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:قال اهلل تعالى  

                      

 -القمر سورة  -



 

 إهداء
 إىل والدي الكرميني اللّذين ربياين و وهباين احلياة 

و من كّل صعب ،و جعال يل من كّل درب طريقاً إىل اجلّنة 
.سبياًل يسرياً   

،إىل األخوات إىل الرياحني الطائرة حممد،عدة ،نور الدين
 الكرميات

 إىل الصفحة الطاهرة اليت كانت يل سنداً من حيث مل أحتسب

.زوجيت العزيزة  

إليهم مجيعاً أهدي هذا العمل املتواضع الّذي ال يرقى إىل 
  .املستوى املطلوب



 

 

 

و تقدير شكر  

قال اهلل تعالى:                  

                       

    (.04)النمل   

الدكتور منصوري ميلود، لتفضله  الكرمي أتقدم بوافر الشكر و التقدير إىل أستاذي
بوعزة عبد القادر  رتمباإلشراف على هذه األطروحة ،دون أن أنسى األستاذ احمل

كّل من رئيس املشروع الّذي أفادنا بالتوجيه و اإلرشاد،كما أتقدم بالشكر إىل  
 .هذه املذّكرة إخراجساندين و لو بكلمة طّيبة ،و إىل كّل من أدىل بدلوه يف 
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 مقدمة

 

مبّلغ  األمنيحممد الصادق  ى أشرف خلق اهلل سّيدناعلاحلمد هلل رّب العاملني و الصالة والسالم     
.وبعدمن لدن عزيز حكيم  الكتاب العريب املبني  

و اختننننننار ،كر و ال ننننننرا ة سننننننبتانىل ونعننننننار أن لعنننننن  ال ننننننر ن الكننننننر  يسنننننن  النننننن ّ مننننننن حكمنننننن  اهلل     
،لشننننننا  سننننننبتانىل  الننننننّ د نعننننننّدد بتعنننننندد   انننننننىل سننننننان العننننننريبلنننننن لي أسنننننناليص نت الننننننق و لصنننننناح  اللّ 

م أمتنننننىل حننننندي  و أوحنننننى ير نبيّنننننىل حممننننند منننننلى اهلل علينننننىل وسنننننلم بننننن ن يعلّننننن د قرا اننننننىلأن نتعننننندّ ونعنننننار 
يف نسنننننق  امعانيهننننن تنآلفنننننالننننن    النننننّ د يعتنننننر املصننننندر النننننرةي  لل نننننرا ا  ال ر نيننننن  األحنننننرف السنننننبع 

 يالّ يذا غنننننننننننال يف أغننننننننننن ار علنننننننننننم سنننننننننننّ ر اهلل رلننننننننننناال   دمتنننننننننننىل و اسنننننننننننت هار  نننننننننننارد لال يدركنننننننننننىل ا
،لكان خنننننرن لتصننننن يفها و التتبّنننننت منننننن منننننتتهامنننننا ال نننننرا ا  و أمغزاه،لانصنننننرلت  اةفننننن  مننننن هم ج
هنننننن ا العلننننننم   مننننننب ل، نرسننننننيا ال  اعنننننند األساسنننننني  لعلننننننم ال ننننننرا ا  ننننننم لبنننننن  السننننننبق و الرّيننننننادة يف 

،لاخت ه منننندهايف نبيننننان م العربينننن  حينننن  نشنننناركت كنننن   العلنننن م  ،مننننن بنننناحتني و قننننرا  جممننننا العلمننننا 
علننننننننى قاعدنننننننننىل أو ح نننننننن  مل هبننننننننىل، و اعتمننننننننده الف يننننننننىل يف اسننننننننت با  األحكننننننننام أو  برهانننننننننا   غنننننننن داللّ 

ولننننند  لينننننىل الم اةنننننً انسنننننالمي  مرلعنننننا  ل صنننننرة ،و منننننن خنننننال  التفسننننن   خنننننرننننننرلي  حكنننننم علنننننى 
ا ننننناه يعتمننننند علنننننى التتليننننن  اللغننننن د ، وبنننننرخ منننننن خنننننال  هننننن ه اال اهنننننا  و نشنننننر ألكارهنننننا ههننننان لّ 

ل منننننب  بنننننن لي وننننننروة غ يّننننن  و ك ننننننزا  مننننننن ك نننننن خ ،دنبننننننراخ املعننننننا  امل نبننننن  علننننننى هنننننن ا التعدّ  و ال تننننن د
 ،أوننننننننار قّيمنننننننن  علننننننننى  يننننننننا املسننننننننت يا التشننننننننريا انسننننننننالمن ملننننننننا   يننننننننىل مننننننننن معننننننننان  ودالال  ذا  

ب نننننا  لّ اللب ننننن  منننننن  ن أولنننننىل انع ننننناخ ال ر  ،حيننننن  أ نننننافولهنننننا  مننننن (ه199)السيييييي  ي ل علنننننىل 
 .دراسا  ال ر ني الاألساسي  يف 

و علينننننىل لنننننطّن األمنننننر ختمنننننى الغنننننرا النننننّ د أمنننننر منننننن خاللنننننىل نبّي نننننا حممننننند منننننلى اهلل علينننننىل وسنننننلم     
 ير ما ه  أبعد من  هت ي ا  و ختفيفا  على أمتىل  السبع األحرف ال ر ن بمن ب را ة ما نيّسر 
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،لالكلمننننننن  لهمنننننننا  و  لنننننننيال  و اسنننننننت با ا  للمعنننننننا  و الننننننندالال  املكت نننننننزة يف هننننننن ه األحنننننننرف ذلننننننني 
بالدرلننننن  د يعتمننننند الننننن ّ ّدة مسنننننت يا  أو نننننا املسنننننت ن الصننننن   ال ر نيننننن  هنننننن ب يننننن  مركبننننن  خا نننننع  لعننننن

ّنننننننا أّن أد انزينننننناث للم لنننننن  الصنننننن ني  أو ننننننا  التمننننننا  ،علننننننى حلننننننار  احلننننننروف األور  و قنننننند رأن علما
املعنننننننن  و ين كننننننننان  الداللنننننننن يننننننننتدد علننننننننى نغنننننننن  يف  -النننننننن  هننننننننن مك نننننننننا  الكلمنننننننن  –الصنننننننن امت 
حنننننّد ذاهتنننننا  منننننا جمم عننننن  كبننننن ة منننننن االنزياحنننننا  و ال نننننرا ا  ال ر نيننننن  يف ،ا  لكلمننننن  وابتننننناألمنننننلن ل

 ق ا مننننز ومنننن هم مننننن مفننننً ،و منننن هم مننننن  ينننن  و منننن هم مننننن  ننننّر  ل  نننند مننننتال  مننننن ال ننننرا  مننننن   نننن
 .ال   عتها ال را ا ،و غ ها من الت اةيا  يفّ م و  خر يرّققوم هم من 

اننننننص أيبنننننا  منننننن خننننننال  و علنننننى املسنننننت ن الصنننننريف  ننننند أّن ال نننننرا ا  ال ر نيننننن  قنننننند مّسنننننت هننننن ا اج
،بان نننننننال  ير انبننننننندا  يف احلنننننننروف يّمنننننننا نلننننننني التغننننننن ا  يف احلركنننننننا  انعرابيننننننن  و غننننننن  انعرابيننننننن  

 .بانوبا  أو احل ف
و لكنننننن هننننن   كنننننن  ننننن ه التغننننن ا  الننننن  نعرلهنننننا الكلمننننن  علنننننى هننننن ه املسنننننت يا  يف ي نننننار ال نننننرا ا  

نغنننن ا  سننننببها رسننننم املصننننتً العتمننننا  رد ال ر نينننن  أن يكنننن ن  ننننا أوننننر يف ينتننننا  الداللنننن  أم هننننن جمنننن
لهننننن   مننننن  هننننن ه الننننندالال  ،و ين كاننننننت كننننن لي  ؟و ال عالقننننن   نننننا بننننناملع  امل صننننن د منننننن ا ينننننا 
   :ومن ه ا امل ملق كان ع  ان البت   ؟،اختالف يف ذا  ال ر ن و ن اقبا  بني ا يا 

 "دراسة و م ازنةأثر القراءات القرآنية في إنتاج تعدد الدالالت "              
ومننننننا هنننننن  متغننننننّ  ( القييييييراءات القرآنييييييية)بننننننني مننننننا هنننننن  وابننننننت  عننننننت مننننننن خننننننال  مننننننياغ  الع نننننن ان 

أفيييي  "،باعتبننننار أّن الداللنننن   كننننن أن يمننننرأ عليهننننا نغنننن  لا نننن  أل ننننا  رحبننننا   كننننن نسننننميتىل ( الدالليييية)
وهننننن  منننننا كعننننن  بعنننننت الكلمنننننا  ال ر نيننننن  متعنننننّددة املعنننننا  يف ذهنننننن اننسنننننان ك  نننننا ال ،" االنتظيييييار

نسنننننت ّر علنننننى معننننن  يالّ و أننننننى خمنننننن نملّنننننق لينننننىل ذلننننني املعننننن  لتتنننننزاو   عننننن   خنننننر ،منننننا يملنننننن لننننن ن 
المرالنننننن  يف البتنننننن  و االسننننننتمتا  بت ليننننننص اللسننننننان و ننننننندوير السننننننما علننننننى كننننننّ  اج انننننننص املتاحنننننن  

 .بلىل ذه ي و يستلّ ه لساني ،و نمرب لىل أذنيحىت نرس  على ولىل ي 

 و قد حاولت من خال  ه ه  الدراس  اجما بني املا ن و احلا ر أو بني األمال  و 



-ج  -  

 

                      أثر القراءات القرآنية في إنتاج تعدد الدالالت                      

الصنننننننتيت  امل تلفننننننن  اختاللنننننننا  ي هنننننننر منننننننن و يعننننننن  هننننننن ا امل  ننننننن   بنننننننال را ا  العشنننننننر  ،احلداوننننننن   
دنننننىل مننننن ألنننن  يبننننراخ هنننن ا األوننننر خاللننننىل اخننننتالف يف الداللنننن  ،و كننننان املنننن ه  ال مننننفن هنننن  مننننا اعتم

،كمننننا يف اننتننننا  النننندالا لل ننننرا ا  باعتبننننار أنّننننىل  نننن د عننننّدة  ليننننا  مسنننناعدة لل منننن   ير نتي نننن  
 رحتهننننننا ال ننننننرا ا  يشننننننكاليا   أنّننننننىل منننننن ه  يعمننننننن الباحنننننن  متسننننننعا  كبنننننن ا  مننننننن ألنننننن  معاجنننننن  عننننننّدة

 .ال ر ني 

حيننننن  قّسنننننمت و ل ننننند كنننننان لكنننننّ  ذلننننني أونننننر يف و نننننا ا مننننن  امل اسنننننب  الننننن  سنننننار عليهنننننا البتننننن  
 :و هن م ّخع  كا   البت  ير لصلني ي در   ت كّ  لص  مخس  مباح 

 .المسار التاريخي للقراءات القرآنية: الفصل األول
ال نننننننرا ا  و  ال نننننننر ن و يت ننننننناوخ ال  نننننننر يف نننننننناريالنننننننال  كنننننننن ألد باحننننننن  يف جمنننننننا  ال نننننننرا ا  أن 

،و قننننننننند  رحنننننننننت يف هننننننننن ا الفصننننننننن  عنننننننننّدة ذلننننننننني منننننننننن ألننننننننن  ال مننننننننن   ير أمنننننننننلها و ح ي تهنننننننننا 
القيييييراءات ليييييي  الم يييييال و ،لكنننننان املبتننننن  األّو  بع ننننن ان يشنننننكاليا  لعلتهنننننا يف قالنننننص و اةينننننا  

و سننننتب ى ر ننننا ير أن عاجننننت مننننن خاللننننىل قبنننني  ر ننننا ب يننننت مننننن املتشننننابىل ير ي م ننننا هنننن ا ، ال اقيييي 
يشننننننا  اهلل أمرا،لننننننال ر ن الكننننننر  هنننننن  كننننننالم اهلل سننننننبتانىل ونعننننننار م ننننننّز  بلسننننننان عننننننريب مبننننننني ،و هنننننن ا 

 .يبم عّدة   ا  أخبعت الّ ص ال ر   حلالتهااللسان 
لسننننننبع  مننننننن خننننننال  املبتنننننن  التننننننا  و لنننننن لي كننننننان مننننننن ال الننننننص املننننننرور علننننننى حنننننندي  األحننننننرف ا

 .األحرف السبعة لي  اإلثبات و النسخ: الع  ان ا  الّ د اخ   لىل 
ال ر نينننننننن  و نكننننننننن لت لنننننننند مننننننننن دون يذن الشننننننننار  يف ذلنننننننني ،و سنننننننن  رد يف املنننننننن  عننننننننّدة  لنننننننال را ا 

أ رواينننننا   نننننن ا احلنننننندي  و املشنننننن   بي هننننننا هنننننن  يذن ال نننننن  مننننننلى اهلل عليننننننىل و سننننننلم ألمتننننننىل بنننننن ن ي ننننننر 
،و لكنننننن املشنننننك  ليهننننا هننننن  امل صننننن د  نننن ه األحنننننرف ،و قننننند الح نننننت ال ننننر ن علنننننى سنننننبع  أحننننرف 

و اختاللننننا  شاسننننعا  بننننني العلمننننا  اللننننّ ين حنننناول ا ن نننن ير ال ّننننا  بت وينننن  قنننند  تمنننن  الصنننن اب و ا منننن  
كمننننا حاولننننت مننننن ،اإلتقييييا  فييييي رليييي   القييييرآ قنننند ذكننننر السنننني  ن أهننننم هنننن ه التنننن ويال  يف كتابننننىل 

 املبت  يبراخ العم  اجلي  الّ د ولق يليىل عتمان بن عفان يف  ا ال ر ن وخال  ه ا 
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، و ا ننننننن ا يف معننننننن  األحنننننننرف السنننننننبع  و يوباهتنننننننا أو نسننننننن ها  يل نننننننا ير قبننننننني  أخنننننننرن ال نننننننرا ا 
القييييييييراءات القرآنييييييييية لييييييييي  الت قيفييييييييية و  :التالنننننننن  الننننننننّ د كننننننننان بع نننننننن ان  املبتنننننننن  عاجتهننننننننا يف
ن قيفيننننننن  حنننننننّدها ،لننننننناألحرف ل ننننننند الح نننننننت اختاللنننننننا  بنننننننني ال نننننننرا ا  و بنننننننني األحنننننننرف ،الت فيقيييييييية

،و لكننننن ال ننننرا ا  ال ر نينننن  ختبننننا ملنننن ه  "لكييييل  حييييرف حييييد  :"ال ننننّ  مننننلى اهلل عليننننىل وسننننلم ب  لننننىل 
 .ألاخ نبّي ا ه ا االختيار ألمتابىل؟ االختيار على مست ن ه ه األحرف ،له 

مقيييييييايي  قبييييييي ل :ذلننننننني منننننننا حاولنننننننت معاجتنننننننىل منننننننن خنننننننال  املبتننننننن  الرابنننننننا النننننننّ د كنننننننان ع  اننننننننىل
لنننننت  البننننناب أمنننننام ن سنننننا ال نننننرا ا  ير حنننننّد ر نننننا و  تملنننننىل األحنننننرف ( االختينننننار) ه  امللنننننالقيييييراء ،
ال نننننرا ة لينننننتم نصننننن يفها يمنننننا و نننننا م نننننايي  كنننننص أن  نننننّر عليهنننننا ير ننننننا ،ل لي عمننننند علماّ السنننننبع 

 .يف خان  الصت  أو الش وذ
قبننننننني  نعامننننننن  ال تننننننن يني منننننننا ال نننننننرا ا  ال ر نيننننننن  منننننننن خنننننننال  أّمنننننننا املبتننننننن  ا نننننننام  لهننننننن  يعنننننننا  

القييييييراءات القرآنييييييية فييييييي ةيييييي ء الق ارييييييد الصييييييارمة :مدرسنننننن  البصننننننرة و الك لنننننن ،و كننننننان بع نننننن ان
ر يعتننننننر قاعدنننننننىل الشننننننعر و ال تنننننند بنننننن  قاعدنننننننىل مستشننننننهدا   ننننننا  عننننننىل مننننننن لننننننال ت د النننننن ّ للنحيييييي ،

 مسننننننّلم  ال  كننننننن الت نننننناخ  ع هننننننا أو ختميتهننننننا لتنننننن   ال ننننننرا ة ال ر نينننننن  يف بعننننننت احلنننننناال  لتت اوخهننننننا
 .ل لي  د بعت ال ت يني يرّدون ال را ا  الصتيت  ال  ختالً قاعدهتم

ي مننننن د  تنننننىل مخسننننن  مباحننننن  م ّخعننننن  علنننننى لهننننن  لصننننن  نمبي نننننن  أّمنننننا لنننننيم يتعلنننننق بالفصننننن  التنننننا    
حسنننننص التغننننن  الننننن د يمنننننرأ عننننن  الكلم ، نننننمت هننننن ه املباحننننن  عشنننننرة  ننننناذ  منننننن ا ينننننا  ال ر نيننننن  

مننننننن خننننننال  املننننننرور علننننننى نفسنننننن  ا ينننننن  أوال  ، ّ يبننننننراخ قمننننننت ليهننننننا  عاجنننننن  كننننننّ   نننننن ذ  علننننننى حنننننندا 
قنننننننرا ة  ّ أخلنننننننص يف  سنننننننبص نزو نننننننا و الكلمننننننن  الننننننن  نعنننننننّدد  ليهنننننننا ال را ة،ألبننننننندأ يف  ليننننننن  كننننننن ّ 

اإلنتيييييياج الييييييداللي رليييييي  مسييييييت   : التنننننناا  نننننن ا الفصنننننن  الع نننننن انلنننننناخ    األخنننننن  ير نتي نننننن ، 
علنننننى حاولنننننت منننننن خاللنننننىل يبنننننراخ أونننننر ال نننننرا ا  ال ر نيننننن  و نعنننننّددها يف اننتنننننا  الننننندالا ، القيييييراءات

تبنننننننار هنننننننن ا ،باعال قيييييييت و االلتيييييييداء:املسنننننننت يني الصننننننن   و الصنننننننريف،لكان املبتننننننن  األّو  بع نننننننن ان
 اختلً ال را  يف ه ااألخ  ي ّسم الكالم ير دلعتني ولكّ  دلع  دالل  نتعلق  ا و قد 
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لتعننننننّدد  بنننننن لي الداللنننننن  دون ولنننننن د أد اخننننننتالف بننننننني النننننندالال  ( ال قننننننً و االبتنننننندا )البنننننناب  
 .ال ا  

  :وكان ع  انىلاحلرف،و مص  ليتعلق باملست ن الصريف للكلم  ال ر ني  أّما املبت  التا  
يف بعنننننت األحننننننرف كننننن ن نبنننننند  حينننننن   ننننند أّن ال ننننننرا  العشنننننرة متلفنننننن ن اإلليييييدال فييييييي الحيييييروف،

،و غ هننننا مننننن ال منننناذ  (نتلنننن  –نبلنننن  )التننننا  بننننا   يف ق لننننىل ،أو (نعلمنننن ن-يعلمنننن ن)اليننننا  نننننا   يف ق لننننىل 
الننننن  ينننننرخ منننننن خال نننننا ن ليفننننن  منننننن املعنننننا  و الننننندالال  ،و ه نننننا  اخنننننتالف بنننننني ال نننننرا  يف يوبنننننا  

 :لنننننّ د كنننننان ع  اننننننىلا لننننن بعنننننت األحنننننرف أو حننننن لها و هننننن ا منننننا عاجتنننننىل منننننن خنننننال  املبتننننن  التا
التعنننننّدد ال  نننننده يف مصنننننتً واحننننند و يّ نننننا وّخعنننننت  و هننننن ا،الحيييييرف ليييييي  اإلثبيييييات و الحييييي ف 

 .أولىل االختالف على املصاحً ال  أرسلها عتمان بن عفان ير األمصار

،ل  نننننند ه ننننننا  نعننننننّددا علننننننى احلركننننننا  انعرابينننننن  و غنننننن  انعرابي ال ر نينننننن  كمننننننا مّسننننننت ال ننننننرا ا     
و قنننننند أشننننننار بعننننننت البنننننناحتني ير أّن هنننننن ه التغنننننن ا  سننننننببها الله ننننننا  العربينننننن  و ،هنننننن ا املسننننننت ن 

رسنننننم املصنننننتً أيبنننننا ،و قننننند حاولنننننت منننننن خنننننال  املبتتنننننني الرابنننننا و ا نننننام  ن نننننت هننننن ه ال  ريننننن  
المبحييييييييييي  فسنننننننننننار معهنننننننننننم يف هننننننننننن ا البننننننننننناحت ن العنننننننننننرب، الننننننننننن  نب اهنننننننننننا بعنننننننننننت املستشنننننننننننرق ن و 

التغننننن  يف احلركنننننا  انعرابيننننن  الننننن  يتغننننن  معهنننننا  يعنننننا  اإلليييييدال فيييييي الحرييييييات اإلرراليييييية،:الرالييييي 
و قننننند  تمننننن  الكلمننننن  أكتنننننر  منننننا ينننننتدد بالبنننننرورة ير نغننننن  يف الداللننننن دور الكلمننننن  يف سنننننياق ا يننننن  

اإلليييييييدال فيييييييي : المبحييييييي  الخيييييييام ،و يعنننننننا  منننننننن ولهنننننننني نبننننننن  كنننننننّ  ولنننننننىل قنننننننار  منننننننن ال نننننننرا 
و النننننّ د يتغننننن  معنننننىل معننننن  الكلمننننن  يف السنننننياق،و لكنننننن املالحننننن  هننننن   الحرييييييات إليييييير اإلرراليييييية

 .كّ  األولىل ما السياق للم أكد أمل  أدىن اختالف ب  ه ا  نكام  وا  ن اسص  

و يف األخنننن  ننننن   ا ا نننن  النننن   ننننم تها أهننننم ال تنننناة  النننن  ن مننننلت يليهننننا مننننن خننننال  عننننرا هنننن ين 
ا  كاننننننننت علنننننننى شنننننننك  يشنننننننكاليا  ب ينننننننت نننننننن يلها بت منننننننيا  و اق احنننننننالفصلني،بان نننننننال  ير 

 ممروح  يف ه ه الدراس ،و ه ه االق احا  نرخ مع ب  البت  يف ه ا امل     الّ د يعّد 
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يعاجهننننننا أد باحنننننن  ألنّننننننىل يتعلننننننق ب دسنننننني  ال ننننننر ن الكننننننر  النننننن  ال  خمننننننر امل ا ننننننيا النننننن  ر نننننناأمننننننن 
لكلمنننننننا حاولنننننننت ،كمنننننننا أنّنننننننىل م  ننننننن    مننننننن  يف  ياننننننننىل عنننننننّدة يشنننننننكاليا   كنننننننص أن  ّسنننننننها أحننننننند

ن نننننناو  قبننننننني  و يبننننننندا  النننننننرأد ليهنننننننا يالّ و حهنننننننر  قبننننننني  أخنننننننرن خامننننننن  ليمنننننننا يتعلنننننننق بننننننناألحرف 
الننننننن  اسنننننننتفد  م هنننننننا يف هننننننن ا البتننننننن  السنننننننبع  و يوباهتنننننننا أو نسننننننن ها ،كمنننننننا أّن مع نننننننم املصنننننننادر 

و منننننا ،،و هننننن ا منننننا يب نننننن الباحننننن  ناةهنننننا  بنننننني أقننننن ا  العلمنننننا  نب نننننن متننننن  هننننن ه ال بنننننايا مفت حننننن  
 نننننيق ال قنننننت ا نننننمرر  ير الت ننننناخ  عنننننن لصننننن  كامننننن  أرد  منننننن خاللنننننىل دراسننننن  ال نننننرا ا  ال ر نيننننن  

الصننننننع ب  األخننننننرن ألرن ين كننننننان لله ننننننا  العربينننننن  أوننننننر يف نغنننننن  الداللنننننن ،و  مننننننن لانبهننننننا الصنننننن  
لمع نننننم املتلفنننننا  كاننننننت يف هنننننن قلّننننن  الدراسنننننا  الننننن   عنننننت بنننننني علنننننم ال نننننرا ا  و علنننننم الداللننننن  

جمملهننننننا نرّكننننننز علننننننى التغنننننناير دون انشننننننارة ير املغننننننزن مننننننن هنننننن ا التعننننننّدد ،و ين كانننننننت لطّ ننننننا يشننننننارة 
ل  اخننننننننتالف بننننننننني ال ننننننننرا ا  ال يشننننننننارة نعننننننننّدد و نكامنننننننن  ،ل  نننننننندها يف أغلبهننننننننا نسننننننننتعم  املصننننننننم

دون ال  ننننننننر ير أبعنننننننناده الداللينننننننن  خامنننننننن  يذا نعلننننننننق األمننننننننر ( االخييييييييت ف)املتننننننننداو  م نننننننن  ال نننننننند  
بننننننننال ر ن الكننننننننر  و هنننننننن ا األمننننننننر هنننننننن  مننننننننا دلعنننننننن  ألركننننننننص سننننننننفي   ال ننننننننرا ا  النننننننن  حنننننننناو  بعننننننننت 

 .املستشرقني يغراقها يف حبر لهلهم يف حّ  ممت الّلسان العريب

التحرييييير و التنيييي ير لل ييييا ر  التفسنننن  و أتهننننا نفسنننن ر ن ليننننص كتننننص ي مل  نننن  ل نننند قنننناد  هنننن ا ا
صنننن ا لننننز   مننننن نفسنننن هم لل ننننرا ا  الننننّ د كننننان مننننن بننننني املفّسننننرين األواةنننن  اللننننّ ين خصّ  ليييي  را يييي ر
بان نننننال     و التعنننننّدد يف ال نننننرا ة، نننننا و يشننننن  يف كتننننن  منننننن األحينننننان ير أونننننر الت ننننن ّ  ل  نننننده  نننننت ّ 

ييييييي،و جيييييييام  البيييييييييا  لل بيييييييير  ير نفاسننننننن  أخنننننننرن كتفسنننننننن   البحيييييييير ، و مخشيييييييير اف للز  الكش 
و مننننن التفسنننن  ير كتننننص اللغنننن  النننن  أدلننننت بنننندل ها يف هنننن ا ا ننننا  ،لكننننان  المحيييييي أللييييي حيييييا 

،مننننرورا  بكتننننص معننننا  الخصييييابن الليييي  جن ييييي،و  المقتضييييم للمبيييير د، و الكتيييياب لسيييييب ي م هننننا 
يييياجمعيييي،معيييياني القييييرآ  للفييييراء:وكننننان م هننننا ال ننننر ن و يعرابننننىل معيييياني القييييرآ  ، و اني القييييرآ  للزج 

النشيييييير فييييييي القييييييراءات العشيييييير الليييييي  :اخنننننن   املصننننننادر التالينننننن ومننننننن كتننننننص ال ننننننرا ا  ،للن حييييييا 
 الحج ة ،و إتحاف فض ء البشر لالقراءات األرلعة رشر للبن ا الدميا ييليىل ،الجزر 
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 .                                                                                                         و السبعة في القراءات الل  مجا د،في القراءات السب  أللي رلي الفارسي
و هننننننننن مننننننننن الدراسننننننننا  السنننننننناب   النننننننن  ن اولننننننننت هنننننننن ا -كمننننننننا أخنننننننن   الكتننننننننص احلديتنننننننن          

لب إلييييييي للقييييييراءات القرآنييييييية ايتيييييياب الت جييييييي   :حّ هننننننا يف هنننننن ا البتنننننن  و أتهننننننا  -امل  نننننن   
اإلرجييييياز القرآنيييييي فيييييي ةييييي ء القيييييراءات القرآنيييييية المتييييي اتر   ،وسيييييعد محميييييد أحميييييد لصييييياحب 

نظيييير المستشييييرقي  و الملحييييدي  لعبييييد الفتييييا  القييييراءات فييييي ،و  ألحمييييد ليييي  محمييييد الخيييير ا 
 وإرجيييييياز القييييييرآ  و الب إليييييية النب  ييييييية لمصيييييي ف   يييييياد  الرافعييييييي  وربييييييد القنييييييي القاةييييييي،
 .لصبر  األ   إرجاز القراءات القرآنية 

هنننن ا مننننا مننننّن اهلل بننننىل علي ننننا يف هنننن ا امل  نننن   لمننننا كننننان مننننن منننن اب لمننننن اهلل و مننننا كننننان مننننن خمنننن  
 .  اهلل و يياكم م ىلأعاذمن الشيمان  لمن نفسن و
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 :توطئة  
إّن البحثثثثثثثثثز ا ارآينثثثثثثثثثتج ال ثثثثثثثثثالمي املينثثثثثثثثثّر   ملينثثثثثثثثثر   ال  ثثثثثثثثثال ار ثثثثثثثثث    ا  ا ثثثثثثثثث   لمل ثثثثثثثثث      

اجململمعثثثثثثثتل ع    ثثثثثثثب آ ثثثثثثثال    اثثثثثثثت ل  عثثثثثثثمل آحثثثثثثثال  ال ثثثثثثثت    ال ثثثثثثثالمن املين ثثثثثثث    ثثثثثثثت  ا ا  ثثثثثثثت     
 -ممثثثثثثت شالّ ثثثثثث     ت ثثثثثث      - أ ّثثثثثث   ثثثثثثراز الاثثثثثثا أ اثثثثثثء  إلثثثثثثالّ    ّ مثثثثثثت ل ا  لآثثثثثثرا  ار ثثثثثث  

الص للسثثثثثثامل     لآثثثثثثّ  آ ثثثثثث    عاثثثثثثتلمل   ا  بسثثثثثثمل    لبسثثثثثثمل   الا ثثثثثثب  اثثثثثث   ثثثثثثرا  ثثثثثث   اثثثثثث   ثثثثثثت ل ثثثثثث
 لثثثثثث   ملبعاثثثثثثت ا سثثثثثثت  الملثثثثثثت    ل  ثثثثثثالمن .ع ثثثثثثت  ا  تلال ااثثثثثثت شمثثثثثثب ا ثثثثثثت     حثثثثثث   الع ثثثثثث  ال   اثثثثثثمل 

ال ثثثثثالج   ثثثثثاينر ل ّثثثثث  ا  ثثثثثب آ ثثثثثال  ثثثثثت الع ثثثثث   الثثثثث   ثثثثثاّلل  ثثثثثت ا  ثثثثثمل ار ثثثثث   مل  ثثثثثر ا ثثثثثّ  ا  
الثثثثثثث  عملحثثثثثثث  ل  ثثثثثثثتأ ال  ثثثثثثث       ثثثثثثثت   ا ع  ثثثثثثثت آ ثثثثثثث  لحثثثثثثثب ال ثثثثثثثالمن   ملثثثثثثثت   ثثثثثثثت ا  ثثثثثثثت    

  الاثثثث  ا عثثثثد    يراثثثثر    اّثثثثمل الثثثثّاك ال ثثثثالمي  ثثثث   ثثثثرا لاثثثثت  ثثثثأّن الثثثثّتات  ثثثثب   ت   ا ّسثثثثال      
حي  ثثثث ا   ثثثثّب ا عثثثثتي ا  مّلاثثثثاز ا ل ثثثث     ا م ّثثثثا   ثثثثتا تثثثثر لّن المل ت ثثثث   عثثثثّر ل     ثثثثب   سثثثث  

العين ثثثث  ا ا  ثثثثال   ّثثثث  حثثثث    ثثثث  ا  سثثثث ت  مل الثثثث  محثثثثب  عثثثث  إلت عثثثثت    ّثثثثا   بثثثثمل ج ا ّثثثثمل  عّ اثثثثمل    
 ا  ملحثثثثثثثالك  ثثثثثثثت ال  مثثثثثثثتل ال الم  ثثثثثثثمل ا فّثثثثثثثب حثثثثثثثتا الملعثثثثثثثّر  لثثثثثثث   ا ال  ثثثثثثث  ع ثثثثثثث     ثثثثثثثب  ثثثثثثثّ  

 . ال الا ز    ع حتا   تر ع   ل ىن  ات ء
  ال ثثثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثثثمل  ثثثثثثثت ا  ثثثثثثثتل   الثثثثثثث    ّثثثثثثثا  ثثثثثثثت الثثثثثثثّاك ال ثثثثثثثالمي    ثثثثثثثر ا  ثثثثثثثال   ثثثثثثثت        

 ثثثثثتنال الا ثثثثث ص البحثثثثثالامل الثثثثث  لثثثثث    ثثثثثب ع  ثثثثثت ل ىن    ثثثثث  لملبثثثثثّرأ ا عثثثثثد   ا ملثثثثثّب اخلتصثثثثث مل   ن 
الرت  ثثثثث  عحثثثثثثرال  ثثثثثثتل  ا  ثثثثثثمل ه   الملاثثثثثثت ء   ثثثثثثب   ااثثثثثاأ حثثثثثثتا الثثثثثثّاك  ثثثثثثت لآ ثثثثثث   الا ثثثثثث  
الب اثثثثمل   ال  ثثثثت مل إا  اثثثثتجأ السثثثث   مل   السثثثثفتعمل  ع  ثثثث   تحملثثثثت   تعملثثثثت   ثثثثر ع  ثثثثر  ثثثثب مم ّثثثثاال 

  آ ثثثثث  الثثثثثّاك ال ثثثثثالمي الثثثثثّت  تثثثثثر ا  عثثثثثء   مت ثثثثث  ل   ثثثثثت  اجلمثثثثثتأ   الملثثثثثأ   ا الثثثثثا   آ ثثثثث
 ملعثثثثثّر ز ل  ثثثثثالا ز     ثثثثثب   ثثثثث  املات ثثثثث   ثثثثثثع ال  ثثثثث  ا  ثثثثثال   آ ثثثثث   ا ثثثثثت   ا ثثثثثر ا الثثثثثثّا     
 ال بثثثثثثمل  ا ثثثثثثرز ا اتاثثثثثثمل ال  ثثثثثثت مل   الب اثثثثثثمل    المل ت ثثثثثثب ا المل ثثثثثث اال   حثثثثثثتا ا  ثثثثثثال   ا مسثثثثثث  

الحثثثثثثثثث    ا ثثثثثثثث أ  مل الر ل ثثثثثثثثمل عمثثثثثثثثي ا البا ّثثثثثثثثثال ثثثثثثثثت ا ل  البت ثثثثثثثثز ا ال ثثثثثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثثثثمل إ ّ إ ا 
إّن ال ثثثثثثثثثالا ال العحثثثثثثثثثال ال ثثثثثثثثثح حمل :"ا   ر ثثثثثثثثثمل   سثثثثثثثثث  ( ه3131ل )ال ثثثثثثثثثتحال  ثثثثثثثثثت آت ثثثثثثثثث   
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ا عثثثثثتي ل   عضثثثثث ت  ثثثثثت    صثثثثث تل الب اثثثثثمل ل    ثثثثثالزا ملثثثثث ا الز   ثثثثثر  مل ثثثثثت ل  ثثثثثت احثثثثثملمب آ  ثثثثث   
 (                                              3.")الح الز
ِع ثثثثثِ   ث ب ثثثثثأ    ثثثثثت :"ال ثثثثثالمن اع ثثثثثت الاّثثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث   ا   لثثثثث  صثثثثث تل    ثثثثث ز حثثثثث       

ثثثثثا     بث ثثثثثال    ثثثثثت  ث عمثثثثثر         م     ثثثثثت  ث  ثم ب ثثثثثت   . ث ثثثثثبثم     م      ثثثثث   ِ ثثثثثتم    ثثثثثب  ل ثثثثث م    ِثثثثثت  امِأ   ثثثثثتم  ث ال    ثثثثث  ال   م ح 
ثثثثثثم    ا    ث ع ثثثثثثتا       ثثثثثثتم  ا ثمملث   ثثثثثث  ا  ثثثثثثر   ِا ا ثثثثثث بمثثثثثثب  اِ  ا ملِثثثثثث       س  ثثثثثث     ِِ  ل ض ثثثثثثُ    ا    ث ع ثثثثثثتا      ح   م

ثثث    ثثث   ال ثثثتا       اِامثثث     ِثثثِ   ا  حم ثثثمل ِ        ح   سم
ثثث   ال اثثثال ا   ا  ال  ا  ِ ثثث       ح  ثثث  الثثثتا م             ث  ممل ثثثبِ ا   ح 

ثثثثثثثثثثثت            م   ِثثثثثثثثثثث ِ  ثثثثثثثثثثثب ع  ِ امثثثثثثثثثثث   الع   م    ثثثثثثثثثثثي  آ   ثثثثثثثثثثث     مثثثثثثثثثثثالِِ  الثثثثثثثثثثثاُل         ث اثم  ِضثثثثثثثثثثث م ا  لمِسثثثثثثثثثثثا مل         ا حم
تنِب      (                                                                                    2.")آ ين 
  ت آينتنب  ال الا ال ال الم  مل ال  ل تل   اا   ب ا   ت البحز   الّت   تن ا جمم   ا         

ضب  ت   ات ال الن ال تلز ا ينال    آ مت  ا  مل ار    مل ا ال   ن آ   حتا ا  ضع ل   لع   ا
الّا ال عت مل         تهت         تهت   ت  ال الا ال  ب   س   ت   ّسال ل   ت جا   عالا     

 ا   عء ا آ ت ال   ؤ ت -جاأ حتا الع   اجل  ب االا         ت  ملب  آ متؤ ت ا ال رج 
ا  الع ا آت البحز ع     المل ع ر ل    ضب     عت  ل  شال ت   الع اللّن آ مت  حتا  إ ّ  -آ    

ا ي   بحت      ت اخل ض ا  ضتات    ز ل ينرأ    ر ع  ت   ب  رار  ت الّتات  تأ ع    

 ن عتا                     

                (3.)  

 ثثثثثثثت مل لا ثثثثثثثز بثثثثثثث     يثثثثثثثت ل  ضثثثثثثثال  ال ثثثثثثثالمن الثثثثثثثّت  اعملثثثثثثث  الملحثثثثثثثالاع ار ثثثثثثث   حثثثثثثثؤ    ثثثثثثثر  
    ثثثثثث ز حثثثثثث    ثثثثثثت هت      ّ  ثثثثثثت  ثثثثثثّت      ثثثثثثرل      اعثثثثثثرتا    ل ثثثثثثتا . ا  ثثثثثثّرا  ثثثثثثت  ا ّ ثثثثثثمل

لثثثثث   ثثثثثت الّ ثثثثثحمل إّ ثثثثثت ل   ثثثثث   با ثثثثثت  آ ثثثثث   اآثثثثثتل إلتن  ثثثثثمل ل  ل   ثثثثث  صثثثثثت  ا   ثثثثثت   ثثثثثتل   ثثثثثت  
 .   آ   ال المن  ت  ت  ا مل ه ال الا الالعرا  لإل        ر  ت ل ا ا ين

 عمت  عد ا  مل ه؟   - 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .13 ص 3  س  الملحالاال   الملا اال  ال تحال ا ت آت     الرا  المل  س مل ل احال  ( 3) -
 .ا فملت  ال تن  آت ا ت الل ال   الرت ت     ا  ا س   ت آ   آت محاز الااتل آت ليب ( 2) -
 .    ز ال ال تن (40)مامل   (1) -



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األّول
القراءات بين المثال و 

 .الواقع
 

 
 



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

4 
 

                                                                               :توطئة
إّن ا ململبثثثثثثثثثثع  سثثثثثثثثثثت  البحثثثثثثثثثثز   المل   ثثثثثثثثثث  ا ال ثثثثثثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثثثر لّن لا ثثثثثثثثثث  حثثثثثثثثثثت        

  ثثثثثثثب    "اختتتتتتت    القتتتتتتتراءات" ل  " االختتتتتتت   "الر ا ثثثثثثثتل  ت ثثثثثثث   ثثثثثثثر    ثثثثثثث أ   ثثثثثثث    
 ثثثثال     ثثثثالا ز آ ثثثث  ل ثثثثال   ثثثث  ا ثثثثت  اسثثثث   ت  ثثثثتن الثثثثبعء ا ثثثث  ا  ثثثثمل ه  ثثثث  ال ثثثثالّا   ثثثثت  ثثثث أ 

آثثثثثثثت ( ه120ل )لاّثثثثثثث  صثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثث    ثثثثثث     مثثثثثثثت     ا ثثثثثثثت جمتحثثثثثثثر  اثثثثثث  لّقثثثثثثثت  ا  لثثثثثثثمل  ثثثثثثثتلمل ا ال آثثثثثثت ا
 ثثثثثتأ بعثثثثث   ا ثثثثثت (   3) ثثثثثتأ  ثثثثثر ات لمحثثثثثر   ثثثثثت  صثثثثثت   ا  ثثثثثال ( حثثثثثثثث373ل)ا سثثثثثت  ثثثثثت آ ثثثثث   ثثثثثت  تلثثثثث 

حثثثثثثث                  حثثثثثثثتا ال ثثثثثثث أ  ثثثثثثثر  ّ ثثثثثثثر  عثثثثثثثد م ثثثثثثثال   (1) ."قتتتتتتتراءس ةتتتتتتتا ع  تتتتتتت ة" :ا ثثثثثثث أ( ه337ل )( 2) حثثثثثثث 
 .                               لّن  ت   ال الا ال ل س   ت السّامل

   ت ال الق ار    مل  ت  ت أ إ ضتع ال الا ال  عي  ت اات       اهت    اآمل ت اهت         

 :ع ر     ا  الا ز                       

             (0                                               ) 

 تلا      اللل ا ّ مل  تلالعع    حتا  ّ    ا بمل ا ال       بحت     " ا "لّن ا عملالمل  اللل 

 :  ل   عتا (6) الل  عء الالاعضمل    مت(1) عتا              

                     (7.) 

ِضِ  " مل ا مل  
 
  عّسال حت آ   لّقمت ل     ال   آمال  ض  ا  آا مت    اهتم  ت ج  ا   ملحالا  " ا 
 ل ت   ال   آمال   آ متن ح  اّلتات  الّع ا ال المن   تع ا  ا    لنّ ع   ا  ل ن   ال المن

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 (.ه202ل )   تل ن    ش آت  تععلمحر  ت صت       الا ز ( 3) -
  (.ه337ل )يرال  ع      ال   ا ت  ح   ح ( 2) -
 .62  ص 3372السبعمل ا ال الا ال   ت جمتحر  ش  ي      ض    ا  ا عت ه   ال ( 1) -
 .   ز الاست  (360)ا امل ( 0) -
 .63 ص 3اا ال   س  الملحالاال   الملا اال ال تحال ا ت آت     ( 1) -
إلتن مل  ال ل ا  اآمل ت ا  ل  الحت      ل  ال ال حت مل  ض ان ا  آ       ال عت ا   عمل ليب   ال   : الالاعضمل( 6) -

 .آمال  ض  ا  آا مت   ال  أ  أّن اخل عمل ا آ    ض  ا  آا      امل   ت  عر    تل ا لن ال المن ياّله
 .   ز ال    (13)ا امل ( 7) - 
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 (. 3)عضتنح  

 ثثثثت الاحثثثثّ ا  لاضثثثثت   ثثثثت ل  ثثثثال ال ثثثثالا ال الثثثث      اعثثثثي ل ّ سثثثثمل    ا ثثثث أ الثثثثر مل     ثثثثر          
عمثثثثثت  اعثثثثثي  ا ثثثثثت لصثثثثث      لثثثثث   تلملأ اثثثثثب  ب ثثثثث      ثثثثثت ل تحثثثثثت  عضثثثثث ا ا  ملينثثثثثت   ثثثثث    :"ا فا  ثثثثث 

ا  ثثثثثالا ز ليب ( ه132ل )ابتتتتتن   ّتتتتت    ثثثثثت ا    ثثثثثمل آ ثثثثث   لثثثثث   ثثثثث أ  ( 2.") صثثثثث     تلحثثثثثت  
 إ اثثثثثت  الثثثثثالا  ا الثثثثث    عمثثثثثرع ع آاثثثثثر ت   اثثثثث   عثثثثثال ه " ا  ثثثثثاّل ل ثثثثث "(: ه310-ه74)آمثثثثثال 

 اثثثثثثث  لّن  الا  ثثثثثثث  ( 1.")آاثثثثثثثر لصثثثثثثثحت ات  إّهثثثثثثثت حثثثثثثث   ثثثثثثث     ا  ال ثثثثثثثالّا       ثثثثثثث ز لثثثثثثث  ا ال  ثثثثثثثتا
 . مل ا الز آت الّا  ص   ا  آ         

ثثثثثثت ( "ه316 -ه74) مثثثثثثت      ا  ثثثثثثالا ز محثثثثثثاز     ضثثثثثثمال آ ثثثثثث  ع ثثثثثثتل ا   ا  "   سثثثثثثال ا ثثثثثث   "   ا   م  
 .   محاز  ت ال الا  السبعمل(  0." ) ضمال  خم  ض إ ّ  إآت ز اخلتعء

 تآملبثثثثثثثثت   ا لآ ثثثثثثثث   الا ثثثثثثثث    ال ثثثثثثثث ا  حثثثثثثثث  آثثثثثثثثالض حثثثثثثثثت  ا   سثثثثثثثثمل آ ثثثثثثثث  الثثثثثثثثّاك ال ثثثثثثثثالمي    
   عمثثثثثثثثب ا (:"ه000ل ) أبتتتتتتتتو امتتتتتتتترو التتتتتتتت اة  ا ثثثثثثثث أ الع   ال  ثثثثثثثثت مل   الب ثثثثثثثثتن  لثثثثثثثث  

ا  ثثثثثّ   ا العال  ثثثثثمل  ثثثثثب آ ثثثثث  ا  بثثثثث  ا   ثثثثث    ثثثثثت  ثثثثثال ه ال ثثثثثالمن آ ثثثثث  ا عحثثثثث  ا ال  ثثثثثمل   
إ ا  بثثثثث  آثثثثثا     االّ حثثثثثت   ثثثثثتا آال  ثثثثثمل    عحثثثثث  ل ثثثثثمل  ّن .ا  ثثثثثال   ا صثثثثثّ  ا الّا ثثثثثب   الال ااثثثثثمل 

 (1." )ال الا ز  ّامل  مّلبعمل ا ا    ب  ت   ا    إل  ت
االّ حثثثثثت عثثثثتل الا ز إ ا  ت ثثثثث   ثثثثامل  الّ اثثثثثمل آثثثثت الاّثثثثث  صثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثث      ثثثثث ج     ثثثثتن لن 

 . فتل مل   تا  ت

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

   ا  ا  لض   2441 3اا ال   ا تل  ا ين مل لبعء عالق الالاعضمل   البتإلا مل آبر ال ت    ت يمر آ ت ص ا  ( 3) -
 .23الس   ل احال   المل جاع  ص     
 2ال  عمل   ا ين ت ا   ا مل ال  مل   الاح    ر  ا فا       بعمل       البتيب ا      ال    ر  مل ( 2) -
 .117  ص( 3312 -ه3177)
 . 04 ص  (  3373-ه3134)الر ا تل الاح امل   ال   امل آار الّاخمحال  عتضب الست الان    بعمل ار  ت    را   ( 1) - 
 . 02ا ال ع   س    ص( 0) -
 .33-34 ص 3  -  ال-ال الا ال العحال  ل   اخل  ا ت يمر اجلا      بعمل       يمر الاحال ا( 1) -
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ال ثثثثالا ال ال ثثثثح حمل ا الّ اثثثثمل آثثثثت الاثثثث  صثثثث   ا  آ  ثثثث    ثثثث    مثثثثت    ثثثث ج ا  تضثثثث مل  ثثثث        
  السثثثثثث  مل  ثثثثثثت حثثثثثثتا آاثثثثثثر لحثثثثثثب :"عثثثثثث مت ا تضثثثثثثب  ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال( ه112ل ) ثثثثثث أ الاحثثثثثثّتا ا

الثثثثثثّرات إ ا صثثثثثثّح  ال الا  ثثثثثثتن آثثثثثثت اجلمتآثثثثثثمل  لن   ا ثثثثثثتأ إ ثثثثثثرا ت ل ثثثثثث    ثثثثثثت ا  ثثثثثثال   قمثثثثثثت 
 ( 3.")ا عت  آت الّا  ص   ا  آ          ع أمث  ت  تأ  ل 

ت   ثثثثثثت ا    لّقثثثثثثت ت  تضثثثثثث مل  ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال  ال ثثثثثث   عثثثثثثد م ثثثثثثال املم ثثثثثثب ا لّقثثثثثثت ل سثثثثثث     ثثثثثثع    
   ثثثثثر ا ثثثثث ن  ثثثثثثب  إ ثثثثثت ز ا  ثثثثثمل ه  ثثثثثت  ثثثثث أ آثثثثثر  شراثثثثثثر  ملثثثثثت  اخلثثثثث  العثثثثثاليب   إلب عملثثثثث  

آثثثثثثر  ال ثثثثثثالا ال الثثثثثث   ثثثثثث  آ ثثثثثث  ا ّ ثثثثثثمل المل   ثثثثثثر  ثثثثثثت       ثثثثثثت  عمثثثثثثا    ثثثثثثت  ل  لّقثثثثثثت  ثثثثثثبع 
 ثثثثثالا ال   ل ثثثثثب البثثثثثت     الثثثثثبعء  ثثثثثتأ  أّقثثثثثت آحثثثثثال  ثثثثثالا ال     ثثثثثتأ الثثثثثبعء لّقثثثثثت ل  ثثثثثع آحثثثثثالز 

  ا فثثثثثثّب حثثثثثثتا ا  ثثثثثثمل ه   ثثثثثثر ا سملحثثثثثثال  ن البثثثثثثت    مل  ثثثثثثت  آ ثثثثثث    ثثثثثثالاآ   ع بسثثثثثث ا  ثثثثثثالا ز 
الثثثثثثثثّا  العثثثثثثثثاليب لمل   ثثثثثثثث  ال عاثثثثثثثثتل  ثثثثثثثثت الثثثثثثثثرا ب     ثثثثثثثثتن  ثثثثثثثثأ  ح   ا ثثثثثثثثعت  آ ثثثثثثثث      الا ثثثثثثثث ا 
الضثثثثثثع  مل  ثثثثثثت الثثثثثثّتات   ثثثثثثتك ا ل  سثثثثثث   الّحثثثثثث   عالا ثثثثثث ا  ثثثثثثت ل ن ا  ثثثثثثت لثثثثثث    ثثثثثث   ثثثثثث  آ ثثثثثث  

مصتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتا   ا ثثثثثثثثثثث أ    ّ حثثثثثثثثثثثت ل  إ  ت حثثثثثثثثثثثتبثثثثثثثثثثث أ ال ثثثثثثثثثثثالا ز ل  يّ مثثثثثثثثثثث  لحثثثثثثثثثثث ا ح  ا  
   ت ثثثثثثث    ثثثثثثث   ال ثثثثثثثالا ز الثثثثثثث  اثثثثثثثؤ    ثثثثثثثت ال ثثثثثثثالمن خممل  ثثثثثثثمل  ثثثثثثثت مل ه :"(ه3116ل )الرا عتتتتتتت 

ا  ثثثثثثثاله الثثثثثثث   ثثثثثثثاأ آ   ثثثثثثثت  ع ثثثثثثثتن الثثثثثثثت  اسثثثثثثثمع حثثثثثثثتا ا  ثثثثثثثمل ه  ثثثثثثثت لحثثثثثثثب ا   ثثثثثثثت  إ ا 
ا ملثثثثث هت  اجملثثثثثت ع  ل  المل ثثثثث ا ا  ثثثثث اإلت آ ثثثثث  اجل ثثثثثت  اعينثثثثث   ثثثثثت  لثثثثث  لن   ثثثثث ن حثثثثثت  ال  ثثثثث    
    ثثثثثثت آ ثثثثثث  ا ثثثثثثمل ه  ثثثثثثت   ا ثثثثثثت ا  ثثثثثث    ا ثثثثثثر  عثثثثثثإ ا آ ثثثثثث  لّن ا ثثثثثثع ال ثثثثثثالا ال  سثثثثثثارز إا 
الال ثثثثثث أ ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث    ثثثثثث     ل ّثثثثثث  ل تجحثثثثثثت    اثثثثثثع  لثثثثثث  لن حي ثثثثثث  ا صثثثثثثر    عثثثثثثء 
ثثثثثال   لثثثثث  ا  ثثثثثمل ه جمثثثثثال     ثثثثث   ثثثثثت  ثثثثثتنال ال ثثثثث    عثثثثث    عضثثثثث   الّحثثثثث   عثثثثث  ا بثثثثثز لن   

 ( 2.")  ا   ت  عض 
  حتا  ت  ت  إ ت ز اخل ه   أ ال المن   ح  الت    اأ    البتإلب  ت    ارا       ت      

  ّن ا   عّ ر حب      ن  تنال ال مل  السمت امل ال   ّس ت الملحالا    الملبراب    ال  ب 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .22  ص   ال ال تحالز  33المل     الب ا  ل  الا ال ال الم  مل  لمحر  عر يمر    ملبمل ا  ا  ( 3) -
 .17-16  ص 3334إآينتج ال المن   الب امل الاب امل        صت ق الالاعع   ا  ال ملت  العاليب    ل ( 2)-
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 :ح    أ ا ّي  بحت      عتاا حتا                    

                  (3  ) 

  عثثثثّر  ال ثثثثالا ال   اعثثثثّر  ثثثثت الملبثثثثراب ا  ملثثثثت  ا   ثثثثبحت    ّقثثثثت ل ثثثثال  اثثثث  لال ثثثث ل  صثثثث        
    ثثثثثالل  ثثثثثت ا  ثثثثث  " إل  مثثثثثع    امض ثثثثث  :" ا  آ  ثثثثث     ثثثثث   ععت جمتحثثثثثر لّن آ ثثثثث   ضثثثثث  ا  آاثثثثث   ثثثثثالل 

  "إّهثثثثثثت حثثثثثث  : إ ثثثثثثراأ  ثثثثثثاله العثثثثثث  حبثثثثثثت   ع ثثثثثثتأ    ثثثثثثت  ثثثثثثأن ال  ثثثثثث "  إل  مثثثثثث     امض ثثثثثث  :"اراثثثثثث  
إّن م  ال ثثثثثثالمن   هتثثثثثثت   ال ثثثثثث       :" ع ثثثثثثتل ا ل ّ  ّ  ثثثثثثت؟ ع ثثثثثثتأ"   ثثثثثثت إل  مثثثثثثع    ِضثثثثثث ر  "    ثثثثثثالل "ع  إل  مثثثثثث
 (    2." )شّ أ

   ثثثثثثثثر  صثثثثثثثثب ا  ثثثثثثثثال ا  عثثثثثثثثء ا  ا ثثثثثثثث  إا المل  ثثثثثثثث   تصثثثثثثثثمل إ ا  ع ّثثثثثثثثي ا  ثثثثثثثثال  ثثثثثثثثتل الق        
 ثثثثثبت  الثثثثث  ار ثثثثث   مل الثثثثث   ت ثثثثث  ش م ثثثثثت ال تن  ثثثثثمل   الملحثثثثثّر  ل مثثثثثتح    حثثثثثت   ثثثثثت  ثثثثث  ا 

 ثثثثثثثت ل ثثثثثثثالج  -(1)  لثثثثثثر جا ثثثثثثثال – ععثثثثثث  ا سملحثثثثثثثال   إا     ثثثثثثث  ل    ثثثثثث  ضثثثثثثثّر ال ثثثثثثثالمن     ثثثثثثثتن
عثثثثثث  ا  ثثثثثثر  ملثثثثثثت   حثثثثثثالاع :" ال ثثثثثثّتات إلعاثثثثثث ا ا لصثثثثثثب ال ثثثثثثالا ال   ثثثثثثز  ثثثثثثتأ ا ل ثثثثثثر   ت  ثثثثثث 

اآرتعثثثثث   ثثثثث  إلتن ثثثثثمل  اا ثثثثثمل اآرتاعثثثثثت  آ ثثثثثرات  آ ثثثثث  ل ّثثثثث   ثثثثثّك  اثثثثثّاأ  ثثثثث     ثثثثث  ا ثثثثثر      ثثثثث  ا ل ثثثثثر  
   آثثثثثثثر  ال ُبثثثثثثثتل  مثثثثثثثت تثثثثثثثر ا  ثثثثثثثّك (0) لثثثثثثث    ثثثثثثثب حثثثثثثثت  ال ثثثثثثث  ز  ثثثثثثثت ا ضثثثثثثث الا الع ثثثثثثث    را

 (1.")ال المن
 :    ر احمل  آ مت  ار     مل س  ل بت   عّر  ال الا ال  ع تأ ل   آ   ال ت        

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .   ز ال    (27)ا امل ( 3) -
 .11  ص 3  س  الملحالاال   الملا اال  ال تحال ا ت آت      ( 2) -

ل  ل  ال  ت ل  ع  جم ر  (  3323 -  3214)  لر  س  ال ل    لر جا ال  سملحالق ل تي:  Goldziher - (1  )    
  مت  ض ع ا العال  مل آ      خ ا جحال الحالا        مت الح   يمر آبر   ( 3314ل ) أ ال  أ ملت           رل   

.346 ص3الرتامل  ت  ملت  ا سملحال  ن ت   الع        
. ل  شاُلك    ت      ا تأ اض ال    ا  بب     ال    إ ا ا مل      ممل   : ضاُل   الح      اض ال : تا ض الا  ( 0) -

 .2161  ص 3لستن العال   ا ت  ا     ش  ي آبر ا  آ   ال ب    ا  ا عت ه ال تحالز    مت     ا 
.33ال ملت  آبر ال ين ال تض   ا    ال ل  بتآمل ص  ال الا ال ا   ال ا سملحال     ا  حرات  آبر( 1) -  
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(3.")   لا ا  بت  ا ا مل ه ال الا ال ح  لّن ال المن  اأ آ    بعمل ل اله"   

ال ه ع ت ثمال ؤ  ا : " مت  ت  ا  راز الّا  ص   ا  آ          ع مِل ل  م بثم آ        ا ال  المم ن  ل  ماِأ   إُن ح ت 
               . (2)"  ت  ث   ُسال  ِ ام   

  ا مل ثثثثثثثثث  الع مثثثثثثثثثت  ا  ثثثثثثثثثال  حثثثثثثثثثتا ا ثثثثثثثثثراز   عمثثثثثثثثثا    ثثثثثثثثثت  ل   لّن ا  ثثثثثثثثثاله السثثثثثثثثثبعمل     
ا  ثثثثثر  ثثثثثت ال  ينثثثثثتل العال  ثثثثثمل ا حثثثثث   ز ال الابثثثثثمل  ثثثثثت ال  ثثثثث حمل م ثثثثثتاك     ثثثثثا    ثثثثثت  ثثثثثتأ  أّقثثثثثت  
ال ثثثثثثالا ال السثثثثثثثبع ا حثثثثثث   ز    حثثثثثثثتا الثثثثثثثالل   ع ثثثثثثر آثثثثثثثت ال ثثثثثثث ا   تآملبثثثثثثت  لّن ال ثثثثثثثالّا  السثثثثثثثبعمل   

 ثثثثثثب حثثثثثثت      ا    ثثثثثثر ا  عثثثثثثر   عالاثثثثثثي م ثثثثثثال  ل    أّقثثثثثثت ل  ثثثثثث  المل ثثثثثث  ا  اثثثثثثت   ال  مثثثثثثملا   ثثثثثث  
   اعثثثثثثين ا  ثثثثثثمل ه ا ال ثثثثثثالا ال  ز  ا  ثثثثثثمل ه ا ال  ثثثثثث     ثثثثثثال  ع ثثثثثث ا   ثثثثثث   شثثثثثثّر  ال ثثثثثثالا 

                .                                                                              ات ء ا ال المن ال الج

       اثثثثثثثتجآ ا ا ال ثثثثثثثالمن  عإ ّثثثثثثث":ل ّثثثثثثث   ثثثثثثثتأ  صثثثثثثثحت   (3) آبثثثثثثثر ا   ثثثثثثثت  سثثثثثثثع   ع ثثثثثثثر     آثثثثثثثت
   ثثثثثثر      عالانضثثثثثث  .       اا ثثثثثثر ل  ثثثثثثالز الثثثثثثاّل     إ ّثثثثثث   ثثثثثثالاعمل ار ثثثثثث       امل  ثثثثثث  مل ثثثثثث  

ع ثثثثثث   ا ثثثثثثرز    لثثثثثث   ثثثثثثتن  ثثثثثث    ثثثثثثت ا ثثثثثثالع  اا ثثثثثث  آثثثثثثت  ثثثثثث   اثثثثثثأ ال  ثثثثثث  ا  ثثثثثثال  ثثثثثثتن  لثثثثثث  
   ل ثثثثثر  لامل اثثثثثت  ملاثثثثثتجع ع ثثثثث  آاثثثثثر   ثثثثث أ ا  صثثثثث   ...    ل اثثثثث   ثثثثثت ع  لثثثثث    ّثثثثث "االختتتتت   "
ا لآ ثثثثث   ثثثثثت  ا  آ  ثثثثث     ثثثثث    ع أ ال ثثثثثت لن   ثثثثثالل آ  ثثثثث  ع ف  ثثثثثت لّن    اثثثثثت يسثثثثثت    لثثثثث  لآ ثثثثث  ل ثثثثثر 

ج ا  آ مثثثثثثث  إا آ مثثثثثثث    ل ثثثثثثثر  ثثثثثثثاللل  ثثثثثثثت لسثثثثثثثتن لل ثثثثثثثاأ ا  آ ثثثثثثث    ثثثثثثث ل   ثثثثثثثين  ل  بملثثثثثثث   ثثثثثثث  
عثثثثالض آ  ثثثث  ال ثثثثالمن آ  ثثثث     ثثثث    ثثثثبع   ثثثث  ز     ثثثثر  اثثثث  آ مثثثث  ل ثثثث  ا      ثثثث أ ا  صثثثث   ا

 آ    ع ف ي ا  ّب   ضتن  ّ   تن آت    بء عع الض آ     الّ   ع تن إ ا عالغ ل الل 

 ثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
آت أ لمحر آبر ا        ا  ال مل  ا ينمل ا آ ب ال الا ال السبع  ل   آ   ا ست  ت آبر ال  ت  ال ت     ش  ي ( 3) -

.3  ص3   ه3022-2447 3   3373الع م مل     ل لباتن   
 . 320  ص3ا راز  مل ي آ     صح   البفت     ( 2) -
ح  آبر ا    ل     سع   ب  ا آ ر الا  ص   ا  آ          صت    ال    أ ا      تأ آا     أ ا  (1) -

 (.7/113) سار ار ت  لمحر"من  ّره أن يقرأ القرآن رطباً كما ةزل  ليقرأ ال  قراءس ابن أّم اب :"  ص   ا  آ        
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ليا يسثثثثثت عمت  ثثثثثالل آ ثثثثث   ثثثثثالا ن عثثثثث  اثثثثثرآّا ت  ابثثثثثمل  آا ثثثثثت     ثثثثثت  ثثثثثالل آ ثثثثث   ثثثثث     ثثثثثت حثثثثثت  
                                                                                                                                                                                                                                  (                  3").ا ثثثثثثثثثثثثثال ه عثثثثثثثثثثثثث  اثثثثثثثثثثثثثرآّا ت  ابثثثثثثثثثثثثثمل  آا  عإ ّثثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثثثت  حثثثثثثثثثثثثثر  آاثثثثثثثثثثثثثمل  حثثثثثثثثثثثثثر  ثثثثثثثثثثثثث     ّثثثثثثثثثثثثث 

 ثثثثثثثالا ال اضثثثثثثث الا ت  ا الثثثثثثثّاك ال ثثثثثثثالمي   ل  آ متؤ ثثثثثثثت لّن حثثثثثثثتا  ثثثثثثثر  ل  ا سملحثثثثثثثال  ن ا  عثثثثثثثّر  الل
ا  ثثثثثثثمل ه حثثثثثثث   عثثثثثثثر     لثثثثثثث   ا مل عثثثثثثثت  ا  ال ال ثثثثثثثالمن    ّثثثثثثث       ثثثثثثثر  ثثثثثثثالا ز  ا ثثثثثثث  آمثثثثثثثت 
ل ثثثثثالل  ثثثثث  ا  ثثثثثال    إّهثثثثثت حثثثثث  ا ثثثثثمل ه  ثثثثث  الاّثثثثثتا ا ا  ا      اامل ثثثثثب حثثثثثتا ا  ثثثثثمل ه إا 

 . ال ال المن

:" عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتا  لثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ( ه141ل)   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر عّسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثااي         " 
ل ثثثثرت  حثثثثرتك  ثثثث   عثثثثتن    لثثثث   ا ثثثثالا    ثثثث  ا ثثثثمل ه الاّثثثثتا ع ثثثث   ب   ثثثث  " ا  ثثثثمل ه:"   لثثثث 

حثثثثثثثثتا  ثثثثثثثث   خممل ثثثثثثثث  ل    احثثثثثثثثب  ل ل ثثثثثثثث  م ثثثثثثثثال   ا :ا  ثثثثثثثثمل ه آثثثثثثثثت  ال ال ثثثثثثثثالمن ل  ا ثثثثثثثثتأ
إا الثثثثثثثر  ت  ل  حثثثثثثث  ال  ثثثثثثثت مل إ  حثثثثثثث  خممل ثثثثثثث   ل   عضثثثثثثث  اثثثثثثثرآ  إا الثثثثثثثرات    عضثثثثثثث  اثثثثثثثرآ  

خممل ثثثثثث  الّا   عبعضثثثثثث  آ ثثثثثث   جن الحثثثثثثعال    عضثثثثثث    اا ثثثثثث      عضثثثثثث  ل ثثثثثث    خم ثثثثثث ص  ا 
اجلاالثثثثثثثمل     عضثثثثثثث  آ ثثثثثثث  ل ثثثثثثث     تل ثثثثثثث     ثثثثثثث   ا   اثثثثثثثاّ  آثثثثثثثت حثثثثثثثت  ا  مل عثثثثثثثتل  ع ثثثثثثث   

     ثثثثثر ا  آثثثثث ز اخل ثثثثثي إا ا   عثثثثثتااحثثثثثملمب آ ثثثثث   ال ثثثثثّز   السثثثثثم     حثثثثث   سثثثثث ق  عثثثثثد  ا
امل ثثثثثثثالق إل ثثثثثثث  حثثثثثثثت  ا  مل عثثثثثثثتل إ    ثثثثثثث    الحثثثثثثثعالا    ا رتا ثثثثثثث   إ ا  ثثثثثثث     ثثثثثثث   ا    ثثثثثثث 

آ  ثثثثثثث    ثثثثثثثر ع ثثثثثثث  ا ثثثثثثثمل ه ا  ا ثثثثثثثت  الثثثثثثثّا   مث ا ثثثثثثثمل ه    ثثثثثثثتل ال  ثثثثثثثت مل   ثثثثثثثب ا لصثثثثثثثب 
ال  ثثثثثت مل  ثثثثثث  احثثثثثثملمب آ ثثثثث  ال ثثثثثثّز   الّسثثثثثثم   عثثثثثث   ملسثثثثثت     ثثثثثثتلملتن       ثثثثثث ر تن   ثثثثثثب 

ا  " ن الحثثثثثثثعالا    ال  ثثثثثثثحت  ... حثثثثثثثملمب   ثثثثثثث رز آ ثثثثثثث  ل  ثثثثثثثتل ع ثثثثثثث حمل    ل  ثثثثثثثتل  ثثثثثثثف  مل
 عملثثثثثت ز  ثثثثثر  ن الثثثثثر  ت     ثثثثثت ز اثثثثثت   قت     ااُ ثثثثث   ثثثثث    م  ثثثثث  آثثثثثت حثثثثثت  " ثثثثثّب  ا  ا  مثثثثث ن

ا  مل عثثثثثثثتل  ن  احثثثثثثثثأحت  ا ثثثثثثثمل ه ا اثثثثثثثثالاض    ا ثثثثثثثثمل ه ا  ثثثثثثث اأ    ار سثثثثثثثثتن  مل ثثثثثثثث  
   ل  الثثثث  عثثثثث     ثثثثت ه الّ سثثثثثتن اثثثثمل    ا  ثثثثث ال   آحثثثثالات  ثثثثثامل ع ثثثثمل ّ   آ ثثثثث  اثثثثالض  ا ثثثثثر

   ا ثثثثر    ل ثثثثر  ثثثثتن   ثثثث أ ا  صثثثث   ا  آ  ثثثث     ثثثث     حثثثثالا   مل ثثثث  ل  الثثثث  ع ثثثث   ثثثثتن ت  ا ثثثث
حثثثثثتا    ثثثثث  ل   ثثثثث   اثثثثث    ثثثثثت البحثثثثثال ل   ثثثثثر ع ثثثثث  ا ثثثثثمل ه   ثثثثث    لّ ثثثثثت ا ثثثثثمل ه الاثثثثثّتا ع ثثثثث  

  (3" ). بتات ا م ان     ا     ال المن
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 . 43ص/3 عرتك ا  الان ا إآينتج ال المن   أ الرات الس  إل   ضب   امحر مش  الرات  اا ال  ( 3) -
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 : ا ّم  ال ااي إا ل الات ل ت      

  ثثثثثثمل ه آثثثثثثت  ال ال ثثثثثثالمن  ثثثثثت  ت ثثثثثث  ال  ثثثثثثت مل    الب اثثثثثثمل    الثثثثثثّا      ل ّثثثثث  اا ثثثثثث  ا -
 . لّن ل     ال المن آ    ا ت   ا ر  ت ل ل  إا م ال  آ   آ       البحال

لثثثثثثث   ا مل عثثثثثثت  ا  ال ال ثثثثثثثالمن   ّثثثثثثث   -ا ال ثثثثثثالا ال–لّن ا ثثثثثثمل ه الاثثثثثثثّتا  ثثثثثث أ ال ثثثثثثثالمن  -
حاثثثثثثتك عثثثثثثالق  ثثثثثث  ال ثثثثثثالمن         ثثثثثثر  ثثثثثثالا ز  بثثثثثث    ثثثثثثت شاّل ثثثثثث   ثثثثثثالا ز ل ثثثثثثال    ل ثثثثثثت حثثثثثثب

 ال الا ال  ع ات   بعر ا  مل ه آت  ال ال المن؟
 :الع قة بين القرآن و القراءات -1
ل ثثثثثر ل ثثثثثت ل حثثثثثت  الا  ثثثثثمل ال  ثثثثث   ثثثثثت اجلثثثثثرأ   ثثثثث  البثثثثثت       ثثثثثا    ثثثثثت اثثثثثال   ل ّثثثثث          

  لآمل ثثثثر لّقثثثثت :" ا ثثثثب حثثثثتا اجلثثثثرأ ع  ثثثثت إا قتاثثثثمل   ثثثثز ا ثثثث أ الثثثثر مل    ثثثثعبتن يمثثثثر إبتآ ثثثثب
" ال ا ثثثثثع"  " ا  ثثثثثتأ"لثثثثثت شسثثثثث   ثثثثث    ثثثثثت  السثثثثثتآمل  لثثثثث  لّقثثثثثت ا     مل ثثثثثت  اثثثثثت   الع  ثثثثثمل  ثثثثث  

 ثثثثثثثث  السثثثثثثثثمت   ال  ثثثثثثثث      ثثثثثثثث    ات ثثثثثثثثب حثثثثثثثثتا الثثثثثثثث        ثثثثثثثثمل  حثثثثثثثثالامل ل ضثثثثثثثث مل  ثثثثثثثث  الثثثثثثثث    ار
 إ  لّن ل حثثثثثتق      ثثثثث  آثثثثثت الملسثثثثث    "ا  ثثثثثتأ"ل ثثثثثر ا  ثثثثثي اجلم ثثثثثع آ ثثثثث  لّن ال ثثثثثالمن حثثثثث  . ا ع ثثثثثمل

 (2)؟" ا ع"ل  "   تأ"  ب عمل ال الا ال  حب ح  
ال ثثثثثثثثثالمن    لنّ ( :" 3741/حثثثثثثثثثث 3337ل )اثثثثثثثثثتُ الب ثثثثثثثثثاّل  الع ّ ثثثثثثثثثمل الحثثثثثثثثث   لمحثثثثثثثثثر  ثثثثثثثثثت يمثثثثثثثثثر      

ال ثثثثثثالمن ) سثثثثثثملارا  ا  لثثثثثث  آ ثثثثثث   عالاثثثثثث  حثثثثثثتات الثثثثثث      ( 1.") مل تاال ثثثثثثتن    ملثثثثثثتن ال ثثثثثثالا ال 
  ثثثثثت  ملت ثثثثث  ( ثحثثثثث730 ل)  ثثثثثثثثثثثث  ابثثثثثر  ل ّثثثثث   ثثثثثر   ثثثثثب حثثثثثتا الثثثثثّاك آثثثثثت ار ثثثثثت  الّا  ح(  ال ثثثثثالا ال

ال ثثثثثثثثثثالمن   ال ثثثثثثثثثثالا ال     ملثثثثثثثثثثتن :" الثثثثثثثثثثّت    ثثثثثثثثثثتأ ع ثثثثثثثثثث  " البرهتتتتتتتتتتان  تتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتوم القتتتتتتتتتترآن" 
   مل تاال تن عتل المن ح  ال    ا اّاأ آ   الّا  يمر ص   ا  آ           ل ب تن  

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

  الّا  ح  ش  ي يمر ل   ال ضب إ الاح    ا  اا ال ال حتن ا آ    ال المن   ر  الرات  ت يمر  ت آبر ا ( 3) -
 . 07-06 ص 2لباتن   -اجل ب    ل       

 .36إآينتج ال الا ال ال الم  مل    ا مل ا  ت ا  ال الا ال   ايتحتل ال الا   ص   ا        ملبمل ال تحالز ص( 2) -
 إشته عض   البحال  تل الا ال ا   عمل آحال ا سّم   امل   ا  تي   ا سالّال  ا آ    ال الا ال لمحر   ( 1) -

  .62 ص3 ت  يمر البّات ش  ي  عبتن يمر إبتآ ب   ملبمل ال   تل ا جحالامل ال تحالز         
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ه ل      مل ثثثثثت  ثثثثثت ا ثثثثثال   ملت ثثثثثمل ارآينثثثثثتج   ال ثثثثثالا ال حثثثثث  ا ثثثثثمل ه لل ثثثثثت  الثثثثث    ا ثثثثثت    ا  
 (. 3")           ب   ا  ت

  لسثثثثثثثثثث  ا حثثثثثثثثثثتا ل  ثثثثثثثثثثال  ثثثثثثثثثثرا ب ال ثثثثثثثثثثالمن   :"   ل اثثثثثثثثثث  اسثثثثثثثثثثملر ك  عثثثثثثثثثثر  لثثثثثثثثثث     لثثثثثثثثثث     
ال ثثثثثالا ال  ثثثثثّامل :"ل  ثثثثثاّل   ثثثثثتن    ثثثثثأنّ ( 2.")ال ثثثثثالا ال إ    ثثثثثر لن ا ثثثثث ن ا   بثثثثثت    ا مثثثثثت     ثثثثثت  

 (1")     ت     آا  ال امل آت الّا  ص   ا  آ                   ن ال الا ز 
إ ا  ع   ثثثثثت   ثثثثثتأ ل    ثثثثث   ثثثثثت ا   ثثثثثبحت     عثثثثثتا       ثثثثث ج ا  ثثثثثمل ه    مثثثثثت   مثثثثثت  

ل ّثثثثث      ثثثثثت ال  ثثثثثب  ثثثثث  ال ثثثثثالمن   ال ثثثثثالا ال  ع مثثثثثت  تجلسثثثثثر   الثثثثثال   ل  ال  مثثثثثمل   ا عثثثثثد    
لّ ثثثثت ال ثثثثّتات حيثثثثت ل ن  لثثثث  إّهثثثثت االاثثثثر ن إلمثثثث      ثثثثمل  ت  ثثثثمل   ثثثثت  ال ثثثثالمن آ ثثثث  ا  ض    حثثثث  

 .ن اجملتأ ل ت   ت  حت   م  ل  عت ا الّرات تا ا ملح  
إ     حثثثثثتا  ثثثثثت املبثثثثثّ   ثثثثثت  ثثثثث أ ل انثثثثث     ا  ثثثثثب ا ال ضثثثثث مل ع ثثثثث       ثثثثثت     ل ثثثثثت الّا  حثثثثث  

ا ثثثث أ  ثثثثأّن ال ثثثثالمن حثثثث  الثثثث    ا اثثثثّاأ آ ثثثث  الاثثثثّ  يمثثثثر صثثثث   ا  آ  ثثثث     ثثثث        ثثثث ه ا 
ا   ثثثثثب اعمل حثثثثثت ا ثثثثثمل ه لل ثثثثثت  الثثثثث    حثثثثثتا  إ ّ ل ّثثثثث    ا ثثثثث أ آثثثثثت ال ثثثثثالا ال لّقثثثثثت   ثثثثث   ثثثثثت 

ا ثثثثثثت     مثّ اعثثثثثث   ا ا  ثثثثثث  ل  ثثثثثث أ  أّقثثثثثثت  ثثثثثثّامل  ال اثثثثثثمل آثثثثثثت الاّثثثثثث  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث   ل  
لّقثثثثثت   ثثثثثث   ثثثثثثت ا    حثثثثثثتا اب ثثثثثب  لاثثثثثث  ا ال  ثثثثثثب  ثثثثثث  الثثثثث     ع مثثثثثثت  مّلحثثثثثثرات ل ثثثثثث أ ا ثثثثثثّي 

: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبحت     عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتا                       

   (0) 

   ثثثثثثثر  اعثثثثثثثي الثثثثثثثر مل    ثثثثثثثعبتن إبتآ ثثثثثثثب  ل  الّا  حثثثثثثث  ا الع  ثثثثثثثمل  ثثثثثثث  ال ثثثثثثثالمن   ال ثثثثثثثالا ال    
 :ل آملبت ال الملتل مل

 . لّن ال الا ال    حمب  ّب   متل ال المن -3
  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 . 132 ص  3ال حتن ا آ    ال المن   ر  الرات  ت يمر  ت آبر ا  الا  ح     ( 3) -
 .124ص/3ا  ر    س   ( 2) -
 .122 ص  3ال المن   اا ال  ال حتن ا آ   ( 1) -
   .   ز ار الا  (346)ا امل ( 0) -



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

12 
 

  الاثثثثثثث ع ا  ثثثثثثث      ثثثثثثثت اآملبثثثثثثثت    الم ثثثثثثثت    ثثثثثثث   لّقثثثثثثثت شثثثثثثث   ا ملثثثثثثث ا ال   ا  ثثثثثثثت     الحثثثثثثثت   -2
     ا مل ثثثثثثثر إا  تصثثثثثثث مل الملثثثثثثث ا ال إ ّ ل ّثثثثثثث     عثثثثثثثر آالضثثثثثثث   ثثثثثثثت  ا ّ لثثثثثثثمل اعثثثثثثث   ل ثثثثثثثا    اثثثثثثث اأ  ثثثثثثثت    

 (3." )مت ل ست  مل تاالات   تاالا   ت ت  عتل ا ع لقّ :"   ا  أ -الّا  ح -
 ا    ثثثثثثمل  ثثثثثثتل  عثثثثثث    ثثثثثثت ال  ثثثثثثب  ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال ا ملثثثثثث ا الز   ال ثثثثثثالمن  ّن     مثثثثثثت   ثثثثثث       

 ثثثثثت ا     ثثثثثر    ل ل ت اثثثثثز   ثثثثث ز   بثثثثث   لثثثثث    ثثثثثز ل ثثثثثتج الاّثثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث   
 . ت ا  ّ مل  ال الا ز  ت  ّ سال  ت     ّب  ت صر  آت الّا  ع       

 :ل  ل   عتا                (2 ) 

:   لثثثثثثثثثثثثثثثثث   عثثثثثثثثثثثثثثثثثتا                   (1)  ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثالا ال   

 .  ح   ت ل تل   ال المن ا المل س  آ   حت  ا ّ مل

 :  ا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث أ ا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبحت                 

               (0 ) 

"   ممل     " آ  ث      ثت الاّث  صث   ا  آ  ث     ث    ثّرأ آ ث  لّن ال ثالا ز  ثت ا    ا مل ثت  
ال الم  ثثثمل ا ا  لثثثمل  ثثثتلمل ا ال آثثثت الاّثثث  صثثث   ا  آ  ثثث     ثثث      ثثث  آ ثثث  الاثثثّتا لن عثثثإّن ال ثثثالا ال 

الاثثّ      ثثب  ثثت ل ثثالّ    مل  ثث ا ع  ثثت  ل  لن  ضثثع حت  حثث ان    ل   ر ثثمل  لمل    ثثتهت    ّقثثت إ ثثالا   اثث

:ل  لثث   عثثتا  ثث  الملسثث     ثث    ثثرا ت  صثث   ا  آ  ثث    ثث              

                       (1) 

 .   ّب  الا ز ع رل ص مل المل ا ال ع   ا  ت مل الضع  ل  ار  ت 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .31إآينتج ال الا ال ال الم  مل    ا مل ا  ت ا  ال الا ال   ايتحتل ال الا   ص   ا      ص ( 3) -
  .   ز الاين  (1-2)ا اتل ( 2) -
 .  ز ال مال  (37)ا امل ( 1) -
 .   ز ال  ت مل (24-33-32)ا اتل( 0) -
  .   ز ا حال (7)ا امل ( 1) -
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ا آ مثثثثثثثثثتن  ثثثثثثثثثت إ آاثثثثثثثثث  لّن  تا ثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثثت ال مثثثثثثثثثتن  ثثثثثثثثثر    آثثثثثثثثثت ل ثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثت  تلثثثثثثثثث   ضثثثثثثثثث  ا 
 ضثثثثثثث  ا  آاثثثثثثث    تن ا ثثثثثثثتج  لحثثثثثثثب الحثثثثثثثت  ا عثثثثثثثمل  ل   ا ثثثثثثثمل   ل    ينثثثثثثثتن  ثثثثثثثع ( ه21ل)آ ثثثثثثثتن

اثثثثثت ل ثثثثث  ا ثثثثثؤ ا   ل  ك :ال ثثثثثالا ز ع ثثثثثتأ  تا ثثثثثمل لع مثثثثثتنلحثثثثثب العالاق عثثثثثأعاع  تا ثثثثثمل ا ثثثثثمل ع   ا 
حثثثثثثت  ا ّ ثثثثثثمل  بثثثثثثب لن  مل  ثثثثثث ا ا ال ملثثثثثثت  ا ثثثثثثمل ه ال  ثثثثثث       الّا ثثثثثثت    عأ  ثثثثثثب آ مثثثثثثتن إا 
   ثثثثمل لن ل  ثثثث   إل اثثثثت  تل ثثثثح   اسثثثثف ت مثّ  الّ حثثثثت إل ثثثث   عثثثثرآت آ مثثثثتن جاثثثثر  ثثثثت  ت ثثثث     

ت ا ثثثثت ال  ثثثثت ححثثثثت   عاسثثثثف حت ا آبثثثثر ا   ثثثثت الثثثثا      ثثثثع ر  ثثثثت العثثثثتص   آبثثثثر الالمحثثثثتن  ثثثث
إ ا ا مل  ثثثثثمل  ل ثثثثثمل    جاثثثثثر  ثثثثثت  ت ثثثثث  ا  ثثثثث    ثثثثثت ال ثثثثثالمن  عثثثثثت ملب     سثثثثثتن :ا  ثثثثثت       ثثثثثتأ

 (3" ). الا  عإّهت  اأ   ستق  ع ع  ا  ل 
حثثثث    عثثثث   ثثثثت لن  مل ثثثث  الاثثثثّتا ا  ال ( ه12ل)إّن ا  ثثثثال الثثثثّت  لعثثثثاع  تا ثثثثمل  ثثثثت ال مثثثثتن   

  : ع    ثث ا  تلثثّتات  ثثتأ عثث    ا ثثي   ثثبحت      عثثتاال ثثالمن   لثث   ا  الا  ثث       

                     

        (2) 

 حثثثثثتا  ل ثثثثثب آ ثثثثث  لّن ال ثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثمل ا عثثثثثرتز ال مل  ثثثثثتل ار ثثثثث   مل  ثثثثثر  عثثثثثّرل  ثثثثثر        
ي ا   ثثثثثثثثت ل ثثثثثثثثالّ  الاّثثثثثثثث  يمثثثثثثثثر صثثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثثث     ثثثثثثثث   حبثثثثثثثثراز ا  ثثثثثثثثاله السثثثثثثثثبعمل إا لن  عّثثثثثثثث

 ثثثثثثبحت      عثثثثثثتا اخل   ثثثثثثمل آ مثثثثثثتن  ثثثثثثت آ ثثثثثثتن إا اثثثثثثع ال ثثثثثثالمن ا   ثثثثثثح   ا ر   سثثثثثثف    
 .إ  تل  إا ا   ت 

لاضثثثثثثثثثت     ل ضثثثثثثثثثع   لملأ اثثثثثثثثثب  الل ر  ل  ا سملحثثثثثثثثثال  ن ا حثثثثثثثثثتا ا  ثثثثثثثثثال  ثثثثثثثثثت   حيملم ثثثثثثثثث  الثثثثثثثثث   ثثثثثثثثث
   ثثثثثثثز فثثثثثثثّت الثثثثثثثبعء  ثثثثثثثا   لّن آ مثثثثثثثتن  ثثثثثثثت آ ثثثثثثثتن  ضثثثثثثث  ا  آاثثثثثثث  ل ا   ثثثثثثثت   ا  حثثثثثثثتا      

ل ملثثثثت ا     ا ا ثثثثع الحثثثث   ال ثثثثرج:"   لثثثثر جا ثثثثال  ا حثثثثتا  ثثثثتأ العمثثثثب     ثثثثر الثثثثّاك ال ثثثثالمي 
 ( 1.")المل   ر الع ر  ل ّاك ال المي إ ّ ا مل ت ال إل   ملار       حيالج ا  ب إا 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 . 332 ص (ه212ل )صح   البفت   لإل ت  ا تعرت ليب آبر ا  يمر  ت إبتآ ب البفت   ( 3) -
 .    ز عّ   (01)ا امل ( 2) -
 .1   بعمل الع     حت ع اخل    ص( 3300) 3ال ت    ا تاح  ار    مل    لر جا ال  الامل آ    ست آبر ( 1) -
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ا ل ثثثثثّاك ت ثثثثثتن ال ثثثثثالض  اثثثثث      ثثثثثر  ثثثثثالا ز الاّثثثثث   ثثثثثت ا  ثثثثث   ثثثثثت   لثثثثث  لّن ا  ثثثثثح  الع مثثثثثتي إّهثثثثثت
 ضتتتتتتا    ثثثثثثت  ملت ثثثثثث   البتتتتتتن كثيتتتتتترال المي  سثثثثثثملارا  آ ثثثثثث   عثثثثثثء  ثثثثثثت  تلثثثثثث  آ متؤ ثثثثثثت  ع ثثثثثث   ثثثثثثّك 

الاثثثثّتا آ ثثثث   ثثثثالا ز  ا ثثثثرز لثثثث      ثثثثر ل ا  آ مثثثثتن  ثثثثت آ ثثثثتن  ضثثثث  ا  آاثثثث  اثثثثع :" ثثثثتأ القتتتترآن
 ( 3"). مل   ا ا ال المن

لباثثثثثت    الاملثثثثث     حثثثثث   ثثثثثت   امل ب ثثثثث  الع ثثثثثب إ ّ  تلثثثثثرل ب      ولتتتتت   ي تتتتتر  حثثثثثتا  ثثثثثت اآملمثثثثثر      
 .حاتك  ت ا ّ لمل  ت اب ب  ل  

إ م   ا بثثثث  لّن ل ثثثثرا   ثثثثت  ثثثثت ا سثثثث م  :"ابتتتت  ال  تتتتاغ ابتتتت  ال  تتتت  القا تتتت ا ثثثث أ الحثثثث        
    لثثثثثث  (آ ثثثثث   ثثثثثثالا ز  ا ثثثثثثرز)خبثثثثثثتإلال   ل   ُر ملثثثثثث    سثثثثثث   مل   ثثثثثر   ثثثثثث ص ال ثثثثثثالمن ال ثثثثثثالج ثثثثثتأ 

  إّهثثثثت ا ت ثثثثب آ  ثثثث  الالابثثثثمل ا اثثثثع ا سثثثث م  آ ثثثث  ...  ثثثثع لا  ثثثثب إل اثثثثت لملثثثث عال الثثثثر اآ  آ ثثثث     ثثثث 
 ( 2.")ال الا ال ال ت ململ آت    أ ا  ص   ا  آ            الاي المل ا ال

 ملعّر  ال الا ال ال الم  مل     ل  ا  ت  ت     آ متن  ت آ تن آم     ا ملاع  جول   ي ر      
 عال ات   ت أ  ت   ل    ّ  ر ال الا ز     س   راز ا  اله السبعمل   عت   ت ا مل تأ ا  مل ه

ا ل  الا ال ال      لتال ال المن   ال ح   ح  لّن اع ال المن ا ا  ح  الع متي   ضع  ر 
ر ص   ا  آ          ا     ال رتز ع    بب لن  ملا  ال  س مل  تل  ال  ا ب آت الّا  يم

ل   ار           ال جمر ا   الا ال   حيملم  ت     اخل  الع متي ل     مل عال ع  ت ص مل المل ا ال
 .لّقت خمتل مل  عمل رال ا ّ مل

 م ح  الع متي إّ  لّن ا  الل      ال الا ال  ت   ا ال   اع ت  ل:" خير ال ين  ّيبا  أ     
ع ت    ت  مل  حأل    ال ع ا  الا هتت إا ا  الن  ا نممل    إّهت ا مل    ت اا بي آ   الال   

 (3.")لحب البرع   ا ح ا  ا الؤ ن  ت   حيّب        ع ت  لبرآ  
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .33ال الا ال ا   ال ا سملحال     ا  حرات  آبر ال ملت  آبر ال ين ال تض   ص( 3) -
 .73  ص2447 3  3ال المن   ال الا ال   ا  اله السبعمل آبر ال     يم    ع ال    ا  الس    ( 2) -
     . 62اجلاانال العتصممل ص  ال الا ال ال الم  مل  حأهتت  ل ست  ت  يّن مل ت    الرات      ا  اخل ر   مل ( 3) - 
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   ل ت  ت ا ع   البعء  عّر  ال الا ال آ   ل ّ  ا مل ه ل  اض االا  ا الّاك ال المي؟ 

 :ال ر  بين االخ    و ال عّ   -2
 . تن      ت ا الع  اا   آت     اأ ال    ا  الل   ": ابن مسعو "ا  مل ه ا   ال  -
ح   الا ز الاّتا ال المن       ت  اا ب ا  مل ه إا ":حذي ة بن اليمان"ا  مل ه ا   ال  -

 . ال ال المن  ت مل ه ال       الا ت  
ل رت  حرتك     عتن   ا تأ حتا     خممل   ل    احب  ل ل  ": ال زال "ا  مل ه ا   ال  -
 . عبعض  ارآ  آ   الّرات    عض  ارآ  إا الر  ت  ل  ح  ا مل ه ا الّا    ال  م
ح  اض الا    آر   بتل الّاك ال المي    د حتا ا      آ   ":  ول   ي ر"ا  مل ه آار  -

 .ا مل ه ال الا ال
 ( 3.) تقع   ضّر ا  ّ :ا ال  مل االخ   ت ل ّ 
  ل ّ    آ  مل    ال الا ال تا ارآ   تلضال  ز إا    ّ   إ ا   ات ا مل ه ال الا ال ع    

البعء ممت عتضب  ا مل ا الز     ا  تق   ا ت    لّن ل ب  ا ت ا مل  ل مل آت ا  ال    حتا  ت فّا 
مب الملعّر  ا ا  ا   عد    ال الا ال       حي   ت عتي اجل   مل ال    ج  ت اجلمع   ا ت  ع ر حي 

ال ر ز الملعب امل ل  ت ا      اتامل   الاآتز ا تلمل الا س مل   ا ال   ت ال تامل  ت حتا؟أ ع ملست   ا ر 
إ ا  ع اتك .  ر تر ا  الا ز   ض   ل الا ز ل ال  ل  لّن ا  الا ز      ملّم      ا  الا ز ل ال 

 ". االخ   "  ت ب    ال الا ال ا مل ا الز    حتا المل ت ب      الملعب  آا        
ع   اعّ  آت الملست   ا  الا   ال الا ال ا مل ا الز آت الّا  ص   ا  آ       "ال عّ  "ل ت     

     ا ال  ت مل    الب امل    الب تن   ال  ب أ آار الاّتا   مت اعّ  آ   المل ت ب   ا ت ا
إّن  عّر  :" الس  إل المل  اال   إا تأ ا عد ا الا   ت ا ّي  بحت     عتا   ن ا مل  ل مل  ا  أ 

 (2.")ال الا ال  االمل  عّر  ا اتل
  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 
 .337  ص 3    آمل  حته ا ص   تل   الع    يمر آ   المل ا   ش  ي آ     ال     ملبمل لباتن  ( 3) -
 .20 ص 3ار  تن ا آ    ال المن   أ الرات الس  إل   ش  ي  ع   ا   ؤ     ؤ سمل الال تلمل  ( 2) -
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 .الّت  حيّ ب لإل ته ال  ممل ال الم  مل  ت  ت   عت   ت الضو   كالموشورعتل الا ال  ال الم  مل  
  حثثثثثتا الّ  ثثثثث  الثثثثثّت  ل ثثثثثت   لآثثثثثرا  ال ثثثثثالمن  ثثثثث أ ال ثثثثثالا ال ا الثثثثثرا ب   اخلثثثثثت   إّهثثثثثت  ثثثثثبب      

  ثثثثثب  ثثثثثت   ّثثثثث   عالعملثثثثث   ملثثثثثت ا  ال ثثثثثالمن   ال ثثثثثالا ال   لصثثثثث  ت  ثثثثثت   ثثثثثمل    ثثثثث         ثثثثثثت   
ال إّهثثثثثثت  ثثثثثثبب  ا ملمثثثثثثتأ اخلثثثثثثّ  ضثثثثثثب  ت  ثثثثثثت   ثثثثثثمل ل ثثثثثثال     فثثثثثثّت الثثثثثثبعء لن لصثثثثثثب ال ثثثثثثالا 
   ال ثثثثع  حثثثثأز  سثثثث   بثثثث   ثثثثت  ":الع مثثثثتي    ثثثث  آراثثثثرز  ثثثثت ال ثثثثالا ز   ثثثثز   ثثثثتأ   لثثثثر جا ثثثثال

 مقتتتتتا ير  تتتتتتوتيةحثثثثثت  ا  مل عثثثثثتل إا    صثثثثثث مل اخلثثثثثّ  العثثثثثاليب الثثثثثثّت  ا ثثثثثّر  ح   ثثثثث  ا ال ثثثثثث   
خممل  ثثثثثمل  بعت    ثثثثثمل ه الا ثثثثثت  ا  ضثثثثث آمل عثثثثث ق حثثثثثتا ا   ثثثثثب ل  شمل   آثثثثثر    ثثثثث  الا ثثثثثت    ثثثثثب  

الثثثثثثثّت    ا  ثثثثثثثر ا  اختتتتتتت    الحركتتتتتتتات ثثثثثثثتل  ا  تلثثثثثثثمل  سثثثثثثثت   ا  ثثثثثثثت اال ال ثثثثثثث   مل ارآ  
    ثثثثثثثتا إا  مواقتتتتتتتع الاتتتتتتترا  لل لمتتتتتتتةال ملت ثثثثثثثمل العال  ثثثثثثثمل ا صثثثثثثث  مل  ثثثثثثثت حيثثثثثثثّر   إا ا ثثثثثثثمل ه 

مل ه ح  ثثثثثثثثثثب الال ثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثتلا      ا ثثثثثثثثثثمل ه ا ال ثثثثثثثثثثتل ا    إ ن عثثثثثثثثثثت  الل  تتتتتتتتتتاا ثثثثثثثثثثمل ه 
احمل ثثثثثثثث أ ا   ثثثثثثثثر ل  تلثثثثثثثث   ثثثثثثثثت ا ثثثثثثثثال ه ال ثثثثثثثثت ململ  ت ت  ثثثثثثثثت السثثثثثثثثب  ا  أ ا  حثثثثثثثثأز  ال ثثثثثثثثمل 

 (3.")ا مل ه ال الا ال ا  كٍّ   ا ت  ا  إلت  لص   
  ممل إّن الال   ال رج ح  الّت  ل   إا ا مل ه إلتن مل  ت ال الّا   ّن ال:"   تأ ا سملحالق  ال اأ 

 (  2." )ا  مل  مل  تلال   ال رج   ت ا ملم    الا    ل  ل  ال
    ت البت    العال   ت ق  حتا ا ا    ع تن اعا   عّر  ال الا ال إا إلب عمل اخلّ  العاليب     

لحثثب تل  ثثث أ  ال ثثرج   حثثثتا ا  ثثال حيمثثثب ا إل ت ثث  ل عثثثت ا     ثثر  آ ثثث  ال ثثالا ال  مثثثت لّقثثت   ثثث  ا
   ثثا    ثثت  ل  لّن ال ثثالا ال ال الم  ثثمل إّهثثت حثث   ملثثت  ا ثثمل ه ال  ينثثتل     ك ال ثثالمي  ر ثث مل الثثاّ 

 .                ص   ا  آ         ل س     ت   ت ا  لال  ل 
 ا ي  لن ل س  حت  ال الا ال السبع  ت ال    ا    ب           إّهت ح  :" طه حسينا  أ  

 (1.") الا ال   ر حت ال  ينتل
  إ ا  تن ا  ال     أ     مل ال الا ال ال الم  مل    آّرز إ  تل تل ا ال  ل ت طه حسين    أ 

ارآ  إا الا ال ا ا ست  الملت     ت  ممتع تا اعين ل ّ    لصب ل  الا ال ال الم  مل     مت ا  أ 
 ".باألحر  السبعة" ا    ت   ت  راز    أ ا  ا     

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .7 تاح  المل س  ار     ل ا    لر جا ال  ص ( 3) -
 .7لصب ال الا ال ال الم  مل       تني الملت ا     آت   ا ب    اتمن  ر    ا مر ص( 2) -
 .341   ص 3311  1ا ا    اجلتح   إل   س     بعمل عت  ق  ( 1) -
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 ثثثثثت  ت  عثثثثثت  ا  نت مل ج ملثثثثث نملثثثثثت ثثثثثت ا  ال ثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثمل  ملثثثثثت ا  ال ثثثثثالمن  ع مثثثثثت      ا  ثثثثثب     
ت  ثثثثثثمل  ملب  ثثثثثث       ب  ثثثثثث  الال ثثثثثثتلمل الال ّ ر ثثثثثث   ثثثثثث رل   ثثثثثت    لثثثثثثمل ا ثثثثثب  ال  ثثثثثثمل  ثثثثثثت ا الا ثثثثثثب الثثثثثث  

ملثثثثث  آ ثثثثث  الع سثثثثث     الثثثثثّت   ثثثثثتن ا ل أ ا  ثثثثثال ي  فثثثثثت  ا ال ثثثثثر      ثثثثثت      ال ثثثثثالج ال ثثثثثالمن 
 ثثثثثثتع      ثثثثثثع ا  ج    آ ثثثثثثت  ا  ملثثثثثثته   ا ضثثثثثث ع    ثثثثثثّب  ثثثثثثت فثثثثثثته    الالا ال الا  ثثثثثث     ال ا 

                                                     .  ّسال   ص   ال ملت مل آ   
 أبتتتتتتوإي  ل  ثثثثثثب  ": ثثثثثثتأ ل ّثثثثثث   ضثثثثثث  ا  آاثثثثثث  (ه01ل) يتتتتتت  بتتتتتتن ثابتتتتتت  آثثثثثثت   ثثثثثثر            

 أبتتتتتوآاثثثثثر    ثثثثتأ  (ه21ل)امتتتتتر بتتتتن ال  تتتتا   ملثثثثثب لحثثثثب ال مت ثثثثمل عإ ا اثثثث    (ه31ل)ب تتتتر
ا  ال ثثثثالمن    إّن ال ملثثثثب  ثثثثر ا ثثثثملحاّل اثثثث   ال مت ثثثثمل   ثثثثالّ :ل ثثثثتي ع ثثثثتأ بتتتتن ال  تتتتا امتتتتر إّن  ب تتتتر

   إيا ل   لن  ثثثثثثأ ال نلن اسثثثثثثملحاّل ال ملثثثثثثب  ثثثثثثتل الّا   ت  اإلت ع ثثثثثثتح    ثثثثثث   ثثثثثثت ال ثثثثثثالمإّي ل حثثثثثث  
جبمثثثثثثع ال ثثثثثثالمن    ثثثثثث  لعمثثثثثثال   ثثثثثث    عثثثثثثب  ثثثثثث  ت    ا ع ثثثثثث    ثثثثثث أ ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث  ؟ 

  ثثثثثال  ا  صثثثثثر   لثثثثثتل     لاثثثثث  الا عين  ثثثثثّ  اثثثثثحثثثثثتا   ا   ثثثثث   ع ثثثثث  اثثثثثاأ آمثثثثثال :آمثثثثثال ثثثثثتأ 
 .ا  ل  الّت   ل  آمال

إ ّثثثثث    ثثثثثب  ثثثثت  آت ثثثثثب    مُل مثثثثث      ثثثثثر  اثثثثث    مل ثثثثث  الثثثثث    لال ثثثثث أ ا  : ب تتتتتر أبتتتتتو  ثثثثتأ
عثثثثث  ا  لثثثثث   ّ  ثثثثث ي   ثثثثثب  بثثثثثب  ثثثثثت اجلبثثثثثتأ  ثثثثثت  .صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث    عململبّثثثثثع ال ثثثثثالمن عتاعثثثثث 
  ثثثث    ع ثثثث ن  ثثثث  ت    ا ع ثثثث    ثثثث أ ا    :  ثثثث . ثثثثتن ل  ثثثثب آ ثثثثّ  ممثثثثت ل ثثثثالي  ثثثث   ثثثثت اثثثثع ال ثثثثالمن

اثثثثثالا عين  ثثثثث   ثثثثثال  ا   أبتتتتتو ب تتتتترتأ حثثثثث    ا   ثثثثث  ع ثثثثث  اثثثثثاأ  ثثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث   ؟
ثثثثثثث     صثثثثثثر   ل ثثثثثثثّت   ثثثثثثثال  لثثثثثثث  صثثثثثثر  ليب   ثثثثثثثال    آمثثثثثثثال  عململّبعثثثثثثث  ال ثثثثثثالمن لاعثثثثثثث   ثثثثثثثت العس 

   أبتتتتت  خ زيمتتتتتة األةصتتتتتار ال افثثثثثته    صثثثثثر   الالا ثثثثثتأ  ثثثثثُ    ثثثثثرل م ثثثثثال  ثثثثث  ز المل  ثثثثثمل  ثثثثثع 

 :ل ثثثثثثثثثثثثثرحت  ثثثثثثثثثثثثثع ل ثثثثثثثثثثثثثر  اثثثثثثثثثثثثث                 

                 المل  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمل 322ا اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمل  

  ت  ثثثث    مثّ  امتتتتر ثثثث    عّثثثثت  ا   مثّ آاثثثثر  أبتتتت  ب تتتتر ثثثث   ت ثثثثمل  ثثثثالا ز  ع ت ثثثث  ال  ثثثثح  آاثثثثر 
 (3)."امر ا   ح صةآار 

  تن   مل  ت    ع رارا   ت  ت   ل    ملت مل ال المن  إّن ا  ال الّت   ّ      ل     ال ج 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

  .321  ص 3صح   البفت     ت  اع ال المن   ( 3) -
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ثثثثثتِعال  ا « :ا آ ثثثثثر الاّثثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث       ثثثثثت اثثثثث ّ   لثثثثث    لثثثثث       ِثثثثثتل  المم ِن  ع ثثثثثِإيا      س 
 . مّل ي آ    (3)«م   ت  ل نم اث ا تل    الع ر  

 ثثثثثت آ ثثثثثتن  ضثثثثث  ا     إّهثثثثثت ل ثثثثثال   ثثثثثتجلمع  ع ثثثثث     حثثثثث    ثثثثث  ال  ثثثثثح  الثثثثث  إل ب ثثثثثت آ مثثثثثتن
آاثثثثثثث   ثثثثثثثت    ثثثثثثثمل  اثثثثثثث  آمثثثثثثثال  ثثثثثثثت اخل ثثثثثثثت  ل اسثثثثثثثف ت ا ا  ثثثثثثثت    ثثثثثثثا   اخلثثثثثثثّ  العثثثثثثثاليب 

 عثثثثثت  أ اثثثثثع  ا عثثثثثال ه م ثثثثثتاك   ال ثثثثثالق  اضثثثثث   ثثثثث   ثثثثثت  ثثثثثت   ثثثثث  ل ثثثثث    ثثثثثال    ثثثثثت عع ثثثثث  آ مثثثثثتن
ال ثثثثثثالمن   عثثثثثثت   ثثثثثثت ضثثثثثث تآ     ال ثثثثثثتي  سثثثثثثف  ا ا  ثثثثثثت     عثثثثثثت   ثثثثثثت ا ثثثثثثمل ه الاثثثثثثّتا ع ثثثثثث  

 .ت الّا  ص   ا  آ           الا ال    مل ا ال آ
 ملت ثثثثثمل ال ثثثثثالمن :"  تتتتتن الستتتتت ن"ا  ملت ثثثثث  ( ه201-ه361) أبتتتتتو ابتتتتت  ا  المحا تتتتتب ا ثثثثث أ 
     ل اثثثثثثث   ثثثثثثثتن   ال ثثثثثثثت  ا   صثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثث     ثثثثثثث    ثثثثثثثتن اثثثثثثثأ ال   ملت ملثثثثثثثعإ ّثثثثثثث،ر ثثثثثثثمليل سثثثثثثث  
    ثثثثثثثتن إا   ثثثثثثثتن   إّهثثثثثثثت ل ثثثثثثثال ال ثثثثثثثّراي  اسثثثثثثثف ت  ثثثثثثثت   ثثثثثثثتن سثثثثثثث   الع    ا  ملثثثثثثثته الالّ تع

 ع  ت ال ثثثثثثثثثثثالمن     ثثثثثثثثثثث أ ا  صثثثثثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثثثثثث     ثثثثثثثثثثث   لثثثثثثثثثثث   االثثثثثثثثثثثمل ل  اق    ثثثثثثثثثثثرل ا   ثثثثثثثثثثث
 (2" ).    ت خب        اض ع  ا ت     املحال عينمع ت  ت ع    

   اللا    سملحرال   ح ت   ت آار     تل  ق  آ متن  ت آ تن  ب ب ليب   ال  ع     ا    
جار  ت  ت      سف ت ا ا  ت     ل ت ا مل    إّهت   ب  ت  تن ا ال  ح  ال  اع ت   

  ا  ر آ متن   ر ليب   ال "  :(ه140ل) ب ر الباق ة  أبوا  أ  .  ا  تل   الر اعع
  ص   ا    إّهت  تن   ر  اع   آ   ال الا ال ال ت ململ آت الاّ     ل     ا اع     ال المن

     أ اب      أ   آ            إل ت   ت ل    تل     ل تح    ح      رج ع   
ل  ب   ع  اااب      اس خ         مل   ع    ب   ب      ال ض  الا             حّ مل    أ 

 ( 1").ال ست    الح ب مل آ    ت اأن  عر
  : ح إّن   أ البت  ي اضعات ل ت  ا بت ا ا  ت  مل ال  اآملمرحت ا  ح  الع متي  
ال حتن  ال    لّن  ا ال ع الالن س  الّت  اآملمر  آ متن  ت آ تن ا  ملت مل ا  ت   ح -3

 اع ت جار  ت  ت    أ ال  ت ليب   ال  عر إ ت ز آمال  ت اخل ت   ض  ا  آا   لاع  ا  أ 
   ت ال ت   لاضت  لّن ا  ت   ال   سف ت آ متن  ت آ تن  ض ": شعبان إ مااي  الر مل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 . (14  ص6 س     صح   )    ا  البفت      س     الاستن    ا ت  ت مل( 3) -
 .12 ص3آ    ال المن   أ الرات الس  إل    ار  تن ا ( 2) -
 .310 صا  ر    س ( 1) -
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ت     ت آ    اله ا  آا   ت     اع مل ل  ح  ال   سف ت ل     ال    ع    لقّ 
 . ل  لّقت ا مل ل ا  اله ال   ّك آ   ت  راز    أ ا  ص   ا  آ         (1.") ا ر

ا  ت   ال   سف ت آ متن  ت آ تن  ض  ا  آا   ت (: "ثح3167) الزرقاة   ا  أ    
السبعمل     ت ا مل ي لّن حت  ال ح   مل  ع  ت  ا  الهال ح   تن جمم آ ت  حملم   آ   
 (2.")ال المن حبال ع  السبعمل ال   اأ آ   ت

      ح  جار  ت  ت    ض  ا  آا لّن الّت  ل اله آ    ملت مل حت  ا  ت    فك  ب -2
 .  س  التّ  اع ال المن ا آ ر ليب   ال  ض  ا  آا  ح 
    إّهت  البت     عءلّاك ال المي  مت جآ  لّن ا  ح  الع متي   ا ت يت لمل لمل   ر ا -1

. تن  ت عت  ل ّاتا آ   ال الا ال ا مل ا الز  
  ص   ا  آ          الاّ ال الا ال ال    ا الل آت  لّن ا  ت   الع مت  مل ا ملم    بّ  -0

. اله السبعمل تلملتي ا ملمت ت لأل  ملت مل      عر العالضمل ا   ز  

راز     سف مل   الع مت  تا   لنّ  إ   تل ا ل   ت ت   اال ن آ  الع مت    عء  ل تّ     
 .تلملتي ع    حملمب آ    اله  ا ر    ا  اله السبعمل

إّن ال ثثثثثالا ال الُثثثثث   ثثثثث  (:" ثحثثثثث741ل )بالمتتتتتالق أبتتتتتو محمتتتتت  المتتتتتال   المعتتتتترو   ا ثثثثث أ    
آ   ثثثثثثت  ل سثثثثثث  حثثثثثث  ا  ثثثثثثاله   ا الا عثثثثثثتل الثثثثثث   ت ثثثثثث    ثثثثثثت   آ ثثثثثث  ا سثثثثثث م      ثثثثثثت  احملتع ثثثثثثمل

مل ا  ثثثثثثث ز ل  ثثثثثثالمن    الثثثثثث   ت ثثثثثثث  إ ت مل ثثثثثثت لضثثثثثثال  ز  ت ثثثثثثثمل  عض ثثثثثث ت   ثثثثثثتن  عثثثثثثثء  بثثثثثثب العالض ثثثثثث
 ا  مل ثثثثثال آ متن ل ثثثثثالا ال الثثثثث  حيملم  ثثثثثت   ثثثثثح الضثثثثثمل   إُهثثثثثت حثثثثث  اا مل ثثثثث    مل ثثثثثت آاثثثثثر حثثثثثت  الع  

                   (1." )آ    اله  الا     ح   ت ململ آت الُا  ص   ا  آ         
اثثثثثع آ مثثثثثتن ل  ثثثثثالمن  ثثثثثتن  ت ثثثثثفت  لثثثثث  آ ثثثثث   ثثثثثاله  ا ثثثثثر  ثثثثثت ا ثثثثثال ه :"ينابتتتتتن ال ّتتتتت ا ثثثثث أ  

   ا الؤ ن  ثثثثث    ن  ثثثثثت آثثثثثرا  ثثثثثاله  ا ثثثثثرالسثثثثثبعمل    اثثثثثع ا سثثثثث م  آ ثثثثث    ثثثثثح   ا ثثثثثر   
 (0." )ا  ال   ت ا  اله السمّلمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22    ا  ح    ضب      المل       ا ص   تل ا را مل  عبتن إبتآ ب  ا  الس    ص ( 1) -
- ه3031)3 اتحب العالعتن ا آ    ال المن آبر الع    الا  تي ش  ي عؤا  لمحر ج الي   ا  ال ملت  العاليب  ( 2) -
 .303 ص 3 ال تحالز   ( 3331   
  ال   ملت  المل س  ل راي ا ال الا ال  ل   يمر ا تل    ش  ي آت أ لمحر آبر ا         آ   يمر  ع ض  ( 1) -

               .47   ص 2441 3ال مل  الع م مل    ل    ا       
 .313  ص السع  امل  ت ا  ال المن ال الج يمر  ت  ي ست  ا  ا ص  تي ل  بتآمل  رز( 0) -
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  حثتا الملضثت   ا ا  ثث اأ   ا ضث  إا     ثمل  ثثر    ثر البت ثثز  عمثت جالث  حثثت  ال ضث مل  ثثالا   
  الر ا ثتل ا جمثتأ ال ثالا ال ال الم  ثمل   ن ع ثب ع  ثت ل  اخلثال    امل ينثمل صثح حمل  ز     البح

ا ثتش ل  ل  ص أ إا  ملتن   عملث   مسث متل   شملمثب ال  ّ  املفتحت البت ز  ا  مل ا   ق لبح  
 . ل  اجلرأ

    :األحر  السبعة -1 
 ابتتتن  ععثثثت  الثثثال از    ا  ا ثثث    ا ثثثت ل  ملعثثثرّ " ا  ثثثاله السثثثبعمل" ل   ااثثثتل  ثثثراز  عثثثرّ     
أ لج    م   ثه عث  الم         آ    اب    ِ ِي ل  ال   ثم ل  « : ض  ا  آا  لّن    أ ا  ص   ا  آ           تأ اباس

  (3) «.هال   م ل   ملِ ع  بثم     ا    إِ    ملث  ا ثم  ُ      ِي ار  اِ   ا      ار  اِ مل   م ل  
ال لم ال  المم ن  آ   ث  ل ثم ل نم  إُن   يب ل  م  ب  ِإي  ":لّن    أ ا  ص   ا  آ           تأ"أبَّ "  ا  راز 

عث ال    مل  إِل  مِ  ل نم ح  انم آ   ث  آ       المعث  م  ل نم ا ثمال ل  :  المه  عث ال    مل  إِل  م  ل نم ح  انم آ     ل ُ ِ   ع أ  م  ب  ِإي ّ 
ال ه:ل ُ ِ   ع أ  م  ب  ِإي ّ  بثمع مِل ل  م  (2) ".ل نم ا ثمال ل  آ       

تتتتبتتتت  ب   ثثثثت  ثثثثراز ل أحمتتتت  و ال بَّراةتتتت ار ثثثثت    ل ثثثثال      ِاثثثثب   ثثثثتأ  ل ُن ":س  ر     ثثثثر  ا ثمال لم ا ثثثثت :ِ  م ي  م 
تنِ ثثثثب  ثثثثمل اِ م   :ال  ثثثثالممن  آ   ثثثث    المه   ثثثثتأ  ِ     ال ه   ثثثثتأ  ...ا م ثثثثبثمع مل  ل  م ثثثثُ   ث   ثثثث      ثثثثته  :   ثثثثته     ثثثثب       

ثثثثث م     لِثثثثث    ث ع ثثثثثتأ    ل  مبِثثثثثبم   ح   ثثثثث    ا مح    ثثثثت     مثثثثثمِل  ما ثثثثثمل  آ ثثثثثت ا   ِ ال محم ثثثثثمل   ل  م   محم ثثثثثمل  ِ ع ثثثثت ا     م    ث  م
الِعم    ( 1").آ ينابم    ل  م

ر م ة  لّن  البفت     ا  راز م ال   ا       و ر ب ن م    م ن ب ن ا ب   الق اِر َّ     الِمس   ا ب   الرَّح 
عم   :ا  أ امر بن ال  ا بعت  اث  مال ل       ز  ال  ال  تن ِا    تِز      ِأ  ِهش ام  بن ح ِ ين بن  ِحز امبِ 

مل م عم    الِنمِا   ت      أ  لِِ ال ا   ِِ   ع ِإ  ا ح    اث  مال   ا  صُ   ا  آ    م            ع ت م ل  آ       ال  ه    ِ   ز    م اث  م
 تم    :    م    عث    ِ انِ    الِ  ِ     مل  بم بُ     عث      ُ     ُ      ل  الم بثُ    مل  ز عث     ال ُ   ا  ص ُ   ا  آ               ع ِ رمل  ل   تِ      ا

       ِ  م      ا  آ   ُ  أ ا  ص     ت         ِ ل  ال   ثم ل  :أت     لم ال   م  ث      مل  عم  ب ِ  الُ  ز    الس    ِ تِ ح   ك  ل  ال   ثم ل  
     أ  ا  ص ُ   ا  آ    ِ      ُ     رم ل  ثمال ل  ِ   ت آ     ا  مِ   ت  ث ال لمل  ع ت م     م    نُ إِ  ع      م ت     :    م      عث        
     تن آ     الم ز ال           ل  ال   م ا اث  ت  ح      عم  ب ِ يا إِ      م     عث                ِ  م      ا  آ   ُ ا  ص   أِ         ا  إِ            ل   ِ  
  ع الل ال الا ز ال " ححت  "ل  مِ  م   إ ثمال لم ا ت :ص ُ   ا  آ    ِ      ُ   ا  أ          تأ     عث   ت    اِ نم الِ  م  ث     م   ه  ال     

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 (.2737)لمحر  سار ار ت    (3342) س    صح    (1233)البفت   صح   ( 3) -
 (.3340)  ا   س   ( 2) -
 .10/306 سار ار ت  لمحر ( 1) -



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

22 
 

ت ا   لم ال   ثم إ تأ       مث ُ " م ل  اِ  م ل      لِ ت     :"              م      ا  آ   ُ ا  ص    أ         تأ      عث   ت لم ال   م اث      مل  عم  ب ِ ِ  الُ 
ا ت  ح   نُ  إِ  م ل  اِ  م ل      لِ ت     «:  ُ        ِ  م      ا  آ   ُ ا  ص    أ         تأ      عث  ِي ل  ال   ثم  ل  ِ  الُ  ز  ا   ال  ال ِ  لل  ال  ال ع   م  آ  
 (3) «.   ام  ِ  ال  سُ    ت  ث   ا    ؤ  ال  ت ثم ه ع  ال   م ل   ملِ ع  بثم         آ   أ  اِ  م ل   من  الم ال   
ل  مثاِأ  ال  ثالمم ن  «:لّن الال ث أ صث   ا  آ  ث     ث    ثتأ  ض  ا  آا  اب  ا  بن مسعو   آت     

ال       مت    ِل  با   المه    ر   ال ه ِل  با   المه  ِ اثم  ت ف  م بثمع مِل ل  م   ( 2)«  .  ِل  با   رٍّ    م  عآ       
  مثثثثثث     ثثثثثثر ا مل ثثثثثث  الع مثثثثثثت  ا شراثثثثثثر ا   ثثثثثث    ثثثثثثت حثثثثثثت  ا  ثثثثثثاله ا مل عثثثثثثت      ثثثثثثت     

ا  ( ه333ل ) تتتتت ل التتتتت ين الستتتتتيوط ع ثثثثث    ت  ثثثثثت  اال ثثثثثر ت إا ا عثثثثثد ا    ثثثثث   ثثثثثت  اع ثثثثثت 
 : ملت   ار  تن    لح  حت  ا   اأ   ل ال ت إا ا    مل

ا شراثثثثثثرحت   حثثثثثث  إا حثثثثثثتا الثثثثثثالل  الع مثثثثثثت  لاضثثثثثثت  ا مل ثثثثثث (  ينثثثثثثتل)لّقثثثثثثت  ثثثثثثبع ل ثثثثثثتل  -أ
  حثثثثثثثتاب       ثثثثثثث      ات ثثثثثثثمل     ثثثثثثثالا   :ع ثثثثثثثتل ا لّقثثثثثثثت أبتتتتتتتو ابيتتتتتتت  هو ثعلتتتتتتتب هو األ هتتتتتتتر 

 .   ح جان    ال مت   
ر      ثثثثثثثث     ات ثثثثثثثثمل   حثثثثثثثثتاب     ثثثثثثثثع:    ثثثثثثثثتأ الثثثثثثثثبعء  ثثثثثثثث  ل ثثثثثثثثتل  ثثثثثثثثت ل اثثثثثثثثته حثثثثثثثث جان

 .ا ع للسامل العال    ل ملتن آ    الا 
    جلثثثثثث  ل ملحثثثثثث ب حثثثثثثتا :" ا   لثثثثثث  ابتتتتتتن الجتتتتتتزر لّقثثثثثثت  ثثثثثثبعمل ل  ثثثثثث  ل ملعثثثثثثّر  اع ثثثثثثت  - 

ا ثثثثراز    لع ثثثثال ع ثثثث     ل عثثثثت الا ثثثثال  ثثثثت   ثثثث       ثثثث   ثثثثامل  ثثثث  عثثثثمل  ا  آ ثثثثّ   ثثثثت   ثثثثت 
صثثثثثثثثثثثح ح ت     ثثثثثثثثثثثت حت     لن ا ثثثثثثثثثثث ن صثثثثثثثثثثث ا ت  إن  ثثثثثثثثثثثت  ا     لثثثثثثثثثثث  لّي  ملبعثثثثثثثثثثث  ال ثثثثثثثثثثثالا ال

الحثثثثثت  عثثثثثإ ا حثثثثث  اال ثثثثثع ا مل ع ثثثثثت إا  ثثثثثبعمل ل  ثثثثث   ثثثثثت ا  ثثثثثمل ه    ثثثثثال  آا ثثثثثت ضثثثثثع   ت    ا 
 أ  عثثثثثثمل ( البفثثثثثثب) ثثثثثث  (  ا ثثثثثثمل ال  مثثثثثثمل)   لثثثثثث  إّ ثثثثثثت ا ا ال ثثثثثثتل  ثثثثثث    ثثثثثثّ  ا ا عثثثثثثد   ال ثثثثثث  ز 

    (عمل  ثثثثثث  ل    ثثثثثثت   ّثثثثثث    مثثثثثثتل) ثثثثثث      ل   مل ثثثثثثّ  ا ا عثثثثثثد ع ثثثثثث   ثثثثثث  ( حيسثثثثثث )  ل  ثثثثثث 
 ل  (  ب   ا  مل  ثثثثث ا)   إّ ثثثثثت ا ا ثثثثثال ه  مل ثثثثثّ  ا ا عثثثثثد   ال ثثثثث  ز  ثثثثث (ل  ثثثثث     ا ّ ثثثثثال  عثثثثثر ل  ثثثثثمل    )

    إّ ثثثثثثثت ا( ل ثثثثثثثّر  ثثثثثثثا      ثثثثثثثا  ): ثثثثثثث   ل   مل   ثثثثثثثت( سثثثثثثث مل     ثثثثثثث مل)آ ثثثثثثث   لثثثثثثث   ثثثثثثث  
 :  ل  ا الاات ز   الا  تن   (ع  مل  ن   ا مل  ن):رج   الملأ      ثثثالمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2033)ل ال   البفت   ( 3) -
        س  ال     ت ع الب تن آت  أ اب م  ال المن  ليب  ع ال يمر  ت  الاال ال    ش  ي آبر ا   ت آبر احملست ( 2) -

  .22 ص3الرت    ا  حينال ل  بتآمل   الاحال  
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ع ثثثثثثت   ثثثثثثبعمل ل  ثثثثثث     ثثثثثثال  ا  ثثثثثثمل ه آا ثثثثثثت    لّ ثثثثثثت  ثثثثثث  ا ثثثثثثمل ه ( ل صثثثثثث     ّصثثثثثث   ) 
ع ثثثثثثتا لثثثثثث    ثثثثثثت ا  ثثثثثثمل ه ...    ار اثثثثثثت    الثثثثثثال     ارمشثثثثثثت    المل فثثثثثث     الرت  ثثثثثثيارف ثثثثثثت

     (3) ".الت  املا ع ع   ال  رت   ا عد
    ثثثثثثالمنإّن ال:" ثثثثثثتأ( ه646ل)أبتتتتتتو ال ضتتتتتت  التتتتتترا    حثثثثثث  إا حثثثثثثتا الثثثثثثالل  ار ثثثثثثت         

 ثثثثثثثال  ا مل عثثثثثثث  آثثثثثثثت  ثثثثثثثبعمل ل  ثثثثثثث  ا  أ ا ثثثثثثثمل ه ا بثثثثثثثت   ثثثثثثثت ارعثثثثثثثالا    المل ا ثثثثثثثمل   اجلمثثثثثثثع   
ا ععثثثثثثتأ    ثثثثثثت اسثثثثثثار إل ثثثثثث  الملثثثثثثت     الملأ  ثثثثثثز   ا بتل ثثثثثثمل   ا حثثثثثثت   ال ثثثثثثتي ا ثثثثثثمل ه   ثثثثثثالا  

 ثثثثثت  ثثثثث  ا تضثثثثث    ا ضثثثثثت ع   ا  ثثثثثال   ار ثثثثثات  إا ا ثثثثثت ال   ا ؤ ثثثثثز   ا ثثثثثمل      ا فتإلثثثثثث  
ا  عثثثثثث أ  ثثثثثث    ال تلثثثثثثز   ثثثثثث   ارآثثثثثثالا   الالا ثثثثثثع الااثثثثثثت ز   الا ك اخلثثثثثثت   المل ثثثثثثرج    ال تآثثثثثثب  

  الملثثثثثثثثثثثأ    السثثثثثثثثثثثت ا ال  ثثثثثثثثثثث    ار ثثثثثثثثثثثراأ ا   مثثثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثثثثأ ال    ا  ثثثثثثثثثثثاله  آ ال السثثثثثثثثثثثت ع 
إ تلثثثثثمل    ال  ثثثثثي     فثثثثث     ش  ثثثثثي    سثثثثث  ب   إ اثثثثثت    إف ثثثثثت   ا ثثثثثمل ه ال  ثثثثثتل  ثثثثثت عثثثثثمل   

 (2." )      ل 
 ثثثثث أ  تح ثثثثثمل ا  ثثثثثاله السثثثثثبعمل   اآملثثثثث ا لّقثثثثثت ابتتتتتن الجتتتتتزر    لتتتتترا   اا  ثثثثثي ار ثثثثثت         

   ال ثثثثثثثالع مل      ثثثثثثث  المل ثثثثثثث ال الثثثثثثث    ثثثثثثثالل آ ثثثثثثث   ا ثثثثثثثمل ال  مثثثثثثثمل ا ا ثثثثثثثع  سثثثثثثثمل اتهتت ال ثثثثثثث   مل 
ل  ثثثثثثال  التتتتتترا   ار ثثثثثثت   ثثثثثثتنل        ثثثثثثر   صثثثثثثت   حثثثثثثتا المل ثثثثثث    ثثثثثث ا  ا ا عثثثثثثد الرت  ب ثثثثثثمل  ثثثثثث ا   
 مثثثثثثت ل ّثثثثثث   عثثثثثثب ا  ا  ال ثثثثثث ن  ثثثثثثت ا  ثثثثثثاله الثثثثثث   ثثثثثثّك آ   ثثثثثثت   ابتتتتتتن الجتتتتتتزر    ثثثثثث      ثثثثثثت 

مم ثثثثثثثثرا  ل ثثثثثثثث  ز ا آ ثثثثثثثث  الر لثثثثثثثثمل ال ثثثثثثثث   مل   اعملثثثثثثثث  حثثثثثثثثتا ال  ثثثثثثثث    المل سثثثثثثثث   ثثثثثثثثراز ا ثثثثثثثثراز 
 ثثثثثّب ا ملع  ثثثثثتل   إا ا    ثثثثثمل    ثثثثث   مثثثثثع ا إل ت ثثثثث  ا  ثثثثثاله السثثثثثبعمل  ثثثثثت لحثثثثث  ا  ثثثثث اأ   ل ال ثثثثثت

  .ال   ال ب   تا ا راز
راز ا  ثثثثثثاله السثثثثثثبعمل    ثثثثثثر  البعثثثثثثر الحت ثثثثثثع الثثثثثثت  الع مثثثثثثت   ثثثثثثع ثثثثثث   ا ثثثثثثمل هإّن         
  لثثثثثث  اضثثثثثثعات ل ثثثثثثت  آثثثثثثّرز إ ثثثثثث تل تل   ل  ثثثثثثت صثثثثثثع  مل ال  ثثثثثثب ا  ضثثثثثث مل حثثثثثثتا الملبثثثثثثتات    ثثثثثث  

 .ا ا  ت   الع مت  مل إ بتل ل   س  حتا ا راز
 عثثثثثثد  ثثثثثث أ الاّثثثثثث  (:"ثحثثثثثث213ل)الّاحثثثثثث   ا  ثثثثثثالا  محمتتتتتت  بتتتتتتن  تتتتتتع ان ال تتتتتتو   ثثثثثثتأ        
 (1.")ا  آ          ل اأ ال المن آ    بعمل ل اله   ح ب   ا ر    عات ص   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 26 ص 3اا ال  الاحال ا ال الا ال العحال ا ت اجلا    (  3) -
 .27ا  ر    س  ص ( 2) -
 .73ال المن   ال الا ال   ا  اله السبعمل آبر ال     يم    ع ال   ص (1) -
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ملحت   الّت    ار    أ ا  :" السيوط   تأ 
 
 ( 3.")  ا فملت  آار  ل ّ   ت ا 

صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث     يمثثثثثر إّن حثثثثثت  ا  ثثثثث اأ    ا بثثثثثي آ ثثثثث   ثثثثثت  ثثثثثتن ا آ ثثثثثر الاّثثثثث      
ملحثثثثثثثثثت   ل  ا اخل  ثثثثثثثثثت  الالا ثثثثثثثثثرات     عثثثثثثثثثد ا  ثثثثثثثثثاله  

 
ا  لثثثثثثثثث  حثثثثثثثثث ب  ا ثثثثثثثثثت ا  ثثثثثثثثثت   ثثثثثثثثثت ا 

آثثثثثت    ثثثثث  حت  ا  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث      ثثثثث أ   لثثثثث   ثثثثثتن  ثثثثثتل  لسثثثثثأأ ال ثثثثثحت مل الثثثثثا ت
 ثثثثثأأ   ثثثثث أ    لّن ل ثثثثثرا   ثثثثال  ا حثثثثت ا  ثثثثثاله السثثثثثبعمل  اثثثثال   ا ضثثثثث   ل ت اثثثثز  ثثثثرل ب ل ّثثثثث   

الثثثث   حثثثثّبع     حثثثثتنا  ثثثثي   ثثثثت ا  ثثثثال ا حثثثث ب ع ثثثث لّ ثثثثت  صثثثث   ا  آ  ثثثث     ثثثث   آثثثثت  عاتحثثثثت 
   حثثثثثتا لثثثثث   إلعاثثثثثت  ع مثثثثثت  صثثثثثب  ا لملبثثثثثتا ثثثثثتا ع  ثثثثثع  آثثثثثت ا    ثثثثثمل ا  ملعثثثثثت   تل  سثثثثث مل يت لثثثثثمل

إل ثثثثثث  الع مثثثثثثت  ل  يالحيثثثثثثت   ثثثثثث   عثثثثثثت مل ع    محثثثثثثمل     ثثثثثثب  ثثثثثثت ا مل ثثثثثثر ا  ثثثثثثال  ا ثثثثثثراز  ثثثثثثتن 
عالضثثثثثمل ت الال ااثثثثثتل ا فمل  ثثثثثمل   الثثثثث      اثثثثث   ثثثثثت ار تإلثثثثثمل  تلا ااثثثثثت اا ثثثثثال إل ثثثثث   ثثثثثت جا اثثثثثمل  ع اثثثثثمل 

    ثثثثثمل لأل ثثثثثاله ا  ثثثثثال    الثثثثث  لثثثثث  ا ملمعثثثثث  ا   ثثثثثالز     ثثثثثمل ا  عثثثثثت  لالبثثثثث  لاثثثثثت ال ثثثثث  ز ا 
    .السبعمل 
 اثثثثثثثت إ ا  ثثثثثثثت    اثثثثثثثت حثثثثثثثتا ثثثثثثث أ آ ثثثثثثث  م ثثثثثثثال    ل اّ ل      ثثثثثثث  رت ثثثثثثث     ضثثثثثثث ب الالاثثثثثثثر  ثثثثثثثتا      

ا مل ثثثثت   ثثثث أ  ثثثثت ل ت  ثثثثت  لثثثث  إا  ا  ب ثثثث   ثثثث   الحف ثثثث تل الثثثث   الزم اةيتتتتةا ثثثثراز حب  ملثثثث  
 .لاينع      مل ا   ق ل بحز ل  اأ الع مت 

امتتتتتر   عثثثثث   ثثثثث  ا ت  ثثثثثمل الثثثثث    ت ثثثثثر ال     الب تتتتتار  المتتتتتامع ثثثث    ال ثثثثثت ا ا ثثثثثراز الثثثثثّت    ا  
 لاثثثثت لملين ّثثثث  ثثثثال ع ثثثث  ع مثثثثت ا ثثثثا  الاّ   ثثثثت  ال     ح تتتتينهشتتتتام بتتتتن  ضثثثث  ا  آاثثثث     بتتتتن ال  تتتتا 

 :الملتل مل  تنيا 
 .( الا )  ت  ب  مل  ا رز صحت    ا  مل ه   ع    -3
 .ا  مل ه  تن ا  الا ز    ز ال ال تن -2
أ ا  عثثثثثثثثد ا ثثثثثثثثراز آ ثثثثثثثث  ل ّثثثثثثثث  ال  ينثثثثثثثثتل العال  ثثثثثثثثمل ا ضثثثثثثثثع الثثثثثثثثالل  ا  ّ   ا  ا    ثثثثثثثثملعت      

   ثثثثثثثثثت  ثثثثثثثثثت   امتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتن ال  تتتتتتتتتا  و هشتتتتتتتتتام بتتتتتتتتتن ح تتتتتتتتتين ت ثثثثثثثثثمل الضثثثثثثثثثع    ثثثثثثثثثرل ب لّن 
  آ  ثثثثثث  لسثثثثثثت      ثثثثثث ب آ  ثثثثثث      ثثثثثث  ل امل ثثثثثثب إا  ينثثثثثثمل  ثثثثثثت  عثثثثثث ّ  ل ثثثثثثر ت ع  ثثثثثث  اثثثثثثرتك  الا 

المل ثثثثث ات    سثثثثث  ب ال ثثثثثالا ز آ ثثثثث    ثثثثثتاال ثثثثثالض  عثثثثثت  اله السثثثثثبعمل  ثثثثثتن    ثثثثثر اسمل ثثثثثعب تل ثثثثثال  
 ا  ص   ا  آ          ل ر ت    ينمل  أ   ع   آ    لستقت    إ ا ل الل    ا  مل  ت

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
  .73 صه السبعمل آبر ال     يم    ع ال ال المن   ال الا ال   ا  ال  (3) -
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ا  ثثثثثاله  مثثثثثت  حثثثثثت  السثثثثثبعمل    لثثثثث   ت ثثثثث  ينملثثثثث  ع ثثثثثتا اب ثثثثثب ال ثثثثثالض  ثثثثثت ا  ثثثثثاله  ثثثثثتل  
ل بثثثثثثب عمثثثثثثت حثثثثثث  حثثثثثثرت مل  أل ثثثثثثت  خممل  ثثثثثثمل  ثثثثثث  ح ّثثثثثث     محثثثثثثت الثثثثثثبعء حثثثثثث  الملعبثثثثثث  آ ثثثثثث  ا عثثثثثثتي ا 
  الملثثثثثثثثثأ     ا حثثثثثثثثثت  ثثثثثثثثثت    المل ثثثثثثثثثرج    ار ثثثثثثثثثراأ   ثثثثثثثثثر  حثثثثثثثثثت  ا  مل عثثثثثثثثثتل ا ارآثثثثثثثثثالا  

 ا     ا رتّ  ز    ال الا ال؟    
 الال الثثّ  ثّ ا ثثع المل  ثثت   ثث  إ  "ال رقتتان" ال  ثث  ز تلضثثال  ز إا  ثثر ّ رآ  ملثثع ملال ت  ثث    ثثملت ا لّ ثث      

صثثثثح ح ت    ضثثثثع   ت    ا الحثثثثت  ال ثثثثالا الحثثثثت  عثثثث   ثثثثر  ملبّ  ع  ثثثثت   ا ملضثثثثمل ت ال ثثثثالا ال الثثثث ا  ز 
       ثثال  آثثت ا   ثث  الملتل ثثملع  ثثرهتت  ابتتن الجتتزر  سثثملارا  ا  لثث  آ ثث  ا ثثا   الثثّت  اآملمثثر  

 :  إا ا عد ا الا   البعء ا الّ   عض ت  ملينمعسعا ع ا  اله السبعمل   ح  إن   ش  
 :أو ه ال عّ   الوار س     ورس ال رقان -1
 :المس وى الصوت  -أ

   .  إ ات    إف ت  - 
  .إ تلمل عمل    - 
 .  ال ّر    - 
 .ا    س  ب  -                         

 :المس وى الصر   - 
الا  ): حالا   الن :   ا ال تلإ راأ ا  -                            الا     حم    ُح ي ) (  ح الا     حم

        ( ي  ح  ُ                                
 ( حالا    حالا  )  ( سمل  ع ن  اسمل  ع ن:)إ راأ ا ا ال ه    -                           
 .(   الا ت  ال    (.) الالات   الالا :)    اجلمع   ارعالا     -                           
 (.ا  ن مل      ث ااأ ث اماِأ ا  ن مل  :)   ار بتل   ا ته -                           
الثثثثثثالل     ا حثثثثثثت  السثثثثثث  ز آثثثثثثت حثثثثثثت  المل ثثثثثثّ ال  حثثثثثثتا حي  اثثثثثثت إا     ثثثثثث     ثثثثثثال  ل  ثثثثثث  الملعثثثثثثرّ 

لثثثثثث   ا اثثثثثثت   عثثثثثثت   ثثثثثثأّن حثثثثثثت      ت   إن ا مل  ثثثثثثت ا   ثثثثثثا   ابتتتتتتن الجتتتتتتزر  و التتتتتترا   الثثثثثثت   م  
   ع ثثثثث  ل  ثثثثث  حيملم  ثثثثثت الال ثثثثث  الع مثثثثثتي مل ا  ثثثثثراز ا  ثثثثثاله السثثثثثبعملا عا ّثثثثثحثثثثث    مل عثثثثثتلا 

  المل ثثثثثثثرج   الملثثثثثثثأ   ع ثثثثثثث   املحثثثثثثثالز ا ا  ثثثثثثثت   الثثثثثثث    ثثثثثثثت   حيملم ثثثثثثث   تلااثثثثثثثت ز   الا  ثثثثثثثتن 
  آ  ثثثثث  لسثثثثثتن إا ا   ثثثثثت   الاآ ثثثثثت  ا  لثثثثث   ثثثثثت  عثثثثث ّ   ضثثثثث  ا  آاثثثثث   ثثثثثت آ ثثثثثتن ل  ثثثثث  ت آ مثثثثثتن
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ا  ثثثثثثث   اثثثثثثث      ا اثثثثثثث     ا ثثثثثثثرز    ا ا  ثثثثثثثح   ثثثثثثث   ث ثثثثثثثّاأ     ث اث ااأ  ع":عمثثثثثثث     لثثثثثثث  ا  ثثثثثثثال 
    ثثثثثثتل    ثثثثثثت ل  ا  عثثثثثثء ا  ثثثثثثت       ثثثثثث  ا لثثثثثث  ا الثثثثثثبعء ا  ثثثثثثال( الثثثثثثالا ) ثثثثثثتل  

آ ثثثثثث  (  ثثثثثث ا   ا مثثثثثثت)ا   ثثثثثثت   لحثثثثثثب الب ثثثثثثالز   ال  عثثثثثمل    (  ثثثثثث ا   ا ثثثثثت)ا  ثثثثث  ز ال  ثثثثثث 
ا   ثثثثثثت   ال  عثثثثثثمل ( ب   ّ ثثثثثث)  ا الحثثثثثثعالا   المل ا ثثثثثثمل ا   ثثثثثثت     ثثثثثثمل   ا رااثثثثثثمل   الحثثثثثثت  

 (3) ".ا   ت   ا راامل   الحت ( بعمل  ّ )  ملب     الب الز 
 ضثثثث  ا  آاثثثث    حيثثثثت أ  ثثثثت  ثثثث أ العمثثثثب   تتتتاناثمتتتتان بتتتتن ا  آ  ثثثث   ثثثث  الملسثثثث     ثثثثأّن    
  حثثثثثثتا   ا  آ ثثثثثثث   ثثثثثثثت جآثثثثثثث    (آ ثثثثثث   ثثثثثثثالا ز  ا ثثثثثثثرز) ك ال ثثثثثثثالمي   ثثثثثثثت   ثثثثثثث  لن ا ّ ثثثثثثر الثثثثثثثاّ الثثثثثثتّ 

 ثثثثثثب ا بثثثثثثع  ا ينثثثثثثت  مم ّثثثثثثاا  اعثثثثثثّ  آثثثثثثت  ثثثثثثر    مت ل ّثثثثثث    ااسثثثثثث   ثثثثثثراز ا  ثثثثثثاله السثثثثثثبعمل  ثثثثثثتل 
ا حملمثثثثثثثثت  البثثثثثثثثتل  الثثثثثثثثّت  ل    ال ثثثثثثثثحت مل  ضثثثثثثثث ان ا  آ ثثثثثثثث      ملثثثثثثثثت  ا     ثثثثثثثثامل  ب ّثثثثثثثث  يمثثثثثثثثر 

 آ مثثثثثتن  ثثثثثت آ ثثثثثتنلّن ل ثثثثث  ا ثثثثثؤ ا    :" اة أبتتتتتو امتتتتترو التتتتت ّ ا ثثثثث أ   صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث  
 ثثثثثاله ا ا  ثثثثثت      ثثثثثر ل بملثثثثث ا ا ثثثثثع   ثثثثث  ا   ضثثثثث  ا  آاثثثثث     ثثثثثت  ت ضثثثثثالز  ثثثثثت ال ثثثثثحت مل

 (2.")ل   ا   حمل ت
ت   ثثثثث أ ا  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث    ل ّثثثثث    اسثثثثث    ثثثثث  ت   ثثثثثت ال ثثثثثالا ال ال ت ملثثثثثمل آثثثثث:"   ا ثثثثث أ لاضثثثثثت   

إ  لثثثثثث   إل ثثثثثث       إا اثثثثثث   لن  اثثثثثثع  ثثثثثثت       اثثثثثثع  ا ثثثثثثت       ثثثثثثال ال ثثثثثثالا ز  ثثثثثثت      ثثثثثث  
 (1." )ل ت   ا   عتا   لإل   

 ثثثثا أ ال ثثثثالمن آ ثثثث   ثثثثبعمل ل ثثثثاله :" التتتترحمن بتتتتن إبتتتتراهين الم تتتترو  ابتتتت  ا ثثثث أ الثثثثر مل       
  لثثثثثثتا عإ ّثثثثثث      صثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث   آ       سثثثثثث   عثثثثثثر  عثثثثثثتز الاّثثثثثث ثثثثثثر  بثثثثثث   ثثثثثثاّك  ثثثثثثال 

 (0." ) ص   ا  آ         الك     ممت  ب  آت الّا   ت لن  ملمع ال حت مل آ    
 اثمتتتتتان بتتتتتن ا تتتتتان    ا  سثثثثثار  ال بثثثثث  لّن  الحتتتتتا   أبتتتتتو يعلتتتتت  المو تتتتتل  مثثثثثت لّن      

ل  ثثثثثثال ا    ثثثثثث   بثثثثثثع الاّثثثثثث  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث    :"  ضثثثثث  ا  آاثثثثثث   ثثثثثثتأ ا  ثثثثثثت    حثثثثثث  آ ثثثثثث  ا اثثثثث 
ال ه   ّ  ت   ته    ته  «:ا  أ     بثمع مِل ل  م  .«ِإُن ال  المم ن  ل  ماِأ  آ       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ش  ثثثثثثثثثثثي يثثثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثثثرات  اآثثثثثثثثثثثرت  ا  البحثثثثثثثثثثثتنال(ه136ل)  ثثثثثثثثثثثال السينسثثثثثثثثثثثملتي   ا  ثثثثثثثثثثثت   ل اا ثثثثثثثثثثثال   ملثثثثثثثثثثثت  ( 3) -
 .207 ص3  ( 2442-ه3021)2  ( 3331-ه3031)3ر    مل  ا
 .64ص  3ا  اله السبعمل ل  المن ل   آمال  الراي ش  ي آبر ا   مت إلّحتن  ا  ا ات ز   ( 2) -
 .61ا  ر    س   ص ( 1) -
  .26 ص ( 3333-ه3033)3السبعمل آبر الالمحت ا  ال     ا  آت  ال مل    ا  اله ال الم  مل ( 0) -
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ِإُن «: ثثثثثثثث ا عحثثثثثثثث ر ا لّن   ثثثثثثثث أ ا  صثثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثثث     ثثثثثثثث    ثثثثثثثثتأ ثثثثثثثثت  ت  ع ثثثثثثثثت  ا  ثثثثثثثث    حي  
ثثثثثثته   ثثثثثثته     ثثثثثثال ه   ّ  ثثثثثثت    ثثثثثثبثمع مِل ل  م   ل ثثثثثثت " ع ثثثثثثتأ آ مثثثثثثتن  ضثثثثثث  ا  آاثثثثثث « ال  ثثثثثثالمم ن  ل  مثثثثثثاِأ  آ   ثثثثثث    

 ( 3." )  ل  ر  ع
لن ا ثثثثثثث   حثثثثثثث ر الاّثثثثثثثتا آ ثثثثثثث   لثثثثثثث   ا  ع  ثثثثثثث   ثثثثثثثت احثثثثثثث ر آ ثثثثثثث  صثثثثثثثحمل حثثثثثثثتا ا ثثثثثثثراز       

ثثثثثث  اسثثثثثثف  ل   سثثثثثث   عضثثثثثث   ضثثثثثث  ا  آاثثثثثث   اثثثثثثع ال ثثثثثثحت مل  عع متن ت آ ثثثثثث    سثثثثثث   ت ينثثثثثثمل   م 
ال ثثثثّتات  ّ حثثثث   ملت ثثثثمل ا  ثثثثت      ثثثث ا إ بثثثثتل حثثثثت  ا  ثثثثاله     ارت ثثثث ا  ا ثثثثت  ثثثث  ت   مثثثثت جآثثثث  

    ثثثثثثثثر  سثثثثثثثثت أ الثثثثثثثثبعء آثثثثثثثثت ا  ثثثثثثثثاله الثثثثثثثث    حيملم  ثثثثثثثثت الال ثثثثثثثث    البثثثثثثثثت     عثثثثثثثثء الع مثثثثثثثثت 
 يتتتتتت  بتتتتتتن اع ثثثثثت  الثثثثثث الثثثثث  حثثثثثث    جآثثثثثمل ا ا  ثثثثثثت     ثثثثث  ا ملم مل ثثثثثثت ال ثثثثثحتن    الع مثثثثثتي 
 . ض  ا  آا    ح   سفمل  ا رزأب  ب ر   أ ال  تثاب  
إّي   لع ثثثثثث    ثثثثثث  ا ملثثثثثث ل :" ابتتتتتت  التتتتتترحمن بتتتتتتن إبتتتتتتراهين الم تتتتتترو   ا ثثثثثث أ الثثثثثثر مل       

 (2")آ   ا  اله السبعمل   ح   رّ  مل  ا رز     عمل  ب  ب رأصحتن  
  حثثثثثتا الملسثثثثثتؤأ  ا  ثثثثث   ّن ا  ثثثثثت   الع مت  ثثثثثمل حثثثثث   سثثثثثفمل آثثثثثت حثثثثثت  ال ثثثثثحتن   مثثثثثت    

 ثثثثثبي   ل ثثثثثال ت إا  لثثثثث      عثثثثثء ا  ثثثثثاله     ثثثثثت لن حيملم  ثثثثثت   ثثثثثح   ا ثثثثثر  تلااثثثثثت ز   
ل بثثثثثثث  ا ثثثثثثثع ا  ثثثثثثثاله ا  اثمتتتتتتتان بتتتتتتتن ا تتتتتتتان   ثثثثثثث  ال ثثثثثثث أ لّن    لثثثثثثثتل الا  ثثثثثثثتن  ثثثثثثث    
 .  ح   ا ر

 لثثثث    عثثثثد  لثثثث  لن  ثثثثّب   ثثثثح    ثثثثال    ثثثثتن :" محمتتتت   تتتتالن محيستتتتنا ثثثث أ الثثثثر مل       
 حثثثثثثملم   آ ثثثثثث  ا ثثثثثثع ا  ثثثثثثاله السثثثثثثبعمل  ثثثثثثب ا   ثثثثثث   لّقثثثثثثت  ت ثثثثثث  ا جمم آ ثثثثثثت  حثثثثثثملم مل آ ثثثثثث  

 (1.")ا  اله السبعمل ال   ال  آ   الّا  ص   ا  آ         
عثثثثثإن  ثثثثثأأ  ثثثثثتنب آثثثثثت السثثثثثب  ا   ثثثثث    ثثثثثمل ه :"التتتتت اة  أبتتتتتو امتتتتترومل    ثثثثثتأ الع ّ ثثثثث    

اثمتتتتتتان السثثثثثثب  آاثثثثثثر ت لّن ل ثثثثث  ا ثثثثثثؤ ا  : ال ثثثثث   حثثثثثثت  ا ثثثثثثال ه الا انثثثثثثر ا ا  ثثثثثثت  ؟   ثثثثثث 
 ضثثثث  ا  آاثثثث   ثثثثت اثثثثع ال ثثثثالمن ا ا  ثثثثت      سثثثثف ت آ ثثثث  صثثثث  ز  ا ثثثثرز   م ثثثثال  بتتتتن ا تتتتان

    الا  لأل ثثثثثثثثمل    ا مل تإلثثثثثثثثت   حثثثثثثثثب بثثثثثثثث      ا  ثثثثثثثث ثثثثثثثثت ل ثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثالا    ن ا حت ممثثثثثثثثت   اا  ب
 ا  آ      ص أ ا    ت آار ا   تل   ااّلمل    ت    ا ّ مل   ب  ل  لّن حت  ا ال ه

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 . 23 ص3الاحال ا ال الا ال العحال ا ت اجلا    ( 3) -
 . 26صآبر الالمحت  ت إ الاح   ا  ال    ا  اله ال الم  مل السبعمل ( 2) -
  .313ال الج يمر  ت  ي ست  ص ت ا  ال المن ( 1) -
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  ثثثث    ثثثثتل   سثثثثم آمل   آ ثثثث  لّن ا ع ثثثثت ا   ثثثثح   ا ثثثثر آ ثثثث    ثثثث  ا ثثثثتأ اثثثث   ثثثثملمّ ت 
   ا   ثثثثث   لثثثثث   ثثثثثتل   ثثثثثت الملف ثثثثث     المل  ثثثثث   ثثثثثت     ثثثثثت   ثثثثث   إ ّ  إآثثثثثت ز ال  مثثثثثمل  ثثثثثال  

 (3.")ع الّ  ت ا ا  ت   لتل   ت ل   بململ  ا  عض ت   يت عمل  ت  عض ت
  ثثثثثثثثت  ثثثثثثثثأ   ثثثثثثثثتأ  ثثثثثثثثت ا  ثثثثثثثث اأ لن شثثثثثثثث    سثثثثثثثثفمل  ا ثثثثثثثثرز ل م ثثثثثثثثح  ا ثثثثثثثثع ل  ثثثثثثثث  إ    

المل ثثثثثثّ ال ا ار  ثثثثثثمل شثثثثثث  ا  ثثثثثثاله السثثثثثثبعمل آ ثثثثثث   ثثثثثث ه  عثثثثثثء ا   ثثثثثث  ا  ثثثثثثال  الثثثثثث    ثثثثثثت 
إ بتهتثثثثثت ا   ثثثثثح   ا ثثثثثر   حثثثثثتا   عثثثثثت   ثثثثثت  تلثثثثث   عثثثثثء الع مثثثثثت    البثثثثثت    الثثثثثّتات  ل ا  ثثثثثأّن 

ح صتتتتة ب تتتت  امتتتتر الثثثث   ت ثثثث  آاثثثثر     أبتتتت  ب تتتتر الصتتتت ي ال ثثثثحتن  الثثثث  اعثثثث  ا آ ثثثثر 
 سثثثثثث  ا  ضثثثثثث  ا  آاثثثثثث   اثمتتتتتتان بتتتتتتن ا تتتتتتان   حثثثثثث  ا ال ثثثثثثع الثثثثثثّت  اآملمثثثثثثر   بتتتتتتن ال  تتتتتتا 

   .ا  ت   لقّت  ت   ش   ا ع ا  اله
أبتتتتتت  ب تتتتتتر ا سثثثثثث  اثثثثثثع ال ثثثثثثالمن ا آ ثثثثثثر :" التتتتتت  بتتتتتتن  تتتتتتليمان العبيتتتتتت ا ثثثثثث أ الثثثثثثر مل       

ه السثثثثثثبعمل الثثثثثث   بملثثثثثث  ا العالضثثثثثثمل ا ثثثثثثملمتل  آ ثثثثثث  ا  ثثثثثثال :  عثثثثثثرز بثثثثثثتل  ثثثثثثت ل الجحثثثثثثتالصتتتتتت ي  
 (2)".ا   ز

  ل ثثثثثثت   ثثثثثثت ال ثثثثثث أ  ثثثثثثأّن ال ثثثثثثالمن  ثثثثثثتن   مل  ثثثثثثت  ا آ ثثثثثثر   ثثثثثث أ ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث   
  آ ثثثثث    صثثثثث  ز ا  ثثثثثتأ لّن ال ثثثثثالمن  ثثثثثتن   مل  ثثثثثت    ّثثثثث:" قتتتتتاة ر الز ا ثثثثث أ  آ ثثثثث  ا  ثثثثثاله السثثثثثبعمل 

  ح فثثثثثت  ع  ثثثثثت لن  حثثثثثمب ا  ثثثثثاله آ ثثثثثر   ثثثثث أ ا  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث       ت ثثثثث   ملت ملثثثثث  
 (1.")السبعمل ال   اأ آ   ت

    ثثثثت  ملثثثث   ثثثثب    حثثثثتا  ّن  ملثثثثت  الثثثث    ا آ ثثثثر الاّثثثث  صثثثث   ا  آ  ثثثث     ثثثث    ثثثثت  ا   ثثثثال 
 ب تتتتتر الصتتتتت ي  أبتتتتت ّت   ثثثثثتن ا ثثثثثالل آ  ثثثثث  ل ت ا آ ثثثثثر  ا ثثثثثر  ثثثثثا   آ ثثثثث   ثثثثثت  اعثثثثثي ا ثثثثثاله الثثثثث

 ضثثثثثث  ا  آاثثثثثث  ع ثثثثثثتا اثثثثثث  مم ثثثثثثت      ثثثثثثملمّ ت ا  سثثثثثثفمل  ا ثثثثثثرز  إ ّ ل ّثثثثثث    ثثثثثثت ال ثثثثثث أ  ثثثثثثأّن 
 ضثثثث  ا  آاثثثث   ملبثثثث  آ ثثثث   ثثثثت  بثثثث   تلعالضثثثثمل ا  ثثثث ز   يتتتت  بتتتتن ثابتتتت ال ثثثثحتن  الثثثث  اع ثثثثت 

آ ثثثثث   ثثثثثالا ز الاّثثثثث  يمثثثثثر صثثثثث   ا  آ  ثثثثث    ثثثثث      عثثثثثء ا  ثثثثثاله  ت ثثثثث    بملثثثثثمل  ثثثثثالا ز     ملت ثثثثثمل  
    بململ  ملت مل     الا ز    آا  ع   ض  ا  اثمان بن ا انت ا آ ر ا حت  ال حتن  ل ّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23    ا  ح    ضب      المل       ا ص   تل ا را مل  عبتن إبتآ ب  ص ( 3) -
 .03اع ال المن ال الج    ت     ملت مل  آ    ت    متن العب ر ص ( 2) -
 .202 ص 3ا آ    ال المن آبر الع    الا  تي    اتحب العالعتن( 1) -
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  ُ :ال ت   أ ا ّي  بحت     عتا ل   ر ّ        (3) 

  .ل  ر ت ع   يس را   ال  مل     ملت  ت ا  ال المن   ال الا ال 
ع تتتتته  "  مثثثثثمل   آا ثثثثثت عثثثثثّ  : المرحلتتتتتة األولتتتتت  -1 الثثثثثّت   ثثثثثت   ثثثثث  الع ثثثثث   العمثثثثثب   حثثثثث    ثثثثثب"   م 

ا   اعثثثثثثث ململبثثثثثثثع ال ثثثثثثثالمن    يتتتتتتت  بتتتتتتتن ثابتتتتتتت  ل ثثثثثثثال  ضثثثثثثث  ا  آاثثثثثثث   ثثثثثثث   الصتتتتتتت ي  أبتتتتتتتو ب تتتتتتتر
 .ال حتن 

 حثثثث  إا العمثثثثب اجل  ثثثثب الثثثثت   ثثثثت   ثثثث   الثثثث  " قت ر ء اة تتتته  "  عثثثثّ  آا ثثثثت   مثثثثمل:المرحلتتتتة الثاةيتتتتة -2
  ثثثث    ا  آ  ثثثث   صثثثث    ثثثث  اثثثثع ال ثثثثالا ال ا ملثثثث ا الز آثثثثت الاّثثثثآاثثثث  آ مثثثثتن  ثثثثت آ ثثثثتن  ضثثثث  ا  

  :ال  ل    ت إا ا   ت    ح   ت ن  إ بتل ا  اله السبعمل    جاع ت ا ا  ت  
 . تن  ع  ا  ح  ا ري ض  ا  آا    ثاب  ي  بن  -3
 . ا  ح  ا  ّ   ع (ه74ل) اب  ا  بن السا ب -2
 .ا  ح  الحت    ع (ه33ل)الم زوم ش ا   أب  الم يرس بن -1
 .ا  ح  ال  ا  ع (ه71ل ) لم السّ أبو اب  الرحمن  -0
 .ا  ح  الب ال   ع قيس اب  اامر بن -1

 ض  ا  آا   إ  تأ ا  ت   إل  ت اثمان بن ا ان  ت  عمل  حت  ا   ت  ال    ّ        
   تن ال حت مل ال ّتات  ل  ت ت  ل ر لمل ار    مل م تاك    ابع لع    رار اسم  آ   ال الا ال 

   ا حتا الع    ل  إا حت  ال ينت  آ مت     ملف ّ  الع مت  مل    ت  ا  تمح  ا ا  ت   
  :لح    ت  ا  ممل اجل   مل   را ت  ل  أ ا ّي  بحت     عتا اثمان بن ا انع      

                     

                        (2 ) 

إلثثثثث      ب ثثثثث ثثثثثتن إل بثثثثثمل الع ثثثثث  اضثثثثثال  ن ل بثثثثثت  ارع  ا ثثثثثمل ال ا  ثثثثثتر الا  ا  ال ثثثثثالّ لنمثثثثثمل   ع ّثثثثث ا    ثثثثث  
 الا ب عي  ا    ا   ت ب  ا ملحت  ال الا ال ا   ال مل   ح تا  رلل لأل ت آا   

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .ت مل   ز ال   (37)ا امل ( 3) -
 .   ز المل  مل (322)ا امل  (2) -
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  :   تن  ت ال حت مل ا  الن  المل ا ال  
الم يتتتتترس بتتتتتن أبتتتتت   : ضثثثثث  ا  آاثثثثث    مل مثثثثثت آ ثثثثث  اراثثثثث  ال  ثثثثث   ثثثثثا  اثمتتتتتان بتتتتتن ا تتتتتان  -3

 .(ه33ل)الم زوم   ش ا 
أبتتتتتتتت  ابتتتتتتتت  التتتتتتتترحمن  ا  آاثثثثثثثث   مل مثثثثثثثثت آ ثثثثثثثث  اراثثثثثثثث  ضثثثثثثثث  التتتتتتتت  بتتتتتتتتن أبتتتتتتتت  طالتتتتتتتتب  -2
 (.ه21ل)و اب  الرحمن بن أب  ليل  (ه63ل)أب  األ و  ال ؤل  (ه71)لم الس  
ت  ل ملثثثثثت  ا  ا   ثثثثثتز ت  الثثثثث      ا ّ ثثثثث حثثثثث   ثثثثثت  ملّثثثثث  ضثثثثث  ا  آاثثثثث    بتتتتتن كعتتتتتبأبّتتتتت -1

ابتتتت  أبتتتتو أبتتتتو هريتتتترس هو  ابتتتت  ا  بتتتتن ابتتتتاسهو   ثثثث   ل ثثثثت آاثثثث     ثثثث أ ا  صثثثث   ا  آ  ثثثث 
 . ض  ا  آا   لاع الرحمن الس لم  

هابتتت  أبتتتو هريتتترس هابتتت  ا  بتتتن اباس:ممثثثت ل ثثثت آاثثث  ضثثث  ا  آاثثث    ثثثتن   يتتت  بتتتن ثابتتت  -0
 . ض  ا  آا   لاع  ا  بن امرهأةس بن مالك

القمتتتتتة بتتتتتن قيسهاأل تتتتتو  بتتتتتن يزيتتتتت  : ل ثثثثثت آاثثثثث  ضثثثثث  ا  آاثثثثث   ابتتتتت  ا  بتتتتتن مستتتتتعو  -1
 .لم األ  عه أبو اب  الرحمن الس  ال  ع همسرو  بن 

بهح ان الرقاشتتتتتت هأبو الر تتتتتتاء  تتتتتتعي  بتتتتتتن المستتتتتتيّ :ل ثثثثثثت آاثثثثثث  أبتتتتتتو مو تتتتتت  األشتتتتتتعر  -6
 (3.)الع ار  

  ا ل  ثثثثالا ز   ضثثثثب  ت  ثثثث  ا ثثثثمل ال ا  ثثثثت   صثثثثت ل ممثثثثت يثثثثالّ  ثثثثت الملثثثثت ع   ف ثثثثال   ثثثثب  راثثثثر   
  :  جآ   ت نال الا ز  عاله  أبتن   

 :   الم ي ة -1
امتتتر بتتتن ابتتت  العزيتتتزهو  تتتليمان بتتتن يستتتارهو الزبيرهو اروس بتتتن بهو المستتتيّ ابتتتن :  ثثثب  ثثثت 

 . ي  بن أ لن هو ابن ش ا  الزهر هو اب  الرحمن بن هرمزهومعاذ بن الحارث
 :   م ة الم رمة -2
 .   ا ح مجاه  هو طاوس هوا رمة هو ابن أب  ملي ة هوابي  بن امير: ب  ت   
 :    البصرس -3

هو ليتتتتةهو ةصتتتتر بتتتتن اا تتتتنهو يحتتتت  بتتتتن يعمتتتترالقتتتتيسه و أبتتتتو العااتتتتامر بتتتتن ابتتتت  :  ثثثب  ثثثثت
 . ا ح  ابر بن الحسنهو ابن  يرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .7ص  3  الاحال ا ال الا ال العحال  31 ص 3 تل الا ال ا   عمل آحال   عض   البحال إشته:ا  ال( 3) -
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 :   ال و ة -4 
تتتالقمتتتة بتتتن قتتتيس ال   :  ثثثب  ثثثت     لم هو األ تتتو  بتتتن يزيتتت   عتتت ه وأبتتتو ابتتت  التتترحمن الس 
ميمتتتتون ه والحتتتتارث بتتتتن   عتتتت  هو  تتتتعي  بتتتتن  بيتتتتره وامتتتتر بتتتتن شتتتترحبي هو امتتتترو بتتتتنال   

 . ا ح  قيس
 :   الشام -5 
مصتتتتتحا اثمتتتتتانه و أبتتتتتو  الم يتتتتترس بتتتتتن أبتتتتت  شتتتتت ا  الم زومتتتتت   تتتتتاحب: ثثثثثب  ثثثثثت       

 .    ا ح   بن السعي ال ر اءهو خال
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 :القراءاتبين األحر  و  -1
الثثثثث  صثثثثثّا  ت ا   ثثثثث    آ ثثثثث  إّن  ثثثثثا أ ال ثثثثثالمن ال ثثثثثالج آ ثثثثث  ا  ثثثثثاله السثثثثثبعمل ا بّ اثثثثثمل  ثثثثثت  ت       

    المل   ثثثثث  اضثثثثع ال ثثثثثالا ال ال الم  ثثثثمل  ثثثث    ثثثثث  المل     ثثثثمل   المل ع   ثثثثمل ابتتتتن الجتتتتزر  و التتتتترا  
  ال  ثثثثثثثتا   إن   ا  ثثثثثثثمل الا    ا  ثثثثثثثملر أ    اراثثثثثثثتع آم  ثثثثثثثت  ا ثثثثثثث ن  تل ملثثثثثثثت     السثثثثثثثامل  

ا  ثثثثثاله ال الم  ثثثثثمل      ثثثثثع الملثثثثث ا ال ثثثثثتن حثثثثثتا ا  ثثثثث  ااثثثثثتا  ت ثثثثثت      ثثثثثمل المل   ثثثثث  إ      ثثثثثتا 
 ل   ع  م ثثثثثثثمل امل  ثثثثثثث   ثثثثثثث اج ال ثثثثثثثالا ز  ثثثثثثثت آ ثثثثثثث   ع ثثثثثثث   الحثثثثثثثت ع   إ  ثثثثثثث  ا  ل   ثثثثثثثأن":      ثثثثثثثمل

   (3.")أ ن ا ا ملعمت ت ل  ا    سمع  ت لست  
ل  مثثثثاِأ   «: ّثثثث   ثثثثتأل  صثثثث   ا  آ  ثثثث     ثثثث   آثثثثت الاّثثثث ضثثثث  ا  آاثثثث   ابتتتتن مستتتتعو  ثثثثرل ب  ثثثثت   ا  

ثثثثثرٍّ  ثثثثثر   ِل  با    ثثثثثالمه     ثثثثثبا    ثثثثثال       مثثثثثت    ِل   ثثثثثت ف  م ثثثثثالمه  ِ اثم   ثثثثثبا    ثثثثثال ه ِل   ثثثثثبثمع مِل ل  م ال  ثثثثثالمم ن  آ   ثثثثث    
 « .    م  ع
ع ثثثثت  ا  ثثثثث ز حثثثث  ا   ثثثث  الثثثث   ثثثثثاأ  " األحتتتتر ع ثثثث  ل ثثثثال م ثثثثثال  مل ثثثث  آثثثثت  القتتتتراءاتت لّ ثثثث

ال المن ل ثثثثثت ال ثثثثثالا ال ع ثثثثث      ثثثثثمل ل ا    مثثثثثتل ال ثثثثثالمن  ثثثثثع  سثثثثثبمل  ثثثثثّب   ثثثثث  لات  ثثثثث   ثثثثثت آ   ثثثثثت 
 (2.")  تلملتي ع    ا   ت ا  اله ( سبمل إا الّا )ال الّا  ل  الال از

ا لن اا ثثثثثثثال  لا سثثثثثثث    ثثثثثثثالا ز  ابتتتتتتتن مجاهتتتتتتت   ا  ثثثثثثثال :" شتتتتتتتوق   تتتتتتتياا ثثثثثثث أ الثثثثثثثر مل        
ا   ثثثثثالا ز  ملت حثثثثثت  ثثثثثت  ثثثثثالا ال احثثثثثمل ال  ثثثثثت    عثثثثثاله  ثثثثث    لثثثثث  ع ثثثثثال   ثثثثثمل تع ا اسثثثثثال لن املم ّثثثثث

مثّ ارت ثثثثثث  إا  ثثثثثثال ه  ملت حثثثثثثت  ثثثثثثت لثثثثثثّرن  ثثثثثثالا  م ثثثثثثالات  ل ت ثثثثثث ت  ةتتتتتتا عا نمثثثثثثمل    لثثثثثث  ت  ثثثثثث    
 (1.") تل   ع  ت     تل  ا ب  صت    الا ز  ا ال ز  ملمّ از

مثثثثثب آاثثثثث ؟ ع ثثثثثتأ: ثثثثثتن    مجاهتتتتت  ابتتتتتن   ثثثثثز  ثثثثثأأ   ثثثثثب :  ثثثثثت    ملثثثثثت  الحثثثثث   لا سثثثثث   العثثثثثت  حي 
 ثثثثثثت ل ثثثثثث   إا لن  عمثثثثثثب ل  سثثثثثثات ا   ثثثثثثرت  ثثثثثثت  ضثثثثثث  آ  ثثثثثث  لنّمملاثثثثثثت ل ثثثثثث     اّثثثثثثت إا ا مل ثثثثثثت  

 (0.") اله ا  الل     ت  عر ت
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 ال المن   ال الا ال   ا  اله السبعمل   آبر ال     يم          ع ال   ا  الس   ل  بتآمل   الاحال( 3) -
                                     .  331ا  ا  اجملّ ر ا  أ  ص  ال تحالز  ال بعمل         

          حأ     ر   ل ست     را      ا     تا  ا  الع    ل احال   -اا ال آ   ال الا ال( 2) -
   .33المل جاع ص        

 .333إآينتج ال الا ال ال الم  مل ص   ا     ص( 1) -
    آ   ال ب تل   ا   ت  مش  الرات ا ت آ متن التح   ش  ي إل ت  مل       عالعمل ال الا  ال بت ( 0) -

  .117ص/ 2    3331ا  اب أ         



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

34 
 

 الا ا   الثثثثثثّت  اآملمثثثثثثر   عثثثثثثء ال ثثثثثثت  ا ثثثثثثل ثثثثثث  يتتتتتتتا التتتتتت ك ور شتتتتتتوق ابتتتتتتن مجاهتتتتتت  و ت اضثثثثثثعا
  الثثثثثثت  اعملمثثثثثثر  تلر  ثثثثثثمل ا  ا آ ثثثثثث  (3)"االخ يتتتتتتار"  ثثثثثثالا ز ا عالعثثثثثث ن  ثثثثثثت    حثثثثثث   ثثثثثثا    ال ملم ّثثثثثث

 ال تتتتتتا   ال ضتتتتتتل  ابتتتتتت   ثثثثثثر آالّعثثثثثث  الثثثثثثر مل   .ا ثثثثثثا   ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال   ا  مل ثثثثثثتأ  ثثثثثث  ا  ثثثثثثاله
الثثثثثثّت   ملثثثثثثت   ال ثثثثثثت ا  ثثثثثثت  ثثثثثث   ال ات ثثثثثث   *ا ثثثثثثاله: سثثثثثثمل  ع لن  عثثثثثثاّله ا  مل ثثثثثثت   أ ّثثثثثث :"    لثثثثثث 

 (2.")جممل را  ا ا مل ت  
لن  ملت  ال ت ا  ت     الا ا     :  ا  مل ت  ا اص    ال الّا :"   ل  محم  ال رر ع   اعالّ 

 (1.")إل    الا ز  عّ ا  آا  عملاس    ؤ ت  ت ا عاله    ا ج  ت ل  ا ت ل را   آ   ت  ال ات   اّل 
  لّن   ثثثثثاأ ال ثثثثثالمن آ ثثثثث   ثثثثثبعمل ل ثثثثثاله ل  (:" ه646ل) أبتتتتتو ال ضتتتتت  التتتتترا  إل ثثثثث    مثثثثثت ل ثثثثثت 

  جا  ا آ ثثثثث  العثثثثثر   ثثثثثبعمل   ثثثثثب حثثثثثت  الحثثثثثب مل   لثثثثث    تا إّهثثثثثت  ّاثثثثث ا ال ثثثثثالا ال   آّحثثثثثال حتالاّثثثثث
  ا ملمثثثثثثع آثثثثثثر    حي ثثثثثث   ثثثثثثت ا ّ ثثثثثثمل عت ملثثثثثثت   ثثثثثثّب  ا ثثثثثثر  ثثثثثثا    ال عثثثثثثت  خبثثثثثث ه صثثثثثثت ب    ثثثثثثالّ 

تن  ثثثثثثثثتن   ا ل  ل ان ل ا   عثثثثثثثر ا نمثثثثثثثثمل ا تضثثثثثثثث   ثثثثثثثر  ا ل   إلالا ثثثثثثثت  ا ال ثثثثثثثثالا ز آ ثثثثثثث   ثثثثثثثث
 (0.")لمل حال  ا  مل ت   ت  تن  ل   ت  ت  آت ا  اله السبعمل ا ااّ 

  حثثثث  البثثثثت  ل ثثثثت     ثثثثع ال ثثثثالا ال   جاثثثثت ز آثثثثر حت   اضثثثثع  ثثثثالإلت  ا ثثثثرا  التتتترا  ا ثثثثمل   ثثثث أ 
صثثثث   ا  آ  ثثثث   آثثثثر   ال   ثثثثت آ ثثثث  ا  ثثثثاله السثثثثبعمل    حثثثثت  ا ثثثثر   اضثثثثب  ت  ثثثثراز الاّثثثث 

ثثثثثال       مثثثثثت   «:    ثثثثث   ثثثثثت ف  م ثثثثثالمه  ِ اثم   ثثثثثبا    ثثثثثال ه ِل   ثثثثثبثمع مِل ل  م ثثثثثالمه  لِ و ل  مثثثثثاِأ  ال  ثثثثثالمم ن  آ   ثثثثث     ثثثثثبا      
 «.  ِل  با   رٍّ    م  عه  ر  
 حثثثثثثثؤ   ال ثثثثثثثّتات ا ملت  ا إّهثثثثثثثت (:"ه017-ه111) م تتتتتتت  بتتتتتتتن أبتتتتتتت  طالتتتتتتتب القيستتتتتتت  ا ثثثثثثث أ  

إل ثثثثث     ثثثثثرت   ثثثثثالؤ ا   ثثثثثالا ز اجلمتآثثثثثمل   ال ااثثثثثتل   عت ملثثثثثت   ثثثثثب  ا ثثثثثر ممثثثثثت  ثثثثثالل        ثثثثثالا ز   اسثثثثث 
 (1.")ا  مل ت 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 . ّ    عد عّض  :ا ص  ت    ا  مل ت  ا  أ ا ت  ا    : ا  مل ت  ل مل( 3) -
  . ن ال     ا   ت ا اله( ا اله)الّت   ملت   ال ت ا  ر    ت   ل  ( ال   ) تن  ت ا  ال ض لن ا  أ * 
  .341ال ض     ا  ال       ل  ال بعمل ال ت  مل  ص ال الا ال ال الم  مل  ت ا     عالا   آبر ا ت   ( 2) -
 آت ه آ متن  رل المن إا م ال    ز المل  مل  يمال الا ال ال  ل  الحت ا ت  الاال ال    ا   س     الال  آ     ت ل أ ا( 1) -

  .316 ص ( ه3046)     ا ال    ال بعمل ا  ا         
  .01-02 ص 3اجلا    الاحال ا ال الا ال العحال   ت ( 0) -
     الا ضثثثثثثثمل  ملثثثثثثثت  إبتآ ثثثثثثثب  ثثثثثثث    ا  آثثثثثثثت  عثثثثثثثتي ال ثثثثثثثالا ال    ثثثثثثث   ثثثثثثثت ليب إلتلثثثثثثث  ال  سثثثثثثث  ش  ي آبثثثثثثثر ال ار ت ثثثثثثثمل( 1) -

 .344ص   ال 
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 ثثثثثثاأ  السثثثثثبعمل الثثثثثثّ  آ ثثثثثث  ا  ثثثثثثاله  ال  بثثثثثث   المل   ثثثثث  آ  ثثثثث  عثثثثثثإّن  ثثثثثا   ا  مل ثثثثثثت  اثثثثثث اجن  ثثثثث  
ا ثثثثثثثع حثثثثثثثتا     المل ع ثثثثثثثي ا ا مل ثثثثثثثت    ثثثثثثث   ثثثثثثثت ا   ثثثثثثث  الثثثثثثث  حي م ثثثثثثثت ا  ا  ال ثثثثثثثالمن   آ   ثثثثثثثت 
 :لاضت  آ   ي  ات( االخ يار)ا    

إلالا ثثثثثثثمل ا  ا  آ ثثثثثثث   سثثثثثثثمل   ا ثثثثثثثاله  ا ثثثثثثث   ثثثثثثث     ا مل ثثثثثثثت    حثثثثثثث  ا  ثثثثثثثبي  :ولالمحتتتتتتتوراأل -أ
ثثثثال ا) (   ح ثثثثالا  ) حثثثثالا    ثثثثالل  أ  عثثثثمل ل     ضثثثث  الاثثثث ن : ثثثثالا  )     ملح ثثثثت (  حم     إ ثثثثراأ الاثثثث ن  ثثثثت ا  (  حم
 حثثثثثثال  لن   ثثثثثث ن حثثثثثثت  ا   ثثثثثث  ممثثثثثثت         ا مل ثثثثثثت  ا حثثثثثثتا  ثثثثثثأنم ا ضثثثثثث   ال ثثثثثثت ا (   حثثثثثثالا  )

 .   ت  م ال   لصب ل  ا الال اامل
آ ثثثث   سثثثثمل   ال ثثثثثالا ال  ع فملثثثثت  ال ثثثثثت ا إ ت ثثثثت اأ ثثثثثت   مل ثثثثثت ا   حثثثث   :الثتتتتتاة المحتتتتور  - 

 .آا   الا    ال  آاله  ت    املبع  ا ا مل ت ا   ع   ن  ا امل    إ ت ت  ا ال الا ز
لّن ا  مل ثثثثثثت  آ ثثثثثث  احملثثثثثث   ا  أ   ثثثثثثت    ملثثثثثث    جلثثثثثث   عثثثثثثء لاثثثثثثت  ثثثثثثت  ثثثثثث أ  ثثثثثثت  ثثثثثثبي املبثثثثثث   

ا نمثثثثثمل   ا ملاثثثثثع الثثثثثبعء ا  ثثثثثال  ثثثثثت ت جمتحثثثثثر آثثثثثت    لثثثثث     حثثثثث   مل ينثثثثثمل  ملم ّثثثثثمل عالضثثثثثمل ت   ثثثثث  
عتل ثثثثثثثحت مل  ضثثثثثثث ان ا  آ ثثثثثثث     ا الّاثثثثثثثمل الّثثثثثثث  ل ت  ثثثثثثثت  ثثثثثثثراز الاّثثثثثثث  صثثثثثثث   ا  آ  ثثثثثثث     ثثثثثثث   
ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث    ثثثثثثالا ز آ العثثثثثث ا  ثثثثثثت   ا ملثثثثثثت  ا  ثثثثثثت  ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال الثثثثثث  بع حثثثثثثت  ثثثثثثت الاّثثثثثث  صثثثثثث  

                                                           . ي     الا ز أ ب ّ     الا ز  ابن مسعو   الا ز 
     ثثثثثثث      ّ  ثثثثثثث  ثثثثثثثثثثثثثث ل ثثثثثثثت حثثثثثثثؤ   ا نمثثثثثثثمل ا ملثثثثثثثت  ا   حثثثثثثث   ثثثثثثث  ف ثثثثثثثال  الاّثثثثثثث  صثثثثثثث   ا  آ  

  إن  ثثثثثتن   الك  ثثثثثت  ا  مل ثثثثثت    مل  ثثثثثت ؟ال ثثثثثالا ز  ثثثثثت  ع ثثثثثب   ثثثثثل ثثثثثتج لثثثثث      ثثثثثثثثثثآثثثثثالض  الا  ثثثثث  آ  
 ا مل ثثثثثثث ا  ثثثثثثثأن ا   ثثثثثثث ا   از   لنمثثثثثثثمل ا  آثثثثثثثت ا  مل ثثثثثثثت  ا حثثثثثثثتا   ثثثثثثثتل  ع مثثثثثثثت ا ا ملاثثثثثثثع  عثثثثثثثء 

 ؟ال الا ز
   حثثثثثعب ت  حثثثثثتا السثثثثثؤاأ   مثثثثثت ا السثثثثثال الثثثثثّت  ل   إا   ثثثثثالز ال ثثثثثالا ال إّن ار ت ثثثثثمل آ ثثثثث      

   ثثثثثثز  ل   عثثثثثثء   أ ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث    ثثثثثث    ثثثثثث   ا   هتثثثثثثت  ثثثثثثت الع ثثثثثثتأ الثثثثثثّت   ضثثثثثثع 
ا نمثثثثثمل لّن ا  ل اثثثثثمل لإل بثثثثثتع    ثثثثثرت  ثثثثثالا ال ال ثثثثثحت مل ا ال اّثثثثثمل آثثثثثت الاثثثثثّ  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث    ثثثثث   

              . الع          اأ ت  راز ا  اله السبعمل  اح  م ال املينت ج  ت 
ل ثثثثت  الا  ثثثث   ثثثثت آثثثثّرز  حثثثثتا   ثثثثت  -ال ثثثثّتات صثثثثت  ا ع مثثثثت  عثثثثر لنمثثثثمل-  ثثثثت الثثثثال از ل ثثثثت حاثثثثتك   

ا  ا  ل    ثثثثث   ثثثثثت ا   ثثثثث  الثثثثثّ  ا    ثثثثث   ثثثثثتص  ثثثثث  ا   لنمثثثثثمل ا ال ثثثثثالا ز    ثثثثثّب  ثثثثثا   املم ّثثثثث
 هتت ا  ثثثثثثثثثاله السثثثثثثثثثبعمل ا بّ اثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثثت  ت     ثثثثثثثثثت   ثثثثثثثثثت ا    ا ثثثثثثثثثت عف ثثثثثثثثثك إا  ثثثثثثثثثالا ز  ع ملثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثرّ 
ن ا إّن حثثثثثثؤ   الثثثثثثال از خممل  ثثثثثث  :" أمتتتتتتين بتتتتتتن إ ريتتتتتتس بتتتتتتن ابتتتتتت  التتتتتترحمنا  أ البت ثثثثثثز  إ ت ثثثثثثت  
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 مثّ ل ثثثثثثثت آثثثثثثثت  ثثثثثثث   م ثثثثثثثال  ثثثثثثثالا ز  شّم  ثثثثثثث    ل ان ثثثثثثث   ع ثثثثثثثتا ل ثثثثثثثت آثثثثثثثت   ثثثثثثث    ثثثثثثثالا ز  ع اثثثثثثثمل
ت ا ّبثثثثثع ا  ثثثثثت ا  ثثثثثال الثثثثث ا   ا    ّ ثثثثث...  ح ثثثثثتامل    آثثثثثت  تلثثثثثز  تل ثثثثثمل   آثثثثثت  ا ثثثثثع  ا عثثثثثل ثثثثثال 

  ع اثثثثثثت    ثثثثثثثت   ثثثثثثالا     عت ملثثثثثثت ا ثثثثثثراز  إ ت ثثثثثثمل ال ثثثثثثالا ز آ ثثثثثث  ل    ثثثثثث   ثثثثثثثت ا  ثثثثثثاله السثثثثثثبعمل
 (3.")لا  إلالا مل  رارز ا ال الا ز  اس  إل     ا    جمم ع  ت 

الا   ثثثثثثثثت ال ثثثثثثثثحت مل  ضثثثثثثثث ان ا    حثثثثثثثثتا  ثثثثثثثثت   اثثثثثثثثت  آاثثثثثثثثر ت    ماثثثثثثثثت آثثثثثثثثت     ثثثثثثثثت لنمثثثثثثثثمل ال ثثثثثثثث
تتتتلم   تتتتعبو ابتتتت  التتتترحمن آ ثثثث    التتتت  بتتتتن  مل مثثثثت آ ثثثث  اثثثثر  الثثثثّت   ثثثثتن إ ت ثثثثت  ا ال  عثثثثمل  الس 

لعبتتت  ا  بتتتن     ثثثتل  ا  ثثثال  تلاسثثثبمل أبّتتت  بتتتن كعتتتب هوابتتت  ا  بتتتن مستتتعو و أبتتت  طالتتتب ه
 ضثثثثث  ا  آثثثثثا    أبّتتتتت  بتتتتتن كعتتتتتب هو  يتتتتت  بتتتتتن ثابتتتتت   ثثثثثز تثثثثثر   مل مثثثثثت آ ثثثثث  اثثثثثر  ابتتتتتاس
 .لاع 

  ثثثث  الّحثثثثع    ّ  ثثثثت   مل ثثثث  آاثثثثر  ثثثثراز الاّثثثث    ت  إلالا ثثثث ع  ثثثثت  ملعت ثثثث  ا   ثثثثتأ آ ثثثث  ال ثثثثالا الع
ف ثثثثثثثال   ثثثثثثثب  الملثثثثثثثت ع   ثثثثثثثب ال ثثثثثثثحت مل    عبعثثثثثثثر  حترّ  آ  ثثثثثثث     ثثثثثثث   الثثثثثثثّت  ل ثثثثثثثتج  عصثثثثثثث   ا 

 : رار  ت ا  الن    ح    جآ   ت ن
 . ةا ع بن ةعين مثّ شيبة بن ةصاغ ه مثّ أبو  ع ر يزي  بن القعقاع ه: بالم ي ة

 .حمي  بن قيس األارج هو محم  بن محيصنهو اب  ا  بن كثير :كان بم ة  
  مثّ  حمتتتتزس مثّ يحتتت  بتتتن وثتتتا هو اا تتتن بتتتتن أبتتت  ال جتتتو هو  تتتليمان األامتتت  :بال و تتتة  

 .ال سا  
ابتتتتتت  ا  بتتتتتتن أبتتتتتت  إ تتتتتتحا  هو ايستتتتتت  بتتتتتتن امتتتتتتر هو أبتتتتتتو امتتتتتترو بتتتتتتن  :وكتتتتتتان بالبصتتتتتترس

  .يعقو  الحضرم  مثّ  اا ن الجح ر  مثّ الع ء
إ تتتتمااي  بتتتتن ابتتتت   ابتتتت  ا  بتتتتن اتتتتامر هو ا يتتتتة بتتتتن قتتتتيس ال  بتتتت  هو :و كتتتتان بالشتتتتام
                                                                                        .شريح ابن يزي  الحضرم  مثّ يح  بن الحارث ه   مثّ ا  بن الم ا ر

 ثثثثثث       ل ثثثثثثت حثثثثثثت  ال ثثثثثثالا ال    ثثثثثثر  ثثثثثثت  ثثثثثثت ضثثثثثث ا    ضثثثثثثع  ثثثثثثر  ا   ثثثثثثا   ا  مل ثثثثثثت     
ا  املينثثثثثثالل  ثثثثثثب  ثثثثثثت حثثثثثثّ     ّ  آ ثثثثثث  اخلثثثثثث ض ا حثثثثثثتا الع ثثثثثث  اجل  ثثثثثثب    ثثثثثثر ا مل ثثثثثثر الع مثثثثثثت 

ل   ثثثثثثالا ز    سثثثثثثمل ا    حثثثثثثال    ثثثثثث    ثثثثثث ن ال ثثثثثثالا ز صثثثثثثح حمل  ثثثثثث ج ال ثثثثثثالا ز  ثثثثثثت ال حثثثثثثت   ضثثثثثثع
 .حت  الحال    ّ حت الع مت    صا  حت ضمت ال الا ال الحت ز ال      ج ال الا ز  ت

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .71 ص ال الا ال ل    ت إ  ا    ل ال  ا مل ت  آار ال الا          الا   ا :  تلمل  ت سمل   عا ان(3) -
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:  و  العلماء     بط القراءات -1  
ا       ار    مل  ّر  ت مل الاّتا إا  ت اع م   ل ث    اث مت  بي   ل ال ت عإّن    ع الر لمل    

 ثت  ث  حثؤ    الاب اّثمل     اآملمثر آ  ث  الع مثت  ا ثملات ا  إا السثّامل الثتّ   تن ال ثالمن ا  ثر  الثالن  
   "القتتراء"الثّتات مح ث ا الالااثثمل     بث ا  ل ثرا     ملثثاّ  ات ممثت    ث ا آثثت الاّث  صث   ا  آ  ثث     ث   

ل ثثّا    ثثت  ا    ضثث ا   ثثتهت  ا  ر ثثمل ال ثثالمن   آ   ثث ل    ثث ا ا آ ثث  ال ثثالا ال   حثث  ال ثثّتات
عمثا    ثت ل ثت  ال ثالا ز   ااثمل  ل  لن اأ ثت ال ثت ا آثت  ث ف     تل ا ار  ثتن   إلالا ثمل الا ثب 

 ثثثثثثمل  آ  ثثثثثث   ملمثثثثثثت   ثثثثثثت       اعثثثثثثّ  ال ثثثثثثالا  آاثثثثثث  ا ل ثثثثثثت  رح  لن  ثثثثثثال ه اخلثثثثثث ه ع ثثثثثث    ن 
ل   ثثثت    ثثثا    ثثثت ل ثثثت ال ثثثالا ز   ااثثثمل    حثثثتا ال  ثثث  ل ثثث   ا الّ ثثثحمل   ا ثثث ن   ثثثّر ات ل :  ثثث   

ال ثثثثثثالا ز   ش م ثثثثثثت إ ّ  ّن   ثثثثثثالا ز ال تلثثثثثث  آ ثثثثثث   ثثثثثث ف   ملمثثثثثثت   ثثثثثثت     مل ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ز  ع ا ثثثثثثت 
مثّ :" ا حثتا البثت  (ثحث211ل)المتام ابتن الجتزر  اث  ا ثمل ت ا ث أ   ع تن  ا   ا ثمل تا حتع مل

 ثث ا ا الثثب     ا ملحثثال ا       ثث  ل ثث   عثثر ل ثث   آالعثث  إلب ثثتهت     ا مل  ثث  إّن ال ثثالا    ثثال ا     الّ 
ا  مل ثثال آ ثث   صثث   ثثت  صثث تهت   ع ثثتن  ثثا   ا ثثمل ت ل ثثمل  ز ا حثث     تلال ااثثمل   الر ااثثمل     ثثا  

اخلثالق    ثت  البتإلثب ا ملثب        ال   ا   لتل  ا  مل ه     ّب الضب     ا سعحت  ا  صته
ا ثالا   اعث ا ا ثال ه     ّ ا ا ا ثيّ  عبتل  ا ا ا  مل ثت مل    صات ار ا نمّ مل ت ّي  ع ت    ت تز ا  ّ 

 ااثتل      ّثا ا  ث  ا حث      الحثت     ال ثح     ال ت   أصث أ   ال الا ال   آثا ا ال  ث     الالّ 
                                                                        (3.")  حت  حت   ل  تن ع ّ لصّ 
ا ص أ ال  اآملمر آ   ت آ مت  ال الا ال ا ضب  حتا الع ث   بّ اثت  السثب   إا ابن الجزر  ل ت 
الّت   عع   إا ا  مل ت           ل          ال      اآر   امل اعملمر آ   ثت ال تلث    الالن س

ا ل فثثال ق  ا آ ث  ال ثثالا ال  الثث  عملح ثت المل ثثالا   ت  مل ثثت  الثتان الاثثت   آثثت  مثت لّقثثت  ضثثع  ثر 
ا إ ّ      اثد ل  ثت  ال الا ال ال ثح حمل   ال ثالا ال الحثتّ ز  ملسبتل   تع مل ل ل إا اخل      

ع    ت  ثالا ز ا آملمت  آ   حت  ا         اح       ال الا ز إ  ت  آ   ا ع ا سمل اتل 
الثّت    ل ثّت إ  ثت ح  اث   ث ّ     ث  اعملمثر آ ث  ال  ثتا   ال  ث ا   الاحث   آ مثت ل  الحت  عثء 

   ثثر   ثثثي حثثتا ا  ثثثال  ثثثر    ا ثثعت   ثثث  الع مثثت    ثثثالا    ثثثمل ه الال ااثثثمل  ثثثع  ثث ز الا ثثثب    اسثث  
         ب أ ال الا ز ل   ّ حت ا عملمرز لرا       ا مل ال حتا ا  مل ه آ   اخل   تل    تهت    

    ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
ال ملثثثثثثثثثثثثثثث  الع م ثثثثثثثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثثثثثثثث  ل الاحثثثثثثثثثثثثثثثال ا ال ثثثثثثثثثثثثثثثالا ال العحثثثثثثثثثثثثثثثال   ت اجلثثثثثثثثثثثثثثثا    ش  ي يمثثثثثثثثثثثثثثثر الّضثثثثثثثثثثثثثثثّبتع  ا  ( 3) -

 . 3 ص3لباتن  
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  إهّثثثثثثثت  عثثثثثثثر   لثثثثثثث  إا ا  ثثثثثثثتا   ا عملمثثثثثثثرز ا ال بثثثثثثث أ   الثثثثثثثالّ     حثثثثثثثتا ا  ثثثثثثثال حي  اثثثثثثثت إا لّن 
السثثثثثثب  الالن سثثثثثث  ا آثثثثثثر  ا   ثثثثثثتق آ ثثثثثث  آثثثثثثر  ال ثثثثثثالا ال ال ثثثثثثح حمل حثثثثثث  ا  ثثثثثثمل ه ا حثثثثثثت  

بثثثثثتل البثثثثثت  الثثثثثثّت  ا  ثثثثثتا    ع ثثثثثّب آثثثثثت   عثثثثثب  ثثثثث ّ ال لا الاملثثثثثث    ثثثثثّا ت ال ثثثثثالا ال  عثثثثثي  مل  
 ثثثثثثت  تل ثثثثثث    إن  ثثثثثثتن   اثثثثثثت  ا ال ثثثثثثحمل     جل  اثثثثثث   عثثثثثثتلّاح   ا بثثثثثثب  ثثثثثثت ا اعثثثثثثي الاحثثثثثث    اثثثثثثال ّ 

 ثثثثثر اثثثثثالعء  ثثثثثالا ز  ثثثثثتل    مثثثثثت   ثثثثثت ا   ثثثثثت    إن  ثثثثثتن ال ثثثثثالض  ا ثثثثثت المل ثثثثث ات آ ثثثثث   ال   ثثثثث 
ال ثثثثثالا ال ا  بثثثثث أ )الال ثثثثث ع ا اجلثثثثث اج   آثثثثثر  اجلثثثثث اج :"  ثثثثثرل    ثثثثثتن    وير ال  تتتتت   اثثثثثري مل ا ّ ثثثثث

 (3").إّهت ح   نممل ال    الّتات ا مل ن ا ا  أ   ا الا (   ّ حت   ا   ل  
 حثثثثتا  ثثثثثت  ثثثثثرال ا آ ثثثثثر الاّثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث    ثثثث   ثثثثثتن  عثثثثثء ال ثثثثثحت مل إ ا بعثثثثث ا 

 قثثثثثثت  ثثثثثث  املحثثثثثثت م ا إا   ثثثثثث أ ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثثالا ز  ثثثثثثتل   ثثثثثثالا هت  املعينبثثثثثث ن   اال ّ 
  ل ثثثثثت حثثثثثتا ا  ثثثثث   ثثثثثتن  إن  اع ثثثثث   ثثثثثت  ثثثثثت   ثثثثث    ا ثثثثثّ  ت إن  تل ثثثثث   لثثثثث   ثثثثث   ع  ب  ثثثثثت 

  ا  ثثثثثث  ال ثثثثثثتي الّ    مثثثثث  ت   الثثثثثثّت    ا ثثثثثثا آ ثثثثثر الاّثثثثثث  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثثث     حثثثثثث  ا ثثثثث
 ّقثثثثثث  ل ثثثثثثت ا آثثثثثثت الاّثثثثثث  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث    ع ثثثثثث  ال   ثثثثثثت   حثثثثثث  ال ثثثثثثحت مل  ضثثثثثث ان ا  آ ثثثثثث   

  ثثثثالا ز ال ثثثثحتيب ا  ثثثثالا   ب لثثثثمل  عثثثثإن :"محمتتتتو  مصتتتت   ابتتتت  ال  تتتتور  ثثثث    ا ثثثث أ الثثثثر مل   
 ثثثثثثأل   ثثثثثثت الثثثثثثّت  حي ثثثثثث    ب  ثثثثثثت ؟   ثثثثثث  حثثثثثث  الثثثثثثّت   إ الانثثثثثث        ثثثثثث  الملعبراثثثثثثمل حي ثثثثثث   أّقثثثثثثت  

   ا  ثثثثثث  ال تلثثثثثثز  عثثثثثثرح  حثثثثثث  (2" ).  بثثثثثثب       ثثثثثث  ل ال ثثثثثث ع إا اثثثثثث   ا ال ملثثثثثث     ال  ثثثثثث 
  ثثثثثثز  ثثثثثثتأ  آ مثثثثثثت  ال ثثثثثثالا ال  حثثثثثثت  حثثثثثث  لحثثثثثث  المل ثثثثثثا  تل الثثثثثث   ضثثثثثثع ت   ال ثثثثثثالا  ل  سثثثثثث   

  (1").ال الا ز  ا س  إا  مل ا ال    م ت     ت ":لقي    ل الّ ين البار ت  
 :تص يا القراءات -2
 :الم واتر -1
  اتلثثثثثثثث     آ ثثثثثثثث  ال ثثثثثثثثت  آثثثثثثثثت  ثثثثثثثث     إا  امل ثثثثثثثثت  ثثثثثثثثت   اإلثثثثثثثثؤححثثثثثثثث   ثثثثثثثثت    ثثثثثثثث  اثثثثثثثثع    "

 (0)."ال الا ال  تل 
 .  ا       تجلمع ح  ال ّ تل  ت ال حت مل   الملت ع     ت  بع     ح   بع  الا ال 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  
 . 607ال المن   ال الا ال   ا  اله السبعمل آبر ال     يم          ع ال ص (3) -
 . 606 ا ال ع   س ( 2) -
 .361ار  تن ا آ    ال المن   أ الرات الس  إل  ص( 1) -
 366ا  ر    س  ص( 0)-
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    اعثثثثثثي العال  ثثثثثثمل   الال ثثثثثث    حثثثثثث   ثثثثثثت صثثثثثثّ   ثثثثثثار      اب ثثثثثث     ثثثثثثمل الملثثثثثث ا ال :"المشتتتتتت ور -2
 (3)"ا مل ال آار ال الا  ع   اعّر    ت ال         ت الحت  

 ل  حثثثثثثث   ثثثثثثثت صثثثثثثثّ   ثثثثثثثار     ثثثثثثثتل  الال ثثثثثثث  ل  (2)"  ثثثثثثثر ع ثثثثثثث  الملثثثثثثث ا الالثثثثثثثّت  ع  :"اآلحتتتتتتتا  -3
لّن   ثثثث أ ا  صثثثث    ابتتتتن ابتتتتاسالعال  ثثثثمل ل    احثثثثمل ال ا  ثثثثمل ت  ا   ثثثث      ثثثثت  لثثثث   ثثثثت   ا  

 .  مل  ال ت  "ل ر  ت       أ  ت ل  ثم  س  :"ا  آ           الل
 . أ باتن  ل مين ( إاتك ا عبر)  الا ز  (1)" ح   ت   ا ّ   ار ":الّشاذ -4

 :  و  ابن الجزر      بط القراءات -3
ا  ثثثثت     ثثثثّب  ثثثثالا ز  اع ثثثث  العال  ثثثثمل   لثثثث     ثثثث      اع ثثثث  ل ثثثثر:"يقتتتتول ابتتتتن الجتتتتزر      

الع مت  ثثثثمل   لثثثث  ا ملمثثثثت    ع ثثثث  ال ثثثثالا ز ال ثثثثح حمل الثثثث     ثثثث ج  ّ حثثثثت      حيثثثثّب إ  ت حثثثثت   ثثثثب 
حثثثث   ثثثثت ا  ثثثثاله السثثثثبعمل الثثثث   ثثثثاأ  ثثثثت ال ثثثثالمن      ثثثث  آ ثثثث  الاّثثثثتا  ب  ت  ثثثث ا   ت ثثثث  آثثثثت 
ا نمثثثثثثمل السثثثثثثبعمل  ل  آثثثثثثت العحثثثثثثالز  ل  آثثثثثثت اثثثثثث ح   ثثثثثثت ا نمثثثثثثمل ا  بثثثثثث ل      ا ملثثثثثثّب   ثثثثثثت  ثثثثثثت 

ا   ثثثثثثتن ال   ثثثثثثمل لإل ثثثثثثي آ   ثثثثثثت ضثثثثثثع  مل ل   ثثثثثثتّ ز ل   تإل مل  ثثثثثث ا   ت ثثثثثث  آثثثثثثت السثثثثثثبعمل ل   حثثثثثثت 
 (0").آّمت ح  ل    ا  

حمل  ا سثثثثثثممل إا جممثثثثثثع آ  ثثثثثث     ثثثثثثتّ  ا ثثثثثث أ  ثثثثثثالا ز ا نمثثثثثثمل السثثثثثثبعمل الثثثثثث   عملثثثثثث  ل ثثثثثثتا الّ ثثثثثث  
ّب  ثثثثثثثثت ا  ثثثثثثثثت إّن ال ثثثثثثثثالا ز ا اسثثثثثثثث  مل إا  ثثثثثثثث:" (ه661-ه133)المق  تتتتتتتت  أبتتتتتتتتو شتتتتتتتتامةار ثثثثثثثثت  
  اثثثثث ح   ا سثثثثثممل إا اجملمثثثثثع آ  ثثثثث    الحثثثثثتّ   اثثثثث  لّن حثثثثثؤ   السثثثثثبعمل لحثثثثث الهت      ثثثثثالز  السثثثثثبعمل

ال ثثثثثثثح   اجملمثثثثثثثع آ  ثثثثثثث  ا  ثثثثثثثالا هت   ثثثثثثثال ت الثثثثثثثا   إا  ثثثثثثثت   ثثثثثثثب آثثثثثثثا   عثثثثثثث ق  ثثثثثثثت اا ثثثثثثثب آثثثثثثثت 
 .ا  ب أ ال الا ز   ّ حتت   رارز اضع ل ت ات ل س ابن الجزر  ت   أ    ل(1").ا ح 

 الاثثثثر ( لثثثث     ثثثث   ) ع  لاثثثثت ا الضثثثثت  :"يقتتتتول ابتتتتن الجتتتتزر  :بو تتتتهموا قتتتتة العربيتتتتة و لتتتتو  -أ
  ثثثثث ا   ثثثثتن لع ثثثثث  ل  ع ثثثث حت  جممعت  آ  ثثثث  ل  خممل  ثثثثثت  ع ثثثث  ا مل عثثثثثت    ثثثث     ثثثثت   ثثثثثت   ثثثث   الاحثثثث 

 إ  ح         ت  ا نممل  تر ات  ال ح  إ ا  ت   ال الا ال ممت  تع    اع  اضال   
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .366ار  تن ا آ    ال المن    أ الرات الس  إل  ص (3) -
  .236ص ا  ال ملت  العاليب  تض   شب  المل س    ت اجلا   ا ال الا ال ش  ي آبر ال ملت  ال( 2) -
 .367ار  تن ص ( 1) -
 .3ص 3الاحال ا ال الا ال العحال   ت اجلا    ( 0) -
 .312ص  ا      الرات مل ل  الز  ال  ت  ا  ر     ل    ت ملإا آ     ملع ي  تل ملت  العاااا ال ر ال   ا ( 1) -
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 (3.")ا صب ا آ    الال ت ا    
 ". اامل   االّ حت   تا آال  مل     عح  ل ملإ ا  بمل  الالّ :"   ل  ال اة   حتا  ت ل ت  إل   

   عثثثثثثين  ثثثثثث   ثثثثثثت  ثثثثثثتن  ت ملثثثثثثت  ا  عثثثثثثء :"الجتتتتتتزر قتتتتتتال ابتتتتتتن :موا قتتتتتتة أحتتتتتت  المصتتتتتتاحا - 
      ثثثثثث   ا  -366-الب ثثثثثثالز (  ثثثثثثتل ا ا ثثثثثثت ا   لثثثثثثرا  :)   ثثثثثثالا ز ا ثثثثثثت آثثثثثثت الا  ثثثثثثت     ن  عء

 عثثثثثثثإّن  لثثثثثثث   ت ثثثثثثث  ا  إ بثثثثثثثتل البثثثثثثثت  ع  مت -320-مأ آمثثثثثثثالان(    ثثثثثثثتلا ال    تل ملثثثثثثثت )  ثثثثثثثالا ز 
ّ   فتل مل ثثثثثت الال ثثثثث   عثثثثثإن     ثثثثثت ا  ثثثثثث  ثثثثثت ا  ثثثثثت   الع مت  ثثثثثمل عحثثثثثت...ا  ثثثثثح  الحثثثثثت  

 (2.")اجملمع آ   
 :   ا  اع مل    ن

 عإقثثثثثثت  ملبثثثثثث  ا ا ثثثثثثع ا  ثثثثثثت   (   ثثثثثث  اثثثثثث   الثثثثثثرات:)ل    ثثثثثثراالا    ثثثثثثالا زاح متتتتتتاالً إّ ثثثثثثت      
 .   لل 

ا آ ثثثثثثثر  تلملثثثثثثثت    ال ثثثثثثثت     حثثثثثثثتا   ثثثثثثثالا  لملينثثثثثثثاّل  ال ملت ثثثثثثثمل ( مثثثثثثث ن ع )  ثثثثثثثالا ز   تحقيقتتتتتتتاً إّ ثثثثثثثت       
   . ت الا  ال حت مل 

   عثثثثثثثثين  ثثثثثثثث  لن اثثثثثثثثال     ثثثثثثثث  ال ثثثثثثثثالا ز العثثثثثثثثرأ :"يقتتتتتتتتول ابتتتتتتتتن الجتتتتتتتتزر :الّستتتتتتتت   تتتتتتتتحة  -ج
 (1)".الضت  
 اع ثثثثثث  لا ثثثثثث  الع مثثثثثثت        لثثثثثث       ثثثثثث    الثثثثثثّت  ل ثثثثثثتج ع ثثثثثث    ابتتتتتتن الجتتتتتتزر ل ثثثثثثر  ضثثثثثثع     

 ا ينثثثثثت  ابثثثثث  آ ثثثثث   ثثثثثر  ا ثثثثثمل عت    ثثثثثتا  ا ثثثثثملار ا إل ثثثثث  ا   ثثثثثا   ال ثثثثثالا ال    ب  ثثثثثت ل   ّ حثثثثثت
اثثثثع    ثثثثز ضثثثثع  ثثثثرا      ثثثثالق  ثثثثر ا  ثثثثال ع ثثثث   ثثثثت  ثثثثّ أ لثثثث    سثثثث   لثثثث    ت  الع ثثثث    ا ينثثثث

  ت ا  ت ثثثثثمل ال ثثثثثحمل   ال بثثثثث أ ل  الضثثثثثعّ ثثثثث ضثثثثثع ل   ثثثثثالا ز إ  ثثثثث  ا   ثثثثثتن ا  ت ثثثثث مل الثثثثث  ع ثثثثث 
 :  الالّ     ر اع ت ا   ل 

 و            و كان للر ن اح ماالً يحو تت  ّ  ما وا   و ه ةح            
 انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األركآن               ذه الث ثتتر تإ  ا اً هو القّح و            
 (0).ة وذه لو أةّه    السبعتتت              شذتو حيثما ي    ركن أثب          

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .34ص  3الاحال ا ال الا ال العحال   ت اجلا    ( 3) -
 .33 ص3اا ال ا  ر    س   ( 2) -
 .32ص  3  س   ( 1) -
 .12إل بمل الاحال ا ال الا ال العحال ا ت اجلا   ش  ي يمر     الاآ    ملبمل  ا  ا ر   ص ( 0) -
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 لّ ثثثثثت الثثثثثال ا   ا  ثثثثثالات ع  ح ثثثثثتن  ثثثثث  (صثثثثثحمل السثثثثثار)  حثثثثثت  ا   ثثثثثتن  ا ثثثثثت  ا ثثثثثر حثثثثث  ا صثثثثثب 
مثثثثثثت الع مثثثثثثت   ثثثثثثت  ثثثثثثت أ إ ضثثثثثثتع ال ثثثثثثالا ال ل ثثثثثث ا   حثثثثثث   ع  ثثثثثث  ال  ثثثثثثتا ار  صثثثثثثحمل الّسثثثثثث ن 

ا ا صثثثثثثب  ضثثثثثثع مل   ل سثثثثثث   ال عثثثثثثت  ل ت ثثثثثث ت      لصثثثثثث     ثثثثثث  لن    ثثثثثثتل     ثثثثثثت اعمل ثثثثثثر 
ال ثثثثثثالمن   ال ثثثثثثالا ال ا  ثثثثثثّر  اهتثثثثثثت    ثثثثثثت اثثثثثثالّ   ثثثثثثالا ز  قثثثثثثت  ثثثثثثتل  ع ثثثثثثر  عثثثثثثر  آ ثثثثثث   ر ثثثثثث مل 

ل ثثثثت   ثثثثتل   تآثثثثرز   اثثثثمل عثثثث ح   آ   ثثثثت  تلضثثثثع  ع ثثثثر  ّ  ماثثثثمل  ثثثثت ماثثثثتل ال ثثثثالمن ا  ثثثث    
  :"ا ثثثثثت اجلثثثثثا    ثثثثثت الع مثثثثثت   ثثثثثت   ا ملثثثثث    ثثثثثحمل السثثثثثار   ا ثثثثثرت  ا  لثثثثث  الملثثثثث ا ال  ا ثثثثث أ

 (3").ا مل    حمل السار ر ا رت   عء ا ملأ الات المل ا ال ل ب أ ال الا ز     
 :الس    حة بين ال واتر والقراءس  -4
ال ثثثثثالا ز ا ثثثثثملات ا  إا  عالاثثثثث  ال ثثثثثالمن صثثثثثحمل  عثثثثثب  عثثثثثء الع مثثثثثت  الملثثثثث ا ال  ثثثثثالإلت   ثثثثثت  ثثثثثال       

حثثثث    ثثثثثب اتآثثثثثمل آثثثثثت اتآثثثثثمل :"الب تتتتت ا   مثثثثثت آالّعثثثث    ال تتتتتواتر   "ا ا ثثثثث أ إل اثثثثثت  ثثثثثتلمل ا ال"ال ثثثثالج 
 (2)".ل أ  ار إا  امل ت ش ب العت ز   اإلؤح  آ   ال ت   ت 

  إ ا ا ثثثثثثثرتإلات الملثثثثثثث ا ال ا  ثثثثثثثب :"اثثثثثثثال   ثثثثثثث ه  لثثثثثثث    ثثثثثثثز ا ثثثثثثث أ ابتتتتتتتن الجتتتتتتتزر  ل ثثثثثثثت    
 ثثثثثثاله  ثثثثثثت  ثثثثثثال ه اخلثثثثثث ه ا مل ثثثثثث    ثثثثثث   ثثثثثثت ل ثثثثثثاله اخلثثثثثث ه ال ت ثثثثثث  آثثثثثثت حثثثثثثؤ   ا نمثثثثثثمل 

 (1.")ا حتا ال  أ مثّ ف ال عست    ا ح    ل ر  ا  ل ا  إ السبعمل
لّن الحثثثثثال   ال   ثثثثثمل ا  ا الثثثثث   محثثثثثت ا ثثثثثت اجلثثثثثا    تع ثثثثثمل  ال تتتتتاهر ابتتتتتن ااشتتتتتور مثثثثثت اثثثثثال     

  ثثثثثثثثثثثثز االاحثثثثثثثثثثثثت  االثثثثثثثثثثثثمل ا ثثثثثثثثثثثثراز   ن يعثثثثثثثثثثثثب ال ثثثثثثثثثثثثالا ز صثثثثثثثثثثثثح حمل    إن     ثثثثثثثثثثثثت  ملثثثثثثثثثثثث ا الز 
  إّن ا  ثثثثثثثح  :" ت ال ثثثثثثثالا ز ا ملثثثثثثث ا الز ع ثثثثثثث   ينثثثثثثثمل ا ال  ثثثثثثثمل العال  ثثثثثثثمل ا ثثثثثثث أ الحثثثثثثث   ل ّ ال ثثثثثثثح  

   ج ثثثثثت الاّثثثث  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث    ثثثثثتار ثثثثت   ثثثثثت  بثثثثث   إ ّ إ بتآثثثثت    ثثثثث ال ال ثثثثثالا ال ا ال اثثثثمل 
 ثثثثثثثالا ز لصثثثثثثثحت   عإن   ثثثثثثثرت ال ثثثثثثثالمن ا صثثثثثثثر   ال ثثثثثثثالا  ل ثثثثثثثر   ثثثثثثثت  ملت ملثثثثثثث  ا ا  ثثثثثثثت      ثثثثثثثت  
 ملثثثثثث  ا لصثثثثثث أ ا  ثثثثثثت   إ ّ  ثثثثثثت   ثثثثثثرت ال ثثثثثثت ب     ثثثثثثت  ملثثثثثث  ا  ثثثثثثح  ار ثثثثثثت  إ ّ  ثثثثثثت 

 (0.")جمم ع ي    ا  ت 
  إ  ابن الجزر   ار ت   ورال اهر بن ااش ت االا  الح    أبو شامة المق     اال  

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 
 .31ص/3الاحال ا ال الا ال العحال  ا ت اجلا     (3) -
 .03ا آ    ال الا ال  ر ب     ا مل   ش  ي   جق ال  اب ا  ملبمل ال      مل   مل ا  اّل مل ص( 2) -
 .31ص/3الاحال ا ال الا ال العحال  ( 1) -
 .301ص/36آت      الملحالاال   الملا اال  ال تحال  ت ( 0) -
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  احثثثثثرت  الملثثثثث ا ال ا ال ثثثثثالا ال   ا  ثثثثث   بثثثثث ل ال ثثثثثالا ز  تلا ثثثثثب ال ثثثثثح   آثثثثثت   ثثثثث أ :" ا ثثثثث أ
ا  صثثثثثث   ا  آ  ثثثثثث     ثثثثثث   عمل    ا  ثثثثثثت  ال ثثثثثثح حمل     اع ثثثثثثمل  ثثثثثث  ا  ثثثثثثح  ع ب  ثثثثثثالا ز 
 ثثثثتآرحت  ثثثث  ا  ثثثثح   ثثثثع صثثثثحمل الا ثثثثب ع  ثثثثت  جم   ثثثثت آ ثثثث  ال  ثثثث    ثثثثت ل ثثثثمل العثثثثال  ع ثثثث  

 (3") الا ز  عمل ز
     ا ثثثثثا إّن  ثثثثث ا ال ل   ثثثثثالا ز  ع  ثثثثثت صثثثثثح حمل    ال عثثثثثت  ل ت ثثثثث ت  ل  ثثثثثالا    لنمثثثثثمل المل سثثثثث       
  ت  ثثثثثثثثثت   ثثثثثثثثثت    نّ (   اع ثثثثثثثثثمل العال  ثثثثثثثثثمل -  ا  ثثثثثثثثثح   اع ثثثثثثثثثمل  ثثثثثثثثث)ن حثثثثثثثثثالإلتن ا  ثثثثثثثثثالاال  عثثثثثثثثث 

إّن :"ابتتتتتتتن الجتتتتتتتزر ا  ت اثثثثثثثز ال ثثثثثثثح حمل الثثثثثثث      ثثثثثثثت     ثثثثثثثتن لن ا عثثثثثثثت ع  ثثثثثثثت  ا ثثثثثثث أ 
 (2.")حيملت  ع   إا الال ا   ا  الات  ت     ل  ا  المل ا ال إ ا  ب    

 (0").لا ب   ا ا  ا  الانل  أ الحال   ا ر   ح  صحمل ا":  ل (1)الجعبر     ب آت 
احرت    اع مل    المل ا ال ت  ال    ت  مل عمع  ابن الجزر   ت حات ا  ال ال الق ع مت  اّل       

  اع مل العال  مل    ل ت  ع صحمل السار ل  ا مل ت  ال الا ز إا الال  أ ص   ا     ا  ح    
  ا ت  المل ا ال ع  ابن الجزر آ          ل  لن اال       ال الا ز العرأ الضت     ب  ت آالّع  

آ    ل    أ ا ي  بحت       تأ ع   حت  ا تلمل    الال  ع إا الحالإل  الست   
:"  عتا                             

      ("5)   

امت(:"ه310 -ه62) أبو امرو الا ز  آت عأ ت  ملحرار الا ن   ات   عر التاأ ع تأ " إُن ح ت 
  اامل ت صح حمل   ح    ل    ا عت ع  ت  نّ ح  خمتل مل ل م ح    ل ت ( "ه673) القرطب 

 (6").  اعي    ت    ب    ا العال  مل
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

   ال الا ال  ت   أ    س   الملحالاال   الملا اال يمر ار ت  يمر ال تحال  ت آت       ا ين  ا     ( 3) -
 . 12 ت  عر  ت آبر ا  ال الي ص        

 .31ص/3الاحال ا ال الا ال العحال ا ت اجلا    ( 2) -
 .23ص/3اا ال اتامل الا تامل   -(ه712ل)إ الاح    ت آمال  ت إ الاح    ت    ب  ت العبتا ( 1) -
 24ص /3 ال    ا ض   ال  مل   الاح   ال الا ال آار ا ت  الاال ( 0) -
 .   ز إل  (61)ا امل ( 1) -
  اجلت ع    ت  ال المن  يب آبر ا  يمر  ت لمحر ا   ت   ال الإل   ش  ي آبر الالجاق ا  ر   ا ( 6) -

 .331ص/33  ( 2441-ه3021) 1ال ملت  العاليب    ل لباتن          
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حثثثثتا   ا    ثثثثمل آ ثثثث   لثثثث    ثثثث ز    ل ثثثثت اجملثثثثتأ الثثثثّت  لعثثثث     ا  ل ت ثثثث ت  ا     ثثثث  ال ثثثثالا ال 
الثثثثثّت   ثثثثثتن   ت ثثثثثمل  ثثثثثت  ن ا ثثثثثال    اثثثثث  يثثثثثت ج  ل حثثثثثر   ا  عثثثثثء ال الم  ثثثثثمل    ثثثثثا   ت حثثثثث  الاحثثثثث  

ا سثثثثثتنب عت  ال ض حثثثثث  لن اسثثثثثملمر حثثثثثتا ا  ثثثثث  ضثثثثث ا     ثثثثثت ال ثثثثثالمن    ثثثثثت ا   ثثثثثت  ا    ثثثثثمل  
ا ثثثثثال مثّ ا ثثثثثث   آ   ثثثثثت    حثثثثثثتا حثثثثث  السثثثثثثب  ا  ثثثثثر ال ال ثثثثثثرا   ثثثثث  ال ثثثثثثالا ال    تلحثثثثثعال   ال

  .ال  عثثثملل  سثثث   مم  ثثث  ا  ر  ثثثمل الب ثثثالز   الاحثثث  ا آراثثثر الا ثثثت     ثثث   ثثث  الاحثثث ا  
  ثثثثرا  عتن ثثثثت  خلر ثثثثمل ال ثثثثثالمن     ثثثثر  ثثثثتأ الاحثثثثتز:" أحمتتتت  بتتتتن محمتتتت  ال تتتتترا ا ثثثث أ الثثثثر مل   

الحثثثثثثثثثثثت ز ع ّ   حت  تلملع  ثثثثثثثثثثثب ا سثثثثثثثثثثثملار إا ا صثثثثثثثثثثث أ ا عملمثثثثثثثثثثثرز  فمل ثثثثثثثثثثث   الا ا ثثثثثثثثثثث  ا ملثثثثثثثثثثث ا الز   
آاثثثثثثثثرح    ا ملحثثثثثثثث ر ا آ ثثثثثثثث   لثثثثثثثث   تلحثثثثثثثث احر ال  ثثثثثثثث حمل الثثثثثثثث  اع حثثثثثثثثت  ثثثثثثثثت البثثثثثثثث ا   آثثثثثثثث  
   هتثثثثثث  الع م ثثثثثثمل ا راثثثثثثرز    ثثثثثثر ا ثثثثثثملار ا إا حثثثثثثت  ال ثثثثثثالا ال ا  أصثثثثثث ب   اآثثثثثثرح     إ  ثثثثثثت  

  (1)". عت  ال اتآمل الاح امل   ال الع مل   ضب    ال ال ال  مل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .10 مل العال  مل  ر مل ل  المن ال الج لمحر  ت يمر اخلالا   ص آاتامل ا س م   تل( 3) -
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 المبحث ال امس
القراءات     وء القواا  

 .الصارمة لل حو
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول                                  المسار التاريخي للقراءات القرآنية 

46 
 

آالعثثثث  الر ا ثثثثتل الاح اثثثثمل   ثثثث  ا   بثثثث ا   عثثثثر     ثثثثت  ع ثثثث  ال ثثثثالا ال  ّن لا ثثثث  ال ثثثثالا   ثثثثت  ا     
 ع ثثثثثر يتتتتتوةس و ال ليتتتتت    ايستتتتت  بتتتتتن امتتتتتر الثق تتتتت    كتتتتتعب  امتتتتترو بتتتتتن العتتتتت ء ثثثثث ا  

  لعثثثثّب احملمثثثثت     ثثثثت  :"ابتتتت  العتتتتال  تتتتالن م تتتترمالثثثثر مل   ا ثثثث أ     ثثثث    ال ثثثثالا ال ل حثثثثتق
 ثثثثثثت  ثثثثثث  ال ثثثثثثالا ال   العال  ثثثثثمل   ثثثثثث   ل    ثثثثث اال ثثثثثالا ال     ثثثثثث  إا الر ا ثثثثثمل الاح اثثثثثثمل   ال   اثثثثثثمل 

 (3").بع ا      ا  ت ال الا ال       ت بع ا      ا  ت     العال 
  آ ثثثثثثثثث  إ ثثثثثثثثثال  لثثثثثثثثث   حثثثثثثثثثأل  ر  ثثثثثثثثثملتن ل ثثثثثثثثثّب      ثثثثثثثثثت   لصثثثثثثثثث  ت  ثثثثثثثثثت  ثثثثثثثثثت  ا  ثثثثثثثثثملر أ 

   ر  ثثثثثمل الب ثثثثثالامل ع ت ثثثثث    شثثثثثمل   ثثثثثتل الا ال إ ّ ا ال   ثثثثثب الاثثثثثت    قثثثثثت  ا ثثثثث تل الا ال عأ ثثثثثت ا
  اآثثثثر   حثثثثت آ ثثثث   ثثثثت ل  ثثثثال  ثثثثت  ثثثث   العثثثثال    الحثثثثعال يت لثثثثمل  ثثثثتل  إ ضثثثثتع  ثثثثت   ثثثثب  تلال ااثثثثمل 

ل  اآثثثثثرحت  عثثثثثي  ثثثثثت املات ثثثثث   ثثثثثع لصثثثثث  ت   ال ثثثثثح حمل آثثثثثت   ثثثثث أ ا  صثثثثث   ا  آ  ثثثثث     ثثثثث   
 ثثثثثثثت  ا ثثثثثثثي  "ابتتتتتتتن حتتتتتتتزم" ع ثثثثثثثتن  ا ين ثثثثثثثت  ا ثثثثثثثالا      ثثثثثثثر آينثثثثثثث   املات ثثثثثثثي  ثثثثثثثع   تا سثثثثثثث ت

 ثثثثت الاحثثثثتز  ثثثثت ااملثثثثاع  ثثثثت ا  ثثثثرا  الثثثثت  ا ثثثث  آ  ثثثث   ثثثثت  ثثثث   :"الب ثثثثالا  إجا  ال ثثثثالا ال  ثثثثتن   
 ال حو العرب                   العال    مت  ل   ت    املفت   تحبت  

                           
 

  ال  مل الال                   
 

 (ا مل تك)  ال  مل الام  ال ال   ل بحز ا الاح    ال الا ال                          
 
 القراءات القرآةية                                                                       

 مثّ  عالض ل  مامل آ     ه  ل  ا    
 (            2.")ع أ ت ا صاله ا امل آت     ت

 
                -(أ)الم ح  -                                           

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 آبثثثثثثثثثثثر العثثثثثثثثثثثتأ  ثثثثثثثثثثثت    ال   ؤ سثثثثثثثثثثثمل الال ثثثثثثثثثثثتلمل  ثثثثثثثثثثث  ل لباثثثثثثثثثثثتن ل ثثثثثثثثثثثال ال ثثثثثثثثثثثالا ال ال الم  ثثثثثثثثثثثمل ا الر ا ثثثثثثثثثثثتل الاح امل( 3) -
 .34 ص( 3336 -ه3037)2 
 .23ا ع تي   بعمل اجلت عمل الس  امل ال بعمل ال ت  مل ص لص أ الاح   ع ر ( 2) -
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  ل  لزهير ل  المرئ القيس   آين  لآين  ممّت إن   ر :"  تأ ا   ضع م ال
ل   ثثثثثت  ثثثثثتنال العثثثثثال  ل  ثثثثثت  ا  ثثثثثعال ل    ثثثثثال  ع ثثثثث  ا ال  ثثثثثمل     ثثثثثع ...  للح يئتتتتتةل  لجريتتتتتر ه

   ثثثثثت    ا مل ثثثثث  إل ثثثثث     –مثّ إ ا   ثثثثثر    عثثثثثتا  ثثثثثتلي ال  ثثثثثتل   لح  ثثثثثت   ثثثثث       اعثثثثثرتض ع ثثثثث 
 (               3").ع  آت   ضع     ع    ينمل     عب ا الع  آت        حيالّ 

    ( ر  ثثثثثثثثمل الب ثثثثثثثثالز)ل ثثثثثثثثر اآملمثثثثثثثثر ا ل ثثثثثثثثمل الملاااثثثثثثثثب:"الستتتتتتتتامرا   إبتتتتتتتتراهينا ثثثثثثثث أ الثثثثثثثثر مل       
  ثثثثثثالا ال آثثثثثثّرز   حثثثثثث   ثثثثثث   ا العال  ثثثثثثمل       ضثثثثثث   ا ا حثثثثثثتا ل ثثثثثثر الضثثثثثث ي ع   اأ ثثثثثثت ا ل ثثثثثثاّ 

 ( 2"). ت ل تا ا ل تل العال 
 :تعلي  ال  الم ح   البياة  

 ثثثثثثثال  مل   ثثثثثثثاّل   ثثثثثثت الاحثثثثثثث  العثثثثثثثاليب   ا   ثثثثثثث  ال  ثثثثثث    ثثثثثثثت    ثثثثثثثت     ثثثثثثثع  (ل)ا احثثثثثثثد   ثثثثثثبّ 
ععاثثثثثثر ت ا ملثثثثثث   الاحثثثثثث  ال ثثثثثثت  ثثثثثثت   اآثثثثثثر عثثثثثثر ال ثثثثثثالا ال ل       حثثثثثثت  الا ثثثثثثت    ّثثثثثثب      ال ثثثثثثالا ال

  ثثثثثرال الع ثثثثثث   الاحثثثثث   ثثثثثتل الا ال ال الم  ثثثثثثمل  ثثثثث ر  ال ثثثثثثمل   ثثثثث    بثثثثث ز آ ثثثثثث  ا ثثثثثع ا سثثثثثثمل اتل
الاحثثثث   آاثثثثر ت ا ّثثثثت   اآثثثثر   ت   ثثثثت   سثثثث  آ  ثثثث  ال ثثثثالا ال     ثثثثت   فثثثث ك ا الا ثثثثب الثثثث   ثثثثاّل  ثثثثت

 : مت ا  العاليب  
حثثثثثثثع      ملثثثثثثث   ثثثثثثثت ال  ثثثثثثث  ال( الاحثثثثثثث )لاثثثثثثثت ا ثثثثثثثملمر حثثثثثثثتا الع ثثثثثثث   :ال حتتتتتتتو الو تتتتتتت   -أ   

حثثثثثثثثت    ثثثثثثثت   ثثثثثثثال ال ّ  ب ا ا  ثثثثثثثر ات الالن سثثثثثثث   لثثثثثثثأل   العثثثثثثثاليب    ثثثثثثثت الحثثثثثثثعال   الا ثثثثثثثال ا ملم ّثثثثثثث
 سثثثثثثثب  خمتل ثثثثثثثمل العثثثثثثثال  ل عينثثثثثثث     ثثثثثثثتنال ال  تعثثثثثثثتل ا  ثثثثثثثال     ثثثثثثث  آ مثثثثثثثت  العال  ثثثثثثثمل    تصثثثثثثثمل 

إا  ضثثثثثثثع  ثثثثثثثّر  ثثثثثثثت  الملينثثثثثثثثت جال الثثثثثثث  هتثثثثثثثر  ل ثثثثثثثثمل - ر  ثثثثثثثمل الب ثثثثثثثالز   ال  عثثثثثثثثمل –ن   الاح اثثثثثثث
 .عت تل  ّب  ر  مل إلالا ت  لبات  حت  ال  اآر اسم   تلمل ع ر   ت حات  رل  ت ال المن

لاثثثثت صثثثثت  الاحثثثث  العثثثثاليب جمثثثثال    اآثثثثر اعثثثث   إل  ثثثثت ا ثثثثملعّ    ثثثث    ا ثثثثع  :ال حتتتتو ال عليمتتتت  -  
ا اخل ثثثثثأ  ثثثثثت اثثثثث  يثثثثثت ج   ل ثثثثثت  ثثثثثت  عثثثثثر  ا  ثثثثثال إا  ملثثثثثت  ا  آثثثثثّا   ثثثثثّب    ثثثثثّ  ال ثثثثثالا ال 

ا   ثثثثث  الاحثثثثث    ال الا ال الاحثثثثث     ال ثثثثثت ع البحثثثثثال  ال الم  ثثثثثمل حاثثثثثت ا حثثثثثت  الا  ثثثثثمل   ثثثثثع ال ثثثثثر
   ال ثثثثثثالا ال الثثثثثث  اآمل  تحثثثثثثت ا  الثثثثثثّت      ثثثثثثت اآملبثثثثثثت    سثثثثثث متل   ّثثثثثث   ا ثثثثثثع   لثثثثثث     ثثثثثثت   

 العال  ملمت لّقت  ّ ب لص أ ال  مل  ت      ت ا   بحت      عتا  الست ي   ت    قّ 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .23اا ال  لص أ الاح   ع ر ا ع تي ص ( 3) -
  ال بعمل ا  ا ا را ا الاح امل ل    ز    ا ع إ الاح   الست الان   ا  ال  ال ل احال   المل جاع آّمتن( 2) -

 . 22 ص(  3327)         
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 حثثثثثث تز  ثثثثثثت  ثثثثثث     ّ ثثثثثث  ا ال ثثثثثثالمن  تح مل ثثثثثثت  ع ثثثثثثر اعثثثثثث  ال  ينثثثثثثتل العال  ثثثثثثمل   لعالامل ثثثثثثت ا   
  قثثثثثثت  ثثثثثثالا ز  ثثثثثثت ال ثثثثثثالا ال ال ثثثثثثح حمل  ال ثثثثثثالج     ل ثثثثثثر  ثثثثثثالؤ   مثثثثثثت ل ن  ثثثثثثت الع ثثثثثث  لن اثثثثثثال ّ 

 ثثثثثثتل   تآثثثثثثرز ا ثثثثثثملمرحت  ثثثثثثت الحثثثثثثعال ل  الا ثثثثثثال    حثثثثثثتا ال ثثثثثثرا     ثثثثثثر  الاحثثثثثث  العثثثثثثاليب      
ا تل ا ال ثثثثثالا ال  ثثثثثب   ثثثثثي  ال  ثثثثثمل   ثثثثث    ع ثثثثث  إلتلثثثثث  الاحثثثثث  اعثثثثث   ا   ا ثثثثثمل  ثثثثثت ا ضثثثثث ال 

ا  ا    ا ع ثثثثثت    ع ثثثثث   ثثثثثت ا ال ثثثثثالمن   ضثثثثثع لسثثثثثت   ل ثثثثثالا ز  ا ثثثثثرز     ثثثثثت  ال ثثثثثالا ال ا  ثثثثثال  
ل   ثثثثث   ثثثثثت  ع ثثثثث ا  ال ثثثثثرا  ا تصثثثثب  ثثثثث  ال ثثثثثالا ال   الاحثثثثث   حثثثثت   عثثثثثء ا سثثثثثتنب الثثثثث    ّثثثثثب 

  ثثثثت  ثثثث  ا سثثثثتنب .ال ثثثثالمن  ال عثثثثت   صثثثث       ثثثث   ثثثثت  ع ثثثث ا  ثثثث   العثثثثال  ا   ثثثثّر  ل ل اثثثثتهت 
 الواو عد  إالّ ال   ع   إلت ع الملحّر  ا ا ستنب الاح امل    الب الز   ال  عمل    ع 

 :"  ا ملين ا    ل   عتا (ال ا )   ن  عد ( إ ّ )إا لّن   نال  ع  ح         

                     

               (   )     

                   "(3) 

خم  ت  " إل  اللّذين ظلموا"   الا ز  عء ال الا     لار ا  ينمل  "و ال اللّذين ظلموا م  ن"ل  
من أةصار  :"  ا ملين ا    ل   عتا (مع) عين  (إل )   تل ا إّن " مع اللّذين ظلموا م  ن" عد 
 ل ت  ل   ع ل  ال   " و ال تعكلوا أموال ن إل  أموال ن:"ا       ل   عتا معل  " إل  ا 

" إل  اللّذين ظلموا م  ن"  ل ت  الا ز  ت  الل : تل ا تز الب الز   ض ا حتا الرل ب   
ا ف  مل  عد  (إالّ ) تلملف    عإن صّ        ل    ت ا آ ملم   آ   لص     ت لن    ن 

  ّ  ل    ت الحال  لن    ن إ ر   (الواو)   ن  عد  (إالّ )ع    ل    ينمل آ   لّن  (مع)
   ا  مل ه ا  عت   ت    ا   را  ا ال الا ال   رمت ال الا     عد ا  ال    إ ا اآمل مت حتا 

  ل    (مع) تلملف     عد  (إالّ )   ن  الا ز  لنحتا ممت     ه ع      إ ا  ب  حتا ع ين ج 
 (2")(.ل نّ ) تلملحرار  عد ( إالّ )    الا ز (الواو)

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

  .    ز الب الز (314)ا امل ( 3) -
   .64 آبر العتأ  ت    ال  ص ل ال ال الا ال ال الم  مل ا الر ا تل الاح امل (2) -
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 ال تآرز   ضع اخل ه    ال  عمل   الب الز       اآر ال ا ع     ع مل ا  تأ   ر     ب حت  
  ل ت إ ا   ال ت إا  ل ب الب الا    ر ت  اعملمر آ    ال ع  سبي   ب ضت  ت    ات      ت 

ا     ت   ض    ل   ت   أ اخل ه ال ا ع   أ        الا ز لحب الحت   خمتل مل  ا  لا   

 ": عتا  ل                     

                     

      ("1)  

" أوال  هن" تلالعع   " ق    " ض  الاا     " ن  يّ "  الل لحب الحت :"(ته313-ته224)ال بر  تأ 
 (   تل  جات ل     ت ا حال    ملب  ال تن   ل   ح ) تخل ء   ا عد "شركا  ن" تلا      

  ال الا ز ال    ... ل  ا     العال   ب   ا  ع        ا    اخلتعء   ا ف  ض ع الّ 
" أوال هن"    ع ال عب جّات آ        ء " ق    "     مل  الاا    "   ّين "ل ملين ا ا حت 

ا ا ل محال    ملب ل   ح  آ    ت   الل  ّق  ح  الّتات جاّ " هنشركاؤ  "   عع  إضتعمل ال ملب إل   
 (2"). ت الملأ اب
 "أوال   "     "ق    " العع "  ملب ل   ح   ال تن  :" رل   ا حت  ا امل  تن    الزم شر   اري 
 . إضتعمل ال ملب إا الحال ت    ال  ب   ا مت     فاله "شركا  ن"    ء

   الّت  مح   آ    ل  ل ّ   ل  ا  عء ا  ت  :صت   حت  ال الا ز ابن اامرمثّ  تأ آت 
ا  ل   ار  مل آت حتا  ل  ر ه"شركا  ن"و" أوال هن"ل   الل جبال  تل ت       مل  مل  " شركا  ن"

 (1) ".ا    ت 

 :" عتاا   ل                           

                              

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .    ز ا  عت (317)ا امل ( 3) -
  ت ع الب تن آت  أ اب م  ال المن  ل    ع ال  ت  الاال ال     ش  ي آبر ا   ت آبر احملست الرت    ا  حينال ( 2)-

          .  13 ص 2  ( 2443ه 3022)ل  بتآمل   الاحال  ال بعمل ا  ا       
 تل الاح امل   ال   امل آارالر ا :اا ال.71 آبر العتأ  ت    ال  ص ل ال ال الا ال ال الم  مل ا الر ا تل الاح امل( 1)-
 .03لاخمحال  عتضب الست الان  ص ا        
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                 "(3 ) 

 ل ر ل ت   عء الاح ا   ا  سالات إ ت ال    ز   أ .  البت  ن  ا ب تا   ت   جبالّ حمزس  الل 
    ّ  حت حبينمل خمتل مل ت ال  اآر العال  مل    أن العال     اسي ابت  فتحالا  آ   ضم   حمزس الا ز 
  ح   عض   ا مّل   ااّ   آت ل  تل  ت  عال   -ل     ع   -(2)ال بر   تأ مت 
  ّعرحت          حيسا ا صاعت  ع    ج لن  الّ   الا ز  مل ا الز  ت ل ب  تآرز حمزس   ت  الا ز ل  حّ 
  ؤ راتالات  ال   ا  آ   حت  ار ت ال  ل ر  ّ       ت الع مت   ا نممل  ا  سّ الاح ا    عء 
إا الّا  ص   ا  آ     ت     ت  حتع مل       ث ب     ا ال   ا اللحت  ات   إهّ  "حمزس بن حبيب"لن 
  الل محاز : "حتا ا    ا  أ إ    "اآللو  "  "ال  ر الرا  " ت  ّ  آ   حت  ار ت ال مم     
    ال   ا ا ح    آ   الع   آ   الضم  اجملال     ضّع   ل  ل  ال الاح ا   أن  تجلالّ 

  اع    الضم  اجملال    بعء ال  ممل لحرز ا  تل   ت  ع مت   اع   آ    ا  ال  ممل
 (1.")آ   
ت لن    ع حت عأ ّ  ا   ت    ا   ا : ا عد"األرحام  "  ال الا ز اجلّ رز    (:"ه133ل)جالز ا   تأ
ات آ    ل ال الرّ عف أ ا العال  مل      ج إ ّ ا اض الا   عال     أ لاضت  ا " األرحام"ا  اجلالّ 

     ا  ن  ملست ل ن       تلال       ش   ا  أ تن    ع:        تأ  ص   ا  آ     ّن الاّ 
حتز ل   ا ب  لن ااسي  ت   فتحال آ   ا    ضمال ا  تأ اجلاّل إ ّ الاّ  إاتع  :   ا  أ  ع ّ 
 ّن : ع تأ  عض    به و بزي ا  ل ا    ّ .. مررت به و  ي : اسمل ب  الاح ا ن اجلت   إف ت 

    ا س  اع    ت   ا ا ف  ض  اله  مل ب ا   ا  ب ع أ ّ   تلملا ات ا ا    ع ب  لن 
 (0)".آ   ا     ا     ا س 
  حتا ممت     ج آار ت إّ  لن اض ال " :    تأ  ز  ّاع  الا ز محاز   ح  لاضت   ت  م  ا  ّ  

 ."ابن ا ية"    بع  ا  ل  اع   ت الع مت   ت   ا   (1" )إل   الحتآال
   ال ح   ار عت ل س  حت  ال الا ز آار ت  ت :" اراعع آت حت  ال الا ز  تن    ابن  ّ    ل ّت 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .    ز الاست (3)ا امل ( 3) -
 .312ص/0   ت ع الب تن ال    ( 2)-
 .321-320ص /0      ا عتي ا ل    ( 1)-
 .6ص/2  3 إآالا   ل ا تّ  ليب إ حتق إ الاح    ش  ي آبر اجل  ب      آت  ال مل    عتي ال المن ( 0)-
 .703ص /2ال ت ب ا ال  مل   ا    ل   العبتا ا  ّ  ش  ي الر مل   ج    بت ك   ( 1) -
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 (3.")  الحاتآمل   الضع  آ    ت  م  ع  ت    ح  إل   ل   العبتا
 (ا  ّ )يب العبتا لن ا  أ   ماز  ابن  ّ     ز  تأ" جالز ا "  ح  ل ملت  " المبّر "ا  ر 

 إ ّ 
 
ضمال  ب اآمل رل لن    ن ع    ت   ت  مل     ين   لمحب ا   ت  آ   الع   آ   اجملال   ا 

 (2.")    الحت    ت   ت  مثّ  ته البت  لمل رّ :  أّي    

 :"   ا    آ   ا مل ا ال  تلالعء ل    ت  ال الس ب    ت  ل    ل   عتا       

   ("1) مل ا   ح  ار  تن  ع ر     آت ليب آمال   ت الع   ا ا ماز ال سال   ا 
آ   ليب    الس  ن احملء ع عت ع  ت اتآمل  ت الاح ا      سب ا   اامل ت إا ال    حبال مل   ّ مل

 (0." )إّهت ا مل   ل   آمال  ع ّا  الالا    ّ ت     اضب :" آمال   تأ   ب ا 
      ج الملس    ع   اي ا ال تل ا  اله ارآالا  ا         ا  عال   :"   تأ ا  ّ  

 (1.") الا ز ليب آمال   ت
 عت  العال   عإّن الس  ن ا   حت   اللز  ت ا  ّ      ب  أ:"  تن    السمين الحلب عالّ  آ    

 : ال تل ارآالا   ر     ا الحعال    ا     ا    أ ا الا ال    
قب         إثماً من ا  و ال واغ                       اليوم أشر   غير مس  ح 

ّن ا ماز  اله    ب   لع ت   ال تل ارآالا     ر  ّ ا     الا ز ليب آمال  صح حمل    ل  
  (6) ".آ   ت جبم ع ل  اع الملف    لتل  ا رتا 
 :   تل  ا   ل   عتا   ع الملعرّ 

"                          

            "(7) 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .212ص/3   اخل تنك   ت  ين( 3) -
 .221ص / 3  اا ال  ا  ر    س  ( 2) -
 .    ز الب الز(10)ا امل ( 1) -
 .237ص / 2   ال  ( 3321-ه3041)1ش  ي آبر الس   حت  ن  ال بعمل ال ملت   لس ب ا  ( 0) -
 (حث3046)الر   ا   ن ا آ    ال ملت  ا  ا ن  السم  ا    ش  ي الر مل   امحر اخلالا   ا  ال      حي  (1) -

 .163ص/3        
 .162ص /3ا  ر    س   ( 6) -
 .    ز ا تنرز( 46)ا امل ( 7) -
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{  ل      إا ال عب  }  الل ا ست  ا س  ":  ل ال  ا ت  الاال آت ليب آبر الالمحت  تأ 
 (3.")ل      حتا  ت ا  ر   ا ؤ ال ا ال   : عسمع آ    ل    تن ا ض     الاتا ع تأ 

 .  ت  الل  تلّا    ع   آ  ت  آ   ا  أ:"ا  أ ل    ع ال الاحّتا
رز اتحبتن إا لّن اخل ء آ   اجل ا    ا عد ل  سب     تأ إّن ا       ل ت آب :مّث  تأ 
حتا ال  أ ا   آ     ّن اجل ا  : تأ ل    ع ال  ع بت   -     حتا  حال ضّ   ال :ا     

 (2.")    ج ا ال    لن ا تا آ      إّهت ح  ا  
األ اخل ء آ   اجل ا  ا إ ّ  خم  ض آ   اجل ا    ل   جب ر إ    :" ا  أ الاخمحال  لاضت     

 (1.")ال المن ال الج     ا ال    ال      إّهت ح   ت  ا      ت   اؤ   ل   ت العال 
 (0.")عأ تّ اخل ء آ   اجل ا  ع  ا  ن ا   متل ا :"  ا  أ الّا ت 

لبعء ل ّ    آ   ا ا   عإّن حتا الملعّر  ال ا ع ا ال الا ز    ّ ب ل  ا مل ه  ر اعمل ر ا  
 ات ء    ل ت ا صب ا ال الا ز ح  الّا   ع   ن  مت  تأ الاّحتا آ  ت  آ   ا  أ  ّن 
السامل  ّ ا   ل   ت   أ ععب الّا  ص   ا  آ            ل ت ال الض  ت الملأ   ح   ال    

    اسب الال    ح  م ال آض  عات      ع ت ا ال       ع ت ا  ال   عالانء ال ض   
ال الانء  لّ ت  ت  اللحت  تخل ء ع ينعب ا عد آ   ا س  ع        آ   ا  مل  ّن ا س  آ   

 .اخل     تنا
إّن ا ستنب ال   اّلل  ات   الّ    ّ    انالز صالاع    الاح ا   ب  ا  ال ال ب  الّت   ال مل     

     البحز ا جمتأ الاح  العاليب  ال الا ال ال الم  مل ا الر ا تل الاح امل  مت   ج عض  ت ا
الّت   تن االجخ ش  ل  تض الملحّر  ل متح   ع ت   ال الا ال   ت مل  ع أ  سال حت  ال     

حتا اخلاتق الّت   ت أ الاح  عالض   ال     ر    ال  مل العال  مل     البحز ا ال الا ال     ت
  حتا  ت   ا ت   لت    ا ع ل ضتع ا  تأ آ   ال الا ال إّ  يت لمل اتنسمل ل اح ا   ت ل ب إ

 ا  ن  ّن  ر  مل الّاك ال المي    سم   مل    ال  متل ال الم  مل   صّب ت ا  تل  ا    
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 . 3ال الا ال   ال   اتل ا  عتي ال المن ل ّا ت     مل يمر صت  إ الاح   ا اا   ص( 3) -
 .63 آبر العتأ  ت    ال   ص ل ال ال الا ال ال الم  مل ا الر ا تل الاح امل( 2) -
 .63ا ال ع   س   ص( 1) -
 .312ص عتي ال المن  إآالا   ل ا تّ  ليب إ حتق إ الاح    ش  ي آبر اجل  ب      ( 0) -
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 آ   الاح ا  لن ار   ا   اآر الاح  ا ض   ال  ا   ال ت  مل ل  الا ال ال ح حمل ع  ملح ا 
  ابا ا ل ست      ت     تن لن  ت أ ع  ت   تل   ت   ا عت   ّ ر لمل    الاح  العاليب 

 اآملمت  ا آ    الانت  ع امل شّر   ت    ت الر لمل  ّن الاح    ب  ال عت   ن س ت  
لملحرارحت عتل  متل  ملع ي  ع  عض ت البعء  ع  تل   امل املسد  ت    ت ل ممل     الملعب  

ارع ت  آت   آت ا عد ا الا     ّ ت  ت ع   ت ع م   اآملمت ا  آ   ال الانت ال   ع ا  آ 
      . 

ي  عالض ل   مل ال ت  حتا  ت  ابّ ا   ت   أ ال  ب   حت  ال الانت ح  العت ب ا امل  ل ر لمل 
 :انت  ت  الا ال ل  الا  الملتل مل لبتؤح   جآمل آ    بت ز   ّا مل آ    س  ال ال 

  *ابن اامر*                                          
و قي  أبو اامر يقول ا ه أبو  هو اب  ا  بن اامر بن يزي  بن تمين بن ربيعة أبو امران    

ش     خ  ة الولي  بن اب  هو اب ا  بن اامر اليحصب هقا    م:" امرو ال اّة 
 (3) ".ة من العر  غيره و غير أب  امروال ابعينهو ليس    القراء السبع هو هو منالملك

 (.ه111ت)   الس ة الثام ة اشرس بع  الما ة تو   ابن اامر 
 :الشاطب ذكره المام 
 (2) . ريح و باقي ن أحا  به الوال بو امرهن و اليحصب  بن اامر    أ          

 
 *ابن كثير*                                         

همول  امرو بن القمة ال  اة  ال ار   هو اب  ا  ابن كثير بن الم لب بن  ع ر       
هأ له  ار  ه وكان  اريًا بم ة و هو الع ارهو ق  تص ر  الم   إمام الم يين    القراءس

لإلقراء و  ار إمام أه  م ة     بط القرآن هو تو     ة اشرين و ما ة 
 (1)(.ه123ت)

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .32ص(. 3314-حث3103)المل س  ا ال الا ال السبع ل   آمال  الراي    بعمل الر لمل ال بعمل ا  ا  ( 3) -
  آبثثثثثثثثثثثثثر ال ثثثثثثثثثثثثثين ال تضثثثثثثثثثثثثث    ملبمل الثثثثثثثثثثثثثرا   ا رااثثثثثثثثثثثثثمل الاب امل ال بعثثثثثثثثثثثثثمل  آبثثثثثثثثثثثثثر ال ملثثثثثثثثثثثثثت الثثثثثثثثثثثثث اا ا  ثثثثثثثثثثثثثال  الحثثثثثثثثثثثثثتإلب مل ( 2) -

 .23 ص( 3321-ه3040)ا  ا 
 آ ثثثثثث  ال ب ثثثثثثتل   ا   ثثثثثثت  مش  الثثثثثثرات ا ثثثثثثت آ مثثثثثثتن الثثثثثثتح   ش  ثثثثثثي إل ثثثثثثت  ملثثثثثث   ثثثثثث     عالعثثثثثثمل ال ثثثثثثالا  ال بثثثثثثت ( 1) -

 . 3331ا  اب أ 
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 :ذكره المام الشاطب  بقوله 
 (3).ع ل ر القوم م  تتتتتتتتتتتتو م ة اب  ا   ي ا مقامه      هو ابن كثير كاث           

                                       
 *جو اا ن ابن أب  ال َّ *                                     

األ       ح ال ون و  ن الجينه أبو ب راا ن بن ب  لة بن أب  ال َّجو  هبهو     
  موالهنهال و   هالح ا هشيخ القراء بال و ةهو يقال أبو ال جو  ا ن أبيه هو ب  لة ا ن

 (2). هو هو إمام القراء بال و ةأمه  
هكما ذكر الذهب هو ذكر أةّه إليه اة    المامة    القراءس بال و ة و هو مع و  من ال ابعين

 .(ه121ت)تو     ة  بع واشرين وما ة 
 :الشاطب  بقولهوذكره 

 ه مبّر  أ ض تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعبة راويا أبو ب ر واا ن ا متتتتتتتتتتتتتته       ش   عمّ           
 (1) .ب ر الر ا    و ح ص و بالتقان كان م ّص  أبووذاك ابن اياش           

 
 *أبو امرو ابن الع ء* 
هو (ه85)هو قي    ة (ه81)البصر  هول    ة   هو أبو امرو بن الع ء المقرئ ال حو 

هو قرأ بال و ة و البصرس ال   مااة كثيرس و ليس  قرأ بم ة و الم ي ة ه( ه13)قي    ة 
 (0)(.ه154) م ههتو     ة أربع وخمسين وما ة   القراء السبعة أكثر شيوخاً 

 :و ذكره الشاطب  بقوله
 (1). أبو امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍو  وال ه الع   و أّما المام الما ة   ريح ن             

 .وكان أبو امرو ملماً بالقراءات و ال حوهاربياً أ ي ً ذو باع طوي     ال ق  و القراءس
 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .37ال اا ا  ال  الحتإلب مل ص( 3) -
 .77-71 عالعمل ال الا  ص( 2) -
 .33ال اا ص( 1) -
 .341 عالعمل ال الا   ص  (0) -
 .32ال اا  ص( 1) -
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 *الزيّاتحمزس * 

ل أبتتتتو امتتتتارس ال تتتتو   متتتتول  آ هتتتتو حمتتتتزس بتتتتن حبيتتتتب بتتتتن امتتتتارس بتتتتن إ تتتتمااي  المتتتتام   
هو أ رك الصتتتتتحابة بالستتتتتن  لعلتتتتته (ه13)ولتتتتت   تتتتت ة ا رمتتتتتة بتتتتتن ربعتتتتت  ال يمتتتتت   الزيتتتتتات ه

رأى بعضتتتت ن و كتتتتان إمامتتتتاً حجتتتتة قيمتتتتاً ب  تتتتا  ا  هحا بتتتتاً للحتتتت يث هبصتتتتيراً بالعربيتتتتة و 
ه تتتتاء ذكتتتتتره (ه158)تتتتتو    تتتت ة   تتتت  وخمستتتتين وما تتتتة ه(3)ال تتتترا ا هاابتتتت اً خاشتتتتعاً 

 (2)  .إماماً  بوراً للقتتتتتتتتتتتتتتتتتترآن مرّت ً ع     وحمزس ما أ كتتتتتتتتتتتتتتاه من م ورّ :   الشاطبية
 

 *ةا ع الم ة * 
ويتتتتتتن المقتتتتتترئ هتتتتتتو ةتتتتتتا ع بتتتتتتن ابتتتتتت  التتتتتترحمن بتتتتتتن أبتتتتتت  ةعتتتتتتين اللَّيثتتتتتت  همتتتتتتوالهن أبتتتتتتو ر     

ويتتتن هقتتترأ التتت  طا  تتتة متتتن تتتتابع  الم ي تتتةهو كتتتان ةعتتتينهو األشتتت ر أبتتتو ر  هوقي  أبتتتو المتتت ة 
 (1).أ و  اللون حال اً 
ةهو إليتتته  تتتارت إمامتتتة القتتتراءس  تتت  طتتتوي ً متتتا يقتتتر  الستتتبعين  تتت   هتتتراً و قتتت  أقتتترأ ال ّتتتاس 

هو هتتتتتتو المتتتتتتام الثتتتتتتاة  متتتتتتن أ متتتتتتة (ه181)الم ي تتتتتتة تتتتتتتو    تتتتتت ة تستتتتتتع و  تتتتتت ين وما تتتتتتة 
 :ذكره الشاطب     م بوم ه قا  ً الحرمين بع  ابن كثير 

  (0) . ذلك الّذ  اخ ار الم ي ة م زالً    ال يب ةا ع       عّما ال رين السرّ          
 

 *ال سا  * 
هتتتو التتت  بتتتن حمتتتزس ال ستتتا   المتتتام أبتتتو الحستتتن األ تتت   همتتتوالهن ال تتتو   المقتتترئ    

تستتتتتتمي ه  هو اخ لتتتتتتا  تتتتتت (ه123)اشتتتتتترين وما تتتتتتة ال حتتتتتتو  أحتتتتتت  األاتتتتتت م ولتتتتتت   تتتتتت ة 
 .بال سا   و قي  أةّه أحرم    كساء

 و ق  ألا ك ا  معاة  القرآن و ك ا  القراءات هو ك ا  الع  ه وك ا  ال وا ر 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 .31ص/ 3 عالعمل ال الا   ( 3) -
 .24ال اا ا  ال  الحتإلب مل ص( 2) -
 .23ص /3 عالعمل ال الا   ( 1) -
 .36ال اا  ص ( 0) -
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هتتتتتو    تتتت ة  ال تتتتوا ر األ تتتت ر هو ك ابتتتتاً  تتتت  ال حتتتتوال بيرهوك تتتتا  ال تتتتوا ر األو تتتتطهوك ا  

 (3).تسع و ثماةين وما ة لل جرس 
 :خّصه الشاطب  بقولهو ق  
 (2).و أّما ال   ال تتتتتسا   ةع ه     لما كان    الحرام  يه تسرب          

 
 *يزي  بن القعقاع* 

هتتتتتو المتتتتتام أبتتتتتو  ع تتتتتر الم زومتتتتت  المتتتتت ة هتابع  مشتتتتت ور كبيتتتتتر القتتتتت ره و يقتتتتتال ا تتتتتمه  
 تتت  الستتتبعة   تتت   بتتتن  يتتترو هو هتتتو متتتن ال تتتابعين التتتّذين رأوا الصتتتحابة إالّ أةّتتته لتتتن يتتتذكر 

ألة تتتن ةبتتتروا  تتت  ذلتتتك ل ثتتترس الروايتتتة اتتتن المتتتام و ل ثتتترس أتبااتتته و ال تتتاقلين ا تتته هتتتتو   
 :ه ذكره ابن الجزر  بقوله(ه121ت)  ة  بع واشرين وما ة 

 (3.)تتتت       ع ه ايس  و ابن  ّماٍ  مض   ثّن أبو  ع ر الحبر الر         
 

 *يعقو  الحضرم *  
بن هو يعقو  بن إ حا  الحضرم  قارئ أه  البصرس    اصرههالمام أبو محم  يعقو    

إ حا  بن  ي  بن اب  ا  بن أب  إ حا  مول  الحضرميينهكان االماً بالعربية وو وه اهو 
القرآن ه ا  ً ةقياً تقياً ورااً هومن  ه ه أةّه   ر   ا ه ان ك  ه    الص س و لن يشعرهو ر   

 هو ق  ذكره ابن(ه253)تو     ة خمسين و ما  ين  (0)له بالص س  لشإليه و لن يشعر 
 :الجزر  قا  ً 

 (1).م تتتتتتتتتتتتتتّن روٌغ ي  تتتتتتتا ع ن يعقو  وهو الحضرم      له رويٌس ث     
 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .347ص/3   عالعمل ال الا  ( 3) -
 .24ال اا ص( 2) -
 .32 ا ت اجلا   ص ا ال الا ال العحال إل بمل الاحال( 1) -
 .313-314ص/3 عالعمل ال الا   ( 0) -
 .31إل بمل الاحال ص( 1) -
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 *ارخلا البزّ * 

هتتتو خلتتتا بتتتن هشتتتام بتتتن ثعلتتتب بتتتن خلتتتا بتتتن ثعلتتتب بتتتن هشتتتين بتتتن ثعلتتتب بتتتن  او  بتتتن   
هو ح تتتتت  (ه153)مقستتتتتن بتتتتتن غالتتتتتب أبتتتتتو محمتتتتت  األ تتتتت   هولتتتتت   تتتتت ة خمستتتتتين وما تتتتتة 

و  هالقتتتترآن و هتتتتو ابتتتتن اشتتتتر  تتتت ين هو اب تتتت أ  تتتت  ال لتتتتب و هتتتتو بتتتتن ثتتتت ث اشتتتترس  تتتت ة 
هو رو  ا تتتته أةّتتته قتتتتال أشتتتت   التتتّ  بتتتتا  متتتتن ال حتتتتو كتتتان ثقتتتتة كبيتتتتراً  اهتتت اً اابتتتت اً االمتتتتاً 

 عة قتتتتت  ثمتتتتتاةين ألتتتتتا  رهتتتتتن ح تتتتت  ح ب تتتتتههوكان ي تتتتتره أن يقتتتتتال لتتتتته البتتتتتّزار هتتتتتتو    تتتتت ة 
 :هقال ا ه ابن الجزر (1)(ه221ت) تسع و اشرين وما  ين

 (2).ا ه يعر إ حا  مع إ ريس    و العاشر البزار وهو خلا           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 .372ص/3 عالعمل ال الا   ( 3) -
   .31إل بمل الاحال ا ال الا ال العحال ص( 2) -
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 :وطئةت

ه سبعة أحبر ،و علماء القراءات مل خيرجوا من هذا البحر إالّ إّن القراءات القرآنية هي حبر ميدّ      
بقدر ما خيرج مع املخيط إذا غمس يف املاء،و قد أخطأ من ظّن منهم أنّه قد وصل إىل قمة البحث 
عن أسرار اإلعجاز القرآين، حيث انصّب جهدهم على حتديد القراء و وجوه القراءات و ضبطها،و 

لّذي قاموا به و الّذي ال ينكره أحد إاّل أّّنم أغفلوا أهم جانب و هو لكن مع هذا العمل اجلليل ا
التعمق يف البحث عن األسرار اليت خيفيها هذا التعّدد يف األداء على مجيع املستويات الصوتية ،و 

عبد القاهر و اليت هبا حيدث التباين بني األساليب دالليًا و بالغيًا و قد عاب ،الصرفية ،و الرتكيبية 
أو ههنا أمور أخرى حنيل يف :" حيث قال هذا اإلغفال على علماء عصره( هـ 174ت ) لجرجانيا

ة عليها ،و جنعل اإلعجاز كان هبا،فتكون تلك احلوالة لنا عذراً يف ترك النظر يف هذه اليت معنا ،و املزيّ 
خيانة منه لدينه و  –إن نظر العاقل  –أو ليس هذا التهاون ، اإلعراض عنها ،و قلة املباالة هبا؟

 ،و يغض من قدر ذوي القدر؟فيما يزري بذي اخلطر ،و دخوالً عقله
و ( 4)(أأنذرهتم)ك أن تعرف الوجوه يف منك إذا م  أبعد من حسن التدبريو هل يكون أضعف رأياً،و 

،و أشباه ذلك مما ال يعدو علمك فيه ( الزراط)و ( 3)( الصراط)و تعرف ، ( 2)(رأى القمر)اإلمالة يف 
و ال يدفعك عن بيان ،و ال يدخل عليك  -إن مل تعلمه بالغة–اللفظ،وجرس الصوت،و ال مينعك 

شكًا ،و ال يغلق دونك باب معرفة ،و ال يفضي بك إىل حتريف و تبديل،و إىل اخلطأ يف التأويل ،و 
ك أن تعرف ما إذا ن القادح فيك ،و ال يعنيك و ال يهمّ إىل ما يعظم فيه املعاب عليك ،و يطيل لسا

جهلته عّرضت نفسك لكل ذلك،وحصلت فيما هناك،و كان أكثر كالمك يف التفسري و حيث 
على أصله،و ال يأخذه من مأخذه ،من رمبا وقع يف  يف التأويل كالم من ال يبين الشيء ختوض

 (1)."الفاحش من اخلطأ الّذي بيقى عاره ،و تشنع آثاره
م حلقوا إّن هذا النقد املوضوعي الّذي يوجهه اجلرجاين إىل علماء اللغة و القراءات يفّسر لنا أّنّ   

 و هذه هي احلقيقة ،الّذيل و تركوا اهلدف الّذي هو الغرض األمسى من اخلوض يف اإلعجاز القرآين 
ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ

   ،سورة البقرة،و فيها حتقيق اهلمزتني،و حتقيق الثانية بني بني ،و توسيط ألف بينهما حمققتني ،و توسيطهما و (60)اآلية (4) -
 .الساكن قبله معقاء حركته تالثانية بني بني ،و حذف حرف اإلستفهام و ال   
 .اهلمزة و قرأ غريه بكسر الراء و اهلمزة ،و بكسر الراء و فتح اهلمزة بإمالة،قرأ أبو عمرو األنعام،سورة ( 72)اآلية ( 2) -
 .و قرئت بالصاد خالصةً و قرئت باإلمشام بالسني و الزاي ،بالصاد  ت،سورة الفاحتة،قرئ(60)اآلية ( 3) -
 . 77هر اجلرجاين،حتقيق حممود حممد شاكر،مكتبة اخلاجني القاهرة،صدالئل اإلعجاز،اإلمام أيب بكر عبد القا( 1) -
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اخلفي و املعىن العميق  دون أن يعرف السرّ ( ننشز ها)تقرأ أيضًا ( هاننشر  )فماذا لو عرف الباحث أّن 

فوقوفنا أمام هذه الكلمة ،هلاتني القراءتني مستنبطًا يف الوقت نفسه إعجازًا بالغيا يليه إعجاز علمي 
اليت تصور لنا موقفًا من املواقف و ترسم مشهدًا من املشاهد جيعلنا مشدودين ال إىل املعىن القريب 
البسيط النابع من الوضع اللغوي ،بل إىل دالالت أخرى تستتبع الداللة األوىل بشكل يربز معه 

 .تنتج معها الدالالت مستوينين تصنيفه إىل وقد رأينا بأّن تعدد القراءات ميك.التكامل بني القراءات
 :أولا 

 :الدللة الصوتية
تسلسل صويت خاضع  فوظيفة الصوت توليد املعاين عرب،إّن للبنية الصوتية عالقة قوية مع الداللة     

م،فاللغة أصوات و الكلمة التجاور و االرتباط و املوقع  تبعًا للموقعية و النرب و التنغيكلقواعد معينة  
 هااألصوات نطقًا صحيحًا يساعد على فهم املعىن فهمًا سليمًا ،و اخللط بينهذه نطق أصوات ،و 

فهناك  ،يؤدي إىل خلط يف املعىن،و أي تغيري يف درجة الصوت سيحدث معه بالتايل تغري يف املعىن
حيدث معه  الطفيف ،و هذا التغريّ "يصطربون"أو " يسطربون" :من ال يفرق بني السني و الصاد فيقول

الخليل بن  ،و قد أشارلداللة يف نفس املتلقي و تصويرهاتغري يف الداللة ألّن للصوت أثراً يف تعميق ا
صّر الجندب تقول العرب :"إىل عالقة الصوت بالداللة عندما قال (هـ 477ت)أحمد الفراهيدي

يف صوت  فكأّّنم توموا يف صوت اجلندب مدًا و توموا،صريراا و صرصر األخطب صرصرة 
 (4").األخطب ترجيعاً 

 :"ولو تأملنا مثالً قوله تعاىل              "(2) 
ان على هول مشهد يوم يعربّ " الطّامة"اجملهورين الشديدين يف كلمة " امليم"و " الطاء"وجدنا أّن 
شدهتما شدة و عسر ذلك اليوم،فيمكننا فناسبت ، نكاد نشعر باألصوات و حبركة الّطم القيامة حّت 

القول أّن للصوت داللة و لكّنها ليست داللة مستقلة ،بل تعتمد على الرتابط بني العناصر اللغوية و 
ىن الصوتية فاألصوات و الب  "زت الكلمات فيما بينها ،ايالّذي لواله ملا كان للبنية أي معىن ،أو ملا مت

 (3.")د لصوت معنّي يف موقع معنّي ابع اإليقاعي من تردّ تسهم يف تشكيل املعىن وإضفاء الط
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 .70ص/4رائي،دار الرشيد للطباعة و النشر،جيق مهدي املخزومي ،إبراهيم السامالعني،اخلليل بن أمحد الفراهيدي،حتق( 4) -
  .،سورة النازعات(31)اآلية ( 2) -
 .33،بثينة خضر حممد،ص (دراسة أسلوبية)ينظر، العدول يف القرآن الكرمي على وفق نظرية التلقي( 3) -
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،حيث يصّور الصوت املعىن  ( onomatopoea)-األنوماتوبياو هذا ما يطلق عليه مصطلح 

يتة من الناحية الداللية يقتصر أثر الص  :"محمد يونس علييقول الدكتور .وجيّسده للسامع أو املتلقي
على التمييز بني كلمات  اللغة،وكذا التمييز بني املصرّفات،فهي تعّد عنصراً مؤسسًا يف بناء املصرّفات 

 (4").و الكلمات
و هذا البناء الّذي أشار إليه جيعل الوظيفة األصواتية يف بناء الداللة من الوظائف الرئيسية يف اللغة    

جيعلها من الوظائف الثانوية اليت تساعد الوظائف  "فيرث"العربية على غرار سائر اللغات،غري أّن 
 .جمية و الوظيفة الرتكيبيةالرئيسية األخرى على بناء الداللة كالوظيفة التصريفية و الوظيفة املع

 :ثانياا 
 :الدللة الصرفية

من عناصر  و،إّن املستوى الصريف يعّد من العناصر األساسية و املهّمة يف حتديد الداللة و تغريها     
الوحدات -هذا املستوى املفردات أو الكلمات أو الوحدات الدالة اليت تنشأ من اجلمع بني األصوات

بصورة اعتباطية مع التحفظ على هذه الكلمة،فيكون لنا وحدات هلا داللة مفردة بالوضع  -الغري دالة
فقد يعدل من صيغة على صيغة ملعىن لغوي ":قائالً املفصل  هيف كتاب الزمخشريكما ذكر 

   (2").معنّي 
هو  ألوىل إىل صيغ خمتلفةفعلم الصرف يتقاطع مع علم الداللة ألّن يف تصريف الصيغ الصرفية ا    

 .بشكل كامل ودقيق وظيفتهاىل الدالالت املختلفة ضمن النظام اللغوي لتؤدي اللغة احلاجة إ
دورًا كبريا يف الداللة على معىن الكلمة ضمن نطاق سياقها يقول الصيغ الصرفية تلعب  و    

 (3") .فقد يعدل من املضارع إىل املاضي للداللة على أّن املستقبل هو الواقع الكائن:"الزمخشري
أنّه قيل أتى تنزياًل للمنتظر منزلة  "أتى أمر اهلل فال تستعجلوه:"و ضرب مثااًل لذلك يف قوله تعاىل

 . اآليت الواقع
 ومل ،أنّه قال ففزع "يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات و األرض:" و يقول يف قوله تعاىل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 املعىن وظالل املعىن،أنظمة الداللة يف العربية ،حممد يونس علي،دار املدار اإلسالمي،الطبعة الثانية،مارس( 4) -

 .271،ص (2667)        
 .231صالدراسات النحوية و اللغوية عند الزخمشري،فاضل السامرائي،مطبعة اإلرشاد بغداد،( 2) -
 .231املرجع نفسه،ص( 3) -
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 .يقل فيفزع لنكتة و إشعار بتحقق الفزع و ثبوته

 لئئئئئئئئن:"علـــــــى الثبـــــــوت و الوصـــــــفية كمـــــــا يف قولـــــــه تعـــــــاىلو يعـــــــدل مـــــــن الفعـــــــل إىل االســـــــم للداللـــــــة 
 "لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلكبسطت إلّي يدك 

يكــــون اجلــــواب أنّــــه ال يفعــــل مــــا يكتســــب بــــه  ؟،ســــمباالا جــــاء الشــــرط بالفعــــل و اجلــــزاء فــــإن قلنــــا ملــــ
 (4)." هذا الوصف الشنيع

و نقــــــل القــــــارد إىل واقــــــع احلــــــدث كمــــــا يف  ملضــــــارع حلكايــــــة احلــــــالو يعــــــدل مــــــن املاضــــــي إىل ا    
ــــك "و يصئئئئنف الفلئئئئك:"قولــــه تعــــاىل و لكــــن القــــرآن عــــدل عنــــه لتحريــــك ،،و األصــــل أنــــه صــــنع الفل

 .مشاعر القارد اجتاه نوح عليه السالم و هو يصنع السفينة
و لئئئئئئو يعجئئئئئئل اهلل :"اللــــــة معنويــــــة كمــــــا يف قولــــــه تعــــــاىلو قــــــد توضــــــع صــــــيغة مكــــــان صــــــيغة لد     

 لكـــــــن عــــــدل عـــــــن هـــــــذه و،" تعجيلئئئئئئئ  للخيئئئئئئر"،فالتقـــــــدير "لخيراسئئئئئئئتعجال   بئئئئئئا للنئئئئئئا  الشئئئئئئئرّ 
 .الصيغة حت يربز سرعة اإلجابة

 .باألمرل يّدل على الوقوع و استعجل يّدل على طلب التعجيل كما أّن عجّ 
 مخشئئئئئريالزّ يبـــــنّي لنـــــا ، يف املعـــــىن و بـــــالنظر إىل املســـــتوى اآلخـــــر فـــــإّن التغـــــري يف احلركـــــة يتبعـــــه تغـــــرّي 

ــــك مــــن تــــّدل علــــى املبالغــــة بضــــم الــــراء و فتحهــــا فــــدر س " سئئئئتليقولئئئئوا   ر  :"خــــالل قولــــه تعــــاىل ذل
 .ة الدراسةو شدّ 

يف البنـــــــائني يقـــــــول  ،و املعـــــــىن بكســـــــر العـــــــني و ضـــــــمها" كمئئئئئئئا بعئئئئئئئدت ثمئئئئئئئو :"و يف قولـــــــه تعـــــــاىل
  (2)." وا احلركةو لكن ملا أرادوا التميز بني بعد اخلري و بعد الشر غريّ ،واحد مخشريالزّ 

ـــــــيق جـــــــاء يف مقدمـــــــة األدب عنـــــــه صـــــــدرك و الضـــــــيق الضـــــــيءق  مـــــــا ضـــــــاق :"و يقـــــــال الضـــــــيءق و الضة
 (3." )ايكون يف الدار و الثوب و غريم

 .غريات اليت تطرح مجلة من املعاينو القراءات القرآنية تعتمد يف األساس على هذه الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .471ص/2مصر،جبايب،ال ،للزخمشري،مطبعة مصطفىعيون األقاويل يف وجوه التأويلعن حقائق التنزيل و  الكشاف:ينظر (4) -
 .03ص/2الكشاف،ج :ينظر (2) -
 .233الدراسات النحوية و اللغوية عند الزخمشري،فاضل السامرائي،ص( 3) -
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الوقف و االبتداء من املسائل الصوتية اليت لفتت اإلنتباه نظراً لعالقتها الواضحة يعّد موضوع        

 (4").الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف:" عن الرتتيل فقالعلي بن أبي طالب  ئلباملعىن ،س  
ّــــه قــــال ابئئئئن عمئئئئروروي عــــن  ــــه أن ــــا : "رضــــي اه عن و إن أحــــدنا ليــــؤتى ،لقــــد عشــــنا برهــــة مــــن دهرن

ــــاإلميــــان ق م حالهلــــا وحرامهــــا و يب صــــلى اه عليــــه و ســــلم فيــــتعلّ بــــل القــــرآن و تنــــزل الســــورة علــــى الّن
 ( 2)."ا وما ينبغي أن يوقف عنده منهاأمرها وزجره

 (3").من متام معرفة القرآن معرفة الوقف و االبتداء فيه:"ابن األنباريو يقول 
دوا علـــــى أّن علمـــــاء القـــــراءات،و أّكـــــإذاً فـــــالوقف مـــــن األمـــــور املهمـــــة الـــــيت شـــــغلت الصـــــحابة قبـــــل 

بـــــاب الوقـــــف عظـــــيم :"لّنكئئئئئزاويّ احيـــــث يقـــــول  هاإلجـــــازة يف القـــــراءة ال متـــــنح إالّ ملـــــن تعلّـــــم أصـــــول
ــــــأتّ  ،القــــــدر ــــــل اخلطر،ألنّــــــه ال يت ــــــةى ألحــــــد معرفــــــة معــــــاين القــــــرآن و ال اســــــتنباط جلي الشــــــرعية  األدّل

 (1").منه إالّ مبعرفة الفواصل
 :تعريف الوقف

 ( 5).الحبس:لغةا 

 (0" ).أوقفت عن األمر الّذي كنت فيه ،أي أقلعت:"الجوهريقال 

   :"وقـــــد ورد يف القـــــرآن الكـــــرمي يف عـــــّدة مواضـــــع لقولــــــه تعـــــاىل       

                             "(7 ) 

   

 :اصطالحاا 
 د الكلمة زمناً يتنفس ،أو هو قطع الصوت بع(3").ها بسكتة طويلةدقطع الكلمة عما بع"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .227ص /4النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ج( 4) -
 .227املصدر نفسه ،ص ( 3) -
 .477السيوطي،صاإلتقان يف علوم القرآن،اإلمام جالل الدين ( 1) -
 .1313،ص0جدار صادر،بريوت،،(وقف)مادة  لسان العرب،ابن منظور( 7) -
 حاح تاج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري إمساعيل بن محاد،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،دار العلم الصّ ( 0) -

 .4116،ص1،ج(م4171-ه4311)2للماليني،بريوت،ط        
 .،سورة األنعام(27)اآلية ( 7) -
 .311املعىن وظالل املعىن،حممد يونس،ص( 3) -
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ــــــه  ــــــة اســــــتئناف الكــــــالم،و قــــــد عرّف  (هـــــــ 333ت)أبئئئئئئو الخيئئئئئئر محمئئئئئئد بئئئئئئن الجئئئئئئزريفيــــــه عــــــادة بنّي

ــــــة اســــــتئناف القراءة،إمــــــاّ علــــــى الكقطــــــع الصــــــوت :"بأنّــــــه ــــــه عــــــادة بنّي ــــــاً يتــــــنفس في ــــــي  لمــــــة زمن مبــــــا يل
 (4").احلرف املوقوف أو مبا قبله

ة يف نفس واحد ،و مل جيز ميكن للقارد أن يقرأ السورة أو القصّ  قال أنّه ال وهذا ما جّسده حني     
التنّفس بني الكلمتني حالة الوصل ،وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس و االسرتاحة،و تعنّي ارتضاء 

 (2").ابتداء بعده،و يتحّتم أالّ يكون ذلك مما حييل املعىن و ال خيّل بالفهم،إذ بذلك يظهر اإلعجاز
و يبقى وج  :"فال تسكت حت تقرأ" كّل من علي ا فان"إذا قرأت :"أنّه قال الشعبيوي عن د ر  وق

 .(27-20سورة الرمحن ")رّبك ذو الجالل و اإلكرام

  :أنواع الوقف
 .و لكن تقسيماهتم كانت متقاربة اختلف العلماء يف تقسيم أنواع الوقف

حماًل للوقف لضرورة طارئة أجلأته لذلك  وهو أن يقف القارد على كلمة ليست :اضطراري -1
كالبكاء أو ضيق يف التنفس أو غريها من احلاالت،وجيوز له ذلك بشرط العودة إىل الكلمة اليت وقف 

 .عليها إذا كان هلا عالقة مع الكلمة اليت بعدها
األحكام و الّذي تتعلق به ره القارد مبحض إرادته و اختيارةه،و هو الوقف الّذي خيتا: اختياري -2

 :و الدالالت و قد قّسمه العلماء إىل
  يتعلق مبا بعده ال لفظًا و الملالوقف على كالم مّت معناه،و :"بقوله ركشيالزّ  يعرّفه:وقف تام-أ 

 (3)".معىنً 
 (1").ي ال يتعلق بشيء مما بعدههو الذّ :"بقوله السيوطيو يعرّفه 

 :"و على األغلب جنده على رؤوس اآليات كقوله تعاىل                 

 " (7)    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .227صقراءات العشر ،ابن اجلزري،النشر يف ال( 4) -
 .223ص املصدر نفسه،:ينظر( 2) -
 .376ص/4الربهان يف علوم القرآن،الزركشي،ج( 3) -
 .473اإلتقان يف علوم القرآن،اإلمام جالل الدين السيوطي،ص ( 1) -
 .،سورة البقرة( 7)اآلية ( 7) -
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هو الوقف على كالم أفاد معىن يف ذاته و يتعلق مبا :"بقوله ابن الجزريعرّفه :الوقف الكافي -ب 

 (4.")بعده يف املعىن دون اللفظ

 :"كالوقف على قوله تعاىل                ("2) ، و

 :"يف قوله تعاىل االبتداء مبا بعده                "(3) 

هو الوقف على كالم أفاد معىن بذاته و يتعلق بالكالم :"بقولهاني الدّ  و يعرّفه: الوقف الحسن -ج  
 (1.")الّذي بعده لفظاً ومعىنً 

 :"ومثل ذلك الوقف على لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل           "(7) 
فكلمة فاطر هي ،و لكنه يتعلق مبا بعده لفظًا ومعىًن  يفيد معىًن يف ذاته" الحمد هلل"على  فالوقف

 .صفة للموصوف و ال جيوز فصل الصفة عن املوصوف لذلك من األوىل عدم الوقف
 (0)".هو الذي ال يفهم منه املراد:"قائالً السيوطي  عرّفه:الوقف القبيح - 

هو الوقف على كالم ال يعرف املراد منه،لشدة تعلقه مبا بعده لفظًا ومعىًن،أو :"بقوله الدانيو يعرّفه 
 (7.")أوهم معىًن غري املراد من اآلية

 :"ومنه قوله تعاىل                   "(3) 

 .كفر باه سبحانه وتعاىل( إنّ ) ـــــبو االبتداء ( قالوا)فالوقف على 
 :قائالً  أنواع الوقف يف أبيات شعرية ابن الجزريو قد مجع 

 الوقوف ةرفئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلبد من مع و بعد تجويدك للحروف                                      
 سن ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئثالثة تام وكافي وح  و البتداء وهي تقس  إذن                       

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 .223ص/ 4النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري،ج( 4) -
 .،سورة البقرة(47)اآلية ( 2) -
 .،سورة البقرة( 40)اآلية ( 3) -
 .417صاملكتفي يف الوقف و االبتداء يف كتاب اه تعاىل،أبو عمرو الداين،حتقيق يوسف املرعشلي، ( 1) -
 .،سورة فاطر( 4)اآلية ( 7) -
 .471اإلتقان يف علوم القرآن،اإلمام جالل الدين السيوطي،ص ( 0) -
 .413املكتفي يف الوقف و االبتداء يف كتاب اه تعاىل،أبو عمرو الداين،ص ( 7) -
 .،سورة املائدة(47)اآلية ( 3) -
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 وهي لما تّ  فإن ل  يوجد     تعلق أو كان معنى فابتئئئئئئئئئئئئئئئدئ                     
  (4) .فالتام فالكافي ولفظاا فامنعن  إلّ رؤو  اآلي جوز فالحسن                    

 رتبطفإّن االبتداء ال يكون إاّل اختياريًا ألنّه ممن خالل ما سبق من املفاهيم املتعّلقة بالوقف      
 :"و لكن قد يكون الوقف حسنًا و االبتداء به قبيحًا يف قوله تعاىل،بالوقف      

                           "(4) 

( تؤمنوا أنو إياّك  )بقوله حسن،و لكن االبتداء ( يخرجون الرسول و إياّك )فالوقف على      
،و قد يكون العكس أي الوقف قبيح و االبتداء به حسن قبيح ألّن  فيه حتذير من اإلميان باه تعاىل

و أئمة التفسري ال " المرسلونما وعد الرحمن و صدق "،"من بعثنا من مرقدنا هذا:"تعاىل يف قوله
 .جييزون ذلك ألّن اإلشارة هنا ليست متعلقة باملرقد

يف حتديد الداللة املقصودة،و أقول املقصودة ألّن بعض للوقف و االبتداء ثر الواضح األيتبنّي لنا       
املعاين و الدالالت اليت ينتجها الوقف غري مقبولة و هي ما صّنفها العلماء يف خانة القبيح،أما الّذي 

و ال يربز ما مسيناه ،يعنينا يف هذا املبحث فهو الدالالت اليت ال خترج عن نطاق املعىن املقصود لآلية 
 :و لنضرب مثاالً من الواقع، االختالفبالتناقض أو 
 . إّنك برد:ال هتتم بقوله -2.       ال هتتم بقوله ،إّنك برد  -4:يقول القائل

يف املثال األول ألخذنا هنا موقف الناصح للمخاطب من عدم االهتمام  فلو وقفنا على بريء      
ف املطمئن للمخاطب من أنّه موق يف املثال الثاين ألخذنا( قوله)بقول قيل له،و لو وقفنا على 

ينقطع معها السياق إىل دفعات كالمية          " chain of utterance"فقطع السلسلة النطقية .بريء
" spoken groups " ،هذه الدفعات تتظافر فيما بينها منتجة توليفة من الدالالت                    . 

 (ب)الداللة   إبتداء                                                 
 الدفعة الثانية                                                        

 الدفعة األوىل      وقف                              
 (أ)الداللة                               

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 .31،ص 4شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ،زكريا األنصاري،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،ط( 4) -
 .،سورة املمتحنة( 4)اآلية ( 2) -
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 ( راسة تطبيقية) أثر الوقف و البتداء في اإلنتاج الدللي                

 *لموذج األوّ األن*
 :قال اهلل تعالى

"                     "(4 )   

 :الدفعة األولى
"           " 

 :الدفعة الثانية
"        " 

كاف،وهذا الرتباط الكالم مبا بعده يف املعىن ال يف اللفظ على أن تقرأ ( نذيراً )فالوقف على 
ألء ) هي عن السؤال بفتح التاء و جزم الالم و هي قراءة نافع و يعقوب،و هنا إشارة إىل النّ  (2)(َتسء

 .ال تسأل يا حممد عنهم فقد بلغوا من العذاب درجة عظيمةً :ار أي على أصحاب النّ 
َألء )من القراء العشرة  ونو قرأ الباق  :و فيها وجهان( ت سء

 :الوج  األول
بشرياً و نذيراً و  ا أرسلناك باحلقّ إنّ "و يكون الوقف هنا كاف و التقدير( نذيراً )أن تقرأ بالوقف على  

أل  عن أصحاب اجلحيم  .أي ال تؤاخذ هبم و ال حتاسب عليهم" لست ت سء
  :الوج  الثاني

ؤول عن أصحاب إنا أرسلناك باحلق بشرياً و نذيراً غري مس :"أن تقرأ على معىن يفيد احلال و التقدير
 .و الكالم هنا متعلق مبا قبله فيكون الوقف حسن" اجلحيم

يربز لنا ،على حموري الوقف و االبتداءومن خالل املوازنة و التقريب بني الدفعتني الكالميتني     
،فهو مل يرسل لريغم الّناس على دخول يب الّذي خبع نفسه رمحة بقومه مشهد من مشاهد تطمني النّ 

،كما تعلمنا اآلية على حرص الّنيب صلى اه عليه و سلم  ةربز ملتبليغ رسالة ربّه اإلسالم ،إّّنا بعث 
 .أّن األنبياء ال يشفعون للكفار يوم القيامة و ال يسألون  عنهم

ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ

 .،سورة البقرة(441)اآلية ( 4) -
 .224ص /2النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ج( 2) -
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 *موذج الثانياألن*

 :قال اهلل تعالى
"                           "(4) 

ال يقضون منه وطرًا ،يأتونه ،مّث يرجعون إىل أهليهم مّث يعودون :"رضي اه عنه قال ابن عبا عن 
 (2.")إليه

من دخله كان آمناً :"رضي اه عنه قالابن أنس  فعن، وحيث جعله اه أمنًا للناس من العدّ 
  (3").اً ومضمون
 :األولىالدفعة 

"               " 

 :الدفعة الثانية
"           " 

على صيغة  (1)(و اخَتَذ وا)حسن لتعلقه  مبا بعده لفظاً ومعىن و يستلزم معه أن تقرأ ( أمناً )الوقف على 
مصلى و هذه قراءة نافع و  إبراهيمقوم مؤمنني جعلوا من مقام  اإلخبار عنعل املاضي الّذي يفيد الف

يكون الوقف على و ،".مصلى إبراهيمو اذكر يا حممد أّن الناس اخَتذ وا من مقام :"ابن عامر و التقدير 
ذ وا)إذا قرد الفعل معىن تعلق مبا بعده ال لفظًا و التامًا أي مل ي( أمناً ) بصيغة األمر املوّجه  ،(و اخت 

و هذه قراءة " مصلى إبراهيماختذء يا حممد من مقام :"ته و التقدير حملمد صلى اه عليه وسلم و أمّ 
 .يعقوب و أيب جعفر و خلفأيب عمرو و  الكسائي و ابن كثري ومحزة و

تجابة اه لدعوته ومن خالل القراءتني تتجلى لنا سنة نبّينا إبراهيم عليه السالم ،كما تربز لنا اس     
إشارة إىل األمم اليت سبقت  مصلى و الّناس اختذوا من مقامه،"ربي اجعل هذا البلد آمناا :" حني قال

    .و انصاع ألمر اه سبحانه وتعاىلأمة نبّينا حممد صلى اه عليه  و سلم،الّذي سار على ّنج أبائه 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ  ـ

   .،سورة البقرة(421)اآلية ( 4) -

 .366ص/4زم،جتفسر القرآن العظيم،أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،الطبعة اجلديدة،دار ابن ح (2) -
 .364املصدر نفسه،ص( 3) -
  .224ص /2النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ج ( 1) -
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 *موذج الثالثاألن*

 :قال اهلل تعالى
"             " (4) 

 :الدفعة األولى
"          " 

 :الدفعة الثانية
"            " 

كانوا يهجعون قلياًل من :"دون ما قبلها يفيد معىن التوكيد و يكون التقدير ( ما)الوقف على      
  .أي أّّنم كانوا ال ينامون إالّ قليالً  "الليل

كانوا قلياًل من الليل :"املصدر فهنا يفيد معىن آخر تقديرهعلى  (ما يهجعون)أما الوصل بني 
   :"وتعاىلن ثلثي الليل لقول احلّق سبحانه أي أّّنم كانوا يقيمون أدىن م" هجوعهم  

                  "(2) 
اختذت طائفتني من الّناس ،طائفة معه و اجلمع بني القراءتني على مستوى الوقف و االبتداء يربز   

للعبادة و التقرب من اه سبحانه وتعاىل ، و هم اللّذين خيشون ضياع الوقت و فضاًء الليل بطوله 
اآلخر و هو الثلث ،و طائفة أخرى جعلت جزًء من الليل للراحة و اجلزء فوات أجر قيام الليل عليهم 

     :"،و هنا تربز احلكمة الربانية يف قوله تعاىل األخري منه للقيام        

                               

      "(3)  
 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ  ـ
 .،سورة الذاريات(47)اآلية ( 4) -
 .،سورة املزّمل(26)اآلية ( 2) -
 .،سورة املزّمل(26)اآلية ( 3) -
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 *موذج الرابفاألن*

 :تعالىقال اهلل 
"                         

               " (4) 
 :الدفعة األولى

"                         "  
 :الدفعة الثانية

"                  " 

النون يكون كافيًا إذا كانت القراءة بالرفع و ( خري لكم )بالنون والرفع،فالوقف على  (و ن كّفر  ) 
و هذه الصدقة تكفر عنكم،و من :وحنن نكّفر  عنكم،و من قرأ بالياء يكون التقدير : واملعىن يكون

 .حسناً ( لكم)قرأ بالنون باجلزم جعل الكالم متصالً لفظاً على أنّه معطوف فيكون الوقف على 
 إرشاد اه لعباده ال تناقض بني القراءتني فكالما تكّمل األخرى ،إذ أّن القراءة األوىل تبنّي      

فيها إسناد الفعل ه تعظيماً  فيهاو متحو سيئاهتم ،كما أّن اليقوموا باألعمال الصاحلة اليت تقرهبم إليه 
عليها من الضياع أو  ختشواأعمالكم عندي ال اعملوا فيقول لعباده و كأّن اه ،له و تكرميًا لعباده 

سبباً و هو ما تبيّنه السيئات  النسيان ألنّه جّل يف عاله ال تأخذه سنة و ال نوم ،و لكن جعل لتكفري
هي اليت متحو الذنوب بأمر اه سبحانه للصدقة ،و كأّن الصدقة  تكّفرالقراءة الثانية حيث أسند فعل 

  .رد أو املتلقيوتعاىل و هذا من أجل تعظيم هذا العمل يف نظر القا
 
 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة البقرة(274)اآلية ( 4) -
 .72،ص(م4136-هـ4311)التيسري يف القراءات السبع،أبو عمرو الداين، مطبعة الدولة،الطبعة األوىل، ( 2) -
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 *موذج الخامساألن*

 :قال اهلل تعالى
"                                 

                     "(4) 
 :الدفعة األولى

"                " 

 :الدفعة الثانية
"       " 

وهي  (2)(وضعءت  )ملن قرأ بضم التاء و إسكان العني ( وضعتها أنثى)يكون الوقف حسنًا على     
و هذا يفيد معىن أّّنا تعّظم ،قراءة ابن عامر و شعبة ويعقوب، على جعل الكالم كّله ملرمي ابنة عمران 

اه سبحانه وتعاىل بعلمه الواسع مدركًة أنّه ال خيفى عليه شيء يف األرض و ال يف السماء لقوله 
 :"تعاىل                                

                              "(3) 
و هي قراءة ابن كثري و أبو ، (1)(وضَعتء )و يكون الوقف كافياً ملن قرأ بفتح العني و إسكان التاء     

عمرو ومحزة و الكسائي و خلف و حفص و أبو جعفر،على أّن الكالم منقطع عما قبله فهو إخبار 
 .من اه تعاىل مبا حدث

 
 
 
 

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــ

 . ،سورة البقرة(30)اآلية ( 4) -
 .231ص /2النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري،ج( 2) -
 .،سورة فّصلت(17)اآلية ( 3) -
 .37التيسري يف القراءات السبع،أبو عمرو الداين،ص( 1) -
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 *موذج السا  ألنا*

 :قال اهلل تعالى
"                                   

             "(4) 
 :الدفعة األولى

"                        " 

 :الدفعة الثانية
"                     " 

و هي قراءة ابن كثري و أبو عمرو و محزة  (2)(و لباس  )كافياً ملن قرأ بالرفع ( وريشاً )يكون الوقف على 
خرب  (خري)مرفوع باالبتداء و التقوى هي صفة له ،و  (لباس  )و خلف و عاصم و يعقوب،على أّن 

و ويكون املعىن إشارة إىل أّن التقوى هي اللباس الّذي يسرت املؤمن ال لباس الريش تبياناً لقيمة التقوى 
 (3)"ِإنَّ أ ْكر م ك ْ  ِعْند  اهلِل أ تْئق اك  ْ :"لقوله تعاىلتعظيماً لشأّنا 

كافيًا ،و هي قراءة نافع و ابن ( ذلك خري)فيكون وقوفه على ، (1)(و لباسَ )ا من قرأ بالنصب و أمّ 
و هنا يفيد املّن من اه ،و أنزلنا لباَس التقوى :عامر و الكسائي و أبو جعفر،و يكون تقدير الكالم

سبحانه و تعاىل على عباده بأن سرت عوراهتم سرتًا حسيًا و سرتًا معنويًا فمن يتقي اه سبحانه فقد 
 .يف الدنيا و اآلخرة هسرت نفس

 
 
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة األعراف( 20)اآلية ( 1) -
 .461التيسري يف القراءات السبع ،أبو عمرو الداين،ص (2) -
 .،سورة احلجرات(12-10)اآلية (3) -
 .203النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ص ( 1) -
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 *نموذج السابفاأل*

 :قال اهلل تعالى
"                              

     "(4)    

 :الدفعة األولى
"             " 

 :الدفعة الثانية
 "                    " 

صب النّ فجعل قراءته على ،( الليلَ )على ( و النجومَ  و القمرَ  والشمسَ  النهارَ )من القراء من عطف  
 محزةو و هي قراءة نافع و ابن كثري و شعبة عن عاصم و خلف و أبو عمرو ( و النجوَم مسخرات  )

عم و أبو جعفر ،و هنا يكون الكالم كّله متعلقاً مبا قبله و ما بعده و يفيد معىن تعداد النّ  و الكسائي
 .من اه سبحانه وتعاىل

و هي قراءة حفص ،فأفادت ،على االبتداء و اخلرب ( و النجوم  مسخرات  )ومن القراء من قرأ بالرفع 
،فيظهر معىن جليل جاللة (النجوم)و بني  (الليل و النهار و الشمس و القمر)معىن الفصل بني 

أما و ،الليل  القرآن فعقل اإلنسان غالبًا ما يتعلق يف ذهنه أّن الشمس رمز النهار ،و أّن القمر رمز
فهي تبعد عناّ ماليني السنني النجوم فهي من اآليات العظيمة اليت قد ال يدرك عظمتها إاّل من يعقل 

لفت انتباه القارد و ففصلها عما قبلها لزيادة عظمتها ،فقطالضوئية وحنن ال نراها و لكننا نرى نورها 
 .إىل هذه اآلية اجلليلة و هنا الوقف تام

و )لىفوقف وقوفًا تامًا أيضًا ع،( و الشمس  و القمر  و النجوم  مسخرات  )رفع البو قرأ ابن عامر 
،و هنا تأكيد من اه سبحانه وتعاىل على أنّه ال أحد يتحكم يف هذه ( سخر لكم الليَل و النهارَ 

 إاّل هو،و هذا دحض لنظرية الفوضى اليت تقول بأّن الكون ال حتكمه أيُّ قوانني النجوم و الكواكب
إىل ما ال ّناية كما حتاول بعض النظريات الرتويج له حتت غطاء التطور  و أنّه يتحرك حتركًا عشوائياً 

 . التكنولوجي
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 . ،سورة النحل(42)اآلية( 4) -
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 *األنموذج الثامن*

 :قال اهلل تعالى

             "(4) 

 :الدفعة األولى
      . 

 :الدفعة الثانية
    . 
و ،نسوا ما ذّكروا بهوا و كفر   و ما أعده اه سبحانه و تعاىل للذين مجهنّ تصف هذه اآليات نار      

اخلاشع مصّورة حركة الّنار و هي تتأجج وىل لتحّرك و تزلزل قلب اإلنسان تأيت الدفعة الصوتية األ
 (2)".ار و شدة حّرهايصف النّ  "إّّنا لظى:"ابن كثيريقول 

عاىل  وتو تأيت الدفعة الكالمية الثانية لتبنّي أثر حّرها على جلد اإلنسان ،و قد صّورها اه سبحانه 
 .ا جلود أصحاب الّنارسكيناً يسلخ هب كأّّنا إنسان حيمل يف يده

و محزة ،عمرو و ابن عامر و شعبة عن عاصم  ات يف هذه اآلية ،فقرأ نافع و أبوو تعّددت القراء   
هي :ا خرب ملبتدأ حمذوف تقديرهعلى أّنّ ( نزاعة  )لكسائي و أبو جعفر و يعقوب وخلف برفع التاء او 

على أّنا منصوبة بفعل حمذوف تقديره ( نزاعةً )بدل من لظى،و قرأ حفص بنصب التاءنزاعة ،أو 
 (3.)تتلظى يف هذه احلالة:أعين،أو أّّنا حال من لظى و التقدير

ن جعلت بداًل فالوقف عليها ،أّما إيف قراءة الرفع كاف  إن جعلت خرب ملبتدأ( لظى)و الوقف على 
،و ا يف قراءة النصب فإن جعلت محسن،أمّ  ن إنصوبة بفعل حمذوف فالوقف على لظى أيضًا كاف 

 (1.)نصبت على احلال فالوقف عليها حسن
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ

  .املعارج،سورة (40-47) اآلية (4) -
 .2107ص /1جابن كثري،دار ابن حزم، إمساعيلتفسري القرآن العظيم،أيب الفداء ( 2) -
 دار الكتب العلمية ،4عادل عبد املوجود و علي معوض،ط،حتقيق اللباب يف علوم الكتاب،عمر بن علي الدمشقي :ينظر( 3) -

 .302ص/41ج،بريوت       
 .770املكتفي يف الوقف و االبتداء،أبو عمرو الداين،حتقيق يوسف املرعشلي،مطبعة الرسالة،بريوت،ص:ينظر( 1) -
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سبق و أشرنا حال إنسان قوي  فحاهلا كما،و اجلمع بني القراءتني يربز حركية يف وصف النار    

ىل ها بوصف الّنار فقط دون اإلشارة إقراءة النصب يتعلق الكالم في،و يستشيط غضبًا شديد 
يعطي  بني هبا،أما قراءة الرفع ففيها إشارة إليهم فهي تنزع جلودهم نزعاً،و هذا التصوير الّذياملعذّ 

ار و نراها على منوال ما صورة ثالثية األبعاد للقارد ،لذلك جند أنفسنا عند قراءهتا نشاهد النّ 
 .اعتادت عقولنا
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 *األنموذج التاسف*

 :قال اهلل تعالى
"                         "(4) 
 :الدفعة األولى 
"           "  

 :الدفعة الثانية
        "  

،على أّّنما خربان ملبتدأ حمذوف (الرمحن  )و  (رب  )قرأ نافع و ابن كثري و أبو عمرو برفع الباء      
،و قرأ ابن عامر وعاصم باخلفض ( ما بينها)هو رب،و هو الرمحن  لذلك فالوقف على :بتقدير كاف 
( ما بينهما)،وهنا ال يوقف على (رّبك)،على أّّنما بدل كّل من كّل  من (الرمحنة )و ( رب  )هكذا 

 (الرمحن  )و رفع النون من ( ربة )لكسائي خبفض الباء من ازة و لتعلقه مبا قبله لفظاً و معىن ،و قرأ مح
،و على هذا (2)هو الرمحن :بدل من رّبك،و الرمحن خرب ملبتدأ حمذوف تقديره ( رب)على أّن 

 (3. )كاف  ( ما بينهما )الوقف على ف
العصور و  فال أحد على مرّ ،ىل كمال ربوبيته حانه وتعاىل إو الوقف األول فيه إشارة من اه سب 

ين خلقت السموات و األرض ،و لكن هناك من تسلط ليجعل نفسه إهلًا يف أ ليقول أنّ األزمان جترّ 
و هو من يستحق فجاء الوقف الثاين ليقول أّن من خلق السماء و األرض خلق ما بينهما ،األرض 

 .الربوبية فيهما،ليتجلى علينا بصفة الرمحن
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،سورة النبأ(37)اآلية ( 4) - 
 .3/4331ج،4املوضح يف وجوه القراءات و عللها،ابن أيب مرمي نصر بن علي الشريازي ،حتقيق عمر محدان،ط:ينظر( 2) -
 .0-1يف الوقف و االبتداء،أبو عمرو الداين،ص  املكتفي:ينظر( 3) -
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 *عاشراألنموذج ال*

 :قال اهلل تعالى
"                                      

           "(4)    

هذه السورة الكرمية من السور الغيبية اليت حتمل يف طياهتا كّل أنواع اإلعجاز القرآين،فهي وعيد     
يب صلى اه عليه و سلم و من اه سبحانه وتعاىل لشخصية من الشخصيات اليت عايشت النّ 

و قد شاركه  صلى اه عليه و سلميب كرًها و حقداً على النّ   عادته،حيث كان أبو هلب من أشد النّاس
 .يف عمله هذا زوجه اليت وصفها القرآن حبمالة احلطب

بني على الغزارة اليت حتملها الكلمات دت القراءات يف الوقف فنتج معها عّدة دالالت ت  و قد تعدّ 
 .القرآنية

 "امرأته" قرؤوا و،"محالة  احلطب:"عمرو برفع التاء و أبو لكسائيا ابن كثري ومحزة و فقرأ
،و هنا وجب قطع الصوت ألّن و يكون ما بعدها خرباً ، "و امرأت ه  " بالرفع على االبتداء:بتقديران

و  ،الوعيد أليب هلب بنار جهّنم و اإلنكار لزوجهو يكون التقدير كاف  " أيب هلب"الوقف على 
 .عنقهالف حول طب حبالً من الّنار ي  وعيدها بأنّه سيصبح ذلك احلبل الّذي كانت جتمع به احل

غري كاف  ألنّه متعلق مبا بعده ،و ينتج عنه  "هلب"، فيصبح الوقف على "و امرأََته"القراءة الثانية و 
  .داللة أخرى و هي أّن محالة احلطب تصبح نعتاً،و يكون التقدير سيصلى هو و امرأته ناراً ذات هلب  

      
 

 
 
 
 

 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
  .سورة املسد( 4) -
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 *األنموذج األول*                                      

 :قال اهلل تعالى
                                     

                                       

                  

                             

            "(4)  
فتساءل يف  خاوية على عروشها،ة رجل من بين إسرائيل مّر على قرية و هي اآلية الكرمية قصّ  تقصُّ 

" هلا، من خالل قوله إحياء اه  نفسه عن كيفية           " و كلمة موهتا
تّدل على أّّنا مل تكن حتوي أدىن معطيات احلياة،كما أّن هذا االستفهام حيمل يف طياته معىن 

:" فقد تساءل نبّينا إبراهيم عليه الصالة و السالم نفس التساؤل حني قال،ال اإلنكار  التعجب  

                              

                                 

            "(2)    

 يطمئن معه القلب و إّّنا هو اإلميان الصادق الّذي،و السؤال عن الكيفية ليست ضعفاً يف اإلميان 
،فأمات اه الرجل مائة عام مثّ  ما كّل حسب املوقف الّذي كان فيههيو عّلم اه سبحانه وتعاىل كل

:" بعثه،و جعله يشاهد بعينيه عملية اخللق لقوله تعاىل           " 

 و قرأ الباقون،(ن نِشرها)نافف  فقرأ ابن كثري و أبو عمرو و،(ننشزها)د يف قراءة وقع التعدّ  و     
 (3)(.ن نِشز ها)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة البقرة(271)اآلية ( 4) -
  .،سورة البقرة(206)اآلية ( 2) -
   .2/234ينظر ،النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ج( 3) -
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  :"تعاىلمعناه اإلحياء لقوله :النشرو        "(4) 

  :"رد يف القرآن الكرمي لقوله تعاىلو ،فقد و النشر يف العظام مبعىن إحياء العظام     

                 "(2)    

هي التساؤالت اليت طرحت حول كيفية اخللق،فجاءت هذه القراءة لتبنّي على وجه اإلمجال  و كثرية 
 (3)."شر اه املوتى،أي بعثهمنمن قرأ ننشرها، فهو من أ:"الّزجاجكيفيتها دون إظهار مراحلها يقول 

 ( 1)".ىل النشر بعد الطيّ ذهب إ:"اءالفرّ و يقول 
 (7").وذلك انّه باحلياة يكون االنبساط:"حني قال اءالفرّ قول  ازيالرّ و قد شرح 

 .من النشز( ننشزها)أّما القراءة الثانية 
 :"لقوله تعاىلالرتفاع :و النشز                  

                            

             "(0 )  

 ولكن ما عالقة إحياء العظام برفعها ؟
 (7)" .و يقلق عندي أن يكون النشوز رفع العظام بعضها فوق بعض:" ابن عطيةيقول 

تتضح الصورة أكثر و تظهر العملية الرتكيبية للعظام قبل  ابن عطية بّينهمن خالل التقريب الذي 
،فيكون التصوير احلسي الّذي حيّول  "مّث نكسوها حلماً :"عملية اإلحياء لذلك اتبعها اه بقوله تعاىل

 :،و ميكن عرض املراحل كاآليتثالثية األبعادىل شاشة عرض إالكلمة 
  .حتريك العظاممرحلة  -
 .مرحلة الرفع و الرتكيب -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة عبس(22)اآلية ( 4) -
 .،سورة يس(73)اآلية ( 2) -
 .311ص/4بريوت،جمعاين القرآن للزجاج،حتقيق عبد اجلليل شليب،عامل الكتب ( 3) -
 .473ص/4جمعاين القرآن للفراء،حتقيق أمحد يوسف جنايت،دار السرور بريوت،( 1) -
 .1/30فخر الدين الرازي،دار اإلحياء ،بريوت،ج،التفسري الكبري ( 7) -
 .،سورة اجملادلة(44)اآلية ( 0) -
   213ص2جالعلمي،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،البن عطية،حتقيق اجمللس ( 7) -
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 .مرحلة تكوين اللحم و األعصاب - 

 .اإلحياء الكاملمرحلة  -
ن تكاماًل جيعلنا نقف ليستا خمتلفتني بل متكاملتا نة تصنع العجب ،فالقراءتاده دّر لفظة واح     

أمام عظمة القرآن الكرمي و عظمة خالقه سبحانه وتعاىل،و لو أدرك علماء القراءات حقيقة القراءات 
بل كانوا ليشتغلوا مبا أرادهم اجلرجاين أن  و ال تصنيف القراءاتذاهتا ملا انصرفوا إىل البحث عن القراء 

 .يشتغلوا به
لى الكثري من اآليات اليت تتكلم عن اخللق ،لكان اجلواب أّن عو لو تساءلنا ملاذا احتوى القرآن 

أغلبية الكفار و امللحدين أنكروا إعادة اإلحياء و البعث من جديد،فنجدهم خاصة يف عصرنا 
تعمل على حفظ أجسادهم يف ثالجات ضخمة بعد إفراغها من يدفعون أموااًل طائلة إىل شركات 

و أّن  أّن أرواحهم سرتجع إىل هذه األجساد من تلقاء نفسهاالسوائل ،و هذا العمل مرّده زعمهم 
 . احلياة هي عملية بيولوجية ختضع لقوانني الطبيعة فقط
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 *األنموذج الثاني*                                          

 :قال اهلل تعالى
"                        "(4 )   

سورة املائدة يف جمملها خطاب لليهود والنصارى ،أّما بالنسبة هلذه اآلية الكرمية فإّّنا موّجهة       
هم مل يكونوا و لكنّ ،لليهود خاصة اللّذين كانوا  يتحاكمون عند رسول اه صلى اه عليه وسلم 

 :"تعاىليرضون حبكمه لقوله                           

                                   

    " (2) 
يب صلى أّّنم يعلمون أنّه احلّق من رهّبم و لكن البغض و الكراهية متنعهم من الرضوخ حلكم النّ  رغم

  :"لقوله تعاىل الّذي هو حكم اه اه عليه و سلم و          

                          "(3) 
 ين ال يرضون حبمكهذّ اه سبحانه وتعاىل إىل هؤالء الأماّ بالنسبة هلذه اآلية فهي خطاب إنكاري من 

 .(يبغون) قرأ الباقون بالياء و( تبغون)بالتاء ابن عامر فقرأ،(يبغون)دت القراءة يف كلمة وتعدّ 
االلتفات :"العلوييقول  اللتفاتعظيم و هو الناظر إىل أسلوب بالغي  األوىل يوجهحتليل القراءة و 

 (1...")من أجّل علوم البالغة،فهو أمري جنودها
سياق اآلية يظهر من خالله أّن الكالم موّجه للغائب ،و فجأة تتغري وجهة السهام الكالمية و 

االلتفات أبلغ يف زجرهم و :"الحلبيالسمين يقول ،بأسلوب االستفهام اإلنكاري للمخاطب 
 ( 7").ردعهم،ومباكتته هلم،إذ واجههم هبذا االستفهام الّذي يأنف منه ذوو البصائر

 ،ألنّه املخصوص بالكالم و اجلاهلية هنا هي وصف "حكم اجلاهلية"فبعد االستفهام يأيت املفعول به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة املائدة(71)اآلية ( 4) -
 .،سورة البقرة(426)اآلية ( 2) -
 .،سورة البقرة( 461)اآلية ( 3) -
 .434ص/2الطراز للعلوي،دار الكتب العلمية،بريوت،ج( 1) -
    .434ص/2دمشق،جاخلراط،دار القلم ، ر املصون يف علوم الكتاب املكنون،السمني احلليب،حتقيق أمحد حممدالدّ ( 7) -
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 هلم ال للحكم فقط ألّّنم مازالوا يعيشون يف الضالل الّذي مّيز اجلاهلية ،و قد أضاف االلتفات طرقة 

 ري الوجهة كأّنك كنت تسري يف طريق مثّ فتحّس عند تغ،قويّة هتّز القلوب و النفوس الضالة قبل املؤمنة 

و هذا االحنراف قد يكون له عالقة باحنراف اليهود عن الطريق و احلّق ،ىل وجهة ثانية رفت به إاحن
،فنتصور كما أنّنا نستحضر املوقف الّذي كان فيه اليهود به اه سبحانه وتعاىل   أمرهمي الذّ 

سلم و هو حيكم بينهم،و يتلو عليهم هذه اآليات صلى اه عليه و اه رسول حضورهم بني يدي 
 .بأسلوب الغائب مثّ ينحدر هبم و خياطبهم وكأّّنم أخذوا صفعًة على وجوههم

و هنا يكون املخاطب فجاءت على منوال السياق بأسلوب الغائب ( يبغون)أّما القراءة الثانية      
،و إّّنا هو خطاب رمحة و عطف يه وسلم و هذا اخلطاب ليس خطاب لومهو حممد صلى اه عل

 :"عليه حيث كان يرهق نفسه باحلسرة عليهم لقوله تعاىل             

            "(4) 
فالقراءة األوىل كما قلنا تصّور حضور اليهود يف جملس ،و توضحها أكثرو هذه القراءة تكّمل الصورة 

،وإذا ما ربطنا بني الصورتني  مبثابة الغائبصاروا فر انصرافهم عن اجمللس فتصوّ  الثانيةالنيّب ،أما 
 .ركيفالناتج ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الكهف(0)اآلية ( 4) -
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 *األنموذج الثالث*                                          

 :قال اهلل تعالى
"                                  

                                 

                              

     "(4) 

كعبد اهلل بن هذه اآليات نزلت فيمن آمن من األحبار ، ه قال أنّ عن ابن عباس رضي اه عنه أنّ     
 أهلم من م ذكرهم بالذّ أي ال يستوي من تقدّ و غريهم ، ثعلبة بن سعيد وأسد بن عبيد ، وسالم 

  (2) .الكتاب و هؤالء اللّذين أسلموا
 (.يكفروه)و ،(يفعلوا)و قد تعددت القراءات يف ،و تثبيت هلم و هذه اآلية مبثابة مدح للذين آمنوا

 (تكفروه)،(تفعلوا)نافع بالتاء  و ،و أبو بكر عن عاصم و أبو عمرو فقرأ ابن عامر و ابن كثري
 (.يكفروه)،(يفعلوا) و قرأ الباقون بالياء

ىل إينتقل بنا على أسلوب الغائب مّث فسياق اآلية ،التفاتًا أيضًا ( بالتاء)جند يف القراءة األوىل      
وصفهم  ،ملا"أّمة قائمة:"إىل قوله تعاىلو الذّي يظهر أّّنا التفات :"أبو حيانيقول املخاطب 

بأوصاف جليلة أقبل عليهم تأنيسًا هلم ،و استعطافًا عليهم ،فخاطبهم بأّن ما تفعلون من اخلري فال 
،ألنّه موضع عطف عليهم ،و مل يتعرض لذكر "من خري  :"على قوله متنعون ثوابه ،و لذلك اقتصر 

 (3") .الشرّ 
تفات حتريكاً ملشاعر الصحابة يف االل هذا ما يظهر من سياق اآلية و لكن لو تدبرنا قلياًل لوجدنا     
نفسه سرتتقي حماولًة جتسيد  ،فلو مسع أحد  ما هذا اخلطاب فإنّ جل املسارعة يف فعل اخلريات من أ

 .يصغي ألي أمر تطلب منه أن ينفذهالوصف األول ،فأي إنسان إذا بدأت بوصفه مادحاً إياه فإنّه س
 اآلية لكّنها حتمل معىن مكمالً للقراءة األوىل،فاآلية نزلت أّما القراءة الثانية فجاءت مشاكلًة ألسلوب

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة آل عمران(447-441-443)اآليات ( 4) -
 .061ص /4،جابن كثري،دار ابن حزمتفسري القرآن العظيم،أيب الفداء إمساعيل ينظر، (2) -
 .30ص/3البحر احمليط،أليب حيان ،مكتبة النصر احلديثة ،الرياض،ج( 3) -
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 .خطاب الغائب هو دعوة ملن مل يدخلوا اإلسالم بعد،و  غائبني حضوراً  كانوا أمخماطبًة لكّل النّاس 

صلى اه عليه و سلم ليبّلغها للناس  إذاً فالّنص القرآين من خالل هاتني القراءتني ينقل رسالة إىل النيب
 . أمجعني
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 *األنموذج الرابف*                                       

 :قال اهلل تعالى
                            

                "(4) 
 .بالصاد" يقصُّ احلق  :" قرأ ابن كثري ونافع وعاصم

و كانت حجتهم فيها أّن ،بالضاد  "يقض احلقّ :" و قرأ أبو عمرو و محزة و الكسائي و ابن عامر
 (2")يقضة باحلق  :"قراءة ابن مسعود 

إّن الفصل يف القضاء ال يف قائاًل  "و هو خري الفاصلني:"على قراءته بقوله تعاىلو استدّل أبو عمرو 
 :"استدلوا بقوله تعاىل و، القصص                 

               "(3)     

   :"بالقّص قوله تعاىلو حجة من قرأ           "(1)   

 :"و مقصودهم أنّه جاء الفصل يف القول لقوله تعاىل       "(7)    

هي املناسبة لسياق اآلية ألّن الفصل ال يكون إاّل يف القضاء كما ( يقض)إّن الظاهر يوحي بأّن قراءة 
و لسان القارد ،و حنن هبذا ال عطي ذوقاً يشدُّ أذن السامع و التناسب الّذي يأّّنا على ّنط املشاكلة 

 ،كيف؟ و البالغةة يف اجلمال غاي( يقصُّ )ل قراءة على قراءة ألّن املعىن الّذي توحي به قراءة ضّ نف
 :"اآلية الكرمية تتحدث على حكم اه ،و القّص مبعىن التتبع لقوله تعاىل           

          ( "0 )   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األنعام،سورة (77)اآلية ( 4) -
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،دار  السبع،أيب علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي،حتقيقاحلجة يف علل القراءات ( 2) -

 .134ص/2،ج4174الكتب العلمية
   .،سورة ،غافر(26)اآلية ( 3) -
 .،سورة آل عمران(02)اآلية ( 1) -
 .،سورة الطارق(43)اآلية ( 7) -
  .،سورة الكهف(01)اآلية ( 0) -
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اليت نا موسى عليه السالم ملا أراد الوصول إىل الرجل الصاحل تتبع األثر و غايته إجياد احلقيقة أي أّن نبيّ 

 تعّلمه أنّه مهما أويت من العلم فهناك من هو أعلم منه،و هذا هو احلّق الذي أراده اه سبحانه وتعاىل
 .قطع اجلدال فيهحلكمه ألنّه القطع،فالّله إذا حكم بني الّناس فال معّقب ( القصّ )كما أنّه من معاين 

إذا أراد أن يقضي  -و ه املثل األعلى-لو أردنا تقريب املعىن مبثال من الواقع ،نقول أّن القاضي  و
،فإذا لة للوصول إىل احلقائقبني الّناس فإنّه ال يصدر أحكاما هكذا عبثًا و إّّنا عليه أن يتتبع األدّ 

 .وصل إليها فهنا يأيت احلكم و القضاء
وال  هماه عامل الغيب و الشهادة يعلم احلّق و يعل  لكرمية تصّور مراحل إصدار احلكم،و إذاً فاآلية ا    

لة أّن هذا هو احلّق و ال داعي للجدال لة و لكن املقصود هو أنّه يري الّناس باألدّ حيتاج إىل تتبع لألدّ 
فحني قال الرسول صلى اه عليه ،باألدلةألّن اإلنسان ال يؤمن إاّل مبا هو ملموس و عقلي مثبت فيه 

ممن يقصُّ احلّق و يقضي به بني  فهو هنا يقرُّ بأنّه علم احلقيقة،" قل إّني على بّينة من ربي:"وسلم
 .الّناس
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 *األنموذج الخامس*                                        

 :قال اهلل تعالى
                                     

                                 

                    "(4) 
 .بالنون و الشني" هو الّذي ينش ر كم:"قرأ ابن عامر
 (2.)بالسني و ضم الياء" هو الّذي ي س ريكم:"و قرأ الباقون

 :"و حجة ابن عامر هي قوله تعاىل                  

                                  

          "(3)    

 :"و قوله تعاىل                           

       "(1)    

 (7. )و البثُّ تفريق و نشر
 :قول الشاعر فهي( ي سري كم)ا حّجة من قرأ و أمّ 

 ( 0) .لسّيان حرب أن تبوءوا بخزيٍة   و قد يقبل الّضي  الّذليل المسيّئر               
 :"و كذلك استدلوا بقوله تعاىل                  

             "(7)    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة يونس(22)اآلية ( 4) -
  .431ص /3احلجة يف علل القراءات السبع،أيب علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي،ج (2) -
 .،سورة النساء(4)اآلية ( 3) -
 .،سورة الشورى(21)اآلية ( 1) -
 .437ص /3ينظر، احلجة يف علل القراءات السبع،ج( 7) -
 .311ص/2البيت لزهري بن أيب سلمة ،األشباه و النظائر ج( 0) -
 .،سورة اجلمعة(46)اآلية  (7) -
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 .و لكن هذه اآلية تدعم قراءة ابن عامر أكثر

 :لكم على السري ،و ميكنكم منه لقولهأي جيعلكم تسريون فيها،و حيم،يها يسرّيكم ف:(4)قال العلماء
"                    "(2) 

فالسري يف األرض هو ،تتجلى لنا قدرة اه سبحانه و تعاىل ( سرّيكمي  )قراءة ال من خالل هذه   
 :"ألنّه أواًل جعل لنا األرض سهلة لقوله ته،و هذا السري إّّنا هو بقدر املضّي فيها       

      "(3) 

 :"بالً لقوله تعاىلوجعل لنا فيها س              "(1) 
كما أّن هذه الفلك ال تسري من تلقاء نفسها  بل   يف البحر خاصةً  و السري ال يكون من غري هدى
  ْ ه    ِ جْ و بالنَّ :"لقوله تعاىلّنتدي هبا  جعل لنا عالمات حمرّكًا هلا،وبقدرة اه الّذي جعل لنا الرياح 

 :"قوله تعاىل و، "ون  د  ت   ْ يئ                        

                  ( "7)، هذا التسهيل كّله من رمحة و
 .اه سبحانه و تعاىل و تسريه لنا

البلدان طلباً  اإلنسان من طبيعته أن يسافر و يتنقل بنيفهي تربز أّن ، (ينشركم )و أّما عن قراءة     
 .و اه قدر لكّل إنسان ذلك، للعلم أو الرزق

قدرة اه سبحانه و  تتجلى من خاللهالّذي لنا ذلك التكامل  تبنّي و إذا أردنا املوازنة بني القراءتني 
فيظهر من خالل ، فهو يسرينا يف األرض و هذا السري ينتج عنه النشر و التفريق و البثّ ،تعاىل 

اليت تتناغم فيما بينها منتجة حبراً من  الّناس على األرض و سعيهم لقضاء حوائجهمالكلمات حركية 
 .الدالالت و ال جند ذلك إالّ يف كتاب اه سبحانه وتعاىل

 
    
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77صجممع امللك فهد للطباعة و النشر،أمحد بن حممد اخلراط،يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة،اإلعجاز البياين ( 4) -
 .،سورة األنعام(44)اآلية ( 2) -
 .،سورة نوح(41)اآلية ( 3) -
 .،سورة نوح(26)اآلية ( 1) -
  .،سورة النمل( 03)اآلية ( 7) -
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 *األنموذج السا  *                                         
 :قال اهلل تعالى

"                                    

   "(4) 
بدأ اه سبحانه وتعاىل باإلشارة إىل مكان احلساب بالثواب أو العقاب و تعددت القراءة يف       
 (.لواتب)و قرأ الباقون ،( تتلو)لكسائي ا،فقرأ محزة و ( تبلوا)كلمة

 :فجاءت مبعىن تتبع لقول الشاعر( تتلو)أما عن قراءة 
 (2).الّذيب يتلو الّذيبإّن المريب يتبف المريب  كما رأيت                    

دة يوم القيامة و تعين القراءة ،فكل نفس مقيّ  و التالوة مبعىن تتابع الكلمات وفق نسق مضبوط
 :"تقرأه لقوله تعاىل بكتاب                       "(3) 

 :"و قوله تعاىل                           

            "(1)       

فهذا الكتاب ال يرتك صغرية وال  ،ئة فهي تقرأ ما كتبته املالئكة من أعمال حسنة كانت أو سيّ     
 .وجدت ما عملت النفس حاضراً و هذا املعىن على التالوة مبعىن القراءة وكبرية إالّ أحصاها 

أنّه على أما إذا قلنا تتلو مبعىن تتبع فهنا تصوير حّي و جتسيد للعمل الّذي قامت به النفس     
ىل اجلّنة تسري و إن كان شرًا فهي إىل النار جترُّ ها فإن كان خريًا  فهي إجيرّ إنسان يف هيئة قائد 

 .أقدامها متثاقلة
   :"فمعناها من اإلختبار لقوله تعاىل( اتبلو )و أما القراءة الثانية          

                "(7 )   

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ

 .،سورة يونس(36)اآلية ( 4) -
 .70أمحد بن حممد اخلراط،صاإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة،( 2) -
 .،سورة احلاقة(41) اآلية( 3) -
 .،سورة اإلسراء(74) اآلية( 1) -
  .،سورة امللك(2)اآلية( 7) -
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 (4").كما خيترب الرجل الشيء و يتعرّفه،ليكتنه حالته:"الزمخشريو يقول  

 ؟و لكن هل هذا الوقت مناسب للنفس لتخترب األشياء و تتعرف حقيقتها
 :"إّن اإلنسان يف هذا املوقف يرى بعني اليقني ال بالبصر الدنيوي لقوله تعاىل      

    "(2)  
ألّن املوقف و سطراً سطراً ،يتفحص ذلك الّسجل صفحة صفحة فهو يف حالة من اليقظة و االنتباه 

موقف حتديد مصري ،فهو خيترب عن عمله الّذي عمله يف الدنيا و هل كّل األعمال مسجّلة ومن كثرة 
 .تقليبه يكاد يبليه

اس و كأنّنا نشاهد عرب ته على النّ لتجّلت لنا حقيقة ذلك املوقف و شدّ و لو مجعنا بني الصورتني 
 .شاشة ثالثية األبعاد تلك الصورة لإلنسان و هو مشفق  على نفسه يقوده عمله إىل مصريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ
 .311ص/2،الطبعة الثالثة،جالكشاف ،للزخمشري،دار الريان،القاهرة( 4) -
 .،سورة التكاثر(7)اآلية ( 2) -
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 *األنموذج السابف*                                                      
 :قال اهلل تعالى

"                       "(4) 
 (.و ل ت ْسِمف  الصُّ َّ )،وقرأ الباقون (و ل ي ْسم ف  الصُّ   )ابن كثري  قرأ 

حيث شّبه اه الكفار بالصُّم ،فكما أّن األّصّم ال يسمع ،يف قراءة ابن كثري يربز لون بالغي مصّور 
كانوا جيعلون أصابعهم يف   عراضهم عن رسول اه صلى اه عليهإومن كثرة فكذلك الكفار،،الكالم 

      :"أذاّنم لقوله تعاىل             

                             "(2) 
 .فصار مسعهم اآلن حاسة ال ينتفع هبا و الّذي ال ينتفع بسمعه هو األّصم

ان جيري الكالم على منوال احتوت هذه القراءة لونًا بالغيًا راقيًا و هو االلتفات حيث كو كذلك 
حمدثًا يف ذهنه صورة ضمين تاركًا للقارد حتديد أركانه جيعل التشبيه اخلطاب لينتقل بنا إىل الغائب و 

 .،كما أنّه حيمل يف طياته التقريع للكفار و الّذم هلمحسّية هلؤالء البشر 
ّما يف القراءة الثانية فكان التناسب و املشاكلة على منوال اخلطاب لرسول اه صلى اه عليه و أ     

تسمع املوتى فإّنك ال تستطيع إمساع هؤالء  أنفكما أّنك يا حممد ال تستطيع ،لهسلم،و هو تسلية 
يرهق نفسه جعله  كّل الّناس  إبالغ،فحرص الرسول صلى اه عليه وسلم على  املعرضني عن دعوتك

تصّور احلالة  هيف عنه العبء الثقيل ،و يف نفس الوقت فوق طاقتها،فجاءت هذه اآلية لتخفّ 
  :"النفسية هلؤالء الكفار حيث صارت قلوهبم كالصخر لقوله تعاىل       

            "(3) 
 .فقدوا الشعور و صاروا كاملوتى يف القبور ال يصلهم النداءفهم قد 

ال ،و املّيت ،و الكافر و هو أّن األّصم يفيد وجود داللة ثالثة و اجلمع بني القراءتني و املوازنة بينهما 
 .يفيدون و ال يستفيدون من نعمة السمع ،ألّّنم انقطعوا عن العامل اخلارجي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة النمل(36)اآلية ( 4) -
 .،سورة البقرة(41-43)اآلية ( 2) -
  .،سورة البقرة(71)اآلية ( 3) -



 الفصل الثاني                                مستويات اإلنتاج الداللي للقراءات

94 
 

 
 

 *األنموذج الثامن*                                             
 :قال اهلل تعالى

                              

           "(4) 
         و قد تعددت القراءة يف كلمة،غرفهاتّصف هذه اآلية الكرمية حال أهل اجلّنة و هم يسكنون 

 .،و قرأ الباقون بالباء و اهلمزة(لن ثءوةيـَنَـه مء )فقرأ محزة و الكسائي بالثاء و الياء ،( همئن  وة بَ ن  ل )
 :"يقول احلقُّ سبحانه وتعاىل،القراءة األوىل مشتقة من الفعل ثوى و             

                              

    "(2) 

 :"و قال أيضاً                          

     "(3) 
طول املقام،و :الثواء :"لسان العربمن خالل اآليتني يعين اإلقامة و االستقرار،جاء يف  فالثواء    

  (1").أثويت به أطلت اإلقامة به
إنساناً منزاًل،أي أنزله و بّوأ :"لسان العربجاء يف ( بو أ)أّما القراءة الثانية فهي مشتقة من الفعل      

أصلحه و  تبّوأهو ، علم الرجل الرجل عن مكان أعجبه لينزلهأن ي  :التبوُّء و ،هأي أعدّ :بّوأ املنزل له
 (7").هي ئه

 (0" ).مساواة األجزاء يف املكان ،و بّوأت له مكاناً سويته فتبوأ أصل البواء:" الراغبو قال 
 (7" ).،إذا أنزلته منزالً يقيم فيه إنساناً أّن أثويت :"اويالسخّ و قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة العنكبوت(73)اآلية ( 4) -
 .،سورة القصص(17)اآلية ( 2) -
 .،سورة الزُّمر( 06)اآلية ( 3) -
 .427ص/41،بريروت،ج،دار صادر (ثوى)مادة لسان العرب ،البن منظور ( 1) -
 .33ص/4املصدر نفسه،ج( 7) -
 .16أمحد بن حممد اخلراط،ص اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة،( 0) -
 16املرجع نفسه ،ص( 7) - 
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  :"ويقول احلقُّ سبحانه وتعاىل                        

                                 " (4) 
إّن التكامل بني القراءتني يظهر مباشرة من املعىن اللغوي ،و ميّثل  مرحلتني من مراحل االستعداد      

يف احلياة الدنيا إذا دعا إليه شخصاً فإنّه يلتزم بتكرميه و يقوم بتجهيز  اإذً  فاإلنسان،الستقبال الضيف 
آمنوا بأن يعّد ّذين تعاىل عباده الوعد اه سبحانه و املكان الّذي سيحلُّ به ،و ه املثل األعلى فقد 

فإّن ،فعلى قراءة البواء  عرب صور تعلقت يف ذهن اإلنسان فنجده ينقل لنا صورهتا التقريبية،هلم جّنات 
اه عّز وجل قد أوكل لنفسه جتهيز و إعداد اجلّنة بغرف و ما يتناسب مع إكرام الضيف كلُّ حسب 

 .مقامه
رحلة الثانية فهذا املكان اجملّهز حيتاج إىل من يقيم فيه ،فبعد أن يأخذ كّل تأيت امل و على قراءة الّثواء   

و هذا تطمني هلم بأن تلك ،فإنّه سيثوي هبا مقيماً إقامًة غري حمدودة بفرتة زمنية مؤمن مكانه يف اجلّنة 
 . كانت يف الدنيا زالت يف املقام الّذي أنتم فيهبات اليّت التقلُّ 

اه سبحانه وتعاىل جعل من خالل هاتني القراءتني القارد يشتاق إىل اجلّنة من خالل أسلوب حتريك 
رغبة عارمة لالجتهاد من أجل الوصول إىل ذلك املقام الرفيع،كما تتجلى املشاعر اليت تتظافر منتجة 

ما بقيت ل فيها خلوداً رمحة اه يف أنّه مل خيضع تلك اجلنان للقانون الدنيوي املصاحب للتقلبات فجع
 .السموات و األرض

و على العموم فإّن كال القراءتني هلا أثر نفسي على القارد الّذي يشد مسعه تلك الكلمات املرتامية 
 .اإلنتاج الداليلعلى صفحة 

 
 
 
 
 
 
        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .،سورة يونس(13)اآلية ( 4) -
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 *األنموذج التاسف*                                           
 :قال اهلل تعالى

                      "(4) 
وصفت اآلية السابقة اجلّنة و أهلها فإّن هذه اآلية تصف النّار و أهلها،و قد تعّددت  كما      

 .(تغلي)،و قرأ الباقون (يغلي)،فقرأ ابن كثري وحفص عن عاصم (يغلي)القراءة يف كلمة
كره أهل النار على ة الزّقوم شيء مّر كريه ،ي  ر و شج:"  الواحدية الزّقوم قال ر سنبدأ مع شج 

 ( 2" ).،و هو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاهي على هذا مشتقة من التزّقم  مونه،ويتزقّ  تناوله،فهم
 :"و قد وصفها اه سبحانه وتعاىل يف قوله           " (3)   

شجرة خترج يف أصل اجلحيم ،و أغصاّنا خترج  هي،ففوصف املتخّيل باحملسوس رغم أنّه غري ظاهر 
و قد تعلق يف أذهاننا قبحها وكراهيتها ،كما تعلق يف ،ه رؤوس الشياطني على دركاهتا،و مثرها كأنّ 

 .أذهاننا مجال احلور العني و هباؤها
الغليان  بذهننا أنّ ،فإّن الفعل مسند إىل الشجرة و املعروف أو املتعلق (تغلي) و على القراءة األوىل    

،إّن هذا التصوير يف احلقيقة للماء و ليس للشجر ،فأي حرارة هذه اليت جعلت الشجر يغلي كاحلمم 
جيعل املرء يرتنح بني احلياة واملوت ألنّه يتصور ما ال حيتمل العقل تصوره ،مثّ إّّنا تغلي يف البطون ،ولو 

ك اآلمث القابع يف اجلحيم و بطنه ،فلنتخيل بطن ذلاستحضرنا البطن و الشجر فال تناسب بينهما 
  (.تغلي)،لقد مأل اه سبحانه وتعاىل املشهد باحلركة من خالل كلمة واحة ال غري فيها شجرة تغلي

من تلك الشجرة فصار   فإّن الفعل مسند للطعام و هذا الطعام( يغلي)و على القراءة الثانية      
 :"تعاىلحاس املذاب لقوله أو النُّ  القطران الزيت أوك                 

                            "(1 )     
( تغلي)إىل ثالثي األبعاد لقلنا بأّن الكالم يف البداية من خالل قراءة ولكن لو أردنا حتويل املشهد 

 كان على عموم القول ،و جاءت القراءة الثانية لتفّصل األمر ،فنرى اآلمث و هو يأكل من تلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الّدخان(17-11-13)اآلية ( 4) -
 .317ص/1دار إحياء الرتاث العريب،بريوت جفتح القدير للشوكاين،( 2) -
  .،سورة الصافات(07)اآلية ( 3) -
       .،سورة الكهف(10)اآلية ( 1) -
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 األكل والشجرة دون توقف حت صارت كّلها يف بطنه لتأيت عملية اهلضم و هي املرحلة الثانية من 

اليت هبا تتحول املواد الصلبة إىل مواد كريهة تعتمل يف بطنه متحّولة إىل محم ،كما نستطيع أن نتصور 
 .ذلك اآلمث و احلمم تتدفق منه كأنّه بركان
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 *األنموذج العاشر*

 :قال اهلل تعالى
"                                     

       "(4) 

و إاّل كان آخر    الّذي جيب على املسلم العمل بهىل السلوك االجتماعي القوميترشدنا اآلية الكرمية إ
،و الدعوة جاءت موّجهة لطائفة اإلميان و هي الطائفة املخصوصة من األمة اإلسالمية أمره الندامة

  .بالفسقالقرآن  وصفهمعلى صيغة التحذير من هؤالء اللّذين ميشون بني الّناس بالنميمة كما 
 .(فتثب توا)اليت قرأ هبا اجلمهور،و قرأ محزة و الكسائي ( فتبي نوا)و قد تعددت القراءة يف كلمة 

و تبنّي ، التبنيُّ اإليضاح:"القراءة األوىل مشتقة من الفعل تبني  ،جاء يف لسان العرب      
  (2." )اتضح:بنّي لك ،و بان الشيء و استبنت الشيء إذا تأملته حت يت، ظهر:الشيء

 :"قوله تعاىلوضوح احلّق لو هي  و منه البيّنة              

          "(3 )  

 :"و قوله تعاىل                               

   "(1) 
الكرمية فإّن التبنيُّ عكس التشابه الّذي هو اختالط احلّق بالباطل،إًذا هذا النبأ قبل من خالل اآلية      

نسان إذا اختلط عليه األمر وجب احتمالني أحدما حقيقة و اآلخر كذب،و اإل يف طياته التبنيُّ حيمل
 (7" ).أين و النظر،و الكشف عنه حت يتضحالتّ  هوالتبنيُّ :"الطبريعليه البحث يقول 

 (0").فتتبعوا اخلواطر اخلاطفة اخلاطئةنيُّ طلب بيان األمور فال تعجلوا،التب:"الطاهر بن عاشوريقولو 
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ

 .احلجراتسورة ،(0)اآلية ( 4) -
 .07ص/43لسان العرب،ابن منظور،ج( 2) -
 .،سورة البيّنة(4)اآلية ( 3) -
 .،سورة البقرة( 76)اآلية ( 1) -
  .227ص/7ججامع البيان عن تأويل القرآن،للطربي،دار الفكر ،بريوت،( 7) -
 .407ص/7التحرير و التنوير،حممد الطاهر بن عاشور،الدار التونسية للنشر،ج( 0) -
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من الباطل قبل اختاذ القرار و ظلم الّناس ألّن هذا الّذي جاء باخلرب  إذًا فالتبنيُّ استظهار احلقّ  
و الفاسق ال يؤمتن له مهما قال من احلّق ألّن غايته من نقل اخلرب ليست إعالم الّناس و إّّنا ،اسقف

 .هو التفريق بينهم
تثّبت يف األمر و الرأي تأىّن فيه،و مل يعجل،و :"لسان العرب،جاء يف (توافتثبّ ) و القراءة الثانية   

 (4").استثبت يف أمره،إذا شاور و فحص عنه
 :"يقول احلقُّ سبحانه وتعاىل                  "(2)   

 :"لقوله تعاىل مبعىن يرّسخها يف األرض حت ال تسقطوا أو تزّلوا            

                                 "(3)   

 (1" ).ل،و ال حيتمل نقيض ما بدا لكماطلبوا الثّابت الّذي ال يتبدّ :"عاشوريقول الطاهر بن 
 الوصول إىل  احلقيقة فالتثبُّت يأيت بعد التبنيُّ من خالل ما سبق يتبنّي أّن القراءتني ترتيب ملراحل 

 يقودالتأمل و التمحيص و إعمال الرتيث يف قطع األمر هو تبنّي فيظهر التكامل بني القراءتني و 
 .اإلنسان إىل التثبت من األمر

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41ص/2،ج(ثبت )مادة  منظور لسان العرب،ابن( 4) -
 .،سورة حممد(7)اآلية ( 2) -
 .،سورة إبراهيم(27)اآلية ( 3) -
 .407ص/ 7التحرير و التنوير،حممد الطاهر بن عاشور،ج( 1) -
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 الثالمبحث الثّ 
 .الحرف بين اإلثبات و الحذف
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 *األنموذج األول*

 :قال اهلل تعالى
                        

     (4) 
و ن الكرمي،و أسس الدعوة احملمدية ،تعدُّ سورة الفاحتة من السور اليت مجعت يف طياهتا كّل معاين القرآ

 .،مثّ الثناء على اه ،مثّ التمجيد له ركائز العقيدة اإلسالمية حيث تبتدد باحلمد 
،و قرأ (مالك)،فقرأ عاصم و الكسائي " ملك يوم الّدين:"دت القراءات يف قوله تعاىلو قد تعدّ 

 (.ملك)الباقون 
ملكت العجني  :"لسان العرباجلذر اللغوي هلا كما جاء يف  و هي تتكون الكلمة من ثالثة أحرف

 :قيس بن  الخطي دت عجنه،و قويت عليه،قال أملكه ملكاً،إذا شدّ 
 ملكت ب ا كفي فأن رت فتق ا     يرى قائ  من  ون ا ما وراءها             

 (2)".وما متالك ،أي ما متاسك،يعين شدّدت بالطعنة 
 .و الشّد و كّل هذه الدالالت مرتامية بني أحرف هذه الكلمة أي أّّنا تفيد القوة و التماسك 

،وجدنا هلا خصوصية ال تتوفر يف القراءة الثانية و هذه (مالك)و إذا ما عدنا إىل القراءة األوىل 
املالك يتصرف يف ملكه ،و هي اسم فاعل ملن ملك و قرّنا بيوم الّدين ألّن  اخلصوصية تتمثل يف أنّ 

 :"لقوله تعاىلميلك ذلك اليوم و ميلك التصرف فيه  اه سبحانه وتعاىل         

                          "(3)      

  :"و قوله تعاىل                   "(1 )   

 يقوم بأدىن حركة من دون  أنو مالك الشيء هو املتصّرف فيه  بقدرته و ال يستطيع  هذا األخري 
 .إذن مالكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الفاحتة(1-3-2-4)اآلية ( 4) -
 .111ص/46،ج(ملك) مادة  لسان العرب ،البن منظور( 2) -
 .غافر،سورة ( 40)اآلية ( 3) -
 ،سورة النبأ37)اآلية ( 1) -



 الفصل الثاني                                مستويات اإلنتاج الداللي للقراءات

102 
 

 

 :"قال تعاىل                         

                        " (4) 
 .و ليس املقصود فقط املتصّرف يف أحكام يوم الّدين ،بل تطلق الصيغة على عموم امللك مبا فيه

،و هي صفة تطلق على اآلمر و الناهي املتحّكم فيه صفة مشّبهة تّدل على الثبوت( ملك)أّما قراءة 
ين كانوا من ذّ ن خالصًا دون مجيع خلقه،اليلك يوم الدّ ه م:"ت الناس يقول اإلمام الطربييف تصرفا

 (2)".قبل ذلك ملوكاً جبابرة
و الفرق بني الصفتني أّن صفة امللك فاه سبحانه وتعاىل جعل له يف األرض ملوكاً يتصرفون يف ملكه 

يف الدنيا زائلة بزوال صاحبها ،و لكن اه سبحانه وتعاىل حّي ال ميوت فصفة ملكه ثابتة،كما أّن 
و لكن اه سبحانه وتعاىل ال ينتقص ملكه بل ،انتقص ذلك من ملكهم قوا ن تصدّ إملوك األرض 

 . يزداد
،فهو امللك واملالك يف نفس إذًا فالقراءتني مجعتا بني صفتني متكاملتني كمال اه سبحانه وتعاىل

  .ليه كما خلقهم أول مرّةسيعودون إ الوقت ،ملك ألنّه يدبّر شؤون اخللق،و مالكهم ألنّه خلقهم و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  ـ
 .،سورة آل عمران(20)اآلية ( 4) -
  .07ص/4جامع البيان عن تأويل القرآن،للطربي،ج ( 2) -
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 *األنموذج الثاني* 

 :قال اهلل تعالى
                                    

                                     

             "(4) 
احلّق و العدل بني  إتباعهذه اآليات نداء ملن لبس اإلميان قلوهبم ،دعوة من احلّق سبحانه وتعاىل إىل 

 .الّناس ولو كان ذا قرىب
 (تلوا)قرأ ابن عامر ومحزة بواو واحدة ،و (اتلوو )بواوين ،فقرأ اجلمهور (تلوا)دت القراءة يف كلمة و تعدّ 
  :"،لقوله تعاىل أو الفتل و قراءة اجلمهور مشتقة من الفعل لوى يلوي و معناه الثينُّ          

                              

                            "(2)  
              :كما كان يقول اليهود ألنبيائهم ومنها قوله تعاىللتحريف الكلمة   ألسنتهمواملعىن يثنون 

"                            

       "(3) 
،فقد حّذر اه سبحانه وتعاىل أهل اإلميان من أن  و مبا أّن اآلية الكرمية تشري إىل الشهادة احلّقة

سان الّذي فطر على الشهادة باحلّق ينزاحوا إىل العاطفة و حيّكموا أهوائهم فيها و هو مبثابة يلٍّ للّ 
 .له و تبديل للحقّ  فتغري فطرته هو يلي 

 (1" ).و ترتكواو إن تل وا أمور الّناس أ:"بقوله اإلمام الطبريفّسرها ( تل وا)و قراءة       
 (7").ن تلوا القضاء بني اخلصومإو :"فقد وّجه الكالم إىل القضاء قائالً  الشيخ ابن عاشورأما 

ـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ    ـ

 .،سورة آل عمران(437)اآلية ( 4) -
 .،سورة آل عمران(73)اآلية ( 2) -
 .،سورة البقرة(77) ةاآلي( 3) -
 .7/327جامع البيان،ج( 1) -
 .223ص/7التحرير و التنوير،الطاهر ابن عاشور،ج( 7) -
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فإّن اهلل كان بما :"لذلك أتبعها بقوله تعاىل تتولوا القضاء بني النّاس فعليكم بالعدل و املعىن و إن
 ."تعملون خبيراا 

ن توليتم القضاء ،فيا أيُّها النّاس إو املوازنة بني القراءتني يبني عن معاين غزيرة مرتاكمة يف حرف واحد 
فإّن اه عليم خبري،لذلك فإّن ،فإن لويتم و غريمت وجهة احلّق بني النّاس فاعدلوا وال تعرضوا عن احلّق 

القراءتني متكاملتني متتابعتني يف املعىن فيهما أمر بالعدل و ّني عن الظلم و الفارق بينهما حرف 
 .متكاملني واحد فسبحان من جعل يف احلرف  معنيني متناسبني
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 *األنموذج الثالث*

 :تعالىقال اهلل 
                               

                                

  ( "4 ) 
بإمياّنم حيث ناداهم اه سبحانه إّن اآلية الكرمية خطاب لطائفة املؤمنني ،و اخلطاب جاء مقروناً     

 .حوا به بألسنتهم و حان وقت التصريح بالقلب من خالل االنصياع ألمر اهوتعاىل مبا صرّ 
،و قرأ اجلمهور  (فآذنوا)و محزة باملد   عاصم،فقرأ أبو بكر عن (فأذنوا)يف كلمة  و قد تعددت القراءة

 (.فأءَذن وا)باهلمزة 
  (2) ."أذنت هبذا الشيء أي علمت :"من أذن به ،يقال:و قراءة اجلمهور جاءت على صيغة األمر

 .على أنفسكم من اه و رسوله  أيُّها املخالفون هلذا األمر أّنكم أعلنتم حرباً و التقدير اعلموا 
 :"لقوله تعاىل،االستماع  أيضاً دالالت ال و من                " (3)  

 .بأخبار من يستمر على ما هو عليه من أكل الر باو كأنّه يقول هلم أّنين أنذرتكم فامسعوا 
 :"لقوله تعاىلو إذا قلنا أذن له،أي مسح له بفعل األمر              

               "(1) 
 .مسحوا للعذاب ليحّل هبم من خالل عصياّنم ألمر اه سبحانه وتعاىلو كأّّنم 

 :"و يقول احلّق سبحانه وتعاىل                      

                          

    ("5)       
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة البقر(271-273)اآلية ( 4) -
 .24العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت لبنان،ص( 2) -
 .،سورة االنشقاق(2-4)اآلية ( 3) -
 .،سورة التوبة(11)اآلية (1) -
 .،سورة التوبه(04)اآلية ( 7) -
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ذين كفروا كانوا يقولون أّن الرسول صلى اه عليه و سلم هو فأل شر فرّد عليهم القرآن بأنّه هو فالّ 

فتحوا أبواب با فقد لر  ل هذه اإلشارة هو أّّنم بأكلهم ااخلري كّله و الداللة اليت تفيدها القراءة من خال
 .الشّر على أنفسهم و قد علمتم ذلك

  :"تعاىللقوله  (4)،فهي من آذنه بكذا أي أعلمه ( فآذنوا)أّما القراءة الثانية          

                       "(2) 
أي أعلمتكم مجيعًا مبا هو كائن فأعلموا غريكم بأّن متعاطي الرّبا ستحّل عليه حرب من اه و   

سيعلمون أنفسهم بذلك فرتتعد فرائسهم كما رسوله،و هنا املغزى إذ أّن اللّذين مسعوا هذا اخلطاب 
  (3")فأعلموا نفوسكم هذا:"ابن عطيةقال 

يظهر لنا  القراءتنيو هنا إشارة إىل خطورة هذه الظاهرة إذا حّلت باجملتمع ،ومن خالل اجلمع بني 
و الثانية هي دعوة من أجل إعالم اآلخرين هبذا ،املباشر هلم وىل حتمل معىن التحذير ذلك ،فاأل

ي عن املنكر ،فقراءة باملعروف و النه األمرالفريوس القاتل الّذي ينخر أركان اجملتمع فتظهر لنا رسالة 
 .اجملتمع( فآذنوا )ختاطب الفرد يف حني ختاطب قراءة ( فأذنوا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ

 .230ص/2النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،ج( 4) -
 .،سورة األنبياء(461)اآلية ( 2) -
 .423اخلراط،ص اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية،أمحد بن حممد ( 3) -
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 *األنموذج الرابف*

 :  قال اهلل تعالى
"                   "(4) 

 .فالكفار و املشركون مل جيدوا باباً إالّ و طرقوه من أجل الطعن يف الرسالة اإلسالمية
،و (دارسءت)،و قرأ ابن كثري و أبو عمرو ( َدَرَستء )فقرأ ابن عامر ( درست)كلمةو تعددت القراءة يف  

 (.َدَرسءتَ )قرأ محزة و الكسائي و نافع 
   (2. )"،و  درسته الرّيح أي حمتهدرس الثوب درساً أي مبعىن بلي وأخلق ":يقال 

بع اه سبحانه وتعاىل يتمن اآليات مبعىن صارت قدميًة لذلك يف كثري ( َدَرَست)فقراءة ابن عامر 
 :"اهتاماهتم بقوله                     "(3)   

اليت جعلوها من األساطري القدمية اليت اّنحت و صارت بالية ال فائدة و الفعل يقع على اآليات     
جاء به النيّب صلى اه عليه  وسلم ،معلنني حربًا نفسية على اللّذين آمنوا  فيها و كأّّنم يعلمون ما

لتثبيط عزميتهم،فهم نظروا إىل الفكرة و تركوا الغاية ألّن كّل األنبياء جاؤوا برسالة واحدة و هي توحيد 
 .اه سبحانه وتعاىل

ه عيه وسلم،و املفاعلة فجاءت على وزن فاعل،و اخلطاب موّجه للنيب صلى ا( دارست)أّما قراءة 
 :"و يظهر ذلك من خالل قوله تعاىليب حتتمل وجود شخص آخر كان يذاكره النّ       

                              "(1 )     
كذلك فمحمد صلى اه عليه وسلم مل يكن يستقي اآليات من نفسه بل علمه ربّه فقوهلم و احلقيقة  

أّّنم أقاموا احلجة على أنفسهم فهم يعلمون أنّه ال يقرأ و ال  ةفيه جزء من احلقيقة،و احلقيقة الثاني
 يكتب فكيف يتدارس مع شخص آخر؟

إليه حيث يقولون أنّه درس كتب األولني على صيغة اخلطاب للنيب بإسناد الفعل ( َدَرسءت)و قراءة 
    .و ال مصدر لك غريهاأي كتب أهل الكتاب و هذه األخبار أتيت هبا من عندهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة األنعام(467)اآلية ( 4) -
  .71ص/0،ج(درس)مادة  ،البن منظور لسان العرب( 2) -
 .،سورة الفرقان(7)اآلية ( 3) -
              .،سورة الفرقان( 1)اآلية ( 1) -
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لتدل على " وكذلك نصّرف اآليات"و اه سبحانه وتعاىل سبق يف علمه أّّنم سيقولون ذلك 

  .الصريورة
من كان خيتلف إىل تعلُّم علم مل خيف على الناس أمره ،و مل يشتبه عندهم مذهبه :" الباقالني قال 

،و ليس خيفى يف العرف عامل كل صنعة و قد كان يعرف فيهم من حيسن هذا العلم ،و إن كان نادراً 
 (4" ).ومتعل مها ،فلو كان منهم مل خيف أمره

تظهر املشركني يقلبون يف األرض ت ،فهي و اجلمع بني القراءات الثالث يظهر أبدع الدالال    
أوهلا توجيه االهتام لآليات ،مني فأتوا من كّل اجلوانب و املسل اإلسالمحثون عن إبرة خيزون هبا يب
و ،(دارسءت)،و اجلانب الثالث ملعّلمها ( دَرسءتَ )و ،الثاين توجيه االهتام لقائلها املتعل م ( دَرَستء )

 .الباب موصداً أمامهم ،ألّن اهتاماهتم مل تنب على أسس منطقيةجيدون  لكّنهم يف كّل مرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  ـ
 .37محد صقر،دار املعارف،مصر ،الطبعة الثالثة،صأإعجاز القرآن،للباقالين،حتقيق السيد ( 4) -
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 *األنموذج الخامس*

 :اهلل تعالىقال 
                             

فطره اه عليها ،و هي خطاب صارخ من متّثل هذه اآليات خروج اجلنس البشري عن الفطرة اليت     
 .اينالربّ  لوط عليه السالم لقومه اللّذين احنرفوا عن املنهج

،و قرأ اجلمهور ( إّنك )،حيث قرأ حفص عن عاصم ،و نافع ( إّنك )د يف قراءة وقع التعدّ  و   
 (أإّنك )
 .فاألوىل على صيغة اخلطاب و الثانية على صيغة االستفهام،ن ختتلفان يف األسلوب لقراءتاو ا 

،فاستعظم لوط عليه السالم فقراءة االستفهام هنا ليست للعلم و إّّنا تفيد التوبيخ و اإلنكار     
أة فاه سبحانه وتعاىل خلق املر ،ة مع العالقات االجتماعية بأي صلّ  عملهم الدينء الّذي ال ميتّ 

و خلق الرجل ليكون املتحّمل ملتطلبات املرأة ،فهذه ملتطلبات الرجل لتكون الطرف الثاين املتحّمل 
و أي تغري فيها سيصيب اجملتمع بنوع من ،الثنائية هي الفطرة السليمة اليت فطر اه عليها بين آدم 

 .تشنيع عملهم و التنفري منه موّسعاً درجة فداحتها و من شأن االستفهام هنا،االحنطاط احليواين 
نه حيمل يف طياته اليت نقيم هبا احلجة على الطرف اآلخر كو ألساليب و االستفهام هو من أبلغ ا

،و أي خرب لقف اخلرب الّذي يأيت بعدها تلتليت من خالهلا تتحرك كّل احلواس و اخصوصية بالغية ،
 .اهلالك هو إنّه
 :"إذ قال احلّق سبحانه وتعاىلأّما قراءة اإلخبار فهي متناسبة و السياق                 

                      "(2)     
مل تفصح عن نوع هذه الفاحشة تاركة القارد يتساءل ماذا كان يعمل قوم و لكن هذه اآلية 

،فجاءت القراءة الثانية لتكسر تلك كما أّّنا محلت استفهامًا إنكاريًا بنّي شناعة اجلرمية املرتكبةلوط،
،فاملتلقي حني تواجهه بأسلوب اإلخبار سيدرك أنّه ال مفر له من الرغبة من خالل تفسري اإلهبام

 .مواجهة احلقيقة و  ترقب العقاب
 .بيان فعلتهم النكراءلقد أفادت القراءتني بيان التوبيخ و اإلنكار و يف نفس الوقت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
 .،سورة األعراف(34)اآلية ( 4) -
  .،سورة األعراف(36)اآلية ( 2) -
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 *األنموذج السا  *

 :قال اهلل تعالى
"                                      

                         "(4)  
ع يف الدنيا ونسي حظّه اآلية الكرمية مشهداً من مشاهد يوم القيامة أين سيقف ذلك الّذي متتّ  تقصُّ  

 . إذا جاء أمر اه تذّكرمن اآلخرة حّت 
هبمزتني و قرأ ( أأذهبتم)،فقرأ ابن عامر و ابن كثري (أذهبتم)دت القراءة يف قوله تعاىل و قد تعدّ    

 (.أذهبتم)اجلمهور 
 و التقدير ،اته التوبيخ و اإلنكارالّذي حيمل يف طيالصيغة األوىل على منوال االستفهام ت جاء

 .؟ أأذهبت  طيباتك  في حياتك  و تنتظرون الفرج
إنّه استفهام موجع للقلوب مكس ر لعنجهية النفس اليت كانت تتطاول يف الدنيا ،فنتصور املشهد و 

حتّرك اإلنسان و يات على أصحابه و كأّّنا صعقة كهربائية الرسول صلى اه عليه وسلم يتلو هذه اآل
تذكره بأّن الدنيا دار عمل و اجتهاد،و لنتصور املوقف يوم القيامة وذلك اإلنسان الذليل يقف بني 
يدي اه واضعًا يف حسبانه أنّه ناج  من العذاب فتأيت هذه اآلية هبذا االستفهام لتجعله حيمل نفسه 

 .عذاب للنفس و عذاب للجسد:ه صنفني من العذاب نفسه،فاه سبحانه وتعاىل لعلى تعذيب 
لتنقلب فجأة بأسلوب االلتفات حمدثة زلزال لكّل من ..( يوم يعرض)كما أّن اآلية بدأت باإلخبار 

 .حت يظّن أنّه يعيش ذلك املشهد يقرأ أو يسمع
اليت جتعل الكافر يتأكد من  رير احلقيقةفهي على صيغة اإلخبار و تق( أذهبتم)أّما قراءة اجلمهور 

مصريه ألنّه أفىن طيباته يف الدنيا فأنسته ذكر اه سبحانه وتعاىل،و لو تدبرنا اآلية الكرمية سنلمح فيها 
و كأّّنم وقفوا بني يدي اه سبحانه وتعاىل ،و هي السرعة يف التقرير و احلساب صورة بالغة الّدقة 

،فالقراءة األوىل هي اليت سألتهم هلم ،و هنا تكمن العالقة بني القراءتنيفعّجل بعذاهبم دون أن يسأ
ذهبوا ،نعم أباتكمأأذهبتم طي  :التقديرنة اإلجابة و تقرير املصري و متضمّ القراءة الثانية  توجاء

 .طيباهتم،فاليوم جيزون العذاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حقافسورة األ،(26)اآلية ( 4) -
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 *األنموذج السابف*

 :     قال اهلل تعالى
 "                      

                              

   "(4) 
متتدح هذه اآلية الكرمية من أحسن إىل رسول اه صلى اه عليه و سلم و آثر على نفسه بالغايل     

السموات و األرض الّذي وعدهم جبّنة اخللد فوصف هذه  ،و جاء هذا املديح من ربّ و النفيس 
،وقرأ "من حتتها:"دت القراءة يف اآلية الكرمية فقرأ ابن كثري جتري حتتها األّنار،و تعدّ :اجلّنة بأن قال
 .اجلمهور حتتها

أنّه إذا أحلق من أفاد أّن األّنار مبتدأ :و الفرق بني القراءتني يف املعىن:"ابن أبي مري مام يقول اإل
ّن األّنار جارية جريها من أسفل اجلّنات ،ألّن من البتداء الغاية،و من نصب و مل يلحق من أفاد أ

 (2)."من جهة أسفلها
تفيد أّن  ابن كثيرفإّن قراءة الغاية  ابتداءكامل بني القراءتني فإذا كانت من تفيد و هنا يظهر الت    

منابع هذه األّنار تكمن حتت هذه اجلنان ،و على قراءة اجلمهور تفيد بأّن هذه األّنار جمراها حتت 
 .هذه اجلنان

تربز درجات اجلّنة فهؤالء اللّذين يرون تأمل القراءتني  لإّن هذه الصورة اليت بني أيدينا من خال    
و درجتهم عالية رفيعة ،اختصهم اه سبحانه و تعاىل هبذا الفضل على منبع األّنار نعيمهم متجدد 

 :"و هذا ما يبّينه قوله تعاىل غرار إخواّنم من املؤمنني             

                            

    "(3 )          

 .قراءتني للداللة على حركية النهر،و ميكن االستفادة من الفمنبع العني موجود يف اجلّنة و يف أصلها  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة التوبة(466)اآلية ( 4) -
 .430اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية،أمحد بن حممد اخلراط،ص ( 2) -
 .،سورة الرمحن(76-11-13-17-10)اآلية ( 3) -
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 *األنموذج الثامن* 

 : قال اهلل تعالى
"                (4) 

ه عّز وجّل و  قومه هبذه اآلية يف سياق لومهم و التقريع هلم بعد أن ذّكرهم بنعم احلخاطب النيبُّ صا
ت القراءة يف قوله دوتعدّ  اجلبال بيوتاً من يتخذون يسكنون مدينة احلجر و ّذين كانوا ال( مثود)هم قوم 

 (.فرهين)،و قرأ الباقون (فارهين)محزة  الكسائي و عاصم و فقرأ ابن عامر و،" فرهين:"تعاىل
 (2. )احلاذق بالشيء: لسان العربيف اللغة كما جاء يف  الفارهو 

إّن القوم حاذقون بنحتها،متخرّيون ملواضع :"هذه القراءة بقوله الطبريو قد فّسر اإلمام       
 :"و هذا ما يبيّنه قوله تعاىل، (3" ).حنتها،كّيسون               "(1) 

حت و أّّنم كانوا متقنني للحرفة النّ  (فارهين)وحنتوه،وتبنّي قراءة  ومعىن جابوا هنا أي قطعوا الصخر
حت و درجة صالبة الرتبة يف ذلك ليس هذا فقط و إّّنا كانوا أذكياء يف اختيار املكان املناسب للنّ 

فلو نظرنا إىل مدينة البرتاء اليت هي  هندسة البناء السابقة لعصرهمزوا يف اجلبل مما يدّل على أّّنم متيّ 
 .من عجائب الدنيا لرأينا درجة اإلتقان اهلندسي يف البناء

ر و الَبطةر ،ورجل فره أشر:"فهي من الفره( فرهني)ا قراءة أمّ       (7" ).أي اأَلشة
على أّّنم كانوا يتخذون تلك البيوت أشرًا ،و بطرًا ،و عبثًا ،أي من غري  ابن كثيرو فسرها اإلمام 

 :"حاجة إىل سكناها لقوله تعاىل            "(0)   

 :"لقوله تعاىلكما فسرها البعض على أّّنا من الفره و العيش يف النعيم        

                    "(7)      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الشعراء(411)اآلية ( 4) -
 .722ص /43ج،(فره)مادة لسان العرب ،ابن منظور ( 2) -
 .464ص/41،لإلمام الطربي،ججامع البيان ( 3) -
 .،سورة الفجر(1)اآلية ( 1) -
 .722ص/43ج،(فره)مادة لسان العرب،( 7) -
 .،سورة الشعراء(423)اآلية ( 0) -
 .،سورة الشعراء(413-417-410)اآلية ( 7) -
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 ".معجبني بصنعتهم:"بقولهوقد فسرها ابن جماهد 

نني ،فقوم صاحل كانوا متمكّ ل السبب و األخرى متّثل النتيجة إحداما متثّ جند أّن لنظر إىل القراءتني باو 
رون يف األرض الّذي كانوا يباهون به بني األمم ،و لتحقيق ذلك كانوا يعمّ  مصنعتهم وعملهيف 

كّل ق هلم  ،هذا األمر حقّ بالبنيان ألّن البنية التحتية ألي بلد متّثل الوجه احلقيقي للتطور و االزدهار
وتعاىل،ألّن متطلبات احلياة فعاشوا حياة الرتف و البذخ األمر الذي أنساهم ذكر اه سبحانه 

 :"دائمًا ما جنده يستغين بعلمه وذكائه لقوله تعاىل الفرهاإلنسان          

     "(4) 
 .ن تصّوران ذلكيف األرض و القراءتا فهم رأوا بذكائهم أّّنم استغنوا فطغوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
  .،سورة العلق(7-0)اآلية ( 4) -
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 *األنموذج التاسف* 

 :قال اهلل تعالى
"                              

       (1)   

 .بأشد العذاب يوم القيامةعبد من أشرك به و جعل نفسه رباً ي  لقد توّعد اه سبحانه و تعاىل     
و أبو عمرو عن عاصم و أبو عمرو بوصل ،فقرأ ابن عامر  ابن كثري ( أدخلوا)تعّددت القراءة يف كلمة

لوا)،و قرأ الباقون هبمزة القطع و كسر اخلاء (ادءخ لوا)اهلمزة و ضّم اخلاء   (.أَدخة
 :"لقوله تعاىلتفيد األمر املوّجه إىل مالئكة العذاب ( أدخلوا)وقراءة القطع              

                               

       " (2)  
يعّذبون  ألّّنملينفذوه،ولكن هذا األمر خّص بطائفة معينة إّّنم آل فرعون ، اه أمرفهم ينتظرون فقط 

،وهذا العرض هو تعذيب نفسي قبل أن يكون تعذيباً حسياً  (النار يعرضون علي ا)قبل قيام الساعة 
،و هذا املصاحب لقيام الساعة فيذوقوا العذاب احلسي ( أدخلوا)و لكّنهم مل يدخلوها ليأيت الفعل 

( دخلواأ)و ( ادخلوا )،كما أّن الفرق بني إشارة إىل أّّنم لن ينتظروا مع األقوام األخرى للحساب
نوعية  مربزاً  وت ففعل القطع حيمل كّل أنواع الشدة يف األمر و الغضب،واضح جدًا من ناحية الص

 .املعّذبحال العذاب و 
و هي تشرتك مع سابقتها يف صفة العذاب و لكن األمر موّجه ( ادخلوا)و جاءت القراءة الثانية     

ن النداء هنا ،وهذه القراءة تزيد عن سابقتها كو ( آل فرعون)بامسه إىل الطائفة املخصوصة بالعذاب 
على األشهاد ما يزيد املشهد خوفًا و رهبة ،و يزيد آل فرعون بؤسًا وندمًا ،و املالحظ يف األمر أّن 

 فكيف يدخل آل فرعون العذاب بأقدامهم ؟،إذا كان فيه خرياً له  يليب النداء اإلنسان
 منه ألمر اه فال مفّر هلمكم اجلوارح هبم ألّّنا منصاعة تشري القراءة هنا إىل سلب اإلرادة منهم وحت

         . فتلك النفس اليت كنت تشاطرها الرأي يف الدنيا تقودك يوم القيامة إىل املصري احملتوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة غافر(10)اآلية ( 4) -
 .،سورة التحرمي(60)اآلية ( 2) -
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 *األنموذج العاشر*

 :قال اهلل تعالى
"           "(4) 

تشري اآلية الكرمية إىل مشهد من مشاهد اإلنكار و التكذيب اليت كانت قريش تواجه هبا رسالة 
و استهزءوا بقوله رغم ما جاءهم اإلسالم ،فبعد إن قّص عليهم حادثة اإلسراء و املعراج استخفوا به 

 .به من دالئل و براهني
ر ونَه)،فقرأ محزة و الكسائي ( ونهر أفتم) دت القراءة يف قوله تعاىلوتعدّ       ،و قرأ الباقون ( أَفـََتمء

 .(أفـت مارونه)
،أي مريته حّقه ( :مرا)ىل معاجم اللغة العربية جند أّن جذر القراءة األوىل من الثالثي و بالعودة إ

 ( 2) .اهجحدته إيّ 
لدى كفار قريش ،فدرجة إنكارهم ملا جاء به  حممد صلى اه عليه و سلم  اً و هذا  األمر كان معروف

جعلتهم ال يكّذبون فقط ما يقول هلم بل انتقلوا على أمر أعظم من هذا و هو تكذيبهم له فيم 
ي و قد عدّ ّقه يف كّل شيء،نسان يف حاسة من حواسه دليل على أّنك جتحده حاإل،و تكذيب يرى

 الطاهر بنمعىن اجلحود و التكذيب ،و معىن املغالبة يقول :ما محّله معنيني( بعلى)الفعل 
م غالبتموها على عبادتكم ك  أي هبء :حبرف  االستعالء لتضمنه معىن الغلبة تعّدية الفعل :"عاشور

 (3" ).ببصره رأىعلى ما  أتغلبونهعن مساع القرآن وغري ذلك ، اإلعراضاآلهلة،وعلى 
فجاءت على منوال سابقتها و لكن مبعىن تكميلي و تصوير ملشهد ( أفت مارونه)أّما القراءة الثانية     
 (1.)مياريه مماراة ،أي جادله وحاججه ماراه:،وهي من حّي 

ري مَ  :اآلخر الستخراج ما عنده لذلك يقال (ترييمْ )واحد  ،ألّن كلّ (مماراة)و يقال للمناظرة  
 .ضرعها من لنبيف الناقة،أي استخراج ما 

و إذا كان األمر كذلك فإّن القراءة أضافت لوناً آخر من ألوان اجلحود الّذي واجهت به قريش حممد 
   ،فهم مل يكّذبوه فقط بل راحوا جيادلونه جداالً واسعاً من خالل التساؤالت اليت صلى اه عليه وسلم 

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ
 .،سورة النجم(42)اآلية ( 4) -
 .273ص/47ج،(مرا)مادة لسان العرب ، (2) -
 .411اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية،أمحد بن حممد اخلراط،ص ( 3) -
  .13ص/46الدّر املصون ،ج:ينظر(1) -
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 . مس احلقائقطحتمل يف طياهتا التكذيب وحماولة 
حتقيق  لألوىل ،و القراءة األوىل هي  الثانية القراءةلفظيًا و معنويًا ،و إذاً فالقراءتني متكاملتني تكاماًل 

 .  نتيجة للثانية
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 المبحث الرابف
 .في الحركات اإلعرابيةاإلبدال 
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 *األنموذج األّول* 

 :قال اهلل تعالى
"                      (4)   

و لكن مل يوحي إليهم كيفية متام  ملا خاطب اه املالئكة قال هلم إين جاعل يف األرض خليفة     
ال تأكل من هذه الشجرة ،ولكنه عصى ربّه و أطاع  ،فقال آلدم،فجعل األمر تعليمي أمر اخلالفة 

نب و أعلمه أّن الشيطان عدو مبني لك و لذريتك الشيطان فعلمه اه سبحانه وتعاىل التوبة من الذّ 
 و كان كلمات،و تعددت القراءة يف هذه اآليةو كانت هذه اآلية هي أول درس تلقاه آدم من ربّه 

 (.الكلماتَ )و نصب ( آدم  )،و قرأ الباقون برفع ( الكلمات  )و رفع ( آدمَ )فقرأ ابن كثري بنصب 
،ففي القراءة األوىل نصب آدم على أّن و التعدد يف الفاعلية و املفعولية بني الكلمات و آدم     

و ،على صيغة املذكر ألّن الكلمات مؤنثة جمازيًا ( تلقىف)و جاء الفعل  هالكلمات هي اليت تلقت
،و كأّن  ه بعد أن لقيهالداللة الناجتة تربز املشهد و كأّن الكلمات شخص تلقى آدم و حضنه و ضمّ 

يبحث هنا و هناك فال جيد ،آدم كان يبحث عمن يواسيه يف املصيبة اليت هو فيها بعد معصية اه 
ه عصى إليه ،و لكنّ  ينقطع نفسه ألنّه يظن أن ال ملجأ من اه إالّ ظلم الدنيا يف وجهه ،و ت  ،أحدًا 

مه أن ال يقنط من رمحة اه تعاىل،و ،و فجأة تربز كلمات التوبة لتعلّ أمر من يلجأ إليه فأين املفر 
 :املشاهد أّن املفعول تقّدم على الفاعل ألمرين

 :أول ما
 .يبحث عن مفر من عقاب اه تعاىل من كانإلبراز أّن آدم هو 

 :ثاني ما
ألّن املعين باألمر هنا ليس الكلمات و إّّنا آدم عليه السالم ،و معها يربز أمر آخر و هو أّن آدم 

لصاحب الّذي ميّثل التوبة ( فتلقى)سارع يف التوبة و مل يرتيث ،و ظهر ذلك من خالل إتباع الفعل 
 . املعصية

بالقراءة الثانية فإّن الدور ينعكس فيصبح الّذي كان فاعاًل مفعواًل ،و الذي كان مفعوالً ق أما فيم يتعلّ 
و   يصبح فاعاًل ،و األمر منوط بأّن آدم هو من تلقى الكلمات و لكّنه تلقاها من ربّه ،فحفظها

 .فهمها و عّجل بالتوبة هبا
ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ

   .،سورة البقرة(37)اآلية ( 4) -
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فقط ،و إّّنا يتجاوز الكلمات يف حّد ذاته ،فاه سبحانه  و لكن ال يتوقف األمر عند هذا احلدّ 

،و ،و مل يقل يف اجلّنة"جاعل في األرض خليفةإّني :"وتعاىل سبق يف علمه أّن آدم سيذنب حني قال
دود إبليس لعنه اه أو هي تدريب على إّّنا كانت املعصية درساً له ملا سيلقاه يف األرض من عدّوه اللّ 

ها الشحن املعنوي الّذي يخوضها ضّد الشيطان ،فجّهزه اه بكّل أنواع األسلحة و أمّ ساملعركة اليت 
 .تفيده التوبة

،إنّه تعبري عن الفرحة العارمة اليت ومن تضافر القراءتني يربز لنا ما خفي يف كّل قراءة على حدا 
بل هي الروح اجلديدة ،،إّّنا كلمات و لكن ليست كسائر الكلمات وجدها آدم حني تاب إىل ربّه 

ذنوب ،إذن تلقي و حمو للاليت نفخها اه يف آدم بعدما احرتقت روحه باملعصية فالتوبة إحياء للقلب 
  .درسهو التوبة ،و تلقي الكلمات آلدم هو آدم للكلمات 
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 *األنموذج الثاني*

 
 : قال اهلل تعالى

 "                            

                                  

    (4)  

و لكن اإلسالم دين يسر من العبادات العظيمة اليت أخفى اه أجرها و جعلها له، صوم رمضان     
و ليس دين عسر كما يدعي بعض املتخاذلني ،فلمن مل يطق الصيام ملرض أو عّلة جعل له اه من 

 .رمحته خمرجاً و كفارة 
لفدية و جّر الطعام،و هي قراءة نافع و أبو ابالرفع " فدية  طعامِ :" دت القراءة يف قوله تعاىلو تعدّ     

 (.بالرفع)بالتنوين و طعام  ( فدية  )الباقون جعفر و ابن ذكوان،و قرأ 
 فيكون معىن القراءة أنّ قراءة التنوين يكون الطعام بداًل من فدية ،و يف ذلك تبني للفدية ما هي،      

 .الفدية طعام الغري ألّن البدل و املبدل مبعىن واحد
ألّن الفدية إسم للقدر و أّما قراءة اإلضافة فهي تبني أّن الفدية خمصوصة بالطعام فقط      

 (2.)الواجب،و الطعام يعمُّ الفدية وغريها 
من  و بينهما يتجلى املعىن املراد و هو التيسري على األمة احملمدية ،فقراءة التنوين جتعل الطعام نوعاً 

 .تبني ملعىن الفدية و نوعها وو قراءة اإلضافة كما سبق و أشرنا تفسري الفدية دون حصرها ،
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .،سورة البقرة(431)اآلية ( 4) -
 .37ص/2،ج(م4114/ه4144)البحر احمليط ،أبو حيان األندلسي ، دار إحياء الرتاث،بريوت الطبعة الثانية،( 2) -
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 *األنموذج الثالث* 

 :قال اهلل تعالى
"                                 

   (4) 

إّّنا مشهد من مشاهد يوم القيامة اليت يتجلى فيها اه على عباده دون جتسيد وال تشبيه ليس       
أمر ها بني مصائرهم اليت  شر أين يقف الّناس يرتقبونرض احملأكمثله شيء و هو السميع العليم،ففي 

ا كلهم آتيهم يوم ليس متعلقًا باه ألّن اه ال يأيت و إّنّ ( يأتيهم)،و املعىن من الفعليديه
 .القيامة،فالفعل متعّلق بيوم احلساب

 (2. )،فقرأ أبو جعفر باجلر ،و قرأ الباقون بالرفع( مالئكة)و تعددت القراءة يف كلمة 
هل :"ظلل ومعناها كما جاء يف تفسري الطربي و ابن كثريالأو  فقراءة اجلّر عطف على الغمام   

 (3.")ظلل من الغمام و يف املالئكةينظرون إالّ أن يأتيهم اه تعاىل يف 
ىل اه تعاىل ،حيث أّن املالئكة حتمل عرش الرمحن،و اإلتيان  ا إضافة املالئكة إو أّما قراءة الرفع ففيه

 .كما قلنا يليق به وحده
رغم أّن اآلية تتعلق مبشهد من الغيب و تتعلق به سبحانه وتعاىل و ال ميكن اخلوض فيها إالّ      

تيسر  فإّن القراءتني تصّوران مشهداً عظيمًا من مشاهد يوم القيامة ترتعد له الفرائس مبجرد مبقدار ما 
 .التفكري يف األمر

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،سورة البقرة(246)اآلية ( 4) -
 .227ص/2النشر يف القراءات العشر،ج( 2) -
 .230ص/4تفسري ابن كثري،ج( 3) -
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 *رابفاألنموذج ال*                                         

 :قال اهلل تعالى
"                                       

                                   

                             

                                

                (4) 
كّل النواحي   ىل األسس اليت تبىن عليها العالقات األسرية ،حيث مجعتتشري اآلية الكرمية إ      

فقرأ ابن كثري و أبو عمرو ( تّضار)فهي تعترب دستور األسرة األول،و قد تعددت القراءة يف كلمة
 (.تضار  )،وقرأ الباقون بالنصب  (تضارُّ )بالضمّ 
و الراء األخرية  لإلدغامفالراء األوىل سكنت  ،أّما قراءة النصب فقد جاءت على صيغة النهي     

على أن  ،و اآلية تنهى األبوين(2)فتّحرك األخري منهما بالفتحلساكنان سكنت للجزم فالتقى ا
و مل تعطف على اجلملة اليت :" الشيخ ابن عاشوريستعملوا الولد لتحقيق الضرر لبعضهما يقول 

 (3" ) .قبلها ،تنبيهاً على أّّنا مقصودة لذاهتا
         :اآلخر و إخضاعه لقوله تعاىلفمن األزواج من يستخدم الولد كوسيلة للضغط على الطرف      

"                   "(1) 
ىل الولد حبّد ذاته ،أي أنّه جيب الفصل بني املشاكل الزوجية داخل أّما قراءة الضّم فهي إشارة إ     

،و فإّن أي ضرر بني الوالدين قد ينزاح إىل الطرف الثالث و هو األوالد،األسرة و بني مصلحة الولد 
هذا ليس من الدين يف شيء و ليس من أخالق املسلمني ،و ال من باب اإلنسانية أن يستخدم الولد 

  .وسيلة للضرر
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة البقرة(233)اآلية ( 4) -
 .321ص/4،أيب علي احلسن الفارسي،جاملوضح يف علل القراءات و إعراهبا( 2) -
 .2/133التحرير و التنوير ،الطاهر بن عاشور،ج( 3) -
  .،سورة الطالق(60)اآلية ( 1) -
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از الّذي تكتنفه الكلمة املعاين اجلليلة اليت تربز من اجلمع بني القراءتني توحي مبدى اإلعج إنّ      

و الدالالت،و فيها كّل التوجيهات اليت تساهم يف ،فهي كلمة واحدة و لكّنها غزيرة املعاين القرآنية
 .كّل فرد فيها األب ،األّم ،و األبناءحقوق  استمرار األسرة املسلمة مراعية 

ونالحظ يف اآلونة األخرية محلة حتت عنوان قانون األسرة الّذي حياول من خالله املشرّع الثاين تغليب 
األسرة ،و الّذي كان من أول نتائجه التفكك األسري الّذي ال ميكن معاجلته إاّل العقوبة على مصاحل 

شرعه املشرّع األول و األخري من خالل القرآن الكرمي،فاه سبحانه بالعودة إىل قانون األسرة الّذي 
 . االجتماعيةو استمرارية العالقات  تتالءموتعاىل سّن لكّل فرد يف األسرة حقوقاً و واجبات 
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 *خامساألنموذج ال* 

 :قال اهلل تعالى
"                  " (4) 

إّّنا تطمني لكّل من لبس اإلميان بقلب خاضع ه سبحانه وتعاىل أنّه ما من عمل يقوم به إالّ و وافّاه 
 .اه حسابه كامالً 

 (فال خياف  )و قرأ الباقون بالضّم ،(فال خَيفء ) رأ ابن كثري باجلزم ،فق(خياف  ) و تعددت القراءة يف كلمة
فال ختفء على :و التقدير ،اليت تفيد النهي ( ال)و قراءة اجلزم تفيد معىن حرف الالم هنا      

أيُّها املؤمن ،و قد حيمل معىن اإلخبار على احلقيقة بأّن املؤمن يوم القيامة آمن  األعمال اليت قمت هبا
   :"لقوله تعاىل            " (2) 

ألّن الّذي سيوفيك عملك يوم القيامة ليس ذلك اإلنسان الّذي رمبا تعودت أن جيحدك من عملك 
عنك وعن عملك فهو  و يسلبك ملصلحته ،و لكنك ستقف بني يدي اه سبحانه وتعاىل الغينّ 

 .اليت ال تليق به جّل يف عالهتنزيهاً له عن بعض الصفات و يفيد معىن النهي متجيًدا ه  ،و العزيز
فقد رأى فيها النحاة نكتة ،حيث قالوا بأّن الفاء ليس من مواضعها أن تقرتن أّما قراءة الرفع     

ويكون املعىن  فهو ال خياف: حمذوفة مقدرة كاآليت مسيةإبالالم يف جواب الشرط فقالوا أّن مثة مجلة 
 (3.)الصاحلاتتشّكل نفي اخلوف عن املؤمن الّذي يعمل امل

،و يكون املعىن أّن املؤمن الّذي يعمل  و لكن فيها حملة أخرى و هو أّن جواب الشرط حمذوف
 .يكون املعىن على اإلخبارف ،الصاحلات عدم خوفه حمّقق مقّرر 

أّن قراءة اجلزم تفيد إخبار  ،و هي يد عن ضغط قواعد النحو جند حملة رائعةو لكن بالتدبُّر العميق البع
نه من الفزع ،أّما ألّن اه سيؤمّ ، بني يدي اه واقف يوم القيامةاملؤمن أنّه لن خياف يف املستقبل و هو 

  :"لقوله تعاىلقراءة الرفع فهي تفيد اإلخبار بأّن هذا املؤمن يعيش مطمئن البال يف الدنيا 

                ( "4) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .،سورة طه(442)اآلية ( 4) -
 .،سورة يونس(02)اآلية ( 2) -
 .243ه،ص4167العلمية،بريوت،الطبعة الثانية،مفتاح العلوم للسكاكي،حتقيق نعيم زرزور ندار الكتب ( 3) -
    .،سورة يونس(01)اآلية ( 1) -
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 *سا  األنموذج ال* 

 :قال اهلل تعالى
"                        

                    (4) 

و أسند الفعل إليه مربزًا درجة اجلّنة ّذين آمنوا إذ أنّه يدخلهم ية الكرمية رمحة اه بعباده التربز اآل    
تكرميه هلم و مقامهم عنده ،فالضيف الّذي يدخله صاحب القصر ليس كالّذي يدخله خدم ملك 

ا تربز أنواع هذا التكرمي الّذي يلقونه من رّب ،كما أّنّ هذا من كرم اه سبحانه وتعاىلذلك القصر و 
عاصم ،فقرأ (لؤلًؤا)كانوا أو نساًء ،و قد تعددت القراءة يف قوله تعاىل  نهم باحللّي رجااًل العزّة إذ يزيّ 

 (.لؤلؤ)،و قرأ الباقون بالكسر( لؤلًؤا)ونافع بالنصب 
أّما النكتة  حيّلون أساور و لؤلًؤا:و التقدير ،فأّما قراءة الّنصب فجاءت على سياق نصب األساور    

 (2." )،زائدة للتوكيد من أساوريف  منو :"بقوله الطاهر بن عاشورفيفّسرها  (من)يف زيادة 
إبراز األنواع املختلفة لألساور اليت يتزينون هبا ،فهي خمتلفة  هو (من)يف زيادة  و لكن ما نشري إليه

كلي حسب ذوقه ،و أنّه لكّل يوم زينته اليت ختتلف عن سابقتها ،و لكّل و املادة   الشكل و اللون
يدُّل  (يحّلون)حني قال إّن الفعل  الطاهر بن عاشورح إليه ،و هذا ما ملجملس أساوره اخلاصة به 

 .،فمرة أساور من ذهب و مرّة أساور من اللؤلؤجّددعلى النعيم املت
أّن هذه األساور :فإّن اللؤلؤ معطوف على الذهب و يكون تقدير املعىن ،(لؤلؤٍ )وعلى قراءة اجلر      

،باإلضافة إىل أّن ون هبا مصنوعة من اللؤلؤ و الذهب معًا ،فيربز لنا نوع جديد من األساور اليت حيلّ 
 .لباسهم من احلرير

 .إذاً فالقراءتان تفيدان إبراز النعيم املتجّدد يف اجلّنة اليت وعد اه عباده
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .،سورة احلجّ (23)اآلية ( 4) -
   .232ص/47التحرير و التنوير،ج( 2) -
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 *بفسااألنموذج ال* 

 :قال اهلل تعالى
"                               

                        

  "(4) 
حممد صلى اه عليه وسلم على  تأيت هذه اآلية الكرمية يف مقام الرّد بالقسم املنسوب إىل النيبّ     

اليت  (عال )بالتعظيم ه عّز وجّل من خالل صفة ّذين كفروا و أنكروا قيام الساعة ملحقًا قسمه ال
،و قرأ ابن كثري وعاصم و أبو عمرو ( عال   )نافع بالرفع  فقرأ ابن عامر وتعّددت القراءة فيها،

 (.عالَّم)،و قرأ محزة و الكسائي (عال ِ )
 .اجملرورة بواو القسم ،أو على النعت هلا" ربي:"فجاءت على أّّنا بدل من قوله تعاىل( عال ِ )أما قراءة 

تتعّرف باإلضافة إىل  أن فالبد من تقدير تعريفه ،ألّن كّل صفة جيوزو على تقدير كونه نعتًا    
ابن ل ،و قد أفادت هذه القراءة إثبات صفة من صفات اه يقو  على الثبوت الّدالة (2)الصفة املشبهة

   (3" ).و يف هذه الّصفة إمتام لتبنيُّ سعة علمه:" عاشور
اجملرورة بواو القسم ،يف مقام املدح و  "ريّب "ا قبلها فجاءت مقطوعة عمّ ( عامل  )أّما قراءة الرفع    

م ،فاألحسن أن خيالف يف إذا قطعت صفات يف معرض املدح أو الذّ :"الفارسيالتعظيم يقول 
 ( 1..." )ألّن املعاين عند اختالفها تتنوع وتتفّنن..إعراهبا

،و لكّنه سّبق و ليس هذا الغرض منها فقط و إّّنا توجيه ذهن القارد إىل الصفة بااللتفات احلركي    
،فأحلقها بعلمه ليدّلل على أّن عدم  الّرد عليهم مّث ابتدأ بالتعظيم و هذا حت يؤكد السابق بالالحق

 .علمهم هبا ليس دليالً على عدم وقوعها
على صيغة فّعال للداللة عل التكثري ،أي أنّه سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه شيء ( عالّم)أّما قراءة    

 .ولكّنه ليس عالّماً  فقد يكون اإلنسان عاملاً يف السماء ،فعلمه أحاط بكّل شيء يف األرض و ال 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة سبأ(63)اآلية ( 4) -
 .413ص/1ج، الدّر املصون( 2) -
 .412ص/22التنوير،جالتحرير و ( 3) -
 .261ص/3اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي،ج( 1) -
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مه اه سبحانه وتعاىل،و مع تظافر القراءات فيم علمه حمدود و هو ال يعّلم و ال يعلم إاّل ما علّ  ألنّ 

إعالم هؤالء اجلاحدين بأّن علم ها يف تنتج كماً هائالً من املعاين و الدالالت اليت تصّب كلّ  ابينها فإّنّ 
:" اه واسع  واقع حميط بكم أينما كنتم لقوله تعاىل                 

                               

                       (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،سورة نوح(23-27-20)اآلية  (4) -
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 *ثامننموذج الاأل* 

 :قال اهلل تعالى
 "                 (4) 

اجلّن و اإلنس ،بأّّنم لن يستطيعوا النفاذ من أقطار السموات و األرض هرباً من ختاطب اآلية الكرمية 
 .وتعاىل و عذابهاه سبحانه 

 (2" ).الشواظُّ هو هلب الّنار:"رضي اه عنه أنّه قالابن عبا   و عن
 (3").،سيل من نارشواظ من نار":الضحاك،و قال "خانالشواظُّ الدُّ :"أيضاً  قالو 

هو اللهب الّذي ال دخان :"رضي اه عنهما عن الشواظ قال ابن األزرق لبن عبا و يف مسائل 
 :و استشهد بقول الشاعر ".هو الدُّخان الّذي ال هلب معه:"فقال (النحا )مثّ سأله عن " معه

 (1) .و ينفخ  ائباا ل ب الشواظ      يظلُّ يشبُّ كيراا بعد كيرٍ                     
،فقرأ ابن كثري و أبو عمرو باخلفض ( حناس)دت يف كلمة ا فيم يتعلق بالقراءات فقد تعدّ أمّ   
 (.حناس  )،و قرأ الباقون بالرفع (حناس  )

و على قراءة اخلفض فإّن املعىن املتوّلد يبني عن تركيب الشواظ و تبيان صفاته اخلارجية إذ أنّه يتشكل 
لفظ الّنار،إّن العذاب ملتهب ذائب و هذا ما يشري إليه و هذا النحاس ،من النّحاس بالدرجة األوىل

 .ّذين يظنون أّّنم سيفرون من العذاب حارق خانقسبحانه وتعاىل اإلنس و اجلّن ال اليت توعد به اه
،العذاب األول نار حارقة خالية من الدخان و على قراءة الرفع فهنا يتجلى نوعني من العذاب   

يظهر عذاب آخر من الدخان الّذي يبعثه تتلظى حمرقة كّل من حياول اهلرب،فإذا جتاوزوا هذا النوع 
 .النُّحاس فيجعلهم يتلوون و يضطربون

ال نراها إاّل يف املصانع و و اجلمع بني القراءتني حيدث نوعًا من العمليات الكيميائية اليت 
 املخابر،فالقراءة األوىل توحي بذوبان النحاس عند بلوغه درجة االنصهار فيبدأ هذا العنصر الكيميائي 

 .     إطالق الدخان،إذا  فالقراءتني متكاملتني تكامل العملية الكيميائية يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الرمحن(37)اآلية ( 4) -
 .414ص/27ججامع البيان،( 2) -
 .223البياين يف ضوء القراءات القرآنية،أمحد بن حممد اخلراط،ص اإلعجاز ( 3) -
 .237دار املعارف مصر،صاإلعجاز البياين للقرآن و مسائل ابن األزرق،عائشة عبد الرمحن،( 1) -
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 *تاسفاألنموذج ال* 

 :قال اهلل تعالى
"                            

                         

          "(4) 
ونعيمها ،حيث يشعر القارد برتاتيل املؤمنني اجلالسني على  إنّه تصوير حّي للحياة يف اجلّنة   

،و قد تعددت القراءة يف قوله األرائك و الغلمان يطوفون حوهلم يلبون رغباهتم من شراب أو طعام
وحور  )الرفع الباقون ب،و قرأ (وحور  عني  )،حيث قرأ محزة و الكسائي باخلفض "وحور عني:"تعاىل
 .ومعىن أفادته ،و لكّل قراءة مغزى( عني  
لدان يطوفون باألكواب و فقراءة الرفع  فيها عطف على الولدان و يكون التقدير أّن الو     

،نعيم حسي  ،و يف نفس السياق تطوف احلور العني عليهم،و هنا نوعني من النعيم و التنّعم األباريق
 ،لبصر من مجال  احلور العنيمبا يناله املؤمن من األطعمة و األشربة اللذيذة ،ونعيم معنوي يناله ا

 (2" )و هو للخدمة أبلغ،ألّّنم إذا خدمهم مثل أولئك فما الظن باملوطوءات؟:" السمينيقول 
،فرأى  مني ،و إّّنا قّدر العطف محاًل على املعىنبأّن احلور العني ال يطاف هبّن على املتنعّ  مكيورأى 

 .بأّن معىن يطوف عليهم ولدان خمّلدون بأكواب أي عندهم أكواب ،فيكون املعىن و عندهم حور
 :"،يف قوله تعاىل(3)(متكئين)بأنّه جيوز عطفها على الضمري يف  الفارسيو يرى     

  (1) الغلمان يطوفون عليهم ،أي أّّنم متقابلني مع احلور العني على السرر و
 .كونه يليب كّل الرغبات البشرية،إنّه النعيم الّذي يطمح إليه كلُّ مؤمن  خيدموّنم

أّما قراءة اخلفض فجعلت احلور العني معطوفة على األكواب و األباريق اليت يطوف هبا      
 هذا حني  بن كثيرا،فيكون التقدير أّّنم يطوفون باحلور العني على أهل اجلّنة و قد أجاز الولدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الواقعة(23-22-24-26-41-43-47)اآلية ( 4) -
 .263ص/46الدرُّ املصون،ج( 2) -
 .277ص/0احلجة يف علل القراءات،ج( 3) -
          .الواقعة،سورة (40)اآلية ( 1) -
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 (4").دون احلور العني ،و لكن يكون ذلك يف القصورأن يكون مما يطوف به الولدان املخلّ :"قال

 :"ولكن األقرب هو ما أشار إليه اه بقوله تعاىل                

                           

            " (2)             
و الولدان يطوفون عليهم،و مع اجتماع القراءتني تربز مع املؤمنني  األرائكفاحلور العني متكئني على 

 .جديدة من النعيم اخلالد  أنواع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــ  ـ
 .302ص/43تفسري ابن كثري ،ج( 4) -
 .،سورة الرمحن(70-77-71-73-72)اآلية ( 2) -
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 *عاشراألنموذج ال* 

 

 :قال اهلل تعالى
"                                

                                   

               "(4) 
ألّن املنطقي يف إّن اه سبحانه وتعاىل غين عن الّناس أمجعني و هذا ملن ظّن أنّه حيتاج للنصرة ،      

،و قد تعددت (انصرنا على القوم الكافرين و)األمر أّن اإلنسان هو من حيتاج لنصرة اه بدعائه 
،و قرأ الباقون ( أنصار  اهللِ )فقرأ ابن عامر و يعقوب و الكوفيون ،القراءة يف هذه اآلية تعداد النصرة 

 .الم اجلّر  بالتنوين و( أنصاراا هلل)
يف تفسريه أّن معىن  البيضاويإضافة لفظ اجلاللة إىل األنصار ،و قد ذكر  يف القراءة األوىل     

 (2" ).عض أنصار اهكونوا ب":القراءة 
و يرى أغلب املفّسرين أنه ال فرق يف الداللة بني القراءتني و هذا ما ال حتتمله التغريات على       

ذين آمنوا و أّن اه سبحانه وتعاىل يدع الجتليته يف هذه القراءة همستوى احلركات اإلعرابية،و ما ميكن 
كما قال )و أشار إليه بالزمة أخرى  هقّدر صلى اه عليه وسلم ،فأضاف النيب و لنصرة نبّيه حممد 
،وهذا تعميق للمعىن ورفع من شأنه ألّن النصرة ه ليست  (من أنصاري إلى اهلل عيسى بن مري 

انصروا )كالنصرة لنبّيه حممد ،فذكرهم أّّنم ينصرون اه بنصرهتم لنبّيه ،كما أّّنم تعودوا على قوهلم 
 .و لكن النصرة هنا خمتلفة فنصرة األصنام لضعف ،و نصرة اه لقوة ،(ل تك آ

أما القراءة الثانية فهي دعوة من احلّق للذين آمنوا ليكونوا أنصارًا ،و جاء التنوين للداللة على      
 .يف سبيل اه سبحانه وتعاىل ذلك أي البسوا صفة األنصار ،و هذا العمل

إشارة عميقة املعىن تتجلى حني نتدبّر العمل الّذي قام به األنصار حني  هفي و اجلمع بني القراءتني
استقبلوا النيّب حممد صلى اه عليه و سلم و املهاجرين ،حيث تبّدت كّل أنواع النصرة فهم نصروا 

 .أنصاراً هحممد صلى اه عليه وسلم و نصروا الدين اإلسالمي فأصبحوا 
         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،سورة الّصف(41)اآلية ( 4) -
 .337ص/7،ج(م4110-ه4140)عبد القادر عرفات،دار الفكر ،بريوت،:تفسري البيضاوي ،للبيضاوي ،حتقيق  (2) -
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 الخامسالمبحث 
  .غير اإلعرابيةفي الحركات  اإلبدال
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 *األنموذج األّول*

 :قال اهلل تعالى
 "                               

                                   

            " (4) 
ــــا يف مثــــال ســــابق اســــتغراب  ــــة ،فــــأراه اه ســــبحانه وتعــــاىل  عزيئئئئررأين مــــن قــــدرة اه علــــى إحيــــاء القري

ـــــه  ـــــة عـــــام مثّ بعثـــــه ،و األنبيـــــاء مـــــن البشـــــر و اإلنســـــان مـــــن طبيعت آيـــــة البعـــــث يف نفســـــه إذ أماتـــــه مائ
أّن عقلــــــه حمــــــدود القــــــدرة و كــــــّل مــــــا ال يســــــتطيع إدراكــــــه هــــــو مــــــن املســــــتحيل لديــــــه ،و لكــــــن مــــــن 

ربئئئئئي :" للتصــــديق و لكــــن يتعجـــــل املعرفــــة كمــــا قـــــال موســــى  يــــؤمن بقــــدرة اه ال حيتــــاج إىل الـــــدليل
، و ســــيدنا إبــــراهيم عليــــه الســــالم ســــأل اه ســــبحانه لرييــــه كيــــف حيــــي املــــوتى و "أرنئئئئي انظئئئئر إليئئئئك

فهــــــو يعلــــــم أّن اه قــــــادر علــــــى ذلــــــك و لكــــــن ،الســــــؤال عــــــن الكيفيــــــة لــــــيس كالســــــؤال عــــــن القــــــدرة 
أن يقــــــــوم بتجربــــــــة يــــــــرى مــــــــن خالهلــــــــا عمليــــــــة فــــــــأراد اه منــــــــه  دفعتــــــــه للســــــــؤال اإلنســــــــانيةالفطــــــــرة 

البعـــــــث،إذ أمـــــــره أن يأخـــــــذ أربعـــــــة مـــــــن الطـــــــري مثّ يقطّعهـــــــا و ميـــــــزج حلمهـــــــا و يضـــــــع أجزاءهـــــــا علـــــــى 
 .رؤوس اجلبال ففعل

ــــه تعــــاىل ــــرأ "فصــــرهنّ " وتعــــددت القــــراءة يف قول ــــرهنّ )محــــزة بكســــر الصــــاد،حيــــث ق ،و قــــرأ البــــاقون (صة
 (.ص رهن  )بضم ها 

ـــــــك، فقرأتـــــــه عامـــــــة قـــــــر  اءاختلـــــــف القـــــــر  ":قـــــــال أبـــــــو جعفـــــــر أهـــــــل املدينـــــــة واحلجـــــــاز  اءيف قـــــــراءة ذل
إذا ،( 2)".ص ـــــــرءت إىل هــــــذا األمـــــــر:"الصـــــــاد مــــــن قـــــــول القائــــــل بضــــــم  ( َفص ــــــرءه ن  إةلَيءـــــــَك :) والبصــــــرة

ــــه  ــــت إلي ــــَور:"، ويقــــال"أص ــــور  َصــــَورًا"،مل ــــل، ومنــــه قــــول الشــــاعر: أي" إين إلــــيكم ألصء  : مشــــتاق مائ
 (3) .يئ ئئئئئئئئئئئئْوم  الِفئئئئئئئئئئئئر اِق إل ئئئئئئئئئئئئى أ ْحب ابِن ئئئئئئئئئئئئا ص ئئئئئئئئئئئئور           ل ئئئئئئئئئئئئ   أنَّئئئئئئئئئئئئا ِفئئئئئئئئئئئئي تئ ل فُِّتن ئئئئئئئئئئئئااهلل  يئ عْ    

 (1." )صار الرجل يصور عنقه إىل الشيء ،إذا مال حنوه بعنقه:" و جاء يف لسان العرب
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــ  ــــ

 .،سورة البقرة(206)اآلية ( 4) -
 .471ص /3جامع البيان ،ج( 2) -
 .117ص/7املصدر نفسه،ج( 3) -
 .171ص/1ج(صر  ) مادة لسان العرب،ابن منظور،( 1) -
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إبـــــراهيم توجيـــــه الطـــــري حنـــــوه ،وهنـــــا الفعـــــل متعلـــــق بـــــاجلزء ســـــّيدنا واملعـــــىن املســـــتفاد أّن اه طلـــــب مـــــن 

بالكـــــّل و أقصـــــد بـــــاجلزء هنـــــا أعنـــــاق الطـــــري ،فاإلنســـــان يف العـــــادة إذا أراد ذبـــــح طـــــري مـــــثالً فإنّـــــه ال 
إذاً فـــــالقراءة األوىل تشـــــري إىل املرحلــــــة األوىل مـــــن عمليـــــة التعلــــــيم ،حنــــــوه  ايوّجـــــه رأس الطـــــري و عنقهـــــ

 .اليت يتم خالهلا إزهاق روح الكائن و
ـــــرهنّ )أّمـــــا فـــــيم يتعلـــــق بـــــالقراءة الثانيـــــة      صـــــار يصـــــري،و صـــــرت  :"،فقـــــد جـــــاء يف اللســـــان قولـــــه(صة

ـــــه ـــــك :" ، و اجلـــــار املتـــــأخر موضـــــعه التقـــــدمي و املعـــــىن(4." )الشـــــيء قط عت خـــــذ أربعـــــة مـــــن الطـــــري إلي
ـــــــرهنّ  ــــــــ:) قـــــــالأنّــــــــه  عـــــــن جماهــــــــد، ،أي قط عهــــــــنّ "فصة بريشــــــــهن وحلــــــــومهن  أنـــــــتفهن( إليــــــــك  رهن  فصة

 (2.")متزيًقا،  مث اخلط حلومهن بريشهن
ــــــه تعــــــاىلو التقطيــــــع  ثئئئئئئّ  اجعئئئئئئل علئئئئئئى كئئئئئئّل جبئئئئئئل مئئئئئئن ّن :"يشــــــري إليــــــه الســــــياق مــــــن خــــــالل قول

قبــــــل وضــــــعها علــــــى رؤوس اجلبــــــال،و هــــــي نا إبــــــراهيم للطــــــري د،فهــــــذا دليــــــل علــــــى متزيــــــق ســــــيّ "جئئئئئئزءا 
،فبعــــــد ذبــــــح الطــــــري قــــــام ســــــيدنا إبــــــراهيم بتجزئتهــــــا مثّ مــــــزج بــــــني املرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن عمليــــــة التعليم

و هــــــي أن يــــــدعوهّن لتظهــــــر قــــــدرة  اجلبال،لتــــــأيت املرحلــــــة األخــــــريةعهــــــا علــــــى وزّ  وو ريشــــــها حلمهــــــا 
 األجــــــزاء بعضــــــها إىل بعــــــض وتعــــــود الطــــــري كمــــــا كانــــــت أول مــــــرّة،واه ســــــبحانه وتعــــــاىل و ترتاكــــــب 

األربعــــة، كــــذلك يبعــــث اه النــــاَس يــــوم القيامــــة مــــن  بــــالهــــذه األطيــــار مــــن هــــذه اجلاه كمــــا بعــــث 
  .أرباع األرض ونواحيها

بــــني القــــراءتني تــــربزان معــــىن التكامــــل بينهمــــا مــــن خــــالل إعطــــاء صــــورة متحرّكــــة ملــــا قــــام بــــه  و املوازنــــة
 .و الفرق فقط يف حركة الكسر و الّضم سّيدنا إبراهيم عليه السالم

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .173ص/1ج،(صّر )مادة اللسان،( 4) -
  .763ص/ 7جامع البيان،ج( 2) -
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 *األنموذج الثاني* 

 :قال اهلل تعالى
"                                    

                 "(4) 
درجة اإلحلاد و الكفر اليت بلغها أعداء اإلسالم جعلتهم ال يصّدقون بأي آية لو كانت عظيمة إّن 

 :"ألّن اه ختم على قلوهبم لقوله تعاىل                  

     "(2) 
و ل ْو نئ زَّْلن ا ع ل ْيك  ِكت اباا ِفي ِقْرط اٍ   :"عنادهم منها قوله تعاىلو هناك الكثري من اآليات الدالة على 

ا ِإلَّ ِسْحٌر م ِبينٌ   (3) "فئ ل م س وه  بِأ ْيِديِ ْ  ل ق ال  الَِّذين  ك ف ر وا ِإْن ه ذ 
 :"قوله تعاىلو                              

              "(1 )    

يب حممد صلى اه عليه وسلم الّذي أرهق نفسه رأفة هبم لقوله لنّ ل يف هذا تسليةو و جاء الشرط منفياً 
 :"تعاىل                         "(7)      

 (.قـ ب الً )، و قرأ الباقون(قةبالً )،فقرأ  ابن عامر ونافع (قبال)وتعددت القراءة يف كلمة
 :وعلى قراءة الضّم ثالث دالالت أدرجها الطربي يف تفسريه

الض ماء و و يكون املعىن ،(0)"رغيف"، كالرُّغ ف اليت هي مجع"بيلقَ "مجع" بلالق  "أحدها أن يكون -
 .الك فالء أي اللّذين يضمنون هلم وعد اه

 أتيت ك قـ ب ال ال:"، من قول القائلأمامهممبعىن " بلالق  "أن يكون: الوجه اآلخر و - 
ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــ

 .،سورة األنعام(444)اآلية ( 4) -
 .،سورة البقرة(33)اآلية ( 2) -
 .،سورة اإلسراء(13)اآلية ( 3) -
 .،سورة احلجر(41/47)اآلية ( 1) -
 .،سورة الكهف(60)اآلية ( 7) -
    .13ص/42بيان،ججامع ال( 0) -
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 :"لقوله تعاىل.(4").د ب رًا إذا أتاه من قبل وجهه                 

                       "(2) أي من األمام.   

لًة، صنًفا صنًفا، ومجاعة وحشرنا عليهم كل شيء قبيلًة قبي: يكون معناهأن : الوجه الثالث و -
 (3.)ع قبيلةحينئذ مج" القبل"، فيكونمجاعةً 

لو مجعنا هلم أصناف اآليات :و املشرتك بني هذه الدالالت البارزة من قراءة واحدة يعطي املعىن املوايل
 .أمامهم ،و ضمّن هبا وعدنا هلم ما كانوا ليؤمنوا

  :"فيبّينها قوله تعاىل( قةبالً )أّما قراءة الكسر                 

     "(1) ًمواجهةً :، تتجهوا حنو القبلة فيكون معىن قةبال. 
ومن خالل اجلمع بني القراءتني يربز معىن من املعاين السامية اليت تبنّي أّن املشركني قد فقدوا حاسة 

ل ق ال وا ِإنَّم ا س كِّر ْت أ ْبص ار ن ا ب ْل ن ْحن  قئ ْوٌم  :"بل و صاروا يشكون فيما يرونه لقوله تعاىلالبصر 
و سلم بكّل آية و عرضها أمامهم مواجهًة هلم و لو أتاهم الرسول صلى اه عليه  ، (7)"م ْسح ور ون  

 :و سنقوم بتوزيع الدالالت على اآليات الربانية.فإّّنم لن يؤمنوا
 .ينذروّنم وعد اه مجاعاتء  املالئكة                             مجاعات   -
اللّذين رأوا ما وعدهم اه فأحياهم ليبلغوا  فالء و الضمناءاملوتى                               الك   -

 .املعرضني مبا رأوا
 .أمامهم و مواجهًة هلم  حشرنا عليهم كّل شيء           -

 . فنجد أّن كّل نوع من اآليات اليت ذكرها اه تقابلها داللة من الدالالت اليت تعطيها القراءتني
 

 
 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــ  ـ
 .13ص /42جامع البيان جبتصرف،( 4) -
 .،سورة يوسف(20)اآلية ( 2) -
 .11ص/42جامع البيان،ج( 3) -
 .،سورة البقرة(477)اآلية ( 1) -
 .،سورة احلجر(47)اآلية ( 7) -
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 *األنموذج الثالث* 

 :قال اهلل تعالى
"                          

                             

  "(4 ) 
ميّن اه على عباده بشت أنواع النعم و اليت رمبا ال يدركها اإلنسان أو هو غافل عنها كما غفل عن 

 :"جندي من جنوده الّذي لو شاء جعله عذاباً لقوله تعاىل و هذه اآلية تتفّضل علينا بسوق،ذكر اه 

                 "(2)و لو شاء جعله رمحة كما يف هذه اآلية،. 
راً )،فقرأ ابن عامر (نشراً )و قد تعددت القراءة يف كلمة     ،و قرأ ابن كثري و أبو عمرو و نافع (ن شء

رًا)لكسائي ا،و قرأ محزة و (ن ش رًا) راً )،و قرأ عاصم (َنشء  (.ب شء
رء :"و البشري من يأيت باخلري لقوله تعاىل،وهي مشتقة من البشرى ( ب شراً )و نبدأ بقراءة عاصم  فـََبشة

 ،و لكن هل رياح  بشري ؟"عةَبادةي
 :"دوراً أساسيًا يف الدورة املائية لقوله تعاىل احلقائق العلمية أّن الرياح تلعب تأشار       

                                

                      "(3)   

ل من البحار و احمليطات و الّذي تنقله الرياح و السحاب املقصود يف اآلية هو خبار املاء املتشكّ     
،فتنعقد تلك "كسف"السحب فتصبح داكنة اللون ،وترتاكم "فيبسطه يف السماء"إىل طبقات اجلّو 

،لذلك جند الّناس "الودق"فتنزل غيثًا  ال يقوى اهلواء على محلها األخبرة من جديد لتصبح قطرات ماء
 :"،و عاد ملا هبت الريحإذا هّبت ريح فإّّنم يستبشرون بالغيث فتكون الريح هنا مبثابة البشري  

                          "(1)   

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ  ـ
 .،سورة األعراف(77)اآلية ( 4) -
 .،سورة احلاقة(60)اآلية ( 2) -
 .،سورة الروم(13)اآلية ( 3) -
  .،سورة األحقاف(21)اآلية ( 1) -
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 .استبشروا  مبا ألفوا أنّه يأيت باخلري و لكن ملا عصوا أمر رهّبم أهلكوافهم 
رًا)قراءة  أّما      و كأّّنا أحيت شيئاً ميتًا و هذا ما ينقله  حياءفهي من النشر مبعىن البعث و اإل( نشء

  ":لنا قوله تعاىل                         

      "(4) 
به األرض، و حياة األرض بأن تنبت النبات فتصبح  افالرياح هي سبب يف نزول الغيث الّذي حتي

 .بعدما كانت مقفرةً خمضرًة زاهيًة بألواّنا 
ر  )و قد تعين هذه القراءة   .،و كأّن الرياح كانت مطوية مثّ نشرتمبعىن اإلرسال و االنتشار  (الَنشء

الريح النشور هي اليت هتّب :" ،قال أبو عبيد(2.)فهي مجع ناشر مثل شاهد ش هد( ن ش راً )و أّما قراءة 
 (3.")من كّل جانب،وجتمع السحابة املمطرة

شارة إىل أنواع ،و رمبا فيها إو كأّّنا إشارة إىل املبالغة يف فعل النشر كون الرياح تأيت من جهات خمتلفة 
 .لية وغريها،و قد تدّل على السرعة يف حركتهاالرياح املومسية و الدائمة و احمل

راً )أّما قراءة  ،مربزة خفة الرياح يف نقلها للسحاب ما ناسبها ( ن ش راً )فهي خمففة من قراءة  (ن شء
 .التخفيف من الضّم إىل التسكني

الرّياح اليت يرسلها اه سبحانه وتعاىل ناشرة للسحاب، و املوازنة بني فيض القراءات يوحي حبركية 
 .باعثة للحياة،مبّشرًة النّاس باخلري

 
 
 
 
 
  

   
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة احلج(67)اآلية ( 4) -
 .277يف ضوء القراءات ،ص اإلعجاز البياين ( 2) -
   .107ص/4جالكشف عن وجوه القراءات ،ملكي بن أيب طالب،حتقيق حمي الدين رمضان،دار الرسالة بريوت،( 3) -
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 *األنموذج الرابف*                                 

 :قال اهلل تعالى
"                            

         "(4) 
حمّذرة اللّذين آمنوا من مكرهم و  نيسورة التوبة هي سورة مجعت بني طياهتا كّل صفات املنافق    

،و املنافق هو من أظهر اإلميان و أخفى الكفر و الفسق و هم أشّد أالعيبهم اليت تعودوا القيام هبا 
ومن بني الصفات الواردة يف اآلية أّّنم ينكثون األميان ،على الدعوة اإلسالمية من اليهود و املشركني 

  :"لقوله تعاىل                      "(2) 
 .،فقرأ اجلمهور بفتح اهلمزة و قرأ ابن عامر بكسرها(أميان)و تعددت القراءة يف كلمة 

َانَ )و على قراءة اجلمهور       هو القسم و احللف و ،و اليمين  ليمين،وهي مجع تكسري (أميء
 :"،لقوله تعاىلالعهد                    

      (3) 
ففي البداية أثبت أّن هلم أميان مّث نفى األمر يف نفس الوقت ولكن يف اآلية تقرير حلقيقة و نفي هلا 

 عنهم،كيف ذلك؟
 (1.")أراد أمياّنم اليت أظهروها:"قائالً  الزمخشريأجاب 

  :"اللّذين آمنوا بلسانه لقوله تعاىلفاملنافق خيادع                 

      "(7) لقوله تعاىل،متناسياً أّن اه مطلع على قلبه":        

           "(0  )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة التوبة(42)اآلية ( 4) -
 .،سورة املنافقون(62)اآلية ( 2) -
  .،سورة التوبة(02)اآلية ( 3) -
 .274ص/2الكّشاف للزخمشري ،ج( 1) -
  .،سورة املنافقون(61)اآلية ( 7) -
 .،سورة البقرة(61)اآلية ( 0) -
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و الظاهر من اآلية فيه تبيان للّذين آمنوا من أّن اإلتيان باليمني دون العمل هبا هو نفاق وجب حماربته 

فيظنون أّّنم يقاتلون إخواّنم ،إّّنا هم يقاتلون رؤوس الكفر اليت و هذا حت ال يشتبه األمر عليهم 
أفادت حكمة بالغة األمية متثلت يف اإلشارة دسُّ مسومها بني الصفوف للتفريق بينها،و هذه القراءة ت

من عذاب ، حمّذرًا املنافقني إىل حمّل اليمني الصادق أال و هو القلب و الّذي ال يطلع عليه إاّل اه 
 .ومنبهاً املؤمنني من مغّبة االجنراف وراء أكاذيبهمأليم 

،و اإلميان ضدُّ الكفر و هنا نفي تام قاطع بال النافية للجنس من ( إةميَانَ )و على القراءة الثانية    
 :"لقوله تعاىل أو دخل اإلميان قلوهبم أّّنم دخلوا حميط اإلميان            

                    "(4) 

  :"و اإلميان من األمان و هو الطمأنينة اليت هي ضّد اخلوف لقوله تعاىل        

           ("2 
 .أحداً مهما كانفهم ال يؤّمنون أحداً و ال حيفظون 

 ولكن ما العالقة بني القراءتني أي بني األميان و اإلميان؟
 لغوي جمس د لدافع نفسي اإلميان هو ما وقر يف القلب و صّدقه العمل ،و اليمني هي أسلوب     

،ألّن أن يثبت حقيقة لشخص آخر رأى أنّه يشك يف أقواله حياول من خالله اإلنسان أيًا كان 
و هو ما يسمى بالكذب ،ولكن الكذب إذا يقوم هبا ال تتناسب و األقوال اليت يقوهلا  األفعال اليت

قد ال يدركه اإلنسان لدرجة ،و الّذي " النفاق"ارتبط حبقيقة عقائدية أصبح مرضًا نفسيًا يسمى 
 .تلبسه باحلقيقة

حت ( األميان) وهو ما خنلص إليه من خالل القراءتني أّن اه نفى عنهم األسلوب الّذي ختفوا وراءه
 :"قولهفيحذرهم،حيث فضحهم اه سبحانه وتعاىل ب بفراسته نفي اإلميان عنهميدرك املؤمن   

                         

  "(3)       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة البقرة(41)اآلية ( 4) -
 .،سورة التوبة(46)اآلية ( 2) -
   .،سورة التوبة(01)اآلية ( 3) -
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 *األنموذج الخامس* 

 :قال اهلل تعالى
"                               

                 (4) 
اختار اه سبحانه وتعاىل عباداً له ليكونوا أئمة للنّاس ،و هم األنبياء و املرسلون خّصهم بصفات     

،و هذه تتناسب و الوظيفة اليت أوكلت إليهم كالصرب و الصدق و األمانة حت يكونوا قدوة لغريهم 
ّيدنا يوسف عليه السالم اآلية اليت بني أيدينا جتّسد تلك احلقيقة اليت جتمع بني البشرية و النبوة ،فس

تعّرض البتالء شديد مّس بشريته حيث راودته زوجة ملك مصر حماولة إيقاعه يف الرذيلة اليت ال 
 .تتناسب و النبوة

بكسر "املخلةصني"،فقرأ ابن عامر و ابن كثري و أبو عمرو (املخلصني)و تعّددت القراءة يف كلمة 
 .مبفتح الال" املخَلصني"الالم،و قرأ الباقون 

،جاء يف "أخلص"و على قراءة الفتح اليت جاءت على صيغة اسم املفعول املشتق من غري الثالثي   
 (2.")أخلص الشيء اختاره:"لسان العرب
 ":لقوله تعاىلاملصطفى  ص مبعىن املختارفتكون املخلَ              "(3) 

،حيث فلحكمة ال يعلمها إاّل اه سبحانه وتعاىل سبق يف علمه من هم أصحاب الرساالت 
 .من بني اخلالئق وجهزهم هلذه املهام مبا شاء ماصطفاه

،و املخلةص هو "أخلصَ "جاءت على صيغة اسم الفاعل من نفس الفعل  فقدقراءة الكسر أّما     
الشوائب،فيكون املعىن من املخلةصني ي أيضًا من يصفّ ينتقي خيار األمور يف كّل شيء ،وتعين الّذي 

الّذين يتوجهون إىل اه سبحانه وتعاىل خبري العبادات و أفضلها و يصفون قلوهبم من شوائب الكفر و 
 .،فأخلصوا ه أعماهلم الشرك والنفاق

صفة اإلخالص اليت اختّص اه هبا أنبياءه فهم خمَلصني بالرساالت و باملوازنة بني القراءتني تتجلى 
            . خملةصني يف تأديتها على أكمل وجه فناسبت القراءة األوىل القراءة الثانية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة يوسف(21)آلية ا( 4) -
  .20ص/7ج،(خلص)مادة  اللسان،( 2) -
  .،سورة الدخان(32)اآلية ( 3) -
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 *األنموذج السا  * 

 :قال اهلل تعلى
"                           

         "(4) 
عظيمًا يف التطاول على اه سبحانه وتعاىل فجعلوا ه  اً تطاول الكفار يف كّل شيء ،و بلغوا مبلغ    

 .البنات كذباً و افرتاًء عليه سبحانه
فكانت هلم الّنار جزاًء مبا  ،و هذه اآلية اليت بني أيدينا تصف واقعهم املستهزد بعظمة اه و جالله 

،و (م َفر ط ون)،و قرأ أبو جعفر (م فءرةط ون)،فقرأ نافع "مفرطون"و تعددت القراءة يف قوله،كانوا يقولون 
َرط ون)قرأ الباقي من السبعة   (.م فء

م السابق قال أعرايب املتقد  : فرط الفارط:" جاء يف لسان العرب، فرطو الكلمة مشتقة من مادة 
علمين دينًا وسوطًا ،ال ذاهبًا فروطًا ،و ال ساقطًا سقوطًا ،أي دينًا متوسطًا ال متقّدما بالغلو :للحسن

 (2)".و ال متأخرا
 (3)".أي أسرف:يقال فرط عليه يف القول": اإلسرافو قد تعين 

ين أسرفوا ،و تعين املسءرف ،و املفرةطون هم الذّ "م فرةط"و قراءة نافع جاءت على صيغة اسم الفاعل    
طون يف الذنوب و املعاصي،مسرفون فرة م  :" عاصي و أكثروا منها قال الطربيعلى أنفسهم بالذنوب امل

 (1) ".أنفسهمعلى 
،و املفر طون هم رقص   و ععين ضي  ي على قراءة أبو جعفر اليت اشتقت من الفعل فر ط الذيو   

  :"لقوله تعاىل املقص رون يف عبادة اه                 

       "(7) 
 .عت من العبادات و األعمال اليت كانت ستنجيها من عقاب اهأي تتحّسر على ما ضيّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة النحل(02)اآلية ( 4) -

 .403ص/44ج،(فرط)اللسان مادة ( 2) -
 .401ص /44اللسان،ج( 3) -
 .421ص/ 41جامع البيان ،ج( 1) -
    .،سورة الزُّمر(70)اآلية ( 7) -
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َرطون)أّما قراءة         َرط اليت مفردها م  ( م فء  :فء

 
أفرطنا فالنًا يف :"قّدم ،حيث تقول العربمعناه امل

و ،إذا قّدموه إلصالح الّدالء و األرشية ،وتسوية ما حيتاجون إليه عند ورودهم عليه ،فهطلب املاء
 (4" ).م فءرط

 .يستحقوّنا فيكون معىن القراءة املقّدمون إىل الّنار ألّّنم 
 (2.")ما أفرطت من القوم أحداً،أي ما تركت:" الكسائيقال  ،"املنسّيون"أيضاً و تعين هذه القراءة 

 .فهم نسوا اه فنسيهم ،ليس نسيان غفلة و لكن نسيان اخللود يف النار
من خالل اجلمع بني الدالالت املرتّددة بني القراءات الثالث جندها تصف لنا صورة حسية مركبة     

،و العجيب يف األمر هو أّن القراءات الثالث ال جند بينها أدىن تناقض تركيباً مزجياً يوافق ظاهر اآلية 
 فءرط يف ا

لذنوب و املعاصي و أو اختالف بل صورة من التكامل املعجز إعجاز القرآن الكرمي ،فامل
واجبه اجتاهه  آداءبطبيعة احلال هو مفر ط يف حّق اه و  الطغيان و الكفر و التطاول على جالل اه

  .فكان جزاءه أنّه ممن يساقون على رأس اخلالئق إىل النّار ليخلد فيها أبداً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .421ص/41ج،يان جامع الب( 4) -
 .207اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية،ص( 2) -
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 *األنموذج السابف* 

 :قال اهلل تعالى
"        (4) 

متّيزت األقوام السابقة بشدة تعنتها و رفضها مجلة و تفصياًل ملا جاء به األنبياء و املرسلون خاصة    
يذّكرهم مبا هم فيه عارضًا أمامهم  نعم اه و فيم تعّلق باخللق و اخلالق ،فهذا هود قد أتى قومه 

دادهم فأجابوه باآلية عطاياه،ولكّنهم أصّروا مستكربين رافضني التخلي عما كان عليه آباءهم و أج
،فقرأ ابن عامر و عاصم و محزة و نافع بالضّم (خلق)الكرمية اليت تعّددت فيها القراءة يف كلمة 

 (.خلءق  )،و قرأ ابن كثري و عمرو و الكسائي (خ ل ق)
ابتداع الشيء على مثال مل :" وتعين  جذر الكلمة مكون من ثالثة أحرف اخلاء و الالم والقاف

اإلنشاء على مثال :اخللق يف كالم العرب على وجهني:"ابن األنباريقال و ، (2." )يسبق إليه
 ( 3" ).أبدعه،و اآلخر التقدير

 .أي دين اه" فليغرّيّن خلق اه:" الدين و استشهدوا بقوله تعاىلو قيل أّّنا تعين 
و على هذا كانت إجابتهم لنبّيهم من أّن ،(1)،فهي تعين العادة  (ل قخ  ) فأّما القراءة األوىل     

ما كان األمر الّذي هم فيه هو إتباع ملا أبدعه آباءهم ،و لكن القراءة تسري على حمورين أوهلما قصدوا 
و احملور الثاين أّنم قصدوا دين  ،يكّلمهم حوله هود من األبنية و غريها من الفنون اليت عرفت عنهم 

 .الضالل الّذي كانوا عليه
أّن قصدهم سار على احملور الثاين أي دينهم الّذي كانوا عليه هو دين أجدادهم و مل  ابن  كثيريرى 

يبتدعوا شيئًا من تلقاء أنفسهم فهم سائرون على ما سار عليه األولون يعيشون كما عاشوا و ميوتون  
  :"كما قال اه تعاىل  كما ماتوا ال بعث و ال حساب              

                     "(7) 
ـــــــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ـــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ

 .،سورة الشعراء(437)اآلية ( 4) -
 .416ص /7،ج(خلق)اللسان مادة ( 2) -
 .416املصدر نفسه،ص ( 3) -
 .111ص /2،جالقراءات وجوه القراءات و عللهااملوضح يف ( 1) -
 .،سورة إبراهيم(46)اآلية ( 7) -
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 .و قد رأى ابن عاشور أّنا سجاياهم و طبائعهم اليت ورثوها عن أجدادهم خبريها و شرها

:" ،جاء يف لسان العرب أّن معناها كذب األولني و افرتاءهم قال الفراء(خلءق  )أّما القراءة الثانية     
 (4)."ل ق األولني أراد عادة األولنيمن قرأ خلءق  األولني أراد اختالقهم وكذهبم،و من قرأ خ  

 :"يقول احلقُّ سبحانه وتعاىل                 "(2)  أي،
    .كذب و افرتاء ال أساس له من الّصحة

،و املعىن "إّن يف َخلءق السموات و األرض:" لقوله تعاىلو املعىن الثاين هلذه القراءة اإلنشاء و التكوين 
 .لقنا كخلقهم ،و ما هذا الّذي حنن فيه إالّ استمرارية للحياة و تعاقب لألجيالخ  

يف القراءة مدح و تعظيم ألنفسهم و هي أّن ،و قد نضيف معىن آخر إىل املعاين النابعة من اللفظة    
ا و هنا نفي لفضل اه عليهم ألّّنم أصاًل ال من أّّنم هم من أوجدوا هذه النعم اليت يتمتعون هب

 .يعرتفون بوجوده
و من خالل اجلمع بني القراءتني تتجسد أمامنا نفسية ذلك اإلنسان الّذي عاش يف زمن هود عليه    

املاضي الّذي ميثل بالنسبة إليها دافعًا قوياً السالم ،نفسية ال ميكن أن تنفصل عن موروث 
،كما جتعلنا نتصور ذلك اإلنسان و هو متمّسك مبورثه حماواًل الدفاع عنه بشت الطرق حت لالستمرار

مبا جاءهم به نبّيهم ،و يف نفس الوقت تعرض لنا التناقضات اليت لو كانت براهني واهية ال عالقة هلا 
اده إالّ رغم عدم قدرته على ترك عادة أجد،ف(االفرتاء و الكذب)يعيشها من خالل استظهار داللة 

  .شكاً،و هذا ما تعرضه لنا املوازنة بني القراءتنيأنّه يدرك أّن فيها 
 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .414ص / 7ج،(خلق)مادة اللسان ،( 4) -
 .،سورة ص(67)اآلية ( 2) -
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 *األنموذج الثامن* 

 :قال اهلل تعالى
 "                          

    (4) 
،و لكن اإلنسان الغافل ال يدرك ذلك إن مل  كونتتجلى آيات اه على عباده يف كّل حركة و س    

لذلك جند يف القرآن الكرمي أّن احلّق سبحانه وتعاىل يف كّل مرة يذّكرنا هبا ،حتدثه عن هذه اآليات 
احلّقة اليت تربز خلق الكون و ،و هذه اآلية هي سياق لأللوهية لعلنا نتدبّر آياته فنزداد إميانًا وتسليمًا 

توجه هذا اإلنسان ،و لكن ال أحد جترأ و قال يف يوم ما أيّن خالق الكون أو خالق اإلنسان فلمن ي
 اخلطاب؟

إّن هذه اآليات ال يراها كّل الّناس ،بالبصرية احلّية اليت متّيز بني احلّق و الباطل،لذلك جند يف    
،وقرأ الباقون بفتحها (العالةمني)،فقرأ عاصم بكسر الالم (العاملني)كلمة  القراءة قد تعددت يف

 ،فأي داللة أنتجت من خالل هذا التغري؟(العاَلمةني)
مبا أّّنم أهل ،فيها إطالق للخطاب الّذي يتوجه إىل عامل اإلنس و اجلّن (العاََلمني)راءة الفتح ق    

 :"التكليف لقوله تعاىل             (2)   

ذرّة من وهذه احلقيقة تبنّي عدل اه سبحانه و تعاىل ،العدل املطلق الّذي ال يشوبه مثقال 
التطفيف،حيث عرض هذه اآليات لكّل شاهد و مل خيفها عن أحد ،يراها العامل و اجلاهل ،و 

 .الصغري و الكبري ،و املشرك و املؤمن ،و كّل الطوائف اإلنسانية اليت تدرك احلقائق بالعقل
من اخلالق إىل كما أّن فيها لفتة عظيمة تبنّي وحدانية اه و قدرته و رمحته ،وحدانيته ألّن اخلطاب 

 .املخلوق،و قدرته ألّن اآليات عظيمة ،و رمحته ألنّه لو شاء أخفاها عن خلقه
،ففيها ختصيص للخطاب وحصر له ألنّه موّجه للعلماء ،و لكن مبا (العالةمني)أّما قراءة اخلفض    

 يتميز هؤالء عن غريهم من البشر؟
  ":تسرد لنا اآليات التالية اإلجابة ،يقول اه تعاىل            "(3 )   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،سورة الروم(22)اآلية ( 4) -
  .،سورة الذاريات(70)اآلية ( 2) -
  ،سورة العنكبوت(13)اآلية ( 3) -
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  :"و يف قوله تعاىل                           

                                    

                                

     "(4) 

    :"و قوله تعاىل               " (2)   

فالعامل املقصود يف اآلية ليس العامل املتخصص مبفهومنا احلايل ،و لكن هو من يعتمد على العقل و 
قيقة اليت تقوده على معرفة اه عّز وجّل فيتعلمها و يعّلمها،و أهل العلم مقامهم التفّكر إلدراك احل

 .رفيع عند اه سبحانه وتعاىل ألّّنم أكثر إمياناً 
كّل جل التفكر يف آيات اه  جلميع اخللق من أالقراءتني جند أّن فيهما دعوة و من خالل اجلمع بني 

حسب ما أويت من املعرفة ،كما أّن فيهما إبرازًا لقيمة العلم الّذي يقود اإلنسان إىل معرفة اه و 
 .،و فيهما أيضاً دعوة للعلماء من اجل إعالم وتعليم الّناس كيفية التفكرعظمته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،سورة البقرة(401)اآلية ( 4) -
  .،سورة البقرة(241)اآلية ( 2) -
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 *األنموذج التاسف* 

 :قال اهلل تعالى
"                "(4) 

عّدد احلقُّ سبحانه وتعاىل يف سياق اآلية أقوامًا جحدوا باألنبياء و الرسل و كّذبوهم ،ومن خالل 
بالعقاب ،ومن أنواع العقاب الصيحة أسلوب اآليات السابقة هلذه اآلية يظهر  معىن التقريع و الوعيد 

فيها من يف األرض إاّل من شاء اه لقوله يصعق الربانية اليت ال يدرك عظمتها إاّل خالقها،صيحة 
  :"تعاىل              "(2)         

و علينا أن ّنّيز بني صيحة البعث و صيحة املوت ،فهؤالء األقوام تعّجلوا العذاب فتوعدهم اه 
،فقرأ محزة و ألكسائي بضّم الفاء (فواق)قد تعددت القراءة يف كلمة  ،وسبحانه وتعاىل بصيحة املوت

 ،فأي داللة نتجت عن ذلك؟(َفواق)،و قرأ الباقون بالفتح (ف واق)
 (3.")من ضّم القاف جعلها من ف واق الناقة ،و هو ما بني احللبتني:" أبو عبيدةقال 

 .د احلليب يف ضرعهاو هو الوقت املستقطع الّذي تأخذ فيه الناقة راحتها و جتد
إذا  كّل مغشي عليه أو سكران معتوه:" ،فهو من االستفاقة ،جاء يف لسان العرب(َفواق)و من فتح 

 (1.")قد أفاق و استفاق:اجنلى عنه ذلك قيل
 (7.")ما هلا من َفواق،أي رجوع:" و قال ابن جماهد

 :من خالل املوازنة بني القراءتني نستجلي الدالالت التالية
 .أو جتديد النشاط على الضّم كان تبياناً لسرعة العذاب ،فال فرتة للراحة أو االنتظار من قرأ

يستفيقون فيه من ومن قرأ بالفتح كان املعىن األقرب هو عدم الرجوع ،كما أنّه ال يهيأ هلم وقت 
 .العذاب ،بل هو عذاب مستمر متوايل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."ص"سورة ،(47)اآلية ( 4) -
 ."يس"،سورة (73)اآلية ( 2) -
 .471ص/2جماز القرآن ،أليب عبيدة،حتقيق حممد فؤاد،مصر مكتبة اخلاجني،ج( 3) -
 .343ص/46،ج(فواق)اللسان،مادة( 1) -
 .00ص/ 0احلجة يف وجوه القراءات و عللها،ابن أيب مرمي،ج( 7) -
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 *األنموذج العاشر* 

 :قال اهلل تعالى
 "                     "(4) 

 :"املعىن أنّه ملا نزل:" أبو عليقال                

      " قال املشركون(13)األنبياء،":                       

           " ألّّنا اختذت آهلة و –،أي إن كانت آهلتنا حصب جهّنم (73)الزخرف
،يف هذا الّذي "و ملّا ضرب عيسى بن مرمي مثالً :"فعيسى يف حكمها،قال اه تعاىل -عبدت

يضجون ملا أتوا به عندهم يف تسويتهم بني عيسى عليه السالم و ،أي "إذا قومك منه يصدون:"قالوه
 (2." )بني آهلتهم

،فقرأ ابن عامر و نافع و ( يصدون)هذا عن سبب النزول ،و لكن القراء تعددت قراءهتم لكلمة 
دُّون)،و قرأ الباقون باخلفض (يص دُّون)الكسائي بالضّم   (.يصة

:" و املنع لقوله تعاىل فأّما قراءة الضّم فهي من اإلعراض                

          "(3)أي منعهم بإعراضهم عن إتباع الصراط املستقيم،. 
تبنّي هذه القراءة موقف قريش وشّدة جداهلم للحّق و خماصمتهم له و هذا من باب اإلعراض و 

 .االستماع للقرآن الصّد عن
دُّون)و على قراءة اخلفض       (1." )استغرب ضحكاً :" ،جاء يف لسان العرب قوله(يصة

،أي ترتفع هلم جلبة وضجيج بالضحك من مساعهم لقول (7")َيضجُّون:" و قد شرحها مكي بقوله
هذا حال الّذي  الّذي رّد على النيّب حممد ،فكثريًا ما كانت قريش تسخر من القرآن،و ابن الّزبئ ْعرى

 جيادل من غري علم وال هدى و ال كتاب مبني ،حياول التعلق بأدىن سبب من أجل االستهزاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،سورة الزخرف(77)اآلية ( 4) -
 .340ص/ 1القراءات السبع،أليب علي الفارسي،جاحلجة يف علل ( 2) -
 .،سورة النمل(21)اآلية ( 3) -
 .210ص/3،ج(صدد)اللسان مادة ( 1) -
   .363اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية،ص ( 7) -



 الفصل الثاني                                مستويات اإلنتاج الداللي للقراءات

150 
 

 
 يف     اآلخر،فهم ظنوا بأّّنم غلبوا الّنيب صلى اه عليه و سلم حبجتهم الواهية اليت أتوا هبا ظانني بأنّ ب
 .القرآن تناقض و هذا من جهلهم 

ومن خالل املوازنة بني القراءتني تتجلى آية من آيات اه اليت لو أدركها هؤالء القوم ما حتركت    
حيث تصوران معًا نفسية مريضة تعودت على إنكار احلّق و الصّد عنه و يف شقاشقهم بالسخرية ،

غطاًء لضعفها، كما حتاول جعل الّناس ينصرفون عن االستهزاء نفس الوقت هي ضعيفة تتخذ من 
 .احلّق من خالل إحداث اجللبة حت ال ي سمع للنيب صوت
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خاتمةال  
ّل للقيددددد   ددددد    ددددد    للقدددددللال   سددددد و نا    ددددد ى أنددددد   لهلقددددد        للددددد  ،بصددددد عل لل ليددددد ا لحلكددددد ت د

ّ دددددد   .حصددددددل للقددددددللا    صددددددتحل    علدددددد   ق صددددددل لد ملدددددد    ندددددد   إن  آيدددددد   للقددددددلآن للقددددددل      قدددددد  ي
،   دددددد  للقددددددللال  للقلآنحلدددددد  إ   آيدددددد   دددددد      شدددددد عل   حل دددددد  أ  سليددددددا ملكدددددد    للقددددددللاج  دددددد     ن 

ّل   دددددد  بدددددد    يدددددد يدددددد   ل ع     دددددد   لآ للدددددد  أا ل دددددد  للددددددد  سدددددد و نا    دددددد ى ب دددددد       لدددددد   أ دددددد
 تددددد  ط بددددد لد   ك  صددددد لّحل    ددددد ل له للددددد  ط   ي  حلدددددا لل   ددددد   ددددد  بددددد  ي يدددددا    للق دددددل   ل لددددد  

 .     خل ا

 :ت  عج لل  خلج  هب      لل  لس     يلي   أ   لل     ن

للقدددددددللال  للقلآنحلددددددد   ددددددد  أ ددددددد  للددددددد  ع  للددددددد   قددددددد  أن يكددددددد  حل   ت ددددددد  لل  حددددددد  ل ق دددددددد ك أن   -1
 ددددددد     ل ع ددددددد   لل رآدددددددي للقدددددددلآن للقل ،ب ع     ددددددد   ج ددددددد    ددددددد  أ جدددددددا ل ع ددددددد   للددددددد  ط  يددددددد  بددددددد 

ّم ّج ددددد   للددددد   لل ل ّ ، يددددد  أقددددد    ق ددددد  يتحلددددد  لل  ،ب  ضددددد    إى  رخدددددلل عددددد  لمل ددددد  لملدددددلل    لملقص
ّ     لّ    ب   ي  ث ل   ّ سحل     ق سحل  للقلآن للقل   .أق      ق  ي

أن   صددددددددلف ل خددددددد رمل لدددددددحلري لملصددددددددلف لملت سددددددد  لل   ددددددد  عددددددد  لل ق  ددددددد  بددددددد  للقدددددددللال ،إ   -2
  بحلت ددددد  لددددد لا  ددددد  ا دددددل  ددددد  خدددددرل لل يددددد  لل د حلقدددددي أن   ددددد   للقدددددللال  للصدددددوحلو    ق  لددددد   حليددددد
ّجحلددددددا  دددددد ل لملصدددددددلف إى  صدددددددلف أ ثددددددل    دددددد ل  عدددددد   دددددد ل لل ق  دددددد   ّلجدددددد       ددددددّ  صدددددددلف ،لل

 ."التعّدد"

ّي  لمل  ل دددددد  ، قدددددد  ي دددددد ط ّ عدددددد    -3 للقددددددللال  للقلآنحلدددددد   ددددددي حقدددددد  عدددددد ل بدددددد   دددددد ل   للتودددددد
ّلن  ددددد    ددددد ي ّيددددد  نقصددددد    ددددد  أحددددد  ج ّل ن  يددددد   قددددد  لع     ددددد  للقدددددللا  ل كددددد    لدددددا للدددددتق  ، حن لملددددد

  لملت دددد  ل  ددددحل  للدددد  ط   ي  يددددا حنددددا   دددد  أجدددد  بتدددد ا حنددددّ ّددددلآ  ج يدددد  خ ضدددد  للقددددلآن  لللعحلكددددي
 .  لحلري لل قري
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ّلعددددد    ب ع  ددددد    -4 ّ ددددد   ددددد  للقدددددللال  سدددددرح   ضددددد    ددددد   ددددد  ل للد ددددد  ك ّ لرخددددد      سددددد  للق
جدددد  لل شددددلي  أن   دددد   ل خدددد    كدددد ي    دددد   ددددرم له   لددددحلري  ددددرم لل شددددل للدددد  ط   دددد    دددد  للو 

ّل إخ دددددددد    حليحلدددددددد  للق عدددددددد     ي      دددددددد  ، ّن ححلدددددددد  حدددددددد  ل    دددددددد ل  دددددددد    يكدددددددد     تددددددددا لل صددددددددلي
ّل دددددددد ّ عددددددد    لع    ددددددد   ددددددد  للشددددددد   أ  لل ددددددد حل  ّلعددددددد    ،   ددددددد         للقدددددددللال  للصدددددددوحلو  لق

 .ط عل  ّ سحل  للت   للقلآ   ل    لل     

ّ  لملدلددددددّل  ق ندددددد   ددددددل       ل ددددددد -5 ّل ندددددد  للقددددددللال  للقلآنحلدددددد  إى لملكدددددد  ّ حل  لمل لل  لسدددددد   للصدددددد
دددددددد  خ حل دددددددد  علدددددددد  بدددددددد ل ضدددددددد  ،   دددددددد ل   ملكدددددددد ا  دددددددد  خددددددددرل ّل دددددددد  لملصدددددددد    أ  لملللجدددددددد    أ  ّل

ّّددددددد    ل ب ددددددد لا إ   ،لل  لسددددددد   للددددددد    ددددددد    ددددددد   للق دددددددحل    ددددددد  بكدددددددحلد  ح  لددددددد   ددددددد     ددددددد  لل
ّي ي  ددددد  ،لجملددددد ل  خرهلددددد   ددددد ف بددددد ل لل وددددد  ك  ددددد ل ّ  للصددددد    ددددد ن  ددددد  بددددد  للت ددددد عج أن  لملكددددد 

ّل له  ل  له علحلا  سل   .   ل حلمل للك    لل   ل ح هب  ح ي   س

ّلحددددددددد    ث بددددددددد  آي ددددددددد    ن للقدددددددددللال  للقلآنحلددددددددد  ألدددددددددل  لسددددددددد  ك ل ن ددددددددد ل للددددددددد     -6 ،  آيددددددددد  لل
  دددددل   بتددددد  ّدددددللا   تددددد  ط  قددددد  لخددددد رمل  أ   تددددد ّف بحلت يددددد  ، لددددد   ددددد   ددددد  خدددددرل لمل  حددددد  للددددد 

ج دددددد  ك للل دددددد    خمدددددد ل  لقددددددللا  أخددددددل  ،بدددددد  بددددددل      دددددد  ع يدددددد  له سدددددد و نا    دددددد ى للدددددد  ط 
 .  خرل لل ق    ب      للقللال لللمل    ز  خ ل    

علددددددد  جلحلددددددد  يتددددددد  بددددددد   لل رآددددددد    للتودددددددّ   للصدددددددلمل   علددددددد  لل  لددددددد     للقدددددددللال  للقلآنحلددددددد  -7
ّ حل  ّم لل لبحلددددددد  ك للقحلقددددددد  إ ل لج ي ددددددد  ك ّ لددددددد   لحددددددد    ن دددددددا سدددددددحل     ددددددد    ، للصددددددد  ددددددد   لل لددددددد
للددددددددد  ط    لل   ددددددددد ل إى لل وددددددددد    قددددددددد   دددددددددلح   جدددددددددا  ددددددددد  أ جدددددددددا ل ع ددددددددد   للقدددددددددلآ  خرهلددددددددد 

ّن ل ت     للل ت   لل   ق  لل  ح    :أن ي ين علحل    ثالل ك ؤ   لل  لحل  ل ق

للكدددددد     ددددددّ  دددددد   لل  دددددد ل  للدددددد   دددددددلأ إ ل   يقدددددد  لمل دددددد  للقحلقددددددي ل حددددددلمل  -1
،  إ ل  دددددد ن    بتحلدددددد  للقليدددددد  ،  دددددد   صدددددد      ددددددّ  سدددددد  لملصددددددو  لل ثيدددددد   علدددددد
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ّل له  دددددل  له علحلدددددا  ل  دددددل  ددددد لا ،  ددددد  نكددددد  عثيددددد ن بددددد  ع ددددد ن حددددد ي   سددددد
   سل  

ّاددددد   ك للصددددد     -2  ددددد  للقدددددللا لللددددد  ي   ،   ددددد  ّددددد م بتقددددددا ي ددددد   للقدددددلآن  ددددد ن ل 
ّل عددددد  للصدددددو ب  ، قحلددددد     لسدددددّ للقليددددد   علددددد   جدددددا  لحددددد   قددددد  لع  ددددد     نقلددددد

 يب  ل  له علحلا   سل  ّللا  للت  

 :توصيات و اقتراحات

علددددددد  لل  حددددددد  للددددددد  ط يليددددددد  لادددددددّت ك  ثددددددد   ددددددد   لملكددددددد ع  لادددددددد   خ  ددددددد  للددددددد     لدددددددد  -1
 يصددددد     ، ن دددددا   ددددد  سدددددحل ي جحلددددد   صددددد ف ل يدددددا بق سدددددحل  للقدددددلآن للقدددددل  أن يت  دددددا إى ل حقددددد م للددددد 

 .   لملكلي  

ّ  لملشدددددد        قدددددد  لل صدددددد   حل دددددد   -2 ،  أ دددددد   دددددد   لآ لا لملدل حدددددد   دددددد  خددددددرل  دددددد ل إن  ل  دددددد
ّلل  .لل و      ي إ   لج       ي  لاد    للص

ّ   دددددد   دددددد    -3 ّلن ددددددا  دددددد  خددددددرل لملصدددددد للقددددددللال  بدددددد ل  لسدددددد    دددددد ل إى ل ح  دددددد  ب ملّضدددددد    ج
 .لل   ل    لت  علي ؤن 

ل لددددددد  لل  لددددددد  أن يكددددددد  حل  بقددددددد     ددددددد   ددددددد  علددددددد  للقدددددددللال  للددددددد  ط يددددددددلح يتلددددددد   ددددددد   قددددددد   -4
ّل بتحل  للقلي      ل      . للت لي   ح
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 قائمة المصادر و المراجع
القرآن الكريم -  

:المصادر و المراجع  

عن معاين القراءات ،مكي بن أيب طالب القيسي،حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شليب،دار  اإلبانة -1
.النهضة مصر  

.، مؤسسة الرسالةاألرنئوطاإلتقان يف علوم القرآن،جالل الدين السيوطي، حتقيق شعيب  -2  
سرّات  يف علوم البشر بالقراءات األربعة عشر املسّمى منتهى األماين و املإحتاف فضالء  -3

.1بن  حممد البّنا،حتقيق شعبان حممد إمساعيل،مكتبة الكليات األزهرية القاهرة،جالقراءات،أمحد   
،عبرررررررررد العرررررررررال سرررررررررا  مكرم،مؤسسرررررررررة الرسرررررررررالة أثرررررررررر القرررررررررراءات القرآنيرررررررررة يف الدراسرررررررررات الن وية -4

 .(م1991 -ه1111)2ط،بريوت لبنان 
.(م1919-ه1839)مصر،،عبد العال سا  مكرم،أثر القراءات القرآنية يف الدراسات الن وية -5  
.الطبعة األوىلاألحرف السبعة للقرآن،أبو عمرو الداين،حتقيق عبد املهيمن طّ ان،دار املنارة ، -6  
(.م1991-ه1111)1،طاألحرف القرآنية السبعة،عبد الرمحن املطرودي،دار عا  الكتب  -7  
 .االختيار عند القراء مفهومه،مراحله،و أثره يف القراءات،أمني بن إدريس -8
 .(م1998-ه1118)أصول الن و،سعيد األفغاين،مطبعة اجلامعة السورية،الطبعة الثانية، -9

 .أصل القراءات القرآنية  بني حقائق التاريخ و دعاوى املبطلني،غامن قدوري احلمد -11
 .إعجاز القرآن،للباقالين،حتقيق السيد أمحد صقر،دار املعارف،مصر ،الطبعة الثالثة -11
أمحد بن حممد اخلراط،جممع امللك فهد اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة، -12

 .(ه1121) للطباعة و النشر
 .الرمحن،دار املعارف مصراإلعجاز البياين للقرآن و مسائل ابن األزرق،عائشة عبد  -13
.م1991ي،دار الكتاب العريب بريوت إعجاز القرآن و البالغة النبوية ،مصطفى صادق الرافع -14  
،مكتبة صربي األشوح إعجاز القراءات القرآنية ،دراسة يف تاريخ القراءات و اجتاهات القراء، -15

  .القاهرة
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تفسريه الت رير و   توجيه القراءات من خاللاإلمام حممد الطاهر بن عاشور و منهجه يف  -16
.التنوير،حممد بن سعد بن عبد اهلل القرين  

.الب ر احمليط،أليب حيان ،مكتبة النصر احلديثة ،الرياض -17  
قيق حممد أبو الفضل الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين بن حممد بن عبد اهلل الّزركشي،حت -18

.لبنان-اجليل بريوت رإبراهيم،دا  
.حميسن،دار األصفهاين للطباعة،جدةتاريخ القرآن الكرمي،حممد سا   -19  
حتبرررررررري التيسرررررررري البرررررررن اجلرررررررزري يف القراءات،حتقيرررررررق عبرررررررد الفتررررررراح القاضررررررري و الشررررررريخ حممرررررررد  -21

 .،دار الكتاب العريبصادق القم اوي
  .1تفسري الت رير و التنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،ج -21
تفسرررررررررري الطرررررررررربي جرررررررررامع البيررررررررران عرررررررررن ت ويرررررررررل آي القررررررررررآن، أيب جعفرررررررررر حممرررررررررد برررررررررن جريرررررررررر  -22

 .1الطربي،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،دار هجر للطباعة و النشر،ج
 القرررررررآن العارررررريم،أيب الفررررررداء إمساعيررررررل بررررررن عمررررررر بررررررن كثري،الطبعررررررة اجلديرررررردة،دار ابررررررن ريتفسرررررر -23
 .حزم
 .الرازي،دار اإلحياء ،بريوتالتفسري الكبري ،فخر الدين  -24
 .القاهرة 19التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، أمحد سعد حممد، مكتبة اآلداب  -25
التيسرررررررررررررررري يف القرررررررررررررررراءات السررررررررررررررربع،أبو عمررررررررررررررررو الرررررررررررررررداين، مطبعرررررررررررررررة الدولة،الطبعرررررررررررررررة األوىل،  -26
 (.م1981-هر1819)

          جرررررامع البيررررران عرررررن ت ويرررررل آي القررررررآن ،أبرررررو جعفرررررر برررررن جريرررررر الطرررررربي ،حتقيرررررق عبرررررد اهلل برررررن  -27
 (.م2111ه 1122)للطباعة و النشر، الطبعة األوىل عبد احملسن الرتكي،دار هجر 

يب ،حتقيررررررق عبررررررد اجلررررررامع ألحكررررررام القرررررررآن أليب عبررررررد اهلل حممررررررد بررررررن أمحررررررد األنصرررررراري القرررررررط -28
 .(م2118-ه1128) 5لكتاب العريب بريوت لبنان،طا الرزاق املهدي،دار

للطباعرررررررة و  اء،دار الفررررررردمجرررررررع القررررررررآن الكررررررررمي حفاررررررراب و كتابرررررررة، علررررررري برررررررن سرررررررليمان العبيرررررررد -29
 (.م2115-ه1125)النشر،الطبعة الثانية،
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احلجررررررة يف علررررررل القررررررراءات السرررررربع، أبررررررو علرررررري احلسررررررن بررررررن عبررررررد الغفررررررار الفارسرررررري، حتقيررررررق  -31
-م2111 1، ط1911دار الكتررررررررررب العلميررررررررررة، بررررررررررريوت لبنرررررررررران  عررررررررررادل أمحررررررررررد عبررررررررررد املوجررررررررررود،

 .1، جه1123
 (.م1952-ه1811)،حتقيق حممد علي النجار،مصر اخلصائص البن جين -31
الدراسات الن وية و اللغوية عند الّزخمشري،فاضل السامرائي،مطبعة اإلرشاد بغداد،  -32
 (.م1911-ه1891)

املكنون، السمني احلليب،حتقيق الدكتور امحد اخلراط،دار القلم الدر  املصون يف علوم الكتاب   -33
 (.م1931 -ه1111)دمشق 

،دار 1القادر بن حممد عطا صويف،ط والباطنية،عبد راسات منهجية لبعض فرق الرافضةد -34
 .م2115 ء السلف للنشر و التوزيعاأضو 
 .السامرائي،مطبعة اإلرشاد بغدادالدراسات الن وية و اللغوية عند الزخمشري،فاضل  -35

دالئل اإلعجاز،اإلمام أيب بكر عبد القاهر اجلرجاين،حتقيق حممود حممد شاكر،مكتبة اخلاجني  -36 
 .القاهرة

 .رسم املص ف و ضبطه بني التوقيف و االصطالحات احلديثة،شعبان إمساعيل،دار السالم -37
اآللوسي،إدارة املطبعة  املثاين،لشهاب الدين روح املعاين يف تفسري القرآن العايم والسبع -38
 .،دار إحياء الرتاث العريب،بريوتاملنريية
 .م1912السبعة يف القراءات البن جماهد ،حتقيق شوقي ضيف،دار املعارف مصر  -39
د عبد املوجود، و شرح كتاب التيسري للداين يف القراءات، أبو حممد املالكي، حتقيق عادل أمح -41

 .م2118 1الكتب العلمية بريوت، طدار ، معوضعلي حممد 
شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد ،زكريا األنصاري،اجلمعية اخلريية لت فيظ القرآن  -41

 .1الكرمي،ط
الص اح تاج اللغة وص اح العربية،اجلوهري إمساعيل بن محاد،حتقيق أمحد عبد الغفور  -42

 .(م1919-ه1899)2للماليني،بريوت،طعطار،دار العلم 
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 .الطراز للعلوي،دار الكتب العلمية،بريوت -43
 .طيبة النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،حتقيق حممد متيم الزعيب،مكتبة دار اهلدى -44
 .،بثينة خضر حممد(دراسة أسلوبية)العدول يف القرآن الكرمي على وفق نارية التلقي -45
،دار العلررررررررروم مفهومررررررررره ،نش ته،مصدره،أقسرررررررررامه ومدارسررررررررره، منصرررررررررور كرررررررررايف-القرررررررررراءاتعلرررررررررم  -46

 .للنشر و التوزيع
،دار العلرررررروم عنايررررررة املسررررررلمني باللغررررررة العربيررررررة خدمررررررة للقرررررررآن الكرمي،أمحررررررد بررررررن حممررررررد اخلررررررراط -47

 .للنشر و التوزيع
السرررررررررا رائي،دار العني،اخلليرررررررررل برررررررررن أمحرررررررررد الفراهيررررررررردي،حتقيق مهررررررررردي املخزومررررررررري ،إبرررررررررراهيم  -48

 .الرشيد للطباعة و النشر
 .فتح القدير للشوكاين،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت -49
 .م1988، 8يف األدب اجلاهلي،طه حسني، مطبعة فاروق،ط -51
يف علرررررررررروم القرررررررررررراءات مررررررررررردخل و دراسرررررررررررة و حتقيرررررررررررق، رزق الطويل،املكتبرررررررررررة الفيصررررررررررريلية،مكة  -51

 .املكّرمة
أنكرهرررررررا ابرررررررن جريرررررررر الطرررررررربي يف تفسرررررررريه و الررررررررد عليررررررره مرررررررن أول القررررررررآن إىل القرررررررراءات الررررررر   -52

 .(ه1111)عارف عثمان موسى اهلرري، الطبعة األوىل  دآخر سورة التوبة ،حمم
القرررررررراءات القرآنيرررررررة تررررررراريخ و تعريرررررررف ،عبرررررررد اهلرررررررادي الفضرررررررلي ،دار القلرررررررم برررررررريوت ،الطبعرررررررة  -53
 .الثانية
،دار العلرررررررروم ضرررررررروء اللغررررررررة و الن ررررررررو ،ا لررررررررد األول القررررررررراءات عنررررررررد ابررررررررن جريررررررررر الطررررررررربي يف -54

 .للنشر و التوزيع
القررررررراءات يف ناررررررر املستشرررررررقني و املل رررررردين، عبررررررد الفترررررراح عبررررررد الغررررررين القاضرررررري،دار مصررررررر  -55

 .للطباعة
عفررررررررررررررررررر ، دار القرررررررررررررررررررآن و القررررررررررررررررررراءات و األحرررررررررررررررررررف السرررررررررررررررررربعة،عبد الغفررررررررررررررررررور حممررررررررررررررررررود ج -56

 .م1،2111،ط1السالم،ج
 .نش هتا ،أقسامها،حّجيتها،خري الدين سيب،دار اخللدونية اجلزائر العاصمة القراءات القرآنية -57
 .،رسالة دكتوراهالقراءات و اللغويات يف معاين القرآن للّزجاج،رقية حممد صاحل إبراهيم احلزامي -58
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دار القلررررم للنشررررر و ،الكامرررل يف اللغررررة و األدب،أبررررو العبرررراد املربّد،حتقيررررق الرررردكتور زكرررري مبررررار  -59
 (.م1953-ه1811)التوزيع ،بريوت،الطبعة األوىل 

 .،مصر(م1938-ه1118)8الكتاب ،لسيبويه حتقيق عبد السالم هارون ،الطبعة  -61
 ،حتقيرررق حمرررب الررردين واعرررظ،دار البشرررائر(ه811ت)بكرررر السجسرررتاين  وكتررراب املصررراحف،أب -61
 .(م2112-ه1128)2،ط(م1995-ه1115)1إلسالمية،طا

التنزيررررل وعيررررون األقاويررررل يف وجرررروه الت ويل،للزخمشررررري،مطبعة مصررررطفى الكشرررراف عررررن حقررررائق  -62
 .البايب،مصر

 الكشف عن وجوه القراءات ،ملكي بن أيب طالب،حتقيق حمي الدين رمضان،دار الرسالة برريوت -63
 (.م1993/ه1113)

اللباب يف علوم الكتاب،عمر بن علي الدمشقي احلنبلي،حتقيق،عادل عبد املوجود و علي  -64
 .،دار الكتب العلمية بريوت1معوض،ط

 .لسان العرب،ابن مناور،دار صادر،بريوت -65
 .جماز القرآن ،أليب عبيدة،حتقيق حممد فؤاد،مصر مكتبة اخلاجني -66
ق ا لرررررررس العلمي،مكتبرررررررة ابرررررررن احملررررررررر الررررررروجيز يف تفسرررررررري الكتررررررراب العزيرررررررز،البن عطيرررررررة،حتقي -67
 .،القاهرةتيمية

ومنهجها يف دراسة اللغة و الن و،مهدي املخزومي، مطبعة مصطفى البايب مدرسة الكوفة  -68 
  .(م1953 -ه1811) 2احلليب،مصر ،ط

،الطبعرررة املررردارد الن ويرررة أسرررطورة و واقرررع،إبراهيم السرررامرائي،دار الفكرررر للنشرررر و التوزيع،عّمان -69
 (.م1931)األوىل 

،مطبعرة العلروم (م1911) 1القرادر،طاملذاهب اإلسالمية ،جولرد زيهر،ترمجرة علري حسرن عبرد  -71
 .بشارع اخلليج

 .مذاهب التفسري اإلسالمي،أجنس جولد زيهر -71
 .املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز،أبرو شرامة املقدسري دار وقرف الديانرة أنقرة،تركيرا -72
 .مسند اإلمام أمحد -73
 .1،حتقيق عبد اجلليل شليب ،عا  الكتب،طمعاين القرآن وإعرابه،للزجاّج أيب إس اق إبراهيم  -74
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 .معاين القرآن للفراء،حتقيق أمحد يوسف جنايت،دار السرور بريوت -75
على الطبقات و األمصار،مشس الدين ابن عثمان الذهيب ،حتقيق طيار آلر   معرفة القراء الكبار -76
 .م1995اسطنبول  قوالج
دار العربية ،حممد حممد يونس علي،دار املاملعىن وظالل املعىن،أنامة الداللة يف  -77

 .(م2111) اإلسالمي،الطبعة الثانية،مارد
 .ه1111دار الكتب العلمية،بريوت،الطبعة الثانية،وم للسكاكي،حتقيق نعيم زرزور،مفتاح العل -78
املكتفي يف الوقف و االبتداء يف كتاب اهلل تعاىل،أبو عمرو الداين،حتقيق يوسف  -79

 .مطبعة الرسالة ،بريوت،املرعشلي
مناهررررل العرفرررران يف علرررروم القرآن،عبررررد العارررريم الزرقرررراين،حتقيق فررررؤاد أمحررررد زمررررر ، دار الكترررراب  -81

 .م1918،القاهرة (م1995 -ه1115)1العريب،ط
 .موسوعة كشاف االصطالحات و العلوم،حممد علي التهنوي،حتقيق علي دحروج،مكتبة لبنان -81
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ملخص

یتضمن البحث فصلین األول بعنوان المسار التاریخي للقراءات القرآنیة الذي 
یجسد مرحلة تناوب بین القرآن و القراءات في الدراسة و البحث تطرقت فیھ 
لمصطلح االختالف و عالقتھ بالھجمات التي یشنھا أعداء اإلسالم على القرآن 

األحرف السبعة و نسخھا التي من باب القراءات كما عالجت فیھ قضیة إثبات 
أما الفصل الثاني فھو فصل تطبیقي .بقیت اإلشكال المطروح في ھذا البحث

یبین الخطأ الذي وقع فیھ الكثیر من الباحثین في الفصل بین القراءات حیث 
ھي البحث بخاتمة تمثل تو ین.یجسد التكامل بینھا من خالل خمسة مباحث

ھا باإلضافة إلى أھم اإلشكالیات التي بقیت حوصلة ألھم النتائج المتوصل إلی
مطروحة في ھذا البحث باإلضافة إلى أھم التوصیات المتعلقة بالبحث في 

.القراءات القرآنیة

:الكلمات المفتاحیة 

القراءات؛ القرآن؛ األحرف السبعة؛ التوقیفیة؛ التوفیقیة؛ المعنى؛ األثر؛ التعدد؛ 
.  التكامل؛ الداللة
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