
 

  آخر المشاركات

 

 مواضيع مميزة 

الكامل في األدب  مشروع دورة تدريبية لدراسة كتاب

 للمبرد
  ذكريات وأسمار

  !!!عندما تسمحين 
وجدان   /جولة في مكتبة الشاعر واألديب الكبير

 العلي
 

تعالى وأعرب  المكرمون في نافذتي أعرب قول هللا

 قول الشاعر
  عالماُت الحب

  ...الِعـــْيـــد  !وأطلَّت ثاَلثُون

 
 
 

 
 

 

 اإلهداءات 

 
 إضافة إهداء

   
  <أكاديمية رواء  <نون العربيّةلألدب وف شبكة رواء

  المعاني  <البالغـة

منهج البقاعي في القراءات القرآنية في 
  كتابه نظم الدرر :الحواميم مثالا 

 

 بوالحسنأهال وسهال بكـ يا أحمد أ

  PM 01:22 الساعة 2008-02-01زيارة لك كانت:  آخر
  .رسالة 1, من مجموع 0غير مقروء  :الرسائل الخاصة

لوحة 
 التحكم

مركز رفع  
 الملفات

األو 
 سمة 

التعليم
 ـــات

قائمة 
 األعضاء

التق
 ويم

 المشاركات

 الجديدة

 البحث

 

خيارات 
  سريعة

 تسجيل

 الخروج
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 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع

  البحث في العناوين فقط
 

 المتقـــدم البحـــث

 خيارات سريعة

 اليوم مشاركات

 مقروءة اجعل كافة األقسام

 فتح قائمة األصدقاء

 األعضاء أنشط

 لوحة تحكم العضو

 التوقيع تعديل

 الشخصي تعديل الملف

 الخيارات تعديل

 المتنوعات

 الخاصة الرسائل

 بها مواضيع مشترك

 ملفي الشخصي

 اآلن المتواجدون

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 
  < 3 2 1 3من  1صفحة 

 

 

  الموضوع طرق مشاهدة  تقييم الموضوع  الموضوع فيإبحث   أدوات الموضوع   
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  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

البقاعي في القراءات القرآنية في كتابه نظم الدرر  منهج
  :الحواميم مثالا 
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2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

 والشعر بين القرآن ~
علم التناسب القرآني عند  ~

محمد الطاهر ابن عاشور  اإلمام
 (في تفسيره)حلقات

منهج البقاعي في القراءات  ~
الدرر  القرآنية في كتابه نظم

 :الحواميم مثالا 

والبالغي  التوجيه النحوي ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى

 
 

 : المقدمة

 

هلل وكفى،وسالم على عباده   الحمد
ذين اصطفى، وعلى من اتبع هداهم  ال

لي ُمعاَتبًا رقيقًا  واقتفى، أما بعد: فإن  
على القائمين على هذه الرابطة مشوبًا  

أجمعين  بالدعاء لنا ولهم وللناس
بالهداية؛ أما سبب العتاب فإنه على  
الرغم من اهتمامهم البالغ في لغة 

العظيم؛ إال إنه ال يوجد صفحة   القرآن
ات القرآنية، التي ال خاصة حول القراء
ينتقص من جليل  يسطيُع أحد أن

قدرها، وعظيم مكانتها، ال سيما في 
 الدراسات اللغوية، الحديثة منها

والقديمة؛ فوِدْدُت أن أكون أول من يلُج 
باَب القراءات؛ ألحظى بشرف السبق 
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وعلِّها أن تكون سنة حميدة   فيه؛
ألصحاب هذا التخصص من العمالقة  

واستفزازًا لمكامن  ى اإلقدام،حثًا لهم عل
التألُّق لديهم، واستنهاض أقالمهم 
 وأفهامهم لشرف خدمة هذه اللغة

 .المحفوظة الخالدة

هناك صلة قوي ة بين القراءات القرآنية 
الدراسات   بأوجهها المتعد دة،وبين

اللغوية،النحوية منها والصرفية 
والبالغية،حيث إن  اللغة هي السبيل 

م كتاب اهلل إلى فه القويمة
تعالى،ومعرفة دقائقه وخوافيه التي ال 

يلقاها إال   يعقلها إال  العالمون،وال
العارفون،وال يدركها سوى من قال اهلل 

ويعلمكم اهلل  جل  وعز  فيهم " واتقوا اهلل
".والخير فيمن استخدمه اهلل في  
 طاعته،وجعله درعًا لشريعته،وحصناً 
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 .حصينًا لديانته

 

لدرر في تناسب  نظرت في كتاب ا
كل  اآليات والسور للبقاعي،فوجدت

صفحاته مشتملة على اللفتات النحوية 
والصرفية ، والنكات البالغية ، 

اإلعجازية ، وأنواع شت ى من  واللطائف
أجناس الربط الماد ي ة منها وغير الماد ي ة 

القراءات القرآنية وتوجيهها،  ، حتى
وبيان عللها النحوية والصرفية 

ال  .ليةوالد 

حاولت ، في هذا البحث، استجالء   وقد
القراءات القرآنية عند البقاعي، والكشف  

معالجة هذا العلم  عن منهجه في
الشريف، الذي غرق الكثير من الناس 

ه،  في بحره، واندثر في مهاوي لج 

عندما خانه رذاُذ علمه في فهم كتاب 
اهلل تعالى الذي " ال يأتيه الباطل من 
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ن خلفه تنزيل من حكيم وال م بين يديه
ًً جهاًل يندى له -حميد " ، فظن  جاهال
فضاًل عن أهل   جبين مبتدئي اللغة،

أن ه   –الفصاحة ودهاة السبك اللغوي 
 يمكن بحال من األحوال أليدي البشر

أن تطال كتاب اهلل تعالى الذي لم يَدع 
ألحد من مخلوقاته أْمَر حفِظه، لئال  

طرفة  أحٌد من هؤالء الجهلة،   يشك  
عيٍن، أن  كالم اهلل تعالى بحاجة لبشر  

الدهور، وانقضاء  كي يحفظه على مر  
العصور، إال  ذاته الشريفة، فقال جل  

ممن  جالله رد ًا على أمثال هؤالء،
اثَّاقلت نفوسهم إلى مهاوي األرض،  
فكانت قشرُتها سماءهم، وأصبحت  

مقرَّهم، ليقول لهم :" إن ا  عتمُة بطنها
ن ا له لحافظوننحن نز لنا     ."الذكر وا 

 

هؤالء قال البقاعي رد ًا   وفي أمثال
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عليهم ،ودفاعًا عن كتاب الباري جل  
أن  المطلوب منهم  ثناؤه : " ....ليفيد

في الت حد ي قطعًة من ذلك المثل الذي 
المعاني،متالئمة  اد عوه،حكيمة

لها بآخرها كسور   المباني،منتظم أو 
 سنالمدينة في صحة االنتظام،وح

االلتيام،واإلحاطة بالمباني التي هي 
كالمعاني،وانتفاء الطرفين حتى صار  

له من آخره،سواء  بحيث ال يدرى أو 
كانت القطعة المأتي  بها تباري آيًة أو 

القرآن كسورة   ما فوقها، ألن  آيات
ُيعرف من ابتدائها ختاُمها،ويهدي إلى 

 "افتتاحها تماُمها

 

رس  استقر  الرأي على أن أد ولقد
الحواميم ) غافر والسجدة والشورى 

منهج البقاعي  والزخرف ( نموذجًا على
في طرحه القراءات القرآنية في كتابه 
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 النظم ، وقد زدت على ذلك ،فوس عت

الدراسة حيث شملت سورة الفاتحة  
وسورة البقرة كذلك مع السور المذكورة  

إلى نتائج سوف أوردها   آنفًا. فخلصت
 .ىتعال بعُد بإذن اهلل

 
  .AM 02:13 الساعة 2007-28-04التعديل األخير تم بواسطة : خالد العزام بتاريخ 

 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى
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  شجرةالطيب

 مشرفة ملتقى حسان

  بيانات شخصية

1611: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Oct 2006: تاريخ التسجيل
 

1,568: المشاركات
 

3.51ً: المعدل  يوميا
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 !..الصفحة ل يمكن عرض ~

 !..لست مالكا ~
األخ األديب سعد العجمي  ~

  ..بحاجة لدعائكم

 

 

 ..مرحبا دكتور خالد العزام

الدرس   جذلى بالمقعد األول في هذا
 ..الغني

  ..موضوع مهم جدا وشائق وطريف

 النظر عن جانب ُغفل في هذا  يكشف

 ..التفسير الجليل
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البقال والببغاء )أرجوزة رمزية،  ~
 (الفارسي من روائع الشعر

 ...البصيـــــرة نـــور ~
 هل سبقت إليه أيها الفاضل؟

 ..حقا أشعر أن الموضوع رائد

فالمعروف دائما عند البقاعي التناسب،  
ن كان كما أعرف، وكما أك دَت في  وا 

أنه تكلف   -أثابك اهلل-موضوع سابق 
 ..في بعضها

القرآنية  لكن أن يتميز بتوجيه القراءات
جديد يدفعنا إلى الغوص بحثا   فهذا كنز

 ..عن درر أخر نظمها فيه

  موضوعك هذا بحثا محكما؟ وهل كان

 ..بانتظار باقي الموضوع بلهفة

 ..بوركت

 ..وتجلة تحية
    

 

 شجرةالطيب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شجرةالطيب

 لالمفض زيارة موقع شجرةالطيب

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

 شجرةالطيب

 قائمة األصدقاء أضف شجرةالطيب إلى
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  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

القرآني عند  علم التناسب ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

 بين القرآن والشعر ~
منهج البقاعي في القراءات  ~

الدرر  القرآنية في كتابه نظم

 :الحواميم مثالا 
والبالغي  التوجيه النحوي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 
  -األولى

  الرد

 

 
شجرة الطيب   أختي الفاضلة المبرورة

 :أكرمها اهلل ورعاها

أثمن لك سبقك في كل فضيلة، 
كريم، بلغة القرآن ال واهتمامك المستمر

ال سيما إن كان في الموضوع ِجدة، وقد  
طرحُت أما  ُغمرت سرورًا بقبولكم لما

 :بعد

فإجابة على مجموعة تساؤالتك أقول: 
لدى   إن موضوع القراءات القرآنية

البقاعي لم يطرْق قبُل في حدود  
اطالعي، ولكن يمكن لباحث أن يجعل 

للعالمية ويطور عليه؛ إذا  منه رسالة
نة على سبيل المثال بين ما تمت المواز 

ابن عاشور  ) البقاعي ومفسر آخر
 .(مثالً 
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أما فيما يتصل بموضوع التكلف 
فإنه   الحاصل عند البقاعي في التناسب

اجتهاُده المأجوُر عليه، وسبب ذلك  
التكلف أنه لْم يغادْر في التناسب سورًة  

آيًة أو جزَء آيٍة، أو لفظًة إال وذكر   أو
 ا ما ال يد عيهوجه التناسب فيها؛ وهذ

الضراغم؛ ألن  كالَم اهلل تعالى غالٌب  
غيُر مغلوب، وحسُبه أنه لم يأُل جهدا  

والمبالغة ليست ُمنِقصًة من  في ذلك،
ًً من فضله  .حقِّه، وال ُمغِمطًة

البقاعي بالقراءات في  أما عن اهتمام
تفسيره، أختاه، فليس باألمر 

المفسرين،   المستهجن؛ فهذا ديدُن كل  
تفسير الذي يخلو من ذكر  ألن ال

القراءات ليس تفسيرا؛ ولكن يختلف  
المفسرين بالقراءات؛ كلٌّ بحسب  اهتمامُ 

حصيلته وبضاعته في هذا العلم الثر  
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العربية من جهة  من جهة، وباللغة
  .أخرى

وهذا في الحقيقة بحث قدمُته في بداية 
أنشره إلى هذه   دراستي األخيرة، ولم

أنُعم بآرائكم اللحظة ألني أحببت أن  
أن  السديدة، وتوجيهاتكم الرشيدة قبل
 .أشرع في كتابة ما بقي منه

 بوركِت أيتها المكرَّمة، وداَم لرواء قلمك

 وأمثالك

 
سبب آخر: أخطاء   .AM 03:33 الساعة 2007-28-04التعديل األخير تم بواسطة : خالد العزام بتاريخ 

  نحوية وأخرى إمالئية 

 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء خالد العزام إلى أضف

 

04-28-2007, 08:25 AM   4#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء

  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

 

 
 الكريم "د. خالد"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

لقبتك األخت الفاضلة "شجرة الطيب" ألقب، وأرجو أن تطلب إلى   كما
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Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,447: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 الكتب من أخطاء ~

علم النحو .. والقرارات  ~

 .للمجمع العلمية
 من فلسفة تغيير العلوم ~

 الفصاحة .. ملتقى علوم اللغة ~
الندى، ونور الجندلي ( ..  ~ )

 !"اللغة فارستا شرف "فضاء

 !بإضافة "الدكتور" حتى تأخذ حقك في الخطاب  اإلدارة تعديل االسم 

 !يمالكر  في انتظار جديدك المبشر أيها ...

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

04-29-2007, 08:16 AM   5#   

  شجرةالطيب

 مشرفة ملتقى حسان

  بيانات شخصية

1611: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Oct 2006: تاريخ التسجيل
 

1,568: المشاركات
 

3.51ً: المعدل  يوميا
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 !..العـ ـ ـراق دمـ ـ ـ ـوع ~
 ةنبض المحب ~

 ..نفحات من اإلعجاز البياني ~

 !..مرحبا د. دوش بنت فالح ~
 هوم التصوير البيانيمف ~

 

 

 ..شاكرة لك هذا التوضيح د. خالد

 صدقت كتب المفسرين تتميز

 ..بالقراءات

ولكن حتما دعاك إلى اختيار البقاعي 
للقراءات..   تميزه بالتوجيه البالغي

 ذلك؟؟أليس ك
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 ..وتجلة بانتظار الباقي.. تحية
    

 

 شجرةالطيب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شجرةالطيب

 لالمفض زيارة موقع شجرةالطيب

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

 شجرةالطيب

 قائمة األصدقاء أضف شجرةالطيب إلى

 

04-29-2007, 
08:23 AM  

 6#   

  شجرةالطيب

 مشرفة ملتقى حسان
  بيانات شخصية

1611: رقم العضوية

 

أنثى: الجنس

 

Oct 2006: تاريخ التسجيل

 

1,568: المشاركات

 

3.51ً: المعدل  يوميا

 

السعودية: اإلقامة

 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 ...البصيـــــرة نـــور ~

 الجدل ما الفرق بين  ~
 والحتجاج في القرآن؟

 !!..وآمال عام ~
 نفحات من اإلعجاز ~

 ..البياني

هدية )إلى خريجة(  ~
المبدعة نقية  للشاعرة

 !..()منشدة

 

 
الكريم "د. خالد"؛  المشاركة األصلية كتبت بواسطة فريد البيدق :اقتباس

 وبعد، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
لقبتك األخت الفاضلة "شجرة الطيب" ألقب، وأرجو أن تطلب إلى اإلدارة  كما

 !بإضافة "الدكتور" حتى تأخذ حقك في الخطاب تعديل السم

  !الكريم في انتظار جديدك المبشر أيها ...

 
 ..فريد تاذمرحبا أس

لقبته بهذا اللقب تيمنا... بعد نقاش دار  
 :التالي على الرابط
 

http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=10
832 

 

أسأل اهلل أن ييسر أمورنا جميعا ويسهل 
 ..العلم لنا طريق 
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 ..وتجلة تحية
    

 

 شجرةالطيب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شجرةالطيب

 لالمفض زيارة موقع شجرةالطيب

 البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة

 شجرةالطيب

 قائمة األصدقاء أضف شجرةالطيب إلى

 

04-29-2007, 08:25 AM   7#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء
  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,447: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

من   ..مقدمات النحو ~
 "المغرب" للمطرزي

 العلوم من فلسفة تغيير ~

 مراعاة النظير ~
جدول النسب .. إلى  ~

 (المتميزة )أم الحارث
 2قضية اإلعراب ...  ~

 

 
 وبعد، الكريمة "شجرة الطيب"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 !دوما بوركت، وبورك دفعك الذي أستفيد منه

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 رسال رسالة خاصة إلى فريد البيدقإ

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 البيدق بواسطة فريد
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 قائمة األصدقاء البيدق إلى أضف فريد

 

04-29-2007, 08:28 AM   8#   

  شريف ناجح

 قلٌم رائد

  بيانات شخصية

1535: رقم العضوية
 

Sep 2006: تاريخ التسجيل
 

542: المشاركات
 

1.12ً: المعدل  يوميا
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 الشىء ~

 سؤال ~
 قديم حلم ~

صفحات فى التحليل النفسى  ~

 (متجدد )موضوع
 تفاهم ~

 

 

 أيها الطيب فى االنتظار

 

 أشرق

    

 

 شريف ناجح

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شريف ناجح

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 ناجح بواسطة شريف

 قائمة األصدقاء أضف شريف ناجح إلى

 

04-29-2007, 11:54 AM   9#   

  أحمد الحسن

 قلٌم متميز
  بيانات شخصية

2040: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2007: تاريخ التسجيل
 

393: المشاركات
 

1.28ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 

 

 

 
 محّبا،  د. خالد العزام، أخا عزيزا

 ومشرقا متأّلقا دائما، 

 بورك قلمك، ونتمّنى منك الكثير 
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غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 لألطفال مجلة الفاتح ~

 د. محمود الطناحي رحمه هللا ~

 تعالى
 امهفي الخط وأحك ~

 (مسألة. )في البسملة ~
 !ما مفرد .......؟ ~

    

 

 أحمد الحسن

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أحمد الحسن

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة 

 الحسن أحمد

 قائمة األصدقاء أضف أحمد الحسن إلى

 

04-29-2007, 01:24 PM   10#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

 والشعر بين القرآن ~
 التوجيه النحوي والبالغي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
علم التناسب القرآني عند  ~

عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 
 (في تفسيره)حلقات

القراءات  منهج البقاعي في ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالا 

  أتحفتمونا جميعاا 

 

 :األخوة الكرام أبناء رواء

لقد غمرتوني بجميل لطفكم، 
بكريم أعطياتكم، فبورك  وأتحفتموني

 مدادكم في خدمة لغة الكتاب العزيز

 

األستاذ فريد البيدق: لقد   الفاضل الكريم
جودك في سرني تعليقك وسعدت بو 

إلى ما   الصفحة خاصتي. وددت أن أنوه
أشارْت إليه الفاضلة الكبرى شجرة  
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الطيب، ولكن ال يسبقها في الميدان 
سكيت؛ فقد كفْت إجابُتها  سابق وال

  .وشفتْ 

 

 األستاذة الكبرى شجرة الطيب: ممتنٌّ لك

 فيَضك الزاخر، وأسئلتك الفريدة

بلى أيتها المبرورة إن من أهم األسباب 
إلى كتابة هذا الموضوع  تي دعتنيال

هو اهتمام البقاعي بقضية القراءات  
فحسب؛ بل إن  اهتمامًا بالغًا، ليس هذا

له فيها منهحًا يختلف فيه عم ن سواه 
 من المفسرين مم ن اهتموا بالقراءات

في كتب تفسيرهم، من أمثال الزمخشري  
واآللوسي والقرطبي وغيرهم، وسوف  

ت بعد أن أشُرَف القراءا أورد منهجه في
بأكبر عدد ممكن من المشاركات التي 

 .بالمشيئة أفيد منها بعدُ 
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أخي المتألق شريف ناجح )اسم لمن 
مزيد   تسم ى( زادك اهلل شرفًا وأعطاك
  نجاح أشكر لك المرور

 

 

الصديق الصدوق الدكتور أحمد  
القدر القريب من القلب:   الحسن: كبيرَ 

ِسكم وقربكم إن كان ثم  مزيٌد يرتجى فبَنفَ 
 الحبيب أيها

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

04-30-2007, 12:54 PM   11#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء

  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,447: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

 

 
 الكريم "خالد"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

 !ودام فضلك بوركت،

لى أن يتم سيتم تثبيت الموضوع تقديرا  في انتظار البدء أيها الكريم، وا 

 !ودفعا
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مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 البر ذلك النوع من  ~

 .للغويجمال الذكاء ا ~

 المواضيع .. والردود ~
 !!"وعاد "فتى األحمر ~ ...

 لحجوزارة ا ~

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-01-2007, 02:30 AM   12#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

القرآني عند  علم التناسب ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 

 (في تفسيره)حلقات
 بين القرآن والشعر ~

منهج البقاعي في القراءات  ~
الدرر  القرآنية في كتابه نظم

 :الحواميم مثالا 

والبالغي  التوجيه النحوي ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى

  (2البقاعي في دراسة القراءات القرآنية: الحواميم مثالا ) منهج

 

 القرآنية نظرة البقاعي إلى القراءات

إن مما يظهر من خالل حديث البقاعي 
واألحرف التي  عن القراءات القرآنية

اإلقراء كلهم على أنها   ُيجِمع علماءُ 
في غير  سبعُة؛ إال إنَّ البقاعي يذكرُ 

موضع أن هذه األحرف ست ُة؛ ففي 
 إسهاٍب له عند قول اهلل جلَّ ذكره: "فأمَّا

الَّذين آمنوا فيعلمون أنه الحقُّ من 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ruowaa.com/vb3/report.php?p=108112
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=12430
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=5101
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=5101
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=7266
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=5934
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=5934
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=5934
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=8962
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=8962
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=8962
http://www.ruowaa.com/vb3/newreply.php?do=newreply&p=108112
http://www.ruowaa.com/vb3/newreply.php?do=newreply&p=108112
http://www.ruowaa.com/vb3/newreply.php?do=newreply&p=108112
http://www.ruowaa.com/vb3/member.php?u=405
http://www.ruowaa.com/vb3/private.php?do=newpm&u=405
http://www.ruowaa.com/vb3/search.php?do=finduser&u=405
http://www.ruowaa.com/vb3/search.php?do=finduser&u=405
http://www.ruowaa.com/vb3/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=405
http://www.ruowaa.com/vb3/showpost.php?p=108267&postcount=12
http://www.ruowaa.com/vb3/member.php?u=2286
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11540##
http://www.ruowaa.com/vb3/report.php?p=108267
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=15787
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=15787
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=15787
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=15787
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=15787
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11722
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11540
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11540
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11540
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11822
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11822
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11822
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11822
http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=11822


ربهم، وأمَّا الذين كفروا فيقولون ماذا 
اهلل بهذا مثاًل ُيِضلُّ بِه كثيرًا ويهدي  أراد
 "ثيرًا وما ُيضلُّ به إال الفاسقينبه ك

يقول: "....ومعرفة أمثاِل القرآن المعرفة 
 إحاطة ممثوالُتها، وعلم آياته المعلمة

اختصاص معلوماتها هو حظُّ العقِل 
واللبِّ وحرفه من القرآن، ولكلِّ حرٍف  

بحظٍّ من تدرُِّك اإلنسان  اختصاٌص 
وأعمال القلوب واألنُفس واألبدان، فمن 

والعمُل بحرٍف منه   له القراءةُيسِّرَ 
اكتفى، وَمن ُجمع له قراءُة جميِع أحرِفِه 

أتمَّ وأوفى، وبذلك  علمًا وعماًل فقد
يكون القارُئ من القراء الذين قال فيهم 

عليه وسلم: " إنَّهم  رسوُل اهلل صلى اهلل
(، وقد قال 1أعزُّ من الكبريت األحمر")
 يشاء واهلل تعالى:" يختص برحمته من

(، ثم قال فيما 2ذو الفضل العظيم")
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يختص بما تحصل به قراءة 
اعلم أن قراءة األحرف  " :(3الحرف)

الستة تمامًا ووفاًء بتفصيل 
ل قراءةَ  هذا   العبادة.....فالذي يحصِّ

الحرف إنما هو خاصٌّ بالقلب؛ ألنَّ 
أعمال الجوارح وأحواَل النفس قد  

  (4األحرف الستة التفصيلية) استوفتها

 ج البقاعي في ُأمِّ الكتاب والبقرةمنه

 والحواميم

 

سأقوم بإذن اهلل تعالى بإيراد منهجه في 
تعداد نقطي؛ وذلك  القراءات على شكل

ألن المقصوَد ها هنا حصول الفائدة  
العلمية  المرجوة ال طريقة التوثيق 

 .البحتة

أو اًل: يذكُر البقاعيُّ أوَّاًل اآليَة على روايِة 
ون أن يشير إلى  عاصم، د حفٍص عن

ذلك، وأحيانًا أخرى يجعلها مستقلًَّة؛  
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ن  ويفصلها عن كونها كوفية؛ فهي وا 
كانت قراءًة ألهل الكوفة، إال إن البقاعي 

مثاًل:" وأما  يجعلها منفردًة فتراه يقول
قراءُة ابِن عامر والكوفيين )مرًَّة(، ويقول 

المدنيان  في موطن آخر:" قرأ
ن ذلك أنها والبصريان وحفص، ألمُس م

كانت قراءَة السواد األعظم من 
آنذاك، كما هي الحال في  المسلمين

أيامنا هذه؛ حيث إنها قراءة أكثر أهل 
اختالف القراء في  األمصار، ثم يذكر

القراءة الواحدة إن كان َثمَّ اختالف،  
عاصم  اعتماده قراءة -ودليُل ذلك  

تعليُقه على وجَهي   -برواية حفص عنه
 قوله تعالى:" إال  أن تكونَ القراءة في  

تجارًة حاضرًة" حيث عق َب بقوله:" هذا  
 (، وتوجيُه ذلك: أن5على قراءة عاصم)

( اسم كان 6المداينة)
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المحذوف...ويعقب البقاعي:" و)كان(  
 (7تامة) في قراءِة غيرِه

ومما يدل على أن البقاعي يقدِّم قراءَة 
وربما   عاصم برواية حفص على غيرها،

يم أنها المقروء بها لديه،  سبب التقد
استشهاده بحديث النبي صلى اهلل عليه 

المروي  في صحيح مسلم   وسلم
وأصحاب السنن األربعة، عن أبي هريرة 

رسول اهلل  رضي اهلل عنه قال:" سمعتُ 
صلى اهلل عليه وسلم يقول:" قال اهلل 
 عز وجل: قسمُت الصالَة بيني وبين

عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا  
قال العبُد:" الحمُد هلل رب العالمين" قال 

ذا قال:"   اهلل تعالى: حمدني عبدي، وا 
الرحمن الرحيم" قال اهلل: أثنى عليَّ 

ذا قال:" مالك يوم الدين"   عبدي، وا 
......وكلمة )مالك( انفرد بقراءتها 
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قرؤوها   حفص دون القراء الذين
)َمِلك(؛ فهو لم ُيِشْر إلى أنَّ حفصًا 

 ، مما يؤكد أنه مقدم عندهخالف القراء

 .(واهلل أعلم8في القراءة.)

وهذه النقطة األولى تسوق عنوة إلى  
 التي تليها

البقاعي رأي الجمهور من  ثانيًا: يذكر
القراء في أغلب األحيان، ثم يذكر الرأي 

الجمهور، من ذلك ما  المخالف لقراءة 
قاله عند قوله تعالى:" تكاد السماوات 

السماواُت َيْنَفِطْرَن"   دُ يتفطرن" قال:" يكا
أي: يتشققن وتنفطر أجزاؤهن  مطلق 

بالنون وخفَّف،   انفطار في قراءة من قرأ
وهم هنا أبو عمرو ويعقوب وشعبة عن 

قراءة   عاصم، و: تفطُّرًا شديدًا في
الباقين بالتاء المثنَّاة من فوق مفتوحة  

  (9وتشديد الطاء.) 
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بإذن اهلل تعالى بعد  وللموضوع تتمة
 .ماع اآلراء حول ما كتبس

 :الحواشي

غريب  يقول المحقق: هذا خبر (1
جدا، ولم أعثر عليه بعد تفتيش  

 .وتمحيص. واهلل أعلم

 74آل عمران:  (2

المقصود بالحرف ها هنا الوجه   (3
 .اإلقرائي، وليس الحرف بمعناه الحقيقي

،  1الدرر، البقاعي، ج نظم (4
 .53  -52ص

"كان فيها   يقصد" تجارًة حاضرًة" فـ (5
 .تحتاج اسمًا وخبراً  ناقصة؛

فتكون ) المداينة( اسم كان  (6
 .المنصوب المحذوف )وتجارًة( خبرها

 .548، ص1نظم الدرر، ج (7

، وانظر 23، ص1المرجع نفسه، ج (8
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، 6الوجيز، ابن عطية، ج المحرر
 .5ص
 .243ص ،7نظم الدرر، ج (9

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 د العزامإرسال رسالة خاصة إلى خال

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 صدقاءقائمة األ أضف خالد العزام إلى

 

05-02-2007, 12:39 PM   13#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء
  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,447: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

فارس  .. (أحمد الحسن  ~)

 ()فضاء اللغة

 التقليدية الدورات ~
 الجناس اللفظي ~

 صفات مختصة بالذكور ~
 سناد اإلشباع .. تدرج في ~

 القبح

 

 
 ليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،الكريم "خالد"؛ السالم ع

 !فضلك دم، دام

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-02-2007, 08:56 PM   14#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

 والشعر بين القرآن ~
 منهج البقاعي في القراءات ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالا 

التوجيه النحوي والبالغي  ~

 الحلقة -للقراءات القرآنية 
  -األولى

 علم التناسب القرآني عند ~
اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 

 (في تفسيره)حلقات

 

 

 
 

فريٌد أكثر من  أخي الحبيب ! بيَدُقك
 .مِلِكهم.....وبيُتك أمتُن من قلعتهم

، وآَنُس  بطلعتك  أشُرُف بدعمك السخي 
 ...صفحة عنواني البهية في

 ...أتمنى أن تسعد بما أكتب

ن كنُت أفتقد أسماء المعًة في صفحة  وا 
  لغات القرآن الكريم....صفحة القراءات

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-03-2007, 12:37 PM   15#   

   البيدق فريد
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 مشرف أكاديمية رواء
  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,447: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

أمثلة  عدم شرح معظم ~

 الفنون ..لم؟

 اللفظية المحسنات ~
 2قواعد اإلمالء ..  ~

 مسئولية ياء النسب ~
 كتابة العروضيةال ~

 
 الكريم "خالد"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

 !وأستفيد  أسعد 

 !استمر؛ فاالستمرار سيأتي بهم إن شاء اهلل تعالى

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 اصة إلى فريد البيدقإرسال رسالة خ

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-04-2007, 11:19 AM   16#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

  (3البقاعي في دراسة القراءات القرآنية: الحواميم مثالا ) منهج

 

 
 

بدأُت به من حديٍث   قبل أن أستأنف ما
وَل منهج اإلمام برهان الدين البقاعي ح

القراءات   وطريقة طرحه موضوع
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النحوي والبالغي  التوجيه ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
منهج البقاعي في القراءات  ~

ر الدر القرآنية في كتابه نظم
 :الحواميم مثالا 

القرآني عند  علم التناسب ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

 بين القرآن والشعر ~

القرآنية في تفسيره، أود أن أحثَّ القارئ 
قصدُت   الكريم أن يتدبر ما ُكتب ألني

أن أترك عالمات تساؤل بين السطور،  
من ذلك أني ذكرُت قراءة عاصم في 

تعالى:" إال أن تكون تجارًة   قوله
الموضعين، حاضرًة" بالنصب في كال  

الثانية وهي بالرفع  ولم أِشر إلى القراءة
في الموضعين نفسيهما:" إال أن تكون 

قراءة النصب  تجارٌة حاضرٌة" على أنَّ 
تكون فيها )كان( ناقصة، بينما هي 

 تامة في الموضع الثاني منهما؛ وتوجيه

القراءة في األولى )حالة النصب( يكون 
ي اسم بمعنى: إال أن تكون المداينُة )وه

المحذوف( تجارًة )خبرها   كان
المنصوب( حاضرًة )نعت منصوب لـ 

 .(تجارةً 

الرفع )تجارٌة حاضرٌة(   أما في قراءة
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فكان فيها تامة ال تحتاج إلى اسم  
 .(توجد) وخبر؛ فهي بمعنى

تمامًا لربط السلسلة التي بدأنا بها من  وا 
نكون  حديث عن منهج اإلمام البقاعي

لرابع من هذه  قد وصلنا إلى البند ا
 :السلسلة

  :رابعاً 

التفصيلي  لآليات   ال يأبه باإلعراب
المحتوية على األوجه المتعد دة ،إال  ما 

بين اآليات  كان يخدم قضية التناسب
والسور،فلذلك تجده يرك ز اهتمامه على 

 األحوال والجمل االسمية والفعلية،

وسبب استخدام بعضها لتكون بداًل من 
لى من ذهب إلى  بعض،مع اإلشارة إ

بالوجه.مثل ذلك ما أورده عند  اإلقراء
قوله تعالى: " غير المغضوب عليهم" 

معاملة الغضبان  أي: الذين تعاملهم
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لمن وقع عليه غضبه،وتعر فت )غير(  
د    لتكون صفة للذين بإضافتها إلى الض 
 .فكان مثل: الحركة غير السكون

 مما يؤك د هذا األمر توجيهه لقول اهلل

:" قالوا إن ا معكم " قوله : معب رين تعالى  
 باالسمية الدال ة على الثبات مؤكدين لها

،داللة على نشاطهم لهذا اإلخبار لمزيد  
حبهم لما أفاده....." أم ا عن الجملة  

فقد قال عند حديثه عن قول  الفعلية
المولى جل  جالله : " اهلل يستهزئ بهم 

يعمهون" ".....   ويمدهم في طغيانهم
عب ر بالفعلية دون االسمية ،مع   فلذلك

ة التوبة لمن تاب دون  أن ها تفيد صح 
 .االسمية

أم ا حديثه عن الحال عند تفسيره لقوله  
أي   (1)" تعالى : " حذر الموت

:والحال أن  المحيط بكل  شيء قدرًة  
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 وعلمًا ) محيط بالكافرين ( فال يغنيهم

من قدره حذر، وأظهر موضع اإلضمار  
لقرآن وسترهم ألنواره إلعراضهم عن ا

الحديث عن بقي ة حالهم  ،ثم استأنف
 .(2فقال : " يكاد البرق ")

والموصوف،والصلة   وحديثه عن الصفة
والموصول ،كذلك، يبين منهجه في 
 البعد عن اإلعراب التفصيلي،إذ يقول

في تفسير قوله تعالى : " الذي خلقكم  
(" ..... ) الذي ( :  3والذين من قبلكم )

م مدلوله ذات ، موصوف  مبه اسم
بوصف يعقب به،وهي الصلة الالزمة 

 (4له.)
قوله بعد قول اهلل   ومن ذكره الحال

،سبحانه، : " فال تجعلوا هلل أندادًا وأنتم 
أنكم ذوو علم  تعلمون " أي : والحال

على ما تزعمون فإنه يلوِّح إلى أن  من 
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يكن  أشرك به مع قيام هذه األدل ة لم
لم فكان في عداد  ممن يصح  منه الع

 . (5البهائم)

 :خامساً 

ه البقاعي   نظر القارئ إلى وجود   يوج 
هها نحويًا  اختالف للكلمة القرآنية،ويوج 

ال يشير إلى قارئ  ،ولكن ه أحيانًا كثيرة
تلك القراءة،فهو يهتم  بالتفسير والتوجيه 

القارئ،وكثيرًا ما   على حساب ذكر
يستطرد بعد الشرح والتفسير،وذلك مثل 

مالك يوم  " تعقيبه على قوله تعالى
الدين " بقوله : ... قال عليه الصالة 

والسالم : " المرض سوط اهلل في 
يؤد ب اهلل به عباده " ،وكذلك ما  األرض

يصيبهم من عذاب النفس بنوع الهم  
والحرص وغير ذلك،وهو   والغم  والقلق 

تعالى ملك ذلك كله ومالكه،سواء اد عى 
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،فهو تعالى   د عفيه مد ٍع أو لم ي
،بمقتضى ذلك كله، ملك يوم الدين 

لى  ومالكه مطلقًا في الدنيا واآلخرة، وا 

ل أمره   الملك أنهى الحق  تعالى تنز 
(".....   (6العلي 

 :سادساً 

الكلمات التي فيها أكثر  الموازنة بين
من قراءة من جهة،وبين الكلمات التي 

واحد مشابه   ال يقرأ فيها إال  بوجه
جه واحد منفرد من ذلك قوله: لقراءة بو 

الداللة   " .... ولما لم يكن فرق هنا في
على الملك بين قراءة" ملك" و قراءة "  
 مالك" جاءت الرواية بهما ؛وذلك ألن  

المالك إذا أضيف إلى اليوم )مالك يوم( 
أفاد اختصاصه بجميع ما فيه من جوهر  

يكون معه أمر، وال معنى  وعرض،فال
ما لم تفد إضافته للملك سوى هذا، ول
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يكن خالف   إلى الناس هذا المعنى لم
  . "في " ملك الناس

 :سابعاً 

ق دومًا إلى توجيه القراءة توجيهاً   يتطر 

نحويًا وصرفي ًا، ويذكر الوجه المقروء  
فيه ، ثم يذكر المعنى اإلضافي  له  

توجيهه عند القراءة   وكيف اختلف
األخرى.وهذه سمة غالبة على منهجه 

 .كله بفي الكتا

 :ثامناً 

كثيرًا ما يلجأ البقاعي إلى تفسير اآلية 
القراءة المقروء   تفسيرًا يتالءم ووجه

به,وهذا مذهبه في كل  كتابه الذي قصر 
فأصبح   عليه جهده ، ووهب له حياته ،
يذكر مع ذكره ،ويشار إليه من 

خالله.من ذلك تفسيره لقوله تعالى  
الجماعة : " إن ي أخاف أن  ،على قراءة
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يبد ل دينكم أو أن يظهر في األرض  
أي بسببه  : الفساد " قال البقاعي

بفتح حرف المضارعة ،وقرأ المدنيان 
والبصريان وحفص بالضم " يظهر "  

إلى ضمير موسى عليه السالم  إسناده
،وبنصب الفساد ،أي : فساد 
قوي على  المعايش،فإنه إذا غلب علينا

من سوانا ،فسفك الدماء وسبى  
ففسدت الدنيا مع فساد الدين، الذرية...

اللعين الصالح ـلمخالفته   فسمى
لطريقته الفاسدة ـ فسادًا؛ شأن كل 

 . مفسد مع المصلحين

 

 

 :الحواشي

 19البقرة:   -1

 49، ص1نظم الدرر، ج -2

 21 :البقرة -3
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 54، ص1نظم الدرر، ج -4

 58، ص1المصدر السابق، ج -5

،  14، ص1ج المصدر السابق، -6
15 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-04-2007, 02:46 PM   17#   

  ألماس

 قلٌم مشرق

  بيانات شخصية

2144: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2007: تاريخ التسجيل
 

793: المشاركات
 

2.77ً: المعدل  يوميا
 

الكويت: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 ؟ أين البالبل ~

 زوروني كل سنة مرة ~

 األلماس والناس ~
 خبايا الزوايا ~

 حققوا رجاءنا أيها المشرفون ~
 الكرام

 

 
  ال باهللماشاء اهلل القوة إ

 خالد  زادك اهلل من فضله ياأستاذ 

 مازلنا متابعين وننتظر المزيد 
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 ألماس

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى ألماس

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 بواسطة ألماس

 األصدقاء  أضف ألماس إلى قائمة

 

05-04-2007, 04:19 PM   18#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

القرآني عند  علم التناسب ~
اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 

 (في تفسيره)حلقات

التوجيه النحوي والبالغي  ~
 الحلقة -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 بين القرآن والشعر ~

منهج البقاعي في القراءات  ~
الدرر  القرآنية في كتابه نظم

 :الحواميم مثالا 

 

 

 

أخي ألماس: حياك اهلل في صفحة  
 القراء، نزداد بوجودك بركة،

 بسميرك إيانا في كل المواقع ونأنس

رعاك اهلل وحماك، وجعل الجنة مأوانا 
 ومأواك

تحرمنا هذه اإلطالالت، وال تسلبنا  ال
 اإلشراقات هاته

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-04-2007, 09:48 PM   19#   
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  سالم الصباغ

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2357: رقم العضوية
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

31: المشاركات
 

0.12ً: المعدل  يوميا
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 

 

 

 

 األستاذ الفاضل 

 لد العزامخا

 الموضوع المبارك شرفني المرور بهذا

 بانتظار باقي الحلقات

 سددك اهلل 

    

 

 سالم الصباغ

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سالم الصباغ

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 الصباغ بواسطة سالم

 قائمة األصدقاء أضف سالم الصباغ إلى

 

05-04-2007, 11:15 PM   20#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

في القراءات  منهج البقاعي ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالا 

 بين القرآن والشعر ~

علم التناسب القرآني عند  ~
عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 

 

 

 
 

  :أخي سالم الصباغ

 حياك اهلل وبياك في كل المواقع

ُجد علينا بجليل نصائحك، وجميل 
 تخَش شيئاً  فرائدك، وال

 فئ شعوركصدري وعاء لدا
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 (في تفسيره)حلقات
والبالغي  التوجيه النحوي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 
  -األولى

 مغانيك وَمــــــــوئٌل لكرائم

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

 العزام البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

  < 3 2 1 3من  1صفحة  
 

 

  « ليالموضوع التا|  الموضوع السابق »
 
 
 

 

  الرد السريع

  

  

  

 :الرسالة

      
 

 
 

 

         
 

 

 
 

  خيارات

  إقتباس المشاركة في الرد؟

الوضع المتقّدماضف الرد السريع
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  (0والزوار   1األعضاء  ) 1حتوى الموضوع اآلن : الذين يشاهدون م

  أحمد أبوالحسن 

 
 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

  الموضوع اشترك في هذا

 طرق مشاهدة الموضوع

 العرض العادي

 المتطور النتقال إلى العرض

 الشجري النتقال إلى العرض

 إبحث في الموضوع

إذهب
 

 المتقـــدم البحـــث

 م هذا الموضوعتقيي

 مميز

 رائع

 جيد

 

  تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع تستطيع
 كتابة ردود تستطيع

 إرفاق ملفات تستطيع

 تعديل مشاركاتك تستطيع

 
 متاحة أكواد المنتدى

 متاحة البتسامات

 متاحة [IMG] كود
 معطلة HTML كود

 

ريعالنتقال الس  

إذهبالمعاني
 

 
 

 
 

 

  المواضيع المتشابهه

 آخر مشاركة  مشاركات المنتدى كاتب الموضوع الموضوع
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  المواضيع المتشابهه

 1 الصرف التميمي الدرر السنية في األفعال المبنية
07-09-2006 
08:02 AM 

 الدرر البهية في القواعد والفوائد

 7 فضـاُء الّلغـة وليـد محمد 1النحوية
06-27-2006 
08:13 AM 

في  ماذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

واء سعد الشريف  (المسلول كتابه ) الصارم ِِ  4 خيمــة ُر
01-29-2006 
06:45 AM 

 2005-19-09 7 النَّْحو بيدقفريد ال .في توجيه القراءات القرآنية
12:34 PM 

 يا مسجداا قيلت في وصفهِ 

ــان يشيأبو سالم الوح ...........الدرر  2004-05-09 8 ملتقى حسَّ
10:11 PM 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آخر المشاركات

 

 مواضيع مميزة 

  ذكريات وأسمارالكامل في األدب  مشروع دورة تدريبية لدراسة كتاب
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 مواضيع مميزة 

 للمبرد

  !!!عندما تسمحين 
وجدان   /جولة في مكتبة الشاعر واألديب الكبير

 العلي
 

تعالى وأعرب  المكرمون في نافذتي أعرب قول هللا

 قول الشاعر
  عالماُت الحب

  ...الِعـــْيـــد  !وأطلَّت ثاَلثُون

 
 
 

 
 

 

 اإلهداءات 

 
 إضافة إهداء

   
  <أكاديمية رواء  <ألدب وفنون العربيّةل شبكة رواء

  المعاني  <البالغـة

في القراءات القرآنية في  منهج البقاعي

  كتابه نظم الدرر :الحواميم مثالا 
 

 بكـ يا أحمد أبوالحسن أهال وسهال

  AM 10:15 زيارة لك كانت: اليوم الساعة آخر
  .رسالة 1, من مجموع 0غير مقروء  :الرسائل الخاصة

لوحة 
 التحكم

مركز رفع  
 الملفات

األوس
 مة 

التعليمـ
 ــات

قائمة 
 األعضاء

التق
 ويم

 المشاركات

 الجديدة

 البحث

 

 خيارات

  سريعة

 تسجيل

 الخروج

 
 
 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع

  البحث في العناوين فقط
 

 المتقـــدم البحـــث

 خيارات سريعة

 اليوم مشاركات

 مقروءة اجعل كافة األقسام

 فتح قائمة األصدقاء
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 األعضاء أنشط

 لوحة تحكم العضو

 التوقيع تعديل

 الشخصي تعديل الملف

 الخيارات تعديل

 المتنوعات

 الخاصة الرسائل

 بها مواضيع مشترك

 ملفي الشخصي

 اآلن المتواجدون

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 
  < 3 2 1 > 3من  2صفحة 

 

 

  مشاهدة الموضوع طرق  تقييم الموضوع  في الموضوع إبحث  الموضوع أدوات   
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  أم الحارث 

 قلٌم روائي

  بيانات شخصية

905: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Dec 2005: تاريخ التسجيل
 

1,882: المشاركات
 

2.46ً: المعدل  يوميا
 

عمان: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  معرض األوسمة

   
  1 :مجموع األوسمة

  من مواضيعى

 

 

 
 العزام  األستاذ الكريم : د.خالد 

 ! ما شاء اهلل , زادك اهلل من فضله

 . بانتظار الحلقة الرابعة 

 ! اهلل  وفقكم
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 صرفية لطائف ~
  ...ما الفرق ~

 العبادة مجد وعطاء ~
ْئبُ  ~  اْلِحَصاُن َوالّذِ

 فوائد المجاز ~

    

 

 أم الحارث

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أم الحارث

 موقع أم الحارث المفضل زيارة

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 الحارث بواسطة أم

 قائمة األصدقاء أضف أم الحارث إلى

 

05-04-2007, 11:50 PM   22#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

في القراءات  منهج البقاعي ~
القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 

علم التناسب القرآني عند  ~
عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 

 (في تفسيره)حلقات
والبالغي  التوجيه النحوي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 بين القرآن والشعر ~

 

 

المشاركة األصلية كتبت   :اقتباس
  بواسطة أم الحارث

 
 العزام األستاذ الكريم : د.خالد

 ! ما شاء هللا , زادك هللا من فضله

 . بانتظار الحلقة الرابعة
 ! هللا وفقكم

حضور مميز ومتابعة فريدة للفاضلة أم 
 الحارث

 وأعتز بمرورك المشرِّف أفخر

 معطاءً  بوركت أختًا كريمة وقلماً 

    

 

 خالد العزام
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 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء ضف خالد العزام إلىأ
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  ألماس

 قلٌم مشرق
  بيانات شخصية

2144: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2007: تاريخ التسجيل
 

793: المشاركات
 

2.77ً: المعدل  يوميا
 

الكويت: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 األيام نسيج ~
  !!آه ياوقتاا تولى ~

 الورقة الثانية من أوراق الورد ~

  !@!اسألوا روح القوافي ~
سلسلة المساجالت )  ~

 صفحات المساجالت بعد دمجها
) 

 

 
 ( األستاذ الكريم المقرئ خالد العزام ) بارك اهلل فيك

 تنادي هل من مزيد ؟ إن قلوبنا 

 فيكم ،  لقد أسرنا جمال هذا الموضوع ، فأحسنوا إلى األسرى بارك اهلل

 . لوال قانون المنتدى لنظمُت في هذا الموضوع شعرا غزال 

 وشكري وتقديري  تقبل تحياتي

    

 

 ألماس

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الة خاصة إلى ألماسإرسال رس

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 بواسطة ألماس

 قاء األصد أضف ألماس إلى قائمة

 

05-05-2007, 10:32 PM   24#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

  فلتتدلَّْل ألماس

 

المشاركة األصلية كتبت   :اقتباس
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ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

في القراءات  منهج البقاعي ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 
 :الحواميم مثالا 

 بين القرآن والشعر ~
التوجيه النحوي والبالغي  ~

 الحلقة -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 علم التناسب القرآني عند ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

مقرئ خالد العزام ) األستاذ الكريم ال بواسطة ألماس

 ( بارك هللا فيك

 تنادي هل من مزيد ؟ إن قلوبنا
 لقد أسرنا جمال هذا الموضوع ، فأحسنوا إلى األسرى بارك هللا

 فيكم ،
 . لول قانون المنتدى لنظمُت في هذا الموضوع شعرا غزل

األستاذ الكبير   وشكري وتقديري تقبل تحياتي
 :والشاعر القدير ألماس

نا شاعريتك إلى صفحة  نقلَت ل لقد
القراءات القرآنية، وهذا يثري موضوعاتنا 

تشريفًا، وينقذكم من األسلوب   ويزيدنا
، وهذا واهلل مطمح   األكاديمي الُمِملِّ

قلَب ابِن الصباغ ونربح  وغاية، لُنسِعد
 .فؤاده

أما عن طلبك حول إكمال موضوع 
وطاعًة، وكما تقولون  القراءات فسمعاً 

 جية ولكن بعد أنفي لهجتكم الخلي

 :أعرِّبها

َــّل يا ألماُس وُحقَّ لك الل َتَدلـــــــ  ...الدَّ
    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 امالعز بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى
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  خالد العزام

 كقلٌم مشار

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

النحوي والبالغي  التوجيه ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 بين القرآن والشعر ~

لم التناسب القرآني عند ع ~

عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 
 (في تفسيره)حلقات

القراءات  منهج البقاعي في ~
القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 

 

 

 
البقاعي في  منهج اإلمام برهان الدين

 (4دراسة القراءات القرآنية الحلقة )
البقاعي،  على الرغم من جودة علم -

إنه يتكلَّف وتميُّزه في علم المناسبات إال 
باللغة  لذلك أمورًا ليست لها صلة

ومستوياتها، ويحمِّل النصَّ ما يحتمُله،  
لديه   من ذلك مثاًل أنه عندما كان يتعذَّر

فهُم الوجه المقروء به كان يلجأ إلى 
َر له، وذلك مثل  التأويل الذي ال مبرِّ

تخريجه لقراءة الجمهور لقوله تعالى "  
اء ،فيقول في أي ام نحسات "بسكون الح

الجمهور : "نحسات" بسكون  : قرأ
الحاء مبالغة في وصفها بالنحس ، مثل 
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أنها كانت قابلة  رجل عدل ، ليدل  على
النفعال الجسد وما كان فيه من القوى 

 بهذه الريح ، وهو مصدر جمع

الختالف أنواع النحس فيها. هذا على 
قراءة الجماعة بسكون الحاء، وأما  

كوفيين )بكسر  وال قراءة ابن عامر
الحاء( فهي صفة من فعل بالكسر مثل 

 . : فِرَح فهو َفِرحٌ 

ال يكتفي بوجه واحد للقراءة   :عاشراً 
،إن كان في القراءة أوجه متعددة ؛بل 

،ثم األخرى ثم الثالثة،  يعرج إلى القراءة
ثم أكثر،إن كان ثمة، مع ذكر تخريج  

نحويًا  كل قراءة وتوجيهها توجيها
كل وجه من هذه    وصرفيًا وتفسير

 .األوجه اإلقرائية

ترجيح   الحادي عشر: لم يعهد عنه
قراءة على قراءة، أو وجه على آخر  
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،على الضد من بعض أهل اللغة والنحو 
عن بعض هؤالء أنه كان  ،حيث عهد

يضعف قراءة ، ويرجح أخرى.إال  إذا 
رج ح قراءة   كانت القراءة شاذ ة، فربما

ذلك  صحيحة عليها، وسيأتي تفصيل ل
 (2فيما بعد.)

بالش اذ  من   الثاني عشر: كان يستشهد
القراءات ،وال ينو ه إلى شذوذه ، بل 

اللغوي ،  يذكره على أن ه وجه له دليله
وتخريجه النحوي والصرفي والداللي 
،من ذلك تخريجه لقراءة ابن عباس  

،في قوله تعالى : " ويا قوم إني  الش اذ ة
قرأ ابن  أخاف عليكم يوم التناد " قال :

اهلل عنهما ) التناد  ( في  عباس رضي
آخرين بتشديد الدال من ) التناد ( على 

ند  البعير إذا هرب  أنه مصدر تناد  من
ونفر ، وهو كقوله تعالى : " يوم يفر  
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  ." المرء من أخيه

الثالث عشر: كان يشير إلى القراءة  
 الش اذ ة أحيانًا ،ويعمل ميزانًا بينها وبين

لقراءة به ،فتجده يقول : " ما صحت ا
.... وقرأ الباقون _ في قوله تعالى :  

اهلل على كل قلب متكبر   كذلك يطبع
جبار" _ باإلضافة " قلب متكبر " ثم  

والجبروت  رج ح أن  الوصف بالكبر
للشخص ال للقلب، وهي أبين من 
 القراءة الش اذ ة ) بالتنوين( قلٍب متكب ر

قلب كل   ،بتقديم ) القلب ( على كل  )
متكبر( ؛ألن  تقديم )كل( نٌص في 

القلوب ، ممن اتصف   استغراق أفراد
  .بهذا الوصف

الرابع عشر: عدم ذكر القراءات الشاذة  
يترتب عليها اختالف   إذا لم يكن

للمعنى،وكان االختالف فيها مجرد تنو ع 
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،بعيدًا عن الخالف النحوي   صوتي 
والصرفي ،من ذلك عدم ذكره لقراءة  

 ، و2، وقراءة ) الحمِد هلل(1هلل(  )الحمدَ 

 .3الحمُد ُلل ه()
ومثلها قراءة عمرو بن فائد في قوله  

:" إي اك نعبد عندما قرأ "  " عز  وجل 
إَياك" بفتح دون تشديد ،وقراءة أبي 

الفضل  السوار الغنوي "ِهيَّاك"، وأبي
  ."الر ق اش " َأي اك

وفي سورة الفاتحة تجاهل ذكر قراءة  
والنخعي في قوله  وث اباألعمش وابن  

تعالى " نستعين" بكسر النون ال  
  4بفتحها،وغير ذلك كثير.

عشر: اإلشارة فقط  إلى   الخامس
القراءات المختلف فيها من جهة النحو 

في  ،والمترتب عليها اختالف
المعنى،أما القراءات القرآنية التي 
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يختلف فيها القر اء بلفظ الحرف،ونطقها 
مالة  التجويد من إ من حيث طالة وا 

وتسهيل وتحقيق للهمزات،فإن ه لم يشر 
الخالف الظاهر   إلى ذلك مطلقًا،فمن

بين القر اء على سبيل المثال مد  البدل 
 عند ورش الراوي عن نافع قارئ

المدينة، على ساكنها أفضل الصالة 
والتسليم يختلف عنه عند حفص الذي  

ل منهما يقرأ  يروي عن عاصم ،فإن  األو 
 حركات ،والتوس ط أربع  بالمد  ست  

الطبيعي  (   حركات،والقصر ) كما
حركتين،أم ا حفص فليس له في مد  

 البدل إال وجهًا واحدًا وهو القصر

 .حركتين

من ذلك ،أيضًا، الالم بين القارئين 
 المذكورين ،فلألول منهما أحكام خاصة

تختلف عن الثاني؛ حيث يغل ظ الالم إذا 
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هي : كانت تالية لبعض الحروف ،و 
والظاء وكانت مفتوحة   الصاد والطاء

)الالم( أو ساكنة في مثل قوله تعالى : 
 5المومنين " إن  الص الة كانت على

كتابًا موقوتًا" فإن ه يغلظ الم 
الصالة،والالم من كلمة )الطالق( في 

تعالى : " الطالق مرتان" ، والم  قوله
)ظلم( في قوله عز  وجل  : " إال  من ظلم 

ذلك كثير مما ال مجال   ". وغير
 .لإلسهاب بذكره ههنا

 السادس عشر: ال يأبه بما فيه تنو ع

صوتي  ،كما أسلفت، ولكنه يهتم  بالبناء 
الصرفي للكلمة،كقوله تعالى: " ولهم 

أليم بما كانوا يكذبون" أي: "   عذاب
يوقعون الكذب وهو اإلخبار عن أنفسهم 

تلب سهم بالكفران،والمعنى   باإليمان مع
قراءة التشديد )يكذ بون( : يبالغون   على
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ينسبون الصادق إلى  في الكذب ،أو
  6الكذب ،وذلك أشنع الكذب.

 

 :الحواشي

الثالث عشر من هذا  انظر البند -1
 .البحث

وهذه القراءة وردت عند سفيان بن  -2
 رؤبة بن العجاج عيينة، كما أوردها

قراءة الحسن بن أبي الحسن،   -3
 .وزيد بن علي

 أبي عبلة ه قراءة ابنوهذ -4

انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية  -5
 المفسر 

عند ورش؛   (هكذا تقرأ )المومنين -6
 دون همز

 44، ص1نظم الدرر، ج -7

 
  .AM 12:13 الساعة 2007-06-05التعديل األخير تم بواسطة : خالد العزام بتاريخ 
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 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-06-2007, 01:14 PM   26#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء

  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,452: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 الصرف من مصطلحات ~

 والجغرافيا الحرم .. التاريخ ~
 واألبناء الصداقة بين الوالدين  ~

 درجات الكناية ~
  ..قصائد الشعر الحر والنثر ~

 !والمقدمات

 

 
 عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد، الكريم "خالد"؛ السالم

ثراؤك بوركت،  !ودام فضلك وا 

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-06-2007, 01:53 PM   27#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

  ربي يا أيها الحبيب حياك
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2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

النحوي والبالغي  التوجيه ~
الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
منهج البقاعي في القراءات  ~

الدرر  القرآنية في كتابه نظم
 :الحواميم مثالا 

القرآني عند  علم التناسب ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

 بين القرآن والشعر ~

 األستاذ فريد البيدق: عودة ميمونة

وأنت  أنا أكثرهم افتقادًا لك وللمساتك،
 تعرف السبب

 لن أكتب أيَّ موضوع يوَم تسِبت

ياكم على ردِّ  كلِّ معروٍف   أعاننا اهلل وا 
 وأداء كلِّ شكر

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 خالد العزامإرسال رسالة خاصة إلى 

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 األصدقاءقائمة  أضف خالد العزام إلى

 

05-06-2007, 02:56 PM   28#   

  سالم الصباغ

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2357: رقم العضوية
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

31: المشاركات
 

0.12ً: المعدل  يوميا
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 

 

 
 أخي د. خالد 

ذهنية متفتحة   قاعي تنبي عنمالحظاتك النقدية على منهج اإلمام الب
 . ، وبصيرة ناقدة ، وهذا هو المسلك الباني المصيب 

 . خصيب  هذا الملتقى جدّ 

أخي في السطر الثالث " ويحمِّل النصَّ ما يحتمُله" ربما سقطت ال  
 . سهوا

 سددك اهلل
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 سالم الصباغ

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سالم الصباغ

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 الصباغ بواسطة سالم

 قائمة األصدقاء أضف سالم الصباغ إلى

 

05-06-2007, 05:12 PM   29#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

النحوي والبالغي  التوجيه ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
علم التناسب القرآني عند  ~

عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 
 (في تفسيره)حلقات

 والشعر بين القرآن ~
 اءاتمنهج البقاعي في القر ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 

  أذكرتَني الطَّعَن وكْنُت ناسياا 

 

 
 

الصباغ، حفظك اهلل  األخ الكريم سالم
 :ورعاك

ْن جاءت في  ملحوظتك في مكانها، وا 
مجال للتغيير اآلن،  غيِر وقِتها؛ ألنه ال

إالَّ إنني من باب الوقوف عند الحق،  
كرامًا للفتتك الطيبة أعدُّ تعقيبك على  وا 

موضوعي تنويهًا لإلخوة في اإلدارة أن 
 أخي يتم تغييرها إلى ما تفضلت به

 ...الحبيب سالم

زاَدك اهلل من خيِر زاد....وجمعنا بك 
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 المعاد  تحت ظله يوم

 

أشكر لك متابعتك وحضورك بالعين 
 معاً  والقلبِ 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

من المشاركات المكتوبة  البحث عن المزيد

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-07-2007, 04:19 AM   30#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

في القراءات  منهج البقاعي ~
القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 

علم التناسب القرآني عند  ~
عاشور  لطاهر ابن اإلمام محمد ا

 (في تفسيره)حلقات
والبالغي  التوجيه النحوي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 بين القرآن والشعر ~

برهان الدين أبي الحسن البقاعي في دراسة القراءات  منهج

  واألخيرة (5القرآنية الحلقة )

 

 
لذي قام به البقاعي رحمه  إنَّ الجهد ا

االنتقاص منه أو  اهلل تعالى ال يمكن
التقليل من شأنه، على الرغم من وجود  

أن  المبالغات التي كان مقصده منها
يثبت خلو القرآن من الزيادة أو  

النقصان، وهذا أمر ال يحتاج إلى مزيد  
يحتاج النهار إلى دليل؟!  إيضاح؛ وهل
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ب والطريف في ذلك أن تعرف أسالي
القراءات   العلماء في دراسة موضوع

القرآنية، وكلٌّ منهم بحسب زاده من 
 اللغة العربية، وبضاعته في الدراسات

الدينية، ومعًا لنستكمل ما بقي من هذا 
 ...الموضوع

المواءمة بين  السابع عشر: النزوع إلى
القراءات المختلفة للكلمة الواحدة،وهذا  

اية الغ شيء متوقع منه كثيرًا ؛ ألن  
أصالً  من تأليفه هذا الكتاب :إثبات 
 التناسق والتناغم بين اآليات والسور

،وبيان اإلعجاز القرآني في التناسب  
بين القرآن العظيم آياٍت وسورًا،فمن 

البدهيات في هذا النظم أن يوجد   أبسط
مؤل فه تناسبًا بين القراءات المختلفة 

الواحدة،يظهر هذا من خالل  للكلمة
ى قول اهلل تبارك وتعالى : " تعليقه عل
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والذين آمنوا وما  يخادعون اهلل
  (1يخدعون إال  أنفسهم ")

قرئ : "يخدعون " وهي قراءة حفص  
عاصم ،و " يخادعون " وهي قراءة  عن

ابن كثير ونافع وأبي عمرو. يقول 
الحذف هذه ال  البقاعي : " وقراءة

تنافي قراءة يخادعون ؛ألن  المطلق ال 
 (2). "د بالمبالغةيخالف المقي  

الثامن عشر: االستشهاد لبعض أوجه  
القراءات القرآني ة بآيات أخرى مماثلة 

من جهة اإلقراء،بحجة تقوية ذلك  لها
الوجه المقروء به من جهة،وتوجيه له 

من جهة أخرى،من هذا  نحويًا وبالغياً 
الباب استشهاده بقول رب  العز ة ،تبارك 

سابقة : " اآلية ال وتعالى، المذكور في
يخادعون اهلل والذين آمنوا" بهذا الوجه 

لهذا الوجه   تحديدًا ؛إذ إن ه استشهد
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بوجه إقرائي من سورة أخرى وهي سورة 
 :" يخادعون اهلل  142النساء:اآلية  

  " وهو خادعهم

أم ا توجيهه لذلك : " وعب ر هنا بصيغة 
لشعورهم،.....بفساد أحوالهم  المفاعلة

بعض في بعض األوقات،ومن  
 األشخاص ،وبصيغة المجر د لعمههم

عن فساد أحوالهم في أكثر 
أوقاتهم،وعمه عامتهم ،وال يكون من 

الخدع ؛ألنهم ال  اهلل سبحانه إال  بلفظ
يعلمون ما يخفى عنهم من أمره،ولذلك  

اهلل  جاء في آية النساء : " يخادعون
 . " وهو خادعهم

من ذلك ،أيضًا، توجيهه لقول اهلل  
رب ه كلماٍت فتاب  لق ى آدُم من،تعالى، فت
( ففي قراءة ثانية : " فتلق ى  3عليه")

في تخريج  آدَم من ربه كلماٌت " ،يقول
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ذلك : " .... ويعاضد معناه رفع ) 
 الكلمات ( وتلقيها آدم في إحدى

القراءتين،فكأن ه تلق ى الكلمات بما في 
 باطنه فتلقته الكلمات بما أقبل بها عليه

ها،فكانت متلقية له بما فكان مستحق ًا ل
  .(4جمعت القراءتان من المعنى)

عشر: يحاول البقاعي  اإلفادة   التاسع
من أوجه القراءات القرآنية ليس في 

وتفسيرها فحسب؛   شرح اآليات الكريمة
بل في درج حديثه العادي  كذلك ، من 
 ذلك ما كان من استخدامه الهمز في

موضع احتاج إليه أكثر من عدم الهمز 
فقد استخدمه في حديثه عن ) النبيء ،

،وذلك عندما رأى أن  قراءة  (( )الن بي  
الهمز تخدم الهدف الذي ينشده ،وهو 

ثانية للنبي  ،فتجده   يشير إلى أنها قراءة
يقول : " واعلم مع ذلك أن كل نبيء 
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النبأ وهو الخبر،  منبأ ـ ُيقرأ بالهمزـ من
فإنه شرٌع في دعوته،وهو غير عالم 

،عز    أمره وخبر قومه،وأن اهللبطي ة  
، جعل نبيه محمدًا ،صلى اهلل عليه  وجل 

بغير   وسلم، نبيًا منبيًا من النبو ة ـ يقرأ
  . (ـ5همز )

العشرون: الميل إلى تفسير أوجه  
الحروف   القراءة القرآنية بحسب رسم

وطبيعتها ،وليس وفقًا ألوجه النحو 
 : والصرف،من ذلك تفسيره لقوله تعالى

لوا حطة نغفر لكم خطاياكم " قال وقو  "
: " ... وعبر بنون العظمة في قوله : " 

إشارة إلى أنه ال يتعاظمه   " نغفر لكم
ن عظم كان كاتخاذ العجل إذا  ذنب ،وا 

قراءة من قرأ  حبِّب بالتوبة، وفي
بالتحتانية والفوقانية ) يغفر ،تغفر (  

الذنوب   مبنيًا للمجهول إشارة إلى تحقير
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رانها ، بحيث إنه بأدنى أمر إذا أراد غف
 وأدق  إشارة بمحوها،وهي أقل  من أن

يباشرها بنفسه المقد سة،..... ثم قال : 
ففي قراءة ) نغفر ( تولٍّ من الحق ومن 

حزبه من المالئكة والرسل،وفي  هو من
قراءة ) ُتغفر ( إبالغ أمر خطابهم بما 

من نزول القدر، وفي  يفهمه التأنيث
غَفر ( توس ط بين ما قراءة الياء ) يُ 

ونزول قراءة   يفهمه علو  قراءة النون
التاء،ففي ذلك بجملته إشعار بأن 

خطاياهم كانت في كل رتبة مما يرجع  
عبادة ربهم وأحوال أنفسهم   إلى

،ومعاملتهم مع غيرهم من أنبيائهم 
خطاياهم جميع  وأمثالهم ،حتى جمعت

جهات الخطايا الثالث ،فكأنهم ثالثة 
 ف بدلوا ،وصنف اقتصدواأصناف : صن

  (6،وصنف أحسنوا ....")
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الحادي والعشرون: ذكر وجه القراءة أو 
إلى قارئ القراءة   أوجهها دون إشارة

ه كل وجه من أوجه القراءة   ؛ولكنه يوج 
وموضوعه  بما يتالءم مع اسم كتابه

في تناسب اآلي والسور ،وهذا ما اتبعه 
 : البقاعي في تفسيره لقول اهلل ،تعالى،

وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم "  "
حيث قال : " ولما كان القول تحكى به 

مفعواًل بها ،ويعمل في  الجمل فتكون
المفرد إذا كان مصدرًا أو صفًة 

به عن  لمصدر،كقلت حقًا ،أو معبراً 
جملة ؛كقلت شعرًا ،وما كان على غير 
هذا كان إسنادًا لفظيًا ،ال فائدة منه 

فع قوله ) حط ٌة ( مجرد االمتثال، ر  غير
  (7أي : عظيمة لذنوبنا .)

ورود تفضيل قراءة  :الثاني والعشرون
على أخرى،نقاًل عن غيره ؛فقد نقل عن 
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قوله   الزمخشري تفضيله قراءة من قرأ
تعالى : " وقولوا حطة نغفر لكم 

 خطاياكم " وتحديدًا كلمة ) حطة ( ،فقال

قال الكشاف : واألصل  .... " :
( ، أي : ُحطَّ عنا ذنوبنا النصب ) حطًة 
 . ليعطي معنى الثبات .إال  أنه رفع

الثالث والعشرون: لم يشر البقاعي ،في 
المترتب على تعد د   نظمه، إلى االختالف

أوجه القراءة الواحدة ؛كاآلية السابقة  
سيكون  ( ؛إذ إن من قرأ ) نغفر لكم

إعراب خطاياكم مفعواًل به منصوبًا،أم ا 
 ) غفر لكم ( فإنعند من قرأ ) يُ 

خطاياكم ( التي ُأعربت في القراءة  
السابقة مفعواًل به ، ستعرب ههنا ) 

ألن الفعل مبني لما لم  ( نائبًا للفاعل
يسم  فاعله ) مبني للمجهول ( ،فهو 

جهة، ولم  يشير إلى اإلعراب من
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يتعر ض لالختالف في المعنى من جهة 
 . أخرى

 خطأ في تنبيه : لقد وقع البقاعي في
شرح اآلية ذاتها المذكورة آنفًا،وذلك  
 عندما عزا سبب البناء لما لم يسم  

فاعله في ) ُيغفر ( و ) ُتغفر ( بأنه 
تجاهل للذنوب وحقر لها،بجانب عفو 

ومغفرته ،فيجب أن ينظر هنا   اهلل تعالى
إلى الفاعل ،وهو ربُّ العزَّة تبارك 

يسم  على أنه هو   وتعالى، الذي لم
،ال إلى الذنوب ،التي  الفاعل الحقيقي

للمعلوم  هي في الحالين ) المبني
والمبني لما لم يسم  فاعله ( مفعول به 

 . منصوب

ه كل قراءة أو  الرابع والعشرون: يوج 
وجهًا لقراءة ما بحسب بنيتها الصرفية 

 ،والمعنى الذي تدل عليه الداللة
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الصرفية،من ذلك قوله تبارك وتعالى : "  
فقد قرئ ) نغفر لكم خطاياكم "  

فقال : " ....وقرئ شاذ ًا :   ( خطيئاتكم
) خطيئاتكم ( بالجمع السالم الدال على 

ن تكاثرت فهي  القلة إشارة إلى أنها وا 
في جنب عفوه قليلة ،وهذا بخالف  

لبيان  األعراف ؛فإن  السياق هناك
 .إسراعهم في الكفر

ه كل وجه من  الخامس والعشرون: يوج 
أو تعس ف ،في    تكل ف أوجه القراءة دون

معظم ما عهد عنه، أو ترجيح وجه  
المفسرين   على آخر ،إال  نقاًل عن أحد

أو اللغويين ،كما مر آنفًا عند نقله عن 
 صاحب الكش اف،وهو يكتفي بذكر

القراءتين ،وتخريج كل منهما نحوي ًا  
،من ذلك قوله تعالى : " وما اهلل بغافل 

(" ، فقد قرئ ) يعملون 1تعملون ) عما
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.قال البقاعي : وقرأ نافع وابن كثير (  
( 2األسلوب الماضي) بالغيب على

.نجده ال يسهب في التعسف بتخريج  
 القراءة؛بل يذكر ما ينسجم وطبيعة

 . موضوع كتابه

السادس والعشرون: يذكر البقاعي لفظ 
عجام  الكلمة من حيث الحركات ،وا 

ه القراءة   األحرف أو نقطها ،ثم يوج 
ما رواه عن الحرال ي  لغوي ًا ، من ذلك  

لقول اهلل ،تبارك وتعالى، : "   في شرحه
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 

كيف َننُشُرها (  ) : نكسوها لحمًا " قال
بالراء من النشر،وهو َعود الفاني إلى 

ُننِشرها ( :  ) صورته األولى، وبالضم
جعٌل وتصييٌر إليه ،وبالزاي ) ننشزها (  

 الشيء  من النشز وهو إظهار

عالؤه،من نشز األرض ،وهو ما ارتفع  وا 
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  (8منها وظهر .)

 

وكرمه، وسوف آتي  تمَّ بحمد اهلل ومنِّه
على توجيه القراءات القرآنية نحويًا 

القادمة   وبالغيًا وصوتيًا في المشاركة
بإذن اهلل تعالى، ولكن أودُّ أن يتحفنا  
 إخواُننا الكرام بمالحظهم على موضوع

 ..البقاعي
 

 :واشيالح

 9البقرة:  -1

2  

 44ص ،1نظم الدرر، ج -

 37البقرة:  -3

، 1نظم الدرر، ج -4

 .108ص

المصدر السابق،  -5

 54ص ،1ج

، 1المصدر نفسه، ج -6

141 ،142 

، 1المصدر نفسه، ج -7

 141ص 

 58 :البقرة -8
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، 1نظم الدرر، ج -9

 183ص

 ، ص1نظم الدرر، ج -10

507 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 خاصة إلى خالد العزامإرسال رسالة 

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء لىأضف خالد العزام إ

 

05-07-2007, 01:35 PM   31#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء

  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,452: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 المباني من بالغة حروف ~

 الزوائد معجم إعراب الحروف ~
 المحسوس والمعقول .. من ~

 الستعارة
 كسر المنتديات ~

 د.أبو طالب" .. )فارس "فضاء ~"

 ("اللغة

 

 
 الكريم "خالد"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

 !تعالى علمك بارك اهلل

 !في انتظار موضوع جديد ثر إن شاء اهلل تعالى 

 !تعديله، وسيتم التعديل إن شاء اهلل تعالى حدد الموضع المطلوب 

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-07-2007, 11:52 PM   32#   

  شجرةالطيب

 مشرفة ملتقى حسان

  بيانات شخصية

1611: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Oct 2006: تاريخ التسجيل
 

1,568: المشاركات
 

3.51ً: المعدل  يوميا
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 !!..وآمال عام ~

 صدى الحياة ~
نبذة عن علم التناسب  ~

 ()المناسبات القرآنية
المتشابهة معجم التراكيب  ~

 ..في القرآن

 !..مرحبا د. دوش بنت فالح ~

 

 

فوائد جمة د.خالد.. نظمت في سلك  
 .. بديع

يجعلها في ميزان حسناتكم    أنأسأل اهلل
 ..يوم العرض

تأخرُت كثيرا عن متابعة هذا الفيض..  
 ..أنهل وأعل فأتيت

 ..إيذن لي أيها الفاضل بسؤال

 تقول تخريج  -سلمك اهلل-رأيتك  

اآليات.. وبحسب علمي القاصر يقال 
  ..التوجيه البالغي لآلية

الشريف..   والتخريج خاص بالحديث
ي هذا أحسن اهلل فهل لك أن تفيدني ف
 إليك؟

 ..وتجلة تحية
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 شجرةالطيب

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى شجرةالطيب

 المفضل زيارة موقع شجرةالطيب

 كتوبة بواسطةالبحث عن المزيد من المشاركات الم

 شجرةالطيب

 قائمة األصدقاء أضف شجرةالطيب إلى

 

05-08-2007, 12:23 AM   33#   

  لعزامخالد ا

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

 والشعر بين القرآن ~
 منهج البقاعي في القراءات ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 
علم التناسب القرآني عند  ~

عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 
 (في تفسيره)حلقات

والبالغي  التوجيه النحوي ~

الحلقة  -للقراءات القرآنية 
  -األولى

 

 

المشاركة األصلية كتبت   :اقتباس
الكريم "خالد"؛ السالم عليكم  بواسطة فريد البيدق 

 ورحمة هللا وبركاته، وبعد،
 !هللا تعالى علمك بارك

 !في انتظار موضوع جديد ثر إن شاء هللا تعالى
 !، وسيتم التعديل إن شاء هللا تعالىالمطلوب تعديله حدد الموضع

فريد البيدق: وبُكم بارك  أخي الحبيب
ياكم هدى  اهلل، ولكم شكر، وا 

عن سهو  لقد كشف األخ سالم الصباغ
في الحلقة الرابعة من موضوعي في 
السطر الثاني تحيدا حيث سقطت )ال( 

ويحمل النص ما )ال(   :من قولي
 .يحتمله؛ فالرجاء كتابتها

 بإذن اهلل  -ف أعرض  وقريبًا سو 
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موضوعًا آخر يتعلق بالقراءات   -تعالى
 :القرآنية أيضًا، عنوانه

والبالغي للقراءات  التوجيه النحوي )
 ( القرآنية

ولكن يحكمني في ذلك ضيُق الوقت؛  
الظروف وأكثرها حرجًا؛   فأنا في أحلك

حيث أكتب رسالة الدكتوراه، وأنا بحاجة 
وقت   أكثر من أي للتفرغ من كل شاغلٍ 

 مضى...فأسألك وربَعك الدعاء

 
  .AM 05:32 الساعة 2007-08-05التعديل األخير تم بواسطة : خالد العزام بتاريخ 

 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

المشاركات المكتوبة البحث عن المزيد من 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-08-2007, 12:59 AM   34#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

 

 
  المشاركة األصلية كتبت بواسطة شجرةالطيب :اقتباس

فوائد جمة د.خالد.. نظمت  

 .. في سلك بديع
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134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

في القراءات  منهج البقاعي ~

القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 
 بين القرآن والشعر ~

التوجيه النحوي والبالغي  ~
 الحلقة -للقراءات القرآنية 

  -األولى
 علم التناسب القرآني عند ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 

 (في تفسيره)حلقات

يجعلها في  أسأل هللا أن
ميزان حسناتكم يوم 

 ..العرض
تأخرُت كثيرا عن متابعة هذا  

أنهل  الفيض.. فأتيت

 ..وأعل
إيذن لي أيها الفاضل 

 ..بسؤال
تقول  -سلمك هللا-رأيتك 
اآليات.. وبحسب   تخريج

علمي القاصر يقال التوجيه 

  ..البالغي لآلية
 والتخريج خاص بالحديث
الشريف.. فهل لك أن 

تفيدني في هذا أحسن هللا  
 إليك؟

 ..وتجلة تحية

الفاضلة المبرورة شجرة الطيب: أشكر 
 كي وأسئلتكلك حضورك الذ

 :الثاقبة....وبعد

فإن مصطلح ) تخريج اآلية ( لدى  
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اآلية نحويًا  علماء اإلقراء يعني: توجيه
يجاد مخرج للتناسب بينها  وبالغيًا، وا 

 وبين أحد مستويات اللغة العربية؛

بحيث تكون أقرب شيٍء إلى المعنى 
المراد لكالم اهلل تعالى، وذلك باللجوء  

تاحة لهؤالء التفسير الم إلى معطيات
القراء، وال سيَّما أهل اللغة منهم وكلهم 

 .كذلك

مصطلح ) تخريج الحديث ( ،يا  أما
رعاك اهلل، عند أهل الحديث فمعناه:  

الحديث من خالل   الحكم على صحة
المتن والسند، وترتيبه قوًَّة وضعفًا بحيث 

وذلك بحسب مدى   يمكن أخُذه أو ردُّه؛
ميدانًا صحته، ولكن آيات القرآن ليست  

عليها، وال  لالنتقاص منها أو الزيادة
يحقُّ لبشر أن يدعَي أهليَّته للحكم على 

الشبهات،  آيات كتاب اهلل؛ ألنها فوق 
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فهي صفة للعظيم فال تأتي إال بصفة 
من اتصف بها: "ال يأتيه الباطل من 

يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم  بين
 .."حميد

 ..وفقكبوركت أيتها األديبة الفاضلة.

  الهداية اهلل وأرشدك

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-08-2007, 08:29 AM   35#   

  البيدق فريد

 مشرف أكاديمية رواء

  بيانات شخصية

405: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Mar 2005: تاريخ التسجيل
 

11,452: المشاركات
 

11.02ً: المعدل  يوميا
 

مصر: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 كلمتين  ..كلمة من  ~

الصحة اللغوية .. روابط  ~
 واألخطاء القواعد

  ..الدكتور عبدالعزيز دخان ~

 

 
 الكريم "خالد"؛ السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

 !تعالى حيث كنت، وأعانك باركك اهلل

 !ستتم اإلضافة إن شاء اهلل تعالى
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 .ومدرستا الحديث والسيرة
 تعارف البيان .. بطاقة ~

 .المطابقة من أسرار ترك ~

    

 

 فريد البيدق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى فريد البيدق

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 البيدق بواسطة فريد

 قائمة األصدقاء أضف فريد البيدق إلى

 

05-08-2007, 01:11 PM   36#   

  سماء

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

1404: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Jun 2006: تاريخ التسجيل
 

81: المشاركات
 

0.14ً: المعدل  يوميا
 

السعودية: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 مسمى اسم و ~

 مصطلح ؟؟ ~
أو ( هل تستعمل بمعنى )  ~ )

 الواو ( ؟
 مشـاحـة ~

شروح التلخيص ) سؤال  ~

  (ياكرام

 

 
  المشاركة األصلية كتبت بواسطة خالد العزام :اقتباس

ة  الفاضلة المبرورة شجر
الطيب: أشكر لك حضورك 

 الذكي وأسئلتك
 :الثاقبة....وبعد

فإن مصطلح ) تخريج اآلية (  
لدى علماء اإلقراء يعني:  

اآلية نحوياا وبالغياا،   توجيه
وإيجاد مخرج للتناسب بينها 
وبين أحد مستويات اللغة 

بحيث تكون أقرب   العربية؛
شيٍء إلى المعنى المراد  

لكالم هللا تعالى، وذلك 
 جوء إلى معطياتبالل

التفسير المتاحة لهؤلء  
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القراء، ول سيَّما أهل اللغة 

 .منهم وكلهم كذلك
مصطلح ) تخريج   أما

الحديث ( ،يا رعاك هللا، عند 
أهل الحديث فمعناه: الحكم  

الحديث من   على صحة
خالل المتن والسند، وترتيبه 

قوَّةا وضعفاا بحيث يمكن  
وذلك بحسب   أخُذه أو ردُّه؛

ته، ولكن آيات  مدى صح
القرآن ليست ميداناا 

 لالنتقاص منها أو الزيادة
عليها، ول يحقُّ لبشر أن 

يدعَي أهليَّته للحكم على 
 آيات كتاب هللا؛ ألنها فوق
الشبهات، فهي صفة 

للعظيم فال تأتي إل بصفة 
من اتصف بها: "ل يأتيه 

يديه ول من   الباطل من بين
 خلفه، تنزيل من حكيم

 .."حميد

الكريم ، فلقد كان هذا سؤااًل يدور في ذهني من أيام   ر اهلل لكم أيها شك
  ، والحمد هلل أني وجدت اإلجابة 

لكن السؤال هنا هل هذا التعبير ) تخريج اآلية ( مقصور على علم  
بمعنى أن اآلية الواحدة إذا كانت تحتمل أكثر من   القراءات فقط ؟
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تخدم هنا هذا التعبير )  فهل نس  وجه بالغي ، و أردنا أن نبين هذا
 تخريج اآلية ؟ 

 
  .PM 01:18 الساعة  2007-08-05التعديل األخير تم بواسطة : سماء بتاريخ 

 

    

 

 سماء

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سماء

بة البحث عن المزيد من المشاركات المكتو
 بواسطة سماء

 األصدقاء أضف سماء إلى قائمة

 

05-08-2007, 03:06 PM   37#   

  خالد العزام

 مشارك قلمٌ 
  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

القرآني عند  علم التناسب ~

اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور 
 (في تفسيره)حلقات

التوجيه النحوي والبالغي  ~
 الحلقة -للقراءات القرآنية 

  -األولى

 بين القرآن والشعر ~
منهج البقاعي في القراءات  ~

الدرر  القرآنية في كتابه نظم
 :الحواميم مثالا 

 

 

المشاركة األصلية كتبت   :اقتباس
  بواسطة سماء

 
 

ذهني من  شكر هللا لكم أيها الكريم ، فلقد كان هذا سؤالا يدور في

  أيام ، والحمد هلل أني وجدت اإلجابة
تخريج اآلية ( مقصور على علم  ) لكن السؤال هنا هل هذا التعبير

أكثر من  قراءات فقط ؟ بمعنى أن اآلية الواحدة إذا كانت تحتملال
وجه بالغي ، و أردنا أن نبين هذا فهل نستخدم هنا هذا التعبير ) 

 ؟ تخريج اآلية

الفاضلة سماء: إن هذا المصطلح  
خاصة، ولم  يستخدم عند أهل القراءات

أَر من يستخدمه غيرهم؛ ذلك أنَّ كلَّ 
تهقارئ ال بدَّ أن ُيظهَر   النحوية  حجَّ

والبالغية التي تؤيد مذهبه في القراءة،  
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التي  فكان كلٌّ منهم يدلي بهذه الحجة
يعد ها مسوِّغًا للقراءة، ولذلك كان يلجأ 
بعض المفسرين إلى رفع قراءة على  

خفض األخرى، أو يقول بصحة  حساب
قراءة مع وجود وجه أكثر صحة، وهذا  

الثالثة لصحة   ال يجوز؛ فالشروط
راءة موجودة فيها كلها، واألمر كما  الق

وجه   قالت شجرة الطيب الكبرى: كلُّ 
إقرائي يمثل تنوُّعًا من حيث المعنى؛  

 تماشيًا مع اإلعجاز الكامن في

 ..اإليجاز

فمعنى قولهم )تخريج اآلية( أي: إيجاد 
 ...القراءة مخرج نحوي أو بالغي لهذه

ال عدمنا ظاًل كظلِّك، وال حرمنا 
 رورك العبق...بوركتمشاركاتك وم

  أختاه

 
  .PM 03:10 الساعة 2007-08-05التعديل األخير تم بواسطة : خالد العزام بتاريخ 
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 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

كات المكتوبة البحث عن المزيد من المشار

 العزام بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

 

05-09-2007, 01:18 AM   38#   

  هاجر

 قلٌم متميز
  بيانات شخصية

2162: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

272: المشاركات
 

0.96ً: المعدل  يوميا
 

المغرب: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 الساهرة األم ~
 حنان األب ~

 (غناء الحور العين  ~ )
دوس وعبر من التحذير من  ~

 ...اللواط
 ..رفقا بالطبيعة ~

 

 
 (وبركاته السالم عليكم ورحمة اهلل  )

 

 ماشاء اهلل القوة اال باهلل 

 

 اهلل في حروفكم المنيرة ايها االخ الكريم  وبارك

 

 خالد العزام

    

 

 هاجر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى هاجر

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 بواسطة هاجر

 األصدقاء أضف هاجر إلى قائمة

 

05-09-2007, 01:35 AM   39#   

  هاجر

 قلٌم متميز
  بيانات شخصية

 

 
بارك اهلل في حروفكم المنيرة ايها   (السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته )
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2162: رقم العضوية
 

أنثى: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

272: المشاركات
 

0.96ً: المعدل  يوميا
 

المغرب: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

غير متصل
 

 
  من مواضيعى

 ,جندي رسالة ~

 .عن يوم القيامة ~
 األم الساهرة ~

 لنا الراية الحمراء ~

  ..أهزوجة إلى أُمّ  ~

 االخ الكريم 

 

 اء وعط دمت في خير

 د خالدالعزام

    

 

 هاجر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى هاجر

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة 
 بواسطة هاجر

 األصدقاء أضف هاجر إلى قائمة

 

05-09-2007, 04:31 PM   40#   

  خالد العزام

 قلٌم مشارك

  بيانات شخصية

2286: رقم العضوية
 

ذكر: الجنس
 

Apr 2007: تاريخ التسجيل
 

134: المشاركات
 

0.51ً: المعدل  يوميا
 

األردن: اإلقامة
 

  بيانات إضافية

 
غير متصل

 

 
  من مواضيعى

النحوي والبالغي  التوجيه ~

لحلقة ا -للقراءات القرآنية 
  -األولى

 

 
السالم عليكم  ) المشاركة األصلية كتبت بواسطة هاجر :اقتباس

 بارك هللا في حروفكم المنيرة ايها الخ الكريم (ورحمة هللا وبركاته

 
 في خير وعطاء دمت

  د خالدالعزام

الطيبة  الفاضلة هاجر: نفحات مروركم
  تركت في النفس أثراً 

أرجو أن تكون هذه األولى وليست  
 األخيرة
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 بين القرآن والشعر ~
علم التناسب القرآني عند  ~

عاشور  اإلمام محمد الطاهر ابن 
 (في تفسيره)حلقات

القراءات  منهج البقاعي في ~
القرآنية في كتابه نظم الدرر 

 :الحواميم مثالا 

التوفيق...وجزاك اهلل كل  أتمنى لك
 خير....هاجر 

    

 

 خالد العزام

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى خالد العزام

 العزام البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة خالد

 قائمة األصدقاء أضف خالد العزام إلى

  < 3 2 1 > 3من  2صفحة  
 

 

  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »
 
 

 

 

  الرد السريع

  

  

  

 :الرسالة

      
 

 
 

 

         
 

 

 
 

  خيارات

  إقتباس المشاركة في الرد؟

الوضع المتقّدماضف الرد السريع
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  (0والزوار   1األعضاء  ) 1الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن : 

  أحمد أبوالحسن 

 
 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 إلى صديق أرسل هذا الموضوع

  الموضوع اشترك في هذا

 طرق مشاهدة الموضوع

 العرض العادي

 المتطور النتقال إلى العرض

 الشجري النتقال إلى العرض

 إبحث في الموضوع

إذهب
 

 متقـــدمال البحـــث

 تقييم هذا الموضوع

 مميز

 رائع

 جيد

 

  تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع تستطيع
 كتابة ردود تستطيع

 إرفاق ملفات تستطيع
 تعديل مشاركاتك تستطيع

 
 متاحة أكواد المنتدى

 متاحة البتسامات

 متاحة [IMG] كود
 معطلة HTML كود

 

 النتقال السريع

إذهبالمعاني
 

 
 

 
 

 

  المواضيع المتشابهه
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  المواضيع المتشابهه

 آخر مشاركة  مشاركات المنتدى كاتب الموضوع الموضوع

 2006-09-07 1 الصرف التميمي الدرر السنية في األفعال المبنية
08:02 AM 

 الدرر البهية في القواعد والفوائد

 2006-27-06 7 فضـاُء الّلغـة وليـد محمد 1النحوية
08:13 AM 

ماذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في 

واء سعد الشريف  (المسلول كتابه ) الصارم ِِ  2006-29-01 4 خيمــة ُر
06:45 AM 

 2005-19-09 7 النَّْحو فريد البيدق .في توجيه القراءات القرآنية
12:34 PM 

 يا مسجداا قيلت في وصفهِ 
ــان أبو سالم الوحيشي ...........الدرر  2004-05-09 8 ملتقى حسَّ

10:11 PM 
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