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 املقدمت
 الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وبعد:

وقػد وقػع  ،ات القرآنية وتوجيهها لغويًا ونحوياً فإفَّ مدار هذا البحث دراسة في القراء
معتمػػػديف عمػػػى كتػػػاب إتحػػػاؼ  ،االختيػػػار عمػػػى القػػػراءات األربػػػع عشػػػرة فػػػي سػػػورة الكهػػػؼ
وقػد اقتصػرنا فػي البحػث عمػى مػا  ،فضالء البشر في القراءات األربػع عشػرة لمبنػا الػدمياطي

ػػا  ،يػػد وأربعػػة مباحػػثوقػػد قسػػمنا  عمػػى تمه ،اختمػػؼ فيػػه العممػػاء فػػي توجيػػه هػػذ  القػػراءات أمَّ
التمهيد فقد تضمف دراسة في أصؿ القراءات القرآنية ومعرفة الشػروط التػي وضػعها العممػاء 

ثػـ تحػدثنا عػف كتػاب إتحػاؼ فضػالء البشػر فػي  ،لمتفريؽ بػيف القػراءة الصػحيحة مػف الشػاذة
 .القراءات األربع عشرة بعد الحديث عف حياة المؤلؼ وبينَّا منهجه في الكتاب

ػػا المبحػػث الثػػاني فهػػػو  ،د تضػػمف المبحػػث االوؿ التوجيػػه الصػػػوتي لمقػػراءاتوقػػ أمَّ
وجػاء المبحػث  ،ومف ثّـ المبحث الثالػث وتضػمف التوجيػه النحػوي ،خاص بالتوجيه الصرفي

ثػػـ أنهينػػا البحػػث بخاتمػػة أوجزنػػا فيهػػا النتػػا   التػػي  ،الرابػػع ليتنػػاوؿ التوجيػػه الػػداللي لمقػػراءات
 توصمنا إليها. 

ومػػا كػػاف مػػف خمػػؿ فمػػف  ،مػػا كػػاف مػػف صػػواب هػػذا العمػػؿ مػػف اهلل تعػػالىوبعػػد ف
 أنفسنا.

 ومف اهلل التوفيؽ
 
 

 متهيد



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔٓ 

 : أصل القراءات القرآنيةأواًل 
القػراءات هػي اخػتالؼ ألفػػاظ الػوحي المػذكور فػي كتبػة الحػػروؼ )يقػوؿ الزركشػي )

   .(ٔ)((وكيفيتها مف تخفيؼ وتثقيؿ وغيرهما
الصػػحابة والتػػابعيف أّنهػػـ كػػانوا يقولػػوف القػػراءة سػػنة وقػػد جػػاءت روايػػات كثيػػرة عػػف 

وعمى هذا النحو أخذ الصحابة القراءة عػف الرسػوؿ )صػمى اهلل  .(ٕ)يأخذها اآلخر عف األوؿ
وهكػػذا تناقمهػػا المسػػمموف جػػياًل  ،وأخػػذها عػػنهـ التػابعوف ومػػف ثػػـ تػػابعو التػابعيف (عميػه وسػػمـ
   .بعد جيؿ
ا أف نبػدأ بعصػر نػزوؿ القػرآف حػيف كػاف الرسػوؿ وفي دراسة قراءة القػرآف ينبغػي لنػ 

يتمػػو مػػا ينػػزؿ عميػػه مػػف القػػرآف عمػػى النػػاس ويعممػػه مػػف يػػدخؿ فػػي  ()صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ
 ،(ٖ)يقػوؿ :   خيػركـ مػف تعمػـ القػرآف وعممػه   (اإلسالـ حيػث كػاف )صػمى اهلل عميػه وسػمـ

اهلل تعػػالى بػػذلؾ فػػي قولػػه وقػػد وصػػفه  ،والقػػرآف الكػػريـ كمػػا هػػو معمػػـو منػػزؿ بالمغػػة العربيػػة
ِبيٍف  ﴿تعالى  [، ويذهب أكثر العممػاء إلػى أفَّ القػرآف الكػريـ ٜ٘ٔ]الشعراء/  ِبِمَساٍف َعَرِبيٍّ مُّ

 ،منػػزؿ بمغػػة قػػريش مػػف بػػيف المغػػات والمهجػػات العربيػػة الموجػػودة فػػي الجزيػػرة العربيةخاصػػة
ضي اهلل عنػه _ عنػدما ويستدؿ عمى ذلؾ بأمور أهمها، قوؿ الخميفة عمر بف الخطاب _ ر 

- كتػػب إلػػى عبػػد اهلل بػػف مسػػعود حػػيف بمغػػه أّنػػه يعمػػـ النػػاس القػػرآف فػػي الكوفػػة بمغػػة هػػذيؿ
فػػإّف اهلل انػػزؿ القػػرآف بمغػػة قػػريش فػػإذا أتػػاؾ كتػػابي هػػذا فػػأقرئ  ،جػػاء فيػػه : )أمػػا بعػػد -قومػػه

   .(ٗ)(بمغة هذيؿ ـالناس بمغة قريش وال تقر ه
لمػرهط القريشػييف الثالثػة  -رضي اهلل عنه  -ف وكذلؾ قوؿ الخميفة عثماف بف عفا
ومعنػى هػذا  (٘)(مػف القػرآف فػاكتبو  بمسػاف قػريش : )إذا اختمفتـ أنتـ وزيد بف ثابت في شيء

تمقػػى القػػرآف مػػف جبريػػؿ عميػػه السػػالـ وتػػال  عمػػى  (كمػػه أّف الرسػػوؿ )صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ
وهػي لغػة قػريش ومػف المتعػارؼ  الناس بنطؽ يطابؽ نطؽ العربية السا دة في مكة المكرمة

عميه أّف القبا ؿ العربية التي كانػت تسػكف الجزيػرة العربيػة فػي ذلػؾ الوقػت كانػت تمتػاز كػؿ 
 ،فيقػػاؿ لهجػػة تمػػيـ أو لغػػة تمػػيـ ،واحػػدة بنطػػؽ خػػاص بهػػا يطمػػؽ عميػػه اسػػـ لهجػػة أو لغػػة

 .ولهجة هذيؿ أو لغة هذيؿ وغيرها مف المغات والمهجات التي كانت سا دة آنذاؾ
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ومػػف هنػػا ظهػػرت مشػػكمة عػػدـ قػػدرة أفػػراد بعػػض القبا ػػؿ العربيػػة عمػػى نطػػؽ القػػرآف 
؛ العتيػػاد ألسػػنتهـ النطػػؽ (نطقػػًا يطػػابؽ تمػػاـ المطابقػػة نطػػؽ النبػػي )صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ

وشػبوا عميهػا فأصػبن مػف غيػر اليسػير تحويػؿ ألسػنتهـ إلػى نطػؽ  ،بمغات قبا مهـ التي نشػأوا
فَّ كاف نطقًا عربياً  ،آخر  .(ٙ) أيضاً  وا 

لمنػػاس أف يقػػرأوا  (أِذَف الرسػػوؿ )صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ ،وأمػػاـ ذلػػؾ الوضػػع المغػػوي
 (فقػػػد تػػػواتر عػػػف الرسػػػوؿ )صػػػمى اهلل عميػػػه وسػػػمـ ،القػػػرآف بػػػالنطؽ الػػػذي يسػػػتطيعوف تحقيقػػػه

إف هػذا القػرآف أنػزؿ عمػى ) (أحاديث كثيرة يجيز فيها ذلؾ منهػا قولػه )صػمى اهلل عميػه وسػمـ
 .(ٚ)(فاقرأوا ما تيسر منه ،سبعة أحرؼ

نطػػػؽ القبا ػػؿ العربيػػػة لمقػػرآف الكػػػريـ  فجػػاءت هػػذ  الرخصػػػة حػػاًل لمشػػػكمة اخػػتالؼ 
   .وقت نزوله بحيث ال يترتب عميها أي اختالؼ في المعنى

 
   القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة -ثانيًا :
 القراءات الصحيحة  -ٔ

 . (ٛ)ا جممة مف الشروط أهمها اشترط العمماء لمقراءة الصحيحة التي يقرأ به 
متػواترة مػػف أوؿ السػند إلػػى  (صػحة السػػند بػالقراءة إلػػى رسػوؿ اهلل )صػػمى اهلل عميػه وسػػمـ -أ

 قاؿ الجعبري:  ،وهو أهـ ركف في القراءة الصحيحة ،آخر 
فمف أحكـ معرفػة حػاؿ النقػؿ وأمعػف فػي  ،)الشرط واحد وهو صحة النقؿ ويمـز اآلخراف

   .(ٜ)(ـ انجمت هذ  الشبهةالعربية واتفؽ الرس
فمػا وافػؽ خػط المصػحؼ قػرئ بػه ومػا خالفػه  ،موافقة القراءة رسػـ المصػحؼ العثمػاني –ب 

   (ٓٔ)ُعدَّ مف الشاذ
وهػذا الشػرط أضػافه العممػاء مػؤخرًا لقبػوؿ القػراءة لػذا  ،موافقتها وجهػًا مػف وجػو  العربيػة -جػ 

ومع هػذا فػإفَّ عممػاء القػراءة  ،ستعرضت بعض القراءات المروية لمنقد جراء هذا المقيا
 .(ٔٔ)أجمعوا عمى أفَّ القراءة ال تجوز بالقياس وال باالجتهاد 

 :القراءات الشاذة  -ٕ
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 ،شػّذ الرَّجػُؿ مػف أصػحابه)وهػو مػأخوذ مػف قػولهـ :  ،الشاذ في المغة بمعنػى التفػرد
   (ٕٔ)(أي : أْنَفرد عنهـ وكؿَّ شيء منفرد فهو شاٌذ وكممٌة شاذة

فبعػػػد أف نسػػػخت  ،الشػػػاذة كمػػػا بينػػػا آنفػػػًا هػػػي مػػػا خالفػػػت خػػػط المصػػػحؼ والقػػػراءة
وأرسػػمها إلػػى األمصػػار تػػرؾ النػػاس كػػؿ  –رضػػي اهلل عنػػه  –المصػػاحؼ فػػي عهػػد عثمػػاف 

قػػراءة خارجػػة عػػف خػػط المصػػحؼ وقػػرأوا بػػالوجو  التػػي يحتممهػػا الخػػط، لػػذا سػػميت القػػراءات 
عػػف القػػراءات الصػػحيحة وظػػؿ هػػذا المخالفػػة لخػػط المصػػحؼ بػػالقراءات الشػػاذة تمييػػزًا لهػػا 

هػػػ( الػػذي ألػػؼ ٕٖٗالمقيػػاس لػػدن النػػاس سػػا دًا حتػػى عصػػر ابػػف مجاهػػد المتػػوفي سػػنة )ت
اختػار فيػه أشػهر القػراء الػذيف أخػذوا قػراءاتهـ عػف كبػار عممػاء  (السبعة في القراءات)كتابه 

حيػث السػند  القراءة مف التابعيف فظف البعض أّف ما عدا السبع مف القراءات أقؿ مرتبػة مػف
  .(ٖٔ)والرواية فاعتبروا ما عداها شاذًا 

الػذي وضػع أساسػه ابػف مجاهػد لػـ  وهذا المعنى الجديد في وصؼ القراءة بالشػذوذ
حتػػػى  ،بعػػػد عصػػػر  قػػػراءات أخػػػرن فقػػػد أضػػػاؼ العممػػػاء الػػػذيف جػػػاءوا ،(ٗٔ)يسػػػتمر طػػػوياًل 

الكتػب المؤلفػة فيهػا  وأشػهر ،صارت القراءات المشػهورة المقبولػة عنػد العممػاء عشػر قػراءات
. إَّال أفَّ (٘ٔ)(هػػ ٖٖٛت)البف الجزري المتػوفي سػنة  (النشر في القراءات العشر)هو كتاب 

تعريؼ القراءة الشاذة بأنها ما خالؼ الخط خاصة عاد مػرة أخػرن هػو المعتبػر عنػد العممػاء 
(ٔٙ).   

صػػاحؼ كػػؿ قػػراءة وافقػػت العربيػػة ولػػو بوجػػه ووافقػػت أحػػد الم)قػػاؿ ابػػف الجػػزري : 
العثمانيػػة ولػػػو احتمػػااًل وصػػػن سػػندها فهػػػي القػػراءة الصػػػحيحة التػػي اليجػػػوز ردهػػا وال يحػػػؿ 

 ،ووجب عمى الناس قبولهػا سػواء ،بؿ هي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بها القرآف ،إنكارها
ومتػػػى اختػػػؿ ركػػػف مػػػف هػػػذ  األركػػػاف  ،كانػػػت عػػػف األ مػػػة السػػػبعة أـ العشػػػرة أـ عػػػف غيػػػرهـ

ضػػعيفة أو شػػاذة أو باطمػػة سػػواء كانػػت عػػف السػػبعة أـ عمػػف هػػو أكبػػر  الثالثػػة أطمػػؽ عميهػػا
   .(ٚٔ)وهذا هو الصحين عند أ مة التحقيؽ مف السمؼ والخمؼ  ،منهـ

 
 

 كتاب إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر
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 حياة المؤلف  - أ
هػػو أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الغنػػي الػػدمياطي شػػهاب الػػديف 

وأخػػذ عممػػه عػػف شػػيوخ عصػػر  فػػي القػػاهرة والحجػػاز  ،(ٛٔ)بنػػاء ولػػد ونشػػأ بػػدمياطالشػػهير بال
والػػيمف وفػػي مقػػدمتهـ الشػػيب سػػمطاف بػػف أحمػػد المزاحػػي والنػػور الشػػراممي والنػػور األبهػػوري 

ثـ استقر بػه الحػاؿ بقريػة قريبػة مػف البحػر األبػيض  ،وسيدي أحمد بف عجيؿ الفقيه وآخريف
هػػػذ  الفتػػػرة إلػػػى اإلرشػػػاد والتسػػػميؾ واألخػػػذ والروايػػػة انصػػػرؼ خػػػالؿ  (تػػػدعى )عزبػػػة البػػػرج

وأدركتػػه المنيػػة بالمدينػػة المنػػورة حاجػػًا سػػنة سػػبع  ،وأصػػبن مػػف فضػػالء الطريقػػة النقشػػبندية
   .(ٜٔ)عشرة وما ة وألؼ ودفف بالبقيع 

إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر بػػالقراءات األربػػع )أّمػػا عػػف آثػػار  فمػػـ يعػػرؼ منهػػا إالَّ كتابػػه 
حاشػػية عمػػى شػػرح )و  ،مخطػػوط فػػي األزهريػػة (اختصػػار السػػيرة الحمبيػػة)و  ،عشػػر( مطبػػوع

   .(ٕٓ) (المحمي عمى الورقات إلماـ الحرميف
 

 منهجه في الكتاب  - ب
كانػػػػت جهػػػػود الػػػػدمياطي فػػػػي كتابػػػػه إتحػػػػاؼ فضػػػػالء البشػػػػر واضػػػػحة مػػػػف خػػػػالؿ 

 ،النشر فػي القػراءات العشػر)تمخيص ما صن وتواتر مف القراءات العشر معواًل عمى كتاب 
 ،وشرح الطيبة لإلمػاـ أبػي القاسػـ العقيمػي الشػهير بػالنويري ،البف الجزري (وتقريبه ،وطيبته
ولتػػتمـ الفا ػػدة ذكػػر  ألحمػد بػػف محمػػد بػف أبػػي بكػػر القسػطالني، (لطػػا ؼ اإلشػػارات)وكتػاب 

وعمؿ ذكر  لهذ  القراءات الشاذة مػع إّف أسػانيدها  (ٕٔ) ،القراءات األربع المتفؽ عمى شذوذها
فهي آحاد لػـ تبمػح حػد  (أل مة وأسانيد بقية القراءات إلى الرسوؿ )صمى اهلل عميه وسمـإلى ا

انحصػػار األسػػانيد المػػذكورة فػػي طا فػػة ال يمنػػع مجػػيء القػػراءات عػػف غيػػرهـ )التػػواتر ألف 
ّنمػػا نسػػبت القػػراءات إلػػيهـ لتصػػديهـ لضػػبط الحػػروؼ وحفػػظ شػػيوخهـ فيهػػا ومػػع كػػؿ واحػػد  وا 

   .(ٕٕ)(ٓٓ.ا عدد التواترمنهـ في طبقته ما يبمغه
  وقد قسـ الدمياطي القراءات معتمدًا عمى تواترها وعدمه عمى ثالثة أنواع هي:

   .قراءة سبعية وهي التي اتفؽ عمى تواترها (ٔ)
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أبػػو )وهػػـ الثالثػػة بعػػدهـ  ،قػػراءة اختمػػؼ فيهػػا والصػػحين المشػػهور تواترهػػا (ٕ)
   (وخمؼ ،ويعقوب ،جعفر

 ،واليزيػػدي ،ابػف محػيص)البػاقوف  قػراءة اتفػؽ عمػى شػذوذها وهػػـ األربعػة (ٖ)
 .(ٖٕ) (واألعمش ،والحسف

 والحظنا مف خالؿ متابعتنا لجهود  في الكتاب ما يأتي :
توجيهه القراءات القرآنيػة فمػف القػراءات التػي وجههػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر مػا  -ٔ

ْيتَػػةً  ذكػػر  فػػي حديثػػه عػػف قولػػه تعػػالى :   ف َيُكػػف مَّ قػػاؿ :  حيػػث [ٜٖٔ ]اإلنعػػاـ :  َواِ 
َيُكػػػف( بالتػػػذكير )فنػػػافع وأبػػػو عمػػػرو وحفػػػص وحمػػػزة والكسػػػا ي وكػػػذا يعقػػػوب وخمػػػؼ )
وقػرأ ابػف عػامر مػف غيػر طريػؽ الػداجوني  ،بالنصب وافقهػـ اليزيػدي واألعمػش (ميتة)

بػػالرفع وافقهمػػا ابػػف محيصػػف وأبػػو  (ميتػػة)بالتأنيػػث  (تكػػف)عػػف هشػػاـ وكػػذا أبػػو جعفػػر 
أ ابػػف كثيػػر والػػداجوني مػػف أشػػهر طرقػػه عػػف وقػػر  ،جعفػػر عمػػى أصػػمه فػػي تشػػديد ميتػػة

وقػػرأ أبػػو  ،فػػال خػػالؼ عػػف هشػػاـ فػػي رفػػع ميتػػة ،بػػالرفع (ميتػػة)تكػػف( بالتػػذكير )هشػػاـ 
ومػف  ،والتػذكير والتأنيػث واضػحاف ،بالتأنيػث ميتػة بالنصػب ووافقػه الحسػف َيُكػف()بكر 

يكػوف ويجػوز أف  ،ومػف رفػع فعمػى جعمهػا تامػة ،نصب َمْيَتة فعمػى خبػر كػاف الناقصػة
ْف َيُكف ُهَناؾ َمْيَتة خبرها محذوفًا أي:    .(ٕٗ)(فتكوَف ناقصة أيضاً  واِ 

إيػػراد القػػراءات مجػػردة مػػف أي تعميػػؽ مػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر  فػػي حديثػػه عػػف قولػػه تعػػػالى  -ٕ
[ إذ قاؿ : )ُعْقبًا بسكوف القاؼ عاصـ وحمزة وخمػؼ وضػمهما ٗٗ: ُعْقبًا   ]لكهؼ :

 .(ٕ٘) (الباقوف

ات مػػف دوف تػػرجين إحػػدهما عمػػى األخػػرن مػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر  فػػي مسػػاواته بػػيف القػػراء -ٖ
بضػػػـ )[حيػػػث قػػػاؿ : ٓ٘  ]لكهػػػؼ :  ِلْمَماَلِ َكػػػِة اْسػػػُجُدواحديثػػػه عػػػف قولػػػه تعػػػالى :   

التػػاء أبػػو جعفػػر ولػػه مػػف روايػػة ابػػف ورداف إشػػماـ الكسػػرة الضػػـ والوجهػػاف صػػحيحاف 
 .(ٕ٘) (عنه

ِكْمتَػػػا يثػػػه عػػػف قولػػػه تعػػػالى : ترجيحػػػه قػػػراءة عمػػػى أخػػػرن فمػػػف ذلػػػؾ مػػػا ذكػػػر  فػػػي حد -ٗ
وقفػػػًا فػػػنص عمػػػى إمالتهػػػا ألصػػػحاب اإلمالػػػة )[حيػػػث قػػػاؿ : ٖٖ  ]الكهػػػؼ : اْلَجنَّتَػػػْيفِ 

العراقيوف قاطبػة كػأبي العػز وابػف سػوار وابػف فػارس وسػبط الخيػاط وغيػرهـ وعممػو  بمػا 
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ة والتػػاء مبدلػػ (كإحػػدن وسػػيما) (ِفْعَمػػى)ذهػػب إليػػه البصػػريوف إف األلػػؼ لمتأنيػػث وزنهػػا 
 ،والجمهػػور عمػػى الفػػتن عمػػى إّف ألفهػػا لمتثنيػػة، وواحػػد )كمتػػا( (ِكَمػػون)مػػف واو واألصػػؿ 

فعمػػى األوؿ تقمػػؿ ألبػػي عمػػرو بخمفػػه كػػاألزرؽ قػػاؿ فػػي  ،)كمػت( وهػػو مػػذهب الكػػوفييف
النشػػر والوجهػػاف جيػػداف ولكنػػي إلػػى الفػػتن أجػػنن فقػػد جػػاء بػػه منصوصػػًا عػػف الكسػػا ي 

   .(ٕٙ)وابف المبارؾ(

   القػػراءات مػػف ذلػػؾ تضػػعيفه قػػراءة نػػافع لقولػػه تعػػالى :   َمَعػػاِ ش تضػػعيفه لػػبعض -٘
باليػاء بػال همػز ؛ ألف ياءهػا  (معػايش)[ حيػث قػاؿ : )واتفػؽ عمػى قػراءة ٓٔ]ألعراؼ:

فال تنقمػب فػي  ،متحركة الياء (َمْفِعَمة)أصمية جمع َمْعِيَشة مف العيش، وأصمها َمْعِيَشة 
ومػػػا روا   ،َمَكايػػػؿ وَمَبػػػايع ونحوهمػػػا)كػػػذا قػػػاؿ : و  ،كمػػػا فػػػي الصػػػحاح ،الجمػػػع همػػػزة

خارجػػة عػػف نػػافع مػػف همزهػػا فغمػػط فيػػه إذ ال يهمػػز إاّل مػػا كانػػت اليػػاء فيػػه زا ػػدة نحػػو 
. (ٕٚ)(َصَحاِ ؼ َوَمداِ ف

 

 
 املبحث األول

 التىجيه الصىتي
 [ٕ] الكهف / ﴾ ِمن لَُّدْنهُ ﴿ 

شػماـ الضػـ بإسػك   فقرأها عاصػـ وحػد   لػْدِنهي   اختمفوا في   لُدْنهُ  اف الػداؿ وا 
وانفرد نفطويه عف الصريفيني عف أبػي بكػر بكسػرها  ،(ٕٛ)وكسر النوف والهاء وايصالها بياء

إذ وصػػؿ الهػػاء بػػالواو عمػػى األصػػؿ    وقرأهػػا ابػػف كثيػػر  مػػف لػػُدنهوُ  ،(ٜٕ)مػػف غيػػر صػػمة 
َـّ الػػداؿ وجػػـز النػػوف وضػػـ الهػػاء    أّمػػا البػػاقوف فقػػد قرأوهػػا   َلُدْنػػه ،(ٖٓ) مػػف غيػػر واو بَضػػ
(ٖٔ). 

َكػػُرـ )والحجػػة فػػي قػػراءة عاصػػـ أّنػػه أسػػكف الػػّداؿ اسػػتثقاال لمضػػمة كمػػا يقػػاؿ فػػي )
والسػػاكناف ِإذا التقيػػا فػػي  (ٕٖ)(( فممػػا أسػػكف الػػداؿ التقػػى سػػاكناف النػػوف والػػّداؿ(كػػْرـ زيػػد ،زيػػدٌ 

رة حػرٍؼ فكسػروا النػوف اللتقػاء السػاكنيف وكسػروا الهػاء لمجػاو  ،(ٖٖ)كممة ُحػرؾ الثػاني منهمػا
إّنمػػا  ،فالكسػػرة ليسػػت فيػػه بجػػر (ٖٗ)((َمػػَرْرُت بهػػي يػػافتى)مكسػػور ووصػػمها بيػػاء كمػػا يقػػاؿ )

 .(ٖٙ)وهي ظرؼ مكاني  ،ألّف َلُدْف ال يقع عميها إعراب (ٖ٘)هي كسرة اللتقاء الساكنيف 
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 ،(ٖٚ)أّمػػػا اشػػػماـ الضػػػمة فػػػي الػػػداؿ فمػػػيعمـ أّف األصػػػؿ كػػػاف فػػػي الكممػػػة الضػػػمة  
ْف  ،لتػدؿ أّف األصػؿ فيهػا التحريػؾ بالضػـ ،أشػّمت الكسػرة فيهػا الضػمة   كقولهـ   ُقبػؿ) وا 

ّنمػػػا هػػو تهي ػػػة العضػػػو إلخػػػراج  ،كػػاف إشػػػماـ عاصػػػـ لػػيس فػػػي حركػػػة خرجػػػت الػػى المفػػػظ واِ 
 .(ٜٖ) (أي أنَُّه  إيماء بالشفتيف ال غير ،(ٖٛ)(الضمة

ػا مػف قػرأ   مػف َلُدْنػهُ   الوجػه فيهػا أّنهػا ف ،بضػـ الػداؿ وجػـز النػوف وضػـ الهػاء   أمَّ
ػا قػراءة  (ٓٗ)[  ٕٚ] النحػؿ /    أصؿ الكممة كقولػه :  مػف لػدْف حكػيـ عمػيـ)قر ت عمى  َأمَّ

سػػاكنة والهػاء اذا أتػػت بعػد حػػرؼ سػاكف لػػـ      لُػدفْ  فػالنوف فػػي   ابػف كثيػػر  مػف لػػُدْنهوُ 
 .(ٔٗ) (فحذفوا الواو اختصاراً  ،واألصؿ منهو ولدنهو   يجز فيها إال الضـ نحو   منه

 .(ٕٗ)وعميها القراءة    وذكر أبو منصور أّف القراءة المختارة هي   مْف َلُدْنهُ  
 

 [ ٜٔ] الكهف / ﴾ ﴿ ِبَوِرِقُكمْ 
فنػػػافع وابػػػف كثيػػػر وابػػػف عػػػامر والكسػػػا ي وحفػػػص عػػػف    اختمفػػػوا فػػػي   ِبػػػَوِرِقُكـْ 

قكـ  ِِ    ْرقكـوقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عػف عاصػـ   بػوَ  مكسورة الراء عاصـ  بَوْر
دغاـ القػاؼ فػي الكػاؼ وقرأ ابف كثير  ِبَوِرقكـ ،(ٖٗ)ساكنة الراء خفيفة   (ٗٗ)  بكسر الراء وا 

دغاـ القػاؼ فػي الكػاؼ وقػرأ عمػي بػف    وقرأ أبو رجاء  بِوْرقَكـ سكاف الراء وا  بكسر الواو وا 
  .(٘ٗ)عمى وزف فاعؿ    أبي طالب   بوارقكـ

 .(ٙٗ)كسر الراء فقد أراد أصؿ الكممة ب   والحجة لمف قرأها   بَوِرقكـ ُ 
ألّف الػػػراء بتكررهػػػا بمنزلػػػة حػػػرفيف  ،فإّنػػػه أراد التخفيػػػؼ   أّمػػػا مػػػف قرأهػػػا  بػػػَوْرِقكـ

وَأّيد هذا القوؿ ابف خالويه قا اًل: إنَّه استثقؿ تػوالي الكسػرات فػي الػراء والقػاؼ لمتكريػر  ،(ٚٗ)
 .(ٛٗ)الذي بينهما
َوِرٌؽ َوَوْرؽ : َككبػػٍد )حػػوي سػػا ح مطػػرد يقػػاؿ : والتخفيػػؼ هاهنػػا عنػػد أبػػي عمػػي الن 

 .(ٓ٘)فهما لغتاف عند العرب  .(ٜٗ) (وَكْبٍد وَكِتؼ وَكْتؼ
دغػاـ القػاؼ فػي الكػاؼ فهػو لقػرب    أّما قػراءة ابػف كثيػر   بػوِرقكـ  بكسػر الػراء وا 

 .(ٔ٘)فيدغماف حتى يصيرا كافًا خالصة  ،القاؼ مف الكاؼ
 .(ٕ٘)مخالفة لما نقؿ الناس عنه( )راءة وذكر أبو حياف َأّف هذ  الق 
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دغػاـ القػاؼ فػي الكػاؼ عمػى حػد    أّما قراءة  بِوْرقكـ سكاف الراء وا  بكسر الواو وا 
/ (ٖ٘)   و  َرَزْقّكػػـ   قولػػه تعػػالى  َخَمْقّكػػـُ  واستحسػػف أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذا  ،[ٓٗ] الػػرـو

ف أف القػػػاؼ َأدخػػػُؿ فػػػي وإلدغػػػاـ القػػػاؼ فػػػي الكػػػاؼ مػػػف المزيػػػة مػػػف الحسػػػ)اإلدغػػػاـ قػػػا اًل: 
الكػػاؼ أخػػرج إلػػى الفػػـ واإلدغػػاـ فيمػػا كػػاف أقػػرب إلػػى الفػػـ  ،وهػػي أوؿ مخػػارج الفػػـ ،الحمػػؽ

َأحسُف أال ترن َأّف اإلدغاـ ِإّنما هو في حػروؼ الفػـ وأّف حػروؼ الطػرفيف لػيس بأصػوؿ فػي 
 .(ٗ٘)(اإلدغاـ

واختػػار  (٘٘)يفخوفػػا مػػف التقػػاء السػػاكن ،وأنكػػر الزمخشػػري اإلدغػػاـ مػػع سػػكوف الػػراء 
ْف كانػا  ابف خالويه هنا اإلظهػار عمػى اإلخفػاء لسػكوف الػراء ألّف الحػرفيف غيػر متجانسػيف وا 

 .(ٙ٘)قريبيف
وهذا ما َأشار إليه أبػو الفػتن قػا اًل : هػذا ونحػو   ،وقيؿ إّف هذا إخفاء وليس إدغاماً  

ومعػاذ اهلل لػو  ،عند أصحابنا مخفي غير مدغـ لكنه أخفى كسرة القاؼ فظنها القراء مدغمة
كانػػت مدغمػػة لوجػػب نقػػؿ كسػػرة الكػػاؼ إلػػى الػػراء كقػػولهـ : َيػػُرّد ويفػػّر ويصػػبُّ أال تػػرن أّف 

 ،(ٚ٘)وَيْصػػُبُب فممػػا أسػػكف األوؿ ليدغمػػه نقػػؿ حركتػػه إلػػى السػػاكف قبمػػه ،األصػػؿ َيػػْرُدُد وَيْفػػِرزُ 
ة أف يعبػروا عػف ولمقػراء فػي نحػو هػذا عػاد)وقد أظهر أبو عمػي النحػوي العػذر لمقػراء قػا اًل: 

   .(ٛ٘)(المخفي بالمدغـ وذلؾ لمطؼ ذلؾ عميهـ
فال نعرؼ لها توجيهًا غيػر مػا ذكػر مػف    أّما قراءة عمي بف أبي طالب  بوارِقكـ

 .(ٜ٘)َأنَُّه اسـ جمع كباقر وحا ؿ 
 

 [ ٜٚ] الكهف /  ﴾ قراءة ﴿ َفَما اْسَطاُعوا
وقػرأ  ،اْسَطاعوا   بتخفيؼ الطػاء فقرأ الجمهور فما   اختمفوا في   َفَما اْسَطاُعوا

وقػرأ األعشػى  (ٔٙ)   كما قرأ األعمش   اسػتطاعوا (ٓٙ)بتشديد الطاء    حمزة   اسّطاعوا
   .(ٕٙ)   عف أبي بكر  اْصَطاُعوا

بغيػر تػاء أصػمها اْسػَتَطاُعوا بالتػاء ولكػف التػاء  وقراءة الجمهػور   فمػا اْسػَطاُعوا   
 .(ٖٙ)ء الجتماعهما ِلَيِخؼَّ المفظ والطاء مف مخرج واحد فحذفت التا
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   بتشػػػديد الطػػػاء فقػػػد أراد أيضػػػًا  َفَمػػػا اسػػػتَطاُعوا   َأّمػػػا قػػػراءة حمػػػزة   اْسػػػَطاُعوا 
فػػػأدغـ التػػػاء فػػػي الطػػػاء ألّنهمػػػا أختػػػاف وجمػػػع بػػػيف سػػػاكني السػػػيف والطػػػاء المدغمػػػة فقػػػاؿ 

  .(ٗٙ)النحويوف جميعًا : إّنه أخطأ لجمعه بيف ساكنيف 
فػػػ   –بإدغػػػاـ السػػػيف فػػػي الطػػػاء  – (َفَمػػػا اسػػّطاعوا)فأّمػػػا مػػػف قػػػرأ ): قػػاؿ الزجػػػاج  

الخميؿ ويػونس وسػيبويه وجميػع مػف قػاؿ بقػولهـ وحجػتهـ  ،حسٌف مخطئ زعـ ذلؾ النحويوف
 ،فػػي ذلػػؾ أّف السػػيف سػػاكنة فػػإذا أدغمػػت التػػاء صػػارت طػػاء سػػاكنة وال يجمػػع بػػيف سػػاكنيف

: فمػػا اسػػطاعوا فخطػػأ أيضػػًا ألف سػػيف  ومػػف قػػاؿ : اطػػرح حركػػة التػػاء عمػػى السػػيف فػػأقوؿ
 .(٘ٙ) (اْستَْفَعَؿ لـ تحرؾ قط

.. ال يقػدر َأحػد َأف ينطػؽ بػه ألف السػيف سػاكنة والطػاء المدغمػة .وقاؿ النحاس: )
إدغػاـ التػاء فيمػا بعػدها وال يجػوز تحريػؾ السػيف ألنهػا مبنيػة  ،ساكنة قاؿ سيبويه هذا محػاؿ

 .(ٙٙ)عمى السكوف(
.. وهػػذا غيػػر جػػا ز ألّنػػه قػػد جمػػع بػػيف السػػيف .نحػػوي قػػا اًل: )وتابعػػه أبػػو عمػػي ال 

 .(ٚٙ)(وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة
وقػػد انتصػػر ابػػف خالويػػه لهػػذ  القػػراءة ورد مػػا عيػػب عميػػه حمػػزة قػػا اًل : ولػػيس فػػي  

 ٗ٘ٔء/   ]النسػا (اَل َتْعػُدوْا ِفػي السَّػْبتِ    ذلؾ عميه عيب ألّف القراء قد قرأوا بالتشديد قولػه
ػػْف ال يهػػدي ػػا َيِعُظُكػػـ ِبػػهِ و  [   ٖ٘  ]يػػونس / [ و  أمَّ وأضػػاؼ ( ٛٙ)[  ٛ٘]النسػػاء /   ِنِعمَّ

ّنمػا السػكوف عػارض فقػؿ )قا اًل :  فإْف قيؿ األصؿ في الحػرؼ األوؿ الػذي ذكرتػه الحركػة وا 
والػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ أمػػػا االمػػػر  ،: إّف العػػػرب ُتّشػػػبه السػػػاكف بالسػػػاكف التفاقهمػػػا فػػػي المفػػػظ

فمػػيس فػػي اسػػتطاعوا  ،والمفػػظ بهمػػا سػػيَّاف ،لممواجهػػة فمبنػػيّّ عمػػى الوقػػؼ والنهػػي مجػػزـو بػػال
ومػػػف العػػرب الفصػػػحاء مػػف يحركهػػػا فيقػػوؿ الَمَبكػػػة واألَحمػػر فجػػػاوز  ،سػػاكنة كػػػالـ التعريػػؼ

وأيضػًا فػإّنهـ يتوهمػوف الحركػة فػي السػاكف والسػكوف فػي المتحػػرؾ  ،تشػبيه السػيف بهػذا الػالـ
وقػػاؿ  (ٜٙ)(فيػػدخموف ألػػؼ الوصػػؿ عمػػى متحػػرؾ توهمػػًا لسػػكونه     آَسػػؿ كقػػوؿ عبػػد القػػيس

ْف كانػػت قػػد َأيَّػػَدْت قػػراءة حمػػزة فػػإّف االختيػػار مػػا قػػرأ البػػاقوف  فمػػا )أيضػػا :  وهػػذ  الحجػػة وا 
بتخيػػؼ الطػػاء وأرادوا اسػػتطاعوا أيضػػا فحػػذفوا التػػاء اختصػػارا كراهيػػة اإلدغػػاـ    اسػػطاعوا
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طػػاع يطػوعُ  وطػػّوع يَطػػّوع( مػػف قولػػه  )لمخػرج والعػػرب تقػػوؿ والجمػع بػػيف حػػرفيف ُمتقػػاربي ا
  (ٓٚ)([ أي تابعته وَسّوَلت َلهُ ٖٓ]الما دة/   َفَطّوّعْت َلُه َنْفُسهُ 

 ،.. فأدغـ التػاء فػي الطػاء وجمػع بػيف سػاكنيف فػي الوصػؿ.أّما الداني فقد قاؿ : ) 
أف السػاكف الثػاني لمػا  وممػا يقػوي ذلػؾ ويسػّوغه ،والجمع بينهما في مثؿ ذلؾ جػا ز مسػموع

كاف المساف عند  يرتفع عنه وعػف المػدغـ ارتفاعػة واحػدة صػار بمنزلػة حػرؼ متحػرؾ فكػأّف 
 .(ٔٚ) (الساكف األوؿ قد وِلَي متحركاً 

 .(ٕٚ)بإبداؿ السيف صادًا فمـ يقرأ بها غير     أّما قراءة األعمش  اصطاعوا 
 

 املبحث الثاني
 التىجيه الصريف

 [ ٚٔالكهف /  ] ﴾ َزاَورُ ِإَذا َطَمَعت تَّ ﴿
بإسػػكاف الػػػزاي وتشػػػديد    تَػػػْزورَّ  فقػػػرأ ابػػف عػػػامر ويعقػػوب تَّػػَزاَوُر اختمفػػوا فػػػي  

بفػتن الػزاي مخففػة  تَػَزوار ـ وحمػزة والكسػا ي وخمػؼ واألعمػش  وقرأ عاصػ ،الراء بال ألؼ
اي مشػػددة بفػػتن الػػز  وقػػرأ ابػػف كثيػػر ونػػافع وأبػػو عمػػرو  تَػػّزوار  ،ألػػؼ بعػػدها وتخفيػػؼ الػػراء
 .(ٖٚ)وألؼ بعدها وتخفيؼ الراء

ابػػػػف عطيػػػػة إلػػػػى الجحػػػػدري وأبػػػػي  ونسػػػػبها ،بػػػػألؼ بعػػػػد الػػػػواو تػػػػزوار وقر ػػػػت   
هػػػػػي قػػػػػراءة ابػػػػػف مسػػػػػعود وأبػػػػػي و    وذكػػػػػر أبػػػػػو حيػػػػػاف أنَّهػػػػػا قر ػػػػػت   تزِو ػػػػػرّ  ،(ٗٚ)رجػػػػػاء

 .(٘ٚ)المتوكؿ
ثػػػػؿ الػػػػزاي وتشػػػػديد الػػػػراء فإّنػػػػه م   سػػػػكاف والحجػػػػة فػػػػي قػػػػراءة مػػػػف قػػػػرأ   تْزوّربػػػػإ 

أي  ،ُمػْزورّّ عنػي إّنما يقاؿ ،وذكر األخفش أفَّ هذا ال يوضع في هذا المعنى ،(ٙٚ)َتْحَمّر  
 ويػػػدؿ عمػػػى أفَّ ازوارَّ فػػػي)منقػػػبٌض وعّقػػػب أبػػػو عمػػػي النحػػػوي عمػػػى قػػػوؿ األخفػػػش قػػػاؿ : 

 المعنى انقبض كما قاله أبو الحسف قوله 
 (ٚٚ) (وازَورَّ من وقع الَقَنا بمباِنهِ 

 والذي حسَّف القراءة به قوؿ جرير : ) :وأضاؼ قا اًل 
 وفي االْظَعاِن عن َطَمَح ازورارُ   َعسْفَن عمى االَواعِس من ُقِفيل 
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 ( ٛٚ) (فظاهر استعماؿ هذ  في االظعاف مثؿ استعماله في الشمس

بػػالتخفيؼ فاألصػػؿ تتػػزاور فحػػذفت إحػػدن التػػاءيف اسػػتثقااًل  تَػػَزوار  أّمػػا مػػف قػػرأ 
 ،فإف قمت : كيػؼ جػاز أف يقػاؿ : تػزاورَ )قد سأؿ أبو عمي النحوي نفسه و  (ٜٚ)لمجمع بينهما

ػا كػاف معنػا   ،إفَّ هػذا َحَسػفٌ )فأجػاب قػا اًل :  ،(وال يكاد يستعمؿ هذا البناء في هذا النحو لمَّ
 قاؿ : ،فأجروا تزاوُر مجرن تماَيؿُ  وقد استعمموا تمايؿ ،الميؿ عف الموضع

 (ٓٛ) (تمايَل عنه الُجلُّ والموُن أشقرُ   قائمًا  كمون الحصان اأَلْنَبِط الَبْطنِ 
 

ػػػا مػػػف قػػػرأ   تػػػزَّاور فاألصػػػؿ فيػػػه أيضػػػًا ) ،بفػػػتن الػػػزاي مشػػػددة مخففػػػة الػػػراء   أمَّ
 (ٔٛ)(فادغمت التاء في الزاي وُشدّْدت  تََتزاور 

 (ٕٛ)[ وُتَساقط  ٕ٘]مريـ / ُتَساِقط مثؿ   فهي
وذكػر األزهػري أّنػه  (ٖٛ)هػا مثػؿ )َتْحمػار(فقػد ذكػر الفػراء أنَّ  ،تػزاور أّما في قراءة  

  (ٗٛ) (ال أدري أُقِرئ به أـ ال)وقاؿ :  تْزوار   يجوز في المغة
واشػػعأّؿ فػػرارًا مػػف التقػػاء  ،بهمػػزة قبػػؿ الػػراء فعمػػى قػػولهـ ادهػػأـّ  تزو ػػرُّ   أّمػػا قػػراءة

  (٘ٛ)الساكنيف 
  (ٙٛ)تميؿ وَتْزوار واحد : أي  ،وتزَور ،وَتَزاور ،والمعنى في َتزَّاور

 
 [ ٖٗالكهف / ] ﴾ َوَلْم َتُكن لَُّه ِفَئٌة َينُصُروَنهُ  ﴿

باليػػػػاء عمػػػػى   يكػػػػف  فقرأهػػػػا حمػػػػزة والكسػػػػا ي وخمػػػػؼ     َتُكػػػػفْ اختمفػػػػوا فػػػػي   
   .(ٚٛ)وقرأها الباقوف بالتاء عمى التأنيث ،التذكير

مػػع مػػف قػػرأ باليػػاء فػػذكرَّ ذهػػب بػػه إلػػى الج)وقػػد عمػػؿ أبػػو منصػػور القػػراءتيف قػػا ال: 
ومػف قػرأ بالتػاء ذهػب  ،مع تقدـ الفعؿ؛ ألفَّ الف ػة يقػع عميهػا اسػـ الجمػع ولفػظ الجمػع مػذكر

 .(ٛٛ)(به إلى لفظ الف ة وهي الفرقة
عنػػى ف ػػة والثػػاني والػػذي نػػرا  أفَّ القػػراءتيف محمولتػػاف عمػػى أمػػريف : األوؿ عمػػى م 

المعنػى  ،وؿ عمى معنى ف ػةمحم َيْنُصُروَنه   قاؿ الزجاج : ،َيْنُصُروَنه عمى لفظ الفعؿ  
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لقاؿ ولػـ تكػف لػه ف ػة  –أي لفظ ف ة  –ولو كاف عمى المفظ  .(ٜٛ)ولـ يكف له أقواـ ينصرونه
]   ِفَ ػٌة تَُقاِتػُؿ ِفػي َسػِبيِؿ الّمػػهِ ه تعػالى  تنصػر  أي فرقػة وجماعػة يمتجػىء إلػيهـ كمػا فػػي قولػ

 .(ٜٔ) ينصرونه له  في ف ة ليس بحقيقي ودليمه قو فالتأنيث  ،(ٜٓ)[  ٖٔآؿ عمراف/ 
وكػاف تػذكير مػا تقػدـ مػف )  بالياء بقولػه  وجاء تعضيد ابف زنجمة لمف قرأ   َيُكفْ  

   .(ٕٜ) (مف فعمهـ أولى ليأتمؼ الفعالف عمى لفظ واحد فعمهـ مف أجؿ تذكير ما تأخر
 

 [ ٗٗ] الكهف /   ُهَناِلَك اْلَواَلَيُة ِلمَّهِ   
وقرأهػػا البػػاقوف  ،حمػػزة والكسػػا ي وخمػػؼ بكسػػر الػػواوفقػػرأ    اْلَواَلَيػػةُ  اختمفػػوا فػػي  

 .(ٖٜ)بفتن الواو 
يقػاؿ  وهو مصػدر ،(ٜٗ)بكسر الواو فهي بمعنى السمطاف  وحجة مف قرأ  الِوالية 

مثػػؿ :  ،وبالكسػػر االسػػـُ  ،وقيػػؿ: بػػالفتن المصػػدرُ  ،وَوِلػػَي عميػػه ِواليػػًة وَواليػػةً  ،: َوِلػػَي الشػػيء
 .(ٜ٘)مَت به فإذا أرادوا المصدر فتحوالَما تولَّْيَتُه وقألّنه اسـ  ،اإلمارة والنَّقابة

الّمػػُه كقولػػه تعالى  ،(ٜٙ)ومػػف قػػرأ الَواليػػة بفػػتن الػػواو فهػػي بمعنػػى المػػواالة والصػػمة 
  َذِلػػػػػػَؾ ِبػػػػػػَأفَّ المَّػػػػػَه َمػػػػػػْوَلى الَّػػػػػػِذيَف آَمُنػػػػػػواوقولػػػػػػه :   ،[ ٕٚ٘] البقػػػػػرة/  َوِلػػػػػيُّ الَّػػػػػػِذيَف آَمُنػػػػػػواْ 

  .(ٜٛ)يقاؿ وِليُّ بيُّْف الَوالية  ،مصدر الَولىفهو  (ٜٚ)[ٔٔ]محمد/
ـْ َأْهػػػؿ َواَليػػػة َعِميػػػؾ( أي ):  يقػػػاؿ ،قػػػاؿ الفػػػراء : مػػػف فػػػتن الػػػواو يقػػػوؿ : النصػػػرة ُهػػػ

وكاف تأويؿ الكػالـ : هنالػؾ النصػرة هلل جػؿ وعػز ينصػر  أوليػاء  ويعػزهـ  ،متناصروف عميؾ
ليُت الشي والية وهو بػيّْف الِواليػة، فالكسر مصدر الوالي تقوؿ : و  ،وهما مصدراف ،ويكرمهـ

 .(ٜٜ)تقوؿ : هذا ولّي بيف الِوالية  (لموليّ )والمفتوح مصدر 
والكسػر يجػيء فػي ِفَعالػة  ،وحكي عػف أبػي عمػرو واألصػمعي أّف الِواليػة هنػا لحػفٌ 

ومػا أشػبه ذلػؾ ولػيس هنػا تػولي  ،ُمتََقّمدًا كالكتابة واإلمػارة والخالفػة ،فيما كاف صنعة ومعنى
 .(ٓٓٔ)مف الديف  ر إنما هو الَواليةُ أم

مػػػا كػػاف هلل عػػػز وجػػػؿ فهػػػو ):  (ُهَناِلػػَؾ الَواليػػػُة هلِل الحػػػؽَّ )وقػػاؿ يػػػونس فػػػي قولػػػه : 
يقػاؿ هػـ أهػؿ َواليػة عميػؾ أي متناصػروف  ،  مفتوح مف الَواليػة فػي الػديف : النصػر  َوالية

   .(ٔٓٔ)عميؾ والوالية: والية السمطاف 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔٔ٘ 

والمعنػػػػى عمػػػػى  (ٕٓٔ) ،ة فػػػػي الِواليػػػػة بالكسػػػػر بعيػػػػد جػػػػداً وذكػػػػر النحػػػػاس أّف القػػػػراء
 .(ٖٓٔ)الفتن

 (ٗٓٔ).وقاؿ آخروف : هما لغتاف مثؿ الَوكالة والِوكالة والدَّاللة والدّْاللة بمعنػى واحػد
 .وهو الحؽُّ 

 
ْوِعداً  ﴿  [ ٜ٘] الكهف /  ﴾ َوَجَعْمَنا ِلَمْهِمِكِهم مَّ
عاصػػـ   لَمْهَمكهػػـ  بفػػتن المػػيـ والػػالـ  فػػأبو بكػػر عػػف   ِلَمْهِمِكِهػػـ اختمفػػوا فػػي  

وقػػػرأ البػػػاقوف    ،بفػػػتن المػػػيـ وكسػػػر الػػػالـ   وقػػػرأ حفػػػص عػػػف عاصػػػـ  لَمْهِمكهػػػـ ،جميعػػػاً 
 .(٘ٓٔ)بضـ الميـ وفتن الالـ    ِلُمْهَمكهـ

أنػه جعمػه مصػدرًا مػف قػولهـ همكػوا )والحجة لمف قرأ  لَمْهَمكهـ  بفتن الميـ والػالـ 
ـْ َمْوِعَداً )وتقدير الكالـ :  ،(ٙٓٔ) طمعوا َمْطَمعاً  َمْهَمكًا كما قالوا :    (ٚٓٔ)(َجَعْمَنا ِلَهالِكِه

فمػػف أراد االسػػـ ممػػا ُيْفَعػػؿ منػػه مكسػػور العػػيف )وعّضػػد الفػػراء هػػذا التوجيػػه قػػا اًل : 
والمػػِدب والمػػَدب  المْضػػِرب والَمْضػػَرب)كسػػر َمْفِعػػال(: ومػػف اراد المصػػدر فػػتن العػػيف مثػػؿ : 

 .(ٛٓٔ)(َمَفرّ والمِفّر وال
َمْصَدر َهَمؾ أو اْسـ َزَماف منػه أي )وقيؿ في قراءة مف فتن الميـ والالـ جميعَا إنَُّه 

ـْ كمشهد وهػو مضػاؼ لمفاعػؿ أو المفعػوؿ عنػد  معديػه بنفسػه وهػـ التميميػوف عمػى  ،ِلَهالِكِه
هَمػؾ )الفعؿ  هذا مف   واستنادًا عمى هذا التوجيه فإّف   ِلَمْهِمكهـ (ٜٓٔ)(حد ليهمؾ مف همؾ

بػػالفتن وهػػذا مػػا أشػػار إليػػه الفػػراء قػػا ال : فػػإذا كػػاف َيْفَعػػؿ مفتػػوح العػػيف آثػػرت العػػرب  (يْهَمػػؾ
 .(ٓٔٔ)(اسمًا كاف أو مصدراَ  ،فتحها في َمْفَعؿ

والفػراء  (ٔٔٔ)ووّجه أبو حياف قراءة فتن الميـ والػالـ جميعػًا عمػى أّنػه زمػاف الهػالؾ 
المػػة لالسػػـ والفػػتن عالمػػة لممصػػدر ورّبمػػا فتحػػه بعػػض جعمػػوا الكسػػر ع) عمػػؿ ذلػػؾ قػػا اًل:

ْسػػَكف وقػػد سػػمعنا الَمْسػػجد والَمْسػػَجد َِ وهػػـ يريػػػدوف  ،العػػرب مػػف االسػػـ وقػػد قػػرئ َمْسػػِكف وـَ
ف لـ تسمعه فال تنكرنه إْف أتى   (ٕٔٔ) (االسـ والمطمع والَمْطِمع والنصب في كمه جا ز وا 

وكسػر الػالـ أّنػه جعمػه وقػت هالكهػـ أو  بفػتن المػيـ   والحجة لمف قرأ   َلَمْهِمكهػـ 
[  ٙٛ]الكهػػؼ /    َحتَّػػى ِإَذا َبَمػػَح َمْغػػِرَب الشَّػػْمسِ موضػػع هالكهػػـ واسػػتدلوا بقولػػه تعػػالى   



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔٔٙ 

هػػػػو أحػػػػبُّ الػػػػّي ألّنػػػػه مػػػػف )وَعقَّػػػػَب الكسػػػػا ي قػػػػا اًل :  (ٖٔٔ)أي الموضػػػػع الػػػػذي تغػػػػرب فيػػػػه
أي :عمػػى  (َمْنتِجهػػا)و  (َمضػػِربهاأتػػت الناقػػة عمػػى )وحكػػى سػػيبويه عػػف العػػرب  (ٗٔٔ)(َيْهِمػػؾ

 ( ٘ٔٔ)وقت ضرابها ونتاجها
مصػدر همػؾ يهمػؾ وهػو )بفتن الميـ وكسر الػالـ    وقاؿ أبو حياف إفَّ   لَمْهِمكهـ 

فعمػػػػى تعديتػػػػه يكػػػػوف مضػػػػافًا  (ٙٔٔ)مضػػػػاؼ لمفاعػػػػؿ وقيػػػػؿ : همػػػػؾ يكػػػػوف الزمػػػػًا ومتعػػػػديًا( 
 وأنشد أبو عمي النحوي في ذلؾ : ،لممفعوؿ

 (ٚٔٔ)ك من تعرجا ومهمة هال
 

ثـ َعقََّب أبو حياف عمى مػا قالػه أبػو عمػي النحػوي قػا اًل : )ال يتعػيف عمػى مػا قالػه  
أبػو عمػػي النحػػوي فػي هػػذا البيػػت بػؿ قػػد ذهػػب بعػض النحػػوييف إلػػى أّف هالكػًا فيػػه الـز وأّنػػه 

فمػف فاعػػؿ ثػـ أضػػمر فػي هالػػؾ ضػػمير  ،مػف بػػاب الصػفة المشػػبهة أصػمه هالػػؾ مػف تعرجػػا
وقػػػد اختمػػػؼ فػػػي  ،عمػػػى التشػػػبيه بػػػالمفعوؿ ثػػػـ أضػػػاؼ مػػػف نصػػػب (مػػػف)وانتصػػػب  ،َمْهَمػػػةٍ 

الموصوؿ هؿ يكوف مف باب الصػفة المشػبهة و والصػحين جػواز ذلػؾ وقػد ثبػت فػي أشػعار 
 العرب : قاؿ الشاعر وهو عمر بف أبي ربيعة :

 .(ٛٔٔ)(وثيرات ما التفت عميها المالحف  أسيالت أبدن رقاٌق خصورها 
 

 [ ٜٓٔ] الكهف /  ﴾َد َكِمَماُت َربِّيَأن َتنفَ ﴿ 
   تَنَفػػػدَ    فحمػػػزة والكسػػػا ي وخمػػػؼ باليػػػاء عمػػػى التػػػذكير أي  تَنَفػػػدَ   اختمفػػػوا فػػػي

وقػرأ السػممي    (ٜٔٔ)   وقرأ ابػف كثيػر ونػافع وأبػو عمػر وعاصػـ   تَنَفػدَ  ،ووافقهـ األعمش
  (ٕٓٔ)بالتشديد    أف تنّفدَ 

نَفدَ   ِْ لياء أّف الكممات هنا تأنيثهػا مجػازي غيػر حقيقػي با   والحجة لمف قرأها   َي
 ،فكمػا أّف العػرب تقػوؿ : قػاؿ نسػوة (ِهْنػَدات)يعقؿ نحػو :  وجمع مؤنث ماال يعقؿ يشبه بما

 (  ٕٔٔ).قيؿ : ينفذَ  الكممات
ووجه ابف زنجمة هذ  القراءة بأف ذهػب بالكممػات الػى معنػى المصػدر فكأّنػه قػاؿ :  

 .(ٕٕٔ)ـ كالـ ربي فذكر لتذكير الكال
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 ٔٔٚ 

وهػػػو االختيػػػار عنػػػد  ،بالتػػػاء فػػػ ّف التأنيػػػث مجػػػازي   أّمػػػا حجػػػة مػػػف قػػػرأ   تنفػػػذ 
ووافقػػه فػػي ذلػػؾ أبػػو عمػػي  ،(ٖٕٔ)النحػػوييف ألّنػػه جمػػع بػػااللؼ والتػػاء واالختيػػار فيػػه التأنيػػث 

  (ٕٗٔ) (والتذكير حسف أيضًا ألّف التأنيث ليس بحقيقي)ثـ أضاؼ  ،النحوي
  عمػػػى لفػػػظ االسػػػماء المؤنثػػػة إْذ لػػػـ َيُحػػػْؿ بػػػيف    تنَفػػػذوَأخػػػرج ابػػػف زنجمػػػة الفعػػػؿ  

 .(ٕ٘ٔ)االسـ والفعؿ حا ؿ
 .(ٕٙٔ)بالتشػػديد عمػػى تفعػػؿ عمػػى المضػػي   وبقػي وجػػٌه آخػػر قػػرأ بػػه السػػممي  تََنفَّػػذ 

 .كما لـ نجدها في كتب القراءات ،وهذ  القراءة ال يعرؼ لها َوْجهٌ 
 

 املبحث الثالث
 التىجيه النحىي

 [٘] الكهف/ ﴾ ِممة﴿ َكُبَرْت كَ 
فقرأهػػػػا ابػػػػف كثيػػػػر وابػػػػف محيصػػػػف والحسػػػػف بػػػػالرفع عمػػػػى    اختمفػػػػوا فػػػػي   َكِمَمػػػػة

 .(ٕٚٔ)والجمهور بالنصب عمى التمييز  ،الفاعمية
فمػف نصػب أضػمر فػي )كبػرت( )وقد عمؿ الفراء قراءة مف قرأهػا بالنصػب قػا اًل : 

وكبػػػر  ،تقػػػوؿ عظػػػـ قولػػػؾومػػػف رفػػػع لػػػـ يضػػػمر شػػػي ًا : كمػػػا  ،: كبػػػرت تمػػػؾ الكممػػػُة كممػػػةً 
 .(ٕٛٔ)كالُمؾ(

بػػالرفع فػػالمعنى : عظمػػت َكِمَمػػٌة هػػي قػػولهـ      وقػػاؿ الزجػػاج : مػػف قػػرأ   َكِمَمػػةٌ  
 .[ ٗ] الكهؼ /  (ٜٕٔ)   اتََّخَذ اهلُل َوَلداً 

كمػا يقػاؿ لقػاٍض قضػى بػالحؽ  ،وقيؿ في قراءة مف نصب إفَّ فيهػا معنػى التعجػب 
وقاؿ أبو عبيػدة : ُنصػب عمػى  .(ٖٓٔ)ما أكبرها مف َكِمَمة ! : ما أقضا  !، فيكوف المعنى : 
وهػػػو الحػػػؽُّ فهػػػو ذـٌ ُمتضػػػمٌف معنػػػى  (ٖٔٔ)أي مػػػف كممػػػة  ،التعجػػػب : أي أكبػػػر بهػػػا َكِمَمػػػة

بأصػالة أو بالتحويػؿ بشػرط تضػمينه  (َفُعػؿَ )فقد ُألحؽ بنعـ وب س ُكؿُّ ما هو عمى  ،التعجب
 .(ٕٖٔ)..إلب ...مدحته في قضا ه متعجبًا مف إذا ،يقاؿ: َقُضَو الرجؿُ  ،معنى التعجب

أّف مػػف َقَرأهػػا بنصػػب الكممػػة كمػػا تقػػوؿ )ووجػػه ابػػف عطيػػة قػػراءة النصػػب قػػا اًل :  
وأضػػاؼ قػػا اًل :  .(ٖٖٔ)ووصػػفها بػػالخروج مػػف أفػػواههـ   وفسػػر   الَكِمَمػػة ،(نعػػـ رجػػًي زيػػد)
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 ٔٔٛ 

وَسػػاَءْت ُمْرتََفَقػػًا  وقػػاؿ بعضػػهـ : نصػػبها عمػػى التفسػػير عمػػى حػػد نصػػب قولػػه تعػػالى :   )
 أو نحػو هػذا ،والتقػدير :   كبػرت فػريتهـ ،وقالت فرقة نصػبها عمػى الحػاؿ ،[ٜٕ]الكهؼ / 

  (ٖٔٗ). 
المخصػوص بالػذـ )أّف  (نعػـ رجػاًل زيػد)وقد َعقَّب أبو حياف عمػى قػوؿ ابػف عطيػة  

تمػػؾ  صػػفة لكممػػة والتقػػدير : كبػػرت كممػػة خارجػػة مػػف أفػػواههـ (تخػػرج) محػػذوفًا ألّنػػه جعػػؿ
لػػيس عا ػػدًا    والضػػمير فػػي   َكْبػػُرتْ  ،المقالػػة التػػي فػػاهوا بهػػا وهػػي مقػػالتهـ اتخػػذ اهلل ولػػدا

ويجػوز أْف  ،عمى ما قبمه بؿ هو مضمر يفسر  ما بعد  وهو التمييز عمػى مػذهب البصػرييف
وتخػػػػػػرج صػػػػػػفة لػػػػػػه : أي كبػػػػػرت كممػػػػػػة تخػػػػػػرج مػػػػػػف  ،يكػػػػػوف المخصػػػػػػوص بالػػػػػػذـ محػػػػػذوفاً 

 .(ٖ٘ٔ)أفواههـ(
النصػػب أبمػػح فػػي المعنػػى وأقػػون؛ ألفَّ فيهػػا معنػػى التعجػػب وأنَّهػػا تػػدؿ عمػػى وقػػراءة  
 .(ٖٙٔ)المقصود
وقػاؿ وال أعمػـ  ،بتسػكيف البػاء   وذكر الزجاج أّنه يجوز في كبرت   َكْبػُرْت َكِمًمػة 

 .(ٖٛٔ)وذكر أبو حياف أنَّه ُقريء بها وأنَّها في لغة تميـ  ،(ٖٚٔ)أحدًا قرأ بها 
 

 [ ٕٙ] الكهف /  ﴾ في ُحكِمِه َأَحَداً ﴿ وال ُيْشِرُك  
  بالتاء وجػـز الكػاؼ وافقػة   وال ُتْشِرؾْ  فقرأ ابف عامر   اختمفوا في   وال ُيْشِرؾُ 

   وقرأهػا مجاهػد ،(ٜٖٔ)بالياء ورفع الكػاؼ    وقرأ الباقوف   وال ُيْشِرؾُ  ،المطوعي والحسف
 .(ٓٗٔ)بالياء وجـز الكاؼ    وال ُيشِرؾْ 
احػدًا إلػى  ال تَْنُسَبفَّ )أي  ،(ٔٗٔ)فعمى النهي  ،قرأها بالتاء وجـز الكاؼفالحجة لمف  
ويقػوي ذلػؾ  (ٕٗٔ) (( والمػراد غيػُر ُ (صمى اهلل عميػه وسػمـ)فالخطاب لرسوؿ اهلل ) ،عمـ الغيب

وذكػػر الفػػراء أّنػػه وجػػه  ،(ٖٗٔ)[ ٖٚ]الكهػػؼ :    وهػػو قولػػه  َواْتػػُؿ َمػػا أُوِحػػيَ  ،التػػاء مػػا بعػػد 
 .(ٗٗٔ)[  ٖٕٔ] الشعراء /    كما قاؿ :   فال َتْدُع َمَع اهلِل إَلهًا آَخرَ  ،غير مدفوع
عمػػى معنػػى  –وهػػو جيػػٌد بػػالح  –واهلل أعمػػـ  –ويكػػوف )وقػػاؿ الزجػػاج فػػي معناهػػا :  

أف  ،أو بمػػا يػػدؿ عميػػه حكػػـ اهلل ولػػيس ألحػػد ،أّنػػه ال يجػػوز أف يحكػػـ حػػاكـ إاّل بمػػا حكػػـ اهلل
 .(٘ٗٔ) (يأمر بحكـ كما أمر اهلل عز وجؿ،كًا هلل في حكمهيحكـ مف ذات نفسه فيكوف شري



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٜٔٔ 

فيػه بمعنػى  (ال)وجعػؿ  ،(ٙٗٔ)فعمػى النفػي  ،أّما قراءة مف قرأها باليػاء ورفػع الكػاؼ 
   أي   وال ُيْشػػػِرؾُ  اهلُل فػػػي ُحْكِمػػػِه أَحػػػَدا ،(ٛٗٔ)فيكػػػوف المعنػػػى الخبػػػر عػػػف اهلل ،(ٚٗٔ)لػػػيس

عػػز وجػػؿ أّنػػه ال يشػػرؾ فػػي  –عممػػه وقدرتػػه فػػأعمـ إّنػػه أجػػرن ذكػػر )قػػاؿ الزجػػاج :  ،(ٜٗٔ)
ـُ اْلَغْيِب َفػاَل ُيْظِهػُر َعَمػى َغْيِبػِه َأَحػداً  حكمه مما يخبر مف الغيب أحدًا كما قاؿ :   ]    َعاِل

 .(ٓ٘ٔ)[ٕٙالجف /
عميػػه  –وكػأّف هػػذ  اآليػة فػػي معنػػى االعتػاب لمنبػػي )وذكػر ابػػف عطيػة فػػي معناهػػا  

كأّنػػه يقػػوؿ هػػذا أجوبػػة االسػػ مة  ب الػػذي كػػاف تركػػه االسػػتثناءعقػػب العتػػا -الصػػالة والسػػالـ
 .(ٔ٘ٔ)(فاتؿ وحي اهلل اليؾ...

 ،(ٕ٘ٔ)فإنَّػػُه ال ُيْعػػَرُؼ لهػػا َوْجػػهٌ  ،باليػػاء وجػػـز الكػػاؼ   َأّمػػا قػػراءة مجاهػػد   ُيشػػرؾْ 
 .كما لـ نجدها في كتب القراءات

 
 [ ٖٙ] الكهف /  ﴾ ﴿ ألِجَدنَّ خْيرًا ِمْنَها ُمْنَقمبا

   فقرأهػػا نػػافع وابػػف كثيػػر وابػػف عػػامر وأبػػو جعفػػر  ِمْنُهَمػػا   تمفػػوا فػػي   ِمْنَهػػااخ
 ،بزيػػادة المػػيـ بعػػد الهػػاء عمػػى التثنيػػة وكػػذلؾ هػػي فػػي مصػػاحؼ أهػػؿ مكػػة والمدينػػة والشػػاـ

وكػػذلؾ هػػي  ،بغيػػر المػػيـ بعػػد الهػػاء   وقرأهػػا أبػػو عمػػرو وعاصػػـ وحمػػزة والكسػػا ي   ِمْنَهػػا
 .(ٖ٘ٔ)فة مصاحؼ أهؿ البصرة والكو 

رد  عمػى قولػه      مػف قػرأ   َخْيػرًا ِمْنَهػا)وقد عمؿ أبو منصور القراءتيف قػا اًل :  
 ردهمػا عمػى قولػه   ألَحػِدِهَما َجنَّتَػْيفِ    ومف قرأ   ِمْنُهَمػا ،  وَدَخَؿ َجْنَتُه َوْهو َظاِلـ ِلَنفِسهِ 

ْرَنػػا ِخالَلهُ    ثػػـ قػػاؿ   َوَحَفْفَناُهَمػػا ِبَنْخػػؿ   واستحسػػف كمتػػا  ،(ٗ٘ٔ)  وكػػؿ جيػػد(  َمػػا  وَفجَّ
ف كػػاف أبػػو عمػػي النحػػوي اختػػار اإلفػػراد محتجػػًا لهػػا بػػأّف قبمهػػا   وَدَخػػَؿ َجنّْتَػػُه  القػػراءتيف، وا 

ـٌ ِلَنفِسػهِ  ثػـ  ،(٘٘ٔ)ليعػود الضػمير عمػى الجنػة المدخولػة   فيختػار   َخْيػرًا ِمْنَهػا ،  َوْهَو َظاِل
. فػي حػيف استحسػف النحػاس قػراءة (ٙ٘ٔ)قديـ ذكر الجنتيفأضاؼ قا اًل : والتثنية ال تمتنع لت

 .(ٚ٘ٔ) (والتثنية أولى ألّف الضمير أقرب إلى الجنتيف)  إذ قاؿ :   منهما
 

 [ ٔ٘] الكهف /  ﴾ ﴿ ما أْشَهدتُُّهم َخْمقَ 



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٕٔٓ 

بالتػػاء المضػػمومة    فقػػرأ الجمهػػور   مػػا أْشػػَهدتُُّهـ ،  اختمفػػوا فػػي   مػػا أْشػػَهدتُُّهـ 
 .(ٛ٘ٔ)بنوف وألؼ عمى الجمع   ـ بال ألؼ وقرأ أبو جعفر   ما اشهدناهـضمير المتكم

بتػػػاء المػػػتكمـ هػػػو عػػػود الضػػػمير عمػػػى إبمػػػيس    والحجػػػة لمػػػف قػػػرأ   مػػػا أْشػػػَهدتُُّهـْ  
وذريتػػػه والمعنػػػى : مػػػا أْحَضػػػْرُت إبمػػػيس وذريتػػػه خمػػػؽ السػػػموات واألرض ألعتضػػػد بهػػػـ فػػػي 

 ،(ٜ٘ٔ)هػػا وال أشػػهدت بعضػػهـ خمػػؽ بعضػػهـ وأشػػاورهـ فػػي تػػدبير أمرهػػا حيػػث خمقت ،خمقهمػػا
ِخذ الُمِضّميَف َعُضػدا (ٓٙٔ)ومنهـ  ِّ َِ     مف احت  بما تأخر مف قوله تعالى   َوَما ُكْنُت َمتَّ

 .[ ٔ٘] الكهؼ / 
بنػوف وألػؼ فػإّف المػراد بهػا عمػى الجمػع :    أّما قراءة أبػي جعفػر   َمػا أْشػَهدناُهـْ  

 .(ٔٙٔ) ظمةلمداللة عمى الع (ما أْشَهدناُهـْ )
 

 [ ٗٗ] الكهف /  ﴾ قراءة ﴿ ُهَناِلَك الَواليُة ِ الَحّق ِ 
   فقرأهػػػا أبػػػو عمػػػرو والكسػػػا ي واألعمػػػش برفػػػع   الَحػػػّؽ ِ  اختمفػػػوا فػػػي   الَحػػػّؽ 

وقرأ أبو حيوة وزيد بف عمي وعمرو بف عبيد وابػف أبػي عبمػة  ،(ٕٙٔ)وقرأها الباقوف بالخفض 
 َِ  .  (ٖٙٔ)بنصب القاؼ  وأبو السماؿ ويعقوب   هلِل الحؽَّ

أي الواليػػة الحػػؽُّ  ،(ٗٙٔ)  نعتػػًا لمواليػػة  فأّنػػه جعػػؿ الَحؽّ  ،وحجػػة مػػف قرأهػػا بػػالرفع 
أو مبتػػدأ خبػػر  محػػذوؼ  ،هػػو الحػػؽُّ()أو خبػػرًا لمضػػمر أي  ،(٘ٙٔ)هلل، أي ال يسػػتحقها غيػػر 

   .(ٙٙٔ)أي الحؽ ذلؾ
كمػػا وصػػفه بالعػػدؿ  ،(ٚٙٔ)أّمػػا مػػف قرأهػػا الخفػػض فأّنػػه جعمػػه وصػػفًا هلل عػػز وجػػؿ  

 .  (ٛٙٔ)(ثـ ُردُّوا الى اهلِل موالهـ الحؽَّ ).. وحجتهـ .والسالـ، والمعنى : ذو الحؽ وذو السالـ
فقػػد ذكػػر الزجػػاج أّنػػه نصػػب عمػػى المصػػدر فػػي  ،  أّمػػا قػػراءة مػػف نصػػب  الحػػؽ 

 .(ٜٙٔ)أي أحؽُّ الحؽَّ  ،التوكيد كما تقوؿ هنالؾ الحؽَّ 
عمػػى التأكيػػد كقولػػؾ : هػػذا عبػػد اهلل الحػػؽ ال الباطػػؿ  بالنصػػب)وقػػاؿ الزمخشػػري :  

 .(ٓٚٔ) (وهي قراءة حسنة فصيحة
 

 [ ٚٗ] الكهف /  ﴾َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَبالَ ﴿ 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٕٔٔ 

َسػيَُّر   ُنَسػيّْراختمفوا في    ُِ بالتػاء  فقػرأ اأبػف كثيػر وأبػو عمػرو وابػف عػامر   ُت
َسػػػػيَّر  وقػػػػرأ البػػػػاقوف مػػػػف السػػػػبعة ،مضػػػػمومة وفػػػػتن اليػػػػاء المشػػػػددة ُِ بنػػػػوف العظمػػػػة    ُف

بالتػػػاء  وقػػػرأ ابػػػف محيصػػػف   َتِسػػػْيُر  ،(ٔٚٔ)مضػػػمومة وفػػػتن السػػػيف وكسػػػر اليػػػاء مشػػػددة 
  بيػػاء مضػػمومة والثانيػػة  وقػػرأ الحسػػف   ُيسػػيَّر ،(ٕٚٔ)مفتوحػػة وكسػػر السػػيف وسػػكوف اليػػاء 

 .(ٖٚٔ)وقرأ أبي بف كعب   يـو ُسيَّرْت الجباُؿ   ،مفتوحة مشددة
َسػػيَّرُ والحجػػة لمػػف ق  ُِ َـّ    رأهػػػا   ُت بالتػػاء مضػػػمومة أّنػػه جعػػؿ الفعػػػؿ لمػػا لػػـ ُيَسػػػ

 ،وهػو اهلل تعػالى ،لقيامػه مقػاـ الفاعػؿ وحػذؼ الفاعػؿ لمعمػـ بػه ،(ٗٚٔ)فاعمه فرفػع الجبػاؿ بػه 
 ،وأتػػى بالتػػاء لتأنيػػث الجبػػاؿ ألّنهػػا جمػػع لغيػػر اآلدميػػيف ،(٘ٚٔ)أو مػػف يػػأمر  مػػف المال كػػة 
رِت الِجَباُؿ َفَكاَنػْت َسػَرابًا  ] النبػأ/ ودليؿ ذلؾ قوله تعالى  وسُ  ِّ وكػذلؾ قػراءة  (ٙٚٔ)[  ٕٓيَّ

 .(ٚٚٔ)فإذا كاف الماضي ُسيَّرت كاف المضارع ُتَسيَُّر  أبي بف كعب   َويـو ُسيََّرِت الِجَباؿ 
بػػالنوف فأّنػه جعػػؿ الفعػػؿ مػػف إخبػػار اهلل تعػػالى عػػف  أّمػا حجػػة مػػف قرأهػػا   ُنَسػػيَّر  

 .(ٛٚٔ) ؿ مفعواًل به لػ   ُنَسيَّر ونصب الجبا ،نفسه
ْيػػر  ِِ سػػار( ورفػػػع )فقػػد جعػػؿ الفعػػػؿ مخففػػا مػػف    أّمػػا قػػراءة ابػػف محيصػػػف   َتِس

[  ٓٔ] الطػور /  ودليؿ قراءته قوله تعالى :   وَتِسػيُر الِجَبػاؿ َسػْيرًا  ،الجباؿ عمى الفاعمية
(ٜٔٚ). 

فهػػػػي مثػػػؿ قػػػػراءة  ،ؿورفػػػػع الجبػػػا ،بيػػػػاء مضػػػمومة   أّمػػػا قػػػراءة الحسػػػػف   ُيَسػػػيَّر 
، وجػػػػاءت قػػػػراءة أبػػػػي بػػػػف كعػػػػب حجػػػػة لمػػػػف أنػػػػث الجبػػػػاؿ وجعػػػػؿ المضػػػػارع (ٓٛٔ) (ُتَسػػػػيَّرُ )

 .(ٔٛٔ) (ُتَسيَّرُ ) ،مف)ُسيََّرت(
 

 [ ٔٚ﴿ ِلُتْغِرَق أْهَمَها﴾ ] الكهف / 
بيػػػاء وراء  فقػػػرأ حمػػػزة والكسػػػا ي وخمػػػؼ   ِلَيْغػػػَرؽ  اختمفػػػوا فػػػي   ِلُتْغػػػِرَؽ أْهَمَهػػػا  
 ،(ٕٛٔ)بضػـ التػاء وكسػر الػراء مخففػة مػع سػكوف الغػيف  قػرأ البػاقوف   ِلُتْغػِرؽ و  ،مفتوحتيف

 .(ٖٛٔ)بضـ التاء وكسر الراء المشددة لمتكثير ويمػ منه فتن الغيف    وقرأ الحسف   ِلُتَغرَّؽ
عمػػى أّنػػه  ورفػػع   أهمهػػا  ،فالحجػػة لمػػف قرأهػػا بفػػتن اليػػاء وفػػتن الػػراء فعمػػى الغيػػب 

فػػػرفعهـ بالحػػػديث  ،رقػػػت السػػفينة لترسػػػو فػػػي البحػػػر فيغػػرؽ فيػػػه أهمهػػػافاعػػؿ كأّنػػػه قػػػاؿ : أخ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٕٕٔ 

ـْ ويؤيػػد ذلػػؾ قولػػه تعػػالى    ،، وقيػػؿ إّف الػػالـ هنػػا الـ العاقبػػة أو المػػ ؿ(ٗٛٔ)عػػنهـ ِلَيُكػػوَف َلهُػػ
 .(٘ٛٔ)[ لمتناسب في المعنى  ٛ] القصص/   َعُدّوًا َوَحَزناً 

ع سػكوف الغػيف فعمػى الخطػاب بضـ التاء وكسر الػراء مػ وحجة مف قرأ   ِلُتْغِرؽ 
بػػأف قػػاؿ لػػه  (فػػأف موسػػى خاطػػب الخضػػر )عميهمػػا السػػالـ ،ونصػػب أهمهػػا عمػػى المفعوليػػة

   ويؤيػػد هػػذا مػػا تقػػدـ مػػف قولػػه تعػػالى   أخرْقَتهػػا .(ٙٛٔ)أخرقػػت السػػفينة كػػي تغػػرؽ أهمهػػا 
 (ٚٛٔ)   ِإْمػراً  َلَقػْد ِجْ ػَت َشػْي اً فجعموا الفعؿ الثاني مثؿ األوؿ وما تأخر مػف قولػه تعػالى :   

 .[ ٔٚ] الكهؼ/ 
غيػػر أّف أبػػا عمػػي النحػػوي  ،ال فػػرؽ بينهمػػا (ٛٛٔ)وذكػػر النحػػاس أّف المعنػػى واحػػد  

أولى ليكوف الفعؿ مسندًا الى المخاطػب كمػا كػاف    استحسف قراءة السبعة قا اًل:   ِلُتْغِرؽ
وهػػذا يجػػيء وكػػذلؾ المعطػػوؼ    المعطػػوؼ عميػػه أال تػػرن أّف المعطػػوؼ عميػػه   أخرقتهػػا

 وما بعد  أيضا كػذلؾ وهػو قولػه :   لقػد ج ػت  ،عمى معنى الياء، ألّنه إذا أغرقتهـ غرقوا
 .(ٜٛٔ)فهو أيضًا خطاب

بضػـ التػاء وكسػر الػراء المشػددة فعمػى التكثيػر ونصػب    وحجة مف قػرأ   ِلُتَغػرَّؽ
 .(ٜٓٔ)عمى المفعولية      أهمها
 ولػـ يقػؿ أحػد مػنهـ   ِلُتَغػرؽ  اءة قػا اًل :غير أّف َأبػا عمػي النحػوي أنكػر هػذ  القػر  

( ٜٔٔ)[ ولقوله :   وَأْغَرْقَنػا آؿ ِفْرَعػْوَف  ٚٚ] االنبياء /    وذلؾ لقوله   فأْغَرْقَتهـُ أْجَمِعيفَ 

متُػهُ  (َفعَّؿ)وقد يدخؿ )[ ثـ أضاؼ قا اًل ٓ٘]البقرة/ وأغرمتُػُه إال أف  ،في هذا النحو نحو: َغرَّ
 .(ٕٜٔ) (أولى الذي جاء به التنزيؿ

 
 [ ٛٛ] الكهف /  ﴾َفَمُه َجَزاء اْلُحْسَنى﴿ 

فقػد قػرأ ابػف كثيػر ونػافع وعاصػـ فػي روايػة أبػي   َفَمُه َجػَزاء اْلُحْسػَنى اختمفوا في  
 ،مضػػافًا إلػػى الحسػػنى برفػػع   جػػزاء   َفَمػػُه َجػػَزاء اْلُحْسػػَنىبكػػر وأبػػو عمػػرو وابػػف عػػامر   

وقرأ عبػد  (ٖٜٔ)بالنصب والتنويف  اْلُحْسَنى َجَزاءً  وقرأ حمزة والكسا ي وحفص عف عاصـ  
وقػػرأ ابػػف عبػػاس ومسػػروؽ َجزاَء  ،والتنػػويف عبػػالرف   اهلل بػػف أبػػي اسػػحاؽ   جػػزاُء الحسػػنى

 .(ٜٗٔ)بالنصب بغير تنويف    الُحْسَنى



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٕٖٔ 

فالحجػػػة لمػػػف قػػػرأ   َجػػػَزاُء الُحْسػػػَنى  بػػػالرفع واالضػػػافة فعمػػػى االبتػػػداء والحسػػػنى  
واحػػػت  ابػػػف  (ٜ٘ٔ)المقػػػدـ وتقػػػدير الكػػػالـ : فجػػػزاء الحسػػػنى لػػػه  (لػػػه)والخبػػػر  ،مضػػػافا إليهػػػا

ػػْعِؼ ِبَمػػا َعِممُػػوا خالويػػه بقولػػه تعػػالى   ـْ َجػػَزاء الضّْ [ وَفّسػػر الحسػػنى هنػػا  ٖٚ] سػػبأ /    َلهُػػ
 .(ٜٙٔ)بالحسنات 
يحػػػذؼ التنػػػويف )ويؤيػػػد هػػػذا النحػػػاس ثػػػـ يػػػذكر تقػػػديرا ثانيػػػا لهػػػذ  القػػػراءة وذلػػػؾ بػػػأف 

فػػػػي موضػػػػع رفػػػػع عمػػػػى البػػػػدؿ عنػػػػد البصػػػػرييف    ويكػػػػوف   الُحْسػػػػَنى ،ء السػػػػاكنيفاللتقػػػػا
 .(ٜٚٔ) (والترجمة عند الكوفييف

قػػد تكػػوف الحسػػنى حسػػناته فهػػو جزاؤهػػا )أّمػػا الفػػراء فإّنػػه يوجػػه قػػراءة الرفػػع قػػا اًل : 
و    ،  كمػػا قػػاؿ :   حػػؽ اليقػػيف ،وتكػػوف الحسػػنى الجنػػة تضػػيؼ الجػػزاء إليهػػا وهػػي هػػو

وأيػد ابػف عطيػة هػذا التوجيػه وذكػر احتمػاال  ،(ٜٛٔ)  و   الػداُر اآلخػرة َخْيػرٌ    القّيمة ِدَيف ُ 
فوعػدهـ بجػزاء األعمػاؿ الصػالحة  ،أعمػالهـ الصػالحة فػي إيمػانهـ (بالُحْسػَنى)ثانيا بأفَّ يراد 

(ٜٜٔ). 
بالنصػب والتنػويف فعمػى نصػب الجػزاء عمػى    وحجة مف قرأ   َفَمُه َجَزاًء الُحْسَنى

 .(ٕٓٓ) (له)مبتدأ خبر     و   الُحْسَنى ،مصدر في موضع الحاؿال
عمػى المصػدر فػي    وقيؿ إّف وجه القػراءة أحػد أمػريف : إّمػا َأنَّػُه نصػب   الجػزاء

ـْ الجَنة َمْجِزيػوَف ِبَهػا َجػَزاءً  ّمػا َأْف يكػوف الجػزاء منصػوبًا عمػى  ،  موضع الحاؿ أي   َفَمُه وا 
ألف التمييػز يقػبن تقديمػػه عمػى عاممػه كقولػه: " تفقػػأ  ،القػوؿ واستضػعؼ النحػاة هػػذا ،التمييػز

ويقػبن لػػه  ،ولػه دفّّ خػػالِّ  ،ومػػا فػي السػػماءِ  موضػُع راحػٍة سػػحاباً  ،وتصػػبب عرقػاً  ،زيػٌد شػحماً 
 .(ٕٔٓ)خالّّ دّف " فأمَّا عرقًا َتصّبَب فما أجاَزُ  مف النحوييف إاّل المازني 

أقػػػػواؿ : األوؿ قػػػػوؿ الفػػػػراء إّف جػػػػزاًء وذكػػػػر النحػػػػاس أّف فػػػػي هػػػػذ  القػػػػراءة ثالثػػػػة 
والثالػػث قػػوؿ الزجػػاج هػػو مصػػدر  ،والقػػوؿ الثػػاني أف يكػػوف مصػػدراً  ،منصػػوب عمػػى التمييػػز

 .  (ٕٕٓ)في موضع الحاؿ أي مجزيًا بها جزاًء 
وقػػاؿ أبػػو عمػػي النحػػوي إّف َأبػػا الحسػػف قػػاؿ : وهػػذا ال تكػػاد العػػرب تػػتكمـ بػػه مقػػدمًا 

 .(ٕٗٓ)جاج اف كمتا القراءتيف قد قرئ بهما جميعًا . وذكر الز (ٖٕٓ)إأل في الشعر



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٕٔٗ 

بػػالرفع والتنػػويف فعمػػى    أّمػػا قػػراءة عبػػد اهلل بػػف أبػػي اسػػحاؽ   فمػػه جػػزاُء الحسػػنى 
 .(ٕ٘ٓ)والحسنى بدؿ مف الجزاء    االبتداء والخبر شبه الجممة   له

  الحسػػنىبالنصػػب بغيػر تنػويف فعمػػى اضػافة     أّمػا قػراءة   فمػػه جػزاَء الحسػنى 
 .(ٕٙٓ)الجزاء جزاء الحسنى    وحذؼ المبتدأ لداللة المعنى عميه أي   فمه

وأنكػػػر  (ٕٚٓ)السػػػاكنيف  ءَوخػػػرَّج أبػػػو حػػػاتـ هػػػذ  القػػػراءة عمػػػى حػػػذؼ التنػػػويف اللتقػػػا 
النحػػاس عميػػه ذلػػؾ قػػػا اًل : وهػػذا عنػػد غيػػػر  خطػػأ إلنػػه لػػيس موضػػػع حػػذؼ تنػػويف اللتقػػػاء 

 .(ٕٛٓ)جزاء الحسنى  فيكوف تقدير  : فمه الثواب ،الساكنيف
 

ْفِرْغ َعَمْيهِ  ﴿ ََ  [ ٜٙ] الكهف /  ﴾َءاُتوِني ُأ
  آتػػوني  فقػػرأ ابػػف كثيػػر ونػػافع وابػػف عػػامر والكسػػا ي   َءاتُػػوِني   اختمفػػوا فػػي 

   .(ٜٕٓ)قصرًا   َءاُتوِني   وقرأ عاصـ في رواية أبي بكر وحمزة  ،ممدوداً 
واألصػػؿ  (ٕٓٔ)بمعنػى : َأعطػوني ممػدودًا أّنػه جعمهػػا   آتػػوني   والحجػة لمػف قػرأ  

فاستثقموا الضمة عمػى اليػاء فحػذفوها فػالتقى سػاكناف الػواو واليػاء فحػذفوا اليػاء   أْيتُُيْوني   
 .(ٕٔٔ)اللتقاء الساكنيف 

جعمػػػػه مػػػػف  ،(ٕٕٔ) (جي ػػػػوني)بالقصػػػػر فإّنػػػػه أراد   أ تػػػػوني   أَمػػػػا حجػػػػة مػػػػف قػػػػرأ  
  أ تػػػونني   [ فمعنػػػى  ٜ٘] الكهػػػؼ/   ِبقُػػػوَّةٍ َفػػػَأِعيُنوِني  االتيػػػاف وهػػػو أشػػػبه قولػػػه تعػػػالى 

 .(ٖٕٔ)جي وني بما هو معونة 
والمفػػظ عمػػى ايصػػاؿ  ،ووّجػػه أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذ  القػػراءة عمػػى معنػػى جي ػػوني بػػه 

كػػذلؾ إاّل أّنػػه   أ تػػوني ُزَبػػَر الَحِديػػِد   كمػػا كػػاف قولػػه  ،الفعػػؿ إلػػى المفعػػوؿ الثػػاني بػػالحرؼ
إال أّف تقػػػدير   أ تػػوني اْفِرْغػػػه َعِميػػِه قطػػرا   ؿ األوؿ لكػػاف ولػػػو أعمػػ ،أعمػػؿ الفعػػؿ الثػػاني

أ تػػوني ُزَبػػر   بػػال حػػرؼ كمػػا كػػاف كػػذلؾ فػػي قولػػه  ،الفعػػؿ أف يصػػؿ الػػى المفعػػوؿ الثػػاني
 .(ٕٗٔ) الَحِديدِ 

 
 [ ٖٜ] الكهف /    ال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوالً   



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٕٔ٘ 

بضػػػـ اليػػػاء    مػػػؼ   ُيْفِقهُػػػوفَ فقػػػرأ حمػػػزة والكسػػػا ي وخ   اختمفػػػوا فػػػي   َيْفَقهُػػػوفَ 
بفػتن اليػاء    وقرأ ابف كثير ونافع وأبػو عمػرو وعاصػـ وابػف عػامر  َيْفَقهُػوف ،وكسر القاؼ
 .(ٕ٘ٔ)وفتن القاؼ 

بضػـ اليػاء أّنػه اشػتقه مػف أْفَقػه ُيْفِقػُه يريػد بػه أّنهػـ    والحجة لمػف قرأهػا   ُيْفِقهُػوف 
 .(ٕٙٔ)عمى حذؼ المفعوؿ  ال يفهموف السامع كالمهـ وال يبينونه وهو

وَفِقػه فعػؿ يتعػدن  ،بالضػـ مػف َفِقػه   وأضاؼ أبو عمي النحوي قػا اًل :   ُيْفَقهُػوفَ 
إلى مفعػوؿ واحػد عمػى حػد قولػؾ : َفِقهػت السُّػّنَة فػإذا نقمتػه تعػدن إلػى مفعػوليف فحػذؼ أحػد 

[ وحػػذؼ أيضػػًا  ٕ/ ] الكهػػؼ  المفعػػوليف كمػػا حػػذؼ فػػي قولػػه تعػػالى   ِلُيْنػػِذَر بأَسػػًا َشػػِديدًا 
والتقػػدير ال يكػػادوف ُيْفِقهػػوف أحػػدًا قػػواًل  ،[ٓٙ] الشػػعراء /   فػػي قولػػه :   َفػػأْتَبُعوُهـ ُمْشػػِرِقيفَ 

ْف َنِقه لـ ُيْنقه)وقاؿ ابف خالويه:  (ٕٚٔ)  .(ٕٛٔ) (إّف المنافؽ إْف فِقه لـ ُيْفِقه وا 
 ،ْفقُػُه اذا عمػػـ مػا يقػػوؿبفػتن اليػػاء أنػه اشػػتقه مػف َفقُػػه يَ    وحجػة مػػف قػرأ  َ يْفَقهػػوف

والمعنػػى ال يفقهػػوف كالمهػػـ غيػػرهـ لغرابػػة لغػػتهـ وجهمهػػـ  ،(ٜٕٔ)ومنػػه ُأِخػػَذ الفقػػه فػػي الػػديف 
 .(ٕٕٓ)بمساف مف يخاطبهـ وقمة فطنتهـ 

أي ال  (ٕٕٔ)عمػى القػراءتيف يكػوف المعنػى ال َيفقهُػوف وال ُيفِقهُػوف()قاؿ النحػاس إّنػه 
 .ألّنهـ ال يعرفوف غير لغة أنفسهـ ،رهـيفهموف عف غيرهـ وال يفهموف غي

ألّنػؾ ِإذا ضػممت اليػاء  ،وذكر ابف خالويه نقاًل عف ابف مجاهد أّف االختيػار الفػتن
 .(ٕٕٕ) (ال ُيْفِقهوف أحدًا قوالً )فقد حذفت مفعواًل والتقدير : 

 
 املبحث الرابع

 التىجيه الداليل
ْرَفقاً     [ ٙٔ] الكهف /   مِّْن َأْمِرُكم مِّ

ْرَفقاً مؼ القّراء في قراءة  اخت فقرأ نافع وابف عامر وأبو جعفػر وأبػو بكػر وأبػو  ،  مّْ
وقػػرأ ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وعاصػػـ  ،بفػػتن المػػيـ وكسػػر الفػػاء  َمرِفقػػا   عمػػرو واألعشػػى

   .(ٖٕٕ)بكسر الميـ وفتن الفاء   وحمزة والكسا ي والحسف   ِمرَفقا



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٕٔٙ 

أفَّ الػػذيف فتحػػوا المػػيـ وكسػػروا الفػػاء أرادوا أف )فكػػ وقػػد عمػػؿ الفػػراء القػػرآتيف قػػا اًل : 
مػػف اإلنسػػاف وأكثػػر العػػرب عمػػى كسػػر المػػيـ مػػف  والِمْرَفػػؽ ،يفرقػػوا بػػيف الَمْرِفػػؽ مػػف األمػػر

   .(ٕٕٗ)(والعرب أيضًا تفتن الميـ مف مرفؽ اإلنساف لغتاف فيهما ،األمر ومف اإلنساف
ز يقولػػوف َمرِفقػػا بفػػتن المػػيـ أهػػؿ الحجػػا)ونقػػؿ أبػػو حيػػاف قػػواًل عػػف الفػػراء جػػاء فيػػه  

وكسػػػػر الفػػػػاء فيمػػػػا ارتفقػػػػت بػػػػه ويكسػػػػروف مرفػػػػؽ اليػػػػد والعػػػػرب قػػػػد يكسػػػػروف المػػػػيـ منهمػػػػا 
 .  (ٕٕ٘)(جميعاً 

مف الجارحة إالَّ بفػتن المػيـ وكسػر الفػاء وخالفػه  (المرفؽ)وأنكر الكسا ي أف يكوف 
وذكػػر أبػػو  (ٕٕٙ)(غتػػافالَمرفػػؽ بفػتن المػػيـ الموضػػع كالَمسػػجد وهمػا بعػػد ل)أبػو حػػاتـ، وقػػاؿ : 

وعّقػػب أبػػو عمػػي النحػػوي عمػػى هػػذا قػػا اًل :  (ٕٕٚ)مصػػدر جػػاء عمػػى َمفِعػػؿ  (َمرفقػػاً )زيػػد أفَّ 
 ٘٘]آؿ عمػراف :    ِإَلػيَّ َمػْرِجُعُكـْ لكنػه كقولػه :    وكاف القياس الفتن ألنه لػيس مػف َيْرفػؽُ 

   .(ٜٕٕ)فجاء شاذًا  (ٕٕٛ)[  ٕٕٕ] البقرة /    َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيضِ [ و  
 ،ونقؿ الزجاج عف قطػرب وغيػر  مػف أهػؿ المغػة : المغتػاف جميعػًا فػي َمْرَفػؽ األمػر 

   .(ٖٕٓ)سر الميـ هو أكثر في المغة وأجودوقالوا جميعًا الِمْرفؽ لميد بك ،وِمْرَفؽ اليد
وأفَّ فيػه ثػالث لغػات  (ٖٕٔ)وذكر أبو الحسف األخفش : أنهمػا لغتػاف ال فػرؽ بينهمػا 

 ،ِمْرَفػػؽ َجَعمػػُه ممػػا ينتقػػؿ ويعمػػؿ بػػه مثػػؿ ِمقطػػعَ )فمػػف قػػاؿ :  ،ِمرفػػؽ و َمْرِفػػؽ وَمْرَفػػؽ ،دةجيػػ
ومػػف قػػاؿ : َمْرَفػػٌؽ  ،ومػػف قػػاؿ : َمْرِفػػؽ جعمػػه كمسػػجد ؛ ألّنػػه مػػف َرَفػػؽ َيْرفُػػؽ كَسػػَجَد َيسػػُجد

 .(ٕٖٕ)(جعمه بمعنى الرفؽ
 

 [ ٔ٘/ ] الكهف  َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمِّيَن َعُضداً   
 ،بفػػتن التػػػاء لمخطػػػاب     كنػػػتَ  فقرأهػػا أبػػػو جعفػػر   اختمفػػوا فػػػي قػػراءة   كنػػػتُ 

  .(ٕٖٕ)بضـ التاء لممتكمـ    وقرأها الجمهور  ُكْنتُ 
 (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ)والحجػػة فػػي قػػراءة مػػف فػػتن التػػاء أف فيهػػا خطابػػًا لمرسػػوؿ  

إبميس وذريتػه ومػا ينبغػي لػه أف ليعمـ أمته أّنه لـ يزؿ محفوظًا مػف أوؿ نشػأته ولػـ يعتضػد بػ
   .(ٖٕٗ)يعتضد بهـ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٕٔٚ 

 ،فهػػي إخبػػار مػػف اهلل تعػػالى عػػف نفسػػه وذاتػػه المقدسػػة (ُكْنػػتُ )أّمػػا قػػراءة مػػف قػػرأ 
شارة إلى غنا  تعالى عف خمقه ونفي مشاركتهـ في األُلوهية   .(ٖٕ٘)وا 

وضػػػـ التػػػاء هػػػي القػػػراءة )ورجػػػن الزجػػػاج الرفػػػع وعػػػّد  األبمػػػح فػػػي المعنػػػى قػػػا ال : 
 .(ٖٕٙ)عميها المعنى( و 

 
 [ ٔ٘] الكهف/    َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضمِّيَن َعُضداً   

 ،بفػتن العػيف وضػـ الضػاد فقػرأ الجمهػور   َعُضػدًا    اختمؼ القراء في  َعُضداً 
بكسػػػر العػػػيف    وقػػرأ الضػػػحاؾ  ِعَضػػداً  ،بضػػػمهما   وقػػرأ أبػػػو عمػػرو والحسػػػف   ُعُضػػداً 

بضػػـ العػػيف وسػػكوف الضػػاد وقػػرأ عيسػػى بػػف عمػػر    ُعْضػػداً  وقػػرأ عكرمػػة   ،وفػػتن الضػػاد
   .(ٖٕٚ)بفتن العيف والضاد     َعَضدا

ويسػتعمؿ كثيػرًا فػي  ،(ٖٕٛ)الَعُضُد أصمه العضػو الػذي هػو مػف المرفػؽ إلػى الكتػؼ 
وذلؾ أف الَعُضَد هو قواـ اليػد وهػو الػذي يتقػون بػه اإلنسػاف ومنػه قولػه تعػالى  ،معنى العوف

ويقػػػػػاؿ :  ،[ أي سػػػػػنعينؾ ونقويػػػػػؾ بػػػػػه ٖ٘] القصػػػػػص :    َعُضػػػػػَدَؾ ِبَأِخيػػػػػؾَ  َسَنُشػػػػػدُّ :   
وخػػصَّ المضػػميف بالػػذكر  ،إذا اسػػتعنت بػػه وذكػػر العضػػد عمػػى جهػػة المثػػؿ ،أعضػػدت بفػػالف

والمعنػػى مػػا اسػػتعنت عمػػى خمػػؽ السػػموات واألرض بهػػـ وال شػػاورتهـ  ،لزيػػادة الػػذـ والتػػوبيب
لغػػػات ثمػػػاف أفصػػػحها  (َعُضػػػد)وفػػػي  .(ٜٖٕ)وانػػػًا ومػػػا كنػػػت متخػػػذًا الشػػػيطاف أو الكػػػافريف أع

 (ٕٓٗ)فضػاًل عمػا ذكػر آنفػًا وقػرئ بهػا  –أما بقيػة المغػات  ،)َعُضد( بفتن العيف وضـ الضاد
بفػػتن  (َعِضػػد)وبقيػػة هػػذ  المغػػات هػػي  .ولػػـ نجػػدها فػػي كتػػب القػػراءات (ٕٔٗ)فمػػـ يقػػرأ بهػػا  –

الضػاد عمػى  كسػر العػيف وسػكوفب (ِعْضػد)العيف وكسػر الضػاد فقػد حكاهػا هػاروف القػاري، 
 .(ٕٕٗ)بضـ العيف وسكوف الضاد في لغة تميـ  (ُعْضد)و ،لغة مف قاؿ ِفْخذ و ِكْتؼ

 
 [ ٕ٘] الكهف /    َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُشَرَكاِئيَ   
   وقػرأ الجمهػور   يقػوؿ ،بػالنوف   قػرأ حمػزة   نقػوؿ  َوَيْوـَ َيُقوؿُ اختمفوا في   

   .(ٖٕٗ)بالياء 



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٕٔٛ 

أّنػػػه جعمػػه مػػػف إخبػػػار اهلل  ،بنػػوف العظمػػػة (ويػػـو نقػػػوؿ)جػػة فػػػي قػػراءة مػػػف قػػػرأ الح
وحجتػه مػا تقػدـ مػف قولػه تعػالى  .(ٕٗٗ)نقوؿ نحػف لممشػركيف  تعالى عف ذاته المقدسة أي :

لممػػػتكمـ كػػػذلؾ  ([ فكمػػػا أّف )كنػػػتُ  ٔ٘  ]الكهػػػؼ : َوَمػػػا ُكنػػػُت ُمتَِّخػػػَذ اْلُمِضػػػمّْيَف َعُضػػػداً  :  
   .(ٕ٘ٗ)لممتكمـ محموؿ عمى ما تقدـ في المعنى  (نقوؿ)جعؿ الفعؿ 
َوَجَعْمَنػػػا َبْيػػػَنُهـ وقيػػػؿ : إّف الحجػػػة فػػػي هػػػذ  القػػػراءة مػػػا تػػػأخر مػػػف قولػػػه تعػػػالى :    

ْوِبقػاً  َوَيػػْوـَ  وقولػػه تعػػالى   ومػػنهـ مػػف جمػػع بػيف الحجتػػيف قػػا اًل : ،[ٕ٘]الكهػػؼ :  (ٕٙٗ)  مَّ
وحجته مػا تقػدـ ومػا تػأخر فأمػاَّ مػا تقػدـ فقولػه :  ،ف نفسه  أخبر اهلل ع َيُقوُؿ َناُدوا ُشَرَكاِ يَ 

ػػا مػػا تػػأخر  (نقػػوؿ)فكمػػا أّف كنػػت لممػػتكمـ كػػذلؾ    َوَمػػا ُكنػػُت ُمتَِّخػػَذ اْلُمِضػػمّْيَف َعُضػػداً   وأمَّ
ْوِبقاً فقوله :      .(ٕٚٗ)   َوَجَعْمَنا َبْيَنُهـ مَّ
فػالمعنى : اذكػر يػا محمػد يػـو يقػوؿ اهلل عػز  ،ومف قرأ :   يـو يقوؿ  بياء الغيبة 

الػػذيف زعمػػتـ  -األوثػػاف –وهػػو يػػـو القيامػػة : نػػادوا شػػركا ي  ،وجػػؿ لمكفػػار توبيخػػًا وتعجيػػزاً 
تهكمػػًا بهػػـ وتقريعػػًا لهػػـ أضػػافهـ سػػبحانه وتعػػالى إلػػى نفسػػه عمػػى زعمهػػـ  ،(ٕٛٗ)ليشػػفعوا لكػػـ

وهػػػذا  ،ّف الكػػػالـ األوؿ قػػػد انقضػػػىإ)وعمػػػؿ أبػػػو عمػػػي النحػػػوي هػػػذ  القػػػراءة قػػػا اًل :  ،(ٜٕٗ)
وهػذا  (أيػف شػركا ي الػذيف زعمػتـ)أي يػـو يقػوؿ اهلل سػبحانه  (ويػـو يقػوؿ)است ناؼ فالمعنى 

يقػػوي القػػراءة باليػػاء مػػف دوف النػػوف ولػػو كػػاف بػػالنوف لكػػاف أشػػبه بمػػا بعػػد  أف يكػػوف جمعػػًا 
   .(ٕٓ٘) (شركاءنا)فيقوؿ  ،مثمه
 

 [ ٘٘] الكهف /    ُقُبالً َأْو َيْأِتَيُهُم اْلَعَذاُب   
 ،فقػػرأ عاصػػـ وحمػػزة والكسػػا ي وأبػػو جعفػػر وخمػػؼ  ُقُبػػؿ    قُػػُبالً    اختمفػػوا فػػي

  بكسػػر القػػاؼ  بضػػـ القػػاؼ والبػػاء، وقػػرأ بػػاقي السػػبعة ومجاهػػد وعيسػػى بػػف عمػػر   ِقػػَبال
بػف  وقػرأ أبػيّ  ،بضـ القاؼ وسكوف الباء   وقرأ أبو رجاء والحسف ايضًا   ُقْبال ،وفتن الباء

بفػػتن القػػاؼ وبػػاء مكسػػورة بعػػدها يػػاء عمػػى وزف    كعػػب وابػػف غػػزواف عػػف طمحػػة   َقِبػػيال
   .(ٕٔ٘)َفِعيؿ 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٕٜٔ 

 (ُقُبػػؿ)و  ،بضػػمتيف أحػػد أمػػريف : إّمػػا أنػػه جعمػػه جمػػع َقِبيػػؿ   ووجػػه قػػراءة   قُػػُبال 
 ،وألوانػػًا وأصػػنافًا وضػػروبًا مختمفػػة ،مثػػؿ قمػػيص وُقمػػُص والمعنػػى : يجيػػ هـ العػػذاب أنواعػػاً 

 .(ٕٕ٘)وقد اعتمد هذا التفسير كثير مف الموجهيف 
ويؤيػػد هػػذا المنػػزع فػػي هػػذ  القػػراءة مػػا قالػػه بعػػض أهػػؿ المغػػة مػػف أّف : القبيمػػة بنػػو  

[  ٕٜ] اإلسػػراء /    َأْو تَػػْأِتَي ِبالّمػػِه َواْلَميِ َكػػِة َقِبػػيالً  واسػػتدؿ بقولػػه   ،أب والقبيػػؿ الجماعػػة
 ويقوؿ الشاعر : 

يان أدَّل غالب   أّن قبيمةَ جوانح قد أيقنَّ   (ٖٕ٘)إذا ما التقى الحَّ
 

ّمػػا أْف يكػػوف  كمػػا حكاهػػا أبػػو زيػػد بمعنػػى : المقابمػػة فتكػػوف  (ِقػػَبال)بمعنػػى  (قُػػُبال)واِ 
   .(ٕٗ٘)القراءتاف بمعنى واحد واف اختمؼ المفظ 

أي ممػػا  ،مػػف ُقُبػؿ وجػػوههـ)وقػاؿ الزجػػاج إنَّػػه مػف قػػرأ   ُقُبػػؿ   بضػمتيف فقػػد أراد 
[ أي مػػف ٕٙ] يوسػػؼ :    ِإف َكػػاَف َقِميُصػػُه قُػػدَّ ِمػػف ُقُبػػؿٍ ابمهـ عمػػى حػػد قولػػه تعػػالى :   يقػػ

   .(ٕ٘٘) (قبؿ وجهه
قالػػه  (ٕٙ٘)أمػػاَّ مػػف قػػرأ   ِقػػَبال   بكسػػر القػػاؼ وفػػتن البػػاء فإنَّػػُه أراد عيانػػًا ومقابمػػة 

   .(ٕٚ٘)ابف عباس
ال أكممػؾ إلػى عشػر مػف ذي است ناؼ كما يقػاؿ :  (ِقَبال)وقاؿ النحاس إّف المعنى 

وقيػػؿ هػػو بمعنػػى فجػػأة أي يػػأتيهـ العػػذاب  ،هػػو السػػيؼ يػػـو بػػدر (ِقػػَبال)وقيػػؿ إف  (ٕٛ٘)ِقَبػػٍؿ 
   .(ٜٕ٘)فجأة 

أّمػػػا قػػػراءة أبػػػي رجػػػاء والحسػػػف   قُػػػْبال  بضػػػـ القػػػاؼ وسػػػكوف البػػػاء فهػػػو تخفيػػػؼ  
   .(ٕٓٙ)بضمتيف وهو لغة لبني تميـ  (ُقُبؿ)

َقػػَبال عمػػى  (ُقُبػػؿ)تحتػػيف فقػػد ذكػػر ابػػف قتيبػػة أنَّػػه يجػػوز فػػي   َقػػَبال  بف أّمػػا مػػف قػػرأ 
غيػػػػر أّننػػػػا لػػػػـ نجػػػػدها فػػػػي كتػػػػب  (ٕٔٙ)معنػػػػى يػػػػأتيهـ العػػػػذاب مسػػػػتقباًل وحكػػػػا  الزمخشػػػػري 

 .القراءات
وبقػػي وجػػه آخػػر قػػرأ بػػه ُأبػػيَّ بػػف كعػػب وابػػف غػػزواف عػػف طمحػػة   َقِبػػيال   بفػػتن  

 (ٕٕٙ)هػذا ممػا لػـ نجػد  فػي كتػب القػراءاتو (َفِعيػؿ)القاؼ وباء مكسورة بعػدها يػاء عمػى وزف 
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وقُػػػُبال وَقَبمّيػػػا  عنػػػدما يقػػػاؿ : لقيػػػت فالنػػػا ِقػػػَباًل ومقابمػػػة وَقػػػَبال (ُقُبػػػؿ)وّعػػػد  أبػػػو زيػػػد لغػػػة فػػػي 
   .(ٖٕٙ)والمعنى المواجهة وكمه واحد واختمؼ فيه المفظ واتفؽ المعنى ،وقبيال

 
 [ ٗٚ] الكهف    َأَقَتْمَت َنْفسًا َزِكيَّةً   

فقرأهػػا نػػافع وابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر   َزِكيَّػػةً مػػؼ القػػراء فػػي قػػراءة   اخت
بػػألؼ بعػػد الػػزاي وتخفيػػؼ اليػػاء ووافقهػػـ ابػػف محيصػػف  ورويػػس بػػألؼ بعػػد الػػزاي   زاكيػػة 

  .(ٕٗٙ)واليزيدي وقرأ الباقوف بتشديد الياء مف غير ألؼ 
 (وقيػػؿ : إفَّ )زكّيػػة (ٕ٘ٙ)ابػػت فالحجػػة لمػػف قػػرأ  زكّيػػة   أنَّػػه أراد أّنهػػا أذنبػػت ثػػـ ت 

   .(ٕٙٙ)لممبالغة  (َفِعيمة)إلى  (فاعؿ)أخرجها مف 
أي بمعنػى أّنهػا طػاهرة  (زكػا)أّما مف قرأها   زاكية   فإّنهػا اسػـ فاعػؿ مػف الفعػؿ  

ّمػا ألنهػا صػغيرة لػـ تبمػح  ،مف الذنوب ونعتها بهذا النعػت إّمػا ألّنػه لػـ يرهػا قػد أذنبػت قبػؿ وا 
وقػػػاؿ  (ٕٚٙ)وقػػػد اعتمػػػد هػػػذا التفسػػػير كثيػػػر مػػػف المػػػوجهيف  –ثػػػـ والػػػذنب أي اإل –الحنػػػث 

   .(ٕٛٙ) (البري ة)بمعنى  (الحسف إف )زاكية
الزاكيػػة والزكيػػة واحػػدة وهػػي الػػنفس التػػي لػػـ )وذهػػب أبػػو منصػػور األزهػػري إلػػى أفَّ  

   .(ٜٕٙ) (تجِف ذنبا ومثمه القاسية والَقِسية
واسػتدؿ فريػؽ لهػذا  (ٕٓٚ)(زاكيػة)الوصؼ والمدح مػف  إاّل أّف ثعمبًا قاؿ : الزكية أبمح في

هنػا  (زاكيػة)[في حيف رأن أبو عمرو أفَّ ٜٔ]مريـ /  (ٕٔٚ)   ًِ  ُغاَلمًا َزِكّيابقوله تعالى   
 .(ٕٕٚ)عميػػه السػػالـ( طفػػاًل )الف الزاكيػػة التػػي ال ذنػػب لهػػا وكػػاف الػػذي قتمػػه الخضػػر )أولػػى 

 .(ٖٕٚ) (وكمتا القراءتيف حسنة) : واستحسف ابف خالويه كمتا القراءتيف قا الً 
 

 [ ٚٚ] الكهف /   اَلتََّخْذَت َعَمْيِه َأْجراً   
  وأبػو عمػرو ويعقػوب  َلتَِّخػْذتَ  فػابف كثيػر   اَلتََّخػْذتَ اختمؼ الّقراء فػي قػراءة    

دغامهػػا بتػػاء مفتوحػػة مخففػػة وخػػاء مكسػػورة بػػال ألػػؼ ظهػػار الػػذاؿ وا  وافقهػػـ ابػػف  ،وصػػؿ وا 
وقػػػرأ نػػػافع وعاصػػػـ وابػػػف عػػػامر وحمػػػزة والكسػػػا ي    ،وقتػػػادة والحسػػػف محيصػػػف واليزيػػػدي
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وفتن الخػاء وكمهػـ أدغػـ إالَّ عاصػمًا لػـ يػدغـ  الّتَخْذَت   بألؼ الوصؿ وتشديد التاء بعدها
(ٕٚٗ).   

والحجػػة لمػػف قػػرأ   لَتِخػػْذت   أّنػػه جعمػػه َفِعػػؿ َيْفَعػػؿ مثػػؿ َشػػِرب َيْشػػَرَب َتِخػػذ َيْتَخػػذ 
 كما قاؿ 

ق ْت رجمي ِإلى جنب َغْرزهاوقد َتِخذَ   (ٕ٘ٚ)نسيفًا كأفحوص القطاة الُمطرِّ
 

 (اتخػػػذت)فهػػػو بمعنػػػى  ووجػػػه الزجػػػاج هػػػذ  القػػػراءة قػػػا اًل : مػػػف قػػػرأ   لتخػػػذت  
   .(ٕٙٚ)أَخْذت  َتِخْذت وأصؿ

ػػا إظهػػار الػػذاؿ لمػػف قػػرأ فإنَّػػه أتػػى بػػالكالـ عمػػى أصػػمه مبنيػػا غيػػر    لَتِخػػْذت  أمَّ
و عمي النحوي ترؾ عاصـ اإلدغاـ قا اًل : إفَّ لكؿ حرؼ مػف الػذاؿ وقد عمؿ أب (ٕٚٚ)مدغـ 

فمػػـ يػػدغـ الخػػتالؼ الحيػػزيف  ،فالػػذاؿ مػػف حيػػز الظػػاء والثػػاء ،والتػػاء حيػػزًا غيػػر حيػػز اآلخػػر
 (لَتِخػػْذت)ووجػػه إدغػػاـ الػػذاؿ فػػي التػػاء فػػي  ،(ٕٛٚ)واخػػتالؼ الحػػرفيف فػػي الجهػػر والهمػػس 
ْف كانػػت الػػذاؿ مجهػػور  غيػػر أّف مػػا بينهمػػا مػػف الجهػػر  ،ة والتػػاء مهموسػػةلتقػػارب الحػػروؼ وا 

 .  (ٜٕٚ)والهمس ال يمنع مف اإلدغاـ
ػػا الحجػػة لمػػف قػػرأ   الّتخػػَذت  َيْفَتِعػػؿ مػػأخوذ مػػف أخػػذ  فإّنػػه جعمػػه مػػف اْفَتَعػػؿ) َأمَّ

؛ ألفَّ همػػزة الوصػػؿ تصػػير يػػاء النكسػػار مػػا قبمهػػا ثػػـ تقمػػب تػػاء  (ايتخػػذت)وأصػػمه  ،يأخػػذ
   .(ٕٓٛ) (تصيراف تاء شديدةوتدغـ في تاء افتعمت ف

ػا أف تكػوف التػاء األولػى  (الّتخػذت)وقاؿ ابف زنجمة إفَّ وجه قػراءة  أحػد أمػريف : إمَّ
مػا أف يكػوف  ،َيْتخػذَ  َتِخػذَ  واألصػػؿ (اْفَتَعػؿ)أصػمية والثانيػة زا ػدة فػي صػيغة  مػػأخوذ  (اتََّخػذ)وا 

ير اْ تَخػذ يأتخػذ ا ِتخػاذا ثػـ فػإذا بنػي منػه اْفتَعػؿ يصػ ،مف اخذ يأخػذ والهمػزة تمثػؿ فػاء الفعػؿ
فاجتمع همزتاف فقمبت الثانية ياًء النكسػار مػا قبمهػا  (ا ْأتخذ)أبدلوا مكاف الهمزة تاء فيصير 

ثػـ أبػدلوا اليػاء تػاء وادغموهػا فػي التػاء التػي بعػدها فقػالوا: اّتخػذ يتَّخػذ فهػو  (ايتخػذ)فصارت 
   .(ٕٔٛ)متَّخذ 

تبػع واتّبػع وتقػي )مػف األخػذ مثػؿ قولػؾ :  ،حدوذكر القرطبي أنَّهما لغتاف بمعنى وا
 .(ٕٕٛ) (واتقى
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 [ ٘ٛ] الكهف    َفَأْتَبَع َسَبباً   

بتشػديد    فقرأ ابف كثير ونافع وأبو عمرو  فػاتّبع سػببا  َفَأْتَبَع َسَبباً اختمفوا في   
بػػالتخفيؼ  وقػرأ عاصػـ وابػف عػامر وحمػزة والكسػا ي وخمػؼ   فػأْتبع سػببا  ،التػاء موصػولة

 .  (ٖٕٛ)قطع الهمزة و 
واتبػع موصػولة إذا سػار  ،وحجة مف قرأها بالتخفيؼ وقطع الهمزة أّنها بمعنى لحؽ

بقطػػع األلػػؼ هػػي عبػػارة عػػف الُمِجػػدَّ  (إفَّ )أْتبػػع قػػاؿ يػػونس بػػف حبيػػب وأبػػو زيػػد ،ولػػـ يمحقػػه
   .(ٕٗٛ)إّنما يتضمف معنى االقتفاء مف دوف هذ  القرا ف (اتَّبع)المسرع الحثيث الطمب و 
؛ ألفَّ اتَّبعت الرجؿ إذا كاف يسػير وأنػت  (أحسف مف )اتّبع (أْتبع))وذكر الفراء أّف 

ذا قمت اتبعته بقطع األلؼ فكأنؾ قفوته    .(ٕ٘ٛ)(تسير وراء  وا 
وأتبُعػػُه  ،تَبَعػػُه واتََّبَعػػه إذا سػػار ولػػـ يمحقػػه)وحكػػى األصػػمعي وأبػػو عبيػػد أّنػػه يقػػاؿ : 

[إالَّ أفَّ النحػاس  ٓٙ] الشػعراء/   ثمه   َفَأْتَبُعوُهـ ُمْشػِرِقيفَ وم (ٕٙٛ)قاؿ أبو عبيد  ،إذا لحقته
ْف كػػاف األصػػمعي قػػد  لػػـ يػػرتض هػػذا التفريػػؽ ورّد  عمػػى أبػػي عبيػػد قػػا اًل: )وهػػذا التفريػػؽ وا 

لػػيس فػي الحػػديث    َفػػَأْتَبُعوُهـ مُّْشػِرِقيفَ وقولػػه عػز وجػؿ    ،حكػا  ال يقبػؿ إال بعمَّػػة أو دليػؿ
نّ  أّنػػه لحقػػوهـ وأصػػحابه مػػف البحػػر  (مػػا الحػػديث لمػػا خػػرج موسػػى )صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـوا 

تَِبػػَع وأْتبػػَع واتَّبػػع لغػػات  والحػػؽ فػػي هػػذا أفّ  ،وحصػػؿ فرعػػوف وأصػػحابه انطبػػؽ عمػػيهـ البحػػر
   .(ٕٚٛ) (وهي بمعنى السير فقد يجوز أف يكوف معه لحاؽ وأف ال يكوف ،بمعنى واحد

فالحجػة لمػف قرأهػا بػألؼ الوصػؿ : أّف ) ال :أّما ابف خالويه فقػد وجػه القػراءتيف قػا 
فأدغمػػت التػػاء فػػي التػػاء والحجػػة لمػػف قرأهػػا بػػألؼ القطػػع أّنػػه  (اْتتََبػػعَ )وأصػػمه  (وزنػػه )اْفَتَعػػؿ

وقاؿ بعض المغوييف معنى اتَّبعه بألؼ الوصؿ سرت فػي  ،أْتَبَع ُيْتِبعُ  ،جعمها مف أْفَعؿ ُيْفِعؿُ 
   َفَأْتَبَعػػُه ِشػػَهاٌب ثَاِقػػبٌ دليػػؿ ذلػػؾ قولػػه تعػػالى    ،تػػهأثػػر ، ومعنػػى أتبعتػػه بػػألؼ القطػػع ألحق

 .  (ٕٛٛ)[  ٓٔ]الصافات / 
 

 [ ٙٛ] الكهف /    ِفي َعْيٍن َحِمَئةٍ    
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 فقرأهػػػػا نػػػػافع وابػػػػف كثيػػػػر وأبػػػػو عمػػػػرو وحفػػػػص ويعقػػػػوب   َحِمَ ػػػػةٍ  اختمفػػػػوا فػػػػي  
اميػػة   بػػألؼ غيػػر وقػػرأ البػػاقوف  ح ،مهمػػوزًا ووافقهػػـ اليزيػػدي (َفِعمػػة)عمػػى وزف    َحِم ػػة
 .(ٜٕٛ)مهموزة 
والحجة لمف قرأها  َحِم ة   أّنه أراد أّنها تغػرب فػي عػيف ذات حمػأة وهػي الطينػة  

َحَمػْأُت الب ػر إذا أخرجػت حمأتهػا وأْحَمأُتهػا إذا )يقػاؿ:  ،(ٜٕٓ)السوداء المتغيرة المػوف والرا حػة
وقيػؿ معنػا   .(ٜٕٔ)ت فيها الحمػأة(ألقيت فيها الحمأة وَحِم ْت وهي َتْحَمأ فهي َحِم ة إذا صار 

وحجػتهـ مػا روي فػي حػديث ذي القػرنيف أنَّػه رأن مغيػب الشػمس  ،(ٕٜٕ) (في مػاء وطػيف): 
 قاؿ الشاعر : ،عند غروبها في ماء وطيف تغرب

 في عين ذي ُخُمب وثَْأٍط َحْرَمد
 فالخمب الطيف والثأط الحمأة والَحْرمد األسود 

فقمػػت مػػا نقرؤهػػا  ،تغػػرب فػػي عػػيف حاميػػة) فقػػرأقػػاؿ ابػػف عبػػاس كنػػت عنػػد معاويػػة 
كمػا قرأتهػا يػا أميػر ) فقػاؿ (كيػؼ تَْقَرؤهػا و) فقاؿ لعبػد اهلل بػف عمػرو بػف العػاص (َحِم ة)إال

أيػَف َتجػد )فأرسؿ معاوية إلػى كعػب  (في بيتي نزؿ القرآف) فقمت ،قاؿ ابف عباس ،المؤمنيف
ة فػأنتـ أعمػـ بهػا وأمػا أنػا فأجػد الشػمس فػي فقػاؿ : أّمػا العربيػ ،(الشمَس َتْغػرب فػي التػوراة و
 .(ٖٜٕ)أراد أنَّها تغرب في عيف ذات حم ة  ،التوراة تغرب في ماء وطيف

والحجة لمػف قرأهػا   حاميػة   عمػى وزف فاعمػة غيػر مهمػوزة أّنػه أراد أنَّهػا تغػرب 
مػػف َحِمَيػػْت  [ٗ]لغاشػػية/   َتْصػػَمى َنػارًا َحاِمَيػػةً  عمػػى حػد قولػػه تعػػالى   (ٜٕٗ)فػي عػػيف حػػارة 

كنػت ردؼ )وحجتهـ ما روي عف أبي ذر رحمه اهلل تعػالى ( ٜٕ٘)َتْحَمى فهي حامية أي حارة
وهػو عمػى حمػار والشػمس عنػد غروبهػا فقػاؿ : يػا أبػا ذر هػؿ  (النبي )صمى اهلل عميه وسمـ

   .(ٜٕٙ)قمت اهلل ورسوله أعمـ قاؿ إّنها تغرب في عيف حامية  ،تدري أيف تغرب هذ  و
 (حم ػة)أحد أمريف ِإّما أف يكػوف المعنػى  (حامية)إّف وجه قراءة )و جعفر: وقاؿ أب 
وقمبػت يػاًء لكسػرة  ،(ٜٕٚ)فاعمة مف الحمأة أي ذات حمػأة فخففػت الهمػزة  (حام ة)فكأّنه قاؿ 

ّما أف يكوف بمعنى حارة ،وبهذا تكوف القراءتاف بمعنى واحد ،ما قبمها    .(ٜٕٛ)(وا 
وذات حمػػػأة وطينػػػة سػػػوداء وبهػػػذا تكػػػوف جامعػػػة  ،وجػػػوزوا أف تكػػػوف العػػػيف حػػػارة 

 .(ٜٜٕ)لموصفيف وقد اعتمد هذا التفسير كثير مف الموجهيف



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٖٔٗ 

 
 [ ٜٗ] الكهف :   َوَبْيَنُهْم َسّداً   [  ٖٜ] الكهف :   َبْيَن السَّدَّْينِ   

ػػػدَّْيِف  ) اختمفػػػوا فػػػي فقػػػرأ ابػػػف كثيػػػر وأبػػػو عمػػػرو  ،(ٜٗو   َسػػػدًَّا  ) ،(ٖٜ  السَّ
السػػيف وافقهػػـ ابػػف محيصػػف واليزيػػدي، وقػػرأ حمػػزة والكسػػا ي بضػػـ السػػيف فػػي وحفػػص بفػػتن 

  (ٖٓٓ)الباقوف  وفتحها في الثاني وضمهما ،األوؿ

–والحجػػة لمػػف قرأهػػا بفػػتن السػػيف : أّنػػػه جعمػػه مػػف الحػػاجز بػػيف شػػي يف وبالضػػػـ  
 .(ٖٔٓ)بالرفع  (ِبِعينه ُسدَّة)والعرب تقوؿ  ،ذهاب الَبَصرِ 

بفػػتن السػػيف ِلَمػػا  ،عكرمػػة وأبػػو عمػػرو بػػف العػػالء وأبػػو عبيػػدةوذكػػر أبػػو حيػػاف عػػف  
   .( ٕٖٓ)كاف مف صنع الناس وبالضـ لما كاف مف خمؽ اهلل 

والضػػػػػـ فيمػػػػػا رأتػػػػػه  ،وعػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف أبػػػػي إسػػػػػحاؽ الفػػػػػتن مػػػػا لػػػػػـ َيػػػػػَر  عينػػػػاؾ 
نحػػػو  (وُسػػػد) (َسػػػد)فهػػػو  ،وقػػػاؿ ابػػػف اإلعرابػػػي كػػػؿ مػػػا قابمػػػؾ فسػػػد مػػػا وراء  ،(ٖٖٓ)عينػػػاؾ
   .(ٖٗٓ)عؼ والَضعؼ والُفقر والَفقر الضُ 

وبػػالفتن لممصػػدر مػػف سػػددته  ،وذكػػر القرطبػػي عػػف الخميػػؿ وسػػيبويه بالضػػـ االسػػـ 
  .( ٖ٘ٓ)سدًا 

بػػالفتن اسػػمًا    وأجػػاز أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذا وأجػػاز العكػػس بػػإف جعػػؿ   السَّػػدَّيف 
 .  (ٖٙٓ)روَبُه وضرُب األمير تريد بهما : منسوَجُه ومض ،لممسدود نحو : نسي  اليمف

   .(ٖٚٓ)ال المصدر  وعمى أساس هذا التفريؽ جنن النحاس لمضـ ؛ ألّف المقصود االسـ
   .( ٖٛٓ)أمَّا الكسا ي فاكتفى بالقوؿ إنَّهما لغتاف بمعنى واحد 

 
 [ ٜٗ] الكهف /   َخْرجاً   

  َخَراجػػا   بفػػتن الػػراء وألػػؼ  حمػػزة والكسػػا ي وخمػػؼ فقػػرأ   اختمفػػوا فػػي   َخْرجػػاً 
بإسػػكاف    وقػػرأ ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وعاصػػـ   َخْرجػػاً  ،بعػػدها وافقهػػـ الحسػػف واألعمػػش

 .  (ٜٖٓ)الراء بغير ألؼ 
  بفػػتن الػػراء وألػػؼ بعػػدها أّنػػه أراد الجزيػػة والضػػريبة التػػي  وحجػػة مػػف قػػرأ  َخَراجػػا

 .  (ٖٓٔ)يأخذها السمطاف كؿ سنة مف الناس 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔ٘ 

فَّ معنػى اسػتخرجت الخػراج أظهرتػه وأ وذكر محمػد بػف يزيػد أفَّ  الخػراج   االسػـ
  .(ٖٔٔ)ويـو الخروج يـو الظهور 

ػا حجػػة مػػف قػرأ  َخْرجػػا   بإسػػكاف الػراء بغيػػر ألػػؼ فإنَّػه أراد الُجْعػػؿ أي العطيػػة  أمَّ
الَخْرج المػاؿ )وقيؿ : ِإّف ( ٕٖٔ)يقاؿ : لؾ عندي َخْرٌج أي عطية وُجْعؿٌ  ،وهو كذلؾ في المغة

 والَخػَراج ،وذهب الزجاج أّف الَخػْرج : الفػيءِ  (ٖٖٔ)(ج اَلمْجِبي المتكررَيْخرُج مرة واحدة والَخَرا
الخػػرج عنػػد النحػػوييف المصػػدر والَخػػَراج اسػػـ لمػػا )الضػػريبة وقيػػؿ الجزيػػة ثػػـ أضػػاؼ قػػا ال 

 .(ٖٗٔ)(يعطي مف الفرا ض في األمواؿ
 الَخػػْرج عمػػى الػػرؤوس يقػػاؿ : إذ َخػػرج رأسػػؾ والَخػػَراج)ّف : وحكػػى ابػػف اإلعرابػػي أ

   .(ٖ٘ٔ)(عمى األرض
كػػالنوؿ والنػػواؿ والمعنػػى  ،أّمػػا أبػػو حيػػاف فقػػد ذكػػر أّف الَخػػْرج والَخػػَراج بمعنػػى واحػػد

غيػر  ،وكؿ ما يستخرج مف ضريبة وجزية وغمػة فهػو َخػَراج وَخػْرج ،ُجْعاًل نخرجه مف أموالنا
 .(ٖٙٔ)(أعُـّ  والخراج ،الَخْرج أَخصُّ )أفَّ ثعمبًا فرؽ بينهما قا ال : إفَّ 

بمعنػػى العطيػػة مسػػتداًل بقولػػه تعػػالى فػػػي    ي حػػيف رجػػن ابػػف زنجمػػة   الَخػػػَرجفػػ
 .(ٖٚٔ)[  ٜ٘] الكهؼ /   جوابه لهـ   َما َمكَّْنِني ِفيِه َرّبِي َخْيرٌ 

عمى المضػروب عمػى األرض وقػد يطمػؽ فػي     الَخَراج وَأطمؽ أبو عمي النحوي
 غير ضرا ب األرض بداللة قوؿ العجاج : 

 (ٖٛٔ)َيْخرج الشََّمرَّجا  َيوُم َخَراجٍ 
 

واسػػتدؿ عمػػى داللػػة الخػػراج عمػػى العطيػػة بقولػػه تعػػالى جوابػػه لهػػـ  َمػػا َمكَّْنِنػػي ِفيػػِه 
مػػف االتسػػاع فػػػي الػػدنيا خيػػر مػػػف  [ كػػػأفَّ المعنػػى َمػػا َمكَّْنِنػػػي ِفيػػهِ ٜ٘]كهػػؼ /   َرّبػػِي َخْيػػرٌ 

 .( ٜٖٔ)ذلتمو  فأعينوني بقوة مف دوف الَخَراج الذي ب ،َخْرجكـ الذي بذلتمو  لي
 

َدَفْينِ     [ ٜٙ] الكهف /   َبْيَن الصَّ
ُدفيف اختمفوا في ػُدَفْيِف  فابف كثير وأبو عمرو وابف عػامر ويعقػوب    الصُّ   الصُّ
وقػرأ نػافع  ،وهػي قػراءة مجاهػد والحسػف ووافقهػـ اليزيػدي وابػف محصػيف ،بضـ الصاد والػداؿ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٖٔٙ 

ػػػَدفيف   وحمػػزة والكسػػػا ي وحفػػػص عػػػف عاصػػػـ وقػػػرأ  ،وفػػػتن الػػػداؿ( ٕٖٓ)فػػػتن الصػػػادب   الصَّ
ْدفيف عاصـ في رواية أبي بكر ػْدفيف وقػرأ قتػادة ،بضـ الصػاد وسػكوف الػداؿ    الصُّ   الصَّ

سػػػػكاف الػػػػداؿ  ػػػػُدفيف ،(ٕٖٔ)  بفػػػػتن الصػػػػاد وا  بفػػػػتن الصػػػػاد وضػػػػـ    وقػػػػرأ الماجشػػػػوف )الصَّ
 .( ٕٕٖ)الداؿ

ُدفيف والحجة لمف قرأ ه أتػى بػالمفظ عمػى األصػؿ أنَّ )بضـ الصاد والداؿ :     الصُّ
 .(ٕٖٗ) وقيؿ إنَّها لغة قريش (ٖٕٖ) (واتبع الضـ الضـ

ػػػا حجػػػة مػػػف قػػػرأ ػػػَدفيف   أمَّ بفػػػتن الصػػػاد والػػػداؿ فهػػػو ارادة الخفػػػة وواحػػػدها    الصَّ
كاف إذا مر بصػدٍؼ ما ػؿ أسػرع المشػي  (صمى اهلل عميه وسمـ)أّف النبي  )َصَدؼ( وحجتهـ
 .(ٕٖ٘)ِبطرباؿ َماِ ؿ َأْسَرَع الَمْشي " أي َحاِ ط "  كاَف ِإذا َمرَّ )وفي حديث آخر 

َدفيف وقاؿ الزمخشري : إفّ  ألنَّهمػا  بفتحتيف بمعنى : هما جانبا الجبمػيف ؛    الصَّ
 .(ٕٖٚ)وقيؿ إّنها لغة الحجاز  (ٕٖٙ)يتصادفاف أي يتقابالف 
ْدفيف   أمَّا مف قرأها    .(ٕٖٛ)ميفبضـ الصاد وسكوف الداؿ فمعنا  بيف الجب   الصُّ

ْدفيف وقيؿ إّف مف قرأ بضـ فسػكوف أراد التخفيػؼ؛ ألّنػه اسػتثقؿ الضػمتيف     الصُّ
  .(ٜٕٖ)فسكف الداؿ 

ػػػػْدفيف   وقيػػػػؿ : إفَّ  ػػػػُدفيف والصُّ ػػػػُحت   الصُّ ػػػػْحِت والسُّ والرُّْعػػػػب  لغتػػػػاف مثػػػػؿ : السُّ
 .(ٖٖٓ)والرُُّعب

ػػْدفيف وذهػػب الزجػػاج إلػػى أفَّ   ػػُدفيف والصُّ والحجػػة  (ٖٖٔ)حيتػػا الجبػػؿهمػػا نا    الصُّ
ػػْدفيف   لمػػف قػػرأ سػػكاف الػػداؿ : أنَّػػه جعمػػه اسػػمًا لمجبػػؿ بذاتػػه   الصَّ غيػػر  ،بفػػتن الصػػاد وا 

 وانشد الراجز: ،مثنى
ْدَفْين     (ٕٖٖ)ناِحَيَتْيها وَأَعاِلي الرُّْكنين   َقْد أخَذْت مابين اْرِض الصَّ

 
ووافقػػػػه  (ٖٖٖ)(ٌة زعمػػػػواهػػػػذ  لغػػػػات فػػػػي الكممػػػػة فاشػػػػي)وقػػػػاؿ أبػػػػو عمػػػػي النحػػػػوي إّف 

ػدؼ وهػو الميػؿ ؛ ألفَّ كػال مػنهـ منعػزؿ )البيضاوي وأضاؼ قا اًل :  ِإّف ُكَمها لغات مف الصَّ
 .(ٖٖٗ) (عف اآلخر وِمْنُه التصادؼ لمتقاِبؿ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔٚ 

ػػُدفيف   أمػػا مػػا قػػرأ بػػه الماجشػػوف بفػػتن الصػػاد وضػػـ الػػداؿ فػػال يعػػرؼ لهػػا    الصَّ
   .تَوْجٌه كما لـ نجدها في كتب القراءا

 
 

 اخلامتت
صػمى اهلل  -وفي ختاـ هذا البحث يمكف القوؿ إفَّ الرخصة التػي أِذف بهػا الرسػوؿ 

إفَّ هػػذا )لمنػػاس إْف يقػػرأوا القػػرآف بػػالنطؽ الػػذي يسػػتطيعوف تحقيقػػه فػػي قولػػه  -عميػػه وسػػمـ 
جػػػاءت حػػػاًل لمشػػػكمة نطػػػؽ القبا ػػػؿ  (القػػرآف ُأنػػػزؿ عمػػػى سػػػبعة أحػػػرؼ فػػػاقرأوا مػػػا تيسػػر منػػػه

مقرآف الكريـ وقت نزوله بحيث ال يترتب عميها اختالؼ فػي المعنػى إذ إفَّ القػراءات العربية ل
القرآنيػػة مػػا هػػي إالَّ الصػػورة النطقيػػة المتعػػددة لػػبعض ألفػػاظ القػػرآف وهػػي تتعمػػؽ بػػالمفظ مػػف 
دوف المعنػػى فضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػأفَّ عممػػاء القػػراءة اجمعػػوا عمػػى أفَّ القػػراءة ال تجػػوز بالقيػػاس 

أمَّا شروط موافقة القراءة أو وجه مف وجو  القراءة العربية فقد أضػافه العممػاء  ،دوال باالجتها
 .مؤخراً 

 
 اهلىامش

   .ٖٛٔ/ٔالزركشي :  ،البرهاف في عمـو القرآف .ٔ
   .ٓ٘-ٜٗينظر هذ  الروايات كتاب السبعة في القراءات البف مجاهد :  .ٕ

   .ٖٗ٘ٔ/ٖلمطبري :  ،تاريب الرسؿ والمموؾ .ٖ

   .ٕٚ/ٜالبف حجر :  ،ينظر فتن الباري .ٗ

   .ٕٕٗ/ٙلمبخاري :  ،ينظر الجامع الصحين .٘

  ٙٓٔغانـ قدوري :  ،ينظر محاضرات في عمـو القراف .ٙ

وقػد  ،ٓٙ٘/ٔوصػحين مسػمـ :  ،ٕٕٚ/ٙينظر روايات هذا الحديث صحين البخاري :  .ٚ
حاوؿ العمماء تحديد المقصود بالسبعة المذكورة فػي الحػديث بػأقواؿ عػدة ينظػر فػي هػذ  

   .ٖٓٔ/ٔواإلتقاف لمسيوطي :  ،ٕٔٔ/ٔالبرهاف :  األقواؿ

   .ٜ/ٔابف الجزري :  ،ينظر في ذلؾ : النشر في القراءات العشر .ٛ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٖٔٛ 

   .ٙٚ/ٔاإلتقاف :  .ٜ

إال أفَّ هػػذا ال يعنػػي أّف كػػؿ مػػا وافػػؽ المصػػحؼ كػػاف موافقػػًا لمقػػراءة فقػػد رفػػض القػػراء   .ٓٔ
مػى مػذاهب العربيػة الػذي كػاف لػه قػراءة اختارهػا ع (هػ ٜٗٔت )قراءة عيسى بف عمرو 

البػػف  ،ينظػػر فػػي ذلػػؾ غايػػة النهايػػة ،ووصػػؼ منهجػػه بػػأف النصػػب كػػاف الغالػػب عميػػه
   .ٖٜٔ/ٔالجزري :

 .ٕٔٔ/ٔينظر اإلتقاف :   .ٔٔ

   .ٕ٘ٔ/ٙلمخميؿ بف أحمد :  ،العيف .ٕٔ

 .ما حصر القراءات الصحيحة بالسبعة إال أثر مف آثار ابف مجاهد .ٖٔ

  .ٔٛٔينظر محاضرات في عمـو القراف :  .ٗٔ

ت )وأضػػػاؼ إليهػػػا قػػػراءة يزيػػػد بػػػف القعقػػػاع  ،القػػػراءات هػػػي قػػػراءة األ مػػػة السػػػبعة وهػػػذ  .٘ٔ
 ٜٕٕت )وقػػراءة خمػػؼ بػػف هشػػاـ  ،هػػػ( ٕ٘ٓت )هػػػ( وقػػراءة يعقػػوب بػػف إسػػحاؽ ٖٓٔ
 .هػ(

 .ٔٛٔينظر محاضرات في عمـو القراف :  .ٙٔ
 .ٜ/ٔالنشر في القراءات العشر :  .ٚٔ

 .ٕٓٗ/ٔالزركيمي :  ،ينظر األعالـ .ٛٔ
مقدمة محقؽ كتاب إتحػاؼ فضػالء البشػر فػي القػراءات األربػع عشػر ينظر في ترجمته  .ٜٔ

:ٕ. 

 .ٕٓٗ/ٔينظر األعالـ :  .ٕٓ

   .ٗينظر مقدمة المحقؽ :  .ٕٔ

   .ٚإتحاؼ فضالء البشر :  .ٕٕ

   .ٚينظر مقدمة إتحاؼ فضالء البشر :  .ٖٕ

 .ٜٕٔ-ٕٛٔإتحاؼ فضالء البشر : .ٕٗ

 .ٜٕٔالمصدر نفسه :   .ٕ٘

   .ٜٕٓالمصدر نفسه :  .ٕٙ

   .ٕٕٕإتحاؼ فضالء البشر :  .ٕٚ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٜٔ 

وحجػػة أبػػي عمػػي النحػػوي:  ،ٖٓٔوحجػػة ابػػف خالويػػه:  ،ٕٗٙينظػػر معػػاني القػػراءات:  .ٕٛ
 .ٓٓٙوجامع البياف:  ،ٖٓٗ ،والتذكرة في القراءات ،ٕٔٗوحجة القراءات:  ،ٙٚ/ٖ

وذكر الشوكاني أّنػه روي عػف أبػي بكػر عػف  ،ٕٗٔتقريب النشر في القراءات العشر :  .ٜٕ
وهػػػي لغػػػة  ،الضػػػمة وبكسػػػر النػػػوف والهػػػاء باشػػػماـ الػػػداؿ عاصػػػـ أّنػػػه قػػػرأ   مػػػف لدنػػػه 

  مػػػف  إال اف االزهػػػري ذكػػػر أّف أبػػػا زيػػػد رون وعػػػف الكالبيػػػيف أجمعػػػيف هػػػذا ،الكالبيػػػيف
َلُدِنِه   ضموا الداؿ وفتحػوا الػالـ وكسػروا النػوف دوف أف يقػر بإّنهػا قػراءة لهػـ ينظػر فػي 

 .ٕٗٙات: وفي قوؿ األزهري معاني القراء ،ٕ٘ٚ/ٖفتن القدير:  ،قوؿ الشوكاني

 .ٖٓٗوالتذكرة في القراءات:  ،ٖٙٛ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها:  .ٖٓ

عػػراب القػػراءات السػػبع:  ،ٕٗٙمعػػاني القػػراءات:  .ٖٔ ، ٖٓٔوحجػػة ابػػف خالويػػه: ،ٖٙٛ/ٔوا 
 .ٕٔ/ٙوالبحر المحيط: ،ٕٔٗوحجة القراءات:  ،ٙٚ/ٖوحجة أبي عمي النحوي: 

 .ٖٙٛ/ٔإعراب القراءات السبع :  .ٕٖ

 .ٙٚ/ٖحوي : حجة أبي عمي الن .ٖٖ

   ٕٔٗوحجة القراءات: ،ٖٓٔوحجة ابف خالويه:  ،ٖٙٛ/ٔإعراب القراءات السبع :  .ٖٗ

 .٘ٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي:  .ٖ٘

عػراب القػراءات السػبع:  ،ٖٓٔحجة ابف خالويػه:  .ٖٙ وذكػر ابػف خالويػه أّنػه إذا  ،ٖٚٛ/ٔوا 
مػػف )( كمػػا تقػػوؿ )(مػػف)فيجػػب أف تخفضػػها بػػػ ) (عنػػد)( كانػػت بمعنػػى (لػػدف)قيػػؿ أف )

( إلّنػؾ تقػوؿ المػاؿ عنػدي وهػو (لػدف)) عند (( فقػؿ وقػع االتسػاع فػي عنػد مػالـ يقػع فػي
 .وتقوؿ القوؿ عندي أي في تمييزي وهذا ال يكوف في لدف ،بحوزتؾ أو بعيد عنؾ

 .ٕٔٗوحجة القراءات:  ،ٙٚ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي :  .ٖٚ

 .ٕٛٛ وينظر إتحاؼ فضالء البشر: ،ٙٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي:  .ٖٛ

 . ٓٓٙامع البياف: ج .ٜٖ

 . ٙٚ/ٖوينظر حجة أبي عمي النحوي :  ،ٕٔٗحجة القراءات:  .ٓٗ

( ثػػػالث لغػػػات : َلػػػُدف (لػػػدف)وقيػػػؿ إّف فػػػي ) ،ٖٙٛ/ٔإعػػػراب القػػػراءات السػػػبع وعممهػػػا:  .ٔٗ
 ،ٕٖ٘/ٓٔوالجػامع الحكػاـ القػرآف:  ،ٖٚ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي:  ،وَلدُ  ،وَلَدن
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 ٔٗٓ 

بالقػػػاء ضػػػمة الػػػداؿ عمػػػى الػػػالـ ينظػػػر المحػػػرر  وقيػػػؿ أربػػػع لغػػػات الرابعػػػة هػػػي ))لػػػُدف((
 .(لدف)ولساف العرب : مادة  ،ٜ٘ٗ/ ٖالوجيز: 

 .ٕٗٙمعاني القراءات:  .ٕٗ

ومعػػػاني القػػػراءات :  ،ٖٚٔ/ٕمعػػػاني القػػػرآف :  ،ٜٕٛينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر :  .ٖٗ
عراب القرآف لمنحاس:  ،ٕ٘ٙ والمحػرر  ،ٓٛ/ٖوحجة أبػي عمػي النحػوي :  ،ٜٕٔ/ ٕوا 

 .ٖٛٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،٘ٓ٘/ٖالوجيز : 
عرابػػػه : ٖٚٔ/ٕينظػػػر معػػػاني القػػػرآف :  .ٗٗ  ،٘ٔٙوالكشػػػاؼ:  ٕٕ٘/ٖ، ومعػػػاني القػػػرآف وا 

 .ٖٛٔ/ٙوالبحر المحيط: 

وينظػػػر فيهػػػا المحتسػػػب  ،ٖٛٔ/ٙوالبحػػػر المحػػػيط :  ،٘ٓ٘/ٖينظػػػر المحػػػرر الػػػوجيز:  .٘ٗ
 .ٕ٘ٙومعاني القراءات:  ،ٚٓٗ/ٕ:

وحجػػػة ابػػػف  ،ٜٖٛ/ٔراءات السػػػبع: إعػػػراب القػػػ ٜٕٛينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر :  .ٙٗ
 .ٖٔٗوحجة القراءات  ،ٖٓٔخالويه: 

   ٖٔٗحجة القراءات:  .ٚٗ

  ٖٓٔحجة ابف خالويه:  .ٛٗ

 .ٓٛ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٜٗ

ومثمػػه َكِمَمػػة  ،وقػػاؿ الفػػراء الػػَوِرؽ والػػَوْرؽ والػػِوْرؽ ثػػالث لغػػات ،ٕ٘ٙمعػػاني القػػراءات:  .ٓ٘
فيهػػا أربعػػة أوجػػه بفػػتن )وقػػاؿ الزجػػاج : ،ٖٚٔ/ٕوينظػػر معػػاني الفػػراء:  ،وَكْممػػة وِكْمَمػػة

.. وكسػػر .الػػواو وكسػػر الػػراء وبػػوْرقكـ بتسػػكيف الػػراء وبػػِوْرقكـ بكسػػر الػػواو وتسػػكيف الػػراء
ينظػػر  (( تػػدغـ القػػاؼ فػػي الكػػاؼ وتصػػير كافػػا خالصػػة(بػػَوِرْقكـُ )الػػواو اردؤهػػا ويجػػوز )
عرابه:   .ٕٕ٘/ٖمعاني القرآف وا 

عرابه:  .ٔ٘    ٘ٔٙوالكشاؼ:  ،ٕ٘ٙومعاني القراءات:  ،ٕٕ٘/ٖينظر معاني القرآف وا 

 .ٖٛٔ/ٙالبحر المحيط:  .ٕ٘

 . ٜٖٛ/ٔينظر إعراب القراءات السبع:  .ٖ٘

 .ٔٛ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٗ٘

 .٘ٔٙينظر الكشاؼ :  .٘٘



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔٗٔ 

 .ٜٖٛ/ٔإعراب القراءات السبع:  .ٙ٘

 .ٚٓٗ/ٕالمحتسب :  .ٚ٘

 .ٚٓٗ/ٕالمصدر نفسه :  .ٛ٘

 .ٖٛٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،٘ٓ٘/ٖينظر المحرر الوجيز:  .ٜ٘

 ،ٕٛٚومعػػػػػاني القػػػػػراءات :  ،ٓٔٙجػػػػػامع البيػػػػػاف:  ،ٖٛٓ/ٕنظػػػػػر إعػػػػػراب النحػػػػػاس: ي .ٓٙ
وحجػػػة القػػػراءات :  ،،ٚٓٔ/ٖوحجػػػة أبػػػي عمػػػي النحػػػوي :  ،ٖٛٔوحجػػػة ابػػػف خالويػػػه: 

 .ٗٗ٘/ٖوالمحرر الوجيز:  ،ٕ٘ٓ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٜٖٗوالتذكرة : ،ٖ٘ٗ
 .ٜٖٗالتذكرة:  ،ٕ٘ٓ/ٙالبحر المحيط:  .ٔٙ

 .ٕ٘ٓ/ٙحر المحيط: والب ،ٓٔٙجامع البياف:  .ٕٙ

عرابه لمزجاج:  .ٖٙ  .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖمعاني القرآف وا 

 .ٖ٘ٗوينظر حجة القراءات: ،ٕٔٗالحجة البف خالويه :  .ٗٙ

عرابه الزجاج :  .٘ٙ  .ٕٛٚومعاني القراءات:  ،ٕ٘٘/ٖمعاني القرآف وا 

 .ٗٓٙ/ٗوينظر الكتاب:  ٖٛٓ/ٕإعراب القرآف :  .ٙٙ

والمحػػرر الػػوجيز:  ،ٕ٘ٓ/ٙوينظػر البحػػر المحػيط:  ،ٚٓٔ/ٖحجػة أبػػي عمػي النحػػوي:  .ٚٙ
ٖ/٘ٗٗ. 

عراب القراءات السبع :  ،ٖٛٔحجة ابف خالويه:  .ٛٙ  .ٕٕٗ – ٕٔٗ/ٔوا 

 .المصدراف نفسهما .ٜٙ

 .ٕٕٗ/ٔإعراب القراءات السبع:  .ٓٚ

 .ٓٔٙجامع البياف :  .ٔٚ

 .ٜٖٗالتذكرة في القراءات :  .ٕٚ

عرابػػػه :  ،ٖٙٔ/ ٕينظػػػر معػػػاني الفػػػراء :  .ٖٚ عػػػراب القػػػراف  ،ٖٕٕ/ٖومعػػػاني القػػػراف وا  وا 
 ،ٖٔٗوحجػػػػػة القػػػػػراءات :  ،ٚٚ/ٖ وحجػػػػػة أبػػػػػي عمػػػػػي النحػػػػػوي: ،ٜٕٔ/ٕاس : لمنحػػػػػ

 والبحػػػر المحػػػيط : ،ٜٖٙ/ٓٔوالجػػػامع الحكػػػاـ القػػػراف :  ،ٕٓ٘/ٖوالمحػػػرر الػػػوجيز : 
 .ٕٓٛ/ٖوفتن القدير :  ،ٙوتفسير البيضاوي : / ،ٖٗٔ/ٙ

 .ٕٓ٘/ٖوينظر المحرر الوجيز :  ،ٖٙٔ/ٕمعاني الفراء :   .ٗٚ
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 ٕٔٗ 

   .ٖٗٔ/ٙينظر البحر المحيط :  .٘ٚ

عرابػػػػػه :  .ٙٚ عػػػػراب القػػػػػراف لمنحػػػػػاس  ،ٖٕٕ/ٖينظػػػػر معػػػػػاني القػػػػػرآف وا  وحجػػػػػة  ،ٜٕٔ/ٕوا 
 .ٖٗٔ/ٙوالبحر المحيط  ،ٖٔٗالقراءات : 

 .ٛٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٚٚ

 .ٛٚ/ٖالمصدر نفسه :  .ٛٚ

 .ٛٚ/ٖوحجة أبي عمي النحوي :  ،ٕ٘ٙمعاني القراءات :  .ٜٚ

 .ٛٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٓٛ

عرابه :  ،ٕ٘ٙمعاني القراءات :  .ٔٛ وحجة أبي عمػي النحػوي :  ،ٖٕٕ/ٖومعاني القرآف وا 
 .ٖٔٗوحجة القراءات  ،ٛٚ/ٖٔ

 .ٖٛٛ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها :  .ٕٛ

 .ٜٖٙ/ٓٔوينظر الجامع الحكاـ القراف :  ،ٖٙٔ/ٕمعاني الفراء :  .ٖٛ

 .ٕ٘ٙمعاني القراءات :  .ٗٛ

 .ٖٗٔ/ٙالبحر المحيط :  .٘ٛ

 .  ٕ٘ٙمعاني القراءات :  .ٙٛ
 ،ٖٓٙوجػػػامع البيػػػاف :  ،ٕٛٙمعػػػاني القػػػراءات :  ٜٕٓالء البشػػػر:ينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػ .ٚٛ

 .ٕٙٔ/ٙوالبحر المحيط  ،ٛٔٗوحجة القراءات : 
 .ٕٛٙمعاني القراءات :  .ٛٛ

عرابه :  .ٜٛ  .ٖٕٚ/ٖمعاني القراف وا 

 .ٓٔٗ/ٓٔوالجامع الحكاـ القراف :  ،ٜٕٙ/ٕينظر إعراب القراف لمنحاس :  .ٜٓ

 .ٕٖٔحجة ابف خالويه :  .ٜٔ

 ٛٔٗحجة القراءات :  .ٕٜ
 ،ٖٓٙجػػػامع البيػػػاف :  ،ٜٕٙمعػػػاني القػػػراءات :  ٜٕٓينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر: .ٖٜ

 ،ٕٙٔ/ٙوالبحػػر المحػػيط :  ،ٜٔ٘/ٖوالمحػػرر الػػوجيز :  ،ٕٖٔوحجػػة ابػػف خالويػػه : 
تحاؼ فضالء البشر :   .ٜٕٓوا 

 .ٛٔٗوينظر حجة القراءات :  ،ٜٕٙ/ٕإعراب القراف لمنحاس :  .ٜٗ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔٗ 

 .ٖٓٔ/ٕٓ:  (ولي)ينظر تاج العروس مادة  .ٜ٘

 .ٕٙٔ/ٙ والبحر المحيط : ،ٜٔ٘/ٖالمحرر الوجيز :  .ٜٙ

 .ٔٔٗ/ٓٔينظر الجامع إلحكاـ القراف:  .ٜٚ

عػػػراب القػػػراءات السػػػبع  ٕٖٔ وينظػػػر حجػػػة ابػػػف خالويػػػه : ،ٜٕٙمعػػػاني القػػػراءات :  .ٜٛ وا 
 .ٜٖٙ/ٔوعممها : 

 .ولـ نجد الكالـ في معاني الفراء ،ٜٔٗ -ٛٔٗحجة القراءات:  .ٜٜ

والبحػػػػر  ،ٜٔ٘/ٖر المحػػػرر الػػػوجيز : وينظػػػ ،ٜٛ/ٖحجػػػة أبػػػي عمػػػي النحػػػػوي :  .ٓٓٔ
 .ٕٙٔ/ٙالمحيط : 

 .ٜٛ/ٖحجة أبي النحوي :  .ٔٓٔ

 .ٜٕٙ/ٕإعراب القراف لمنحاس :  .ٕٓٔ

 .ٜٗٙ/ٕمعاني القراف :  .ٖٓٔ

وحجػػػػة أبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي :  ،ٜٖٙ/ٔينظػػػػر إعػػػػراب القػػػػراءات السػػػػبع وعممهػػػػا :  .ٗٓٔ
ٖ/ٜٛ  . 

عػػراب القػػ ،ٜٙٔومعػػاني القػػراءات :  ،ٕٜٕينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر :  .٘ٓٔ رآف وا 
عػػػػراب القػػػػراءات السػػػػبع وعممهػػػػا :  ،ٜٜٕ/ٕلمنحػػػػاس :  وحجػػػػة القػػػػراءات :  ،ٔٓٗ/ٔوا 

 .٘ٚٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٕٕٙ/ٖوالمحرر الوجيز:  ،ٕٔٗ
 .ٖٗٔالحجة في القراءات السبع :  .ٙٓٔ

عػراب  ،ٓٓٚ/ٕومعػاني القػرآف لمنحػاس:  ،ٛٗٔ/ٕينظر معػاني القػرآف لمفػراء :  .ٚٓٔ وا 
وفػتن القػدير :  ،ٛ/ٔٔيهػا الجػامع الحكػاـ القػرآف : وينظػر ف ،ٜٜٕ/ٕالقرآف لمنحاس : 

 .ٙٔوتفسير البيضاوي :  ،ٖٔٓ/ٖ

 .ٛٗٔ/ٕمعاني الفراء :  .ٛٓٔ

 .ٕٜٕ إتحاؼ فضالء البشر: .ٜٓٔ

 .ٔٓٗ/ٔوينظر إعراب القراءات السبع وعممها :  ،ٛٗٔ/ ٕمعاني الفراء :  .ٓٔٔ

  . ٘ٚٔ/  ٙينظر البحر المحيط :  .ٔٔٔ

 .ٜٗٔ/ٕمعاني الفراء :  .ٕٔٔ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔٗٗ 

 ،ٖٗٔوالحجػػػة فػػػي القػػػراءات السػػػبع :  ،ٓٓٚ/ٕآف لمنحػػػاس : ينظػػػر معػػػاني القػػػر  .ٖٔٔ
عراب القراءات السبع وعممها:   .ٔٓٗ/ٔوا 

 .ٖٔٓ/ٖوينظر فتن القدير :  ،ٖٓٓ/ٕلمنحاس :  ،إعراب القرآف .ٗٔٔ

عػػػػراب القػػػػراءات السػػػػبع وعممهػػػػا :  ،ٖٓٓ/ٕإعػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس : .٘ٔٔ  ،ٔٓٗ/ٔوا 
 . ٛ/ٔٔوجامع الحكاـ القرآف :  ،ٕٔٗوحجة القراءات : 

 .٘ٚٔ/ٙالبحر المحيط :  .ٙٔٔ

 .ٖٜ/ٖالحجة أبي عمي النحوي :  .ٚٔٔ

 .٘ٚٔ/ٙالبحر المحيط :  .ٛٔٔ
عػػراب القػػراءات السػػبع وعممهػػا :  ،ٜٕٙينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر:  .ٜٔٔ  ،ٖٕٗ/ٔوا 

 . ٕٓٔ/ٙوالبحر المحيط:  ٖٙٗ،وحجة القراءات: ،ٓٔٔ/ٖحجة أبي عمي النحوي: 
 .ٕٓٔ/ٙينظر البحر المحيط:  .ٕٓٔ

 .ٖٕٗ/ٔات السبع وعممها : ينظر إعراب القراء .ٕٔٔ

 .ٖٙٗحجة القراءات :  .ٕٕٔ

 .ٖٕٗ/ٔينظر إعراب القراءات السبع وعممها :  .ٖٕٔ

 .ٓٔٔ/ٖحجة أبي عمي الفارسي :  .ٕٗٔ

 .ٖٙٗحجة القراءات:  .ٕ٘ٔ

 .ٕٓٔ/ٙينظر البحر المحيط :  .ٕٙٔ
 ،ٕٛٛ/ٕإعػػػػػػػراب القػػػػػػػرآف لمنحػػػػػػػاس:  ،ٕٛٛينظػػػػػػػر إتحػػػػػػػاؼ فضػػػػػػػالء البشػػػػػػػر :  .ٕٚٔ

 .ٕٚٙ/ٖ، وفتن القدير: ٕٕٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٕٗ/ ٕوالمحتسب: 
ينظػػر  ،((وَكُبػػَر الشػػي أي َعُظػػـ وَكِبػػَر اذا أَسػػفَّ )) ،ٖٗٔ/ٕمعػػاني القػػرآف لمفػػراء :  .ٕٛٔ

 .ٖٖ٘/ٓٔوالجامع الحكاـ القرآف :  ،ٖٛٙ/ٕمعاني القرآف لمنحاس: 

عرابه لمزجاج :  .ٜٕٔ  .ٜٕٔ/ٖمعاني القرآف وا 

 .ٕٛٙ/ٕمعاني النحاس :  .ٖٓٔ

 .ٕٕٔ/ٙالبحر المحيط:  .ٖٔٔ

 .ٕ٘٘/ٗي : ينظر شرح الرض .ٕٖٔ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔٗ٘ 

 .ٕٕٔ/ٙوينظر البحر المحيط : ،ٜٙٗ/ٖالمحرر الوجيز :  .ٖٖٔ

 .ٕٕٔ/ٙوينظر البحر المحيط:  ،ٜٙٗ/ ٖالمحرر الوجيز:  .ٖٗٔ

 .ٕٕٔ/ٙالبحر المحيط :  .ٖ٘ٔ

 ،ٕٕٔ/ٙوالبحػر المحػيط :  ،ٕٔٙالكشػاؼ:  ،ٕٛٛينظر إتحاؼ فضالء البشػر:  .ٖٙٔ
 .ٗ/ٕوتفسير البيضاوي: 

  ٜٕٔ/ ٖمعاني القرآف :  .ٖٚٔ

 .ٕٕٔ/ٙ: البحر المحيط  .ٖٛٔ

والمحػػرر الػػوجيز:  ،٘ٔٗحجػػة القػػراءات:  ،ٜٛٔينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر :  .ٜٖٔ
 .ٛٗٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٔٔ٘/ٖ
والبحػػر المحػػيط  ،،ٖٛٛ/ٓٔوالجػػامع الحكػػاـ القػػرآف:  ،ٔٔ٘/ٖالمحػػرر الػػوجيز :  .ٓٗٔ

 .ٕ٘ٛ/ٖوفتن القدير:  ،ٛٗٔ/ٙ: 

 .ٕٙٙومعاني القراءات :  ،ٜٖٔ/ٕينظر معاني الفراء :  .ٔٗٔ

 .ٕٜٖ/ٔوينظر إعراب القراءات السبع وعممها:  ،٘ٔٗلقراءات : حجة ا .ٕٗٔ

 .٘ٔٗحجة ابف زنجمة :  .ٖٗٔ

 .ولـ نجد النص في معاني الفراء ،٘ٔٗالمصدر نفسه :  .ٗٗٔ

عرابه :  .٘ٗٔ  . ٜٕٕ/ ٖمعاني القرآف وا 

 .ٛٗٔ/ٙالبحر المحيط:  .ٙٗٔ

والحجػػػػػة فػػػػػي  ،ٗٛ/ٖوحجػػػػػة أبػػػػػي عمػػػػػي النحػػػػػوي :  ،ٜٖٔ/ ٕمعػػػػػاني الفػػػػػراء :  .ٚٗٔ
 .ٖٔٔ: القراءات السبع 

 .ٖٛٛ/ ٓٔالجامع الحكاـ القرآف :  .ٛٗٔ

عػػراب القػػراءات السػػبع وعممهػػا : ،٘ٔٗحجػػة ابػػف زنجمػػة :  .ٜٗٔ وحجػػة أبػػي  ،ٖٜٖ/ٔوا 
 .ٗٛ/ٖعمي النحوي: 

عرابػػه :  .ٓ٘ٔ ( وذلػػؾ عنػػدما سػػػأله (إف شػػاء اهلل)أي لػػـ يقػػػؿ ) ٕٕٛ/ٖمعػػاني القػػرآف وا 
يرة النبويػة البػف أهؿ قريش عف االس مة الػثالث فكػاف ذلػؾ سػببًا نػزوؿ سػورة الكهػؼ السػ

 .ٜٙٔ/ٔهشاـ : 



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔٗٙ 

 .ٔٔ٘/ٖالمحرر الوجيز :  .ٔ٘ٔ

وفػػػػتن القػػػػدير:  ،،ٛٗٔ/ٙوالبحػػػػر المحػػػػيط:  ،ٖٛٛ/ٓٔالجػػػػامع الحكػػػػاـ القػػػػرآف :  .ٕ٘ٔ
 .ٔٔ٘/  ٖالمحرر الوجيز :  ،ٕ٘ٛ/ٖ

ومعػػػػاني  ،ٗٗٔ/ٕمعػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء :  ٜٕٓينظػػػػر إتحػػػػاؼ فضػػػػال البشػػػػر :  .ٖ٘ٔ
 ،ٖٜٖوحجػػػة ابػػػف خالويػػػه:  ،ٙٛ/ٖ: والحجػػػة ألبػػػي عمػػػي النحػػػوي  ،ٕٚٙالقػػػراءات : 

عػػراب القػػراءات السػػبع وعممهػػا : والمحػػرر الػػوجيز:  ،ٙٔٗوحجػػة القػػراءات:  ،ٜٖٛ/ٔوا 
 .ٛ٘ٔ/ٙ، والبحر المحيط: ٗٓٗ/ٓٔوالجامع الحكاـ القرآف :  ،٘ٓ٘/ٖ
 .ٕٚٙمعاني القراءات :  .ٗ٘ٔ

 .ٙٛ/ٖالحجة ألبي عمي النحوي :  .٘٘ٔ

 .ٙٛ/ٖالمصدر نفسه :  .ٙ٘ٔ

 .ٜٕ٘/ٕإعراب القرآف :  .ٚ٘ٔ

فػػػػػتن القػػػػػدير  ،ٓٚٔ/ٙالبحػػػػػر المحػػػػػيط :  ،ٜٕٔينظػػػػػر إتحػػػػػاؼ فضػػػػػال البشػػػػػر : .ٛ٘ٔ
 . ٖ٘ٚ/ٓٔوالجامع الحكاـ القرآف:  ،ٜٕٛ/ٖ:
وفػػػػػػتن القػػػػػػػدير :  ،ٓٚٔ/ٙوالبحػػػػػػر المحػػػػػػػيط : ،ٜٕٛ/ٕينظػػػػػػر إعػػػػػػراب القػػػػػػػرآف : .ٜ٘ٔ

ٖ/ٕٜٛ. 

 .ٜٕٛ/ٖفتن القدير :  ،ٕ/ٔٔينظر الجامع الحكاـ القرآف :  .ٓٙٔ

والجػػامع الحكػػاـ  ،ٓٚٔ/ٙلبحػػر المحػػيط : ا ٜٕٔ ،ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر: .ٔٙٔ
 .ٕ/ٔٔالقرآف: 

عػػػراب  ،ٜٕٙ/ٕإعػػػراب القػػػرآف لمنحػػػاس:  ،ٜٕٓينظػػػر أتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر:  .ٕٙٔ وا 
والبحػػػر  ،ٜٔ٘/ٖوالمحػػػرر الػػػوجيز:  ،ٖٓٙوجػػػامع البيػػػاف:  ،ٜٖٙ/ٔالقػػػراءات السػػػبع :

   .ٖٙٔ/ٙالمحيط: 
 .ٖٙٔ/ٙالبحر المحيط :  .ٖٙٔ

عرابػػه  ،ٕٛٙالقػػراءات:  ومعػػاني ،٘ٗٔ/ٕينظػػر معػػاني الفػػراء:  .ٗٙٔ ومعػػاني القػػرآف وا 
هنالػؾ الواليػة الحػؽُّ )وقػرأ أبػي ) ،ٜٛ/ٖوحجػة أبػي عمػي النحػوي:  ،ٖٕٚ/  ٖالزجاج :



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔٗٚ 

عػػػػراب القػػػػراءات  ،ٕٖٔوحجػػػػة ابػػػػف خالويػػػػه:  ،٘ٗٔ/ٕ( ينظػػػػر معػػػػاني الفػػػػراء : (هلل وا 
 .ٕٙٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٜٖٙ/ٔالسبعة: 

 .ٜٔٗحجة ابف زنجمة :  .٘ٙٔ

ينظػر  ،((هنالؾ الواليػة هلل هػو الحػؽ)وقرأ عبد اهلل ) ٜٕٔلبشر : إتحاؼ فضالء ا .ٙٙٔ
 .ٕٖٔحجة ابف خالويه: 

عػراب القػراءات السػبع : ،ٜٕٙ/ٕينظر إعراب القرآف لمنحػاس : .ٚٙٔ وحجػة  ،ٜٖٙ/ٔوا 
 .ٜٔ٘/ٖوالمحرر الوجيز:  ،ٜٔٗابف زنجمة: 

 .ٜٔٗحجة ابف زنجمة:  .ٛٙٔ

 .هاوقاؿ وال اعمـ احدًا قرأ ب ،ٖٕٚ/ٖمعاني الزجاج :  .ٜٙٔ

 .ٖٙٔ/ٙوينظر البحر المحيط :  ،ٕٔٙالكشاؼ :  .ٓٚٔ

وحجػػػة ابػػػػف  ،ٜٖٚ/ٔإعػػػػراب القػػػراءات السػػػبع : ،ٕٛٙينظػػػر معػػػاني القػػػراءات :  .ٔٚٔ
وحجػػة أبػػي عمػػي  ،وفيػػه إّنهػػا قػػراءة الكسػػا ي أيضػػاً  ٗٓٙوجػػامع البيػػاف :  ،ٜٔٗزنجمػػة 

 ،ٕٓ٘/ٖوالمحػرر الػوجيز :  ،، وقاؿ لـ يقرأ عمى غيػر هػذيف الػوجهيفٜٓ/ ٖالنحوي: 
 .ٙٙٔ/ٙوالبحر المحيط : 

والجػػػامع الحكػػػاـ القػػػرآف :  ،ٙٙٔ/ٙوالبحػػػر المحػػػيط:  ،ٕٓ٘/ٖالمحػػػرر الػػػوجيز:  .ٕٚٔ
تحػػػػاؼ فضػػػػالء  ،ٜٕٙ/ٖوفػػػػتن القػػػػدير:  ،وفيػػػػه انهػػػػا قػػػػراءة مجاهػػػػد أيضػػػػا ٙٔٗ/ٓٔ وا 

 .ٜٕٔالبشر:

 .ٙٙٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٕٓ٘/ٖالمحرر الوجيز:  .ٖٚٔ

وحجػػػػػػػػة ابػػػػػػػػف  ،ٕٖٔويػػػػػػػػه: وحجػػػػػػػػة ابػػػػػػػػف خال ،ٕٛٙينظػػػػػػػػر معػػػػػػػػاني القػػػػػػػػراءات:  .ٗٚٔ
 .ٜٔٗزنجمة:

 .ٜٕٔإتحاؼ فضالء البشر: .٘ٚٔ

  ٕٖٔحجة ابف خالويه:  .ٙٚٔ

 .ٜٖٚ/ ٔإعراب القراءات السبع وعممها:  .ٚٚٔ

عػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػراءات  ،ٕٖٔوحجػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػف خالويػػػػػػػػػه:  ،ٕٛٙمعػػػػػػػػػاني القػػػػػػػػػراءات:  .ٛٚٔ وا 
 .ٜٔٗوحجة ابف زنجمة:  ،ٜٖٚ/ٔالسبع:



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔٗٛ 

 .ٙٔٗ/ٓٔينظر الجامع الحكاـ القرآف :  .ٜٚٔ

 .ٙٙٔ/ٙط : ينظر البحر المحي .ٓٛٔ

 .ٜٖٚ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها :  .ٔٛٔ

ومعػػاني القػػراءات  ،٘٘ٔ/ٕمعػػاني الفػراء :  ،ٖٜٕينظػر إتحػػاؼ فضػالء البشػػر :  .ٕٛٔ
 .ٙٛٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٜٗ/ٖوحجة أبي عمي النحوي: ،ٜٕٙ: 
والبحػػػػػػر المحػػػػػػيط:  ،ٕٙٙالكشػػػػػػاؼ :  ،ٖٜٕينظػػػػػػر إتحػػػػػػاؼ فضػػػػػػالء البشػػػػػػر :  .ٖٛٔ

   .ٛٔوتفسير البيضاوي :  ،ٙٛٔ/ٙ

وحجػػة ابػػف خالويػػه:  ،ٖٕٗحجػػة القػػراءات: ،ٖٜٕينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر:  .ٗٛٔ
 .ٜٔ/ٔٔوالجامع الحكاـ القرآف:  ،ٖٗٔ

 .ٙٛٔ/ٙينظر البحر المحيط :  ،ٜٔ/ٔٔوالجامع الحكاـ القرآف:   .٘ٛٔ

عػػػراب القػػػراءات السػػػبع:  ،ٕٓٚينظػػػر معػػػاني القػػػراءات :  .ٙٛٔ وحجػػػة ابػػػف  ،ٗٓٗ/ٔوا 
 .ٖٗٔخالويه: 

 .ٕٖٗت : ينظر حجة القراءا .ٚٛٔ

 .ٖٔٓ/ٕإعراب القرآف لمنحاس :  .ٛٛٔ

 .ٜٗ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي:  .ٜٛٔ

تحاؼ فضالء البشر:  ،ٛٔوتفسير البيضاوي:  ،ٙٛٙينظر الكشاؼ:  .ٜٓٔ  . ٖٜٕوا 

 .ٜٗ/ٖحجة أبي عمي النحوي:  .ٜٔٔ

 .ٜٗ/  ٖالمصدر نفسه :  .ٕٜٔ
ومعػػػاني القػػػرآف  ،ٜ٘ٔ/ٕمعػػػاني الفػػػراء:  ،ٜٕٗينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر :   .ٖٜٔ

عرابه  والمحػرر الػوجيز  ،ٖٙٔوحجة ابػف خالويػه:  ،ٖٓٗوحجة القراءات: ،ٕٕ٘/ٖ: وا 
 . ٕٓٓ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٕ٘/ٔٔوالجامع الحكاـ القرآف : ،ٓٗ٘/ٖ: 
والبحػػر المحػػيط:  ،ٓٗ٘/ ٖ، والمحػػرر الػػوجيز: ٖٙٓ/ٕإعػػراب القػػرآف لمنحػػاس:   .ٜٗٔ

 .ٖٖٔ/ٖوالفتن القدير:  ،ٕٓٓ/ٙ
تحػػػػاؼ  ،ٓٗ٘/ٖظػػػػر المحػػػػرر الػػػػوجيز: ين ،ٕ٘/ٛٔالجػػػػامع الحكػػػػاـ القػػػػرآف:   .ٜ٘ٔ وا 

 .ٜٕٗفضالء البشر : 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٜٔٗ 

 .ٙٔٗ/ٔينظر إعراب القراءات السبع وعممها :  .ٜٙٔ
وأنكػر ذلػؾ معمػال بأّنػه لػيس موضػع حػذؼ تنػويف اللتقػاء  ٖٙٓ/ٕإعراب القػراف :  .ٜٚٔ

 .الساكنيف
 .ٕ٘/ٔٔ، وينظر الجامع الحكاـ القرآف : ٜ٘ٔ/ٕمعاني القرآف :   .ٜٛٔ
 .ٓٗ٘/ٖالمحرر الوجيز:  .ٜٜٔ
 .مصدر نفسهال .ٕٓٓ
 .ٙٔٗ/ٔينظر إعراب القراءات السبع وعممها :   .ٕٔٓ
 .ٖٙٓ/ٕإعراب القرآف:   .ٕٕٓ
 .ٕٓٓ/ٙوينظر البحر المحيط :  ،ٕٓٔ/ٖحجة أبي عمي النحوي :   .ٖٕٓ
عرابه :   .ٕٗٓ  .ٕٕ٘/ٖمعاني القرآف وا 
والبحػػػػػر  ،ٓٗ٘/ٖوالمحػػػػػرر الػػػػػوجيز : ،ٖٙ/ٕينظػػػػػر إعػػػػػراب القػػػػػرآف لمنحػػػػػاس :  .ٕ٘ٓ

 .ٖٖٔ/ٖوفتن القدير :  ،ٕٕي: وتفسير البيضاو  ،ٕٓٓ/ٙالمحيط: 
 .ٕٓٓ/ٙالبحر المحيط:   .ٕٙٓ
والبحػػػػر  ،ٓٗ٘/ٖوالمحػػػػرر الػػػػوجيز:  ،ٖ٘ٓ/ٕينظػػػػر إعػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس :   .ٕٚٓ

 .ٕٕوتفسير البيضاوي :  ،ٖٖٔ/ٖوفتن القدير:  ،ٕٓٓ/ٙالمحيط : 
 .ٕ٘/ٔٔوينظر الجامع الحكاـ القرآف :  ،ٖ٘ٓ/ٕإعراب القرآف :  .ٕٛٓ
عػػػػراب القػػػػراءات  ،ٕٔٚ/ٕومعػػػػاني النحػػػػاس:  ،ٓٙٔ/ٕينظػػػػر معػػػػاني الفػػػػراء :  .ٜٕٓ وا 

تحػػاؼ فضػػالء البشػػر:  ،ٓٔٙوجػػامع البيػػاف :  ،ٕٔٗ/ٔالسػػبع وعممهػػا:  وروي  .ٜٕ٘وا 
وقػرأ حفػص  ،ممػدودة ﴾ءاتُػوني ﴿خمؼ عف يحيى عف أبي بكر عف عاصػـ أّنػه قػاؿ : 

وني ﴿ عف عاصـ  ُِ  .ٙٓٔ/ٖينظر الحجة لمقراء السبعة:  ،ممدودة ﴾آُت
 .ٕ٘ٓ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٖٗٗوحجة القراءات:  ،ٓٙٔ/ٕراء :ينظر معاني الق .ٕٓٔ
 .ٖٗٗ، وينظر حجة القراءات: ٕٔٗ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها : .ٕٔٔ
عػراب القػرآف لمنحػاس:  ،ٕٔٚ/ٕومعاني النحػاس: ،ٓٙٔ/ٕينظر معاني الفراء:  .ٕٕٔ وا 

   .ٖٗٗوحجة القراءات:  ،ٕ٘ٓ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٖٙٓ/ٕ
 .ٖٗ٘/ٖوينظر المحرر الوجيز:  ،ٖٗٗينظر حجة القراءات:  .ٖٕٔ
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 ٔ٘ٓ 

 .ٚٓٔ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي :  .ٕٗٔ
، ٖٚٔوالحجػػػػة فػػػػي القػػػػراءات السػػػػبع : ،ٖٙٓ/ٕينظػػػػر إعػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس :  .ٕ٘ٔ

والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز:  ،ٕٖٗوحجػػػػػة القػػػػػراءات : ،ٖٓٔ/ٖوحجػػػػػة أبػػػػػي عمػػػػػي النحػػػػػوي : 
تحاؼ فضالء البشر : ،ٔٗ٘/ٖ  .ٜٕٗوا 
 .ٖٚٔينظر الحجة في القراءات السبع:  .ٕٙٔ
 .ٕٖٗوحجة القراءات:  ،ٖٓٔ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي :  .ٕٚٔ
 .ٚٔٗ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها:  .ٕٛٔ
 .ٖٚٔالحجة في القراءات السبع:  .ٜٕٔ
 .ٖ٘ٔ/ٖوفتن القدير:  ،ٜٕٙ، والكشاؼ: ٕٕينظر تفسير البيضاوي:  .ٕٕٓ
 .ٖٚٓ/ٕإعراب القرآف :  .ٕٕٔ
   .ٛٔٗ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها:  .ٕٕٕ
، وحجػة القػراءات : ٕٛٙمعػاني القػراءات :  ،ٕٛٛء البشػر : ينظر إتحاؼ فضال .ٖٕٕ

والبحػػر المحػػيط :  ،ٕٓ٘/ٖ، والمحػػرر الػػوجيز : ٖٓٗوالتػػذكرة فػػي القػػراءات :  ،ٖٔٗ
وذكػػر الفػػراء أفَّ عاصػػمًا قػػرأ بفػػتن المػػيـ فهػػي عنػػه فػػي بعػػض الروايػػات ينظػػر  ،ٖٗٔ/ٙ

 .ٚٚ/ٖالحجة ألبي عمي النحوي : 
وحجػػػػػػة  ،ٜٕٓ/ٕظػػػػػػر إعػػػػػػراب القػػػػػػراف لمنحػػػػػػاس : وين ،ٖٙٔ/ٕمعػػػػػػاني الفػػػػػػراء :  .ٕٕٗ

وقػػد نقػػؿ مكػػي عػػف الفػػراء أّنػػه قػػاؿ : ال اعػػرؼ  ،ٜٕٚ/ٖوفػػتن القػػدير  ٖٔٗالقػػراءات : 
والبحػر  ،ٕٓ٘/ٖفي األمر وفي اليد وفػي كػؿ شػيء إال كسػر المػيـ " المحػرر الػوجيز: 

"  ٜٕٓ/ٕويبػدو أّف هػذا القػوؿ ل صػمعي جػاء فػي إعػراب القػراف :  ٖٗٔ/ٙالمحيط : 
زعـ األصمعي أّنه ال ُيفرؽ فػي كػالـ العػرب إال ِمرَفقػا بكسػر المػيـ فػي األمػر وفػي اليػد 

عرابه لمزجاج:  ،ٓ.وفي كؿ شيء    .ٖٕٕ/ٖوينظر معاني القراف وا 

   .ٖٗٔ/ٙالبحر المحيط :  .ٕٕ٘

وجػػػػاء فػػػػي إعػػػػراب القػػػػراف  ٖٗٔ/ٙوالبحػػػػر المحػػػػيط  ،ٕٓ٘/ٖالمحػػػػرر الػػػػوجيز:  .ٕٕٙ
   .ـ أّف المغة الفصيحة كسر الميـ وأّف الفتن جا زإّف الكسا ي زع ٜٕٓ/ٕلمنحاس : 
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 ٔ٘ٔ 

وتفسػػػػير  ،ٖٗٔ/ٙوالبحػػػػر المحػػػػيط :  ،ٚٚ/ٖينظػػػػر حجػػػػة أبػػػػي عمػػػػى النحػػػػوي :  .ٕٕٚ
   ٘البيضاوي :

   .ٚٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٕٕٛ

   .٘تفسير البيضاوي :  .ٜٕٕ

عرابه :  .ٖٕٓ    .ٖٕٕ/ٖمعاني القرآف وا 

  .ٖٔٗ – ٕٔٗحجة القراءات :  .ٖٕٔ

   .ٜٕٓ/ٕإعراب القراف لمنحاس :  .ٕٖٕ

عرابػػػه :  ،ٜٕٔينظػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر : .ٖٖٕ عػػػراب  ،ٕٓٗ/ٖمعػػاني القػػػراف وا  وا 
والبحػػػػػر المحػػػػػيط :  ،ٖٕ٘/ٖوالمحػػػػػرر الػػػػػوجيز:  ،ٕٕٙوالكشػػػػػاؼ  ،ٜٕٚ/ٕالقػػػػػراف : 

   . ٘ٔوتفسير البيضاوي :  ،ٔٚٔ/ٙ
عرابه :   .ٖٕٗ الجامع ألحكػاـ القػراف  ،ٕٕٙوالكشاؼ :  ،ٕٓٗ/ٖينظر معاني القرآف وا 

 .ٜٕٛ/ٖ، وفتن القدير : ٔٚٔ/ٙالمحيط :والبحر  ،ٕ/ٔٔ: 
   .ٜٕٔينظر إتحاؼ فضالء البشر : .ٖٕ٘
عرابه :  .ٖٕٙ   .ٕٓٗ/ ٖمعاني القرآف وا 
وفػػػػػتن القػػػػػدير :  ،ٖٕ٘/ٖوالمحػػػػػرر الػػػػػوجيز :  ،ٜٕٛ/ٕينظػػػػر إعػػػػػراب القػػػػػرآف :  .ٖٕٚ

ٖ/ٕٜٛ.   
   .ٕٛٙ/ٔالعيف :  .ٖٕٛ

   .ٜٕٛ/ٖفتن القدير :  .ٜٖٕ

   .ٜٕٛ/  ٖالمصدر نفسه :  .ٕٓٗ

   .ٖٕ٘/ ٖينظر المحرر الوجيز :  .ٕٔٗ

بضػػـ العػػيف وسػػكوف  (وذكػػر النحػػاس أّف )ُعْضػػد .ٜٕٛ/ٕينظػػر إعػػراب القػػراف :  .ٕٕٗ
بفػتن العػيف وسػكوف الضػاد  (الضاد هي لغة بنػي تمػيـ فػي حػيف ذكػر الشػوكاني )َعْضػد

   .ٜٕٛ/ٖينظر فتن القدير : ،هي لغة بني تميـ
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 ٕٔ٘ 

عػراب القػػراءات  ،ٜٕٙمعػاني القػراءات :  ،ٜٕٔينظػر إتحػاؼ فضػالء البشػر :  .ٖٕٗ وا 
 ،ٕٓٗوحجػػػػػػة القػػػػػػراءات :  ،ٜٔ/ٖوحجػػػػػػة أبػػػػػػي عمػػػػػػي النحػػػػػػوي :  ،ٜٜٖ/ٔالسػػػػػػبع : 

   . ٔٚٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٕ٘/ٖوالمحرر الوجيز : 
عػػراب القػػراءات السػػبع :  ،ٜٕٙينظػػر معػػاني القػػراءات :   .ٕٗٗ وحجػػة ابػػف  ،ٜٜٖ/ٔوا 

   .ٔٚٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٖٔخالويه : 
   . ٜٓ/ٖينظر حجة أبي عمي النحوي :   .ٕ٘ٗ
   . ٜٕٔنظر إتحاؼ فضالء البشر : ي  .ٕٙٗ
   .ٕٓٗحجة القراءات :   .ٕٚٗ
والبحػػر المحػػيط  ،ٖٕ٘/ٖوالمحػػرر الػػوجيز :  ،ٜٕٔينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  .ٕٛٗ

   .ٜٕٛ/ٖوفتن القدير  ،ٔٚٔ/ٙ
   . ٜٕٛ/ٖوفتن القدير :  ،ٖٕٙالكشاؼ :  ينظر .ٜٕٗ
والجػػػػامع  ،ٕٓٗوينظػػػػر حجػػػػة القػػػػراءات :  ،ٜٓ/ٖحجػػػػة أبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي :   .ٕٓ٘

   .ٕ/ٔٔالقرآف :  ألحكاـ

عػراب القػراف  ،ٚٗٔ/ٕمعػاني القػراف لمفػراء  ٕٜٕ،ينظر إتحاؼ فضػال البشػر :  .ٕٔ٘ وا 
وحجػػة أبػػي  ،ٖٖٔ، وحجػػة ابػػف خالويػػه :ٜٜٙ/ٕومعػػاني القػػراف لمنحػػاس : ،ٜٜٕ/ٕ: 

والبحػػر  ،ٙ/ٔٔوالجػػامع الحكػػاـ القػػرآف :  ،ٕ٘٘/ٖوالمحػػرر الػػوجيز :  ،عمػػي النحػػوي
 . ٗٚٔ/ٙالمحيط :

   .مصادر نفسهاينظر في ال  .ٕٕ٘

   .ٖٖٔحجة ابف خالويه :   .ٖٕ٘

والمحػػػرر الػػػوجيز :  ٖٕٙوالكشػػػاؼ :  ،ٜٔ/ٖينظػػػر حجػػػة أبػػػي عمػػػي النحػػػوي :   .ٕٗ٘
وفػػػتن القػػػدير :  ،ٗٚٔ/ٙوالبحػػػر المحػػػيط : ٙ/ٔٔوالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف :  ،ٕ٘٘/ٖ
ٖ/ٕٜٜ  . 

عرابه :  .ٕ٘٘  .ٕٓٗوحجة القراءات :  ،ٕٕٗ/ٖمعاني القرآف وا 

وحجػػػة ابػػػف  ٜٜٙ/ٕومعػػػاني القػػػرآف لمنحػػػاس :  ،ٜٜٕ/ٕينظػػػر إعػػػراب القػػػرآف :  .ٕٙ٘
وينظػػػػر فيهػػػػا المحػػػػرر الػػػػوجيز:  ،ٜٔ/ٖوحجػػػػة أبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي :  ،ٖٖٔخالويػػػػه : 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٔ٘ 

تحػاؼ فضػالء البشػر :  ،ٜٜٕ/ٖ وفػتن القػدير: ،ٗٚٔ/ ٙوالبحر المحيط:  ،ٕ٘٘/ٖ وا 
ٕٜٕ. 

   ٙ/ٔٔينظر الجامع ألحكاـ القرآف :  .ٕٚ٘

   .ٜٜٙ/ٕمعاني القراف :  .ٕٛ٘

   .ٜٜٕ/ٖوفتن القدير :  ،ٙ/ٔٔحكاـ القرآف : ينظر الجامع أل .ٜٕ٘

   .ٗٚٔ/ٙ والبحر المحيط : ،ٕ٘٘/ٖينظر المحرر الوجيز :  .ٕٓٙ

 .٘ٔوتفسير البيضاوي :  ،ٗٚٔ/ٙوينظر البحر المحيط  ،ٖٕٙالكشاؼ :  .ٕٔٙ

   .ٗٚٔ/ٙينظر البحر المحيط :  .ٕٕٙ

   .ٕٓٗوحجة القراءات :  ،ٜٔ/ٖأبي عمي النحوي :  ينظر حجة .ٖٕٙ

ومعػػػاني  ،٘٘ٔ/ٕمعػػػاني القػػػرآف لمفػػػراء :  ،ٖٜٕالبشػػػر: ينظػػػر إتحػػػاؼ فضػػػالء  .ٕٗٙ
عػػػػراب القػػػػرآف :  ،ٕٓٚالقػػػػراءات :  عػػػػراب  ،ٖٗٔوحجػػػػة ابػػػػف خالويػػػػه :  ،ٕٖٓ/ٕوا  وا 

   . ٛٛٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٓ٘/ٖوالمحرر الوجيز:  ،٘ٓٗ/ٔالقراءات السبع :

عػػػػػراب القػػػػػراءات السػػػػػبع: ،ٖٗٔ ينظػػػػػر حجػػػػػة ابػػػػػف خالويػػػػػه : .ٕ٘ٙ وحجػػػػػة  ،٘ٓٗ/ٔ وا 
   .ٕٙٓ/ٖ وفتن القدير:،ٕٔ/ٔٔ، والجامع ألحكاـ القرآف : ٕٗٗات : القراء

تحاؼ فضالء البشر :  ،ٛٛٔ/ٙينظر البحر المحيط :   .ٕٙٙ    .ٖٜٕوا 

عػراب القػراءات  ،ٖٗٔحجة ابف خالويػه :  ،ٖٜٕينظر إتحاؼ فضالء البشر :  .ٕٚٙ وا 
   .ٕٔ/ٔٔوالجامع ألحكاـ القرآف :  ٕٗٗوحجة القراءات :  ،٘ٓٗ/ٔالسبع : 

   .ٕٗٗحجة القراءات :  ينظر  .ٕٛٙ

 ٘ٓٗ/ٔالسػػػػػبع وعممهػػػػػػا :  توينظػػػػػػر إعػػػػػراب القػػػػػػراءا ،ٕٓٚمعػػػػػاني القػػػػػراءات :  .ٜٕٙ
   .ٕٔ/ٔٔوالجامع ألحكاـ القرآف : 

 .ٕٔ/ ٔٔالجامع ألحكاـ القرآف :  .ٕٓٚ

   .ٕٗٗينظر حجة القراءات :   .ٕٔٚ

   . ٕٖٓ/ٕإعراب القراف :   .ٕٕٚ

   . ٘ٓٗ/  ٔإعراب القراءات السبع وعممها :   .ٖٕٚ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔ٘ٗ 

عػراب القػػراءات  ،ٕٕٚمعػاني القػراءات :  ،ٜٕٓالء البشػر : ينظػر إتحػاؼ فضػ .ٕٗٚ وا 
 ،ٕٖ/ٔٔوالجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػػرآف:  ،ٖٗ٘/ٖوالمحػػػػػرر الػػػػػوجيز:  ،ٛٓٗ/ٔالسػػػػػبع : 

   .ٖٚٓ/ٖوفتن القدير :  ،ٜٕٔٓٓوتفسير البيضاوي  ،ٜٓٔ/ٙوالبحر المحيط : 

وحجػة  ،ٕٕٚوينظر معػاني القػراءات :  ،ٛٓٗ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها :  .ٕ٘ٚ
 ،ٖٗ٘/ ٖوالمحػػػػرر الػػػػوجيز:  ،ٕ٘ٗوحجػػػػة القػػػػراءات :  ،ٜٚ/ٖأبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي : 

 .ٜٓٔ/ٙوالبحر المحيط 

عرابه :   .ٕٙٚ    .ٕٕٚوينظر معاني القراءات :  ،ٕٓ٘/ٖمعاني القرآف وا 

   ٖ٘ٔحجة ابف خالويه :  .ٕٚٚ

 ٜٚ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٕٛٚ

  ٜٚ/ٖوحجة أبي عمي النحوي :  ،ٖ٘ٔ ينظر حجة ابف خالويه: .ٜٕٚ

عراب القراءات السبع وعممها : ،ٖ٘ٔ حجة ابف خالويه : .ٕٓٛ   ٛٓٗ/ٔ وا 

   ٕ٘ٗ ينظر حجة القراءات :  .ٕٔٛ

   ٕٖ/ٔٔالجامع ألحكاـ القراف :  .ٕٕٛ

عرابه  .ٖٕٛ وحجػة القػراءات:  ،ٕٗٚومعػاني القػراءات :  ،ٕٕ٘/ٖينظر معاني القراف وا 
والبحػػر المحػػيط  ،ٖٗٓ/ٕإعػػراب القػػراف :  ،ٓٓٔ/ٖ وحجػػة أبػػي عمػػي النحػػوي : ٕٛٗ

 .ٜٖ٘/ٖ المحرر الوجيز : ،ٜٛٔ/ٙ

   .ٜٛٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٜٖ٘/ٖ ينظر المحرر الوجيز :  .ٕٗٛ

   ٕٗٚوينظر معاني القراءات :  ،ٛ٘ٔ/ٕمعاني القرآف :  .ٕ٘ٛ

  ٕٗٚ ومعاني القراءات : ،ٖٗٓ/ٕينظر إعراب القرآف :  .ٕٙٛ

  ٖ٘ٓ/ ٕإعراب القرآف :  .ٕٚٛ

عراب القراءات السبع : ،ٖٙٔالحجة البف خالويه:  .ٕٛٛ    ٕٔٗ/ٔ وا 

عػػراب القػػراءات  ،ٕٗٚمعػػاني القػػراءات : ،ٖٜٕينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر :  .ٜٕٛ وا 
وحجػػػػة القػػػػراءات :  ،ٓٓٔ/ٖوحجػػػػة أبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي :  ،ٕٔٗ/ٔالسػػػػبع وعممهػػػػا : 

   .ٜٛٔ/ٙوالبحر المحيط:  ،ٜٖ٘/ٖوالمحرر الوجيز :  ،ٕٛٗ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔ٘٘ 

 وحجػػػة ابػػػف ،ٛٓٚ/ٕ ومعػػػاني القػػػرآف لمنحػػػاس : ،ٕٗٚينظػػػر معػػػاني القػػػراءات :  .ٜٕٓ
   ٜٗ/ٔٔ والجامع ألحكاـ القرآف : ،ٖٙٔخالويه : 

عرابه لمزجاج :  .ٜٕٔ  ٕٕ٘/ٖمعاني القرآف وا 

  ٖٙٔينظر حجة ابف خالويه : .ٕٜٕ

عػػػػػراب  ،ٛٓٚ/ٕومعػػػػػاني القػػػػػراف لمنحػػػػػاس :  ،ٛ٘ٔ/ٕمعػػػػػاني القػػػػػرآف لمفػػػػػراء :  .ٖٜٕ وا 
وحجػة القػراءات  ،ٔٓٔ/ٖ وحجػة أبػي عمػي النحػوي: ،ٕٔٗ/ٔالقراءات السبع وعممها : 

   .ٜٗ/ٔٔوالجامع الحكاـ القرآف :  ،ٕٛٙلكشاؼ : وا ،ٕٛٗ: 

والحجػػة  ،ٛٓٚ/ٕمعػػاني القػػراف لمنحػػاس :  ،ٜٕٗينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر:  .ٜٕٗ
والبحػػر المحػػيط :  ،ٔٓٔ/ٖوحجػػة فػػي القػػراءات السػػبعة :  ،ٖٗٔفػػي القػػراءات السػػبع :

ٙ/ٜٔٛ. 

   ٕٔٗ/ٔينظر إعراب القراءات السبع وعممها :  .ٜٕ٘

  ٕٛٗحجة القراءات :   .ٜٕٙ

أف يكوف فاعمػة مػف الحمػأة فخففػت الهمػزة  (حامية)أبو عمي " يجوز فيمف قرأ  قاؿ .ٜٕٚ
عمى قياس قوؿ أبػي الحسػف فقمبهػا يػاء محضػة واف خففػت الهمػزة مػف فاعػؿ عمػى قػوؿ 

قػػػاؿ سػػيبويه وهػػػو قػػوؿ العػػػرب والخميػػػؿ " ينظػػر الحجػػػة لمقػػػراء  ،الخميػػؿ كانػػػت بػػيف بػػػيف
   ٔٓٔ/ٖالسبعة : 

   ٛٓٚ/ٕمعاني القراف لمنحاس :  .ٜٕٛ

والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز :  ٕٛٗوحجػػػػػة القػػػػػراءات :  ،ٕٗٚينظػػػػػر معػػػػػاني القػػػػػراءات :  .ٜٜٕ
   ٕٖٔ/ٖوفتن القدير :  ،ٜٛٔ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٜٖ٘/ٖ

وتقريػػػػب النشػػػػر :  ،ٛٓٙوجػػػػامع البيػػػػاف :  ،ٖٚٗينظػػػػر التػػػػذكرة فػػػػي القػػػػراءات :  .ٖٓٓ
تحػػاؼ فضػػالء البشػػر :  ،ٕٙٔ  وينظػػر فيهمػػا أيضػػًا إعػػراب القػػرآف لمنحػػاس : ،ٜٕٗوا 

   ٕٕٓ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٚٔوالحجة في القراءات السبع :  ،ٖٙٓ/ٕ

واعػػػػراب القػػػػراءات السػػػػبع وعممهػػػػا :  ،ٖٚٔينظػػػػر الحجػػػػة فػػػػي القػػػػراءات السػػػػبع :  .ٖٔٓ
  ٖٓٗوحجة القراءات :  ٚٔٗ/ٔ

   ٕٕٓ/ٙ: ينظر البحر المحيط .ٕٖٓ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔ٘ٙ 

   ٔٗ٘/ٖوالمحرر الوجيز :  ،ٖٙٓ/ٕينظر إعراب القراف :  .ٖٖٓ

   ٖ٘ٔ/ ٖفتن القدير :  .ٖٗٓ

   ٜ٘/ٔٔنظر الجامع ألحكاـ القرآف : ي .ٖ٘ٓ

  ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٖحجة أبي النحوي :  .ٖٙٓ

  ٖ٘ٓ/ٕ إعراب القراف : .ٖٚٓ

   ٕٕٓ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٔٗ٘/ٖينظر المحرر الوجيز :  .ٖٛٓ

والتػػذكرة  ،ٖٚٓ/ٕإعػػراب القػػراف لمنحػػاس :  ،ٜٕ٘ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر :  .ٜٖٓ
 .ٕٙٔ وتقريب النشر : ،ٛٓٙوجامع البياف :  ،ٖٚٗفي القراءات : 

عػػػراب القػػػراءات السػػػبع :  ،ٖٚٔ ينظػػػر الحجػػػة فػػػي القػػػراءات السػػػبع :  .ٖٓٔ  ٜٔٗ/ٔوا 
   .ٖٙٔ/ٖ وفتن القدير : ٖٖٗ وحجة القراءات :

   ٖٚٓ/ٕإعراب القرآف :   .ٖٔٔ
   ٔٔٚ/ٕينظر معاني النحاس :   .ٕٖٔ
   ٕٗٓ/ٙالبحر المحيط :   .ٖٖٔ
  ٖٖٗحجة القراءات :  .ٖٗٔ
   ٕٗٓ/ٙالبحر المحيط :   .ٖ٘ٔ
   ٕٗٓ/ٙالمصدر نفسه :  .ٖٙٔ
   ٖٖٗ ظر حجة القراءات :ين  .ٖٚٔ
   ٕٓٓ/ٙ ينظر العيف: ،الشمرَّجا : الشُّْمُرج : الرقيؽ مف الثياب وغيرها  .ٖٛٔ
 ٗٓٔ/ٖ حجة أبي عمي النحوي : .ٜٖٔ
وجػػامع  ،ٖٛٔالحجػػة فػػي القػػراءات السػػبع : ،ٜٕ٘ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر:  .ٕٖٓ

 ،ٙٓٔ/ٖوحجػػػػة أبػػػػي عمػػػػي النحػػػػوي:  ،ٜٓٙالبيػػػػاف فػػػػي القػػػػراءات السػػػػبع المشػػػػهورة: 
 .ٕٗٓ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٗ٘/ٖوالمحرر الوجيز :  ،ٖٛٗتذكرة في القراءات : وال
   ٖٗ٘/ٖوالمحرر الوجيز :  ،ٖٛٔالحجة في القراءات السبع :  .ٕٖٔ

   ٕٗٓ/ٙوالبحر المحيط :  ،ٖٗ٘/ٖ ينظر المحرر الوجيز : .ٕٕٖ

  ٖٛٔالحجة في القراءات السبع :  .ٖٕٖ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٔ٘ٚ 

  ٜٕ٘ينظر إتحاؼ فضالء البشر :  .ٕٖٗ

 ،ٖٛٔوالحجػػة فػػي القػػراءات السػػبع :  ،ٕٓٗ/ٔسػػبع وعممهػػا : إعػػراب القػػراءات ال .ٕٖ٘
ػَدفيف)وقػد أنكػػر ابػػف عطيػة أف يكػػوف مفػػرد ) ّنمػػا يقػاؿ صػػدفاف الثنػػيف (الصَّ ( )صػػدؼ( وا 

   .ٖٗ٘/ٖينظر المحرر الوجيز :  ،ألّف أحدهما يصادؼ اآلخر

   ٖٗ٘/ٖوينظر المحرر الوجيز :  ،ٖٓٙالكشاؼ : .ٕٖٙ

  ٜٕ٘ينظر إتحاؼ فضالء البشر :  .ٕٖٚ

  ٕٓٗ/ٔعراب القراءات السبع وعممها : إ .ٕٖٛ

  ٖٗٗينظر حجة القراءات :  .ٜٕٖ

  ٕٓٗ/ٔإعراب القراءات السبع وعممها :  .ٖٖٓ

عرابه :  .ٖٖٔ    ٕٗ٘/ٖينظر معاني القراف وا 

  ٖٛٔالحجة في القراءات السبع :  .ٕٖٖ

   ٙٓٔ/ٖحجة أبي عمي النحوي :  .ٖٖٖ

   .ٖٕتفسير البيضاوي :  .ٖٖٗ
 

 املصادر
أحمػد بػف عبػػد الغنػي الشػهير بالبنػػاء  ،ربػع عشػػرةإتحػاؼ فضػالء البشػر فػػي القػراءات األ -ٔ

   .ت .د .ط .د ،لبناف –بيروت  ،دار الندوة (هػ ٚٔٔٔت )
 –المكتبػػػة الثقافيػػػة  ،(هػػػػ ٜٔٔت )جػػػالؿ الػػػديف السػػػيوطي  ،اإلتقػػػاف فػػػي عمػػػـو القػػػرآف -ٕ

   .ـ ٖٜٚٔلبناف  –بيروت 

 ٖٓٚت )لويػه ألبػي عبػد اهلل الحسػيف بػف أحمػد بػف خا ،إعراب القراءات السػبع وعممهػا  -ٖ
الطبعػػة  الناشػػر مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاهرة ،تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف العثيمػػي (هػػػ

   .ـ ٕٜٜٔاألولى 

وضػػػع حواشػػػيه  ،(هػػػػ ٖٖٛت )ألبػػػي جعفػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد النحػػػاس  ،إعػػػراب القػػػرآف -ٗ
 الطبعػػة األولػػى منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف ،وعمػػؽ عميػػه عبػػد المػػنعـ خميػػؿ إبػػراهيـ

   .ـٕٔٓٓ



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔ٘ٛ 

 .ـ ٜٜٚٔبيروت  ،دار العمـ لممالييف ،خير الديف الزركيمي ،عالـاأل  -٘

لناصػػػر الػػػديف أبػػػي سػػػعيد  ،(تفسػػػير البيضػػػاوي)المسػػػمى  أنػػػوار التنزيػػػؿ وأسػػػرار التأويػػػؿ -ٙ
 ،لبنػػػػػػاف –دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة بيػػػػػػروت  ،(هػػػػػػػ ٜٔٚت )محمػػػػػػد الشػػػػػػيرازي البيضػػػػػػاوي 

   .ـ ٖٕٓٓهػ / ٕٗٗٔ

تحقيػؽ  ،(هػػ ٘ٗٚت )سػؼ أبػو حيػاف االندلسػي أثير الديف محمد بف يو  ،البحر المحيط -ٚ
 .ت .د .ط .د ،لبناف –بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الرزاؽ المهديٓ: د

تحقيػؽ  (هػػٜٗٚت ) ،بدر الديف محمد بػف عبػد اهلل الزركشػي ،البرهاف في عمـو القرآف  -ٛ
 ٜٛ٘ٔهػػ / ٖٚٚٔالطبعػة األولػى  ،محمد أبو الفضؿ إبراهيـ دار إحياء الكتػب العربيػة

   .ـ

دراسػػة وتحقيػػؽ :  ،(هػػػٕ٘ٓٔمرتضػػى الزبيػػدي )ت ،تػػاج العػػروس مػػف جػػواهر القػػاموس -ٜ
   .ت .د .ط .د ،المطبعة المحمدية مصر،عمي شيري

ألبػػػي جعفػػػػر محمػػػػد بػػػف جريػػػػر الطبػػػػري  ،تػػػاريب الرسػػػػؿ والممػػػػوؾ ،تػػػاريب الطبػػػػري -ٓٔ
   .ت .د ،ثالثةالمعارؼ الطبعة ال ،تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراهيـ دار ،(هػٖٓٔت)

تحقيػػػؽ : سػػػعيد صػػػالن  ،(هػػػػٜٜٖت )التػػػذكرة فػػػي القػػػراءات : طػػػاهر بػػػف غمبػػػوف  -ٔٔ
الطبعػػػة  ،لبنػػػاف –بيػػػروت  ،منشػػػورات محمػػػد عمػػػي بيضػػػوف دار الكتػػػب العمميػػػة ،زعيمػػػة
 ـ  ٕٔٓٓ األولى

تحقيػػؽ : إبػػراهيـ  ،هػػػ( ٖٖٛتقريػػب النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر ألبػػف الجػػزري )ت  -ٕٔ
   .ت .د .ط .د ،القاهرة -دار الحديث  ،عطوة عوض

ت )ألبػػػػػي عبػػػػػد اهلل محمػػػػػد أحمػػػػػد األنصػػػػػاري القرطبػػػػػي  ،الجػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػرآف -ٖٔ
 .ت .د .ط .د ،(هػٔٚٙ

ت )أبو عمرو عثماف بػف سػعيد الػداني  ،جامع البياف في القراءات السبع المشهورة -ٗٔ
دار الكتػب  منشػورات محمػد عمػي بيضػوف ،تحقيؽ : محمد صدوؽ الجزا ري ،(هػ ٗٗٗ
   .ـ ٕ٘ٓٓ الطبعة األولى لبناف ،بيروت ،مميةالع

 .ـٜٗ٘ٔالقاهرة  ،أبو الحسف بف الحجاج مسمـ ،الجامع الصحين -٘ٔ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) آذار(                     ٕالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٜٔ٘ 

مػػػف عممػػػاء القػػػرف الرابػػػع ) ،حجػػػة القػػػراءات ألبػػػي زرعػػػة عبػػػد الػػػرحمف بػػػف زنجمػػػة -ٙٔ
الطبعػػػػػػة  ،بيػػػػػػروت لبنػػػػػػاف ،مؤسسػػػػػة الرسػػػػػػالة ،الهجػػػػػري( تحقيػػػػػػؽ : سػػػػػػعيد االصػػػػػػفهاني

 .ـ ٕٔٓٓ،الخامسة

وضػع حواشػيه وعمػؽ عميػه  ،(هػ ٖٚٚألبي عمي النحوي)ت  ،قراء السبعةالحجة لم -ٚٔ
   .ت .د .ط .د ،كامؿ مصطفى الهنداوي

مطػػابع  ،تحقيػػؽ شػػوقي ضػػيؼ ،(هػػػٕٖٗت )البػػف مجاهػػد  ،السػػبعة فػػي القػػراءات -ٛٔ
   .ـ ٕٜٚٔ دار المعارؼ بمصر

 هػػذبها ابػػف هشػػاـ ،هػػػ(ٔ٘ٔت)البػػف اسػػحاؽ  ،(صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ)سػػيرة النبػػي  -ٜٔ
شػػرح  ـٜٔٚٔمطبعػػة المػػدني  ،تحقيػػؽ : محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،(هػػػٕٛٔ ت)

تصحين وتعميؽ : يوسػؼ حسػف  ،محمد بف الحسف االستر آبادي ،الرضي عمى الكافية
 .هػٕٖٛٔ طهراف –ايراف  ،مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر ،عمر الطبعة الثانية

 .ت .د .ط .د ،دار الجيؿ بيروت ،لمبخاري ،صحين البخاري -ٕٓ

تحقيػػػػؽ : مهػػػػدي المخزومػػػػي  ،(هػػػػػ٘ٚٔلمخميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد الفراهيػػػػدي )ت ،العػػػػيف -ٕٔ
براهيـ السامرا ي  .ـ ٕٜٛٔبغداد  ،دار الرشيد ،وا 

لشمس الديف أبػي الخيػر محمػد بػف محمػد الجػزري  ،غاية النهاية في طبقات القراء -ٕٕ
 .ـٖٖٜٔمكتبة الخانجي القاهرة  ،عنى بنشر  برجستراسر ،(هػٖٖٛت )

ت )أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر العسػػػقالني  ،ي بشػػػرح صػػػحين البخػػػاريفػػػتن البػػػار  -ٖٕ
 .هػٖٓٛٔالقاهرة  ،المطبعة السمفية ،(هػٕ٘ٛ

 ،تحقيػؽ : عبػد الػرحمف عميػرة ،هػ(ٖٜٖٔمحمد بف عمي الشوكاني)ت ،فتن القدير -ٕٗ
 .ـ ٜٜٗٔالطبعة األولى  ،المنصورة ،دار الوفاء لمطباعة والنشر

تحقيػؽ : عبػد السػالـ  ،(هػػٓٛٔت )نبػر أبػو بشػر عمػرو بػف عثمػاف بػف ق ،الكتاب -ٕ٘
 .ـٜ٘ٚٔبيروت  ،عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،محمد هاروف

لبنػػػػاف  –بيػػػػروت  ،دار المعػػػػارؼ ،(هػػػػػ ٖٛ٘ت )لجػػػػار اهلل الزمخشػػػػري  ،الكشػػػػاؼ -ٕٙ
   .ـٕٕٓٓالطبعة األولى/ 



 التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
 فاضؿ عبد احمد / نبيمة شكر خورشيد

 ٔٙٓ 

تحقيػػؽ :  ،(هػػػٖٓٚت )أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد األزهػػري  ،معػػاني القػػراءات -ٕٚ
لبنػػػػاف  –بيػػػػروت  ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،الطبعػػػػة األولػػػػى ،أحمػػػػد فريػػػػد المزيػػػػديالشػػػػيب 
 .ـٜٜٜٔهػ /ٕٓٗٔ

بغػػػداد  ،دار الكتػػػاب لمطباعػػػة ،غػػػانـ قػػػدوري الحمػػػد ،محاضػػػرات فػػػي عمػػػـو القػػػرآف -ٕٛ
 .ـٜٔٛٔهػ / ٔٓٗٔ

 ٖٖٛت )ألبػػي جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف النحػػاس  ،معػػاني القػػرآف -ٜٕ
   .ـ ٕٗٓٓهػ /  ٕ٘ٗٔالقاهرة  ،دار الحديث ،يحيى مراد ٓتحقيؽ د ،(هػ

تحقيػػؽ : محمػػد  ،(هػػػ ٕٚٓت )ألبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػػراء  ،معػػاني القػػرآف -ٖٓ
    .ت .د .ط .عمي النجار ، د

عرابػػػه -ٖٔ  ،(هػػػػٖٔٔت )ألبػػػي اسػػػحاؽ إبػػػراهيـ بػػػف السػػػري الزجػػػاج  ،معػػػاني القػػػرآف وا 
   .ـ ٕ٘ٓٓهػ /  ٕٙٗٔدار الحديث القاهرة  ،عبد الجميؿ عبد  شمبي .تحقيؽ : د

أبػػي الفػػتن عثمػػاف بػػف  ،المحتسػػب فػػي تبيػػيف وجػػو  شػػواذ القػػراءات وااليضػػاح عنهػػا -ٕٖ
 ،و د. عبػػػد الفتػػػاح إسػػػماعيؿ شػػػمبي ،تحقيػػػؽ عمػػػي النجػػػدي ناصػػػؼ ،هػػػػ(ٕٜٖجنػػػي)ت
  .هػ ٕٗٗٔالقاهرة 

 ٙٗ٘ت )لمقاضػػي محمػػد ابػػف عطيػػة  ،المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز -ٖٖ
دار الكتػب  ،منشورات محمد عمػي بيضػوف ،لسالـ عبد الشافي محمدتحقيؽ : عبد ا (هػ

   .ـ  ٕٔٓٓالطبعة األولى /  ،لبناف –بيروت  ،العممية

ابػف الجػزري  لشمس الديف أبي الخير محمػد بػف محمػد ،النشر في القراءات العشر -ٖٗ
 .ط .د ،بمصػػر مطبعػػة مصػػطفى محمػػد ،تحقيػػؽ : عمػػي محمػػد الصػػباغ (هػػػ ٖٖٛت )
 .ت  .د


