنحممؽ:  (2)

لؽجؽد الكدخة بعجىا، أو لؽجؽد الياء بعجىا، وذلمغ بكياسميػ عممى المخاء الدماكشة السدمبؽقة بكدمخٍة أو يماء، 
، والتي تخقق لؽرش حالة الؽصل، ولمجسيل حالة الؽقب، وىحا ىؽ الكياس چعرنْ ٌ چ، وچْد ِْدَر چنحؽ: 

 (.  ه1435. )بممممؼ عسمممممار أبممممؽ الببمممماس أحسممممج. السيممممجو ُّ  ب نقمممماًل ونرممممًا. يشعممممخ:السسشممممؽع ألنممممو يخممممال
. الطبعة األولمى. تحقيق: م زياد  ببان، وفخح نرخ   ي  البدوريَّة  .التحريل لفؽائج كتا، التفريل

الشذممممخ فممممي القممممخاءات العذممممخ: ابممممؼ الجممممدر .  (.250/ 7قطممممخ: ) .وزارة األوقمممماف والذممممَّون اإلسممممالمية
والرحيأل الح  عميو القخاءة الستؽاتخة في تمغ الخاءات وأمثاليا، ىؽ التفخيػ لمخاء مطمقًا، ولكمل  (.1/17)

أبؽ القاسػ عبج الخحسؼ السعمخوف بمتبي  ممممممامة )الستمؽفى:  .القخاء بسا فييػ اإلمام ورش. يشعخ: السقجسي
 .(258-257سيممممة: )دار الكتممممل العم . د/ب. إبممممخاز السعمممماني مممممؼ حممممخز األممممماني (.  د/ت. )ىممممم(665

المؽافي فمي  مخح الذمالبية فمي  (. ه1412. )ىمم(1403عبج الفتاح بؼ عبمج الغشمي )الستمؽفى:  .القاضي
 (.168-167مكتبة الدؽاد : ) .الطبعة الخابعة .القخاءات الدبل

]السجادلمة:  چ فأْنسالهُْه ِِْرَ اه چ أ  قالؽا بتخقيق الم الجاللة قياسًا عمى تخقيق الخاء مؼ قؽلو تعالى: (3)
الشذمخ فمي  .فمي روايمة ورش ممؼ لخيمق األزر ، وىمحا قيماس فمي غيمخ محمِّمو. يشعمخ: ابمؼ الجمدر    [19
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التممي كممان مممؼ أقطابيمما بمما، الكيمماس القيخوانيَّممة فممي وال يسكممؼ إغفمماُل دور السجرسممة 
، وقج كان (2)اإلماُم مكيُّ بؼ أبي لالل الكيدي، واإلمام أحسج بؼ عسار السيجو ُّ 

ليمممحه السجرسمممة معمممالػ وآراء ومبممماد  وقياسمممات فمممي القمممخاءات، فمممي مقابمممل السجرسمممة 
عثسمان بمؼ سمعيج المجاني )ت:  عسمخو اأبم الكبيمخَ  األنجلديَّة التي كمان قطُبيما اإلممامَ 

 ه( صاحل كتا، )التيديخ( و)جامل البيان( في القخاءات الدبل.444
 (3)« الكياس»، أو«التشعيخ»وأكثخ ما ُأخح عمى السجرسة القيخوانيَّة ىؽ السبالغة في

عشمج ورش؛ لؽجمؽد اليماء بعمجىا،  چَووْيَهچ  في أحكام القخاءة، كقؽليػ مثاًل بتخقيق راء
واإلممماُم الذممالبيُّ يقممؽل بتفخمميػ تمكممػ ، چ وٌ ااااَخ ْ چقياسممًا عمممى وجممؽد اليمماء قبميمما فممي 

ممج عممجم وجممؽد نممّصٍ وثيممٍق  الممخاء، أ  فيسمما يمممي حممخف الممخاء مممؼ كدممخ أو يمماء، ويَّكِّ
 لتخقيقيا، ويذيخ إلى أنَّ الكياس عمى الكدمخ قبمل المخاء أو وجمؽد اليماء قبميما قيماٌس 

 مخدودٌ غيُخ وارد، فيقؽل: 
 ...      ِبَتْخِقيِقممممممِو َنصّّ َوِثيمممممممممٌق َفَيْسثُمممممماَل  َوَما َبْعَجُه َكْدٌخ َأِو اْلَيا َفَسا َلُيْػ         
 (4)َوَما ِلِقَيممممماٍس ِفي اْلِقَخاءة َمْجَخمممممٌل    ...      َفُجوَنَغ َما ِفيِو الخِّضَا ُمَتَكفِّاَل      

وأمثاليا مؼ  چَووْيَهچواإلماُم ابُؼ الجدر ِّ بعج أن ذكخ قؽل السيجو ِّ في تخقيق راء 
دكؽن الخاء والرؽا، الستخؽذ بو ىؽ التفخيػ لمجسيل ل الداكشة بعجىا ياء، يقؽل: "

 .(1)بعج فتأل، وال أثخ لؽجؽد الياء بعجىا في التخقيق، وال فخ  بيؼ ورش وغيخه"

                                                                                                                                           

إذا رققمممت المممخاء لمممؽرش ممممؼ لخيمممق  (، حيمممث قمممال ابمممؼ الجمممدر : "2/117(، )1/17القمممخاءات العذمممخ:)
 چويَرشاا اهچ،  چاه وماانرچ،  چأغناا  اه رساادعونچ،  چ أفغناا  اه أه  اامچاألزر  فممي نحممؽ قؽلممو تعممالى: 

َوَجَل تفخيػ الالم مؼ اسمػ ا تعمالى بعمجىا،  بمال نعمخ؛ لؽقؽعيما بعمج فتحمة وضمسة خالرمة، وال اعتبمار 
 (.2/117بتخقيق الخاء قبل الالم في ذلغ". )

 (.18-1/17الشذخ في القخاءات العذخ: ) .ابؼ الجدر   (1)
 .الببقمخ   أحسمج بمؼ تؽفيمق. د: تحقيمق .(ه1423) .نمافل اإلممام قمخاءة فمي الحرخية القريجةيشعخ:  (2)

   (.43-40: )األولى الطبعة .لمتخاث الذي  أوالد مكتبة
قمخاءة اإلممام نمافل عشمج السغارعمة ممؼ روايمة أبمي سمعيج  (.  ه1424) .عبج الياد د.  .يشعخ: حسيتؽ (3)

القرمممميجة  .(6/526) السسمكممممة السغخعيممممة:. مشذممممؽرات وزارة األوقمممماف والذممممَّون اإلسممممالمية .د/ب . ورش
 (.  45-43الحرخية تحقيق الببقخ : )

 (.  354-353(، رقػ البيتيؼ: )29مؼ الطؽيل، متؼ الذالبية: ) ناالبيت (4)
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وعدمممبل تمكمممػ الكياسممممات البعيمممجة لمسجرسممممة القيخوانيَّمممة، نتجممممت ردوٌد قاسممميٌة عمييمممما، 
، ومممممحاىُل  مممماذَّة فممممي أحكممممام الممممخاء، ولقممممج سممممجَّل اإلمممممام  وتخطةممممٌة ليمممما، وأخممممٌح وردّّ

 ز بقؽلو:الذالبيُّ ذلغ في الحخ 

 (2)َمَحاِىُل َ حَّْت ِفي اأَلَداِء َتَؽقُّاَل    ...  َوفي الخَّاِء َعْؼ َوْرٍش ِسَؽى َما َذَكْخُتوُ     
وىؽ يقرج تمغ السحاىل القيخوانية التي كان  حَّت في الكياس في القمخن الخمامذ 

 .(3)اليجخ  

و ال هاترة، وأنَّـالقراءة المتاس في األدل ِّـة على أنَّ النقـل ىه األسالمطلب الثالث: 
 اس واالجتياد فييامدخل للقي

بعممج أن وقفشمما عمممى معشممى الكيمماس السطمممق السسشممؽع، ومعشممى الكيمماس السدممتشج إلممى 
أصٍل وروايٍة، وعشج الزخورة أو عجم وجؽد الشص في مدتلتو، نمؽرد بعمع األدلمة 
التمممي تَّكمممج تمكمممػ الحكيقمممة التمممي ال ريمممل فييممما وىمممي أن الشقممممل ىمممؽ األسممممممممماس فمممي 

 مو ال مجخل لمقيمممممماس السطمق واالجتيمممممممماد فييممممما: القممممممخاءة الستممممممؽاتخة، وأنَّمممممم

عمؼ بعمع  القخاء العذمخة لعجلَ لؽ كان لمكياس المغؽ  دور وتتثيخ في القخاءة  أوالا:
مقابممل  إنكممارىػ وايعتبممخ  ػكممؼ لممول عمممييػ، الشحممؽ أىممل بعممع قممخاءاتيػ؛ ألجممل إنكممار

 الخواية:

بإسمممكان اليسمممدة، ويقمممخأ:  چ هااالرمْكهچفيمممحا اإلممممام أبمممؽ عسمممخو يقمممخأ قؽلمممو تعمممالى:  (1
، بإسمكان المخاء چيشاعوكهچ، چيٌرصكهچ، چ يأووههچ، چرسأووههچوأمثاليما:  چيأووكهچ

عمى  مدتشجيؼ بحلغ؛ حؽييؼكثيخ مؼ الش ؛ وال وجو لحلغ عشج(4)السخفؽعة عشج غيخه

                                                                                                                                           
 (. 2/102الشذخ في القخاءات العذخ: ) .بؼ الجدر  ا (1)
 (.  348(، رقػ البيتيؼ: )289البيت مؼ الطؽيل، متؼ الذالبية: ) (2)
. الشذممخ فممي القممخاءات الجممدر   . يشعممخ: ابممؼذلممغ يخاجممل بمما، الممخاءات كممامالً  َمممؼ أراد الؽقممؽف عمممى (3)

 (.  120-2/90: )العذخ
 (.2/212الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (4)
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 چهااالرمْكهچىشممما قمممال أبمممؽ عسمممخو المممجاني بعمممج ذكمممخ إسمممكان ، وممممؼ (1)سممميبؽيو قمممؽل
ألبي عسخو البرخ ِّ وحكاية إنكار سيبؽيو لو، قمال: "واإلسمكان أصمألُّ  چيأووكهچو

  .(2)في الشقل، وأكثُخ في األداء، وىؽ الح  أختاره وآخح بو" 

ٍ واي امىرشاكن  ْ الُ چوكحلغ اإلمام ابؼ عامخ الذامي يقمخأ  (2 أوماَدهه  وكنمت ُزي َي لكثنا 

، چْ الُ چ، ورفمل الم چُزي اي  چ، بزمػِّ المدا  وكدمخ اليماء ممؼ [137]األنعام: چرشكلمِهه
إليمو، وىمؽ  چْ الُ چ ، بإضمافة چ مخكاِئيػچ، وخفمع ىسمدة چأوالَدههچونرمل دال 

وعيؼ  چ ْ لُ چفاعٌل في السعشى، وقج فَرَل ابُؼ عامخ بقخاءتو بيؼ السزاف، وىؽ 
چأوالَدهاااهچو بممالسفعؽل، وىممؽ ، وىممؽ السزمماف إليمممچرشكاالمِههچ

وممما قممخاءة ابمممؼ  ،(3) 
 الخوايممة والشقممل، والبعممج عممؼ الكيمماس واالبتممجاع فممي القممخاءة،تبمماع اإال عممامخ الدممابقة 
يتخا قخاءتو تمغ مؼ أجل إنكار بعع الشحؽييؼ ليا، ممل عامخ أن وما كان البؼ 

السزمممماف أن يفرممممل بممميؼ أَن ابمممؼ مالمممغ بمممميَّؼ صمممؽا، تمكمممػ القممممخاءة لغمممًة، وأجممماز 
فمي ، وقمال مؼ مفعؽل أو ظخف أو ما يذبيو والسزاف إليو بسا نربو السزاف،

  :الكافية الذافية خح 

 (4)"فكػ ليا مؼ عاضج وناصخ  ...وعسجتي قخاءة ابؼ عامخ  "         

اعتخاض  -دفاعًا مشو عؼ ىحه القخاءة – فقج ردَّ  أبؽ حيان األنجلديفعل  كحلغو  
 لعجسي ضبيو في الشحؽ، يخدُّ  عجلُ "وأ  بقؽلو: عامخ الدمخذخ  عمى قخاءة ابؼ

 .(5)" نعيخىا في لدان العخ، مؽجؽدٌ  ،متؽاتخةً  قخاءةً  محعٍ  صخيألٍ  عمى عخعيٍّ 

                                                           
ه(.  الكتمما،. تحقيممق: 1408ه(. )180سمميبؽيو. أبممؽ بذممخ عسممخو بممؼ عثسممان بممؼ قشبممخ )الستممؽفى:  (1)

 (.4/202عبج الدالم م ىارون. الطبعة الثالثة. مكتبة الخانجي: )
 (.1/51جامل البيان في القخاءات الدبل: ) .لجانيا يشعخ: (2)
 (.2/263الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (3)
الذممافية. تحقيممق:  الكافيممة ه(.  ممخح762أبممؽ عبممج ا م بممؼ عبممج ا بممؼ مالممغ )الستممؽفى:  .الطممائي (4)

 (. والبيت لو.2/976عبج السشعػ أحسج ىخيج . الطبعة األولى. جامعة أم القخى: )
 ه(.  البحمخ السحميَ فمي التفدميخ.1420ه(. )745أبؽ حيمان م بمؼ يؽسمب )الستمؽفى:  .األنجلدي (5)

 (.4/658تحقيق: صجقي م جسيل. الطبعة األولى. دار الفكخ: )
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ر ذلغ  ال يجمؽز  (1): "وجسيؽر نحاة البرخييؼ عمى أنَّ ىحابقؽلو ابؼ الجدر   وقخَّ
، وقمممج تكمَّمممػ فمممي ىمممحه القمممخاءة بدمممبل ذلمممغ عمسممماء الشحمممؽ (2)إال فمممي ضمممخورة الذمممعخ"

، إال أنَّ اإلمممممام ابممممؼ (3)المغممممة، كاإلمممممام ابممممؼ جخيممممخ الطبممممخ ِّ واإلمممممام الدمخذممممخ  و 
الجدر ِّ يعؽد ويَّكِّمج عمجم صمحة الكيماس فمي القمخاءة،  وعمجم الجشمؽح لالجتيماد فمي 

غيمممخ ممممما قالممممو المغمممة فممممي مقابممممل الشقمممل والخوايممممة الرممممحيحة، فيقمممؽل: "والحممممقُّ فممممي 
الدمخذخ ، ونعؽذ باهلل مؼ قخاءة القخآن بالخأ  والتذميي، وىمل يحمل لسدممٍػ القمخاءة 

 .(4)" الكتابة مؼ غيخ نقل؟بسا يجج في 

 [14]الجاثية: چ هىل كلًوا يكسَون  م ُجزى ْوولً چواإلماُم أبؽ جعفخ يديج بؼ القعقاع يقخأ:  (3
وقمج أنكخىمما   چ قؽمماً چببشائمو لمسفعمؽل، ونرمل   چ م ُجازىچبزمػ اليماء وفمتأل المدا : 

بعمع أىمل الشحمؽ أو كثيمخ ممشيػ ولمػ يعتبمخ إنكمارىػ، ومما كمان ألبمي جعفمخ ليتممخا 
  . (5)الخواية مؼ أجل قياس عخعية أو نحؽ 

بخفممع   [1]الشدمماء: چ واتوااوا اه امااني تساالومون هااه واأر اال ِ چواإلمممام حسممدة يقممخأ:  (4
چ اأر اال چ

؛وقممج أنكخىمما بعممع أىممل الشحممؽ، وممما كممان لحسممدة ليتممخا الخوايممة مممؼ (6) 
  . (7)أجل الكياس أو االجتياد 

                                                           
 أ  الفرل بيؼ السزاف والسزاف إليو بالسفعؽل. (1)
 (.2/263) الشذخ في القخاءات العذخ: .ابؼ الجدر   (2)
جمامل البيمان فمي تتويمل  (.  ىمم1420. )ىمم(310)الستمؽفى: بمؼ جخيخ أبمؽ جعفمخ م .الطبمخ   يشعخ: (3)

-137-12مَّسدمة الخسمالة: ) .الطبعمة األولمى .أحسمج م  ماكخ .بؼ عسخو بمؼ أحسمجاتحقيق: . القخآن
الكذمممماف عممممؼ حقمممممائق  (. ه1407 . )ىمممممم(538أبممممؽ القاسمممممػ محسممممؽد )الستممممؽفى:  .الدمخذممممخ   .(138

 (.2/70بيخوت: ). دار الكتا، العخعي .الطبعة الثالثة . غؽامع التشديل
 (.2/263العذخ: )ابؼ الجدر  الشذخ في القخاءات  (4)
 (.2/372الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (5)
 (.2/247الشذخ في القخاءات العذخ: ) .بؼ الجدر  ا (6)
 (.154) :صفحات في عمؽم القخاءات الدشج . (7)
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 فكممملُّ ىمممحه األوجمممو يرمممعل عممممى أىمممل المغمممة أن يجمممجوا ألنفدممميػ فييممما مخخجمممًا أو
، ولميذ ليمػ  أو اعتمخاضٍ  تتوياًل؛ ولكمؼ لمػ يدم  لمقمخاء الشحمؽييؼ أن يتخكؽىما لكيماسٍ 

 .(1)أن يشكخوىا؛ لثبؽتيا سشجًا وروايًة 

ولممؽ كمان لمكيمماس دوٌر وتممتثيٌخ فممي القممخاءة مما خممالب أحممٌج مممؼ القممخاء محلَبممو   ثانيــاا:
، أحممج العذممخة، وىممؽ  ،  وخيممخ مثمماٍل عمممى ذ لممغ اإلمممام أبممؽ عسممخو البرممخ ُّ الشحممؽ َّ

، وىمؽ ممؼ أبمخز نحماة العذمخة أيزماً  أحج أبخز نحاة البرخة، واإلمام الكدمائي، أحمج
الكؽفممة، كمملّّ مشيسمما ا ممتغل بممالقخاءات حتممى عممجَّ مممؼ القممخاء العذممخة، وا ممتغل بممالشحؽ 

مًا، وممل ذلمغ نجمج كماًل مشيسما يخمالب بقخاءتمو الستمؽاتخة  و محلبمحتى صار فيمو مقمجَّ
؛ ليَّكجا عمى أنَّ القخاءة سشٌة متَّبعة وال مجال فييا لمكياس أو لالجتياد، أو  الشحؽ َّ

 لمسحىل الشحؽ ، وأسؽ  لحلغ مثميؼ:

ؽِسيِّ  ِرَواَيةِ  ِمؼْ  َعْسٍخو أدغػ َأُبؽ (1 وِر ِّ  ِرَواَيمةِ  ِممؼْ  َعْشموُ  َواْخُتِمبَ  ،الدُّ فمي  المخاءَ  المجُّ
، قممال ابممؼ خالؽيممو: (2)أيشسمما جمماء فممي القممخآن   چ  يغاال لكااه چالممالم مممؼ قؽلممو تعممالى: 

أبمؽ عسمخو الشحمؽ البرمخ  فانعخ كيمو خمالب  ،(3)عشج البرخييؼ" "وىؽ ضبيو 
 أال ُيفدخ ذلغ بتنو اتبل األثخ في اإلدغام، وما تمقاه في روايتو؟! .في قخاءتو

 -نحؽيماً -يتخمح ممؽقفيؼ متغمايخيؼ كمل التغمايخ: فيمؽ  -كحلغ-واإلمام الكدائي  (2
  ألفيممما ألمممب تثشيمممة، ويخمممالب بمممحلغ البرمممخييؼ المممحيؼ يقؽلمممؽن: إن  چكن ااال چيمممخى أن 

                       .(5)قارئممممممًا  چكن اااااال چومممممممل ذلممممممغ فيممممممؽ يسيممممممل  ،(4)ألفيمممممما ألممممممب تتنيممممممث چكن اااااالچ

                                                           
 (.155-154صفحات في عمؽم القخاءات: ) .لدشج ايشعخ:  (1)
 (.2/13الشذخ في القخاءات العذخ: ) .بؼ الجدر  ايشعخ:  (2)
الحجممة فمممي (. ه1401) .ىمممم(370أبممؽ عبمممج ا أحسممج بممؼ الحدممميؼ )الستممؽفى:  .بممؼ خالؽيممموايشعممخ:  (3)

 .(80) :بيخوت .دار الذخو   . الطبعة الخابعة. تحقيق: د. عبج العال سالػ مكخم. القخاءات الدبل
 (.    ه1424(. )ىممممممم577أبممممممؽ البخكممممممات عبممممممج الممممممخحسؼ بممممممؼ م )الستممممممؽفى:  .األنبممممممار  ابممممممؼ يشعممممممخ: ( 4)

السكتبمة العرممخية:  .الطبعمة األولممى .اإلنرماف فممي مدمائل الخممالف بميؼ الشحممؽييؼ: البرمخييؼ والكممؽفييؼ
(2/359-366.) 
 (.2/79الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (5)
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وفممي ذلممغ دليممل عمممى أنممو خممالب محلبممو الشحممؽ  الكممؽفي فممي قخاءاتممو؛ لتمكيممو عممؼ 
 .(1)  يؽخو بالدشج السترل

القخاءة الستؽاتخة ال تجخ  عمى الكياس في الشعائخ، أو الشعخ واالجتيماد فمي  ثالثاا:
األمثال، وخيخ دليٍل عمى ذلغ با، اإلمالة عشج القخاء، فإنشا نخى فمي بما، اإلمالمة 

قممارٌ  ممممؼ القمممخاء  قاعممجًة تشطبمممق عمممى حمممخوٍف بتديانيمما فمممي القمممخآن الكممخيػ، فيسيمممل
؟ ويجتسممل فممي بعممع الحممخوف مممؼ أسممبا، ىمماخ نعائوال يسيممل  بعممع ىممحه الحممخوف

اإلمالممة ممما ال يجتسممل فممي حممخوف أخممخى مممؼ جشدمميا، ثممػ يممتتي بعممع القممخاء عمممى 
، ولبيان (2)إمالة ما كان سبل اإلمالة فيو ضبيفًا، ويتخا ما كان الدبل فيو قؽيًا 

َّااهُ هُااَو أَواالَت وأْ َ االچ قؽلممو تعممالى:  ذلممغ أذكممخ ىممحا السثممال: حسممدة  ، فممإنَّ [44]الممشجػ:  چوأً
فأ  اال هااه اأرد ععاااد   چ: باتفمما ، وأممما فممي قؽلممو تعممالى چأ  االچوالكدممائي يسمميالن 

، وما ذلغ إال اتباع چأ  لچ، فإنَّ الكدائي فقَ ىؽ الح  يسيل [164]البقخة:  چلوورسه
 .(3)الخواية، وإال فالكياس أن يسيل معو حسدة أيزًا 

وآيممة أخممخى أنَّ الكيمماس ال مممجخل لممو فممي القممخاءة، وأنَّ القممخاءَة سممشٌة متبعممٌة:   رابعــاا:
اختالُف الخاوييؼ فيسا يخويان عؼ إمام واحج، فسثاًل راويا عاصػ: أبؽ بكمخ  مببة، 

، نجمج  ممببة يمخو  عممؼ عاصمػ  روايممًة السغيممخة بمؼ سممميسان بمؼ حفممص عسمخ أبمؽ و
ؼ عاصممػ نجممجه لممػ يسممل مممؼ جسيممل تكثممخ فييمما اإلمالممة، بيشسمما فممي روايممة حفممص عمم

، وىسما يخويمان عمؼ قمارٍ  واحمٍج، فمسماذا االخمتالف؟ [41]ىؽد:  چ َوْجَوىَهل چالقخآن إال 
 .(4)ولساذا لػ ُيعسال الكياَس لجييسا؟

                                                           
رسػ السرحب العثساني وأوىام السدتذمخقيؼ فمي  (.  د/ت. )إسساعيلعبج الفتاح  د. .ذمبياليشعخ:  (1)

 (.55-54مكتبة ولبة: ) . د/ب .قخاءات القخآن الكخيػ
إبممخاز  السقجسممي.(. ويشعممخ: 28-24يشعممخ: بمما، الفممتأل واإلمالممة وعمميؼ المفعمميؼ فممي مممتؼ الذممالبية: ) (2)

 (.248-203السعاني: )
 (.212-211إبخاز السعاني: ) السقجسي.يشعخ:  (3)
 .مباحممث فممي عمممػ القممخاءات مممل بيممان أصممؽل روايممة حفممص (ه1425. )م دبمماس .( يشعممخ: البمماز4)

 (.56رسػ السرحب العثساني: ) . الذمبي.(93-88القاىخة: ) ة.دار الكمس  .الطبعة ألولى
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نجممج ور ممًا يممخو   ،وراويمما نممافل:  قممالؽن ديدممى بممؼ ميشمما، وورش عثسممان بممؼ سممعيج
عؼ نافل روايًة تكثخ فييا اإلمالة بيؼ بيؼ، بيشسما فمي روايمة قمالؽن نجمجه مقماًل جمجًا 
مؼ اإلمالمة بميؼ بميؼ، وىسما يخويمان عمؼ قمارٍ  واحمٍج، فمسماذا االخمتالف؟ ولسماذا لمػ 

 . (1)ُيعسال الكياَس لجييسا؟ 

واإلمممممام الممممجاني فممممي مشاقذمممماتو وتخجيحاتممممو يعتسممممج عمممممى الخوايممممة واألثممممخ،  خامدــــاا:
ويدتذيج بتقؽال الشحؽييؼ، غيخ أنَّو ال يقّجم عممى صمحيأل الخوايمة قياسمًا، وال عممى 
ثابِت األثخ نعخًا وال لغًة؛ ويعمَّل ذلغ بقؽلو:" وأئسة القمخاءة ال تعسمل فمي  ميء ممؼ 

بمل عممى األثبمت فمي  ؛األقيذ في العخعيةحخوف القخآن، عمى األفذى في المغة، و 
لغمة؛  ؽُّ ُذموالخوايُة إذا ثبتْت ال يخّدىا قيماس عخعيمة، وال فُ  ،األثخ، واألصأل في الشقل

 .(2)ألن القخاءة سّشة متبعة، يمدم قبؽليا والسريخ إلييا" 

 ،دليٌل يؽضأل بجمالء أال عالقمة بميؼ القمخاءات واألكثمخ قياسمًا فمي العخعيَّمة سادساا: 
وأن األصل واألساس في القخاءات الخوايُة والدساُع ممؼ الذميؽخ، وىمؽ مما جماء فمي 
)جسممال القممخاء وكسممال اإلقممخاء( لَعَمممػ الممجيؼ الدممخاو ، حيممث قممال األصممسعي: قمممُت 

والقائممممل  ،ألبممممي عسممممخو بممممؼ العممممالء: مممممؼ يقممممؽل: "ُمْخيممممة"؟ قممممال: "بشممممؽ تسمممميػ". قمممممتُ 
                     يممممة". قمممممُت: فمممم:   مممميء قممممخأَت: األصممممسعي: أييسمممما أكثممممخ فممممي العممممخ،؟ قممممال: "ُمخْ 

َّاه امااقح واي ره اتچ  في قؽلو تعمالى:  چ ِووَْي ٍ چ قمال:  ؟ [17]ىمؽد:  چفا  رساُت  ام ِووياٍ  وٌاهُ إً
وإمماميػ ابممؼ كثيمخ السكممي،  ،، يعشمي: عممى  مميؽخ الحجماز(3)"كمحلغ ُأْقِخئتيما ىشمماا" 

                                                           
إبممخاز  السقجسممي.(. ويشعممخ: 28-24يشعممخ: بمما، الفممتأل واإلمالممة وعمميؼ المفعمميؼ فممي مممتؼ الذممالبية: ) (1)

 (.56رسػ السرحب العثساني: ) .ذمبيال .(224-221السعاني: )
 :رسمممػ السرمممحب العثسممماني .لذممممبي. ا(1/51جمممامل البيمممان فمممي القمممخاءات الدمممبل: ). المممجاني. يشعمممخ: (2)
(55.) 
جسمال القمخاء (. ه1418) .ىمم(643أبؽ الحدؼ عمي بمؼ م )الستمؽفى:  عمػ الجيؼ. يشعخ: الدخاو   (3)

 .دار السممتمؽن لمتممخاث. األولممى الطبعممة .د. محدممؼ خخابممة -تحقيممق: د. مممخوان العطيَّممة . اإلقممخاءوكسممال 
 .(1/537دمذق: )
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 -رحسمو ا-بسكة، وعاش بالبرخة، وممات  فقج نذتوكان أبؽ عسخو قج قخأ عميو؛ 
 . (1)بالكؽفة سشة أرعل وخسديؼ ومةة

ره فممي جسيممل ممما رو  فممي القممخآن، واألقدممام  ســابعاا: واإلمممام ابممؼ الجممدر  فيسمما يقممخِّ
السقبؽلة مؼ القخاءات وغيخ السقبؽلة يقؽل: " وعقي قدٌػ مخدوٌد أيزًا وىؽ ما وافمق 

، ومختكُبو مختكٌل لععميػ  لبتة،االعخعية والخسػ ولػ ُيشقل  ، ومشُعو أ جُّ ه أحقُّ فيحا ردُّ
وقج ُذِكَخ جؽاز ذلغ عؼ أبي بكخ م بؼ الحدمؼ بمؼ ِمْقَدمػ البغمجاد   مؼ الكبائخ،

: "  وقج عقج لو بدبل  ،(2)السقخ  الشحؽ ، وكان بعج الثالثسةة ثػ قال ابؼ الجدر ِّ
مشعممو، وأوقممب لمزممخ،  مممىذلممغ مجمممذ ببغممجاد حزممخه الفقيمماء والقممخاء وأجسعممؽا ع

 .(3)فتا، ورجل وكتل عميو بحلغ محزخ"

 ىمؽالخالفمات الفخ ميَّة لمقمخاءات والخالفمات األصمؽليَّة تمجلُّ عممى أنَّ الشقممممممممل ثامناا: 
 األسمممممماس في القممممممخاءة الستممممممؽاتخة، وأنَّمممممممو ال مجخل لمقيمممممماس واالجتيمممممممماد فييممممما:

: يتزأل جميِّا بسذاىجة فخش الحخوف أنَّ أكثخىا ال يتعمق (4)الخالفات الفرشية  (أ
 بالكياس، ونسثل لحلغ ببعع القخاءات اآلتية:

لمقمار  خمالد فمي روايتمو عمؼ حسمدة الديمات    [ 6]الفاتحمة: چامرصاطچقؽلو تعمالى:  -1
زايمممًا، وعممماقي فمممي السؽضمممل األول فقمممَ ممممؼ القمممخآن الكمممخيػ ُتقمممخأ لمممو بالرممماد السذمممسَّة 

                                                           
رسممػ السرممحب  .لذمممبيا (،293-1/288غايممة الشيايممة فممي لبقممات القممخاء: ) .يشعممخ: ابممؼ الجممدر   (1)

 (.55-54العثساني: )
 (.124-2/123غاية الشياية في لبقات القخاء: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (2)
 (.18-1/17الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (3)
ىممي تممممغ الحمممخوف السختمفمممة التمممي ال تعمممؽد ألصمممٍل واحمممٍج فمممي القمممخاءات، وال يكثمممخ دورىممما فمممي القمممخآن  (4)

ممممب بمماختالف اآليمممات أو الدمممؽر. الكممخيػ، وال يقممماس عمييمما، بمممل تكممؽن مشثمممؽرًة فممي الّدمممؽر القخآنيممة، وتخت
فمتأل الؽصميج  (.  ه1425) .ىمم(643)الستمؽفى:  بمؼ م عمميعممػ المجيؼ أبمؽ الحدمؼ  .يشعخ: الدمخاو  
أبمؽ عبمج ا  .السؽصممي. (1/400: ) الشطم .دار الرمحابة لمتمخاث . الطبعمة األولمى. في  مخح القرميج

 . ممممخح  ممممعمة عمممممى الذممممالبية(.   ه1422) .ىممممم (656م بممممؼ أحسممممج السعممممخوف بذممممعمة ) الستممممؽفى: 
المممؽافي فمممي  مممخح الذمممالبية:  . القاضمممي.(159-158بيمممخوت: ). دار الكتمممل العمسيمممة. الطبعمممة: األولمممى

(199.) 
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، فمتيؼ (1)فمال يقخأىما خمالد إال بالرماد الخالرمة  چامرصااطچالقخآن الكخيػ ممؼ كمسمة 
 ؟   الكياس

ْل چفي سؽرة الفاتحة، وقؽلو تعمالى:  [ 4]الفاتحة: چ ونت يو  امديي چقؽلو تعالى:  -2

 چامٌالسوناِت چ فمي سمؽرة آل عسمخان، وقؽلمو تعمالى: [ 26]آل عسمخان: چ امنههَّ ونَت اْمُىنات

، لكمؼ اختمفمت قخاءتيما، فماختمب چ ونت چفي سؽرة الشاس، كمُّيا مخسؽمة  [ 2]الشماس:
 أو چ ونات ياو  اماديي چ ىماؤ يقخ بميؼ ممؼ  -أ  فمي الفاتحمة -القخاء العذخة في األولى

أ  فممي سمممؽرة آل –، واتفممق القممخاء العذممخة عمممى قممخاءة الثانيممة  چ ولماات يااو  امااديي چ
أ  –عمى قخاءة الثالثة باأللب، بيشسا اتفق العذخة   چ اْمُىنتْل امنههَّ ولمَت چ -عسخان

عسممممؽا الكيممماس فمممي ، فمسممماذا لمممػ يُ (2)بمممجون ألمممب چوناااِت امٌااالسچ -فمممي سمممؽرة الشممماس
 ؟السؽاضل الثالثة

 ىماؤ يقخ فمي سمؽرة البقمخة فمي كملِّ مؽاضمعيا فمي الدمؽرة   چ إهواه هچقؽلو تعمالى:  -3
َذْكمَؽاَن  ابمؼ ؼعم اْخُتِممبَ و  ِبمَتِلٍب، چ إِهَْواَهالَ  چُلُخِقو:  جسيل مؼ ىذام عؼ ابؼ عامخ

تكممخرت فممي وقممج  ،فممي سممؽرة البقممخة  چ إهااواه هچ: ، وعاليمماءچ إهواهاال چ فخواىمما بمماأللب:
بيشسا في سؽرة آل عسمخان قخأىما ابمؼ عمامخ باليماء ( مخة، 15عذخة  ) خسذالدؽرة 
( مممخات. فممتيؼ الكيمماس فممي 6فممي كممل مؽاضممعيا التممي بمغممت سممت ) چإهااواه هچ فقممَ

ىحا ليذ في سؽرتي البقخة وآل عسخان فقمَ، بمل يشطبمق الكمالم  مؽاضل الدؽرتيؼ؟
ورد الؽجيمان فييما فمي ثالثمة  ،فمي سمؽر القمخآن چإهاواه هچوالدَّال في كمل مؽاضمل 

وارٌد فمي تفدمميخ ، فيمل الكيمماس   (3)عًا، والبمماقي بؽجمو واحمج ىممؽ اليماءوثالثميؼ مؽضم
 ذلغ؟

                                                           
أن تخمَ لفظ الراد بالدا  وتسدج أحج الحخفيؼ باآلخخ بحيمث يتؽلمج  چ امرصاطچوكيفية اإل سام ىشا  (1)

صمؽت الرماد متغمبما عممى صمؽت المدا  كسما يدمتفاد ذلمغ  مشيسا حخف ليذ براد وال بدا  ولكؼ يكمؽن 
ابممؼ  مممؼ معشممى اإل ممسام. وقرممارى القممؽل فممي ذلممغ أن تشطممق بالرمماد كسمما يشطممق العممؽام بالعمماء. يشعممخ:

 (.272-1/271الشذخ في القخاءات العذخ: ) الجدر .
 (.349(، )62-61(، )15البجور الداىخة: ) .لقاضيايشعخ:  (2)
 (.222-2/221الشذخ في القخاءات العذخ: ) .( يشعخ: ابؼ الجدر  3)
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ة، لسمماذا ىشمما ىكممحا وفممي غيممخه وممما إلممى ذلممغ مممؼ القممخاءات الفخ ممية األخممخى الكثيممخ 
 ؟ وىل يدتكيػ القؽل بتن مرجرىا الكياس؟ىكحا

ال جؽا، لتممغ التدماؤالت إال أن ُيقمال: الكيماس السطممق ال ممجخل لمو فمي القمخاءات 
 الستؽاتخة. 

كانت مؼ التيديخ والتؽسعة عمى األمة،  : فيي وإن(1)أما الخالفات األصهلية (ب
فسرمممجرىا ىمممؽ الخوايمممة والشقمممل، ولممميذ االجتيممماد أو الكيممماس، ونسثمممل لمممحلغ بمممبعع 

 القخاءات اآلتية: 

ممما ذكخنمماه فممي عممجم اإلمالممة فممي ذوات اليمماء مممؼ القممخاء الممحيؼ اختمماروا اإلمالممة  –1
يمج عميمو مما جماء فييا؛ وذلغ لعجم ثبمؽت اإلمالمة فييما لمجييػ ممؼ حيمث الخوايمة. وند 

في محىل اإلمام حسدة: فيؽ يسيل الكمسات التي رسمست فمي السرماحب العثسانيمة 
باليمماء، سممؽاء كانممت ألفيمما مشقمبممة عممؼ اليمماء أو ال، لكممؼ بعممع الكمسممات ال يسيميمما 

وإن - (2)في سؽرة الزحى، فال يسيميا  چَسَجقچوإن وافقت السطمؽ،؛ مشيا: كمسة 
 لساذا؟ أليذ الكياس أن يسيميا لكؽنيا مخسؽمة بالياء؟  -كانت مخسؽمة بالياء

 لكشيا لعجم نقميا بالدشج، ولعجم ورودىا وثبؽتيا رواية، لػ يسميا.
الكثيخ مؼ األصؽل في القخاءة تخد الخواية فييا عؼ إماٍم مؼ أئسة القخاءة في  -2

خ ذلغ أصاًل مؼ أصؽلو، ثػ بعع حخوف القخآن عمى وجٍو واحٍج، حتى يري
 تججه يخالب أصمو ىحا في مؽضل واحج، أو في مؽاضل معجودة قميمة، فسثاًل:

فمي سمائخ   بفتأل الياء وضػ المدا چَيحُدن چتجج اإلمام أبا جعفخ السجني يقخأ كمسة 
                    القمممخآن الكمممخيػ، وفمممي كممملِّ مؽاضمممعيا فيمممو، ثمممػ تجمممجه يقمممخأ التمممي فمممي سمممؽرة األنبيممماء

                                                           
ىمي تممغ الحممخوف السختمفمممممة التمي تعممؽد ألصممممٍل واحمٍج فممي القمممممخاءات، والتمي يكثممخ دورىما فمي القممممممخآن  (1)

ممممخد فممممي مممممحاىل القممممّخاء ويجممممخ  القيمممممممماس عمييمممما. يشعممممخ: فممممتأل الؽصمممميج:  .لدممممخاو  ا الكممممخيػ، والتممممي تطَّ
 (.199الؽافي في  خح الذالبية: ) .لقاضيا .(159-158 عمة: ) خح السؽصمي.  .(1/400)
 (.344البجور الداىخة: ) .لقاضيا يشعخ: (2)
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ُ يُْااا الچ ؟ . فمسمماذا(1)، وفممي ىممحا السؽضممل الؽاحممج فقممَ بزممػ اليمماء وكدممخ الممدا چهُ هُ زًِ
 وأيؼ الكياس؟

سمائخ فمي  فيقمخأ، چيَاازُنچوتجج نافل بؼ أبي ُنبيػ يعكذ القمخاءة فمي قؽلمو تعمالى: 
 ىمماؤ فيقخ مؽضممل األنبيمماء ، ثممػ يممتتي عمممى  بزممػ اليمماء وكدممخ الممدا چيُااازِنچالقممخآن 

چيَازُنچ  بفتأل الياء وضػ الدا
 . فمساذا ؟ وأيؼ الكياس؟(2) 

ل  مممي ًا ممممؼ اليسمممدات فمممي القمممخآن الكمممخيػ، سمممؽاء ةوتجمممج حفمممص بمممؼ سمممميسان ال ُيدممميِّ
ل مطمقممًا، إال فممي قؽلممو  اجتسعمت ىسدتممان فممي كمستمميؼ، أو فممي كمسمة واحممجة، ال ُيدمميِّ

،       (3)بدمممؽرة فرممممت، فيدممميل ثانيتيسممما قمممؽاًل واحمممجًا   [44]فرممممت: چأَأَْعَجاااِ ي چتعمممالى: 
، 59]يممؽنذ:  چآهُچوقؽلممو تعممالى:  [،91، 51]يممؽنذ:  چآْْلَن چبيشسمما فممي قؽلممو تعممالى: 

يِْي  چوقؽلو تعالى:  [،59والشسل:  َرَ
ل الثانيمة فييما  [،144، 143]األنعام:  چآمنَّ فإنو ُيديِّ

أنممو يقممخأ سممائخ األلفممات فممي القممخآن بممالفتأل وال  . وقممج سممبق أن ذكممختُ (4)ِبُخْمممٍب عشممو
بيؽد أمال األلب فييما     چَهلىَوْجوَ چيسيل مشيا  يةًا، حتى إذا أتى عمى قؽلو تعالى: 
 فقَ في ىحا السؽضل. فمساذا ؟ وأيؼ الكياس؟

وىكحا ال تجج أصاًل مؼ أصؽل القخاء يطخد في سائخ السؽاضل إال وتجج مؽاضل  
مدمممتثشاة يخالفيممما، وىمممحا يمممجل بؽضمممؽح عممممى أن الذمممتن لمخوايمممة، ولممميذ لمكيممماس أو 

لممة مممؼ عشممج ا  ، االجتيمماد اعتبممار، وعميممو فإنممو يسكممؼ القممؽل: إنَّ القممخاءات مشدَّ
كيممماس أو االجتيممماد فمممي ألفممما  القمممخآن ال يجمممؽز أخمممحىا بال، ومرمممجرىا وحمممٌي رعمممانيّّ 

الكممخيػ، وىممي وإن كانممت تذممتسل عمممى االخممتالف فممي األلفمما  والميجممات، ولكممؼ ال 
 يجؽز األخح وال القخاءة بمغٍة أو ليجٍة أو قياٍس إال بتثٍخ وروايٍة مدَشجة. 

                 
                                                           

 (.2/244الشذخ في القخاءات العذخ: ) .يشعخ: ابؼ الجدر   (1)
الشذممممخ فممممي القممممخاءات العذممممخ:  .ابممممؼ الجممممدر   .(403-402ني:  )اإبممممخاز السعمممم السقجسممممي.. يشعممممخ: (2)
(2/244.) 
 (.  284البجور الداىخة: ) .لقاضيايشعخ:  (3)
 (. 107-106مباحث في عمػ القخاءات مل بيان أصؽل رواية حفص: ) .لبازايشعخ:  (4)
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 النتائج

 يعيخ لشا مؼ البحث الشتائج اآلتية:

القخاءات الستؽاتخة التي نقمت إليشا بالتؽاتخ لػ تكؼ ناتجة إال عؼ نقل أو رواية  -1
أو أثخ، كل قمار  أخمحىا عسمؼ سمبقو، ضمسؼ سمدممة ممؼ الشقمل السترمل الستمؽاتخ، 

 ولػ يكؼ لمكياس أو االجتياد سبيل لحلغ.

الكيمماس السطمممق فممي القممخاءات، وىممؽ قيمماس ممما لممػ  ُيممخَو عمممى ممما رو ، قيمماٌس  –2
شمممؽٌع؛ ألن القمممخاءة سمممشة متبعمممة تعتسمممج عممممى الشقمممل والسذمممافية، وال أصمممل لمممو فمممي مس

 .          لبتةاالقخاءات، والقخاءة بو مستشعٌة 

أصل معتسمج، أو إجسماع  األصؽل السقبؽلة، كالكياس عمى الكياس القائػ عمى -3
غسممؽض  عشممج الممح  تممجعؽ إليممو ضممخورة االجتيمماد عشممج عممجم الممشص، أو وأمشعقممج، 
 جمؽزفي األداء، وكان مسا يقؽ  وجو التخجيأل، ويعيؼ عممى قمؽة الترمحيأل، يوجو 
 الزخورة.بقجر  قبؽلو

عمػ القخاءات( ىؽ فمي الحكيقمة ممؼ ح  يحكخه العمساء في ىحا العمػ )الكياس ال -4
قبيممل ندممبة الجدئممي إلممى الكمممي، ومممؼ رد الفممخوع إلممى األصممؽل، وال يدممسى عشممجىا 

وإذا وججنا أحجًا يقؽل: ىحا قياس في القخاءة، فال  قياسًا عمى الؽجو االصطالحي،
ُيفيمممػ مممممؼ ذلممممغ أنمممو رأ  أو قيمممماس مطمممممق؛ فإنممممو ال مجمممال لمممممخأ  أو لمكيمممماس فممممي 

 القخاءات.

ميسما كممان الممجاعي لمكيمماس فممي القمخاءة، فإنممو ال يسكممؼ إال أن يكممؽن مممؼ جسمممة  -5
 .والشقلالسخويات التي جاءت باألثخ 

 المراجع والمرادر

اإلنرمماف  (.    ه1424(. )ىممم577أبممؽ البخكممات عبممج الممخحسؼ بممؼ م )الستممؽفى:  .األنبممار  ابممؼ  .1
 .السكتبة العرخية .الطبعة األولى .في مدائل الخالف بيؼ الشحؽييؼ: البرخييؼ والكؽفييؼ
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اإلغمخا، فمي جمجل  (.  د/ت. )ه(577: الستمؽفى) م بؼ الخحسؼ عبج البخكات أبؽ .األنبار  ابؼ  .2
دار . الطبعة األولمى (.ه1377. )تحقيق: سعيج االفغاني. اإلعخا، ولسل األدلة في أصؽل الشحؽ

 .دمذق. الفكخ

الشذممممخ فممممي  (. د/ت) .ىممممم( 833)الستممممؽفى :  أبممممؽ الخيممممخ م بممممؼ م بممممؼ يؽسممممب .ابممممؼ الجممممدر   .3
 .السطبعة الكبخى  .د/ب .تحقيق: عمي م الزباع .القخاءات العذخ

غاية الشياية في   (.ه1351) .ىم(833أبؽ الخيخ م بؼ م بؼ يؽسب )الستؽفى: . بؼ الجدر  ا .4
 .مكتبة ابؼ تيسية .د/ب. لبقات القخاء

مشجمج السقمخئيؼ  م(.  1999. )ىمم(833أبؽ الخيخ م بمؼ م بمؼ يؽسمب )الستمؽفى: . ابؼ الجدر   .5
 .دار الكتل العمسية .الطبعة األولى .ومخ ج الطالبيؼ

مخاتممل اإلجسمماع فممي  (. د/ت) .ىممم(456أبممؽ م عمممي بممؼ أحسممج )الستممؽفى :  .حممدم األنجلدممي ابممؼ .6
 .بيخوت .دار الكتل العمسية .الببادات والسعامالت واالعتقادات، د/ب

الحجممممة فممممي  (.  ه1401) .ىممممم(370أبممممؽ عبممممج ا أحسممممج بممممؼ الحدمممميؼ )الستممممؽفى:  .بممممؼ خالؽيمممموا .7
 .بيخوت .دار الذخو   . الطبعة الخابعة. العال سالػ مكخم تحقيق: د. عبج. القخاءات الدبل

.      معجمممممػ مقممممماييذ المُّغممممممة (.  ىممممممم1399) .ىمممممم(395أبمممممؽ الحدمممممميؼ أحسمممممج)الستؽفى:  .بمممممؼ فمممممارسا .8
 .دار الفكخ .عبج الدالم تحقيق: محسَّج ىارون 

الطبعمة  .لدمان العمخ،(.  ه 1414 .)ىمم(711أبمؽ الفزمل م بمؼ مكمخم )الستمؽفى:  .ابمؼ مشعمؽر .9
 .بيخوت .دار صادر .الثالثة

مج. األزىمخ ُّ  .10 تحقيممق:  .تيممحيل المُّغممة (.  م2001) .ىمم(370بممؼ أحسممج )الستممؽفى:  أبممؽ مشرممؽر محسَّ
 .الطَّبعة األولى. دار إحياء التَّخاث العخعيّ . مخعل م عؽض

بيمان السخترمخ (  ه1406) .ىمم(749أبؽ الثَّشاء محسمؽد بمؼ عبمج المخَّحسؼ )الستمؽفى:  .األصفيانيُّ  .11
عؽدية. دار السجني. الطَّبعة األولى .تحقيق: محسَّج معيخ بقا . خح مخترخ ابؼ الحاجل  .الدُّ

 فممممي السحمممميَ البحممممخ(.  ه1420(. )ه745: الستممممؽفى) يؽسممممب بممممؼ م حيممممان أبممممؽ. األنجلدممممي .12
 الفكخ. دار. األولى الطبعة. جسيل م صجقي: تحقيق. التفديخ

الطبعمة  .مباحث في عمػ القخاءات ممل بيمان أصمؽل روايمة حفمص (  ه1425. )م دباس .الباز .13
 .القاىخة ة.دار الكمس  .ألولى

كتما، الدمبعة  (.  ىمم1400) .ىمم(324أبؽ بكخ أحسج بمؼ مؽسمى بمؼ مجاىمج )الستمؽفى:  .البغجاد  .14
 .مرخ .دار السعارف .الطبعة الثانية .في القخاءات

إتحممماف فزمممالء البذمممخ فمممي (.  م2006) .ىمممم(1117)الستمممؽفى: أحسمممج بمممؼ م . المممجمياليّ  البشممماء .15
 ن.لبشا. دار الكتل العمسية .الطبعة الثالثة. تحقيق: أنذ ميخة .القخاءات األرععة عذخ
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 . قخاءة اإلمام نافل عشج السغارعة مؼ رواية أبي سعيج ورش (.  ه1424) .عبج الياد د.  .حسيتؽ .16
 .السسمكة السغخعية. سالميةمشذؽرات وزارة األوقاف والذَّون اإل .د/ب

تحقيممق: .   صممحيأل ابممؼ حبممان(. د/ت) . ىممم(354بممؼ حبممان )الستممؽفى: ا أبممؽ حمماتػ م. الممجارمي .17
 .بيخوت. مَّسدة الخسالة .د/ب . عيل األرنَّوب

جمامل البيمان فمي القمخاءات (.   ه1428) .ىمم(444أبؽ عسخو عثسان بؼ سعيج )الستؽفى: . الجاني .18
 ت.اإلمارا. جامعة الذارقة .األولى الطبعة. الدبل

. مخترمممخ الببمممارات لسعجمممػ مرمممطمحات القمممخاءات (.  ه1429) .إبمممخاليػ بمممؼ سمممعيج .الجوسمممخ   .19
 .الخياضخ. دار الحزارة لمشذ .الطبعة األولى

. السفمممخدات فمممي غخيمممل القمممخآن (.  ه1412) بمممؼ م. أبمممؽ القاسمممػ الحدممميؼ .الخاغمممل األصمممفيانى .20
 .دمذق .دار القمػ .الطبعة األولى .تحقيق: صفؽان عجنان الجاود 

البخىمممان فمممي عممممؽم  (.  ه1376) .ىمممم(794أبمممؽ عبمممج ا بمممجر المممجيؼ م )الستمممؽفى: . الدركذمممي .21
دار إحيماء الكتممل العخعيمة ديدمى البممابى  .الطبعممة األولمى .تحقيمق: م أبممؽ الفزمل إبمخاليػ. القمخآن

 .الحمبي و خكائو

ركمي .22  .الخامدمة الطبعمة . األعمالم (.  م2002.)ىمم(1396خيمخ المجيؼ بمؼ محسمؽد )الستمؽفى:  .الدِّ
 .دار العمػ لمسالييؼ

الكذماف عمؼ حقمائق غمؽامع  (. ه1407 . )ىمم(538أبؽ القاسمػ محسمؽد )الستمؽفى:  .الدمخذخ   .23
 .بيخوت. دار الكتا، العخعي .الطبعة الثالثة . التشديل

جسممال القممخاء  (.  ه1418) .ىممم(643عمممي بممؼ م )الستممؽفى: أبممؽ الحدممؼ  عمممػ الممجيؼ. الدممخاو   .24
دار السمممتمؽن . األولمممى الطبعمممة .د. محدمممؼ خخابمممة -تحقيمممق: د. ممممخوان العطيَّمممة . وكسمممال اإلقمممخاء

 .دمذق .لمتخاث
فتأل الؽصيج فمي  (.  ه1425) .ىم(643)الستؽفى:  بؼ م عميعمػ الجيؼ أبؽ الحدؼ  .الدخاو   .25

 ا.لشط .دار الرحابة لمتخاث . ولىالطبعة األ.  خح القريج
 .الطبعممة األولممى. صممفحات فممي عمممؽم القممخاءات (. ه 1415)د. أبممؽ لمماىخ عبممج الغفممؽر .الدممشج  .26

 .السكتبة األمجادية
: تحقيمق. الكتما،(.  ه1408(. )ه180: الستمؽفى) قشبمخ بمؼ عثسمان بمؼ عسمخو بذمخ أبمؽ. سيبؽيو .27

 الخانجي. مكتبة. الثالثة الطبعة. ىارون  م الدالم عبج

البيُّ  .28 تحقيمق:   .ممتؼ الّذمالبيَّة (  ىمم 1426. )ىمم(590بمؼ ِفيمخُّه )الستمؽفى:  القاسػ أبؽ محسَّج. الذَّ
راسات القخآنيَّة .الطَّبعة الّخابعة. محسَّج تسيػ الدُّعبيُّ   .مكتبة دار الغؽثاني لمجِّ

رسمممػ السرمممحب العثسممماني وأوىمممام السدتذمممخقيؼ فمممي  (.  د/ت. )عبمممج الفتممماح إسمممساعيل د. .ذممممبيال .29
 .مكتبة ولبة . د/ب .قخاءات القخآن الكخيػ
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: تحقيمق. الذمافية الكافيمة  مخح(. ه762: الستمؽفى) مالغ بؼ ا عبج بؼ م ا عبج أبؽ. الطائي .30
 القخى. أم جامعة. األولى الطبعة. ىخيج  أحسج السشعػ عبج

تحقيمق: حسمج  بممؼ  .السعجمػ الكبيمخ.  ىمم(360أبمؽ القاسمػ سمميسان بمؼ أحسمج )الستمؽفى:  .الطبخانمي .31
 .القاىخة .مكتبة ابؼ تيسية .الطبعة الثانية .عبج السجيج الدمفي

جمممامل البيمممان فمممي تتويمممل  (.  ىمممم1420. )ىمممم(310)الستمممؽفى: بمممؼ جخيخ أبمممؽ جعفمممخ م .الطبمممخ   .32
 .مَّسدة الخسالة .الطبعة األولى .تحقيق: أحسج م  اكخ. القخآن

الؽافي في  خح الذمالبية  (. ه1412. )ىم(1403عبج الفتاح بؼ عبج الغشي )الستؽفى:  .القاضي .33
 .مكتبة الدؽاد  .الطبعة الخابعة .في القخاءات الدبل

البممجور الداىممخة فممي القممخاءات  . )د/ت(. ىممم(1403عبممج الفتمماح بممؼ عبممج الغشي)الستممؽفى:  .القاضممي .34
 .بيخوت .دار الكتا، العخعي. د/ب .الستؽاتخةالعذخ 

 مكتبمة .الببقمخ   أحسج بؼ تؽفيق. د: تحقيق .(ه1423) .نافل اإلمام قخاءة في الحرخية القريجة .35
 .األولى الطبعة .لمتخاث الذي  أوالد

. التبرممخة فممي القممخاءات الدممبل (.  ه1402) .ه(437بممؼ أبممي لالممل )الستممؽفى: مكممي  . الكيدممي .36
 ج.اليش. الجار الدمفيَّة .الطبعة الثانية .م غؽث الشجو ّ تحقيق: د. 

إبممخاز  (.  د/ت. )ىممم(665أبممؽ القاسممػ عبممج الممخحسؼ السعممخوف بممتبي  مممممممامة )الستممؽفى:  .السقجسممي .37
 .دار الكتل العمسية . د/ب. السعاني مؼ حخز األماني

. دار القممػ العخعمي. الطَّبعة األولى .مؽسؽعة عمؽم القخآن (.  ىم1422) .عبج القادرم  .مشرؽر .38
 .حمل

تحقيمق:   .التحرميل لفؽائمج كتما، التفرميل (.  ه1435. )بمؼ عسمار أبؽ البباس أحسمج. السيجو ُّ  .39
 .وزارة األوقماف والذمَّون اإلسمالمية. الطبعمة األولمى. م زياد  ببان، وفخح نرخ   ي  البدوريَّة

 .قطخ

 مخح  معمة عممى (.   ه1422) .ىمم (656م بؼ أحسمج السعمخوف بذمعمة ) الستمؽفى:  .السؽصمي .40
 .بيخوت. دار الكتل العمسية. الطبعة: األولى .الذالبية
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Abstract 

The aim of the research is to clarify the meaning of analogy (Qiyas) in 
the readings and to remove the similarity which arouses the enemies 
of Muslims around it. Also, the article highlights the truth of Qiyas in 
reading, and connect it with appropriate texts and evidence. The 
descriptive, historical, and comparative methods were utilized to 
achieve the research goals. The study found that the frequent 
readings that were transmitted to us in frequency were only a result of 
transmission, narration, or tradition. The absolute analogy (Qiyas) in 
frequent readings is not allowed, because reading is a followed 
Sunnah that depends on transmission and verbal, as well as analogy 
(Qiyas) has no basis in the readings. The analogy (qiyas) which is 
based on an approved basis, or a vast consensus, or for necessity 
due to no exist text, is considered accepted Qiyas as well as it is 
included within narration by tradition and the transmission. 
 
Keywords: The accepted origins, the Reason of the analogy (Qiyas), 
the novel, the absolute Qiyas, the transmission. 

 

 

 


