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هللاََّّونستغفرهَّونعوذَّابهللَّمنَّشرورَّأنفسناَّومنَّسيئاتَّأعمالنا،َّمنَّيهدهَّاحلمدَّهللَّحنمدهَّونستعينهَّإن َّ

مداَّعبدهَّحمَّفالَّمضلَّله،َّومنَّيضللَّفالَّهاديَّله،َّوأشهدَّأنَّالَّإلهَّإالَّهللاَّوحدهَّالَّشريكَّله،َّوأشهدَّأن َّ
َّ،َّأماَّبعد:َّورسولهَّ
القراءات القرآنية "َّمقياسَّقرآنيةأوىلَّماسرتَّختصصَّلغةَّودراساتَّمنَّاملقاييسَّاليتَّقُ ر ِّرتَّعلىَّطلبةَّالسنةَّف

نواعها،َّوذلكَّمعَّالقراءاتَّالقرآنيةَّأب،َّالذيَّاحتوتَّمفرداتهَّعلىَّمسائلَّمهمةَّتوضحَّهلمَّطريقةَّالتعاملَّ"وتوجيهها
َّالنظريةَّوالتطبيقية.َّمنَّالناحية

لكَّذَّلفتَّإبجنازهاَّوحاولتَّاالختصارَّيفَّحتريرَّمفرداهتاَّماَّاستطعتَّإىلوهذهَّمذكرةَّبنيَّأيديَّالطلبةَّكَّ
َّللمشتغلَّبهَّأنَّيكونَّذاَّدرايةَّواسعةَّبعلومَّسبيال،َّنظراَّ لكثرةَّاملادةَّالعلميةَّوتداخلها،َّفعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّالَّبُد 

َّاللغةَّالعربيةَّحنواَّوصرفا،َّبالغةَّوداللة.
 :المادة محتوى

 ََّّ السعود(. أبو ،احلليب السمني ،الطربي (املفسرين عند التوجيه عن احلديث إكمال األولى: المفردة
َّ.ومصادره التوجيه أنواع عن احلديثَّ:ةالثاني فردةالم

 .) هود إىل الفاحتة من (الرتتيل يف املقرر من،َّالقراءاتَّتوجيه فن يف تطبيقية مناذجَّ:ةالثالث المفردة
َّ.القراءات مشكل توجيه :ةالرابع المفردة
َّ.عليها والر د القرآنية القراءات حول املستشرقني شبهات :ةالخامس المفردة
َّ.الشبهات إلاثرة املستشرقون استغلها اليت القرآنية القراءات من مناذج :ةالسادس المفردة

 أهداف المادة:

 بعضَّعرفةمواملتمثلةَّيفََّّ،ابألهدافَّاملقررَّمنَّهذاَّاملقياسَّيكونَّالطالبَّقدَّأل َّبضبطَّمفرداتَّاملادةَّ
 خصوصا،َّومثرةَّذلكَّالقدرةَّعلىَّوالنحوية عموماَّاللغوية الدراسات على ذلك وأثر القراء بني اخلالف مواطن

،َّوهوَّامتدادَّمعريفَّاملتواترةَّالقراءات بني الرتجيح ،َّدونَّاحلاجةَّإىلواإلعراب اللغة حيث من القراءة وجه بيان
،َّإذَّالَّيقلَّعنهَّاألخرى ابلعلوم وصلته القراءات توجيه مفهوم على التعرفملاَّتناولناهَّيفَّالسداسيَّاألولَّمنَّ

أمهية،َّابإلضافةَّإىلَّاكتسابَّالقدراتَّالبحثيةَّاملتمثلةَّيفَّالعلمَّابلدراساتَّاملنجزةَّيفَّعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّ
 قدمياَّوحديثا.

 ة:ـمقدم
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 أبو الطبري، (المفسرين عند التوجيه عن الحديث إكمال :ىاألول فردةالم
 الحلبي(. السمين ،السعود

بعدماَّتكلمناَّيفَّالسداسيَّاألولَّعنَّأنواعَّالقراءاتَّوأصحاهبا،َّوأطنبناَّالقولَّيفَّنشأةَّعلمَّتوجيهَّالقراءات،َّ
مثَّشرعناَّيفَّاحلديثَّعنَّالتوجيهَّاللغويَّللقراءاتَّعندَّعددَّمنَّاملفسرين،َّاخرتانَّمنهمَّأربعةَّأالَّوهم:َّأبوَّ

اإلمامََّّبحرَّاحمليط،َّوأخذانَّمنَّاملعاصرينعبيدةَّيفَّجمازَّالقرآن،َّوالزخمشريَّيفَّالكشاف،َّوأبوَّحيانَّيفَّال
ماَّاشتملَّعليهَََّّّوأطلناَّالنفسَّيفَّبيانَّ،الطاهرَّبنَّعاشورَّمنَّخاللَّكتابهَّاملاتع:َّالتحريرَّوالتنويرحممدَّاهلمام:َّ

كلَّكتابَّمنَّنفائسَّودررَّفيماَّيتعلقَّبتوجيهَّالقراءاتَّمتواترهاَّوشاذها،َّهاَّحننَّاليومَّيفَّبدايةَّالسداسيَّ
  وهم:َّقصداَّاملفسرينَّاألعالمَّبعضمَّالثاين:َّاخرتانَّلك

  جامع البيان يف أتويل القرآن.يف كتابه املستطاب:  ه(310)ت الطربيأبو جعفر 
  ه( يف كتابه العجاب: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون.756أمحد بن يوسف: السمني احلليب )ت 
 السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي.ه( يف كتابه احلافل: إرشاد العقل 982أبو السعود العمادي )ت 

َّيتعلقَّبتَّةيفَّكتبَّالتفسريَّعموما،َّوكتبَّهؤالءَّالثالثَّدواحلقيقةَّأنهَّيوج َّفيما َّالقراءاتَّخصوصا وجيه
غالباَّماَّيكونَّوََّّواالحتجاجَّهباَّوهلاَّلفظاَّومعىنَّماَّالَّيوجدَّيفَّكتبَّالتوجيه،َّوالَّكتبَّمعاينَّالقرآنَّوإعرابه،

هذاَّمنََّّلعل َّوََّّجهدَّاملفسرينَّأقربَّللصوابَّالعتمادهمَّعلىَّالسياقَّواملعىنَّوالنظائرَّيفَّتوجيهَّالقراءات،
ثلَّلوانَّمنَّمعَّأن َّكلَّكتابَّميَّقررَّعليناَّيفَّهذاَّالسداسي،ةَّتَُّبَّاليتَّجعلتَّالكتبَّالثالثةَّالسالفاألسبا

 :معَّكلَّكتابَّمتبعنيَّاخلطواتَّاآلتيةألوانَّالتوجيه،َّكماَّسنبينهَّ
 .على وجه االختصار فـــاملؤل  و  فــــأوال: التعريف ابملؤل  

 منهج اإلمام يف تفسريه عموما، ومنهجه يف عرض القراءات خصوصا. اثنيا:
 .إليه اخلالصة وفيها أهم ما توصلنا: اثلثا

َّكلَّكتابَّمنَّهذهَّالكتبَّيفَّدرسَّخاصََّّبعضَّسنعملَّعلىَّإفرادبوكيَّيكونَّاحلديثَّمتصالَّبعضهَّ
علقَّألقيَّاحملاضرةَّتنظرياَّومتثيال،َّوتكلفونَّابستخالصَّأهمَّالنتائج،َّنناقشهاَّيفَّآخرَّاحملاضرة،َّطبعاَّفيماَّيت،َّبه

َّبتوجيهَّالقراءات.
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 :الدرس األول

: جامع البيان ه( في كتابه310الطبري )تجعفر  توجيه القراءات عند أبي
 في تأويل القرآن.

 1َّعلى وجه االختصار. واملؤل ف فالتعريف ابملؤل  
لَّمنَّطربستان،َّولدَّمآنسبةَّإىلََّّحممدَّبنَّجريرَّبنَّيزيدَّبنَّكثريَّبنَّغالب،َّأبوَّجعفرَّالطربي،َّمثَّاآلملي،

 ،َّأويفَّأولَّالسنةَّبعدها.يفَّآخرَّسنةَّأربعَّوعشرينَّومائتني
مذَّنعومته،َّفقدَّحفظَّالقرآنَّولهَّسبعَّسنني،َّوصلَّابلناسَّوهوَّابنَّمثان،َّوكتبَّاحلديثََّّهاهتمَّبهَّوالد

وهوَّابنَّتسع،َّوارحتلَّوهوَّابنَّعشرين،َّفدخلَّدارَّالسالم،َّمثَّالكوفة،َّفالبصرة،َّوكتبَّعنَّأبرزَّعلماءَّكلَّ
جَّعلىَّقهَّعر َّيبَّخارجاَّإىلَّمصر،َّويفَّطرَّكَّاإلمامَّأمحدَّبنَّحنبلَّلوفاته،َّمثَّغر َّمصرَّمنها،َّغريَّأنهَّلَّيدرَّ

ىلَّمصر،َّمثَّعادَّإىلَّالشام،َّمثَّصارَّإَّالفسطاطَّسنةَّثالثَّومخسنيَّومائتني،سواحلَّوثغورَّالشامَّمثَّصارَّإىلَّ
،َّالَّومناقشةاَّسجاعلومَّمالكَّوالشافعيَّوغريمهَّهوَّيفَّكلَّرحالتهََّّينهلوَّ،َّوكتبَّفيهاَّمثَّدخلَّدارَّالسالم

ثانيةَّمثَّرجعَّإىلَّطربستانَّالعودةَّاألوىل،َّوأماَّالَّ،مجيعَّالعلومَّالشرعيةَّواللغويةَّحاذقاَّ،أعلىَّاألسانيدحائزاَّ
فكانتَّسنةَّتسعنيَّومائتني،َّمثَّرجعَّإىلَّبغدادَّوشاعَّامسهَّابلعلم،َّوخربهَّابلتقدمَّوالفهمَّواستقرَّهباَّإىلَّأنَّ

  مات.
َّاللغةَّالعربيةَّيفجندَّ:َّوليسَّأبرزهمَّشيوخهَّ،َّوأشهرالفضالءَّوابنَّجريرَّالطربيَّمنَّاملكثرينَّمنَّالشيوخ

َّالصغري، َّالرازي،ََّّويفَّعلمَّاحلديثَّالفراء َّأبوَّزرعة َّأبوَّبكرَّبنَّجمافأحذقهمَّقراءةَّتالمذتهوأما هدَّشيخَّ:
فقهَّالشافعيَّأعلمهمَّبالطرباينَّصاحبَّاملعاجمَّالثالث،َّوَّوأمجعهمَّللحديثَّ،َّلَّمنَّسبعَّالسبعةوأو ََّّةعالصنا

َّالعالَّاملتفننَّيفَّأصولَّالفقه.َّالصرييف
ََّّجدا.َّونوإنَّكانَّغريهمَّشيوخاَّوتالميذَّكثريََّّ،اقتصرتَّعلىَّذكرَّهؤالءَّلشهرهتمَّوإمنا

َّأصحابَّالفهارسَّوالرتاجمَّونعتوهاَّ َّالدالةَّعلىَّإتقانه،َّوذكرها َّتصانيفه، وظهرَّعلمَّابنَّجريرَّيفَّكثرة
َّ:القليل،َّعلىَّرأسهاابلرائعةَّالباهرة،َّولألسفَّلَّيصلناَّمنهاَّإىلَّ

                                                           
َّص2َّللذهيب:َّ.َّتذكرةَّاحلفاظ192_191ص4.َّوفياتَّاألعيانَّالبنَّخلكان:555َّ_548َّص2اتريخَّبغدادَّللخطيبَّالبغدادي:َّترمجتهَّيف:1ََّّ

َّوغريهاَّكثري.َّ.118_110ص2ََّّ:.َّطبقاتَّاملفسرينَّللداودي282_267َّص14َّللذهيب:َّ.َّسريَّأعالمَّالنبالء204َّ_201



4 
 

طبعةََّّب     :َّاتريخَّالطربي،َّوطبعَّالكتابَّبتحقيق:َّحممدَّأيبَّالفضلَّإبراهيم،،َّاملعروفَّلرسل وامللوكاتريخ ا
َّدارَّاملعارف،َّيفَّعشرةَّجملداتَّمعَّالفهارس.

عَّالكتابَّبتحقيقَّ،َّوطبمن األخبارعنَّرسولَّهللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمََّّهتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت
َّحممودَّحممدَّشاكر،َّمطبعةَّاملدين،َّالقاهرة،َّيفَّجملدين.

)وهوَّحملَّالدراسة(،َّوأشهرَّالطبعاتَّاملتداولةَّاليومَّبنيَّطلبةَّالعلمََّّجامع البيان عن أتويل آي القرآن
َّ:تانطبعَّللمطبوعَّةَّمعَّموافقتهالتَّخدمةَّالشام،َّوهيَّحتةوخاصةَّيفَّالدراساتَّاجلامعيةَّاألكادميي

بنَّغالبََّّحممدَّبنَّجريرَّبنَّيزيدَّبنَّكثريَّاملؤلف:/َّجامعَّالبيانَّيفَّأتويلَّالقرآنَّالكتاب:اسم األوىل:  
الطبعة /َّمؤسسةَّالرسالةَّالناشر:/َّأمحدَّحممدَّشاكرَّاحملقق:َّ/َّه (310:َّتاآلملي،َّأبوَّجعفرَّالطربيَّ)

َّجملد.24ََّّعدد األجزاء:/َّم2000-ه 1420ََّّ:األوىل
مدَّبنَّجريرَّبنَّحمَّاملؤلف:َّ/(َّالقرآنجامعَّالبيانَّعنَّأتويلَّآيَّ)تفسريَّالطربيََّّالكتاب:اسم الثانية:   

عبدَّهللاَّبنَّعبدَّاحملسنَّ/دَّحتقيق:َّ/َّ(ه310يزيدَّبنَّكثريَّبنَّغالبَّاآلملي،َّأبوَّجعفرَّالطربيَّ)املتوىف:َّ
َّالرتكي َّبدارَّهجر، َّالبحوثَّوالدراساتَّاإلسالمية َّابلتعاونَّمعَّمركز َّوالنشَّالناشر:/ َّللطباعة رَّدارَّهجر

َّواإلعالن َّوالتوزيع 1422ََّّ:األوىلَّالطبعة/ َّم2001-ه  26َََّّّعدد األجزاء:/ َّوجملدان24ََّّ)جملد جملد
َّ.(طبعاَّمعاَّفهارس

تويفَّعشيةَّيومَّاألحدَّليومنيَّبقياَّمنَّشهرَّشوالَّسنةَّعشرَّوثالثَّمائة،َّوقدَّجاوزَّالثمانني،َّ وفاته:
 .،َّفرمحهَّهللاَّرمحةَّواسعة،َّوأثىنَّعليهَّغريَّواحدَّمنَّأهلَّالعلمودفنَّببغداد،َّوراثهَّاألدابءَّوالعلماء

َّماَّذكران،َّولننتقلَّللحديثَّعن:َّغريَّهذهَّحملةَّموجزةَّعنه،َّوالَّيعنيناَّيفَّمقامناَّهذاَّ
 :، وكيفية تناوله للقراءات وتوجيههاالعام يف تفسريه منهجه

آليةَّاملتصفحَّلتفسريَّالطربيَّيلحظَّمجعهَّبنيَّالروايةَّوالدرايةَّيفَّمنهجَّمنقطعَّالرتتيب،َّفهوَّيصدرَّتفسريهَّل
قول:َّبَّعليهَّوسلم،َّور اَّرويَّعنَّالصحابةَّوالتابعنيَّمسنداَّذلكَّكله،َّفاحتاَّكالمهَّابملأثورَّعنَّالنيبَّصلىَّهللا

َّتعاىل،َّذاكرَّ َّابالقولَّيفَّأتويلَّقوله َّمثنيا َّللمعىنَّاإلمجايلَّلآلية، مقرونةَّحبجةََّّألقوالَّالواردَّيفَّمعىنَّاآليةا
إعراابَّوصرفاََّّ:لعربيةاَّعلىَّصحةَّالرواية،َّواللغةَّاأصحاهبا،َّمثَّيتعرضَّلتوجيهَّتلكَّاألقوالَّمرجحاَّبينها،َّمعتمد

َّوتركيبا،َّمستشهداَّبكالمَّالعربَّشعراَّونثرا.
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مدَّعلىَّاللغةَّالعربيةَّيفَّتويصنفَّتفسريَّالطربيَّعلىَّرأسَّالتفاسريَّابملأثور،َّوهذهَّأبرزَّمسةَّفيه،َّمثَّهوَّيع
مرجحاَّيفَّهورةَّلَّجيعلَّاللغةَّاملشبوالَّخيرجَّعرضهَّللقراءاتَّعنَّهذاَّغالبا،َّأتويلَّدالالتَّاأللفاظَّوتراكيبها،َّ

بيقَّقواعده،َّعنايةَّكبريةَّجداَّابلنحوَّوتطَّجريرَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّاعتىنَّابنتفضيلَّقراءةَّعلىَّأخرى،َّكماَّ
سواءََّّفسريهمنَّأهمَّاملصادرَّاليتَّاستعانَّهباَّالطربيَّيفَّتَّفالقراءاتَّتعدمعَّاحليادَّالتامَّبنيَّالبصرةَّوالكوفة،َّ

َّ،َّحيثَّميكنَّجعلها:ةَّغريَّصرحيَّلفاظَّرد ِّهَّللقراءاتغالبَّأ،َّوَّيفَّتوضيحَّاملعاينَّأوَّتوسيعهاَّأوَّالرتجيحَّبينها
َّ.يفَّكثريَّمنَّاملواطنَّلىَّأخرىتفضيلَّقراءةَّعَّمنَّابب

نَّقبله،َّكماَّسارَّملَّيكنَّبدًعاَّفيه،َّبلَّسارَّعليهََّّابنَّجريرَّيفَّتوثيقَّالقراءةَّونقدهاَّاملنهجَّالذيَّتبِّعهوَّ
واملتتبعَّ،ََّّالعربيةَّاثلثًامث،ََّّموافقةَّاملصحفَّاإلمامَّاثنًيامث َّ،َّالروايةَّأو الًََّّراعىَّيفَّاختياره:،َّفقدَّيهَّمنَّبعَدهعل

ََّّلتفسريه َّوقد َّأبوَّعبدَّهللاَّاملنتوريَّصر َّجيدَّذلكَّظاهرا، َّاإلمام نقالَّعنَّكتابَّجامعََّّه(834)تحَّهبذا
1َّ.القراءاتَّللطربي

َّتعرضَّهلاَّابنَّالقراءاتَّاليتَّمثالَّمناملطلوبَّمنَّكلَّطالبَّحتضريَّفَّابلنسبةَّحلصةَّاألعمالَّالتطبيقية:وَّ
أراءَّذكرَّ،َّمعَّجهر نهَّليكونَّالطالبَّعلىَّتصورَّاتمَّ،_َّحبذاَّلوَّتكونَّمنَّاملقررَّيفَّاحلفظَّ_َّجريرَّالطربي

َّعلماءَّالتوجيهَّفيها.ابقيَّال
شعارانَّوَّأمَّمنَّاملرجحنيَّأمَّمنَّاملدافعني،ََّّهلَّاإلمامَّالطربيَّمنَّالطاعننيَّيفَّالقراءاتَّ:معَّإبداءَّرأيك
 انَّفتهلك.اعاَّأوَّمرتدداَّأوَّانقال،َّوالَّتكنَّطيفَّذلك:َّكنَّمرتيث

 :مثلالقراءات وجيه تتعلق جبانب بتفسري الطربي فيما الدراسات املتعلق  ميكنكم االستعانة ببعضكما 
 َّية،َّدكتوراه،َّجامعةَّأمَّدرمانَّاإلسالمالقراءاتَّيفَّتفسريَّالطربي،َّعرضَّودراسة،َّأنورَّيوسفَّمرار،َّرسالة

َّم.2006ه/1427َّ
 َّتفسريه َّيف َّالقراءات َّيف َّالطربي َّاإلمام َّماجستري،َّمنهج َّرسالة َّاجلمل، َّأمحد َّيوسف َّالرمحان َّعبد ،

َّ،َّاجلامعةَّاألردنية،َّعمان.1992ه/1412
 ية.َّعراءاتَّوضوابطَّاختيارهاَّيفَّتفسريه،َّزيدَّبنَّعليَّمهارش.َّرسالةَّجاممنهجَّاإلمامَّالطربيَّيفَّالق 
 عرضََّّ،القراءاتَّالواردةَّيفَّتفسريَّاإلمامَّابنَّجريرَّالطربيَّمنَّبدايةَّسورةَّالفاحتةَّإىلَّهنايةَّسورةَّاألنعام

َّودراسةَّمعَّالتوجيه.
                                                           

َّ.864ص2للمنتوري:َّجَّشرحَّالدررَّاللوامعَّيفَّأصلَّمقرأةَّانفع1َََّّّ
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 مجعاََّّ،القراءاتَّاملتواترةَّاليتَّلَّيذكرهاَّابنَّجريرَّيفَّتفسريهَّمنَّأولَّسورةَّالفاحتةَّإىلَّآخرَّسورةَّالناس
 ودراسةَّوتوجيها.

 َّم1978سعيدَّلبيب،َّدارَّاملعارفَّ، يفَّمواجهةَّالطربيَّاملفسراملتواترةَّدفاعَّعنَّالقراءات. 
 1 هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟ولعل أهم ما يذكر يف حماضرتنا هذه: 

رتامَّالعلماءَّالَّيلزمَّأنَّاحَّاَّجيدرَّالتنبيهَّعليه:مماَّوحديثا،َّوَّمماَّتناولهَّالعلماءَّوالباحثونَّقدميهذاَّاملوضوعََّّ
ماَّكانَّخمالفاَّللصوابَّالَّيعىنَّعدمَّاحرتامهم،َّكالَّوألفَّكالَّبلََّّمنهَّقبولَّآرائهمَّمجلةَّوتفصيال،َّوأنَّرد َّ

قراءةَّمتواترةََّّهلَّأنكرَّابنَّجريراملقصودَّاتباعَّاحلقَّسواءَّمعَّهذاَّالعالَّأوَّمعَّغريه،َّونعودَّإىلَّسؤالناَّالرئيس؛َّ
َّأوَّرد ها؟
َّ:أمرينتوضيحََّّهيلزمَّمناجلوابَّعنَّهذاَّف

إمناَّجتدَّيفَّكلَّعلمَّخيتلف،َّوالَّتكادَّجتُدَّهذهَّالعبارةَّيفَّكتبَّالسابقني،َّوََّّفالتواترالتواتر،َّمفهومََّّاألول:
(َّهاَّالناس/َّالقراءةَّاليتَّعليعندهم:َّ)قراءةَّالعامةَّ/َّالقراءةَّاملستفيضةَّ/َّالقراءةَّاملشهورةَّ/َّقراءةَّقراءَّاألمصار

َّعلىَّشيوعَّالقراءةَّوانتشارها،َّأم اَّلفظَّالتواترَّفلمَّوغريهاَّمنَّا )ت: قبلَّالطربيََّّرظهيملصطلحاتَّاليتَّتدلُّ
يفَََّّّ(ه444)ت: داينَّالذيَّسب عَّالسبعة،َّوالَّعندَّالَّ(ه324)ت: ابنَّجماهدََّّتلميذهَّ،َّوالَّعند(ه310

رًاَّبعدَّتسبيعَّالسبعةَّبزمٍن.َّ،كتابهَّالتيسري َّوإمناَّجاءَّهذاَّاملصطلحَّمتأخ ِّ
ويتضمنَّ…َّ":َّ(ه444)ت: لَّالداينَّوَّقوالنصوصَّاليتَّاشتملتَّعلىَّتلكَّاأللفاظَّكثريةَّجدا،َّمنهاَّ

2ََّّ."تقدمنياملَّاألئمةمنَّالرواايتَّوالطرقَّماَّاشتهرَّوانتشرَّعندَّالتالني،َّوصح َّوثبتَّعندَّاملتصدرينَّمنَّ
هؤالءَّاألئمةَّالسبعةَّالذينَّتلقتَّالعامةَّقراءهتمَّابلقبول،َّروىَّعنَّوالَّتصدقَّهذهَّالعباراتَّعنَّكلَّماَّيَُّ

لذاَّالَّيُعدَُّّكلََّّ،العامةَّاليتَّأقرأَّهباَّاإلمامقدَّيردَّعنهمَّحروفَّمفردةَّلَّيقبلهاَّالعلماء،َّوهيَّخارجَّالقراءةَّبلَّ
َّلشأن.اويَّعنهمَّيفَّدرجةَّواحدةَّمنَّالقبول،َّبلَّماَّكانَّمعروفًاَّابلنقلَّمنَّالطرقَّاملعتربةَّعندَّأهلَّهذاَّماَّرَُّ

االعتذارَّملاَّوقعَّمنَّبعضَّالعلماءَّالعارفنيَّمنَّرد َِّّبعضَّالقراءات،َّوأهنمَّإمناَّردُّوهاََّّهذاَّليسهلَّيُذكروإمناَّ
َّمناسبَّملاَّتلقوهَّمنَّالقراءات،َّوليسَّعنَّهوىَّأوَّجهٍلَّمنهم. َّأبسلوٍبَّعلميٍ 

                                                           
َّبتصرف.َّمقالَّيفَّملتقىَّأهلَّالتفسري،َّد/َّمساعدَّالطيار.نقالَّعن1ََّّ
َّ.2صيفَّالقراءاتَّالسبعَّأليبَّعمروَّالداين:َّالتيسري2ََّّ
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َّماََّّالثاين: ،َّبلَّهوَّندهعأوَّاعرتضَّعليهَّلَّيكنَّمماَّثبتتَّاستفاضتهَّوشهرتهََّّابنَّجريرَّالطربيَّرد هأن 
َّعندهَّيفَّحكمَّالشاذَّالذيَّالَّيُعرتُضَّبهَّعلىَّاملستفيضَّمنَّالقراءة.

َّ[88]البقرة:ََّّبنا غلف{}قلو "َّوالقراءةَّاليتَّالَّجيوزَّغريهاَّيفَّقوله:َّوعباراتهَّيفَّبيانَّذلكَّكثريةَّمنهاَّقوله:َّ
نَّالقراءَّمَّالجتماع احلجةبتسكنيَّالالمَّر عىنَّأهناَّيفَّأغشيةَّوأغطية؛ََّّ[88]البقرة:ََّّ}غلف{هيَّقراءةَّمنَّقرأَّ

لىَّأنَّماَّوقدَّدللناَّعَّ،اَّخالفهَّمنَّقراءةَّذلكَّبضمَّالالمعنهمَّر َّوأهلَّالتأويلَّعلىَّصحتها،َّوشذوذَّمنَّشذ َّ
اءتَّجوماَّجاءَّبهَّاملنفردَّفغريَّجائزَّاالعرتاضَّبهَّعلىَّماََّّ،من بلغهجاءتَّبهَّاحلجةَّمتفقةَّعليهَّحجةَّعلىَّ

1ََّّ."بهَّاجلماعةَّاليتَّتقومَّهباَّاحلجةَّنقالَّوقوالَّوعمال

ڭ   چ   تعاىل:َّرَّبعده،َّفقدَّأوردَّيفَّقولهابنَّجريرَّقراءةَُّحكَِّمَّعليهاَّابلتواتَّوابملثالَّيتضحَّاملقال:َّعرض

واختلفَّ":َّ،َّقوله٣٦آلَّعمران:َّ   چ ۅ  ۉ  ۉ   ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
يفَّقراءةَّذلك،َّفقرأتهَّعامةَّالقراء:َّ)َوَضَعْت(،َّخربًاَّمنَّهللاَّ َّعزَّوجلَّ َّعنَّنفسهَّأنهَّالعالَّر اَّوضعتََّّالقرأة

ربَّوقرأَّذلكَّبعضَّاملتقدمني:َّ)وهللاَّأعلمَّر اَّوضعُت(،َّعلىَّوجهَّاخل،َّتهاَّأنثى(منَّغريَّقِّيلِّها:َّ)ربَّإينَّوضع
َّر اَّولدتَّ َّبذلكَّعنَّأمَّمرميَّأهناَّهيَّالقائلة: اَّنقلتهَّاحلجةَّ:َّموأوىلَّالقراءتنيَّابلصوابَّ،مِّن ََِّّّوهللاَّأعلمَّ 

مستفيضةَّفيهاَّقراءتهَّبينها،َّالَّيتدافعونَّصحتها،َّوذلكَّقراءةَّمنَّقرأ:َّ)وهللاَّأعلمَّر اَّوضعْت(،َّوالَّيُ ْعرَتَُضَّ
 2."ابلشاذ َِّّعنهاَّعليها

َّوحفصَّانفعَّوابنَّكثريَّفحكمَّهناَّعلىَّقراءةَّابنَّعامرَّوروايةَّأيبَّبكرَّعنَّعاصمَّابلشذوذ،َّواختارَّقراءة
َّعنَّعاصمَّوأيبَّعمروَّومحزةَّوالكسائي.

شاذ ًةََّّ(ه310ت: )،َّلكنَّكانتَّالقراءةَّاألخرىَّابلنسبةَّللطربيَّقراءاتنَّسبعي تانَّمقبولتانَّبعدهوالقراءاتنَّ
َّ.َّاءملخالفتهاَّقولَّاجلمهورَّمنَّالقرَّ

َّصحيح،َّلكنَّالنتيجةَّاليتَّحكمَّهباَّ حيكمََّّها،َّفهوخالفهَّغريهَّفيوعلىَّهذاَّفهوَّسائرَّعلىَّمنهٍجَّعلميٍ 
علىَّالقراءةَّابلشذوذَّابلنسبةَّإىلَّماَّوصلهَّمنَّعلمَّهبذهَّالقراءة،َّفكيفَّيقالَّإنهَّينكرَّالقراءةَّاملتواترة،َّأوَّأنهَّ

َّهَّإليهَّاملالمة.وجإذاَّكانَّاألمرَّكذلكَّفهناَّتَََََُّّّّّهلَّأثبتَّالطربيَّتواترهاَّمث َّطعنَّفيهاَّورد ها؟!فَّيردها؟!
                                                           

َّ.232ص2َّجامعَّالبيانَّللطربي:َّج1ََّّ
َّ.336ص5َّ:َّجلطربيجامعَّالبيانَّل2ََّّ
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بوَّ،َّوأحسنَّمنَّأمجلَّكالمهَّورد هَّاإلمامَّاهلمامَّأهاحيثَّأعل ََّّروايةَّابنَّعامرَّولَّيقبلهارد َّقراءةَّجريرََّّوابن
ضع ِّفَّاتصالَّقراءةَّابنَّعامرَّيَُّ....َّوقدَّكانَّحممدَّبنَّجريرَّالطربيَّ:َّ"َّقائالَّه(444)تعمروَّالداينَّ

ََّّويُ ْبطِّلَّمادهتاَّمنَّجهتني:
َّالقرآنَّوهوَّعراكَّبنَّخالغريَّمعروفَّأنَّالناقلَّالتصاهلاَّجمهولَّيفَّنقلةَّاألخبارََّّإحدامها: دَّيفَّمحلة

َّوأنهَّل ََّّيروَّعنهَّغريَّهشامَّبنَّعمارَّوحدهاملقرئ، َّأنَّعثمانَّأقرأهََّّوالثانية:، ََّيد عِّ َّمنَّالناسَّل أنَّأحًدا
1ََََََّّّّّّ".آنالقرَّ

العلماءَّالذينََّّغريَّصحيح،َّولَّيقبلهحكمهَّ،َّلكنَّرويةعتبارَّعلميٍ َّمقبولَّمنَّجهةَّالالالقراءةََّّرد ََّّفالطربي
َّاعتربواَّقراءةَّابنَّعامرَّورضوها،َّوقدَّتلقهاَّالناسَّابلقبول.

َّةفالذيَّاستنكرهَّالطربيَّمنَّالسند،َّوهوَّعراكَّبنَّخالدَّقدَّعرفهَّغريهَّووث قهَّيفَّالنقل،َّومنَّعرفَّحج َّ
َّعلىَّمنَّلَّيعرف.

يفَّهتذيبََّّكرهَّاملزيوعراكَّلهَّروايةَّيفَّاحلديث،َّوقدَّذكرهَّاحملدثونَّيفَّترامجهم،َّومنَّأوسعَّترامجهَّماَّذَّ
2ََََّّّّ.عنهَّوأخذواَّالكمال،َّوقدَّذكرَّمنَّروىَّعنهم

،َّفماََّّليهعَّومنَّكانَّهذاَّحالهَّيفَّاآلاثرَّوالقرآن،َّفقدَّارتفعتَّعنهَّاجلهالةَّاليتَّحكمَّهباَّالطربيَّرمحهَّهللا
َّ.عروفًاَّموث  ًقاَّيفَّنقلَّالقراءةكانَّابلنسبةَّلهَّجمهوالَّالَّيُعرف،َّكانَّابلنسبةَّلغريهَّم

َّقراءةَّابنَّعامرَّمنَّالقراءاتَّاملقبولةَّاملتلقاةَّجياًلَّبعدَّجيلَّاب َّعندانَّاليومَّأن  اَّوالقبول،َّوأن َّلرضوالَّشك 
َّغريَّمقبوٍلَّفيها،َّوإنَّكانَّابلنسبةَّلهَّهوَّعندهَّوجهَّيفَّعدمَّقبوهلا؛َّألن َّسندهاَّلَّيتصلَّعنده.َّ،قولَّالطربي

عدهَّينشأَّإالَّبعده،َّفإنَّاحلكمَّعليهَّبشيءَّجاءَّبَّكمَّابنَّجريرَّإىلَّمصطلحَّلاَّأنَّحيَّالَّيصحَّواخلالصة: 
جيبَّفاعال:ََّّد َّفإنَّكانَّوالَّبََُّّ،ونشأتهَّعلميًّا،َّوهذهَّمسألةَّتعودَّإىلَّمعىنَّالتواترَّيفَّالقراءاتَّظاهرَّالفساد

،َّومعَّعدَّذلكبعلىَّمنَّزعمَّأن َّابنَّجريرَّأنكرَّقراءةَّمتواترًةَّأنَّيُثبَتَّتواترهاَّعندَّابنَّجريرَّأو الً،َّمث َُّيسل مَّلهَّ

                                                           
َّ.246َّص1َّجامعَّالبيانَّللداين:َّج1ََّّ
َّ.544ص19َّجَّللمزي:َّهتذيبَّالكمال2ََّّ

َّ
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قالَّإنهَّأنكرََّّي،َّلكنَّالللقراءاتَّاليتَّحكمَّالعلماءَّبقبوهلاوإنكارهََّّابنَّجريرَّعدمَّاالعتدادَّبرد ََِّّّذلكَّجيب
َّ.قراءةَّمتواترةًَّ

وأولَّمنَّنعلمهَّأنكرَّهذهَّالقراءة،َّ"َّ :عندَّذكرهَّحلرفَّمنَّقراءةَّابنَّعامره( 833قال ابن اجلزري )ت
كَّمنَّسقطاتَّذلَّد َّيرَّالطربيَّبعدَّالثالمثائة،َّوقدَّعَُّابنَّجرَّوغريهاَّمنَّالقراءةَّالصحيحةَّوركبَّهذاَّاحملذورَّ

 ".ابنَّجرير
1 

 أهم نتائج احملاضرة:
ََََّّّّهاغالب،َّوَّزَّخالفهاالَّجيوََّّ:َّالَّأستجيزَّالقراءةَّبغريها،أشهرَّاأللفاظَّالدلةَّعلىَّالطعنَّيفَّالقراءةَّعندَّالطربي .1

 .(رسمَّاملصحفَّخمالفتها/ ماَّترادىَّلهَّمنَّاملعىنَّ/اجلانبَّاللغوي) كانتَّمرتكزةَّعلى:
عدَّتسبيعهاَّقيامَّاحلجةَّبقبوهلاَّواعتمادَّتواترهاَّبَّبعدَّالَّيصلحَّاليومَّاالستداللَّبرد َِّّهؤالءَّالعلماءَّللقراءات .2

 أوَّتعشريها.
نكرَّأوَّمنعَّابحلديثَّدائما،َّفهيَّدعايةَّبقصدَّالتشويه،َّوغريهَّكثريَّممنَّأَّوتفسريهَّالَّينبغيَّحتديدَّالطربيَّ .3

 لمَّعنَّهذاَّيفَّحماضرةَّالشبهاتَّاملثارةَّحولَّالقراءاتَّالقرآنية.بعضَّالقراءاتَّاملتواترة،َّوسنتك
  

                                                           
ََّّ.264ص2جَّالبنَّاجلزري:َّالنشرَّيفَّالقراءاتَّالعشر1َََّّّ
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 : الدرس الثاني
ه( في 756أحمد بن يوسف: السمين الحلبي )ت دتوجيه القراءات عن

 كتابه العجاب: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.
 1َّف واملؤل ف على وجه االختصار:التعريف ابملؤل  

يسَّلديناَّأيَّلَّ،بنَّيوسفَّبنَّحممدَّبنَّمسعودَّاملعروفَّابلسمنيَّاحلليبَّشهابَّالدينَّأبوَّالعباسَّأمحد
جبامعََّّفيهاَّتوىلَّتدريسَّالقراءاتَّوالنحوَّحيثتكشفَّلناَّحياتهَّيفَّحلبَّواتريخَّسفرهَّإىلَّمصر،ََّّمعلومات

ابَّبَّعنَّبعضَّالقضاةَّفيها،َّوانتقلَّإىلَّأستاذهَّالعشظرَّاألوقافَّابلقاهرة،َّوانماَّويلَّان،َّكوالشافعيَّطولون
الناسََّّمعَّوازدحمه( 725)تالتقيَّالصائغََّّ،َّوقرأَّكذلكَّعلىوقرأَّعليهَّاحلروف ه(736)تَّابإلسكندرية

َََّّّ،َّويعتربَّأبوَّحيانَّاألندلسيَّشيخهَّاألول.،َّوكانَّإماماَّيفَّالقراءاتعليه
أكثرهاََّّرائقةَّوتركَّلناَّمصنفاتتويفَّابلقاهرةَّسنةَّستَّومخسنيَّوسبعمئةَّيفَّمجادىَّاآلخرةَّعلىَّالراجح،َّ

َّمنها:َّمتعلقَّابلقراءاتَّوالنحو
ضهمَّ،َّوقدَّاختلفَّيفَّامسهَّاختالفاَّيسرا،َّفبعوهوَّكتابناَّهذاَّ:يف علوم الكتاب املكنون الدر املصون

،َّواملثبتَّنوبعضهمَّيسمه:َّإعرابَّالقرآَّيذكرَّأنهَّالدرَّاملصونَّيفَّإعرابَّالكتابَّاملبني،َّوبعضهمَّيفَّعلم،
بدمشق،َّبتحقيقَّالدكتور:َّأمحدَّحممدَّاخلراط،َّيفَّأحدَّعشرَّجملدا،َّوهوَّبعَّيفَّدارَّالقلمَّ،َّطَُّمنَّخطَّالسمني

َّضمنَّخدمةَّالشاملةَّوالوقفية.
مَّوطبعَّعلىَّشكلَّرسائلَّجامعية،َّوهيَّموجودةَّسِّ َّقَُّ :البن مالك شرح التسهيل إىلإيضاح السبيل 

َّعلىَّالشبكةَّالعنكبوتية.
جودةَّعلىَّهيَّموَّوَّطبعَّعلىَّشكلَّرسائلَّجامعة،َّ :العقد النضيد يف شرج القصيد )شرح للشاطبية(

َّ.العنكبوتيةالشبكةَّ
مَّكذلكَّعلىَّشكلَّرسائلَّجامعية،َّوهيَّموجودةَّسِّ َّطبعَّوقََُّّالقول الوجيز يف أحكام الكتاب العزير:

َّعلىَّالشبكةَّالعنكبوتية.

                                                           
َّ.102َّ_101ص1جَّ.َّطبقاتَّاملفسرينَّللداودي:307ص8جشذراتَّالذهبَّالبنَّالعماد:َََّّّ.537_536ص1جَّللسيوطي:َّحسنَّاحملاضرة1َّ
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َّطبعَّأكثرَّمنَّمرة،َّمنهاَّطبعةَّدارَّالكتبَّالعلميةَّبتحقيق: عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ:
َّحممدَّابسلَّعيونَّالسود.

 :عموما منهجه العام يف تفسريه
الَّخيرجَّكتابَّالدرَّاملصونَّعنَّكتبَّاملتأخرينَّيفَّاجلملةَّمنَّحيثَّكثرةَّالنقولَّوحشدَّاآلراء،َّغريَّأنهَّمتيزَّ

نَّإالَّوهوَّالَّتكادَّترىَّشيئاَّيفَّكتابَّالدرَّاملصوَّوَّ،َّضخمابلرتتيبَّوالتنسيق،َّفالباحثَّيطلعَّعلىَّتراثَّ
عيفةَّغريَّة،َّوالردَّعلىَّاألقوالَّالضلشروحَّاللغويةَّواألوجهَّاإلعرابيفيماَّتعلقَّابيانَّخاصةَّموجودَّعندَّأيبَّح

دَّ،َّومنَّأنكرَّهذاَّفالَّجيرأَّأنَّينكرَّالشواه،َّوأحياانَّيناقشَّشيخهَّمناقشاتَّحسنةيشرَّإىلَّذلكَّغالباَّأنهَّال
َّهلكنَّعدَّالبحرَّاحمليط،بَّالبنَّعطيةَّاملصدرَّالثاينَّفاظها،َّويعتربَّكتابَّاحملررَّالوجيزاملكررةَّيفَّالدرَّاملصونَّأبل

َّالطريقةَّعاملَّالسمنيَّالزخمشريَّيفَّكشافهَّفقدَّتكررَّذكرهَّ َّاملناقشةَّيفَّاجتهاداته،َّوهبذه يذكرهَّعلىَّوجه
البالغيةََّّنكرَّأنهَّرر اَّأخذَّعنَّالزخمشريَّبعضَّاملعاينلَّخيرجَّعنَّطريقةَّشيخهَّأيبَّحيان،َّوالَّيَُّإنَّوََّّومناقشته

ةَّذهبَّأهلَّالسنة،َّوعارضَّجمملَّآراءَّالعكربي،َّوابجلململَّبصلة،َّوإالَّرفضهاَّوانتصرَّللالعتزااليتَّالَّمتدَّ
فهوَّإنَّأرادَّأنَّيذكرَّاآلراءَّوالصناعةَّالنحويةَّاليتَّتدورَّحولَّاآليةَّعرضَّعلىَّالبحر،َّوإنَّأرادَّاملناقشةَّذكرَّ

رقةَّمنَّالدرَّإالَّوَّتقرأَّال،َّوالَّتكادَّ،َّوإنَّأرادَّاملعاينَّالبيانيةَّركنَّللزخمشريَّعلىَّماَّشرطناَّأوَّاحملررَّوالتبيان
َّ.األربعةَّذكرَّأحدَّهؤالءَّاوفيه
ستفيدَّمنَّكتبَّذيَّتوافرَّله،َّفنجدهَّيإنهَّلَّيستغنَّعنَّالرتاثَّالضخمَّالإذاَّاعتربانَّهذهَّاملصادرَّأصيلة،َّفوَّ

والزجاجَّهدويَّاملراء،َّأعاريبَّالقرآنَّللنحاسَّوَّاملشكلَّملكي،َّمعاينَّالقرآنَّللفَّ:منهاَّذكرابلاألعاريب،َّوخنصَّ
َّيذكرَّكثرياَّكتابَّريَّوغ َّتعلقَّر عاينَّاأللفاظَّالقرآنية َّوفيما َّوالرازي، َّويعتمدَّكذلكَّعلىَّتفسريَّالطربي ها،

املفرداتَّللراغب،َّوأماَّيفَّجمالَّاللغةَّفيعتمدَّعلىَّكتابَّاجلمهرةَّالبنَّدريد،َّوكتابَّالتهذيبَّلألزهري،َّويفَّ
لقراءاتَّكتابَّالسبعةَّالبنَّجماهدَّابلنسبةَّلََّّالقراءاتَّالشاذةَّيعتمدَّعلىَّكتابَّاحملتسبَّالبنَّجن،َّوعلى

املتواترة،َّابإلضافةَّإىلَّكتبَّالصناعةَّالنحويةَّكالكتابَّلسيبويه،َّواملقتضبَّللمربد،َّواخلصائصَّالبنَّجن،َّ
َّوكتبَّابنَّمالكَّيفَّاجلملة.

كماَّجندهَّطافَّبنيَّاملدارسَّالنحويةَّدونَّتعصب،َّمقدماَّللسماع،َّمستعمالَّللقياس،َّمعرتضاَّعلىَّمنَّ
َّسبقه.
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 ما أييت:  حلليب يف توجيه القراءاتالسمني ا هاوأبرز القواعد العلمية اليت اعتمد
1َََََّّّّّ.بتواترَّالقراءاتَّالنحاةَّإلزام

2ََََََّّّّّّنزيهَّالقراءةَّاملتواترةَّعنَّاللحن.ت

3ََََّّّّاإلعراب.َّةخدمَّيفَّملعىناالستضاءةَّاب
4َََّّّعنَّالقراءات.َّادفاعَّشعراَّونثراَّسوقَّالشواهدَّالكثرية

5ََّّوالردَّعلىَّمنَّطعنَّفيها.َّعنَّالقراءاتَّادفاعاستحضارَّكالمَّالعلماءَّ
 حنصر فيما أييت:ايف تناول القراءات وتوجيهها ف لعمليوأما عن منهجه ا

َّيفذلكَّكثرياَّإذاَّكانتَّالقراءاتَّواضحة،َّكماَّلوَّتباينتَّالقراءاتََّّويفعلََّّتوجيه:ذكره للقراءات دون 

:َّ"َّقرئَّ،َّيقول٧٤َّالبقرة:َّ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ َّقولهَّتعاىلومثالَّذلك:َّعندَّأسلوبَّااللتفاتَّ
6ََّّ)يعملون(َّابلياءَّوالتاء".

أوَّإذاَّكانَّالتقارضَّبنيَّالقراءاتَّمنشأهَّراجعَّإىلَّأحكامَّالتجويدَّكاإلدغامَّواإلمالةَّوأحكامَّاهلمزَّمنَّ

"وأدغمَّأبوََّّ،َّيقول:١الذارايت:َّ چې  ې    چ َّتسهيلَّونقلَّوإسقاط...َّومثالَّذلك:َّعندَّقولهَّتعاىل:
7ََََّّّّ.أوَّبيانَّحجةَّهذهَّالقراءةَّعمروَّومحزةَّاتءَّالذارايتَّيفَّذالَّذروا"،َّدونَّتوجيه

ڇ   چَّوالَّيقتصرَّصنيعهَّهذاَّمعَّالقراءاتَّاملتواترة،َّبلَّحىتَّمعَّالقراءاتَّالشاذةَّفمثالَّعندَّقولهَّتعاىل

يقول:"َّوقرأَّعاصمَّوحدهَّ)يدعون(َّابلياء،ََّّ،٢٠َّالنحل:َّ چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

                                                           
َّ.414ص6الدرَّاملصونَّللسمنَّاحلليب:َّج1َّ
َّ.640ص4الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج2َّ
َّ.473ص4للسمنيَّاحلليب:َّجالدرَّاملصون3ََّّ
َّ.394ص2الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج4َّ
َّ.166ص5الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج5َّ
َّ.264ص1الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج6َّ
َّ.183َّص6الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج7َّ
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َّوقُرئَّ)يُدعوَّ َّمنَّقوق، َّابلتاء َّالباقونَّ)تدعون( َّواضحات"،وقرأ َّوهن  َّللمفعول، َّمبنيا َّتَّن( ركَّتوجيهَّفهنا
1َََّّّالقراءاتَّالثالثَّلوضوحهاَّمعَّأنَّإحداهاَّشاذة.

هَّعلىَّشذوذَّالقراءةََّّينبلوََّّ،"قرأَّعاصمَّوحده"قراءَّبقوله:َّيَّالابإلضافةَّإىلَّأنهَّنبهَّإىلَّانفرادَّعاصمَّعنَّابق
َّاألخرية،َّوهذاَّمماَّيعابَّعليهَّلوالَّقلته.

ءةَّأخرى،َّللقراءاتَّآبيةَّمنَّالقرآنَّالكرمي،َّأوَّبقراَّهويندرجَّحتتَّهذاَّتوجيه توجيهه للقراءات ابملأثور:
5َّالعثماين،َّأوَّابلرسم4َّ،قراءةَّأوَّتفسرياَّأوَّأبقوالَّالتابعني3َّ،قراءةَّأوَّتفسرياَّأوَّأبقوالَّالصحابة2َّأوَّابلسنة،

َّ:احلالَّاألوىلَّصنيعهوالقراءاتَّاملتواترةَّوالشاذةَّيفَّهذاَّسواء،َّومنَّأمثلةَّ

َّقراءةَّالنون،َّمحل٥٧َّاألعراف:َّچ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ  عندَّقولهَّتعاىل:

علىَّمعىنَّقولهََّّقراءةَّالباء،َّيفَّحنيَّخرج١٥َّامللك:َّ چڦ  ڄ    چ َّتعاىلَّعلىَّمعاينَّاإلحياءَّيفَّقوله

6ََََّّّّ،َّأيَّتبشرَّابملطر.٤٦الروم:َّ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ تعاىلَّ

َّتعاىل: َّقوله َّ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  چ َّوعند ٣٦َّالنساء: قراءةَّبَّجاءان،
ورَّقبلهَّجهاَّحنوايَّعلىَّأهناَّمبتدأَّخربهَّاجلارَّواجملرَّخر َّ(،َّفبعدَّأنَّعزاهاَّالسمنيَّلصاحبهاَّشاذةَّبرفعَّ)إحسان

قولهََّّظريهتاَّيفنَّاملرادَّهباَّاألمرَّابإلحسانَّالَّاخلربَّمحالَّهلاَّعلىَّبالغياَّعلىَّأن َّجهاَّكذلكَّ)ابلوالدين(،َّوخر َّ

7َََّّّ.٨٣يوسف:َّچ  ے  ےچ  تعاىل

َّيندرجَّحتتَّهذا:َّوََّّوهوَّأهمَّماَّمتيزَّبهَّتفسريَّالدرَّاملصون :على اللغة العربية ااعتمادهه للقراءات يتوج
8َََََّّّّّتوجههَّللقراءاتَّابللهجاتَّالعربية.

                                                           
َّ.319ص4الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج1َّ
ََّّ.655ص1الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج2َّ
َّ.480ص4املصونَّللسمنيَّاحلليب:َّجالدر3ََّّ
َّ.198ص3الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج4َّ
َّ.502َّص3.ََّّج72ص2الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج5َّ
َّ.284ص4الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج6َّ
َّ.360ص2:َّجللسمنيَّاحلليبَّالدرَّاملصون7َّ
َّ.172ص6جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:8َّ
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1ََََّّّّللقراءاتَّابلشعرَّالعريب.توجيههَّ
2ََََّّّّللقراءاتَّابلبالغة.َّتوجيهه
3ََََّّّّللقراءاتَّابلنحو.َّتوجيهه
4ََََّّّّتَّأبحكامَّالتالوةَّوالتجويد.لقراءالَّتوجيهه
5ََََّّّّ.فقهيللقراءاتَّلبيانَّحكمََّّتوجيهه
6ََََّّّّ.حكمَّعقدييانَّبللقراءاتَّلَّتوجيهه

7ََّّ.َّبينهاَّتوجيههَّللقراءاتَّدونَّترجيح
8ََََّّّّ.بينهاَّللقراءاتَّمعَّالرتجيحَّتوجيهه

9ََََّّّّالعلماءَّمعَّالرتجيحَّأوَّدونَّترجيح.ذكرَّتوجيهَّغريهَّمنَّ
يفََّّامنَّالدرَّاملصون،َّنتناوهلَّأخرىَّتتخرجَّعلىَّماَّذكرانوََّّ،ابلرجوعَّإىلَّهذهَّاألمثلةَّكلَّطالبَّمكلف

َّ.ابلتفصيلَّحصةَّالتطبيق
 اءات مثل:توجيه القر بكما ميكنكم االستعانة ببعض الدراسات املتعلق ابلدر املصون فيما تعلق 

دفاعَّالسمنيَّاحلليبَّعنَّالقراءاتَّاملتواترةَّضدَّاملعرتضنيَّمنَّالنحاةَّ)عرضَّوتعقيب(،َّد:َّمحديَّعبدَّ .1
َّالفتاحَّمصطفىَّخليل،َّاملكتبةَّاألزهريةَّللرتاث.

ََّّلسمنيَّاحلليب،َّد/َّهاشمَّفاحلَّحامد.لَّالتأويلَّالنحويَّيفَّتفسريَّالدرَّاملصون .2

                                                           
َّ.427ص6جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:1َّ
َّ.290ص1جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:2َّ
َّ.394َّ،395ص5جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:3َّ
َّ.406ص5جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:4َّ
َّ.370ص12جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:5َّ
َّ.46ص2جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:6َّ
َّ.90ص5جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:7َّ
َّ.30س3جَّاحلليب:الدرَّاملصونَّللسمني8ََّّ
َّ.203ص5.َّج234َّ،235ص5جَّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:9َّ
َّ
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َّسالةَّجامعية.رَّمنهجَّالسمنيَّاحلليبَّيفَّالتفسريَّيفَّكتابهَّالدرَّاملصون،َّد/َّعيسىَّبنَّانصرَّبنَّعليَّالدرييب،َّ .3
َّبوَّالفضلَّأمحد.يلية(،َّد:َّملياءَّأآراءَّاحلويفَّالنحويةَّوموقفَّالسمنيَّمنهاَّيفَّكتابهَّالدرَّاملصون،َّ)دراسةَّحتل .4
َّالقراءاتَّعندَّ .5 َّوأثرهَّيفَّالتفسريتوجيه َّالكتابَّالعزيز، َّالقولَّالوجيزَّيفَّأحكام َّالسمنيَّاحلليبَّيفَّكتابه

َّم.2013ه/1434الفقهي،َّد/َّفاطمةَّممدوحَّحممدَّحسنيَّبكري،َّجامعةَّعنيَّمشس،َّ
التوجيهَّالنحويَّللقراءاتَّالقرآنيةَّيفَّتفسري:َّالدرَّاملصونَّيفَّعلمَّالكتابَّاملكنون،َّللسمنيَّاحلليب،َّمجعاَّ .6

َّ،َّد/َّمجالَّعبدَّاحلميدَّعبدَّالعظيمَّحسن.َّجامعةَّبنها،َّكليةَّاآلداب،َّمصر.وأتصيالَّودراسة
 اخلالصة وفيها أهم ما توصلنا إليه:

ا،َّالسمنيَّاحلليبَّكانَّملماَّبعلمَّالقراءاتَّمتواترهاَّوشاذهَّنلحظَّأن ََّّاملصونَّمنَّخاللَّقراءتناَّيفَّالدرَّاخلالصة:
التعمقَّفيهاَّفرشاَّوَّتدريسهَّللقراءاتََّّنتجَّعنالَّيكادَّخيفيَّعليهَّحرفَّرمساَّوضبطاَّوتوجيها،َّفهوَّذوَّابعَّطويلَّ

َّوقدَّمتثلَّاللغةَّالعربية،1َّوأصوال،َّقالَّابنَّاجلزريَّعنَّشرحَّالسمنيَّاحلليبَّللشاطبية:َّ"َّشرحَّلَّيسبقَّإىلَّمثله"
حيانَّاألندلسيََّّهَّقدَّألفَّتفسريهَّيفَّحياةَّشيخهَّاألولَّأيببفروعهاَّحىتَّتفقهَّفيها،َّوالَّيستغربَّذلكَّحنيَّنعلمَّأن

ََّّه(.745)ت
 :احملاضرة نتائجأهم 

لقرآنَّاحتوىَّفهوَّتفسريَّشاملَّجلميعَّاَّقرآنيةَّأبمتَّمعىنَّالكلمة،َّالدرَّاملصونَّيفَّعلومَّالكتابَّاملكنونَّموسوعةَّ .1
لبالغيَّواللغوي،َّاَّمركزاَّعلىَّاجلانبَّ،يفَّاببَّإعرابَّالقرآنَّوتوجيهَّقراءاتهَّمتميزالف،َّعلىَّكثريَّمنَّأقوالَّالس

 اَّالكتاب.اتسمَّهبوهيَّاجلوانبَّالثالثَّاليتَّ
َّالنحوية،ََّّالدرَّاملصون .2 َّمعَّذكرَّتعليالهتا،َّمتوسعاَّيفَّذكرَّاألوجه َّوشاذها استقصىَّغالبَّالقراءاتَّمتواترها

خمرجاَّذلكََّّ،يفَّرفعَّاإلشكالَّمعَّعدمَّاالقتصارَّعلىَّوجهَّواحدَّلةاملشكنفسَّيفَّبيانَّأوجهَّالقراءاتَّمطيالَّال
 علىَّاختالفَّالتنوعَّالَّالتضاد،َّمؤصالَّقواعدَّصارمةَّقل َّماَّيوردَّعليهاَّاعرتاض.

هَّإلحدىَّالقراءاتَّترجيحعليهَّمآخذَّقليلةَّجدًّاَّالَّأتثرَّيفَّمنهجهَّالعامَّمنها:ََّّمعَّسعةَّعلمَّالسمنيَّاحلليبَّفإن ََّّ .3
مماَّالتطويلَّوَّعلىَّأختهاَّوهذاَّقليلَّجدا،َّتوجيههَّللقراءاتَّالشاذةَّدونَّالتنبيهَّعلىَّذلك،َّكثرةَّاالستطراداتَّ

 َّهَّعلىَّبعضَّالتوجيهاتَّالبعيدة.مَّرد َِّّ،َّعدتيلبسَّعلىَّالقارئ،َّعدمَّتوجيههَّلبعضَّالقراءا
  

                                                           
َّ.152ص1:َّجالبنَّاجلزريَّطبقاتَّالقراءغايةَّالنهايةَّيف1ََّّ
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 : الدرس الثالث
ه( في كتابه الحافل: 982)ت توجيه القراءات عند أبي السعود العمادي

 الكتاب الكريم. إرشاد العقل السليم إلى مزايا
 1َّف واملؤل ف على وجه االختصار:التعريف ابملؤل  

اتَّالفقيهَّاألصويلَّالشاعرَّالعالَّبلغَّاحلنفياآلمديََّّبنَّمصطفىَّالعماديَّبنَّحممدَّأبوَّالسعودَّحممد
يكىنَّأبلقابََّّ،السلطانَّابيزيدَّالثاينَّعائلةَّوالقربَّمنَّمنَّأسرةَّمشهورةَّابلعلمَّواألدبَّ،العربَّوالفرسَّوالرتك

علميةَّكثريةَّمثل:َّاملوىلَّاملعظم،َّاملفيتَّاملفخم،َّمفيتَّاألانم،َّمفيتَّالتختَّالسلطاين...َّوهذهَّاأللقابَّتدلَّ
اشتغلَّيفَّالتدريسَّوالقضاءَّدهرا،َّفكسبَّثقةَّاجلميعَّإىلَّأنَّأانطتَّبهَّالدولةََّّعلىَّعلوَّمكانتهَّومنزلته،

 ه(.982)ه(،َّوبقيَّيفَّهذهَّالوظيفةَّالرفيعةَّإىلَّأنَّانتقلَّإىلَّابرئهَّسنة952َّتاءَّسنةَّ)وظيفةَّاإلف

التاريخََّّتبلناَّكمَّوقدَّكانَّأليبَّالسعودَّأساتذةَّوشيوخَّعباقرة،َّكماَّكانَّلهَّطلبةَّوتالميذَّجنباء،َّذكرهت
َّأغلبَّقضاةَّدمشقَّكانواَّمنَّتالمذته.َّذكرَّأن َّ،َّومنَّأعجبَّماَّيَُّوالرتاجم

مَّمعَّاملناصبَّاليتَّالعلومَّاليتَّتتالءَّيفخاصةَّ،َّواالفتاءَّمنَّالتأليفَّابلتدريسَّوالقضاءلَّمينعهَّاشتغالهَّوَّ
َّ:أشهرَّتصانيفهمنَّوَّتوالهاَّ

َّ َّالقاضيَّيفَّالصكوك، َّعلىَّكتابَّاجلهادبضاعة َّالطَّهتافتَّاألجماد َّحتفة َّاحلنفي(، البَّيفَّ)يفَّالفقه
وغريهاَََّّّ،األنظارَّيفَّأوائلَّمنارَّاألنوارَّ)يفَّأصولَّالفقه(،َّالفتاوىَّ)مرتبةَّعلىَّأبوابَّالفقه(َّاملناظرة،َّثواقب

،َّاب الكرميإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتَّ:مساهكتبهَّعلىَّاإلطالق:َّتفسريهَّالشهريَّالذيَََّّّكثري،َّوأجلَُّّ
لةَّمنَّتفسريَّأيبَّالسعودَّمعَّمجويصنفََّّوأهداهَّإىلَّاخلزانةَّالعامرةَّلساللةَّالسلطانَّسليمانَّخانَّوأحفاده،

ي:َّمفاتيحَّالغيبَّتقريباَّوهَّ)اجتالءَّأسرارَّلغةَّالقرآنَّودالالتَّإعجازه(َّالتفاسريَّاليتَّتسريَّيفَّنفسَّاالجتاه
للرازي،َّأنوارَّالتنزيلَّوأسرارَّالتأويلَّللبيضاوي،َّمداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتأويلَّللنسفي،َّلبابَّالتأويلَّيفَّمعاينَّ

ََّّالتنزيلَّللخازن.

                                                           
هديةَّالعارفنيَّأمساءَّاملؤلفنيََّّ.399_398.َّطبقاتَّاملفسرين،َّلألدنهَّوي:َّص82_81ص1للكنوي:َّجلعبدَّاحليَّافوائدَّالبهيةَّيفَّتراجمَّاحلنفية،َّال1َّ

َّ.586_584ص10شذراتَّالذهبَّالبنَّالعماد:َّج.254َّ_254ص2يلَّابشا:َّجإلمساع
َّ
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َّةعاالطبمجالَّيثَّلَّيلقَّتلكَّالعنايةَّالالئقةَّبهَّمنَّحَّمعَّكثرةَّطبعاته؛َّتفسريَّأيبَّالسعودَّلهَّأن ََّّفتأسيَُّومماَّ
 لوقفية.ضمنَّخدمةَّالشامةَّواَّ،َّوهيدارَّإحياءَّالرتاثَّالعريبنسخةََّّاملتداولةَّوأشهرَّطبعاتهوقوةَّالتحقيق،َّ

 اآلتية:ميكنناَّأنَّجنملَّذلكَّيفَّاإلشاراتَّ :يف تفسريه أيب السعود منهج

 ََّّ،تفسريَّإرشادََّّهوَّأمجلَّماَّمتيزَّبهوَّاألسلوبَّالسهل،َّالقائمَّعلىَّالعباراتَّالفصيحةَّواملعاينَّالبليغة
 إالَّاندرا.َّأنهَّحمضهَّللتفسريَّولَّخيرجَّعنَّذلكَّومنَّحماسنهَّأيضاَّالعقل،
 َّرَّالرازي.به،َّوهوَّماَّيسمىَّبعلمَّاملناسبات،َّمتبعاَّالفخَّبيانَّاملناسبةَّبنيَّاآليةَّوسابقتهاَّوهوَّأولَّماَّيبدأ
 ََّّعنده.َّفَّعَُّتعرضَّله،َّورر اَّرد َّماَّضَََّّأوَّأكثرَّإذاَّكانَّلآليةَّسببَّنزول
 َّأكثرها،ََّّهوَّماَّيشفعَّلهَّعدمَّالتحقيقَّيفاإلقاللَّمنَّروايةَّاإلسرائيلياتَّم ضعفاَّهلاَّب  :َّ)روي،َّقيل(،َّو

َّ.كلهََّّاَّغفلَّعنَّذلكر رَّوَّ
 لَّاخلالفيةَّالفقهيةَّعلىَّغرارَّماَّجندهَّعندَّالقرطيب،َّوالفلسفيةَّعلىَّغرارَّماَّجندهَّاإلقاللَّمنَّاملسائ

عندَّالرازي،َّوالنحويةَّعلىَّغرارَّماَّجندهَّعندَّالسمنيَّاحلليب،َّأماَّاملسائلَّالعقديةَّفبالرغمَّمنَّأتثرهَّبتفسريَّ
َّك.اذووقفَّمنهَّموقفَّاحملذرَّالرافضَّله،َّأماَّيفَّالصناعةَّاحلديثةَّفليسَّبَّ،الكشاف،َّإالَّأنهَّلَّيتأثرَّابالعتزال

 َّعالَّفحلَّبفنونَّاإلعرابَّومذاهبهَّعارضاَّمرجحاَّحملال،َّفهوَّحياولَّاإلقناعَّبتفاعلَّكلماتَّالقرآن
رفضَّانقدَّآلراءَّمنَّسبقوهَّمنَّعلماءَّاللغةَّفكثرياَّماَّيمعَّبعضَّحروفاَّوتركيباَّوأسلواب،َّوهوَّمعَّذلكََّّهابعض
َّاَّالَّتليقَّجبزالةَّاللفظَّالقرآين.بهمَّكوهنمذاه

ماماَّابلغاَّبتوجيهَّ َّرمحهَّهللاَّ َّاهتَّالسعودظهرَّأبوَّلَّيََُّّ:منهجه يف توجيه القراءات القرآنية واالحتجاج هلا
َّ:َّعندهَّك،َّوإنَّلَّيطردَّذليفَّتوجيهَّالقراءاتَّالقراءات،َّوسأتعرضَّيفَّالنقاطَّاآلتيةَّلبيانَّمعالَّمنهجه

زوهَّع َّرمحهَّهللاَّيسريَّعلىَّمنهجَّواحدَّيفَّالسعودََّّيكنَّأبول 1َّ:القراءات القرآنية نسبةمنهجه يف أوال: 
أجده:َّليهَّماَّوقعتَّعينَّعمعينا،َّومنَّخاللََّّذلكَّمنطاللقراءاتَّبلَّكانَّيذكرهاَّكيفماَّاتفق،َّالَّيراعيَّيفَّ

َّللجمهورَّينسب َّأوَّينسبَّالقراءةأوَّللمشهورَّالقراءة َّأمََّّ، َّالعشرة َّمنَّالقراء لبعضَّالقارئنيَّسواءَّأكانوا
ارئَّمعنيََّّالَّينسبَّالقراءةَّلقَّويفَّأكثرَّاألحوالَّ،يسميَّبعضَّالقراءَّوقليالَّماَّيفعلَّذلك،َّيفَّحنيَّغريهم

                                                           
َّالبقرة.119َّاآلية152ََّّص1البقرة،َّج34َّاآلية87ََّّص1إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج1َّ
َّ



18 
 

عضَّينقلَّأوجهَّالقراءةَّعنَّبوقدَّ،َّمغفالَّأصحاهباَّغالباالشاذةَّإىلَّالقراءةََّّ،َّمشريا:َّقرئَّوحنوهكأنَّيقول
َّ.املفسرينَّوالَّيسميهم

 منهجه العملي يف توجيه القراءات: اثنيا:
 سواءَّكانتَّمنَّاملتواترَّأوَّمنَّالشاذ؛َّبلَّفعلَّذلكَّحىتَّمعَّبعض1َََّّّ:يرتك القراءة دون توجيه كثريا ما

 َّاألحرفَّاملشكلة.
 راءةَّمنَّالقرآنَّالكرميَّقَّومتثلَّذلكَّيفَّتوجيهَّالقراءةَّاعتماداَّعلىَّنظائرها2َََّّّ:توجيهه للقراءات ابملأثور

 يفَّمواطنَّكثرية،َّوكذاَّأقوالَّالصحابةَّوالتابعني.َّأوَّمعىن،َّكماَّاعتمادَّعلىَّحديثَّالنيبَّ
 َّ؛بنيةَّصرفية،َّوأساليبَّبالغيةوََّّ،منَّشعر،َّوهلجات3ََّّابللغة العربية يف إطارها العام: توجيهه للقراءات

 َّلقراءة.راهَّصحيحاَّيفَّتوجيههَّلانَّيكانَّمسةَّظاهرةَّيفَّحتليلَّوتعليلَّماَّكََّّوالبالغيَّتضلعهَّالنحويَّإالَّأن َّ

 ومن املآخذ على صنيع أيب السعود فيما تعلق بتوجيه القراءات أنه:
 َّ4َّشاذة.الَّمنَّالقراءاتَّينسبَّبعضَّالقراءاتَّللتواترَّوهي 
 5َّ.يلحنَّبعضَّالقراءاتَّاملتواترة  
 6ََّّبنيَّالقراءاتَّاملتواترة.َّواملفاضلةَّالرتجيح 
 .7َّبلَّرر اَّرجحَّالشاذةَّعلىَّاملتواترة   

نجدهَّفامليدانَّاخلصبَّلعلومَّالبالغةَّالثالثةَّ)املعاين،َّالبيان،َّالبديع(،ََّّالسعودتفسريَّأيبَّعدَّيََُّّاخلالصة:
َّلقراءاتاحدودَّماَّميكنَّأنَّيوضحَّهباَّاملعىنَّالَّأقلَّمنَّذلكَّوالَّأكثر،َّوعليهَّفتوجيهَّاستغلَّالقراءاتَّيفَّ

التوجيهََّّمنَّان،َّاللهمَّماَّكمثالَّعندَّالسمنيَّاحلليبجندهاَّاليتََّّااَّونوعًَّكمًَّّعندَّأيبَّالسعودَّليسَّبتلكَّالقوةََّّ

                                                           
َّالنساء.1َّاآلية139ََّّص2إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج1َّ
َّالروم.54َّ.َّاآلية66َّص7جَّالبقرة،125َّ،َّاآلية157َّص1جَّالبقرة،88َّاآلية127،128ََّّص1إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج2َّ
َّالنساء.12َّ.ََّّاآلية151َّ،152َّص2البقرة.َّج48َّ.َّاآلية102َّص3جَّإرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:3َّ
َّيونس.12َّاآلية174ََّّص4مرمي،َّج6َّاملائدة/َّاآلية114ََّّ.َّاآلية98َّص3إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج4َّ
َّالبقرة.284َّاآلية273ََّّص1:َّجأليبَّالسعودَّالسليمَّإرشادَّالعقل5َّ
َّاجلن.3َّ.َّاآلية43َّص9جَّهود.81َّ.ََّّاآلية229َّص4جاألعراف،137ََّّاآليةَّ.267َّص3إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج6َّ
َّآلَّعمران.146َّ.َّاآلية92َّص2إرشادَّالعقلَّالسليمَّأليبَّالسعود:َّج7َّ

َّ
َّ
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مَّصريفَّ،َّبلهَّامليزةَّاليتَّانفردَّهبا،َّفالَّجتدَّأيَّتوجهَّصويتَّأمَّحنويَّأهَّغريهالبالغيَّالذيَّأحسبَّأنهَّفاقَّفي
ََّّالغة.هَّماَّيرتتبَّعليهَّمنَّأوجهَّالبأمَّهلجيَّإالَّوذكرَّل

 نتائج احملاضرة:أهم 
الق           راءاتَّعن            دَّأيبََّّمع           ايني            ان،َّالب           ديع(َّعل           ىَّبانعك           سَّعل           مَّالبالغ           ةَّ)املع           اين،َّالَّ .1

الس        عود؛َّف        الَّجت        دهَّي        ذكرَّتوجيه        اَّحن        وايَّأوَّص        رفياَّأوَّص        وتياَّإالَّوذك        رَّم        اَّترت        بَّعلي        هَّم        نَّ
 أنَّجعلَّاملقياسَّالبالغيَّحكماَّيفَّاملفاضلةَّبنيَّالقراءات.َّه،َّونتجَّعنبالغيةَّمعان

م           نَّحي           ثَّق           وةََّّلَّيك           نَّأب           وَّالس           عودَّب           ذاكَّفيم           اَّتعل           قَّبعل           مَّتوجي           هَّالق           راءاتَّ .2
َّمثَّإن ََّّفه         وَّطال         بَّمع         ىنَّالَّغ         ري،َّيتوس         عَّكم         اَّيتوس         عَّغ         ريه،،َّف         الَّجن         دهَّالص         ناعةَّوجودهت         ا
 .هالسعودَّللقراءاتَّمنقولةَّعنَّمصادرََّّغالبَّتوجيهاتَّأيب

اخ           تلطَّمفه           ومَّالق           راءةَّاملش           هورةَّوالش           اذةَّعن           دَّأيبَّالس           عود؛َّفت           ارةَّيص           فَّالق           راءةََّّ .3
 ابلتواترَّأوَّالشهرة،َّوهيَّمنَّالشواذ.

فسريَّأيبَّتمنََّّأوَّأمثلةَّأخرىَّتتخرجَّعلىَّماَّحررانهَّذكرانَّاليتَّابلرجوعَّإىلَّاألمثلةَّكلَّطالبَّمكلف
َّ.ابلتفصيلَّ،َّنتناوهلاَّيفَّحصةَّالتطبيقالسعود

 مثل: سات املتعلق إبرشاد العقل السليمعانة ببعض الدراكما ميكنكم االست
مقالَّيفَّجملةَّدارََّّ،طريقتهَّيفَّالعملَّابلروايةَّومنهجهَّيفَّتوظيفَّالقراءاتَّالقرآنيةَّ:تفسريَّأيبَّالسعود .1

َّاحلديثَّاحلسنية،َّل  :َّاألستاذَّالعريبَّالشاوش.
َّألردن(.األوىل_،َّعمادَّأمحدَّالزبنَّ)اأبوَّالسعودَّومنهجهَّيفَّالنحوَّمنَّخاللَّتفسريهَّ_َّاألجزاءَّالعشرةَّ .2
َّ.لَّاألردن،َّوأخرىَّل :َّفاديَّالشاميمنَّخاللَّتفسريه،َّأمحدَّنوفَّبالغةَّااللتفاتَّعندَّأيبَّالسعود .3
تفسري(َّل :َّعبدَّلعددَّمنَّالرسائلَّاجلمعيةَّواليتَّحتملَّنفسَّالعنوانَّتقريبا:َّ)منهجَّأيبَّالسعودَّيفَّا .4

 :َّأسامةَّوأخرىَّلَّزايت،َّوأخرىَّل  :َّلبابكرَّالبلولةَّحممد،أمحدَّعزتَّحممدَّالوأخرىَّل :َّالستارَّفاضلَّخضر،َّ
َّوغريهاَّكثري.َّأمحدَّمنصورَّمؤمن،

  



20 
 

 .ومصادره التوجيه أنواع عن الحديث المفردة الثانية:

 الدرس الرابع: توجيه القراءات ومصادره العامة والخاصة.

 أوال: تعريف علم توجيه القراءات لغة واصطالحا.

االصطالحيَّعنَّاملعاينَّاللغويةَّغالبا؛َّلذاَّجيبَّالوقوفَّعندَّاملعاينَّاللغويةَّلكمةَّالتوجيه،َّالَّخيرجَّالتعريفَّ
َّوكلمةَّالقراءاتَّابإلضافةَّإىلَّمعناهاَّاالصطالحي،َّمثَّبعدَّذلكَّنعرفهَّكمركبَّإضايف.

إًذا:ََّّ،َّفتوجيهَّالشيء1يقولَّابنَّفارسَّيفَّمادةَّ)توجيه(:َّالواوَّواجليمَّواهلاءَّأصلَّيدلَّعلىَّمقابلٍةَّلشيء1ٍََّّأ/
ََّّجعلهَّعلىَّجهٍةَّما.

:َّأماَّالقراءاتَّفهيَّمجعَّمؤنثَّسالَّمفردهَّقراءة،َّمصدرَّملادةَّ)قرأ(،َّوهيَّتدلَّوتدورَّعلىَّاجلمعَّواالشتمال2َّأ/
2ََّّتقول:َّقرأتَّالناقةَّأيَّمحلتَّواشتملَّرمحهاَّعلىَّولد.

مَّبعمليةَّلوَّماَّيقرأهَّيقوَّوإذاَّأمعنَّالباحثَّالنظرَّيفَّمعاينَّمادةَّ)قَّرَّأ(َّوجدَّبينهاَّترابطا،َّفالقارئَّالذيَّيت 
مجعَّوضم،َّفهوَّيت لفظَّابحلروفَّجمموعاَّبعضهاَّإىلَّبعضَّإلنشاءَّالكلماتَّاملفردة،َّوضمَّالكلماتَّإلنشاءَّاجلمل،َّ

بقولهَّ"القراءةَّضمَّاحلروفََّّهـ(502)توضمَّاجلملَّبعضهاَّإىلَّبعضَّإلنشاءَّالكالم،َّوهذاَّماَّيؤكدهَّاألصفهاينَّ
َّ 3والكلماتَّبعضهاَّإىلَّبعضَّيفَّالرتتيلَّ".

فقدَّعر فهاَّعددَّمنَّالعلماءَّالفحولَّكالزركشيَّوابنَّاجلزري،َّومنَّاملعاصرينَّالقاضيََّّالقراءات اصطالحاوأماَّ
بقوله:َّ"َّمذهبََّّه(1376)عبدَّالفتاح،َّغريَّأن َّأسلمَّتعريفَّيفَّنظرييَّوأمشلهَّوإنَّكانَّمطوالَّهوَّتعريفَّالزرقاينَّ

ءَّطقَّابلقرآنَّالكرمي،َّمعَّاتقافَّالرواايتَّوالطرقَّعنهَّسوايذهبَّإليهَّإمامَّمنَّأئمةَّالقراءةَّخمالفاَّبهَّغريهَّيفَّالن
 4أكانتَّهذهَّاملخالفةَّيفَّنطقَّاحلروفَّأمَّيفَّنطقَّهيئاهتا".

لَّيصرحَّأصحابَّكتبَّعلومَّالقرآنَّكالزركشيَّوالسيوطيَّبتعريفَّجامعَّب/ علم توجيه القراءات اصطالحا: 
مانعَّلعلمَّتوجيهَّالقراءات،َّغريَّإشاراتَّإليهَّيفَّبعضَّأنواعَّعلومَّالقرآنَّاليتَّتتداخلَّمعهَّبشكلَّأوَّآبخرَّكإعرابَّ

                                                           
َّ.88ص6مقاييسَّاللغةَّالبنَّفارس:َّج1
َّ.49القاموسَّاحمليطَّللفريوزَّآابدي:َّص2َّ
َّ.520ص2املفرداتَّيفَّغريبَّالقرآنَّللراغبَّاألصفهاين:َّج3َّ
 .336ص1مناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآنَّللزرقاين:َّج4َّ
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انَّنقحَّذلكَّسالقرآنَّمثال،َّوكأينَّاببنَّعقيلةَّاملكيَّالذيَّمجعَّورتبَّبنيَّاإلتقانَّوالربهانَّيفَّكتابهَّالزايدةَّواإلح
1َّقائال:َّ"َّهوَّعلمَّيبنيَّفيهَّدليلَّالقراءة،َّوتصحيحهاَّمنَّحيثَّالعربيةَّواللغة،َّليعلمَّالقارئَّوجهَّالقراءة".

وأماَّعندَّاملعاصرينَّفقدَّعر فهَّالدكتورَّعبدَّالعزيزَّاحلريب:َّأبنهَّ"علمَّيبحثَّفيهَّعنَّمعاينَّالقراءاتَّوالكشفَََّّّ
2ََّّاجلهةَّاليتَّتبنيَّفيهاَّوجههاَّومعناها.عنَّوجوههاَّيفَّالعربيةَّأوَّالذهابَّابلقراءةَّإىل

ومنَّخاللَّهذينَّالتعريفنيَّيظهرَّأن َّالغايةَّمنَّعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّهوَّبيانَّوجوهَّالقراءةَّوموافقتهاَّللغةَّالعربيةَّ
َّحنواَّوصرفا،َّبالغةَّوداللة،َّحتقيقاَّألحدَّشروطَّالقراءةَّاملقبولةَّوهوَّموافقةَّاللغةَّالعربيةَّولوَّبوجه.

االعرتاضاتَّالواردةَّعلىَّبعضَّوجوهَّالقراءة،َّمعَّبيانَّإعجازَّالقرآنَّالكرميَّيفَّتعددَّقراءاتََّّابإلضافةَّإىلَّرد َِّّ
َّالكلمةَّالواحدة،َّانهيكَّعنَّاملعاينَّاليتَّحتملهاَّكلَّقراءةَّشرحاَّوترجيحا.

كماَّأنَّالباحثَّيفَّعلمَّتوجيهَّالقراءات،َّجيدَّأنهَّقدَّذاعَّهلذاَّالفنَّأمساءَّأخرى؛َّكثرياَّماَّجندهاَّكأمساءَّلكتبَّ
َّهذاَّالفنَّمثل:َّاالحتجاجَّوالتعليلَّواملعاينَّواإلعرابَّوغريها.

توجيهَّالقراءاتَّالشاذةَّأقوىَّيفَّالصناعة،َّوهوَّأحوجَّإىلَّهذاَّالعلمَّمنَّالقراءاتَّاملتواترة،َّفامليدانَّاخلصبََّّتنبيه:
َّ.لعلمَّالتوجيهَّهوَّالقراءاتَّالشاذةَّأوال،َّمثَّاألحرفَّاملشكلةَّكماَّسيأيتَّمعناَّيفَّاحملاضراتَّالقادمة

َّاثنيا: نشأة علم توجيه القراءات. 

نشأَّعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّمبكرا،َّويرجعَّذلكَّإىلَّعصرَّصغارَّالصحابةَّالذينَّتلقواَّالقرآنَّالكرميَّوتعرفواَّعلىَّ
 القراءاتَّاملختلفةَّوالوجوهَّاملتعددةَّللقراءةَّمنَّكبارهم.

ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ چ  قولهَّتعاىلََّّقرأ َّعباسعبدَّهللاَّبنََّّيدلَّعلىَّذلكَّأن َّ ومما

 ٢٢س:َّعب چہ  ہ  ہ  ھچ قرأهاَّابلراءَّاملهملةَّ)ننشرها(،َّمثَّاحتجَّهلاََّّبقولهَّتعاىل٢٥٩َََََّّّّّالبقرة: چ

قلَّهذاَّالعلمَّاجلليلَّمنَّكذاَّانتوكأنهَّبذلكَّفس رَّآيةَّالبقرةَّابلوجهَّاملتفقَّعلىَّقراءتهَّابلراءَّيفَّآيةَّعبس؛َّوه،َّ
نتشرَّعلمَّالقراءاتَّواشتهرَّزادَّعلمَّاالحتجاجَّازدهاراَّإىلَّأنَّصدورَّالصحابةَّإىلَّصدورَّالتابعني،َّوكلماَّا

َّوصلَّإىلَّعصرَّاألئمةَّالقراء،َّحيثَّكانَّمعروفاَّلديهمَّكعلمَّالقراءاتَّواللغةَّالعربيةَّبفروعهاَّمتاما.

                                                           
َّ.216ص4الزايدةَّواإلحسانَّالبنَّعقيلةَّاملكي:َّج1َّ
َّ.64لغةَّوتفسرياَّوإعرااب،َّعبدَّالعزيزَّاحلريب:َّص:َّتوجيهَّمشكلَّالقراءاتَّالعشريةَّالفرشية2َّ



22 
 

ومِّنَّأئمةَّالقراءاتَّاليتَّنُقلَّعنهمَّاالحتجاجَّلبعضَّالقراءاتَّوهمَّمنَّأعالمَّاللغةَّالعربية:َّأبوَّعمروَّبنَّالعالء،ََّّ
والكسائي،َّويعقوبَّاحلضرمي،َّوغريهم،َّوكانَّكلَّقارئَّقدَّاختارَّقراءةَّمنَّبنيَّالقراءاتَّاملتعددة،َّيفاضلَّبينهاَّمنَّ

َّقارئَّوقَِّدمه،َّومنَّحيثَّالبلدةَّاليتَّاستفاضتَّقراءتهَّفيهاحيثَّوفرةَّالتواترَّوعدمه،َّومنَّحيثَّجاللةَّاإلمامَّال
َّواشتهرت،َّوغريَّذلكَّمنَّاألسباب.

،َّورر اَّيستعينونَّبقراءةَّعلىَّختريجَّقراءةَّأخرى. َّوميزةَّالتوجيهاتَّالفرديةَّأهنمَّيسلكونَّفيهاَّهنًجاَّلغوايًّ

َّيثريوََّّسؤال: َّاشتدَّنشاطَّأعداءَّاإلسالمَّواحلاقدينَّعليه،َّوأصبحوا َّملا ل:َّماَّنَّأسئلةَّوشبهاتَّمنَّقبييقالَّإنه
حجتَّهذهَّالقراءة؟َّوهلَّلهَّمعتمدَّمنَّكالمَّالعرب؟؛َّجتردَّالنحاةَّوالقراءَّللردَّعلىَّهؤالء،َّووظفواَّالقياسَّالصحيح،َّ

َّوالنظرَّالثاقبَّوأعملومهاَّفيماَّهوَّاثبتَّنقال؛َّفكانَّعلمَّتوجيهَّحروفَّالقراءات.

اءَّالتأليفَّيفَّعلمَّاالحتجاج،َّبلَّأظهرَّاألسبابَّهوَّرر اَّلكنَّالَّأعتقدَّأنَّهذاَّهوَّالسببَّاملباشرَّورََّّاجلواب:
َّعدَّكتبَّنقلَّورواية،َّوكتبَّاالحتجاجَّكتبَّفهمَّودراية.شرحَّكتبَّالقراءاتَّاملوجزة،َّاليتَّتَُّ

وهلذاَّجندَّعلمَّاالحتجاجَّللقراءاتَّتطورَّبعدَّتسبيعَّابنَّجماهد؛َّحيثَّبدأَّهوَّبذكرَّتوجيهَّالقراءاتَّيفَّسورةََّّ
فَّجهاَّكلَّخالفَّبعدَّعزوهَّإىلَّقارئه؛َّومنَّمَث َّنرىَّتالمذتهَّومعاصريهَّشرعواَّابلتأليالفاحتةَّمنَّكتابهَّ)السبعة(،َّموَّ

يفَّاالحتجاج،َّوأغلبَّاملؤلفاتَّيفَّعلمَّاالحتجاجَّأُلفتَّبعدَّابنَّجماهدَّيفَّالقرنَّالرابعَّاهلجري،َّوكانتَّشرحاَّ
َّات.لكتبَّالروايةَّيفَّغالبهاَّإىلَّأنَّأصبحَّعلمَّاالحتجاجَّلوانَّمنَّألوانَّالتأليفَّيفَّالقراء

 اثلثا: مصادر علم توجيه القراءات العامة واخلاصة.

ولَّ ات،وهيَّاليتَّتتعرضَّلتوجيهَّبعضَّالقراءاتَّيفَّخمتلفَّاملناسبأ/ الكتب العامة يف توجيه القراءات: 
تصنفَّمنَّأجلَّذلكَّقصداَّواستقالال،َّوإمناَّتعرضَّلتوجيهَّالقراءاتَّتبعا،َّوهيَّكتبَّاللغةَّعموماَّ)كاملعاجمَّ

رجَّحتتهاَّكتبَّالنحوَّخصوصا،َّوكذاَّكتبَّالتفسريَّوإعرابَّالقرآن،َّوالقراءات،َّومنَّأشهرَّوالقواميس(َّويند
َّهذهَّالكتب:

َّ(َّوشروحاته.ه180)تالكتابَّلسيبويهَّ

َّ.ه(316)تاألصولَّيفَّالنحوَّالبنَّالسراجَّ

َّمجيعهاَّوعلىَّرأسها:َّشرحَّشذورَّالذهبَّيفَّمعرفةَّكالمَّالعرب.َّه(761)كتبَّابنَّهشامَّ
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َّمجلةَّكالتسهيلَّوشرحَّالكافية.ََّّه(672)تكتبَّابنَّمالكَّ

َّه(.900)تشروحاتَّألفيةَّابنَّمالكَّوأجلهاَّشرحَّاألمشوينَّ

َّ(.ه207)تمعاينَّالقرآنَّللفراءَّ

َّه(.215)تمعاينَّالقرآنَّلألخفشَّاألوسطَّ

َّه(.338)تمعاينَّالقرآنَّأليبَّجعفرَّالنحاسَّ

َّخاصةَّفيماَّتعلقَّبسورةَّالفاحتةَّمثَّأمسكَّعنَّذلك.َّه(324)السبعةَّالبنَّجماهدَّ

وفيهَّدررَّقل َّنظريهاَّفيماَّتعلقَّبتوجيهَّالقراءات،َّوهوََّّه(833)تالنشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزريَّ
الَّيعرضَّهلذاَّإالَّإذاَّأوجبَّاملقامَّذلكَّكالطعنَّيفَّالقراءاتَّاملتواترةَّخاصةَّممنَّيشارَّهلمَّابلبنانَّكالطربي،َّ

َّوالزخمشري.

َّه(.1117)تإحتافَّفضالءَّالبشرَّللبناَّالدمياطيَّ

َّشتملَّكتابهَّعلىَّذكرَّالقراءاتَّالعشرَّاملتواترةَّوالقراءاتَّاألربعَّالشاذةَّمعَّبيانَّتوجيهها.وقدَّا

َّه(.310)تجامعَّالبيانَّيفَّأتويلَّالقرآنَّالطربيَّ

َّه(.538)تالكشافَّعنَّحقاقَّالتنزيلَّوعيونَّاألقاويلَّيفَّوجوهَّالتأويلَّللزخمشريَّ

َّه(.542)تَّاحملررَّالوجيزَّيفَّتفسريَّالكتابَّالعزيزَّالبنَّعطيةَّاألندلسي

َّه(.676)تاجلامعَّألحكامَّالقرآنَّالقرطيبَّ

َّه(.745)تالبحرَّاحمليطَّأليبَّحيانَّاألندلسيَّ

َّه(.756)تالدرَّاملصونَّيفَّعلومَّالكتابَّاملكنونَّللسمنيَّاحلليبَّ

َّه(.1393ت)حتريرَّاملعىنَّالسديدَّوتنويرَّالعقلَّاجلديدَّمنَّتفسريَّالكتابَّاجمليدَّحملمدَّالطاهرَّبنَّعاشورَّ

راءاتَّواملقصودَّهباَّالكتبَّاليتَّصنفتَّرأساَّقصدَّتوجيهَّالقة بعلم توجيه القراءات: ب/ الكتب اخلاص
َّكتبَّكثريةَّنذكرَّمنهاَّمجلةَّمنَّالكتبَّاملطبوعة:وهيَّ
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ََّّهـ(.362)تكتابَّ)احتجاجَّالقراءات(َّأليبَّبكرَّحممدَّبنَّاحلسنَّبنَّمقسمَّالعطارَّ .1
 هـ(.370)تكتابَّ)احلجةَّيفَّعللَّالقراءاتَّالسبع(َّللحسنيَّبنَّأمحدَّبنَّخالويهَّ .2
 هـ(.370)تكتابَّ)إعرابَّالقراءاتَّالسبعَّوعللها(َّللحسنيَّبنَّأمحدَّبنَّخالويهَّ .3
َّه(.370)ت َّكتابَّ)معاينَّالقراءات(َّأليبَّمنصورَّاألزهريَّ .4
َّابنَّجماهد(َّأليبَّعليَّ .5 َّالذينَّذكرهم َّاألمصارَّابحلجازَّوالعراقَّوالشام َّأئمة َّالسبعة َّللقراء كتابَّ)احلجة

َّشيخهَّابنَّجماهدَّ)السبعة(.َََّّّوهوَّشرحَّلكتابَّهـ(377)تالفارسيَّ
وقدََّّهـ(،392)تكتابَّ)احملتسبَّيفَّتبينيَّوجوهَّالقراءاتَّالشاذةَّوإيضاحها(َّلتلميذَّالفارسيَّابنَّجنَّ .6

َّذكرَّفيهَّعللَّالقراءاتَّاليتَّلَّتبلغَّدرجةَّالتواتر.
َّه(.410)كتابَّ)حجةَّالقراءات(َّابنَّزجنلةَّتويفَّحنوَّ .7
َّهـ(،437)توحججها(َّملكيَّبنَّأيبَّطالبَّالقيسيَّكتابَّ)الكشفَّعنَّوجوهَّالقراءاتَّالسبعَّوعللهاَّ .8

َّويعتربَّكتابهَّهذاَّشرًحاَّلكتابهَّ)التبصرة(َّيفَّالقراءاتَّالسبع.
 ه(.437)تكتابَّ)اإلابنةَّعنَّمعاينَّالقراءات(َّملكيَّبنَّأيبَّطالبَّالقيسيَّ .9

 ه(.437)تكتابَّ)مشكلَّإعرابَّالقرآن(َّملكيَّبنَّأيبَّطالبَّالقيسيَّ .10
َّهـ(.440ت حنوالعباسَّأمحدَّبنَّعمارَّاملهدويَّ) َّكتابَّ)شرحَّاهلداية(َّأليبَّ .11
 ه(.563)تكتابَّ)مفاتيحَّاألغاينَّيفَّالقراءاتَّواملعاين(َّأليبَّالعالءَّالكرماينَّتويفَّحنوَّ .12
 ه(.565)تكتابَّ)املوضحَّيفَّوجوهَّالقراءاتَّالثمانَّوعللها(َّالبنَّأيبَّمرميَّ .13
َّهـ(.616)ت َّكتابَّ)إعرابَّالقراءاتَّالشواذ(َّأليبَّالبقاءَّالعكربيَّ .14
بَّ)التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن(َّوهوَّنفسهَّإمالءَّماَّمنَّبهَّالرمحانَّمنَّوجوهَّاإلعرابَّوالقراءاتَّيفَّمجيعَّكتا .15

 ه(.616)تالقرآنَّأليبَّالبقاءَّالعكربيَّ
جيدَّماَّالَّميكنََّّه(1067)ته(َّوكشفَّالظنونَّحلاجيَّخليفة438َّواملتصفحَّلكتايبَّالفهرستَّالبنَّالندميَّ)

 خمطوطاَّفيماَّتعلقَّبكتبَّعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّمثل:حصرهَّفضالَّعنَّإدراكهَّكونهَّمفقوداَّأوَّ
 1هـ(.285)تكتابَّ)احتجاجَّالقراءة(َّاملربدَّ .1
 2أمتَّفيهَّالفاحتةَّوشيءَّمنَّالبقرةَّمثَّأمسك.َّهـ(316)تكتابَّ)احتجاجَّالقراءة(َّابنَّالسراجَّ .2
3َّ.هـ(347)ت كتابَّ)االحتجاجَّللقراء(َّابنَّدرستويه .3

                                                           
َّ.88الفهرستَّالبنَّالندمي:َّص:1َّ
َّ.92،93الفهرستَّالبنَّالندمي:َّص:2َّ
َّ.93،94الفهرستَّالبنَّالندمي:َّص 3
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1َّهـ(.351)تكتابَّ)السبعةَّبعللهاَّالكبري(َّأليبَّبكرَّحممدَّبنَّاحلسنَّاألنصاريَّ .4
 2.هـ(525)ت َّكتابَّ)تعليلَّالقراءاتَّالعشر(َّحملمدَّبنَّسليمانَّاملالقيَّ .5

 أما كتب املعاصرين يف توجيه القراءات فكثرية منها:
َّ)طالئعَّالبشرَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالعشر(َّللشيخَّحممدَّالصادقَّقمحاوي.َّ .1
 الفكرَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالعشر(َّل  :َّقاسمَّأمحدَّالدجوي،َّوحممدَّالصادقَّقمحاوي.َّ)قالئد .2
 .ه(1367))مواكبَّالنصرَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالعشر(َّحممودَّبنَّعلىَّاملصريَّتويفَّبعدَّ .3
َّهـ(.1403)ت)القراءاتَّالشاذةَّوتوجيههاَّمنَّلغةَّالعرب(َّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّ .4
 )التذكرةَّيفَّالقراءاتَّالثالثَّاملتواترةَّوتوجيههاَّمنَّطريقَّالدرة(َّللدكتورَّحممدَّسالَّحميسن.َّ .5
َّ)املهذبَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّوتوجيههاَّمنَّطريقَّطيبةَّالنشر(َّللدكتورَّحممدَّسالَّحميسن. .6
  )املغنَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالعشرَّاملتواترة(َّللدكتورَّحممدَّسالَّحميسن. .7
 القراءاتَّاملتواترةَّمنَّحيثَّاللغةَّواإلعرابَّوالتفسري(َّللدكتورَّحممدَّسالَّحميسن.)املستنريَّيفَّختريجَّ .8

َّالكتبَّالقدميةَّواملعاصرةَّأكثرهاَّموجودَّيفَّمكتبةَّاجلامعةَّوهللَّاحلمد،َّوهيَّكذلكَّموجودةَّيفَّاملكتبةَّ وهذه
ثاَّقصرياَّيشتملَّحبالشاملةَّوالوقفية،َّفكلَّطالبَّخيتارَّكتاابَّ)وفقَّأحسنَّطبعةَّمنَّحيثَّالتحقيق(َّويكتبَّحولهَّ

هاَّيفَّفَّواملؤَلف،َّمبيناَّمنهجَّالكتابَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّمعَّالتمثيل،َّوسنعملَّعلىَّتقيمتعريفاَّخمتصراَّجداَّابملؤلَِّّ
 حصةَّالتطبيق.

 رابعا: أنواع توجيه القراءات القرآنية:
يثَّشكلهَّمنَّحأنواعَّتوجيهَّالقراءاتَّكثرية،َّترجعَّمجيعهاَّإماَّإىلَّشكلَّالقرآنَّأوَّلفظهَّأوَّمعانيه،َّأماَّ

فنجدَّتوجيهَّرمسهَّخاصةَّماَّخالفَّفيهَّالرسمَّاالصطالحيَّالرسمَّالقياسي،َّويظهرَّجلياَّفيماَّاحتملَّأكثرَّ
منَّقراءةَّورسمَّبرسمَّواحد،َّأوَّرسمَّبرمسنيَّحسبَّكلَّقراءة،ََّّوأماَّمنَّحيثَّلفظهَّفيندرجَّحتتهَّالتوجيهَّ

يفَّإعرابََّّيفَّأوآخرَّالكلم،َّوتظهرَّمثرتهالنحويَّواملقصودَّبهَّماَّكانَّالتغايرَّحاصالَّبنيَّاحلركاتَّاإلعرابيةَّ
املفرداتَّغالبا،َّوقسيمهَّالتوجيهَّالصريفَّواملقصودَّبهَّماَّكانَّالتغايرَّحاصالَّبنيَّاحلركاتَّواحلروفَّيفَّأوآئلَّ
الكلمَّوأوآسطها،َّوهوَّراجعَّإىلَّاالشتقاقَّغالبا،َّومنَّألوانَّالتوجيهَّاللفظيَّالتوجيهَّالبالغيَّوميادينهَّكثريةَّ

توجيهَّاعه،َّوالتباينَّيفَّاإلسناد،َّوفائدتهَّالعامةَّتنشيطَّالسامعَّوتنبيهه،َّويندرجَّكذلكَّحتتَّالمنهاَّااللتفاتَّأبنوَّ

                                                           
َّ.50الفهرستَّالبنَّالندمي:َّص: 1
َّ.15َّص1َّكشفَّالظنونَّعنَّأساميَّالكتبَّوالفنونَّحلاجيَّخليفة:َّج2ََّّ
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اللفظيَّللقراءاتَّالتوجيهَّالصويتَّويذكرَّفيهَّطرقَّاألداءَّكاملدودَّواإلمالة...َّغالبا،َّوجمملَّمسائلهَّترجعَّإىلَّ
َّاالختالفَّيفَّاللهجاتَّالعربية.

أثرَّيفََّّلتوجيهَّأتثرَّيفَّبعضهاَّالبعضَّأتثرياَّواضحاَّمتداخال؛َّفينتجكلَّهذهَّاأللوانَّمنَّأنواعَّاََّّواحلقيقةَّأن َّ
املعاينَّتوضيحاَّأوَّتوسيعاَّأوَّترجيحاَّسواءَّتعلقَّابملفرداتَّأمَّاجلمل،َّوهوَّماَّيسمىَّابلتوجيهَّاملعنويَّالتفسرييَّ

ملسائلَّالفقهيةَّالختالفَّالقراءات،َّومنهَّماَّتعلقَّابملسائلَّالعقدية،َّوقليلهَّماَّتعلقَّابملسائلَّالسلوكية،َّوتعلقهَّاب
َّأكثرَّوأظهر.

َّوأماَّيفَّالدراساتَّاألكادمييةَّاجلامعيةَّفشاعَّواستقرَّاألمرَّعلىَّجعلَّأنواعَّالتوجيهَّكاآليت:

 التوجيه النحوي، والتوجيه الصريف، والتوجيه البالغي، والتوجيه الصريف.
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في  المقرر توجيه القراءات، من فن في تطبيقية نماذجَّالمفردة الثالثة:
 .) هود إلى الفاتحة من (الحفظ

سبقَّوأنَّرأيناَّيفَّالسداسيَّاألولَّمجلةَّمنَّالتغرياتَّاليتَّمتثلَّالتباينَّبنيَّبعضَّالكلماتَّاليتَّاختلفَّفيهاَّ
القراء،َّسواءَّكانَّذلكَّتغايراَّصرفيا،َّأمَّإعرابيا،َّأمَّأسلوبياَّواندرجَّحتتهَّالتغايرَّبنيَّالرتاكيبَّابلتقدميَّوالتأخريَّ

ل،َّوتكلمناَّعنَّالتغايرَّالبالغيَّوالذيَّمثلناَّلهَّأبسلوبَّااللتفات،َّوأسلوبَّوالذكرَّواحلذف،َّوالفصلَّوالوص
احلمل،َّوتناوبَّحروفَّاملعاين،َّأماَّحديثناَّيفَّهذاَّاملفردةَّفهوَّمناذجَّتطبيقيةَّيفَّفنَّتوجيهَّالقراءات،َّوسنقسمهَّ

محاضراتَّالسابقةَّلإىلَّأربعَّحماضراتَّوفقَّأنواعَّالتوجيهَّاليتَّحتدثناَّعنهاَّيفَّاحلاضرةَّالسابقة،َّنرقمهاَّتبعاَّل
َّيفَّاملفردةَّاألوىلَّوالثانية:َّ

 الدرس الخامس: نماذج من التوجيه النحوي للقراءات من المقرر في الحفظ.

)َأن (َّاملفتوحةَّاهلمزةَّإذاَُّخففتَّوجبَّبقاءَّعملهاَّلتحققَّمقتضاها،َّوهوَّإفادةَّالتوكيدَّيفَّاجلملةَّاالمسيةََّّ
كوهناَّأكثرَّمشاهبةَّللفعلَّمنَّاملكسورة،َّولكن:َّالَّيكونَّامسهاَّإال َّضمريَّالشأنَّحمذوفا،َّوخربهاَّالَّيكونَّإال َّ

1ََّّمضمراَّحمذوفا".:"َّولكنَّجيبَّيفَّامسهاَّكونهَّه(761)تقال ابن هشام مجلة،َّ
2َََّّّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

 َوإِّْنَّخُتَف ْفََّأن َّفَامْسَُهاَّاْسَتَكْن...َواخَلرَبََّاْجَعْلَّمُجَْلًةَّمِّْنَّبَ ْعدََِّّأْن.

)وَأن (َّبفتحََّّحيثَّقُرَِّئتَّ،١٥٣َّاألنعام:َّ چ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  چ وشاهدَّذلكَّقولهَّتعاىلَّ
نَّالثقيلةَّبفتحَّاهلمزةَّوختفيفَّالنون،َّفهيَّاملخففةَّمَّقُرَِّئتَّاهلمزةَّوتشديدَّالنونَّو)هذاَّصراطِّي(َّمعموالها،َّوَّ

3ََّّوامسهاَّضمريَّالشأن،َّواجلملةَّاالمسيةَّبعدهاَّخربها.

                                                           
َّ.356ص1أوضحَّاملسالكَّالبنَّهشام:َّجَّ 1
َّ[.193األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّإن َّوأخواهتا،َّعَّ 2
َّ.457َّص1.َّالكشفَّملكي:َّج266ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
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َُّقرَِّئتَّ،َّحيث٤٤َّاألعراف:ََّّچٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ويتخر جَّعلىَّماَّسبقَّقولهَّتعاىلَّ
لعنة(َّبتخفيفَّ)َأن(َّورفعَّ)لعنُة(َّعلىَّاالبتداء،َّواجلارَّواجملرورَّخرب،َّواجلملةَّاالمسيةَّخربَّ)أن(َّاملخففة،َّوأم اََّّ)َأن

1ََّّبتشديدَّ)أن (َّونصبَّ)لعنَة(َّفتكونَّامساَّهلا،َّوشبهَّاجلملةَّ)علىَّالظاملني(َّخربها.َّقُرِّئَّامسهاَّفهوَّضمريَّالشأن،َّوَّ

لة،َّوالَّجيوزَّمجَّمالزمَّلإلفراد،َّوالَّيعملَّفيهَّإال َّاالبتداءَّأوَّانسخه،َّوأن َّمفس رهَّالَّيكونَّإال ََّّفضمريَّالشأن
وهوَّمعىنَّقوهلم:َّجيبَّعودهَّعلىَّماَّبعدهَّلزوما،َّوكلَُّّهذهَّاألمورَّقدَّخالفََّّأنَّتتقدمَّعليهَّوالَّشيءَّمنها،

َّعلىَّتقرير:َّأن هَّمىتََّّه(761)تابن هشام فيهاَّالقياسَّوهذاَّماَّمحلَّ أمكَنَّاحلمُلَّعلىَّغريَّضمِّريَّالش ْأنِّ
َبغِّيَّأنَّحُيَْمَلَّعليه. 2ََّّفالَّيَ ن ْ

 ٧النور:َّ چ  ۉ  ۉ  ېچ قولهَّتعاىلَّومثالَّوقوعَّخربَّ)أن(َّاملخففةَّمجلةَّفعليةَّمنَّواقعَّاختالفَّالقراءَّ

ؤالءَّهقُرَِّئْتَّإبسكانَّالنونَّخمففةَّفيهماَّورفعَّ)لعنة(،َّواختصَّانفعَّمنَّ،َّحيث٩َّالنور:َّ چ  ىئ   ىئ  ىئچ  و
3َّبكسرَّالضادَّوفتحَّالباءَّمنَّ)غضب(،َّوقرأَّالباقونَّبتشديدَّالنونَّفيهماَّونصبَّ)لعنةَّوغضب(.

َّوجهتَّقراءةَّالرفعَّعلىَّاعتبارَّ)أن(َّخمففةَّمنَّالثقيلة،َّوقولهَّ)لعنت(َّمبتدأَّمرفوع،َّوخربهَّقولهَّ)عليه(،َّ
هذهَّاجلملةَّوََّّهَّلفظَّاجلاللة،واجلملةَّاالمسيةَّخربَّ)أن(َّوامسهاَّضمريَّالشأن،َّوقولهَّ)غضب(َّفعلَّماض،َّوفاعل

َّالفعليةَّخربَّ)إن(َّاملخففة،َّوامسهاَّضمريَّالشأن.
ماَّامسانَّهلا،َّ ووجهتَّقراءةَّالنصبَّعلىَّاعتبارَّ)أن (َّمشددة،َّوقولهَّ)لعنتَّوعضب(َّمنصوابنَّعلىَّأهن 

4ََّّولفظاَّاجلاللةَّجمرورانَّبعدمهاَّعلىَّاإلضافة،َّوخربمهاَّقولهَّ)عليه،َّعليها(.
َّعلىَّوأماَّ)إن(َّمكسورةَّاهلمزةَّاملخففة،ََّّ فالَّمانعَّمنَّأنَّحُتملَّعلىَّ)إن (َّمكسورةَّاهلمزةَّاملشدة،َّوقدَّدل 

 ڎ    ڎ ڌ  ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ       ڇ چ چذلكَّالقراءاتَّالواردَّيفَّذلكَّكاختالفهمَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

5ََّّ،َّحيثَّقُرَِّئْتَّإبسكانَّالنونَّخمففة،َّوقُرَِّئْتَّبتشديدها.١١١هود:َّ چ
فقراءةَّالتشديدَّجاءتَّعلىَّاألصلَّيفَّاإلعمالَّفالَّتفتقرَّإىلَّبيان؛َّأم اَّمنَّخففهاَّفقدَّأعملهاَّمحالَّهلاَّ

َّقائٌم،َّوخربهاَّ)ما(َّاملوصولةَّمتاماعلىَّاملشددةَّ َّزيدًا َّتريد:َّإن  َّقائٌم (َّهباَّكماَّتقول:َّإْنَّزيدًا ،َّفنصبَّ)كالًّ
َّاملتصلةَّابلالمَّاملزحلقة.

                                                           
 .269ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 .542-538ص5لبيبَّالبنَّهشام:َّج.َّمغنَّال1274ص4اإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآنَّللسيوطي:َّج2َّ
 .330َّ،331َََََّّّّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 3
َّ.192َّ،193ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 4
َّ.290َّ،291ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 5
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       ڇ چ چَّوجودَّالالمَّاملزحلقةَّالداخلةَّعلىَّاخلرب،َّومشاكلًةَّلآليةَّبعدهاَّوالذيَّحيملناَّعلىَّهذاَّالتوجيه

(ََّّ، ١١١هود:َّ چ ڎ    ڎ ڌ  ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ َّ)كالًّ والَّيستقيمَّمذهبَّالكوفينيَّالقائلنيَّأبن 
َّفالَّيعملَّماَّبعدهاَّيفَّماَّقبلها،َّ،َّالتصالهَّابلالمَّالواقعةَّيفَّجوابَّالقسم1َُّنصبَّابلفعلَّبعدهَّ)لنوفينهم(

َّوقدَّبَ ُعَدَّب الالمَّاملزحلقةَّيفَّقولهَّتعاىلَّ)ملا(.
َّالالمَّالَّ ويستفادَّمنَّهذاَّالتوجيهَّأنهَّإذاَّخففتَّ)إن (َّجازَّإعماهلاَّوجازَّاتصالَّخربهاَّابلالم،َّغريَّأن 

اَّالَّتلتبسَّ رب،َّوإذاَّأمهلتَّلزمتهاَّوترفعَّاخلَّابلنافية؛َّألن َّالنافيةَّالَّتنصبَّاالسمَّ–واحلالَّهذهََّّ–تلزمها؛َّألهن 
2ََّّالالمَّفارقةَّبينهاَّوبنيَّ)إن(َّالنافية،َّوهذاَّماَّأشارَّإليهَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

َمَّإَِّذاََّماَّهُتَْمُل. ََّوُخفَِّفْتَّإِّن َّفَ َقَلَّالَعَمُل...َوتَ ْلَزُمَّالال 
َهاَّإْنََّبَدا...َماَّاَنطٌِّقَّأَرَاَدُهَُّمْعتََّ َََّعن ْ َاَّاْستُ ْغنِّ َّْمَدا.َوُرر  

وفيهَّإذاَّجاءَّالفعُلَّاملشتغُلَّابلضمريَّبعدَّأداٍةَّالَّيعملَّماَّبعدهاَّفيماَّقبلها،َّكأدواتَّالشرطَّواالستفهامَّ
وماَّالنافيةَّوالالمَّالواقعةَّيفَّجوابَّالقسم،َّلَّجيزَّنصبَّاالسمَّاملشتغلَّعنهَّبذاكَّالفعل؛َّألن َّماَّالَّيصلحَّأنَّ

رَّعامالَّفيماَّق َّعلىَّهذاَّر فهومَّقولَّابنيعملَّفيماَّقبلهَّالَّيصلحَّأنَّيُفس ِّ مالكَّيفََّّبله،َّومُيكنَّأنَُّيستدل 
3َََّّّاخلالصة:

ْد. ََّكَذاَّإَِّذاَّاْلفِّْعُلََّتاَلََّماَّلََّْيَرِّْد...َماَّقَ ْبُلََّمْعُمواًلَّلَِّماَّبَ ْعُدَُّوجِّ
قُرَِّئْتَّبتخفيفَّ،َّحيث٦٣َّطه:َّچ وئ وئچ َّومنَّأشهرَّالقراءاتَّاليتَّتتخرجَّعلىَّماَّذكرانَّقولهَّتعاىل

نونَّ)إن(،َّوقُرَِّئْتَّبتشديدها،َّوقُرَِّئْتَّ)هذين(َّابلياء،َّوقُرَِّئْتَّابأللفَّوابنَّكثريَّعلىَّأصلهَّيفَّتشديدَّالنون،َّ
4َّفُمجملَّالقراءاتَّثالث:

حفصَّوابنَّكثري،َّوهيَّظاهرةَّالتوجيهَّجبعلَّ)إن(َّهيَّاملخففةَّمنَّالثقيلة،َّوإمهاهلاَّعنََّّإْن هاذان:
َّحرانَّمرفوعانَّعلىَّاالبتداءَّواخلرب.العمل،َّويكونَّهذانَّلسا

َّإن (َّجازَّإمهاهلاَّوتلزمهاَّالالمَّاملزحلقةَّفارقةَّبينهاَّوبنيَّ)إن(َّالنافية.َّوفيهَّإذاَّخففتَّ)
أبوَّعمروَّالبصري،َّوهيَّظاهرةَّالتوجيهَّف )هاذين(َّاسمَّ)إن (َّمنصوب،َّوعالمةَّنصبهَّالياءَّألن هَّملحقََّّإنَّ هاذين:

َّابملثىن،َّوالالمَّاملزحلقةَّللتوكيد،َّوساحرانَّخربَّ)إن (َّوعالمةَّرفعهَّاأللفَّألن هَّمثىن.

                                                           

َّ
َّ[.190َّ،191األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّإن َّوأخواهتا،َّعَّ 2
َّ[.259األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاالشتغال،َّعَّ 3
َّ.894َّ،895ََّّص2.َََّّّالتبيانَّللعكربي:َّج454.َّاحلجةَّأليبَّزرعة:320َّ،321ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 4
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جيرَّابلياءَّقالَّابنَّمالكَّيفَّبَّوَّوهذاَّالتوجيهَّبناءَّعلىَّأن َّامللحقَّابملثىنَّيعربَّإعرابَّاملثىن،َّفريفعَّابأللفَّوينص
1ََّّاخلالصةَّاملشهورة:

اَل. َّال ُمَثىَنَّوَكِّاَل...إَِّذاَّب ُِّمْضَمٍرَُّمَضافًاَُّوصِّ َّاْرَفعِّ ألَلِّفِّ َّابِّ
. ََّوابْ نَ َتنْيَِّّجَيْرِّيَ           انِّ ...َكابْ َننْيِّ ََّواثْ نَ َتانِّ َّكِّْلَتاََّكَذاَكَّاثْ َنانِّ

َّمجِّيعَِّهاَّاأْلَلِّْف...َجرًّاََّوَنْصًباَّبَ ْعَدَّفَ ْتٍحََّقْدَّأُلِّْف.َّ ََّوخَتُْلُفَّاْلَياَّيفِّ
َّوهيَّقراءةَّالباقني.ََّّإنَّ هاذان:

2ََّّمذاهبَّشىت:وتوجيههاَّوهذهَّالقراءةَُّأشكلتَّعلىَّالنحويني،َّوراحواَّيفَّأتويلهاَّ
ةَّبنَّاحلارثَّطلقاَّرفعاَّونصباَّوجرا،َّوهيَّلغأن هَّجاءَّعلىَّلغةَّاستعمالَّاأللفَّيفَّاملثىنَّمَّل:األوَّ  توجيهال

َّبنَّكعبَّوبنَّالعنربَّومهدانَّوعذرةَّوخثعمَّوزبيدَّوكنانة.
 3َّوعليه جاء قول الشاعر:

. ََّعقِّيمِّ َابِّ َّأذانهَّضربًة...َدَعْتُهَّإىلََّهايبَّالرتُّ ن اََّبنْيَ َّتزو َدَّمِّ
َّوالشاهد َّ)أذانه(َّيفَّالبيتَّمضافَّإليه،َّوحقَُّّ:َّلزومَّاملثىنَّاأللف،َّوإعرابهَّابحلركاتَّاملقدرة،َّألن  هَّاجلر 

َّابلياء،َّولكن هَّرواهَّابأللفَّعلىَّهيئةَّالرفع.

4ََّّوقول اآلخر:
َّإِّن ََّأاَبَهاََّوَأاَبَّأاَبَها...َقْدَّبَ َلَغاَّيفَّال م َْجدََِّّغايَ َتاَها.َّ

اَّجمرورة؛َّحيثَّجاءتَّابأللفَّكحالَّالنصبَّولَّتُقلبَّايءوالشاهد َّ.:َّ)أابها(َّالثالثةَّألهن 
5ََّّيفَّمعانيه. هـ(215)توقدَّارتضىَّهذاَّالقولَّاألخفشَّ

 6َّوعليه جاء قول الشاعر:أنَّتكونَّ)إن (َّهناَّر عىنَّنعم،ََّّالثاين: توجيهال
َّإِّن هَّْ َّ:َّنعمَّأي.َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّويَ ُقْلَنََّشْيٌبََّقْدََّعاَلَك...َوَقْدََّكرْبَتَّفُقْلتِّ

                                                           
َّ[.32َّ،33َّ،34األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّإن َّوأخواهتا،َّعَّ 1
َّ.235َّ،248َّص1:َّجالبنَّهشامَّ.ََََّّّّمغنَّاللبيب1247َّ،1248ص4انظر:َّاإلتقانَّللسيوطي:َّج 2
َّ.197َّص8.َّوهوَّابلياءَّ)أذنيه(َّيفَّلسانَّالعربَّالبنَّمنظور:َّج453ص7البيتَّمنَّالطويلَّوقائلهَّهوبرَّاحلارثي.َّانظر:َّخزانةَّاألدب:َّجَّ 3
َّ.455ص7األدب:َّجَّ،َّولرجلَّمنَّبنَّاحلارث.َّانظر:َّخزانة168البيتَّمنَّالرجزَّوقائلهَّرؤبةَّبنَّالعجاج.َّانظر:َّملحقَّديوانه:َّص 4
َّ.432ص2معاينَّالقرآنَّلألخفش:َّجَّ 5
َّ.66َّالبيتَّمنَّجمزوءَّالكاملَّوقائلهَّعبيدَّهللاَّبنَّقيسَّالرُّقَ ي ات.َّانظر:َّديوانَّعبيدَّهللاَّبنَّقيسَّالرقيات:َّصَّ 6
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قالَّله:َّلعنَّهللاَّانقةَّمحلتنَّإليك.َّفقالَّله:َّإن ََّّلرجلََّّه(73)توأوضحَّمنهَّقولَّعبدَّهللاَّابنَّالزُّبريَّ
2ََّّأيَّنعمَّولعنَّهللاَّراكبها،َّوعلىَّهذاَّيكونَّهذانَّساحرانَّمبتدأَّوخرب.1ََّّوراكبها.

َّالالمَّالَّتقرتنَّابخلربَّإال َّإذاَّكانَّخرباَّل )إن (َّاملكسورة،َّوفراراَّمنَّهذاَّ وقدَّاعرتضَّعلىَّهذاَّالقولَّأبن 
مرفوعَّابأللف،َّوساحرانَّخربَّملبتدأَّحمذوف،َّأيَّإنَّهذانَّهلماَّساحران،َّواجلملةََّّاالعرتاضَّقالواَّهذان:َّمبتدأ

َّاالمسيةَّخربَّهذان،َّوتكونَّالالمَّقدَّدخلتَّعلىَّاملبتدأَّاحملذوف.
َّويستفادَّمنَّهذاَّالتوجيهَّأنهَّإذاَّكانتَّ)إن (َّر عىنَّ)نعم(َّتُلغى،َّويرفعَّمعموهلاَّعلىَّاالبتداءَّواخلرب.

َّ)هذانَّالثالث:  توجيهال لساحران(َّمجلةَّامسيةَّمنَّمبتدأَّوخربَّيفَّحملَّرفعَّخربَّ)إن (،َّوامسهاَّضمريَّأن 
َّالتقدير:َّأيَّحذفَّاسمَّ)إن (َّالَّيكونَّإىلَّيفَّضرورةَّ َّهذا َّالقولَّأن  الشأنَّحمذوف،َّواعرُتضَّعلىَّهذا

3ََّّالشعر،َّوأن َّالالمَّالَّتدخلَّعلىَّاخلربَّكماَّسبقَّيفَّاملذهبَّالثاين.
يحَّتوافرتَّأركانهَّأصالَّوفرعا،َّعلةَّوحكما،َّف :َّ)إن (َّاملشددةَّاملكسورةَّوهذاَّالتوجيهَّمبناهَّعلىَّقياسَّصح

َّيردَّامسهاَّضمريَّالشأنَّحمذوفاَّمثلَّ)أن(َّاملخففةَّاملفتوحة.
أن َّكلمةَّ)هذان(َّملاَّثُنيتَّمُجعَّفيهاَّمثالن،َّومهاَّاأللفان:َّألفَّالتثنيةَّوألفَّهذا،َّفوجبَّالرابع:  توجيهال

َّفم َّالساكنني، َّاللتقاء َّالرفعَّحذفَّإحدامها َّحالة َّعلىَّلفظها َّتركها َّوتركَّألفَّهذا نَّحذفَّألفَّالتثنية
والنصبَّواجلر،َّومنَّحذفَّألفَّهذا،َّوتركَّألفَّالتثنيةَّقلبهاَّايءَّيفَّحالةَّالنصبَّواجلر،َّوتركهاَّعلىَّحاهلاَّ

َّيفَّحالَّالرفع.َّ
َّ)هذا(َّاسمَّمنهوك،َّوهنكهَّأن هَّعلىَّحرفني،َّأحدمهاَّحرفَّعلة:ه(395)تقال ابن فارس  َّ"َّوذلكَّأن 

وهوَّاأللف،َّواآلخرَّ)ها(:َّكلمةَّتنبيه،َّوليستَّمنَّاالسمَّيفَّشيء،َّفلم اَُّثَن،َّاحتيجَّإىلَّألفَّالتثنية،َّفلمَّ
يوصلَّإليهاَّلسكونَّاأللفَّاألصلية،َّواحتيجَّإىلَّحذفَّأحدمها،َّفقالواَّإنَّحذفناَّاأللفَّاألصليةَّبقيَّاالسمَّ

 4َّداللة،َّفحذفواَّألفَّالتثنية".علىَّحرفَّواحد،َّوإنَّأسقطناَّألفَّالتثنيةَّكانَّيفَّالنونَّمنهاَّعوضَّوَّ

َّبناءَّاملثىنَّإذاَّكانَّمفردهَّمبنياَّأفصحَّمنَّإعرابه،َّف )هذان(َّمفردهَّ)هذا(،َّوهوَّمبنَّاخلامس:  توجيهال أن 
5ََََََّّّّّّه(.728)تفمثناهَّأيضاَّيكونَّمبنياَّعلىَّاألفصح،َّوهوَّاختيارَّابنَّتيميةَّ

                                                           
َّ.78ص1النهايةَّيفَّغريبَّاحلديثَّواألثرَّالبنَّاألثري:َّجَّ 1
َّ.398ص8العنيَّللخليلَّبنَّأمحدَّالفراهيدي:َّجَّ 2
ََّّ.411ََََََّّّّّّص3النكتَّوالعيونَّ)تفسريَّاملاوردي(،َّأبوَّاحلسنَّالشهريَّابملاوردي:َّجَّ 3
ََّّ.26َّالصاحيبَّيفَّفقهَّاللغةَّالعربيةَّومسائلهاَّوسننَّالعربَّيفَّكالمها،َّابنَّفارس:َّصَّ 4
َّ.259ص15جمموعَّالفتاوى،َّابنَّتيمية:َّج  5
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فعاَّدة،َّكالياءَّيفَّالذيَّفأنتَّتقول:َّالذينَّرَّأن َّألفَّ)هذا(َّألفَّدعامةَّفتلزمَّصورةَّواحالسادس:  توجيهال
َّونصباَّوجرا.ََََََََََّّّّّّّّّّ

َّالسيوطيَّالسابع:  توجيهال َّقول َّوهو َّ)يريدان(، َّمع َّللتناسب َّجاءت َّ)هذان( َّيف َّوالنون َّاأللف أن 
اَّيُبعدَّذلك.ه(911)ت  َّ؛َّلكن َّتباعدَّالكلمتنيَُّرر  

لتوجيهاتَّمنَّتكلفَّواضح،َّمُث َّهوَّوالراجحَّأن هَّلغةَّبعضَّالعرب،َّوخاصةَّإذاَّالحظناَّماَّيفَّهذهَّا
َّاألسهلَّمنَّحيثَّالتعليل،َّواألقوىَّمنَّحيثَّالسماع.

1ََّّقالَّابنَّمالكَّيفَّالكافية:
َّإالَّقليال،َّواملثىنَّقدَّيرد...أبلفَّيفَّكالَّحالَّفاعتمد.

 واألقربَّمنهَّقوهلم:َّإن َّمثىنَّأمساءَّاإلشارةَّيُبىنَّكماَّيُبىنَّمفرده.
 التبادل بني )لكنَّ( املثقلة عاملة واملخففة مهملة.ومن ابب االستطراد ال أبس من ذكر 

2ََّّف :َّ)لكن (َّاملثقلةَّتعملَّعملَّ)إن (،َّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

ن ،َّأن ،َّلَْيَت،َّلكن ،َّلعل ...َكَأن :ََّعْكُسََّماَّلَِّكاَنَّمِّْنََّعَمْل. َّألِّ

َّابْ َنُهَُّذوََّضَع                 ْن.َكإن ََّزْيًداََّعال                                       ٌِّمَّأبََِّّ ...ُكْفٌءََّوَلكِّن  َّين ِّ

وقدَّوردَّتشديدَّ)لكن (َّعاملةَّأوَّختفيفهاَّمهملةَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّويفَّاملوضعَّالواحدَّوذلكَّيفَّمثلَّقولهَّ
َّ َّ چڀ  ڀ      ٺچ تعاىل ١٠٢َّالبقرة: َّتعاىل َّوقوله  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ ،

ٿ   ٿ  چ ،َّوقولهَّتعاىل١٧َّاألنفال:َّچ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ ،َّوقولهَّتعاىل١٧َّاألنفال:َّ

)لكن (َّبتشديدَّالنونَّيفَّاملواضعَّاملذكورة،َّونصبَّاالسمَّعلىَّاإلعمال،ََّّقُرَِّئتَّ،٤٤َّيونس:َّ چٹ  ٹ  
3ََََّّّّعلىَّالتخفيفَّورفعَّاالسمَّبعدهاَّعلىَّاالبتداء،َّواجلملةَّاخلرب.َّتَّوقُرِّئََّ

َُّخففتَّ)لكن (َّبطلَّعملهاَّوجوابَّ لزوالَّاختصاصهاَّابجلملةَّاالمسية؛َّحيثَّتدخلَّعلىَّاجلملتنيَّفإذا
َّاالمسيةَّوالفعلية،َّومباينةَّلفظهاَّلفظَّالفعل.

                                                           
َّ[.70ص1شرحَّالكافيةَّالشافيةَّالبنَّمالك:َّ]اببَّإعرابَّاملثىنَّواجملموع:َّج  1
َّ[.174َّ،175األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّإن َّوأخواهتا:َّعَّ 2
َّ.219ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
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1ََّّ"َّفإذاَُّخففتَّأُلغيت،َّواألخفشَّويونسَّأجازاَّإعماهلاَّوالَّأعرفَّبهَّشاهدا".َّه(:686)تَّقال الرضي

َّجلملةَّعلىَّمجلة،َّوإم اَّأنونالحظَّأنَّالواوَّدخلتَّعلىَّ)لكن (َّمشددةَّوخمففة،َّفإم اَّأنَّتكونَّعاطفةَّ
َّتكونَّمعرتضة،َّوهوَّاألوىلَّلتوافقَّذلكَّمعَّمعىنَّاالستدراك.

ې  ې  ې  چ ،ََّّوقولهَّتعاىل١٩٨َّآلَّعمران:َّ چک  گ  گ     گ  گ  ڳ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

َّواالسمََّّقُرَِّئتَّ،َّحيث٢٠َّالزمر:َّ چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   َّبتخفيفَّالنونَّفتكونَّمهملة، )لكن(
املوصولَّبعدهاَّمرفوعَّعلىَّاالبتداءَّيفَّاملوضعني،َّوقرأهاَّأبوَّجعفرَّوحدهَّابلتشديدَّفتكونَّعاملة،َّواالسمَّاملوصولَّ

2َّبعدهاَّامسهاَّيفَّحملَّنصب.

َّويستفادَّمنَّهذاَّالتوجيه:َّأن َّ)لكن(َّالعاطفةَّتفرتقَّمعَّ)لكن(َّاملخففةَّيف:

َّثاينَّمعَّاألو لَّإعراابَّالَّحكماَّخبالفَّاملخففةَّفالَُّتشرِّكهَّإعراابَّوالَّحكما.العاطفةَُّتشرِّكَّال

العاطفةَّتقررَّحكمَّماَّقبلها،َّوتُثبتَّنقيضهَّملاَّبعدها،َّلذلكَّالَّبُد َّأنَّتسبقَّبنفيَّأوَّهني،َّخبالفَّاملخففةَّ
3ََّّفالَّجيبَّذلكَّوالَّميتنع،َّوأشارَّابنَّمالكَّإىلَّهذينَّالفرقنيَّيفَّاخلالصة:

َّاْمُرٌؤََّلكِّْنََّطاَل.َوأَتْ بَ َعْتَّ ََّلْفظاََّفَحْسْبََّبْلََّواَل...َلكِّْنَّك:َّلََّْيَ ْبد 

ََّلكِّ          ْنَّنَ ْفياَََّّأْوَّهَنْياَََّّواَل...نَِّداًءَّاْوَّأَْمراَََّّأوَِّّاثْ َبااتَّتَ                     اَل. ََّوَأْولِّ

 تية:العناصر اآل وفيما خيص حصة التطبيق سنعمل على توجيه بعض القراءات حنواي وفق
 .التباينَّبنيَّ)ال(َّالنافيةَّللوحدةَّو)ال(َّالنافيةَّللجنس 

 .َّالتباينَّبنيَّكانَّالتامةَّوكانَّالناقصة
 .َّالتباينَّبنيَّالعطفَّعلىَّاللفظَّوالعطفَّعلىَّاحملل
 .َّالتباينَّبنيَّنواصبَّوجوازمَّالفعلَّاملضارع

ابإلضافة إىل قراءة هذه املسائل واملطلوب منكم مجلة من القراءات اليت تتخرج على ما ذكران، 
 َّالنحوية من مضاهنا يف كتب النحوية املعتمدة.

                                                           
َّ.372ص4ََّّشرحَّالرضيَّعلىَّالكافية:َّجََّّ 1
َّ.247ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
َّ[.541َّ،553األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّالعطف:َّعَّ 3



34 
 

 الدرس السادس: نماذج من التوجيه الصرفي للقراءات من المقرر في الحفظ.

يُعدَّتباينَّاألمساءَّالعاملةَّعملَّاألفعالَّيفَّالقراءاتَّالقرآنيةَّمنَّأبرزَّالظواهرَّالصرفيةَّاليتَّحتتاجَّإىلَّتوجيه،ََّّ
َّالواقعَّبنيَّاسمَّالفاعلَّواسمَّاملفعولَّوالصفةَّاملشبهَّواملصدرَّومشتقاته،َّوملاَّكانَّهلذاَّالتبيانَّالصريفَّكالتقارض

بنيَّاألمساءَّالعاملةَّأثرَّحنوي؛َّأحببتَّالوقوفَّعندَّتوجيهَّبعضهاَّمجعاَّبنيَّاحلسنيني؛َّفاسمَّالفاعلَّمثالَّوردَّ
َّيفَّالقراءاتَّمنَّاإلضافةَّواإلمهالَّإىلَّالنصبَّواإلعمال.َّ

أم اََّّإضافتهَّلفظيةَّغريَّحمضة،َّأم اَّكوهناَّلفظيةَّفألن َّاملقصودَّهباَّالتخفيفَّحبذفَّالتنوينَّأوَّالنون،َّوََّّغريَّأن َّ
اَّغريَّخالصةَّمنَّتقديرَّاالنفصال،َّفيجوزَّقطعَّاالسمَّعنَّاإلضافة،َّمُث َّيعملَّيفَّمعمولهَّ كوهناَّغريَّحمضةَّفألهن 

َّعملَّفعله.َّ

"َّوإنَّكانَّر عىنَّاحلالَّواالستقبالَّجازَّفيهَّ:يفَّحديثَّعنَّاسمَّالفاعل ه(669)تقال ابن عصفور 
َّاملعمولَّالذيَّيليه،َّوإثباهتماَّونصبَّابسمَّالفاعلَّحنوَّقولك:َّهذاَّ وجهان:َّحذفَّالنونَّأوَّالتنوينَّوجرُّ
ضارٌبَّزيًدا،َّوهذانَّضارابنَّزيًدا،َّوهؤالءَّضاربونَّزيًدا،َّوتقول:َّهذاَّضارُبَّزيٍد،َّوهذانَّضارابَّزيٍد،َّوهؤالءَّ

1ََّّضاربواَّزيٍد".

2ََّّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

ي.ََّّ َواُهَُّمْقَتضِّ ََّماَّسِّ َّتِّْلًواَّواْخفِّْض...َوُهَوَّلَِّنْصبِّ َّبِّذِّيَّاإلْعَمالِّ ََّواْنصِّبِّ

أن هَّجيوزَّيفَّاالسمَّالفضلةَّالذيَّيتلوَّالوصفَّ)املشتقاتَّالعاملةَّعملَّأفعاهلا(ََّّ-رمحهَّهللا-ومعىنَّكالمهَّ
َّأنَّيُنصبَّبه،َّأوَّخُيفضَّإبضافته.َّ

 م الفاعل وصيغ املبالغة:أوال: بني اس

قرأَّحفصَّخربَّابلوجهني،َّحيث١٨ََّّاألنفال:َّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  چ قُرِّئَّقولهَّتعاىلَّ
)إن (َّالناسخةَّ)ُموهُِّن(َّبتخفيفَّاهلاء،َّوهيَّصيغةَّاسمَّالفاعلَّمنَّ)أوهن(،َّمُث َّأضافهَّإىلَّماَّبعده،َّوقُرَِّئْتَّابلتنوينَّ

وتشديدَّاهلاءََّّوقُرَِّئْتَّ)ُمَوه ٌِّن(َّبفتحَّالواوبه،َّعلىَّإعمالَّاسمَّالفاعل،َّمعَّالتخفيفَّأيضا،َّونصبَّ)كيَد(َّمفعوالَّ

                                                           
 .124ص1املقربَّالبنَّعصفور:َّج1َّ
 [.435األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاسمَّالفاعل،َّع2َّ
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لَّمنَّ)َوه َن(َّاملضع ف،َّونصبَّ)كيَد(َّعلىَّإعمالَّاسمَّالفاعََّّ-بصيغةََّّاملبالغة-معَّالتنوين،َّوهوَّاسمَّفاعل
1َّأيضا.

ةَّ)فع ال،َّمِّْفعال،َّمخسَّويتأكدَّهناَّأن َّمبالغاتَّاسمَّالفاعلَّتعملَّعملهَّبشروطه،َّوأوزاهناَّالصرفيةَّالقياسية
َّالتقارضَّالصريفَّبنيَّصيغَّاملبالغةَّواسمَّالفاعلَّينتجَّعنهاَّأثرَّحنويَّخلصهَّابنَّ فَ ُعول،ََّفعِّيل،ََّفعِّل(،َّوهذا

2ََّّمالكَّيفَّاخلالصةَّقائال:

ْفَعاٌلَّاْوَّفَ ُعوُل...يفََّكْثرٍةَّعنَّفاعٍلََّبدِّيُل. َّفَ ع اٌلَّاْوَّمِّ

...ويفَّفََّ ََّماَلُهَّمنََّعَملِّ قُّ .فَ َيْسَتحِّ َّعِّيٍلََّقل ََّذاَّوَفعِّ            لِّ

َّتعاىل َّقوله َّالضرب َّهذا َّحتت ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  ويندرج

ُقرَِّئَّاخلربَّ)كاشفاُتَُّضر ِّه(َّو)ممسكاُتَّرمحتِّه(َّإبضافةَّاسمَّالفاعلَّإىلَّمعموله،ََّّحيث٣٨َّالزمر:َّچ ۉ
3َََّّّوقُرِّئَتاَّابلتنوينَّمعَّنصبَّاملعمولَّ)ضر هَّورمحَته(.

َّالفعلَّفيهماَّمنتظرَّيفَّاملستقبل،َّوهوَّلَّيقعَّبعد،َّوماَّلَّيقعَّمنَّأمساءَّالفاعلنيَّ وحج ةَّقراءةَّالنصبَّأن 
4ََّّإذاَّكانَّيفَّاحلالَّفالوجهَّفيهَّالنصب،َّوعدمَّإضافته،َّوهوَّظاهرَّكالمَّسيبويه.

َّفاملفردَّواملثىنَّواجلمعَّمنَّاسمَّالفاعلَّومبالغاتهَّيفَّالعملَّسواء.َّ

5ََّّصة:قالَّابنَّمالكَّيفَّاخلال

ُثَماََّعمِّْل. ََّحي ْ َّوالشُُّروطِّ ثْ َلُهَُّجعِّْل...يفَّاحلُْكمِّ َوىَّال     ُم  ْفَردَِّّمِّ ََّوَماَّسِّ

وهناكَّبعضَّالقراءاتَّحيسنَّبناَّتوجيهاَّوإنَّكانتَّخارجةَّعنَّاملقررَّيفَّاحلفظَّالشتماهلاَّعلىَّاشتقاقاتَّ
َّصيغَّاسمَّالفاعلَّمنَّالثالثيَّوغريَّالثالثيَّوهي:َّ

٨َّالصف:َّ چڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ      ڌ  ڌچ قولهَّتعاىلََّّ-
                                                           

َّ.276ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 [.432َّ،433األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّصيغَّاملبالغة،َّع2َّ
 .363ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
َّ.239َّص2.َّالكشفَّملكي:َّج623احلجةَّأليبَّزرعة:ََّّ 4
َّ[.434األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّصيغَّاملبالغة،َّع5َّ
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قُرَِّئَّاخلربَّ)متمُّ(َّدونَّتنوينَّإبضافةَّاسمَّالفاعلَّإىلَّمعمولهَّ)نورِّه(،َّوقُرَِّئْتَّ)متمٌّ(َّمنوان،َّو)نورَه(َّابلنصبَّ
1َََّّّمعموالَّالسمَّالفاعل.

٣َّالطالق:َّ چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  چ وقولهَّتعاىلََّّ-

َّ)ابلُغ(َّدونَّتنوينَّإبضافةَّاسمَّالفاعلَّإىلَّمعمولهَّ)أمرِّه(.قرأَّحفصَّوحدهَّاخلربَّ

2ََّّوقُرَِّئْتَّابلتنوينَّ)ابلٌغ(،َّونصبَّاملعمولَّ)أمَرُه(.

٤٥َّالنازعات:َّ چمب      ىب  يب    جت  حت  چ وقولهَّتعاىلََّّ-

ابلتنوينََّّرُقرَِّئَّاخلربَّ)منذُر(َّإبضافةَّاسمَّالفاعلَّإىلَّماَّبعده،َّواملعىنَّعلىَّوقوعَّاحلدثَّوحصوله،َّوقرأَّأبوَّجعف
3َََّّّ)منذٌر(َّغريَّمضافَّعلىَّإعمالَّاسمَّالفاعل،َّواملعىنَّعلىَّاستمرارَّاحلدث.

َّالفاعلَُّيصاغَّللداللةَّعلىَّمنَّفعلَّالفعلَّعلىَّوجهَّ َّاسم َّالقراءاتَّنلحظَّأن  فمنَّخاللَّتوجيهَّهذه
احلدوثَّمثلَّ)منذر(،َّأوَّعلىَّمنَّقامَّبهَّالفعلَّمثلَّ)موهن(،َّوُيشتقَّمنَّاألمساءَّالثالثيةَّعلىَّوزنَّفاعلَّمثلَّ

رَّماَّعةَّميماَّمضمومةَّوكس)ابلغ(،َّويكونَّمنَّغريَّالثالثيَّعلىَّوزنَّمضارعهَّاملعلوم،َّإببدالَّحرفَّاملضارَّ
ك(.َََّّّ َّ قبلَّآخرهَّمثلَّ)مُمسِّ

4ََّّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

ََّكَفاعٍلَُّصْغَّاْسَمَّفَاعٍل:َّإذا...منَّذِّيََّثالثٍَةََّيُكوُنََّكَغَذا.

. لِّ ََّكال ُمواصِّ ...مِّْنََّغرْيَِّّالث الثِّ َّاسُمَّفَاعِّ           لِّ ََّوزِّنُةَّال ُمَضارِّعِّ

ُلو َِّّاأَلخريَِّّ َّزَائٍِّدََّقدََّسبَ َق         ا.َمَعََّكْسرََِّّمت ْ َّميمِّ ََُّّمْطَلًقا...َوَضمِّ

كماَّأن َّاسمَّالفاعلَّيعملَّعملَّفعلهَّاملبنَّللمعلوم،َّوقدَُّيضافَّإىلَّمفعولهَّابملعىن،َّولَّيقعَّاسمَّالفاعلَّ
َّمضافاَّإىلَّفاعلهَّمطلقا،َّخبالفَّاملصدرَّواسمَّاملفعول.

                                                           
َّ.387ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 .388ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
 .398ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
 [.457َّ،462َّ،463األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّأبنيةَّأمساءَّالفاعلني،َّع4َّ
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،َّف )أهلها(٧٥َّالنساء:َّ چٿ  ٿ  چ قولهَّتعاىلََّّلمثواسمَّالفاعلَّإذاَّحتلىَّابأللفَّوالالم،َّعملَّدونَّشرطَّ

ٿ   چفاعلَّالسمَّالفاعلَّ)الظال(َّاحمللىَّابأللفَّوالالم،َّويعملَّالنصبَّيفَّاملفعولَّبهَّكماَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

َّ،َّف َّ)الغيظ(َّمفعولَّبهَّالسمَّالفاعلَّ)الكاظمني(َّاحمللىَّابأللفَّوالالم.١٣٤آلَّعمران:َّ چٿ

1ََّّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

ي. ي...َوَغرْيِّهَِّّإِّْعَمالُُهََّقْدَّاَْرُتضِّ َلَةََّأْلََّففِّيَّال ُمضِّ ََّوإِّْنََّيُكْنَّصِّ

َّوأم اَّاسمَّالفاعلَّاجملردَّمنَّاأللفَّوالالمَّواإلضافةَّفيعملَّعملَّفعلهَّجوازاَّبشرطني:

َّأنَّيكونَّللحالَّواالستقبال.َّل:األوَّ 

َّأنَّيعتمدَّعلىَّنفيَّأوَّاستفهامَّأوَّخمربَّعنهَّأوَّموصوف.ََّّالثاين:

2ََّّالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:ق

َّ. ي ِّهَِّّر َ                        ْعَزلِّ ...إْنَّكاَنََّعْنَُّمضِّ ََّكفِّعلِّهَِّّاسُمَّفاعٍلَّيفَّالَعَم           لِّ

َفًةَّأوَُّمْسَنَدا.َّ ََّوَوىلَّاْستِّْفَهاماَّأْوََّحْرَفَّنَِّدا...أوَّنَ ْفياَّأْوََّجاَّصِّ

َّلذاَّجازَّفيهاَّإعمالَّاسمَّالفاعلَّوإمهاله.وقدَّحتققَّهذانَّالشرطانَّيفَّالقراءاتَّالسابقة،َّ

َّتعاىل َّقوله َّيف َّمعهَّكما َّفاعله َّذكر َّجيوز َّمفعوله َّإىل َّاملضاف َّالفاعل َّاسم َّأن  يت    جث    ىتچ  ونلحظ

،َّف َّ)مصيبها(َّاسمَّفاعلَّأضيفَّإىلَّمفعوله،َّوذُكِّرَّفاعلهَّبعدهَّوهوَّ)ما(َّاملوصولة،َّخبالف٨١َّهود:َّ چمث
َّالفاعلَّمعَّاسمَّالفاعلَّفيها.القراءاتَّالسابقةَّفإن هَّلَّيُذكرَّ

 اثنيا: بني اسم الفاعل واسم املفعول:

وكماَّوقعَّتباينَّبنيَّاسمَّالفاعلَّوصيغَّاملبالغة،َّوقعَّبنيَّاسمَّالفاعلَّواسمَّاملفعول،َّوقبلَّأنَّنذكرَّأمثلةَّ
َّ َّاسمَّاملفعولَّماَّدل  َّاسمَّالفاعلَّعلىَّاحلدثَّوفاعله،َّفإن  ذلكَّمنَّواقعَّالقراءاتَّجيبَّأنَّنقررَّأنهَّإذاَّدل 

                                                           
 [.431األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاسمَّالفاعل،َّع1َّ
 [.428َّ،429اسمَّالفاعل،َّعَّاأللفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]ابب2َّ
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َّ اسمَّالفاعلَّفاعله،َّفريفعَّانئباَّعنَّالفاعل،َّوهوَّكعلىَّاحلدثَّومفعوله،َّفهوَّيعملَّعملَّالفعلَّاملبنَّملاَّلَّيسم 
يعملَّإنَّكانَّمقرتانَّابأللفَّوالالمَّمطلقا،َّوإنَّكانَّجمرداَّعنهاَّوعنَّاإلضافةََّعمِّلَّشرطَّكونهَّللحالَّواالستقبال،َّ

1ََّّمعَّاالعتمادَّعلىَّنفيَّأوَّاستفهامَّأوَّخمربَّعنهَّأوَّموصوف،َّوهذاَّمعىنَّكالمَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

َّفَاعِّ                       ٍل...يُ ْعَطىَّاسَمََّمْفُعوٍلَّبِّالَّتَ َفاُضٍل.وَُكلََُّّماَّ َّقُرِّ َرَّالْسمِّ
َّيف...َمْعَناُهَّك :َّال ُمْعطِّيََّكَفافًاََّيْكَتفِّي. يَغَّللَمْفُع        ولِّ َّفَ ُهَوََّكفِّْعٍلَّصِّ

دَِّّ َّالَورِّْع.ََّوَقْدَُّيَضاُفََّذاَّإىلََّاسٍمَُّمْرتَفِّْع...َمْعىًن،َّك :َّحَمُْموُدَّال َمَقاصِّ
 وفيما يلي مجلة من القراءات اليت توجه صرفيا على التباين بني اسم الفاعل واسم املفعول:

١٢٥َّآلَّعمران:ََّّ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قولهَّتعاىل -
 قُرَِّئْتَّ)مسومني(َّبكسرَّالواو،َّوهيَّصيغةَّاسمَّالفاعل.َّ
2َََّّّوقُرَِّئْتَّ)مسومني(َّبفتحَّالواو،َّوهيَّصيغةَّاسمَّاملفعول.

 ٩٤َََََّّّّّالنساء:َّ چھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ ومنهَّقولهَّتعاىلَّ -
 قُرَِّئْتَّ)مؤمنا(َّبكسرَّامليمَّالثانيةَّعلىَّصيغةَّاسمَّالفاعل.
 َّ 3ََّّوقُرَِّئْتَّ)مؤمنا(َّبفتحَّامليمَّالثانيةَّعلىَّصيغةَّاسمَّاملفعول.

 ٩َّاألنفال:َّ چپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ ومنهَّقولهَّتعاىلَّ -
 قُرَِّئْتَّ)مردفني(َّبكسرَّالدالَّعلىَّصيغةَّاسمَّالفاعل.َّ
ََّّ 4ََّّوقُرَِّئْتَّ)مردفني(َّبفتحَّالدالَّعلىَّصيغةَّاسمَّاملفعول.

 ٢٤َّيوسف:َّ چڇ   ڇ  ڇ  ڇچ ومنهَّقولهَّتعاىلَّ -
 َّقُرَِّئْتَّ)املخلصني(َّبكسرَّالالمَّعلىَّصيغةَّاسمَّالفاعل.َّ

5ََّّوقُرَِّئْتَّ)املخلصني(َّبفتحَّالالمَّعلىَّصيغةَّاسمَّاملفعول.
أن َّاسمَّاملفعولَّيصاغَّللداللةَّعلىَّمنَّوقعَّعليهَّالفعل،َّويكونَّقياسياَّمنَّالثالثيَّعلىَّوزنَّمفعول،ََّّواخلالصة:

َّومنَّغريَّالثالثيَّعلىَّوزنَّاملضارعَّاملبنَّللمفعول،َّإببدالَّحرفَّاملضارعةَّميماَّمضمومةَّوفتحَّماَّقبلَّاآلخر.

                                                           
 [.437َّ،438َّ،439األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاسمَّاملفعول،َّع1َّ
 .242ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
 .251ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
 .275َّ،276ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج4َّ
 .295ص2العشرَّالبنَّاجلزري:َّجالنشرَّيفَّالقراءات5ََّّ
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1ََّّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:
ْنُهَّمََّ َتظَْر.َوإِّْنَّفَ َتْحَتَّمِّ َّال ُمن ْ ْثلِّ َّاََّكاَنَّاْنَكَسْر...َصاَرَّاْسَمََّمْفُعوٍلََّكمِّ

َّاط            رد...زِّنَُةََّمْفُعوٍلََّك                        آٍتََّمْنََّقَصد. َّالثُّالثي ِّ ََّمْفُعولِّ مِّ َّاسِّ ََّويفِّ
أنَّيكونََّّالفعلَّالالزمَّوجبكماَّأن َّاسمَّاملفعولَّالَُّيصاغَّإال َّمنَّالفعلَّاملتعدي،َّفإذاَّأُريدَّصياغتهَّمنَّ

َّوجمرور. َّمعهَّظرفَّأوَّمصدرَّأوَّجارُّ
اهراََّّظَّوأكثرَّاآلايتَّجاءَّفيهاَّاسمَّاملفعولَّرافعاَّلضمريَّمستكنَّكماَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالسابقة،َّوقدَّيرفعَّامسا

َّفالناسَّانئبَّفاعلَّل )جمموع(.،١٠٣َّهود:َّ چۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  چ َّكماَّيفَّقولهَّتعاىل
 ر والفعل املاضي:اثلثا: بني املصد

وإذاَّأردانَّاحلديثَّعنَّاملصدرَّومشتقاتهَّالعاملةَّنتجهَّمباشرةَّإىلَّالتباينَّالصريفَّالواقعَّبنيَّاملصدرَّوالفعلَّ
َرت(َّبصيغةََّّحيثَُّقرِّئَّ،٩٠َّالنساء:َّ چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ قولهَّتعاىلَّ املاضيَّيف )َحصِّ

الفعلَّاملاضيَّو)صدورُهم(َّفاعله،َّوتكونَّاجلملةَّيفَّحملَّنصبَّحالَّبتقديرَّ)قد(،َّوقرأَّيعقوبَّوحدهَّ)حصرًة(َّ
2ََّّبفتحَّالتاءَّمعَّالتنوينَّليكونَّوصفاَّمنصوابَّعلىَّاحلال،َّو)صدورهم(َّفاعلهَّأيضا.

3ََّّة:ابنَّمالكَّيفَّاخلالصَّوهذاَّالتوجيهَّبناءَّعلىَّأن َّاملصدرَّيعملَّعملَّفعلهَّدونَّشرط،َّوهوَّماَّقرره
...ُمَضافاَََّّأوَّجُمر داََّّأَوََّمْعََّأْل. َّبِّفِّْعلِّْهَّاملْصَدُرَُّأحلَقَّيفَّالَعَملِّ
ََّمْصَدرَََّّعمْل. َّإنََّكاَنَّفِّْعٌلََّمَعََّأنََّأوََّماَّحَيُْل...حَمَل ُهَّوالْسمِّ

،َّحيثَّقُرَِّئْت٦َّالصافات:ََّّچٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ومنَّالقراءاتَّاليتَّتقررَّذلكَّقولهَّتعاىلَّ
قُرَِّئْتَّوَّ)بزينٍة(َّمنونةَّو)الكواكب(َّابجلر َِّّعلىَّالبدلَّمنه،َّوقُرَِّئْتَّدونَّتنوينَّأيَّإبضافةَّ)زينةِّ(َّإىلَّ)الكواكب(،َّ

4َََّّّ)بزينٍة(َّمنونةَّو)الكواكَب(َّابلنصبَّعلىَّإعمالَّاملصدرَّاملنو نَّعملَّفعلهَّعلىَّمذهبَّالبصريني.
َّنصبَّاملفعولَّبهَّيفَّثالثَّأحوال:فاملصدرَّيعملَّعملَّفعله؛َّفريفعَّالفاعلَّوي

َّ.٦الصافات:ََّّچڤ  ڤ  چ  وهوَّاملنو نَّكماَّيفَّقولهَّتعاىلَّواإلضافةَّاجملرد عن األلف والالم
َّ،١٤٨النساء:َّچ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀچ كماَّيفَّقولهَّتعاىلَََّّّاحمللى ابأللف والالم

َّ)من(َّفاعلَّللمصدرَّ)اجلهر(،َّعلىَّإلغاءَّ)إال (،َّأي:َّالَّحيبَّهللاَّجهرَّمنَّظلم.َّف 

                                                           
 [.464َّ،465األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّأبنيةَّأمساءَّاملفعولني،َّع1َّ
 .256-254ص5.َّمغنَّالبيبَّالبنَّهشام:َّج89ص2معاينَّالقرآنَّللزجاج:َّجََّّ.251ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
 [.424َّ،425األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاملصدر،َّع3َّ
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،َّفدفع٤٠َّاحلج:َّ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وإعمالهَّأكثرَّمنَّالنوعنيَّاآلخرينَّكماَّيفَّقولهَّتعاىلََّّاملضاف
َّمصدرَّأضيفَّإىلَّلفظَّاجلاللةَّوهوَّفاعلَّيفَّاملعىن،َّوالناسَّمفعولَّبهَّللمصدر.

زَّوقوعَّاحلالَّنلحظَّجواوبعيداَّعنَّاخلالفَّالصريفَّالواقعَّبنيَّالنحاةَّيفَّأيهماَّاألصلَّاملصدرَّأمَّالفعل،َّ
َّ،٩٠النساء:َّ چہ  ہ   ہ  ھ  چ كماَّيفَّقولهَّتعاىلَّمجلةَّفعلية،َّفعلهاَّماٍضَّدونَّكلمةَّ)قد(ََّّ

الكوفيني،َّوحجتهمَّهذهَّاآليةَّحسبَّقراءةَّاجلمهور،َّفالفعلَّ)حصرت(َّفعلَّماض،َّوهوَّيفَّموضعَّوهوَّمذهبَّ
َّنصبَّعلىَّاحلال،َّتقديرهَّحصرًةَّصدورهم،َّبدليلَّقراءةَّيعقوب؛َّألن َّ)حصرًة(َّيفَّهذهَّالقراءةَّحالَّقوالَّواحدا.َّ

َّلِّذِّْكراَكَّهز ٌة...كماَّانتَ َفَضَّالُعْصُفوُرَّبَ ل لهَّالَقْطرَََّّوإن 1ََََّّّّوعليه جاء قول الشاعر: ََّّ.لتَ ْعُروينِّ
َّعلىَّجوازه،َّوقدَّاستدلَّالكوفيونَّهبذاَّالبيتَّعلىَّأن هَّجيوزَّأنَّيقعَّ ف )بلله(َّماضَّوهوَّيفَّموضعَّاحلال،َّفدل 

َّمنَّاقرتانَّالفعلَّاملاأم اَّالبصريونَّفريونَّأن هَّالَّ،َّوَّضيَّحاالَّمنَّغريَّأنَّيقرتنَّب َّ)قد(الفعلَّاملا ضيَّب َّ)قد(َّيفَّبُد 
2ََّّاللفظَّأوَّالتقدير،َّوعلىَّهذاَّتكونَّ)قد(َّمقد رةَّقبلَّالفعلَّعندهم،َّوصرفواَّقراءةَّاجلمهورَّعلىَّأربعةَّوجوه:

٩٠َّالنساء:َّ چڻ  ڻ     ڻ  چ     أنَّتكونَّصفةَّلقومَّاجملرورَّيفَّأو لَّاآليةََّّالوجه األوَّل:
أنَّتكونَّصفةَّل َّ)قوم(َّمقدرَّويكونَّالتقدير:َّأوَّجاءوكمَّقوماَّحصرتَّصدورهم،َّواملاضيََّّالوجه الثاين:

َّإذاَّوقعَّصفةَّملوصوفَّحمذوفَّجازَّأنَّيقعَّحاالَّابإلمجاع.
َّأنَّيكونَّخرباَّبعدَّخربَّأي:َّأوَّجاءوكمَّمُث َّأخربَّفقال:َّحصرتَّصدورهم.َّالوجه الثالث:
َّحلالَّكأن هَّقالَّضي قَّهللاَّصدورهم.أنَّيكونَّحمموالَّعلىَّالدعاءَّالَّعلىَّاَّالوجه الرابع:

اَّ َّأن َّهناكَّكثرياَّمنَّاآلايتَّالقرآنيةَّوقعتَّفيهاَّاجلملةَّالفعليةَّحاالَّدونَّأنَّتقرتنَّب )قد(؛َّإال َّأهن  والَّشك 
 جاءتَّمقرونةَّبواوَّاحلالَّإال َّهذهَّاآليةَُّمعز زةَّبقراءةَّيعقوبَّاحلضرمي.َّ

 القراءات صرفيا وفق العناصر اآلتية:وفيما خيص حصة التطبيق سنعمل على توجيه بعض 
.)...َّبنيَّالظروفَّ)الزمان/َّاملكان/َّاملتصرف/َّغريَّاملتصرف
(.َّطلقفعولَّبه/َّاملفعولَّاملبنيَّاملصدرَّوَّ)اسمَّالزمان/َّاسمَّاملكان/َّاسمَّالفاعل/َّالصفةَّاملشبهة/َّامل.. 

َّواملطلوب منكم مجلة من القراءات اليت تتخرج على ما ذكران. 
االستعانةَّبرسالةَّجامعيةَّبعنوان:َّالتوجيهاتَّواآلاثرَّالنحويةَّوالصرفيةَّللقراءاتَّالثالثةَّبعدَّالسبعةَّل  :َّميكنكمَّ

َّالدكتور/َّعليَّحممدَّفاخرَّوهيَّموجودَّعلىَّالشبكةَّالعنكبوتية.

                                                           
 .957َّص2شرحَّأشعارَّاهلذلينيَّللسكري:َّجَّالبيتَّمنَّالطويلَّوقائلهَّأبوَّصخرَّاهلذيل،َّانظر: 1
َّ.256-254ص5.َّمغنَّالبيبَّالبنَّهشام:َّج282ص1.َّمعاينَّالقرآنَّللفراء:َّج216-212ص1نباري:َّجاإلنصافَّالبنَّاأل2َّ
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 الدرس السابع: نماذج من التوجيه البالغي للقراءات من المقرر في الحفظ.

ةَّمظهرَّمنَّمظاهرَّاإلعجازَّالبياين،َّفبتنوعَّاألساليبَّالبالغيتعددَّالقراءاتَّالقرآنيةَّوتنوعها،َّ
تتعددَّوجوهَّالداللة،َّوينتجَّعنَّهذاَّثراءَّيفَّاملعاينَّوتكثيفها،َّفالفائدةَّالعامةَّمنَّالتوجيهَّالبالغيَّ
للقراءات؛َّأنهَّلوَّجعلتَّداللةَّكلَّآيةَّقراءةَّواحدة؛َّألفضىَّإىلَّاإلسهابَّوالتطويل،َّفتنوعَّالقراءاتَّ

َّمجالَّاإلجيازَّوينتهيَّبكمالَّاإلعجاز.َّبالغياَّيبتدئَّمن

ومنَّأهمَّماَّيعرضَّلهَّعلماءَّالبالغةَّمسألةَّأتنيثَّالفعلَّوتذكريهَّجوازاَّووجواب،َّوبيانَّذلكَّأنَّ
الفاعلَّهوَّاالسمَّاملرفوعَّالذيَّتقدمهَّفعلَّأوَّماَّجرىَّجمراه،َّومنَّأحكامهَّأن َّالفعلَّيؤنثَّلهَّإذاَّكانَّمؤنثا،َّ

مَّجعلواَّهذاَّالتأنيثَّوا َّجباَّيفَّمواضع،َّوجائزاَّيفَّأخرى.َّإال َّأهن 

َّويؤنثَّالفعلَّللفاعلَّاملؤنثَّبتاءَّساكنةَّآخرَّالفعلَّاملاضي،َّوبتاءَّمتحركةَّأو لَّالفعلَّاملضارع.َّ

َّأتنيثَّالفعلَّيفَّحالني:َّوجيب

 أنَّيكونَّالفاعلَّضمرياَّمسترتاَّعائداَّعلىَّمؤنثَّحقيقيَّأوَّجمازي.احلال األوىل: 

أوَّيفَّمثلَّقولهَّتعاىلََّّ،١٢٨النساء:َّ چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىلَّفالَّجندَّالقراءَّاختلفواَّيفَّمثلَّقولهَّ

َّالفاعلَّفيهماَّضمريَّمسترتَّعائدَّعلىَّكلمةَّ)امرأة(َّوهيَّمؤنث١٧ََّّالبقرة:َّ چٻ  پ  پ  پ  پ   چ  ألن 
 حقيقي،َّوعلىَّكلمةَّ)انر(َّوهيَّمؤنثَّجمازي.

أنَّيكونَّالفاعلَّظاهراَّمتصالَّحقيقيَّالتأنيث،َّمفرداَّأوَّمثىنَّأوَّمجعَّمؤنثَّساملا،َّغريَّواقعَّبعدَّ)نعم(َّاحلال الثانية: 

َّ َّتعاىل َّقوله َّمثل َّيف َّاختلفوا َّالقراء َّجند َّفال َّ)بئس(، َّ چڻ  ڻ  ڻ  ۀچ أو َّعمران:  ٣٥آل
1َََّّّأتنيثَّفعلَّالفاعلَّيفَّأربعَّأحوال:َّأنَّه جيوز وذكرَّالنحاة

:َّأنَّيكونَّالعاملَّمنَّأفعالَّاملدحَّأوَّالذمَّك:َّنعمَّوبئسَّحنو:َّنعمتَّاملرأةَّخدجية،َّونعمَّاحلال األوىل
 چاملرأةَّخدجية،َّوبئس     تَّاملرأةَّمحالةَّاحلطب،َّوبئسَّاملرأةَّمحالةَّاحلطب،َّوالتذكريَّأفص     حَّوعليهَّجاءَّالقرآنَّ

َّ،َّفعقىبَّفاعلَّمؤنث،َّولَّيؤنثَّلهَّالفعلَّ)نعم(.٢٤الرعد:َّ چڻ  ۀ  ۀ   
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:َّأنَّيكونَّالفاعلَّاملؤنثَّامساَّظاهراَّحقيقيَّالتأنيث،َّوهوَّمنفصلَّمنَّالعامل،َّحنو:َّحضرتَّةاحلال الثاني
:َّالقصص چڑ  ڑچ القاضيَّامرأة،َّوحضرَّالقاضيَّامرأة،َّواألو لَّأفصحَّوعليهَّجاءَّالقرآنَّالكرميَّ

َّ،َّأيَّإحدىَّاملرأتني.٢٥

ه،َّحنو:َّمتص   الَّابلعاملَّأوَّمنفص   الَّعن:َّأنَّيكونَّالفاعلَّاملؤنثَّامساَّظاهراَّجمازيَّالتأنيث،َّاحلال الثالثة
َّطلعتَّالشمسَّوطلعَّالشمس،َّواألو لَّأفصح.

:َّأنَّيكونَّالفاعلَّمجعَّمذكرَّأوَّمجعَّمؤنثَّمتص          الَّابلعاملَّأوَّمنفص          الَّعنه،َّحنوَّجاءَّالزيود،َّاحلال الرابعة
ة،َّويش      ملَّماعوجاءتَّالزيود،َّوجاءَّاهلنود،َّوجاءتَّاهلنود،َّفمنَّذك رَّفعلىَّمعىنَّاجلمع،َّومنَّأنثَّفعلىَّمعىنَّاجل

لهَّوجاءَّيفَّالقرآنَّقوَّهذاَّاجلمع:َّمجعَّالتكس    ري،َّواس    مَّاجلمعَّكقومَّونس    اء،َّواس    مَّاجلمعَّاجلنس    يَّكش    جرَّوغنم،َّ
َّابلتذكريَّوالتأنيث.٦٦َّاألنعام:چې  ې  ېچ ،َّوقولهَّتعاىل٥َّغافر:َّ چڑ  ڑ  ک   ک  چ تعاىلَّ

لتاءَّالَّغري،ََّّولَّجاءتَّاهلنداتَّابوُيس     تثىنَّمنَّذلكَّمجعاَّالتص     حيح،َّفإن هَّحيكمَّهلماَّحبكمَّمفرديهماَّفتق
َّكماَّتفعلَّيفَّجاءتَّهند،َّوقامَّالزيدونَّبرتكَّالتاءَّالَّغري،َّكماَّتفعلَّيفَّقامَّزيد.

وقد جاء الوجهان التذكري والتأنيث يف القراءات، وُقرئت اآلية الواحدة ابلوجهني كما سنبينه يف التوجيه 
 البالغي للقراءات اآلتية:

٤٨َّالبقرة:َّ چېئ   ىئ  ىئ  ىئچ قولهَّتعاىلََّّ-

1ََّّقُرَِّئْتَّ)الَّيُقبُل(َّابلياءَّالتحتيةَّتذكريا،َّوقُرَِّئْتَّابلتاءَّالفوقيةَّأتنيثا.

َّليستَّمؤنثاَّحقيقا،َّوهيَّأيضاَّ ا َّالتذكريَّأهن  َّشفاعةَّمؤنثَّجمازي،َّووجه َّالقياسَّألن  َّالتأنيثَّأن ه وجه
َّعلىَّمجع،َّوزادَّالتذكريَّحسناَّالفصلَّبلفظَّ)منها(، نيثَّذلكَّفاصلَّكالعوضَّعنَّأتفأصبحَّهذاَّالَّمصدرَّتدلُّ

َّ .الفعل

٣٧َّالقصص:َّ،١٣٥َّاألنعام:َّچ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ ومنهَّقولهَّتعاىلَّ -

                                                           
 .212ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
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هيَّأيضاَّمصدرَّوََُّّقرَِّئْتَّ)َتكون(َّابلتاءَّعلىَّالتأنيثَّفيهما،َّوُقرِّئَتاَّابلياءَّعلىَّالتذكريَّألن َّ)عاقبة(َّمؤنثَّجمازي،
َّعلىَّمجع،  1َّوأيضاَّالَّذَكَرَّهلاَّمنَّلفظها،َّولوجودَّالفاصلَّبنيَّالعاملَّواملعمول.َّتدلُّ

٦٦ََّّ-٦٥َّاألنفال:َّ چک  ک  ک  ک  گ  گ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

لياءَّقُرَِّئْتَّ)َيكن(َّابلياءَّعلىَّالتذكريَّيفَّاملوضعني،َّوقُرَِّئْتَّابلتاءَّعلىَّالتأنيثَّفيهما،َّوقُرَِّئَّاملوضعَّاألولَّاب
اَّجازَّالتذكريَّوالتأنيثَّكونَّالفاعلَّاسمَّمجعَّالَّمفردَّلهَّمنَّلفظه،َّوهوَّمؤنثَّجمازيٌّ،َّوالثاينَّابلتاء،َّ وإمن 

َّمعناهاَّمذكر،َّ َّ)مائة(َّوإنَّكانَّلفظهاَّمؤنثا،َّإالَّأن  ويزيدَّالتذكريَّحسناَّوجودَّالفاصلَّ)منكم(،َّوأيضاَّفإن 
2ََّّألن َّاملرادَّهباَّالعدد.

٥٤َّ:َّالتوبة چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

3ََّّقُرَِّئْتَّ)تُقبل(َّابلتاءَّأتنيثاَّليوافقَّاللفظَّاملعىن،َّوقُرَِّئْتَّابلياءَّتذكريا.

،َّويزيدهَّحسناَّوجودَّالفاصلَّ)منهم(. اَّجازَّالتذكريَّوالتأنيثَّكونَّالفاعلَّمؤنثاَّجمازايًّ َّوإمن 

َّره.ك َّوألن َّالنفقاتَّأموال،َّفاملعىن:َّوماَّمنعهمَّأنَّيُقبلَّمنهمَّأمواهلم،َّفُحملَّعلىَّاملعىنََّفذ َّ

١٦َّالرعد:َّ چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

قُرَِّئْتَّ)َتستوي(َّابلتاءَّعلىَّالتأنيث،َّوقُرَِّئْتَّابلياءَّعلىَّالتذكري،َّألن َّالفاعلَّوإنَّكانَّمجعَّمؤنثَّساملا،ََّّ
الفعلَّمحالََّّرفمفردهَّمؤنثَّغريَّحقيقي،َّوأيضاَّفإن هَّجيوزَّأنَّنرد َّ)الظلمات(َّإىلَّاملصدرَّر عىنَّ)الظالم(،َّفُيذك َّ

4َّعلىَّذلكَّاملعىن،َّوأيضا:َّقدَّيُرادَّابجلمعَّابأللفَّوالتاءَّالقلة،َّوالعربَُّتذك ِّرَّاجلمعَّإذاَّقل َّعدده.

َّ   ١٦١األعراف:٥٨ََّّالبقرة:َّ چٺ    ٺچ ومنهَّقولهَّتعاىلَّ -

                                                           
 .263ص2:َّجالنشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري1َّ
 .277ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
 .279ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
 .297ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج4َّ
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أوَّبنائهَّملاََّّمفعوله،َّابلنصب(َّخطاايكم)وَّقُرَِّئَّالفعالنَّيفَّاملوضعنيَّابلتأنيثَّوالتذكريَّمعَّبنائهَّللفاعل
1َّ.فاعلَّانئبَّابلرفع(َّخطاايكم)وَّلَّيسم َّفاعله

َّوذُك ِّرَّالفعلَّهناَّمعَّالفاعلَّاملؤنثَّأوَّانئبَّالفاعلَّاملؤنثَّلسببني:

َّ)خطاايكم(َّمجعَّتكسريَّملاَّالَّيعقل،َّوهوَُّيشبهَّمجعَّالتكسريَّللعاقلَّكالنساء،َّوقدَّذُك ِّرَّالفعلََّّأوال: أن 
 ٣٠يوسف:َّ چی  ی      ىئ  ىئچ    معهَّيفَّقولهَّتعاىل

 أن َّهناكَّفاصالَّبنيَّالفاعلَّاملؤنثَّوفعله،َّفأصبحَّهذاَّالفاصلَّعوضاَّعنَّأتنيثَّالفعل.َّاثنيا:
 وبناءَّعلىَّهذاَََّيخذَّانئبَّالفاعلَّحكمَّالفاعلَّمنَّحيثَّوجوبَّوجوازَّتذكريَّعاملهَّوأتنيثه.

  ٣٩آلَّعمران:َّ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

2ََّّ)فنادته(َّبتاءَّالتأنيثَّابعتبارَّاجلماعة،َّوقُرَِّئْتَّدونَّالتاءَّابعتبارَّاجلمع.قُرَِّئْتَّ

َّاملالئكةَّمجعَّتكسري؛َّجيوزَّيفَّالفعلَّاملسندَّإليهَّالتذكريَّابعتبارَّاجلمع،َّ والعلةَّيفَّتركَّالتاءَّأوَّإثباهتاَّأن 
َّوالتأنيثَّابعتبارَّاجلماعة.َّ

٧١َّاألنعام:َّ چڻ  ڻچ     ٦١األنعام:َّ چڃ     ڃچ  تعاىلَّقولهَّومنه -
 3بتاءَّساكنةَّبعدمها.َّقُرَِّئتَّقُرَِّئْتَّ)توفاهَّواستهواه(َّأبلفَّبعدَّالفاءَّوالواو،َّوَّ

:"َّفهذاَّفعلَّاجلماعةَّيُذك رَّويُؤنثَّكماَّيُقالَّقامَّالرجالَّوقامتَّالرجال،َّه(370)تقال ابن خالويه 
4ََّّوقالَّاألعرابَّوقالتَّاألعراب،َّكلَُّّذلكَّصواب".

١٥٨َّاألنعام:َّ چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻچ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-
اَّجازَّذلكَّكونَّالفاعلَّمجعَّتكسري.َّويزيد5َََّّّقُرَِّئْتَّ)أَتتيهم(َّبتاءَّالتأنيث،َّوقُرَِّئْتَّابلياءَّتذكريا، وإمن 

َّالتذكريَّحسناَّوجودَّالفاصلَّبنيَّالعاملَّواملعمول.
٤٠َّاألعراف:َّ چگ   گ  گ  گ  ڳ   چومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

                                                           
 .215َّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.239ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2ََّّ
 .258ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 3
َََّّّ.160ص1إعرابَّالقراءاتَّالسبعَّالبنَّخالويه:َّجَّ 4
َّ.266ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج5َّ
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َّ)تُ َفت ُح(َّبتاءَّأتنيثَّمث َّفاءَّمفتوحةَّواتءَّمشددةَّمنَّ)فت ح(َّاملضعف.قُرَِّئْتَّ

1ََّّوقُرَِّئْتَّ)يُ ْفَتُح(َّبياءَّتذكريَّمث َّفاءَّساكنةَّواتءَّمفتوحةَّمنَّ)فتح(َّالثالثي.

اَّجازَّذلكَّكونَّالفاعلَّمجعَّتكسري،َّويزيدهَّحسناَّوجودَّالفاصلَّبنيَّالعاملَّواملعمول. َّوإمن 
٥٠َّاألنفال:َّ چۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ   ے   ۓ چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

2ََََّّّّابلياءَّعلىَّالتذكري.َّقُرَِّئتَّابلتاءَّعلىَّالتأنيث،َّوََّّقُرَِّئتَّ
َّلفظَّاملالئكةَّمؤنث،َّواملراد:َّمجاعةَّاملالئكة،َّوقُرِّئْتَّ فقراءةَّ)تتوىف(َّابلتاءَّعلىَّأتنيثَّالفعل،َّوذلكَّألن 

َّاملرادَّمجعَّ ال،َّاملالئكةَّكماَّتقول:َّ)قالَّالرجال(َّأيَّمجعَّالرج)يتوىف(َّابلياءَّعلىَّتذكريَّالفعل،َّوذلكَّألن 
 وأيضاَّللفصلَّبنيَّالفعلَّوالفاعل.

٦٧َّاألنفال:َّ چۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

َّقُرَِّئْتَّ)أنََّيكوَن(َّبياءَّالتذكريَّمحالَّعلىَّتذكريَّمعىنَّ)األسرى(َّألن َّاملرادَّبهَّ)الرجال(.

َّتأنيثَّلتأنيثَّلفظَّ)األسرى(َّأبلفَّالتأنيثَّاملقصورة.َّوقُرَِّئْتَّابلتاءَّعلىَّال

اَّجازَّالتذكريَّوالتأنيثَّكونَّالفاعلَّمجعَّتكسري،َّويزيدَّالتذكريَّحسناَّوجودَّالفاصلَّ)له(. 3َّوإمن 

١١٧ََّّالتوبة:َّ چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

4َّعلىَّالتأنيث.َّقُرَِّئْتَّ)يَزيُغ(َّابلياءَّعلىَّالتذكري،َّوقُرَِّئْتَّابلتاء

َّوجازَّالتذكريَّوالتأنيثَّكونَّالفاعلَّمجعَّتكسري،َّوالَّيُشرتطَّأنَّيفصلَّبينهَّوبنيَّعاملهَّبفاصل.

٧٨َّيونس:َّ چی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ   چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

5َّابلتاءَّعلىَّالتأنيث.وقُرَِّئْتَّ)وتكون(َّابلياءَّعلىَّاخلطابَّقُرَِّئْتَّ)ويكون(َّ

                                                           
 .269ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 .277َّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 2
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 .281ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج4َّ
 .286ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 5
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 التذكري،َّوالتأنيثَّألن َّامسهاَّمجعَّتكسري.َّفجاز

ومن احلاالت اليت جيوز فيها تذكري وأتنيث الفعل غري ما سبق، ودلَّ عليه اختالف القراءات احلالتني  
 اآلتيتني:

ٻ  ٻ   چأنَّيكونَّالفاعلَّحمذوفا،َّوالَّمينعَّاملعىنَّتقديرهَّمذكراَّأوَّمؤنثا،َّوشاهدهَّقولهَّتعاىلََّّاألوىل:

١٥٤َّآلَّعمران:َّچ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ

1ََّّابلتذكري.َّقُرَِّئتَّابلتأنيث،َّوَّقُرَِّئْتَّ)تغشى(َّ
ف                 )تغش  ى(َّبتاءَّالتأنيث،َّعلىَّأن َّالفاعلَّض  مريَّيعودَّعلىَّ)أمنة(َّوهيَّمؤنثة،َّفأنثَّالفعلَّتبعاَّلتأنيثَّ

لفعلَّاالفاعل،َّوقُرَِّئْتَّ)يغش      ي(َّبياءَّالتذكري،َّعلىَّأن َّالفاعلَّض      مريَّيعودَّعلىَّ)نعاس      ا(َّوهوَّمذكر،َّفذكرَّ
َّتبعاَّللفاعل.

٤َّالرعد:َّ چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

قُرَِّئْتَّ)ُيسقى(َّابلياءَّالتحتيةَّعلىَّالتذكري،َّوانئبَّالفاعلَّضمريَّمسترتَّتقديرهَّ)هو(َّيعودَّعلىَّماَّسبقَّ
لىَّاألشياءَّعمنَّقبلَّيفَّاآلية،َّوقُرَِّئْتَّابلتاءَّعلىَّالتأنيث،َّوانئبَّالفاعلَّضمريَّمسترتَّتقديرهَّ)هي(،َّيعودَّ

اَّجازَّالتذكريَّوالتأنيثَّيفَّالفعل؛َّألن َّالفاعلَّحمذوف،َّفإنَّقدرتهَّمذكرا،َّذك رتَّ اليتَّسبقَّذكرهاَّيفَّاآلية،َّوإمن 
2َّالفعل،َّوإنَّقدرتهَّمؤنثا،َّأنثتَّالفعل.َّ

٣٧َّالقيامة:َّ چڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

َّ)ميىن(َّبياءَّالتذكري،َّوالفاعلَّضمريَّتقديره:َّهو،َّيعودَّعلىَّ)من(.َّرِّئتَّقَُّ

3ََّّرِّئْتَّ)متىن(َّبتاءَّالتأنيث،َّوالفاعلَّضمريَّتقديره:َّهي،َّيعودَّعلىَّ)نطفة(.قَُّوَّ

  ہ  ھ  ھچ إذاَّجاءَّأحدَّمعمويلَّالفعلَّالناقصَّمؤنثاَّأوَّمذكرا،َّومثالَّذلكَّقولهَّتعاىلََّّالثانية: 

٢٣َّاألنعام:َّ چھ  ھ      ے  ے  

                                                           
َّ.242ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.297ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2َّ
 .394َََّّّص2اتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجالنشرَّيفَّالقراءَّ 3
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َّقُ رَِّئْتَّ)يكن(َّابلياءَّالتحتيةَّعلىَّالتذكري،َّوقُ رَِّئْتَّ)تكن(َّابلتاءَّالفوقيةَّعلىَّالتأنيث.َّ

1ََّّوقُرِّئَّبرفعَّالتاءَّمنَّ)فتنتهم(،َّوقُرِّئَّبنصبها.
وأنثَّالفعلَّوهوَّ)تكن(َّلتأنيثَّاالسمَّأوَّلتأنيثَّاخلرب،َّووجههَّأن َّ)فتنتهم(َّابلنصبَّخربَّكانَّمقدم،َّواملصدرَّ

َّ.قالوا(َّامسهاَّمؤخر،َّوابلرفعَّهيَّاسمَّكان،َّواملصدرَّاملؤو لَّخربهااملؤو لَّ)إالَّأنَّ

َّاألفعالَّالناقصةَّتُعاملَّمعاملةَّاألفعالَّالتامةَّمنَّحيثَّتذكريهاَّوأتنيثها،َّ ويفَّهذهَّالقراءةَّدليلَّعلىَّأن 
َّوفيهَّدليلَّكذلكَّعلىَّأن َّاألفعالَّالناقصةَّتؤنثَّأوَّتذكرَّتبعاَّالمسهاَّأوَّخربها.

ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

١٣٩َّاألنعام:َّ چچ  چ  ڇڇ    چ   چ

2َّأبوَّجعفرَّوابنَّعامرَّوأبوَّبكرَّابلتاءَّعلىَّالتأنيث،َّوقرأَّالباقونَّابلياءَّعلىَّالتذكري.َّقرأ

3َّبرفعَّالتاء،َّوقرأَّالباقونَّابلنصب.َّ)ميتة(وقرأَّابنَّكثريَّوأبوَّجعفرَّوابنَّعامر
َّ)يكن(َّابلياءَّعلىَّالتذكري،َّو)ميتة(َّابلنصب.َّفالقراءة األوىل:

(،َّواسمَّ)يكن(َّضمريَّ َّبُطُونِّ َّتذكريَّالفعلَّلتذكريَّ)ما(َّيفَّقولهَّتعاىل:َّ)َوقاُلواَّماَّيفِّ ووجهَّهذهَّالقراءةَّأن 
اَّخربَّ)يكن(،َّوالتقدير:َّوإنَّيكنَّماَّيفَّبطونَّاألنعامَّميتةَّ مسترتَّيعودَّعلىَّ)ما(،َّونصبَّ)ميتة(َّعلىَّأهن 

َّء.فهمَّفيهَّشركا

َّ)تكن(َّابلتاءَّعلىَّأتنيثَّالفعل،َّو)ميتة(َّابلرفع.َّالقراءة الثانية:

ووجهَّهذهَّالقراءةَّأن َّأتنيثَّ)تكن(َّلتأنيثَّلفظَّ)ميتة(،َّو)يكن(َّاتمةَّر عىنَّحدثَّووقع،َّفهيَّالَّحتتاجَّ
َّإىلَّاسمَّوخرب؛َّبلَّحتتاجَّإىلَّفاعلَّوهوَّ)ميتة(.

َّلرفع.)يكن(َّابلياءَّعلىَّالتذكري،َّو)ميتة(َّابَّالقراءة الثالثة:
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ووجهَّهذهَّالقراءةَّأن َّ)يكن(َّاتمةَّحتتاجَّإىلَّفاعلَّفقط،َّو)ميتة(َّهيَّالفاعل،َّوبناءَّعليهَّذُك ِّرَّالفعلَّألن َّ
َّأتنيثَّ)ميتة(َّغريَّحقيقي،َّكوهناَّتقعَّعلىَّاملذكرَّواملؤنثَّمنَّاحليوان.

َّ)تكن(َّابلتأنيث،َّو)ميتة(َّابلنصب.َّالقراءة الرابعة:

َّ)تكن(َّانقصةَّ حتتاجَّإىلَّاسمَّوخرب،َّوامسهاَّضمريَّيعودَّعلىَّ)ما(،َّوأنثَّ)تكن(َّلتأنيثَّووجهَّهذهَّالقراءةَّأن 
اَّهيَّامليتةَّيفَّاملعىن،َّولذلكَّجاءَّاخلربَّعنهاَّمؤنثاَّيفَّقولهَّتعاىل:َّ)خالَِّصٌة(،َّو)ميتة(َّخربَّ)تكن(. َّمعىنَّ)ما(؛َّألهن 

َّ ١٤٥األنعام:َّ چۀ    ۀ  ہ   ہ  چ ومنهَّقولهَّتعاىلََّّ-

َّعامرَّومحزةَّابلتاءَّعلىَّالتأنيث،َّوقرأَّالباقونَّابلياءَّعلىَّالتذكري.َّقرأَّابنَّكثريَّوأبوَّجعفرَّوابن
1ََّّابلرفع،َّوقرأَّالباقونَّابلنصب.)ميتة(َّ وقرأَّأبوَّجعفرَّوابنَّعامر

َّ)يكون(َّابلياءَّعلىَّتذكريَّالفعل،َّو)ميتة(َّابلنصب.َّالقراءة األوىل:

دير:َّ)املوجود(َّاملفهومَّمنَّ)الَّأجد(،َّوالتقووجهَّهذهَّالقراءةَّأن َّاسمَّ)يكون(َّضمريَّتقديره:َّهو،َّواملرادَّبهَّ
قلَّايَّحممدَّالَّأجدَّفيماَّأوحيَّإيل َّحمرماَّعلىَّطاعمَّيطعمهَّإال َّأنَّيكونَّاملوجودَّميتةَّأوَّدماَّمسفوحاَّفإن هَّ

َّرجس،َّواملوجودَّمذك ر،َّفذك رَّالفعل،َّوهوَّ)يكون(َّو)ميتًة(َّخربَّ)يكون(.

َّعل،َّو)ميتة(َّابلرفع.)تكون(َّابلتاءَّعلىَّأتنيثَّالفَّالقراءة الثانية:

َّوأنثَّ َّفاعل، َّفتحتاجَّإىلَّفاعلَّفقط،َّو)ميتة( َّ)تكون(َّاتمةَّر عىنَّحدثَّووقع، َّأن  َّالقراءة ووجهَّهذه
َّ)تكون(َّلتأنيثَّلفظَّ)ميتة(.

ََّّ)تكون(َّابلتاءَّعلىَّأتنيثَّالفعل،َّو)ميتة(َّابلنصب.َّالقراءة الثالثة:

ثة،َّواحملرمَّالَّبُد َّأنَّيكونَّعينا،َّأوَّنفسا،َّأوَّجَّووجهَّهذهَّالقراءةَّأن َّاسمَّ)تكون(َّيعودَّعلىَّمعىنَّ)حمرما(،
 وهذهَّكلُّهاَّمؤنثة،َّفأنثَّالفعلَّلذلك،َّو)ميتة(َّخربَّ)تكون(.

ومن خالل التوجيه البالغي للقراءات اليت مرت ميكن أن نصل إىل وضع مجلة من الضوابط اليت 
 تساعدان يف توجيه ابقي القراءات اليت تندرج حتت هذا الباب وهي:
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َّلفعلَّيؤنثَّتبعاَّلتأنيثَّلفظَّفاعله.َّأن َّا
،َّأوَّاسمَّمجع،َّأوَّمصدراَّصرحياَّأوَّمؤو ال،َّأوَّحمذوفا،َّ-سوىَّالسال-وجيوزَّتذكريهَّوأتنيثهَّإذاَّكانَّمجعاَّ

َّأوَّمفصوالَّبينهَّوبنيَّعامله،َّأوَّمؤنثاَّأتنيثاَّجمازاي،َّأوَّمجعَّقلة،َّأوَّعددا...َّ

َّه.وأم اَّإذاَّكانَّمجعَّسالَّفإن هَّيُعاملَّمعاملةَّمفرد

َّوأن هَّالَّمانعَّأنَّجيتمعَّأكثرَّمنَّسببَّجييزَّتذكريَّالفعلَّوأتنيثه.

َّوأن هَّجيوزَّالتذكريَّوالتأنيثَّتبعاَّللمعىن.

َّوأن هَّجيريَّعلىَّاألفعالَّالناقصةَّماَّجيريَّعلىَّاألفعالَّالتامةَّتذكرياَّوأتنيثا.َّ

َّالوصفَّالعاملَّعملَّالفعلَّيُعاملَّمعاملةَّالفعلَّمنَّحيثَّتذكريهَّوأتنيثه.وأن َّ

َّوأن َّانئبَّالفاعلَََّيخذَّحكمَّالفاعلَّمنَّحيثَّوجوبَّوجوازَّتذكريَّعاملهَّوأتنيثه.
 وفيما خيص حصة التطبيق سنعمل على توجيه بعض القراءات بالغيا وفق العناصر اآلتية:

 .)َّالتباينَّبنيَّاخلطابَّوالغيبَّ)أسلوبَّااللتفات
 ََّّالتأنيثَّالساكنة(.التباينَّبنَّإسنادَّالفعلَّإىلَّ)نونَّالعظمة/َّاتءَّالفاعل/َّاتء
 .َّالتباينَّبنيَّأسلوبَّاإلنشاءَّ)االستفهام،َّالنهي،َّالنفي...(َّواخلرب
 .)التباينَّبنيَّعودَّالضمريَّعلىَّ)القريبَّأوَّالبعيد،َّاملفردَّأوَّاملثىنَّأوَّاجلمع،َّاملذكرَّأوَّاملؤنث 

 واملطلوب منكم مجلة من القراءات اليت تتخرج على ما ذكران.

َّعيةَّبعنوان:َّالوجوهَّالبالغيةَّيفَّتوجيهَّالقراءاتَّالقرآنيةَّاملتواترة.ميكنكمَّاالستعانةَّبرسالةَّجام

ََّّل :َّحممدَّأمحدَّعبدَّالعزيزَّاجلملَّوهيَّموجودةَّعلىَّالشبكةَّالعنكبوتية.
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 الدرس الثامن: نماذج من التوجيه الصوتي للقراءات من المقرر في الحفظ.

يه؛َّوأشهرَّالقراءاتَّتقارضاَّصوتياَّحيتاجَّإىلَّتوجميثلَّالتباينَّاحلاصلَّبنيَّالسكونَّوحركاتَّاإلعرابَّيفَّ
القضاايَّاليتَّتندرجَّحتتَّهذاَّالضرب:َّحكمَّاجلمعَّبنيَّالساكنني،َّحيثَّمنعَّكثريَّمنَّالنحوينيَّاجلمعَّبنيَّ
احلرفنيَّالساكننيَّمطلقا،َّمعَّأن هَّواردَّيفَّقراءاتَّمتواترة،َّويفَّعدةَّآايتَّاخرتتَّمنهاَّثالثَّآايتَّمنَّاملقررَّ

َّصوتيا،َّوأردفتَّنظرياهتاَّيفَّاخلالصة:َّيفَّاحلفظَّلتوجيهها

قرأهاَّأبوََّّ ٢٨٢البقرة:َّ چەئ ەئ  وئچ  ٢٣٣البقرة:َّ چې  ې   ې چ  قولهَّتعاىلاملثال األوَّل: 
1َََّّّجعفرَّاملدينَّبوجهنيَّصوتيني:

سكونَّالراءَّخمففةَّعلىَّأن هَّمضارعَّمنَّضارَّيضري،َّوالسكونَّإجراءَّللوصلَّجمرىَّالوقف،ََّّالوجه األوَّل:
 و)ال(َّانهيةَّوالفعلَّجمزومَّهبا.

حتركتَّالراءَّاألخريةَّختلصاَّمنََّّالوجه الثاين: َّ)ال(َّانهيةَّوالفعلَّجمزومَّهبا،َّمُثَّ  فتحَّالراءَّمشددة،َّعلىَّأن 
تحةََّّالتخلصَّمنَّالساكننيَّأنَّيكونَّللحرفَّاألو ل،َّوكانتَّفالتقاءَّالساكننيَّعلىَّغريَّقياس،َّألن َّاألصلَّيف

َّزيداً. َّخلفتهاَّكقولك:َّالَّتعض 

َّالتوجهنيَّالصوتينيَّالسابقنيَّقد َّا والَّيُنكرَّأن  لتداخلَّتداخالَّمعَّالتوجيهَّالنحويَّوالصريف،َّولقوةَّهذا
َّذلكَّالسكون اَّكَّحكمَّبعضَّاملعربنيَّبشذوذَّاجلمعَّبنيَّالساكنني،َّوأشارَّبعضهمَّإىلَّأن  انَّبسببَّظنَّرر  

2َّالراويَّأن هَّسكون،َّوإال َّفهوَّاختالسَّحلركةَّالضم.

ووجهَّاإلشكالَّيفَّقراءةَّاإلمامَّأيبَّجعفرَّاملدينَّحسبَّوجههَّاألو ل:َّأن َّالفعلَّ)تضار(َّإم اَّأنَّيكونَّمنََّّ
ية؟َّوإم اَّانهَّ)ضارَّيضري(،َّفماَّوجهَّسكونَّالراءَّوصالَّمعَّأن َّ)ال(َّانفية؟َّوماَّوجهَّبقاءَّاأللفَّإنَّكانتَّ)ال(

(َّابلتشديدَّفماَّوجهَّختفيفَّالراءَّوهيَّمشددة؟َّوماَّوجهَّبقاءَّاأللفَّأيضاَّإنََّّ َُّيضارُّ أنَّيكونَّمنَّ)ضار 
كانتَّ)ال(َّانهية،َّوقدَُّخففتَّالراء؟َّوأم اَّوجهَّاإلشكالَّيفَّقراءةَّاإلمامَّأيبَّجعفرَّاملدينَّحسبَّوجههَّ

َّةَّيفَّالتقاءَّالساكنني،َّوهيَّالكسر.الثاين؛َّفهوَّأن َّفتحَّالراءَّخمالفَّألصلَّالقاعدةَّاملعروف

                                                           
َّ.227َّ،228ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 .456ص1الكشافَّللزخمشري:َّج2َّ
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َّفقراءةَّاإلمامَّأيبَّجعفرَّابإلسكانَّمعَّختفيفَّالراءَّ)الَّتضاْر(َّخُتر جَّعلىَّوجهنيَّصوتيني:

1َّأنَّيكونَّالفعلَّمنَّ)ضارَّيضري(،َّويكونَّالسكونَّإلجراءَّالوصلَّجمرىَّالوقف.َّالتوجيه األوَّل:

َّالراالتوجيه الثاين:  َّبتشديد ) َُّيضارُّ َّومجأنَّيكونَّمنَّ)ضار  َّفحذفَّالثاين، َّفاستثقلَّالتكرار عَّبنيَّء،
َّاأللفَّقائمةَّمقامَّاحلركةَّكوهناَّحرَفََّّ-األلفَّوالراء-الساكننيَّ إم اَّإجراءَّللوصلَّجمرىَّالوقف،َّوإم اَّألن 

. 2ََّّمدٍ 

الَّبُرهانَّعليه،َّوماَّليسَّعليهَّبرهانََّّجمردَّظن َّ-رمحهَّهللاََّّ-َّه(538)توهبذاَّيتضحَّأن َّماَّزعمهَّالزخمشريَّ
فقال:َّ"َّوهذاَّعلىََّّه(745)تة،َّوقدَّتتبعَّتوهيمهَّأبوَّحيانَّتفتَّإليه،َّكيفَّوهوَّخمالفَّلنقلَّالكآف َّالَّيُل

3ََّّعادتهَّيفَّتغليطهمَّوتوهيمهم،َّوالَّنذهبَّإىلَّذلكَّ".

شاهداَّهلذهَّالقراءة،َّفقال:َّ"وقرئَّ)الَّتضار(َّبتخفيفَّالراءَّوسكوهناَّوإبقائهاََّّه(617)توأوردَّاخلوارزميَّ
4ََّّقول الشاعر:هَّأرادَّالتضعيف،َّويشهدَّلذلكَّعلىَّالسكون،َّإيذاانَّأن َّ

5َّاْرَهنَّبنيكََّعْنهُمَّأرهْنَّبن".

6ََّّإىلَّقاعدةَّإجراءَّالوصلَّجمرىَّالوقفَّبقوله:َّه(672)توأشارَّابنَّمالكَّ

َتظَِّما.َّ َّنَ ثْ رًاََّوَفَشاَُّمن ْ ََّما...لِّْلَوْقفِّ َاَّأُْعطَِّيََّلْفُظَّالَوْصلِّ ََّوُرر  

وهوَُّمنصٌبَّعلىَّالوجهَّالثاينَّمنَّقراءةَّاإلمامَّأيبَّجعفرَّاملدينَّبفتحَّالراءَّمشددة:َّأن ََّّالتوجيه الثالث:
)ال(َّانهيةَّجازمةَّدخلتَّعلىَّالفعل،َّفسكنتَّالراءَّالثانيةَّللجزم،َّوالراءَّاليتَّقبلهاَّساكنةَّمدغمةَّفيها،َّفلم اَّ

َّاحلركةَّفتحة،َّوإنَّكانَّاألصلَّيفالتقىَّساكنانَّحر كناَّالثانيةَّالَّاألوىل،َّوإنَّكانَّاألصلَّاإلدغام،َّوكانتَّ

                                                           
 .467َّ،468،َّص2الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج1َّ
 .185َّ،186التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآنَّللعكربي:َّص2َّ
 .225َّص2البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج3َّ
 .330ص3خلصائصَّالبنَّجن:َّجالبيتَّمنَّالرجزَّوهوَّبالَّنسبةَّيفَّأمهاتَّالكتب.َّانظر:َّا4َّ
َّ.363ص4شرحَّاملفصلَّيفَّصنعةَّاإلعرابَّ)التخمري(،َّالقاسمَّبنَّاحلسنيَّاخلوارزمي:َّج5َّ
 [.899األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّالوقف،َّع6َّ
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َّقبلها،َّ َّملا َّموافقة َّفتكونَّحركتها َّالفتحة، َّالساكننيَّالكسر،َّألجلَّاأللف،َّواأللفَّأُمُّ التخلصَّمنَّالتقاء
٢٣٣.1َّالبقرة:َّچ ەئ  وئ  وئ  ۇئچ ويُقويَّمحلهَّعلىَّالنهيَّأن َّبعدهَّأمراَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

َّ.٥٨َّالنساء:َّ چائچ  و ٢٧١البقرة:َّ چٿچ يفَّمثلَّقولهَّتعاىلَّاملثال الثاين: 

َّالفعلَّمنَّاببَّ)فرح(،َّوقُرَِّئْتَّبكسرَّالنونَّفيهماَّتبعاَّحلركةَّالعني،َّ قُرَِّئْتَّبفتحَّالنونَّوهيَّاألصل،َّألن 
2َّوقُرَِّئْتَّإبسكانَّالعني،َّوقُرَِّئْتَّابالختالس،َّوقُرَِّئْتَّبكسرها،َّواتفقواَّعلىَّتشديدَّامليم.
والفارسي3ََّّه(311)تويفَّقراءةَّاإلسكانَّالتقاٌءَّللساكننيَّعلىَّغريَّقاعدته،َّوقدَّطعنَّقومَّمثلَّالزجاجَّ

َّيفَّهذهَّالقراءة.ه( 377)ت

:"َّمنَّقرأَّ)نْعم ا(َّبسكونَّالعنيَّلَّيكنَّقولهَّمستقيماَّعندَّالنحويني؛َّه(377)تقال أبو علي الفارسي 
اَّجيوزَّإذاَّكانَّاحلرفَّ َّولني،َّوالتقاءَّالساكننيَّعندهمَّإمن  ألن هَّمجعَّبنيَّساكنني،َّاألو لَّمنهماَّليسَّحبرفَّمدٍ 

َّولني،َّحنوَّدآب ةَّوشآب ة". 4َّاألو لَّمنهماَّحرفَّمدٍ 

نكارَّهؤالءَّفيهَّنظر؛َّألن َّأئمةَّالقراءةَّلَّيقرؤواَّإال َّبنقٍلَّعنَّرسولَّوإَّ:"ه(745)تَّأبو حيانورد َّعليهمَّ
،َّومىتَّتطرقَّإليهمَّالغلطَّفيماَّنقلوهَّمنَّمثلَّهذا،َّتطرقَّإليهمَّفيماَّسواه،َّوالذيَّخنتارهَّونقولَّإن َّنقلَّهللاَّ

5َّالقراءاتَّالسبعَّمتواتر،َّالَّمُيكنَّوقوعَّالغلطَّفيه".

َّبنيَّ"روىَّالعرا: ه(833)تقال ابن اجلزري  َّاجلمع َّوالَّيبالونَّمن َّاإلسكان، َّواملشرقيونَّقاطبة قيون
َّالساكننيَّلصحةَّروايتهََّوُوُرودهَّلغة،َّوقدَّاختارهَّأبوَّعبيدةَّأحدَّأئمةَّاللغةَّوانهيكَّبه،َّوقالَّهوَّلغةَّالنيبَّ

َّوحكىَّالنحويونَّالكوفيونَّمساعاَّمنَّالعربَّ)شْهرَّر مضان(6ََّّ،«نعماَّاملالَّالصاحلَّللرجلَّالصاحل»فيماَّيُروىَّ
7َّمدغما،َّوحكىَّذلكَّسيبويهَّيفَّالشعر".

                                                           
 .467َّ،468ص2الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج1َّ
 .235َّ،236ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 2
َّ.354ص1معاينَّالقرآنَّللزجاج:َّجَّ 3
َّ.396ص2احلجةَّللفارسي:َّجَّ 4
َّ.338ص2البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّجَّ 5
َّ.299ص29جَّمنَّحديثَّعمروَّبنَّالعاص:17763َّرواهَّاإلمامَّأمحدَّيفَّمسندهَّحتتَّرقم:َّ 6
ََّّ.236ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج 7



53 
 

ََّّ ٣٦التوبة:َّ چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ چيفَّمثلَّقولهَّتعاىلَّاملثال الثالث: 

َّاأللفَّمدًّاَّمشبعاَّألجلَّالساكن،َّألن هَّحينئذَّأصبحَّمنَّاببَّاملدَّالالزم،َّكلَُّّ قرأَّأبوَّجعفرَّإبسكانَّالعنيَّومد 
1َّأرادَّاالبتداءَّعلىَّوجهَّاالختبارَّب )عشر(َّفإن هَّحينئذَّيبتدئَّبفتحَّالعني.هذاَّحالَّوصلَّ)اثنا(َّب )عشر(،َّأم اَّإذاَّ

ويتضحَّحملَّاإلشكالَّالصويتَّيفَّقراءةَّاإلسكانَّيفَّاجلمعَّبنيَّساكننيَّعلىَّغريَّحده،َّومنَّمثَّاستنكرهاَّ
َّبعضهم،َّهيَّونظائرها.

نيَّمجعَّبنيَّساكنوقرأَّابنَّالقعقاعَّإبسكانَّالعنيَّمعَّإثباتَّاأللف،َّوهوََّّ: "ه(745)تقال أبو حيان 
2ََّّعلىَّغريَّحده،َّكماَُّرويَّالتقتَّحلقتاَّالبطن،َّإبثباتَّألفَّحلقتا".

3َّاالسمَّالواحد.االمسنيَّكَّكونغريَّأن هَّمُيكنَّختريجَّالقراءةَّورفعَّاإلشكالَّعنهاَّأبنَّجنعلَّالعلةَّيفَّالتسكنيََّّ

القراءَّالعشرة،َََّّّءةَّمرويةَّعناجلمعَّبنيَّالساكننيَّلغةَّذُكرتَّعنَّبعضَّالعرب،َّولهَّنظائرَّيفَّالقراَّاخلالصة:
ََّّ.٥٢التوبة:َّ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ    وهيَّالتاءاتَّاليتَّقبلهاَّحرفَّساكنَّصحيحَّحنو، تاءاتَّالبزيك

"َّوقراءةَّالبزيَّاثبتةَّتلقتهاَّاألمةَّابلقبول،َّوليسَّالعلمَّحمصوراَّوالَّمقصوراََّّ:ه(745)تقال أبو حيان 
4ََّّجيوز".علىَّماَّنقلهَّوقالهَّالبصريون،َّفالَّتنظرَّإىلَّقوهلم:َّإن َّهذاَّالَّ

تشديدَّالطاءَّيفَّقراءةَّمحزة،َّوهيَّقراءةَّمتواترةَّحمكمة،َّب ٩٧الكهف:َّ چمخ  جسچمنهاَّقولهَّتعاىلَّ و
اَّختالفَّالقاعدةَّالنحويةَّاليتَّمتنعَّاجلمعَّبنيَّالساكننيَّيفَّالوصومعَّذلكَّعارضهاَّبعضَّ َّ،لالنحوينيَّحبج ةَّأهن 

فروىَّرويسَّبتشديدَّالتاء،َّوميدَُّّحينها١٩ََّّالنجم:َّ چےچ ،٣٥َّيونس:َّ چچ  چ  چچ        قولهَّتعاىلَّومثلها5َّ
6َّللساكنني.

                                                           
َّ.279ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
 .40َّ،41ص5البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج2َّ
 .44ص6َّالدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج3َّ
 .331ص2البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج4َّ
َّ.227ص2إحتافَّفضالءَّالبشرَّللبناَّالدمياطي:َّجَّ 5
َّ.236َّ،283َّ،284َّ.353َّ،354َّ.379َََََّّّّّص1النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج6َّ
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فإذاَّأنكرتَّالقراءةَّحبج ةَّخمالفتهاَّللقاعدةَّاليتَّتعارفَّعليهاََّّ،فاملرجعَّيفَّالقراءةَّصحةَّروايتهاَّعنَّالنيبَّ
فالَّيُعبأَّبقوهلم،َّألن َّهذهَّالقاعدةَّوضعهاَّمنَّالَّعصمةَّله،َّوالقراءةَُّرويتَّعنَّمعصوم،َّواملعصومَّالَّيُقرَُّّعلىَّ
َّيفَّ َّمنَّهم َّوهم َّوأيبَّجعفر، َّالشأنَّكأيبَّعمرو َّعنَّأئمة َّمروية َّالقراءات َّهذه َّأن  َّأضفَّإىلَّهذا خطأ،

َّلفصاحة،َّولقدَّرَوْوهاَّوتلقوهاَّولَّينكروها.ا

َّولني،َّأمَّكانَّساكناَّصحيحا.َّ َّفاجلمعَّبنيَّالساكننيَّظاهرةَّصوتيةَّصحيحة؛َّسواءَّأكانَّاألو لَّحرفَّمدٍ 

التسكنيَّيفَّحركةَّاإلعرابَّمطلقا،ََّّه(285)تمنعَّاملربدَّوأماَّعنَّحكمَّتسكنيَّحركاتَّاإلعرابَّفقدَّ
1َََّّّن،َّكماَّمنعهَّمجهورَّالنحاةَّإال َّيفَّضرورةَّالشعر.وزعمَّأن َّالقراءاتَّالواردةَّيفَّذلكَّحل

َّعلىَّجوازهَّكماَّيفَّقولهَّتعاىلَّ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڱڳ   چ وجاءَّيفَّالقراءاتَّماَّيدلُّ

2َّ)ابرئكم(َّابختالسَّكسرةَّاهلمزة،َّوإسكاهنا،َّوإمتامَّحركتهاَّعلىَّاألصل.ئَّقُرَِّّ،٥٤َّالبقرة:ََّّچڻ

 أوجه أحسنها: وميكن توجيه قراءة اإلسكان صوتيا على

إجراءَّاملنفصلَّمنَّكلمتنيَّجمرىَّاملتصلَّمنَّكلمة،َّفإن هَّجيوزَّتسكنيَّمثلَّ)إبل(َّفأجرىَّماََّّالوجه األوَّل:
3َََّّّيفَّ)ابرئكم(َّجمرىَّ)إبل(.

َّيفَّإذهابهوََّّحرفَّاإلعرابَّإسكانَّجازَّوإذاَّثقٍل،َّحركاتَّثالثَّالجتماعَّالتخفيفَّطلبَّالوجه الثاين:
َّللتخفيف،َّفإسكانهَّوإبقاؤهَّأوىل.َّاإلدغام

 4ََّّقول الشاعر: ومم اَّجاءَّعلىَّهذهَّاللغةَّمنَّكالمَّالعربَّ

َّ.فاليَ ْوَمَّأْشَرْبََّغرَيَُّمْسَتْحقٍِّب...إمْثاَّمَِّنَّهللاََِّّواَلََّواغِّلَِّّ

5َََّّّوقال اآلخر:

                                                           
 َّ.218-216ص1جَّمهعَّاهلوامعَّيفَّشرحَّمجعَّاجلوامعَّللسيوطي:َّ 1
َّ.214ََّّ-212ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 2
َّ.302ص1املوضحَّالبنَّأيبَّمرمي:َّج 3
َّ.122َّالبيتَّمنَّالسريعَّوقائلهَّامرؤَّالقيس.َّانظر:َّديوانَّامرِّئَّالقيس،َّصََّّ 4
َّ.48َّالبيتَّمنَّالبسيطَّوقائلهَّجريرَّوهوَّيفَّديوانه:َّصَّ 5
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َّفاألهواُزَّمنزُِّلكمَّ...َّوهنُرَّتِّريَىََّفَماَّتعرْفكمَّالَعَربَّ ريُواَّبنَّالعم ِّ َّ.سِّ

اَّحركاتَّإعراب.َّبالَّجازم،تسكنيَّكلمةَّ)تشرب(َّوكلمةَّ)تعرف(َّووجه الشاهد:  َّمعَّأهن 

 اإلشارةَّإىلَّحركةَّاحلرفَّاألصليةَّوالعارضةَّوذلكَّحبذفَّثلثيَّاحلركة.ووجه االختالس صوتيا: 

َّ:َّاحملافظةَّعلىَّداللةَّاإلعراب،َّوهوَّاألصل.صوتياَّووجه اإلمتام

َّتيةَّاثبتةَّيفَّكالمَّالعربَّشعرهَّونثره.فاإلسكانَّواالختالسَّواإلمتامَّظواهرَّصوَّ
 چہچ :َّيفَّااهناَّوإمتامَّحركتهويندرجَّحتتَّالتوجيهَّالصويتَّاختالفهمَّيفَّاختالسَّضمةَّالراءَّوإسك

األعراف:َّ چڇچ و ١٠٩األنعام:َّچېئ  ىئچ و١٦٠َّآلَّعمران:َّ چڎ  ڈچ و٦٧َّالبقرة:َّ

1ََََّّّّ. ٣٢الطور:ََّّچٱ  ٻچ  و١٥٧
يفَّالراء،َّوقالوا:َّإن َّاحلركاتَّيفَّهذهَّالكلماتَّحركاتَّإعراب،ََّّقراءةَّالتسكني حيثَّأنكرَّبعضَّالعلماء

 2َّفيقُبحَّاإلسكانَّفيهاَّكراهةَّزوالَّعالماتَّاإلعراب.
ََّّ َّعليهم َّعنَّبعضَّالعربََّّ:"قائالََّّه(745)تأبو حيان ورد  َّاحلرفَّنصًّا قال مُسعَّاإلسكانَّيفَّهذا

4َََّّّ"....مِّْنََّماءََِّّزْمَزَمَّإِّن َّاْلَقْوَمََّقْدََّظمُئواأَْراَنَّأََداَوَةََّعْبدَِّّاَّلل َِّّمَنَْلُؤَهاَّ: 3الشاعر
حيثَّمينعََّّإشباعَّواختالسَّحركةَّاهلاءَّاملتصلةَّابلفعل،ويندرجَّحتتَّالتوجيهَّالصويتَّكذلكَّاختالفهمَّيفَّ
 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ بعضَّالنحاةَّتسكنيَّاهلاءَّاملتصلةَّابلفعلَّاجملزومَّمثلَّ

معَّأن َّذلكَّواردَّيفَّمجلةَّمنَّالقراءاتَّاملتواترةَّكقراءةَّ ١١٥النساء:َّ چچ  چ  چ  ڇ  چ  و ٧٥آلَّعمران:َّ
5َّم.أيبَّعمروَّوعاصمَّومحزة،َّحيثَّجاءتَّبتسكنيَّاهلاءَّاملتصلةَّابلفعلَّاجملزوَّ

"وهذاَّاإلسكانَّالذيَُّرويَّعنَّهؤالءَّغلط،َّألن َّاهلاءَّالَّينبغَّأنََّّ:ه(311)ت قال أبو إسحاق الزجاج
6َّالوصل".جُتزم،َّوإذاَّلَّجُتزمَّفالَّجيوزَّأنَُّتسكنَّيفَّ

                                                           
َّ.212َّ،213َّ،214ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.209َّص1معاينَّالقرآنَّللزجاج:َّجَّ 2
َّإن َّالركب.َّبلفظ:.75َّلداين،َّصلمنَّالبسيط،َّولَّأجدَّلهَّقائال.َّانظر:َّالفرقَّبنيَّالضادَّوالظاءَّىفَّكتابَّهللاَّعزَّوجلَّوىفَّاملشهورَّمنَّالكالم،ََّّ 3
َّ.561َََّّّص1البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّجَّ 4
َّ.305ص1النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 5
َّ.432ص1معاينَّالقرآنَّللزجاج:َّجَّ 6
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َّاإلسكانَّغلطَّليسَّبشيء،َّإذَّمعقبا ه(745)ت قال أبو حيان :"َّوماَّذهبَّإليهَّأبوَّإسحاقَّمنَّأن 
اَّمنقولةَّعنَّإما هَّعريبَّصريح،َّمَّالبصرينيَّأيبَّعمروَّبنَّالعالء،َّفإن َّهيَّقراءةَّيفَّالسبعة،َّوهيَّمتواترة،َّوكفىَّأهن 

وسامعَّلغةَّوإمامَّيفَّالنحو،َّولَّيكنَّليذهبَّعنهَّجوازَّمثلَّذلك،َّوقدَّأجازَّذلكَّالفراءَّوهوَّإمامَّيفَّالنحوَّ
مَّ واللغة،َّوحكىَّذلكَّلغةَّلبعضَّالعرب،َّجتزمَّيفَّالوصلَّوالقطع،َّوقدَّروىَّالكسائيَّأن َّلغةَّعقيلَّوكالبَّأهن 

مَّيسكنونَّأيضاخيتلسونَّاحلرك 1َََّّّ".ةَّيفَّهذهَّاهلاء،َّإذاَّكانتَّبعدَّمتحرك،َّوأهن 
ََّّوخالصةَّالتوجيهَّالصويت:َّجيوزَّتسكنيَّاهلاءَّاملتصلةَّابلفعلَّاجملزومَّكماَّجيوزَّفيهاَّاإلشباع،َّواالختالس.

 وفيما خيص حصة التطبيق سنعمل على توجيه بعض القراءات صوتيا وفق العناصر اآلتية:
َّإلمشامَّواإلسكان.التباينَّبنيَّالرومَّوا
.َّالتباينَّبنيَّحركةَّاإلتباعَّوحركةَّاإلعراب
.َّالتباينَّبنيَّاألمساءَّاملنونةَّواملمنوعةَّمنَّالصرف
.التباينَّبنيَّحركاتَّاإلعرابَّوالبناء 

 واملطلوب منكم مجلة من القراءات اليت تتخرج على ما ذكران.

َّللقراءاتَّالقرآنيةَّاملختلفَّفيها.ميكنكمَّاالستعانةَّبرسالةَّجامعيةَّبعنوان:َّالتوجيهَّالصويتَّ

ََّّل :َّصالحَّعوادَّخليفَّوهيَّموجودةَّعلىَّالشبكةَّالعنكبوتية.

  

                                                           
ََّّ.524ص2البحرَّاحملطَّأليبَّحيان:َّجَّ 1
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 القراءات. مشكل توجيه المفردة الرابعة:

الدرس التاسع: مشكل القراءات: حقيقته، ضوابطه، أسبابه، أهمية البحث 
 فيه.

 أوال: تعريف مشكل القراءات.

ُم(َُّمْعَظُمَّاَببِّهَِّّاْلُمَماثَ َلُة،َّتَ ُقوُل:ََّهَذاََّشْكُلََّهذََّّأ/ املشكل لغة: نُيََّواْلَكاُفََّوالال  ا،َّقالَّابنَّفارس:َّ")الش ِّ
ََّدخَّ ََّوَهَذا ََّهَذا، ََّشابََه ََّهَذا ََّأْي َُّمْشَتبٌِّه، َّأَْمٌر َّيُ َقاُل َُّمْشكٌِّل،ََّكَما َّأَْمٌر ََّذلَِّكَّيُ َقاُل ثْ ُلُه،ََّومِّْن َّلَََّأْيَّمِّ َّشْكلِّ َّيفِّ

1ََّهَذا".

 چ وأك دَّالرازيَّماَّذهبَّإليهَّابنَّفارسَّقائال:َّ"َهَذاََّأْشَكُلَّبَِّكَذاََّأْيََّأْشَبُه...َّ_مستشهدا_َّبقولهَّتعاىل

َهتَِّّ ٨٤ اإلسراء: چۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ   2َّهِّ.،ََّأْيََّعَلىََّجدِّيَلتِّهََِّّوطَرِّيَقتِّهََِّّوجِّ

3َّالذيَّ :َّ"الَّينالَّاملرادَّمنهَّإالَّبتأملَّبعدَّالطلب".َّفاملشكلَّلغةَّالداخلَّيفَّأمثالهَّوأشباههَّامللتبس

 ب/ مشكل القراءات اصطالحا:

يكادَّالباحثَّاملتخصصَّفضالَّعنَّغريه،َّحيارَّيفَّتعريفَّمشكلَّالقراءاتَّاصطالحا،َّويغيبَّعنَّأذهانناَّ
َّ:ائالقمشكلَّالقراءاتَّمنَّمجلةَّمشكلَّالقرآن،َّوهذاَّمفادَّتعريفَّالدكتورَّمحدَّعبدَّهللاَّمنصورَّللمشكلََّّأن َّ

"َّوهوَّكلَّإشكالَّيطرأَّعلىَّاآلية،َّسواءَّكانَّيفَّاللفظَّأمَّيفَّاملعىن،َّأمَّتوهمَّتعارض،َّأمَّيفَّاإلعراب،َّأمَّيفَّ
كماَّأنَّاخلطواتَّالعمليةَّيفَّتوجيهَّمشكلَّالقراءاتَّالَّخترجَّعنَّعلمَّتوجيهَّالقراءاتَّإالَّماَّكانَّ، 4القراءات"

َّبه.منَّبيانَّوجهَّاإلشكالَّومنَّنصَّعليهَّأوَّرد َّالقراءةَّبسب

5َََّّّوبناءَّعلىَّهذا،َّواستعانةَّابملعىنَّاللغويَّلكلمةَّمشكلَّميكنَّأنَّنعرفَّمشكلَّالقراءاتَّكااليت:

                                                           
َّ.204ص3مقاييسَّاللغةَّالبنَّفارس:َّج1َّ
َّ.168ص1خمتارَّالصحاحَّللرازي:َّج2َّ
َّ.215التعريفاتَّللجرجاين:َّص 3
َّ.54مشكلَّالقرآنَّالكرمي،َّعبدَّهللاَّمحدَّاملنصور:َّص:4َّ
.َّانظر:َّ"عنهَّماَّالتبسَّعلىَّاملتأملَّلفظهَّأوَّمعناهَّلذاتهَّأوَّأمرَّخارجحيثَّعر فهَّبقوله:َّ"هذاَّالتعريفَّحاكيتَّفيهَّتعريفَّد/َّعبدَّالعزيزَّاحلريب:5ََّّ

َّ.89مشكلَّالقراءات:َّص
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 َّهي األحرف اليت تلتبس على املتأمل، سواء يف ثبوهتا أم يف لفظها أم يف معناها، فتحتاج إىل توجيه.

َّوحيسنَّبناَّشرحَّهذاَّالتعريفَّعلىَّطريقةَّاملناطقة:َّ

القرآنيةَّاليتَُّقرئتَّأبكثرَّمنَّوجٍه،َّفخرجَّبذلكَّالكلماتَّاليتَّقرئتَّبوجهََّّهيَّالكلماتَّاألحرففكلمةَّ
َّواحد؛َّفهيَّحينهاَّمنَّمشكلَّالقرآنَّالَّمنَّمشكلَّالقراءات.

اهاَّلَّ:َّأيَّاليتَّتشتبهَّفالَّتُفهِّمَّمعىًن،َّأوَّتُفهمَّمعىًنَّغريَّمرادَّللشارعَّاحلكيم،َّفإنَُّفهِّمَّمعناليت تلتبس
َّتكنَّمنَّمشكلَّالقراءات.

ألنَّاإلشكالَّنسيبَّفقدَُّيشكلَّعلىَّغريكَّماَّالَّيشكلَّعليكَّالختالفَّالفهم،َّفخرجَّبذلكََّّاملتأمل:
َّغريَّاملتأمل.

َّمنَّحيثَّالروايةَّوالنقلَّكحالَّالقراءَّوالرواةَّجرحاَّوتعديال،َّخمالفةَّأوَّموافقةَّلغريهم.َّيف ثبوهتا:

َّماَّتعلقَّابللغةَّالعربيةَّحنواَّوصرفاَّوبالغةَّوهلجةَّورمسا.ََّّيف لفظها:

َّماَّتعلقَّبدالالهتاَّالتفسريية،َّأوَّسوىَّماَّتعلقَّبلفظها.َّا:يف معناه

أكثرَّاألحرفَّاملشكلةَّيفَّالقراءاتَّالقرآنية،َّجيتمعَّفيهاَّاإلشكالَّاللفظيَّواملعنوي،َّللعالقةََّّتنبيه مهم:
َّبينهما،َّفكلَّإشكالَّلفظيَّيستلزمَّمنهَّإشكالَّمعنويَّغالبا،َّوالعكسَّغريَّمطرد.

 1َّءة مشكلة.اثنيا: الضوابط اليت تكون هبا القرا

 أن ينص عامل معترب على اإلشكال يف القراءة نصا واضحا صرحيا.    .1
قرأَّابنَّ،َّحيث٥٨َّالنساء:َّ چائچ  و ٢٧١البقرة:َّ چٿچ ومثالَّذلكَّاختالفَّالقراءَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

 عامرَّومحزةَّوالكسائيَّوخلفَّبفتحَّالنون،َّوقرأَّالباقونَّبكسرَّالنونَّفيهما.
وكسرَّالنون،َّواختلفَّعنَّأيبَّعمروَّوقالونَّوأيبَّبكرَّبنيَّاإلسكانَّوقرأَّأبوَّجعفرَّإبسكانَّالعنيَّ

 2واالختالس،َّوقرأَّالباقونَّبكسرها،َّواتفقواَّعلىَّتشديدَّامليم.

                                                           
102َّ-100عشريةَّالفرشيةَّلغةَّوتفسرياَّوإعرااب،َّعبدَّالعزيزَّاحلريب،َّص:َّتوجيهَّمشكلَّالقراءاتَّال 1
َّ.235َّ،236ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج 2
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َّالفارسي:َّ"منَّقرأَّفَنِّعم ا،َّبسكونَّالعنيَّمنَّفَنِّعِّم اَّلَّيكنَّقولهَّمستقيماَّعندَّالنحويني،َّألن هَّ قالَّأبوَّعلي 
اَّجيوزَّإذاَّكانَّاحلرفَّاألولَّمجعَّبنيَّساكنني،َّاألولَّمنهماَّليسَّ حبرفَّمد َّولني،َّوالتقاءَّالساكننيَّعندهمَّإمن 
1َّمنهماَّحرفَّلني،َّحنو:َّداب ةَّوشاب ة".

َّعنَّاإلشكال،َّوهوَّاجلمعَّبنيَّساكنني،َّوليسَّاألولَّمنهماَّحرفَّلني،َّوهوَّماَّعربَّعنهَّ فالفارسيَّنص 
2ََّّالزجاج.َّيبَّالعباسَّاملربدَّوأيبَّإسحاقأبوَّحيانَّب   :َّاجلمعَّبنيَّالساكننيَّعلىَّغريَّحده،َّوحكاهَّمثلهَّعنَّأ

 أن توصف القراءة أبلفاظ قاسية كـ: ضعيفة، منكرة، أو مستبعدة، حلّن، غلط، خطأ، مكروه... .2
حيثَّجاء،َّوذلكَّيفَّمخسةَّ ٣٤البقرة:َّ چہ  ہچ ومثالَّذلكَّاختالفَّالقراءَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

طه:َّ،َّواخلامسَّيف٥٠َّالكهف:َّ،َّوالرابعَّيف٦١َّاإلسراء:َّ،َّوالثالثَّيف١١َّاألعراف:َّمواضعَّهذاَّأوهلا،َّوالثاينَّيفَّ
قرأَّأبوَّجعفرَّوحدهَّمنَّروايتيهَّبضمَّالتاءَّحالةَّالوصلَّتبعاَّلضمَّاجليم،َّوُرويَّعنَّعيسىَّابنََّّ،َّحيث١١٦

َّعليهماَّغريَّواحد،َّوقرأَّالباقونَّإبخالصَّكسرَّ وردانَّعنهَّإمشامَّكسرهتاَّالضم،َّوالوجهانَّصحيحانَّعنهَّنص 
 3ملذكورة.التاءَّيفَّاملواضعَّا

4ََّّقالَّأبوَّعليَّالفارسي:َّ"لَّيكنَّمصيبا".
5ََّّقالَّالزجاج:َّ"أبوَّجعفرَّمنَّرؤساءَّالقراءةَّإالَّأنهَّغلطَّيفَّهذا".

6ََّّقالَّابنَّجن:َّ"هذاَّضعيفَّعندانَّجدًّا".
7ََّّقالَّالنحاس:َّ"َّهذاَّحلنَّالَّجيوز".

َّفمثلَّهذهَّاأللفاظَّالقاسيةَّوغريهاَّكثري؛َّتدلَّعلىَّأنَّالقراءةَّمشكلة.
َّ
َّ
َّ

                                                           
َّ.396ص2احلجةَّللقراءَّللفارسي:َّجَّ 1
َّ.338ص2البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّجَّ 2
ََّّ.210َََّّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
ََّّ.65ص1احلجةَّللفارسي:َّج4َّ
ََّّ.122ص1معاينَّالقرآنَّللزجاج:َّج5َّ
ََّّ.71ص1احملتسبَّالبنَّجن:َّج6َّ
ََّّ.45ص1إعرابَّالقرآنَّللنحاس:َّج7َّ
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 ون بني القراءة والقراءة األخرى تعارض يف الظاهر.أن يك .3
َّتعاىل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ  ومثالَّذلكَّقوله

َّاَنفٌِّعَّ ٦املائدة:َّچ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ َّ)أَْرُجَلُكْم(َّفَ َقرََأ ََّّيفِّ اختلفوا
َّ، مِّ َّالال  ََّويَ ْعُقوُبََّوَحْفٌصَّبَِّنْصبِّ ٍرََّواْلكَِّسائِّيُّ خْلَفََّْواْبُنََّعامِّ .َوقَ رَأَّاْلَباُقوَنَّابِّ  1ضِّ

فإنَّقراءةَّالنصبَّتفيدَّاألمرَّبغسلَّاألرجل،َّوقراءةَّاجلرَّليسَّفيهاَّإالَّاملسحَّفتعارضتَّالقراءاتن،َّوزادتَّ
2َّقراءةَّاجلرَّتعارضاَّمعَّقولَّالنيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّ)ويلَّلألعقابَّمنَّالنار(.

 أو غريمها تعارض يف املعىن ظاهرا.أن يكون بني القراءة ومدلول آخر من الكتاب أو السنة  .4
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ومنَّأمثلةَّذلكَّفيماَّتعلقَّابلقراءاتَّقولهَّتعاىلَّ

َّالذاتَّاإلهليةَّيفَّ، ٣٤النساء:َّچ      ٹ قراءةَّمنَّنصبَّهاءَّلفظَّاجلاللةَّ)هللَا(،َّفالَّيُتصورَّشرعاَّوالَّعقالَّأن 
َّ الظاهر،َّبتقديرَّحذفَّمضافَّقبلَّلفظَّاجلاللة،َّوإقامةَّحُتفظ،َّلذاَّوجبَّعلىَّاملوجهَّمحلهاَّعلىَّغريَّمعناها

هللاََّّ:َّر اَّحفظَّحق َّهللاَّأوَّأمرَّهللاَّأوَّشرعةعىنر كونَّتءَّكانتَّ)ما(َّمصدريةَّأمَّموصولة،َّوَّاملضافَّإليهَّمقامهَّسوا
 ؛َّوغالبَّهذاَّالنوعَّإمناَُّيشكلَّالختالفَّاألفهام.ََّّهذاَّعندَّالعربَّيفَّعددَّالرملَّسعةَّأوَّماَّيفَّمعىنَّذلك،َّومثل

 أن تكون القراءة بعيدة عن األفشى يف اللغة العربية أو خارجة عن األقيس يف النظر. .5
 ٢٤٦البقرة:َّچ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ومثالَّذلكَّقولهَّتعاىلَّ

3َََّّّحيثَّقرأَّانفعَّ)عسيتم(َّبكسرَّالسنيَّحيثَّجاء،َّوقرأَّالباقونَّبفتحها.

ال:"َّليسَّخمالفةَّللفاشيَّيفَّالعربية،َّوأغربَّأبوَّحامتَّملاَّقفقراءةَّالفتحَّهيَّاللغةَّالفاشية،َّوقراءةَّالكسرَّ
4َّللكسرَّوجه".

َّأنَّالفتحَّأفشىَّيفَّكالمَّالعربَّقائال: 5َّوقدَّأشارَّابنَّمالكَّيفَّاأللفيةَّإىلَّماَّذكرانَّونص 

                                                           
َّ.254ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1
َّ(.1/147(،َّومسلمَّيفَّكتابَّالطهارة،َّاببَّوجوبَّغسلَّالرجلنيَّبكماهلماَّ)1/49أخرجهَّالبخاريَّيفَّكتابَّالوضوء،َّاببَّغسلَّاألعقابَّ)2
َّ.230ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3َّ
َّ.333ص1احملررَّالوجيزَّالبنَّعطية:َّج4َّ
َّ[.173األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّأفعالَّاملقاربة،َّع5َّ
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َّوالفتَحَّوالكسَرَّأجْزَّيفَّالسنيَّمن...حنوَّعسيُتَّوانتقاَّالفتُحَّزُكِّن.

،َّحيث٢٥َّالكهف:َّ چۆ  ۆ    ۈچ القياسَّالصحيحَّقولهَّتعاىل:َّومنَّأمثلةَّطعنهمَّيفَّالقراءةَّخلروجهاَّعنَّ
1َّقرأَّمحزةَّوالكسائيَّوخلفَّبغريَّتنوينَّ)مائةَِّّسنني(َّعلىَّاإلضافة،َّوقرأَّالباقونَّ)مائٍةَّسنني(َّابلتنوين.

"وقدَّقرأَّبعضَّالقراءَّابإلضافةَّفقالَّ)ثالثََّّ:قائال ه(285)تاملربد ومنَّأقدمَّمنَّاستشكلَّهذهَّالقراءةَّوطعنَّفيهاَّ
اَّجيوزَّيفَّالشعرَّللضرورة". 2ََّّمائةَِّّسنني(َّوهذاَّخطأَّيفَّالكالمَّغريَّجائز،َّوإمن 

مَّمتسكواَّبوجوبَّإضافةَّ)مائة(َّإىلَّاملفردَّالَّغري،َّواستشكلواَّقراءةَّاإلضافةَّكوهناَّ وطعنهمَّهذاَّلَّيكنَّلشيءَّإال َّأهن 
يفَّاالنتصارَّلقراءةَّاألخوينَّوخلفَّاستعملَّالقياسَّالصحيحََّّه(437)تمكي القيسي  خارجةَّعنَّاألقيسَّوهلذاَّجند

"ومنَّلَّينونَّأضافَّ)مائة(َّإىلَّ)سنني(،َّوهيَّقراءةَّمحزةَّوالكسائي،َّأضافاَّإىلَّاجلمعَّكماَّيفعالنَّيفَّالواحد،َّوجازََّّ:قائال
ماَّإذاَّأضافاَّإىلَّواحدَّقاال:َّثالمثائةَّسنة،َّفسنةَّر عىنَّسنني لىَّمعناه،َّ،َّالَّاختالفَّيفَّذلك،َّفُحملَّالكالمَّعهلماَّذلكَّألهن 

اَّيبعدَّمنَّجهةَّقلةَّاالستعمال،َّفهو حسن يف القياس ،َّقليلَّيفَّاالستعمال،َّألن َّالواحدَّيفَّاالستعمالَّأخفَّمنَّاجلمع،َّفإمن 
3ََّّوإال َّفهوَّاألصل".

،َّوهوَّماَّأكدهَّيةيَّيفَّالعربقراءةَّالقطعَّهيَّاللغةَّالفاشية،َّوقراءةَّاإلضافةَّخمالفةَّللفاشَّأن ََّّوفهمَّمنَّكالمه:
يفَّشرحَّالكافيةَّحمتجاَّملذهبهَّبقراءةَّاألخوينَّقائال:َّ"وقدَّتضافَّ)مائة(َّإىلَّمجع،َّكقراءةَّمحزةََّّه(672)ت ابنَّمالك

5ََّّ وأنصفَّحنيَّقالَّيفَّاأللفيةَّاملشهورةَّابخلالصة:4َّوالكسائي"،

َّنَ ْزرًاََّقْدَُّردِّْف.ََّّ جَلْمعِّ ْف...َومِّائٌَةَّابِّ ََّومائًَةََّواأْلْلَفَّلِّْلَفْردََِّّأضِّ

 اثلثا: أسباب استشكال القراءات القرآنية.
6 

 أ/ أسباب تتعلق ابلسند:

                                                           
َّ.310ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّابنَّاجلزري:َّج 1
َّ.171َّص2املقتضبَّللمربد:َّجَّ 2
َّ.440ص2جمشكلَّإعرابَّالقرآنَّملكيَّالقيسي:َّ   3
َّ.190ص2شرحَّالكافيةَّالشافيةَّالبنَّمالك:َّجَّ 4
َّ.[729األلفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّالعدد،َّع 5
.َّمطاعنَّاملفسرينَّيفَّالقراءاتَّالقرآنيةَّاملتواترة،َّغديرَّبنت5/13َّأسبابَّاالعرتاضَّعلىَّالقراءاتَّالقرآنيةَّاملتواترة،َّابتهاجَّراضيَّعبدَّالرمحن:َّص:6َّ

َّ.89/97َّحممدَّالشريف:َّص:
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مثلَّأنَّيوصفَّالقارئَّابلسهوَّأوَّالغفلةَّأوَّالوهمَّأوَّاخلطأَّومنَّذلكَّقولَّابنَّقتيبةَّيفَّالقارئَّ .1
1َّتتبعتَّوجوهَّقراءتهَّأكثرَّختليطاَّوالَّأشدَّاضطراابَّمنه".محزة:َّ"لَّأرَّفيمنَّ

ويندرجَّحتتَّهذا:َّعدمَّشهرةَّالقارئَّابإلقراء،َّأوَّانفرادَّالقارئَّأوَّالراويَّبروايةَّخمالفةَّملاَّعليهَّسائرَّالرواة،َّ
قرأَّابنَّكثريَّوحدهَّ ٣٧ البقرة: چ    حب  خب  مب  ىب  جبی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئچ  :منَّذلكَّقولهَّتعاىل

َّ)الشذوذَّيفَّالقارئَّأوَّالشذوذَّيفَّالقراءة(.2ََّّبنصبَّآدمَّورفعَّكلمات،َّوقرأَّالباقونَّبرفعَّآدمَّونصبَّكلمات.

  ۓچ دعوىَّأنَّالقراءاتَّالقرآنيةَّاجتهادية،َّومنَّذلكَّردَُّّالزخمشريَّلقراءةَّابنَّعامرَّ .2

َّ)قتل(َّ ١٣٧ األنعام: چڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ   برفع
فإنهَّختيلَّأنَّالقراءَّالسبعةَّاختارَّكلَّمنهمَّحرفاَّقرأَّبهَّاجتهاداَّالَّنقال3َََّّّ(،ونصبَّ)أوالدهم(َّوجرَّ)شركائهم

َّومساعا.
عدمَّالعلمَّبتواترَّالقراءة،َّفالقراءةَّقدَّتتواترَّعندَّقومَّدونَّآخرين،َّوقدَّأشرانَّإىلَّذلكَّيفَّحديثناَّ .3

َّعنَّالطربيَّيفَّاحملاضرةَّاألوىل.
 اثنيا/ أسباب تتعلق ابللغة.

فرتجحَّإحدىَّالقراءتنيََّّلقوهتاَّيفَّ قاضية على القراءات القرآنية،جعل قواعد اللغة العربية   .1
َّذلكَّاختالفَّالبصرينيَّ َّومنَّأمثلة َّوإعرااب، َّوحنوا َّواألفصحَّلغة َّواألشهر َّعلىَّاألقيس، َّلكوهنا َّأو العربية
والكوفينيَّيفَّجميءَّالفعلَّاملاضيَّموقعَّاحلالَّحيثَّذهبَّالكوفينيَّإىلَّإجازةَّوقوعَّالفعلَّاملاضيَّموقعَّ

ينماَّمنعهَّالبصريونَّإالَّبشرطَّجميءَّالفعلَّبعدَّ)قد(َّظاهرةَّأوَّمقدرة،َّواستشهدَّالكوفيونَّفيماَّذهبواَّاحلال،َّب
ر عىنَّحصرةَّصدورهم،َّودليلهمَّقراءةَّيعقوبََّّ ٩٠النساء:َّ چہ  ہ   ہ  ھ  چ إليهَّبقولهَّتعاىلَّ

البصري:َّ)حصرًةَّصدورهم(،َّأماَّالبصريونَّفقدَّجتاهلواَّهذهَّالقراءةَّمعللنيَّأبنَّالفعلَّاملاضيَّالَّيصلحَّأنَّ
4َّيقالَّفيهَّاآلنَّأوَّالساعة.

فالَّغريهاَّوإغَّعدم االستقراء التام لكالم العرب وقصور بعض النحاة على الشائع من اللغات، .2
 األنعام:چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئچ الصحيحَّكقراءةَّابنَّعامرََّّمنَّالنادر

                                                           
َّ.42 40ََّّأتويلَّمشكلَّالقرآنَّالبنَّقتيبة،َّص:1
َّ.211ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج2
َّ.265-263ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3
َّ.203ص32َّاإلنصافَّيفَّمسائلَّاخلالفَّالبنَّاألنباري،َّمسألة4
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حيثَّقرأَّيفَّ ٢٨الكهف:َّچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ   ٥٢
َّاملوضعنيَّ)ابلغدوة(َّوالباقونَّ)ابلغداة(.

اللغةَّوَّصر حَّسيبويهَّأنَّيفَّ)غدوة(َّلغتان،َّاللغةَّاألوىلَّاستعماهلاَّمعرفة،َّعلمَّجنسَّفالَّتدخلَّعليهاَّأل،َّ
1َّالثانيةَّاستعماهلاَّنكرةَّفيجوزَّتعريفها.

يفَّحنيَّجندَّأنَّأابَّعبيدةَّحلنَّقراءةَّابنَّعامر،َّوقالَّإمناَّقرأَّتلكَّالقراءةَّاتباعاَّخلطَّاملصحف،َّوليسَّيفَّ
2َّكتبواَّ)الصالة(َّو)الزكاة(َّابلواو. هبا؛َّألهنم إثباتَّالواوَّيفَّالكتابَّدليلَّعلىَّالقراءة

  ڭۓ   ۓ  ڭچ ،َّمنَّذلكَّردَّقراءةَّحيح املسموعاالعتداد ابلقياس وإن خالف الص .3

قالَّالزخمشري:َّ"َّفإنَّقلت:َّكيفَّلفظَّأئمة؟َّقلت:َّ ١٢ التوبة: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
مهزةَّبعدهاَّمهزةَّبنيَّبني،َّأي:َّبنيَّخمرجَّاهلمزةَّوالياء،َّوحتقيقَّاهلمزتنيَّقراءةَّمشهورة،َّوإنَّلَّتكنَّر قبولةَّعندَّ

3َّفليسَّبقراءة،َّوالَّجيوزَّأنَّتكونَّقراءة،َّومنَّصرحَّهباَّفهوَّالَّحنَّحمرف".البصريني،َّوأماَّالتصريحَّابلياءَّ
قالَّابنَّاجلري:َّ"وهذاَّمبالغةَّمنه،َّوالصحيحَّثبوتَّكلَّالوجوهَّالثالثةَّأعنَّالتحقيقَّوبنيَّبنيَّوالياءَّاحملضةَّ

4َّ".معنَّالعرب،َّوصحتهَّيفَّالروايةَّكماَّذكرانهَّعمنَّتقدم،َّولكلَّوجهَّيفَّالعربيةَّسائغَّقبوله،َّوهللاَّأعل

َّوالقراءةَّابلياءَّقراءةَّانفعَّوابنَّكثريَّوأيبَّعمروَّوأيبَّجعفرَّورويس.

حركةََّّإشباعَّواختالسَّوتسكنياختالفَّالقراءَّبنيَّ،َّمنَّذلكَّاملسارعة يف رد القراءة دون تثبت .4
آلَّ چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ اهلاءَّاملتصلةَّابلفعلَّاجملزومَّيفَّمثلَّقولهَّتعاىل:َّ

١١٥.5َّالنساء:َّ چچ  چ  چ  ڇ  چ  وقولهََّّتعاىلَّ ٧٥عمران:َّ

                                                           
َّ.48ص2الكتابَّلسيبويه:َّج1
َّ.139ص4البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج2
َّ.177ص2الكشافَّللزخمشري:َّج3
َّ.380ص1النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج4َّ
َّ.305ص1النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج 5
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َّ:ه(311ت) قال أبو إسحاق الزجاجمنَّالنحاةَّمنَّمينعَّتسكنيَّاهلاءَّاملتصلةَّابلفعلَّاجملزوم،َّنجدَّف
"وهذاَّاإلسكانَّالذيَُّرويَّعنَّهؤالءَّغلط،َّألن َّاهلاءَّالَّينبغيَّأنَّجُتزم،َّوإذاَّلَّجُتزمَّفالَّجيوزَّأنَُّتسكنَّيفَّ

1َّالوصل".

:"َّوماَّذهبَّإليهَّأبوَّإسحاقَّمنَّأن َّاإلسكانَّغلطَّليسَّمعقبا حني قال ه(745)ت أيب حيانوهلل درُّ 
اَّمنقولةَّعنَّإمامَّالبصرينيَّأيبَّعمروَّبنَّالعالء،َّفإن هَّ بشيء،َّإذَّهيَّقراءةَّيفَّالسبعة،َّوهيَّمتواترة،َّوكفىَّأهن 

اء وهو د أجاز ذلك الفر وقعريبَّصريح،َّوسامعَّلغةَّوإمامَّيفَّالنحو،َّولَّيكنَّليذهبَّعنهَّجوازَّمثلَّذلك،َّ
َّلوحكى ذلك لغة لبعض العرب،َّإمام يف النحو واللغة غةَّ،َّجتزمَّيفَّالوصلَّوالقطع،َّوقدَّروىَّالكسائيَّأن 

مَّيسكنونَّأيضا مَّخيتلسونَّاحلركةَّيفَّهذهَّاهلاء،َّإذاَّكانتَّبعدَّمتحرك،َّوأهن  2ََََّّّّ."عقيلَّوكالبَّأهن 
لعرب،َّوهمَّعقيلَّوكالبَّكماَّصرحَّبذلكَّالكسائي؛َّفنجدَّأن َّالفراءَّقدَّأجازَّذلك،َّوحكاهاَّلغةَّلبعضَّا

مَّأومهواَّفيهَّقوله:َّلكن هَّيفَّأو َّ وظنُّواَّوهللا١١٥َّالنساء:َّ چچ چ  چ  ڇچ لَّاألمرَّقال:َّ"ومم اَّنرىَّأهن 
 3َّمنه".أعلمَّأن َّاجلزمَّيفَّاهلاء،َّواهلاءَّيفَّموضعَّنصب،َّوقدَّاجنزمَّالفعلَّبسقوطَّالياءَّ

َّسببَّاستشكالَّالقراءاتَّهوَّالتسرع،َّففيَّحنيَّيردُّهاَّالفراءَّقياساَّويفَّقولَّالفراءَّأكربَّدليلَّعلىَّ أن 
 يستدلَّهلاَّهوَّنفسهَّنقالَّومساعا.

 اثلثا/ أسباب تتعلق ابلرسم. 

خمالفةَّالقراءةَّإمجاعَّمصاحفَّاألمصار،َّأوَّخمالفةَّالقراءةَّبعضَّمصاحفَّاألمصار،َّومثالَّذلك:َّقولهَّ
َّ َّعامر َّابن َّقراءة َّيف ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۓ  ڭچ تعاىل

حيثَّيقولَّالزخمشري:َّ"َّوأماَّقراءةَّابنَّعامرَّبرفعَّالقتلَّونصبَّاألوالدَّ ١٣٧ األنعام: چۆ  
وجرَّالشركاءَّعلىَّإضافةَّالقتلَّإىلَّالشركاءَّوالفصلَّبينهماَّبغريَّالظرفَّفشيءَّلوَّكانَّيفَّالضروراتَّوهوَّ

نَّنظمهَّهَّيفَّالقرآنَّالكرميَّاملعجزَّجبسالشعر،َّلكانَّمسجاَّمردودا،َّفكيفَّبهَّيفَّالكالمَّاملنثور؟َّفكيفَّب
4َّوجزالته،َّوالذيَّمحلهَّ َّأيَّابنَّعامر َّعلىَّهذهَّالقراءة،َّأنهَّرأىَّيفَّبعضَّاملصاحفَّشركائهمَّمكتوابَّابلياء".

                                                           
َّ.432ص1معاينَّالقرآنَّالزجاج:َّج 1
ََّّ.524ص2البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج 2 
َّ.75َّ،76ص2معاينَّالقرآنَّللفراء:َّج  3 
َّ.54ص2الكشافَّللزخمشري:َّج 4
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 رابعا/ أسباب تتعلق ابملعىن.

َّعدمَّفهمَّاملعىنَّالقرآينَّويندرجَّحتتَّهذا:َّ

 فهمَّيفَّقولهَّومنَّذلكَّاختالَّيستشكل القراءة،الفهم املوصول إىل املعىن القرآين مما جيعله  قصور
جبرَّ)األرحام(َّعطفاَّعلىَّالضمريَّاملخفوضَّابلباءَّدونََّّ ١النساء:َّ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹچ تعاىلَّ

اَّمفعولَّبهَّلبنَّحبيبَّالزايت   إعادةَّاخلافض،َّوهيَّقراءةَّمحزة فعلَّ،َّوقرأَّاجلمهورَّ)واألرحاَم(َّابلنصبَّعلىَّأهن 
َّ 1َّحمذوف.

خطأ و "َّفأماَّاجلرَّيفَّاألرحامَّفخطأَّيفَّالعربيةَّالَّجيوزَّإالَّيفَّاضطرارَّالشعر،ََّّه(:311)تقالَّالزجاجَّ
3ََّّفكيفَّتساءلونَّواألرحامَّعلىَّذا".2َّقال:َّالَّحتلفواَّآبابئكم،َّ؛َّألن َّالنيبَّأيضا يف أمر الدين

مَّر اَّشاءَّمنَّخملوقاته،َّولوالَّنظمَّالكالمَّوسردهَّاملصرحَّابلوصايةَّاب رحامَّلكانَّمعىنَّألفربُّناَّلهَّأنَّيُقسِّ
ظاهرا،َّغريَّأن َّمنَّالعلماءَّمنَّجعلَّالسؤالَّابألرحامَّليسََّقَسًماَّأصال،َّفالسؤالَّابهللَّغريَّالقَسمَّبه،َّوعلىََّّ

َّحالَّفلوَُّسلمَّأن َّالسؤالَّابألرحامَّقَسم؛َّفهوَّالَّيَعُدوَّأنَّيكونَّحكايةَّللحالَّاليتَّكانواَّعليها. َّكل ِّ

اَّيستقيمَّإذاَّلَّيكنَّلآليةَّغريَّاملعىنَّالذيَّ:َّ)الَّحتلفوَّفاستداللَّالزجاجَّحبديثَّالنيبَّ اَّآبابئكم(،َّإمن 
َّفهمه،َّأماَّوقدَّكانَّهلاَّماَّذكرانَّمنَّمعاينَّفالَّوجهَّللطعنَّيفَّالقراءةَّواستشكاهلا.

 ،ڃ  چ   چحيثَّأنَّالزخمشريَّملاَّجاءَّلتفسريَّقولهَّتعاىلََّّتعارض القراءة مع االجتاه العقدي

القراءةَّاملتواترة،َّوإمناَّذكرَّقراءةَّشاذةَّوهيَّ)وكلمَّهللاَّلَّيفسرهاَّعلىَّ ١٦٤ النساء: چچ   چ  
4َّموسىَّتكليما(َّبنصبَّلفظَّاجلاللة.

َّوجل .  وحيملَّصنيعهَّهذاَّعلىَّاالنتصارَّملذهبهَّاملعتزيل،َّفهمَّالَّيثبتونَّصفةَّالكالمَّهللَّعز 

                                                           
َّ.247ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1َّ
َّ.3836َّ.َّرقم:42َّص5:َّجأخرجهَّالبخاريَّمنَّحديثَّابنَّعمر2ََّّ
َّ.6َّص2معاينَّالقرآنَّوإعرابهَّللزجاج:َّج3َّ
َّ.591ص1الكشافَّللزخمشري:َّج4
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 پ   پ  ڀ  ڀ  چ ،َّومثالَّذلكَّقولهَّتعاىلَّتعارض القراءة مع املذهب الفقهي

قرأَّانفعَّوابنَّعامرَّوحفصَّوالكسائيَّ ،٦املائدة:َّچ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ٺ      
1َّويعقوبَّ)وأرجَلكم(َّابلنصبَّعطفاَّعلىَّأيديكمَّوقرأَّالباقونَّابخلفض.

حيثَّوقعَّخالفَّيفَّهذهَّاملسألةَّبنيَّأهلَّالسنةَّوالشيعةَّمنَّحيثَّتوجيهَّقراءةَّاجلرَّوالنصب،َّفالشيعةََّّ
َّينكرونَّقراءةَّاخلفضَّوالََّيخذونَّابملسح،َّبينماَّأهلَّالسنةَّيعملونَّبقراءةَّاجلرَّمعَّتطبيقَّقراءةَّالنصب.َّ

َّهبما.َّالسنةَّجاءتَّقدلَّالسنةَّإعمالَّللقراءتنيَّمعا،َّوَّففيَّمذهبَّأه

 اخلطوات العملية لتوجيه األحرف املشكلة يف القراءات:رابعا: 

القراءاتَّالَّخُتَرَْجَّمنَّكتبَّمعاينَّالقراءات،َّوالَّمنَّكتبَّالتفسريََّّختريج القراءة )عزو( القراءات: .1
منَّج رَّ ختُ وإعرابَّالقرآن،َّوالَّمنَّكتبَّاللغةَّواملعاجم،َّوالَّمنَّشروحَّالشاطبيةَّوالطيبةَّوالَّمنَّ...،َّبلَّ

َّ َّاألماينََّّالنشر البن اجلزريأمهاتَّالكتبَّك    : َّحرز َّالبنَّجماهد/ َّالسبعة َّالداين/ َّالتيسريَّأليبَّعمرو /
 للشاطيب/َّطيبةَّالنشرَّالبنَّاجلزري.

رفياَّأمَّسواءَّكان:َّحنوايَّأمَّصَّللغة العربيةهذهَّالقراءةََّّخمالفةبنيَّفيهَّماَّوجهَّتَُّوجه اإلشكال:  .2
 ةَّأبكثرَّمنَّوجه(.قدَّتستشكلَّالقراء)صوتياَّأمَّبالغيا.َّ

 تفسريي.علىَّاملعىنَّالَّغالبايؤثرَّاإلشكالَّاللفظيَّ)حنوي،َّصريف،َّصويت،َّبالغي(َّمالحظات مهمة: 

تستعنيَّعلىَّذلكَّببعضَّاأللفاظَّالدالةَّعلىَّاإلشكالَّيفَّكالمَّالعلماءَّممن نص على اإلشكال:  .3
 مثل:َّحلن/َّخطأ/َّغلط/َّوهم/َّظن/َّشاذة/َّخالفَّالقياس/َّرديئة...َّ

 يسعىَّالطالبَّللبحثَّعنَّأولَّمنَّنصَّعلىَّاإلشكالَّماَّأمكنهَّذلك.َّمهمة:مالحظة 

 وهوَّأهمَّعنصرَّيفَّاخلطواتَّاخلمسَّلتوجيهَّالقراءاتَّاملشكلةَّويُبىنَّعلى:رفع اإلشكال:  .4
 :َََّّّاالحتجاج ابلنقل
 .َّهلَّقرأهاَّمعهَّغريهَّمنَّالسلفَّسواءَّمنَّالقراءَّالعشرةَّأوَّغريهم
 َّأخرى.َّهلَّهلاَّنظريَّيفَّقراءةَّأخرىَّأوَّيفَّآية 
 َّ.هلَّتوافقهاَّقراءةَّشاذة 

                                                           
َّ.254ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج1



67 
 

 .هلَّيوافقهاَّحديثَّشريف 
 :االحتجاج ابلنظر 
 ولوَّكانتَّبعيدة.احملتملة لقراءةَّاجلمهور،َّمعَّذكرَّأوجهَّاإلعرابََّّالتفصيلياإلعرابَّأوال: 

  موظفاَّماَّيلي:َّالتفصيلي للحرف املشكل:َّاإلعرابَّاثنيا

 ََّّالشاهد.االستشهادَّبكالمَّالعرب:َّشعرهَّونثره،َّمبيناَّوجه
 ...َّاالستشهادَّبكالمَّأهلَّاللغة،َّخاصةَّسيبويهَّوابنَّمالكَّوابنَّهشامَّواألمشوين
 ...َّاالستشهادَّبكالمَّاملفسرين،َّخاصةَّاملتأخرينَّمنهمَّكأيبَّحيانَّوابنَّعطية
 تذكرَّفيهاَّأهمَّماَّتوصلتَّإليه.اخلالصة:  .5

 خامسا: أمهية دراسة توجيه مشكل القراءات.  

معرفةَّاألحرفَّاملشكلةَّمنَّالقراءاتَّالقرآنية،َّوطرقَّتوجيههاَّمهمَّجدًّا،َّكونَّاإلشكالَّحيولَّبنيَّتدبرَّ
 چڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍچ اآلايتَّاملطلوبَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

عنَّدراسةَّهذاََّّغىًنَّللمفسروالتدبرَّالَّيكونَّإالَّبفهمَّاملعاين،َّإذَّهيَّالغايةَّمنَّعلمَّالتفسريَّفالَّ، ٨٢النساء:َّ
َّالعلمَّواحلالَّهذه؛َّليتعرفَّعلىَّأسبابَّمشكلَّالقراءاتَّفيحذرها،َّمعَّاإلحاطةَّبطرقَّدفعَّاملشكلَّفيسلكها.

 ولنجمل أمهية دراسة توجيه مشكل القراءات يف النقاط اآلتية:

لقرآنَّاَّتكمنَّأمهيةَّمعرفةَّمشكلَّالقراءاتَّيفَّدفعَّشبهاتَّاملستشرقني،َّفهمَّالَّيستطيعونَّالطعنَّيف .1
َّابتداء،َّفيجعلونَّالطعنَّيفَّالقراءاتَّاملشكلةَّسلماَّلذلك.

يفَّدراسةَّهذاَّالعلمَّسبيلَّإىلَّزايدةَّاإلميان،َّإذَّتطمئنَّالنفسَّإىلَّمعاينَّكتابَّهللاَّتعاىل،َّوأهناَّحقَّالَّ .2
َّاختالفَّبينهاَّوالَّتضاد،َّوكفىَّبعلمَّشرفاَّيزدادَّصاحبهَّبهَّإمياان.

َّعلىَّالزاندقةَّوَّ .3 َّالعلمَّرد  امللحدينَّالطاعننيَّيفَّكتابَّهللاَّاملشككنيَّفيه،َّالزاعمنيَّأنَّيفَّدراسةَّهذا
َّبعضهَّينقضَّبعضا.

يفَّدراسةَّهذاَّالعلمَّإظهارَّجلانبَّمنَّجوانبَّاإلعجازَّالقرآين،َّففيَّدفعَّاإلشكاالتَّإظهارَّلدقائقَّ .4
َّاملعاينَّوحكمَّالتشريع،َّوبيانَّلفصاحةَّالقرآنَّوبالغته.

ماء،َّمنَّخاللَّالتعرفَّعلىَّمناهجهمَّومؤلفاهتمَّيفَّدراسةَّهذاَّالعلمَّتظهرَّلوانَّمنَّألوانَّجهادَّالعل .5
َّهذاَّاملضمار.
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َّوحنوَّوحديثَّوفقهَّ .6 َّمنَّلغة َّشرعيةَّكثرية َّحتصيلَّعلوم مشكلَّالقراءاتَّيتوجبَّعلىَّالباحثَّفيه
َّوغريها،َّفكانَّوجودَّهذاَّاملشكلَّسبباَّيفَّحتصيلَّهذهَّالعلوم.

علمَّماالَّإنهَّعندماَّيرىَّغريهَّيدراسةَّعلمَّمشكلَّالقراءاتَّيريبَّاملسلمَّعلىَّالتواضعَّولنيَّاجلانب،َّف .7
َّيعلمه،َّفإنَّهذاَّيدعوهَّإىلَّالتعلم.

البحثَّيفَّمشكلَّالقراءاتَّيدعوَّالباحثَّإىلَّإعمالَّفكرهَّوعقلهَّونظرهَّيفَّاألدلةَّمماَّيدفعَّعنَّالعالَّ .8
َّظلمةَّالتقليد.

 ومن أراد االستزادة يف هذا الباب فلريجع إىل الرسائل اآلتية:

 َّفرشية،َّلغةَّوتفسرياَّوإعرااب،َّعبدَّالعزيزَّاحلريب.توجيهَّمشكلَّالقراءاتَّالعشريةَّال
 َّ.َّأسبابَّاالعرتاضَّعلىَّالقراءاتَّالقرآنيةَّاملتواترة،َّابتهاجَّراضيَّالرمحن
 .َّمشكلَّالقرآنَّالكرمي،َّعبدَّهللاَّمحدَّاملنصور
 .َّمواقفَّالنحاةَّمنَّالقراءاتَّالقرآنيةَّحىتَّهنايةَّالقرنَّالرابعَّاهلجري،َّشعبانَّصالح
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 أشهر القراءات المشكلة وكيفية توجيهها.الدرس العاشر: من 

١َّالنساء:َّ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  يفَّقولهَّتعاىلَّالقراءة األوىل:
(َّابجلرَّ اَّمفعولَّبهَّلفعلَّحمذوف،َّوقرأَّمحزةَّبنَّحبيبَّالزايتَّ)واألرحامِّ قُرَِّئْتَّ)واألرحاَم(َّابلنصبَّعلىَّأهن 

اَّمعطوفَّعلىَّالضمريَّيفَّ)به(.  1 علىَّأهن 

النحوينيَّالبصرينيَّوبعضَّالكوفينيَّعطفَّاالسمَّالظاهرَّعلىَّالضمريَّاملخفوضَّدونَّإعادةَّمنعَّمعظمَّ
َّاجلارَّواجملرورَّكالشيءَّالواحد،َّفالَّيُقالَّمررتَّبكَّ َّالظاهرَّالَّيُعطفَّعلىَّمكنيه،َّألن  اخلافض؛َّوقررواَّأن 

دمَّاجلوازَّقوهلم:َّرةَّيفَّتعليلَّعوزيٍد،َّوقالواَّألن هَّعطٌفَّللظاهرَّعلىَّاحلرفَّوهوَّالَّجيوز،َّومم اَّذكرهَّحناةَّالبص
 إن َّالضمريَّقدَّصارَّعوضاَّعنَّالتنوين،َّفينبغيَّأال َّيُعطفَّعليه،َّكماَّالَّيُعطفَّعلىَّالتنوين،َّوأخذواَّيعددون

أوجهَّالتشابهَّبنيَّاحلرفَّوالتنوين،َّوقالواَّأمجعناَّعلىَّأن هَّالَّجيوزَّعطفَّاملضمرَّاجملرورَّعلىَّاملظهرَّاجملرور،َّفالَّ
،َّفالَّجيوزَّالعكسَّكذلك،َّألن َّاألمساءَّمشرتكةَّيفَّ 2َََّّّالعطف.يقالَّمررتَّبزيدَّوكِّ

َّهذهَّالتعليالتَّالَّتصمدَّأمامَّقراءةَّمتواترة؛َّهيَّقراءةَّمحزة  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٿ  چ     غريَّأن 

َّجبرَّ)األرحام(َّعطفاَّعلىَّالضمريَّاملخفوضَّابلباءَّدونَّإعادةَّاخلافض.َّ ١النساء:َّ

وابنََّّمنَّأمثالَّابنَّعباسَّوهذهَّالقراءةَّحمكمةَّمتواترةَّقرأَّهباَّمجاعةَّمنَّكبارَّالصحابةَّوثلةَّمنَّالسلف 
3َّغريهم،مصروفَّوََّّمسعودَّواحلسنَّالبصريَّوإبراهيمَّالنخعيَّوقتادةَّواألعمشَّوحييَّبنَّواثبَّوطلحةَّبن

مَّردُّوهاَّوخطئوهاَّ ومعَّهذاَّالتوثيقَّرفضَّمجهورَّالنحاةَّأنَّيتخذوهاَّأساساَّللتقعيدَّوأو لوها،َّوأكثرَّمنَّهذاَّأهن 
حنيَّقال:َّ"َّوفيهََّّه(207)توضعفوهاَّوحر مواَّالقراءةَّهبا،َّولعل َّأو لَّمنَّشنعَّعلىَّمحزةَّهذهَّالقراءةَّالفراءَّ

4ََُّّكنَّبه".ىَّخمفوضَّوقدََّّقُبحَّألن َّالعربَّالَّتردَّخمفوضاَّعل

َّ"وليسَّحلناَّعندي،َّألن َّابنَّجماهدَّحدثناَّإبسنادَّيعزيهَّإىلَّرسولَّهللاََّّ:هـ(370)ت:قال ابن خالويه 
(،َّومعَّذلكَّفإن َّمحزةَّكانَّالَّيقرأَّحرفًاَّإال َّ 5َّأبثر".أن هَّقرأَّ)واألرحامِّ

                                                           
َّ.247ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.169ص1إعرابَّالقرآنَّللنحاس:َّجَّ 2
َّ.6ََّّص2معجمَّالقراءاتَّلعبدَّاللطيفَّاخلطيب:َّجَّ 3
َّ.252ص1معاينَّالقرآنَّللفراء:َّجَّ 4
َّ.128َّ،129َََّّّص1جإعرابَّالقراءاتَّالسبعَّالبنَّخالويه:ََّّ 5
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 ية كقوله تعاىل:وورد يف بعض اآلايت العطف دون إعادة اخلافض على أحد األوجه اإلعراب
٢١٧َّالبقرة:َّ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

اَُّعطفتَّعلىَّاهلاءَّيفَّ)به(.َّوجه الشاهد: َّ)املسجد(َّهناَّيفَّموضعَّخفضَّألهن 
١٢٧َّالنساء:َّ چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ

اَُّعطفتَّعلىَّالضمريَّيفَّ)فيهن(.َّوجه الشاهد: َّ)ما(َّهناَّيفَّموضعَّخفضَّألهن 
 ١٦٢النساء:َّ چىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئچ 

اَُّعطفتَّعلىَّالكافَّيفَّ)إليك(.َّالشاهد:وجه  َّ)املقيمني(َّهناَّيفَّموضعَّخفضَّألهن 
٢٠ََّّاحلجر:َّ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ 

اَُّعطفتَّعلىَّالكافَّيفَّ)لكم(.َّوجه الشاهد: َّ)من(َّهناَّيفَّموضعَّخفضَّألهن 
َّومن األحاديث اليت ورد فيها العطف دون إعادة اخلافض:

ا مثلكم واليهود» َّقولهَّ جبرَّاليهودَّوالنصارىَّعطًفاَّعلىَّالضمريَّيفَّقوله:َّ)مثلكم(َّ 1َّ« والنصارى إَّنَّ
  .دونَّإعادةَّاجلار

 ومن النثر والشعر اليت ورد فيهما العطف دون إعادة اخلافض:
ه ".ماَّقالتهَّالعرب    2َّ:" ما فيها غريُُه وفرس 

َّ)الفرس(َّعطفاَّعلىَّالضمريَّاملخفوضَّيفَّكلمةَّ)غريه(َّدونَّوجه الشاهد:  َّإعادةَّاخلافض.جرُّ
3ََّّالشاعر:وعليه جاء قول 

َّمناَّتَنائُِّف. نَ َهاَّواَلَكْعبِّ َّالس وارِّيَُّسيوفُ َنا...َوَماَّبَ ي ْ ْثلِّ َّتَ ْعَلُقَّيفَّمِّ

َّ)الكعب(َّبعطفهَّعلىَّالضمريَّيفَّ)بينها(َّدونَّإعادةَّاخلافض.وجه الشاهد:  َّجرُّ

4ََّّر:وعليه جاء قول الشاع

َّمِّْنََّعَجٍب.فَاْليَ ْوَمَّقَ ر ْبَتَّهَتُْجواَنَّ ََّوَتْشُتُمَنا...فَاْذَهْبََّفَماَّبَِّكََّواأَلاَيمِّ

                                                           
َّ.2269.َّرقم:90َّص3:َّجاخلطابَّأخرجهَّالبخاريَّمنَّحديثَّعبدَّهللاَّبنَّعمرَّبنََّّ 1
َّ.167حُتفةَّاألقرانَّيفَّماَُّقرِّئَّابلت ثليثَّمنَُّحُروفَّالُقرآنَّألمحدَّبنَّيوسفَّبنَّمالك:َّص2َّ
َّ.75البيتَّمنَّالطويلَّملسكنيَّالدارمي.َّانظر:َّديوانَّمسكنيَّالدارمي:َّص3َّ
َّ.128َّ-123ص5َّخزانةَّاألدب:َّجَّالبيتَّمنَّالبسيطَّلَّيعزَّإىلَّقائلَّمعني.َّانظر:4َّ
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)األايم(َّعطفاَّعلىَّحملَّالكافَّاجملرورةَّابلباءَّمنَّغريَّإعادةَّاخلافض.َّوجه الشاهد: َّجرُّ

1ََّّكلَُّّهذهَّاآلايتَّوالشواهدَّالشعريةَّوالنثريةَّجعلتَّاإلمامَّابنَّمالكَّيقولَّيفَّألفيته:

َّلَ     ى...َضمِّريََِّّخْفٍضَّاَلزًِّماََّقْدَُّجعِّ ال.َوَعْوُدََّخافٍِّضََّلَدىََّعْطٍفَّعََّ

َُّمثْ بَ َتا. يحِّ ََّوالن  ْثرَِّّالص حِّ َّالن ْظمِّ  َولَْيَسَّعِّْندِّيَّاَلزًِّم اَّإِّْذَّقَ                  ْدََّأيَت...يفِّ

نَّتقطعوها،َّأمثَّإذاَّوج هناَّقراءةَّالنصبَّعلىَّأن هَّمعطوفَّعلىَّاسمَّهللاَّتعاىل،َّر عىنَّاتقواَّهللاَّواتقواَّاألرحامَّ
َّلناَّأنَّنوجهَّقراءةَّاجلر َِّّعلىَّأن هَّجمرورَّبباءَّمقدرةَُّحذفتَّ أوَّعلىَّحملَّ)به(َّكقولك:َّمررتَّبهَّوزيدا،َّأالَّحيقُّ

2َّأن هَّكانَّإذاَُّسئلَّكيفَّجتدكَّقال:َّخرٍيَّعافاكَّهللاَّيريد:َّخبرٍي،َّه(145)تكماََّحكْوهَّعنَّالعج اجَّللعلمَّهبا،ََّّ
آلَّ چڳ      ڱ  ڱچ مرَّبزايدةَّالباءَّبعدَّالواوَّيفَّقولهَّتعاىلَّقراءةَّابنَّعاوأحسنَّمنَّهذاَّاملثالَّ

َّأوَّابلقسمَّتعظيماَّلألرحام.3َّ،وحذفهاَّيفَّقراءةَّاجلهور١٨٤َّعمران:َّ
ولناَّأنَّنستدلَّبقراءةَّالنصبَّعلىَّجوازَّالعطفَّعلىَّاحملل،َّأوَّجوازَّالنصبَّبتقديرَّفعلَّحمذوف،َّومثلهََّّ

4ََّّقالت الشاعرة:كثريَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّ
ُعَدْنَّقومِّيَّالذينَّمُهو...َُّسمَُّّالُعداةَِّّوآَفُةَّاجلُُزرِّ. َّالَّيَ ب ْ
َّم ْعتَ َرٍك...والط ي ُِّبونََّمَعاقَِّدَّاألُُزرِّ. َّالنازلِّنيَّب                                ك ل ِّ

اَّقالت:َّوهمَّالطيبون. اَّقالت:َّأمدحَّالنازلني،َّورفعتَّ)الطيبون(َّكأهن  َّنصبتَّ)النازلني(َّكأهن 
َّابلقسم؛َّوجوابهَّحينهاَّقولهَّتعاىلَّ َّعلىَّجوازَّاجلر ِّ  چڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ولناَّأنَّنستدلَّبقراءةَّاجلر ِّ

،َّوعلىَّجوازَّاجلر َِّّبباءَّمقدرةَّغريَّملفوظَّهباَّتقديرها:َّوابألرحام،َُّحذفتَّلداللةَّالباءَّاألوىلَّعليها،١َّالنساء:َّ
 5َّوعليه جاء قول الشاعر:

َّملِّْنَّقَ ْوٍمَّهبِِّّْمَّتُ ت  َّ ََّواجلَانُِّبَّاملتَخو ُِّف.َوإِّين ِّ َّ َقىَّالعَِّدى...َورَْأُبَّالث ْأيِّ

،َّفحذفَّالباءَّلتقدمهاَّيفَّقوله:َّهبمَّيتقى؛َّوإنَّاختلفَّحملَّإعراهبما.َّوتقديره: َّوهبمَّرَْأُبَّالث ْأيِّ

                                                           
َّ[.558َّ،559ََّّاأللفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّعطفَّالنسق،َّع1ََّّ
َّ.128ص1جَّإعرابَّالقراءاتَّالسبعَّالبنَّخالويه:َّ 2
َّ.245َّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 3
َّ.43َّالبيتَّمنَّالكاملَّوقائلتهماَّاخلرنقَّبنتَّبدر.َّانظر:َّديوانَّاخلرنقَّبنتَّبدرَّروايةَّأيبَّعمروَّبنَّالعالء:َّص 4
َّ:َّالثغر.َّواجلانب املتخوفالفساد،ََّّالثأي:اإلصالح،ََّّالرأب:.389ََّّالبيتَّمنَّالطويلَّوقائلهَّالفرزدق.َّانظر:َّديوانَّالفرزدق:َّص5َّ
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َّجيوزَّعطفَّاالسمَّالظاهرَّعلىَّالضمريَّاملخفوضَّدونَّإعادةَّاخلافض.َّواخلالصة:

َّتعاىلََّّالقراءة الثانية: ۓڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چيفَّقوله

١٣٧َّاألنعام:َّ چۆ
َّونصبَّدالََّّقرأ َّانئبَّفاعٍل، َّ)قتُل( َّورفعَّالم َّمبنَّللمفعول، َّ)زُي َِّن( َّالياء َّالزايَّوكسر َّبضم ابنَّعامر

دَّفصلَّبنيَّاملضافَّوق-وهوَّفاعلَّيفَّاملعىن-)أوالدهم(َّمفعولَّبه،َّوخفضَّمهزةَّ)شركائهم(َّإبضافةَّ)قتل(َّإليهَّ
حَّالزايَّوالياءَّالباقونَّ)زين(َّبفتَّرأوقوهوَّ)قتل(َّوبنيَّ)شركائهم(َّوهوَّاملضافَّإليهَّابملفعولَّوهوَّ)أوالدهم(،َّ

مبنَّللفاعل،َّو)قتل(َّبنصبَّالالمَّمفعولَّبه،َّو)أوالدهم(َّخبفضَّالدالَّمضافَّإليه،َّو)شركاؤهم(َّبرفعَّاهلمزةَّ
 1َّفاعل.

َّعامالَّيفَّ َّالفصلَّبنيَّاملتضايفنيَّابملفعولَّبه؛َّكونَّاملضافَّمصدرا َّابنَّعامر َّاإلشكالَّيفَّقراءة وجه
َّبينهما.مفعوله،َّأيَّيوجدَّتعلقَّلفظيَّ

جو زَّالكوفيونَّالفصلَّبنيَّاملتضايفنيَّابلظرفَّوحروفَّاخلفض،َّوكذلكَّابلقسمَّوالفاعلَّوالنعتَّوالنداءَّ
والفعلَّامللغىَّواملفعولَّبهَّلضرورةَّالشعر،َّسواءَّتعلقواَّابملضافَّأمَّال،َّوقالَّالبصريونَّبعدمَّجوازَّذلك،َّإال َّ

َّمثلَّه َّلالتساعَّفيهما،َّوقالوا:َّإن  َّاملضافَّواملضافَّإليهَّكالشيابلظرفَّأوَّحرفَّاجلر ِّ ءَّذاَّالَّجيوز؛َّألن 
2ََّّالواحد.

3ََّّومن أمثلة فصل املضاف ابلظرف ما جاء يف قول الشاعر:

َّ. يلِّ َّيوًماَّصخرٍةَّبَِّعسِّ ...ََّكَناَحتِّ َرْيٍَّالََّأُكوَنْنََّومِّْدَحيتِّ َّخبِّ  َفرِّْشنِّ
َّكناحتَّصخرٍةَّيوًما.َََّّّوالتقدير:

  4 ما جاء يف قول الشاعر:ومن أمثلة فصل املضاف ابجلار واجملرور 

 .َّألَْنَتَُّمْعَتاُدَّيفَّاهلَْيَجاَُّمَصابَ َرٍةَّ...ََّيْصَلىَّهباَُّكلََُّّمْنََّعاَداَكَّنِّريَاانَّ
َّألنتَّمعتادَّمصابرٍة.ََّّوالتقدير:

                                                           
َّ.263َّ،264َّ،265ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.351ََّّ-347اإلنصافَّيفَّمسائلَّاخلالفَّالبنَّاألنباري:َّص2َّ
َّمكنسةَّالعطار.َّعسيل:أصلحَّحايلَّوأمري،ََّّرشين:(1382َّص2جاملقاصدَّالنحويةَّللعين:َّالبيتَّمنَّالطويلَّقالَّالعينَّلَّأقفَّعلىَّقائله.َّ)3َّ
َّ(.1386ص3البيتَّمنَّالبسيطَّقالَّالعينَّلَّأقفَّلهَّعلىَّقائل.َّ)املقاصدَّالنحويةَّللعين:َّج4َّ
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  1 ومن أمثلة فصل املضاف ابلفاعل املتعلق ابملضاف ما جاء يف قول الشاعر:

َّ. َّأهواُؤاَنَّالعزمِّ  نرىَّأسُهماَّللموتَُّتْصمِّيََّوالَّتُ ْنمِّي...والَّتَ ْرَعوِّيَّعنَّنَ ْقضِّ
والَّترعويَّعنَّأنَّينقضَّالعزمَّأهواؤان،َّففصلَّأبهوائناَّوهوَّفاعلَّللنقض،َّبنيَّاملضافَّواملضافََّّوالتقدير:

َّإليه.
 2َّومن أمثلة فصل املضاف ابلفاعل غري املتعلق ابملضاف ما جاء يف قول الشاعر:

َمَّوالداهَّبهِّ...إْذَّجَنَالهَّفنعَمَّماَّجَنَال.  أجنَبَّأاي 
َّأجنبَّوالداهَّبهَّأايمَّإذَّجناله.َّففصلَّبنيَّ)أايم(َّو)إذ(َّبفاعلَّ)أجنب(َّوالَّعملَّل )أايم(َّفيه.َّوالتقدير:

 3 ومن أمثلة فصل املضاف ابلنداء ما جاء يف قول الشاعر:
َّ َّابلل ِّجام.كأن َّبِّْرَذونَّأابَّعصام...زيٍدَّمحاٌرَُّدق 

َّكأنَّبرذونَّزيٍد.ََّّوالتقدير:

4َّ ومن أمثلة فصل املضاف ابلنعت ما جاء يف قول الشاعر:
َّطالِّبَِّّ َّاأَلاَبطِّحِّ َفُه...مِّْنَّاْبنَِّّأيبََّشْيخِّ  .جَنَْوُتََّوَقْدََّبل َّال م ُرَادِّيََُّّسي ْ

.والتقدير:   منَّابنَّأيبَّطالبَّشيخَّاألابطحِّ
5َّ جاء يف قول الشاعر: ومن أمثلة فصل املضاف ابلفعل امللغى ما

َّأمَّعَسُفواَّالكَِّفارا. بَ رَانِّ نَيََّحلُّوا...آلد  َّتَ رَاُهُمَّاأَلَرضِّ ي ِّ  أبَِّ

أبيَّاألرضني،َّفاملعىنَّهناَّيستقيمَّدونَّالفعل،َّوليسَّاملقصودَّابإللغاءَّاالصطالحيَّألن َّالفعلَّوالتقدير: 
 )ترى(َّعملَّهناَّيفَّاملفعولنيَّالنصب.َّ

َّ 6 ول به غري املتعلق ما جاء يف قول الشاعر:ومن أمثلة فصل املضاف ابملفع
 .َتْسقِّيَّاْمتَياًحاََّنَدىَّاملِّْسَواَكَّرِّيَقتَِّهاَّ...َّكَماََّتَضم َنَّماَءَّاملْزنَةَِّّالر َصفَّ

َّتسقىَّندىَّريقتِّهاَّاملسواَك.َّوالتقدير:
                                                           

َّ(.1388ََّّص3البيتَّمنَّالطويلَّقالَّالعين:َّأنشدهَّثعلبَّولَّيعزهَّإىلَّأحد.َّ)املقاصدَّالنحويةَّللعين:َّج1َّ
َّ.أجنبَّأايُمَّوالدْيهَّبهَّبلفظ: .َّوهوَّيفَّالديوان235البيتَّمنَّاملنسرحَّمليمونَّبنَّقيس.َّانظر:َّديوانَّاألعشىَّالكبريَّ)ميمونَّبنَّقيس(،َّص2َّ
َّ(.1381ََّّص3علىَّاسمَّراجزه.َّ)املقاصدَّالنحويةَّللعين:َّجَّالبيتَّمنَّالرجزَّقالَّالعينَّلَّأقف3ََّّ
َّ(.1380ص3.َّ)املقاصدَّالنحويةَّللعين:َّجالبيتَّمنَّالطويلَّوقائله:َّمعاويةَّبنَّأيبَّسفيان4َََّّّ
َّ(.1390ََّّص3البيتَّمنَّالوافرَّقالَّالعينَّلَّأقفَّعلىَّاسمَّقائله.َّ)املقاصدَّالنحويةَّللعين:َّج5ََّّ
َّ.171ََّّ:َّديوانَّجرير:َّصالبيتَّمنَّالبسيطَّجلرير.َّانظر6َّ
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ََّّومن أمثلة فصل املضاف ابملفعول به املتعلق َّتعاىل ۓڭ ڭ  ڭ  چقوله

منَّقراءةَّالتابعيَّالعريبَّالفصيحَّابنَّعامر١٣٧ََّّاألنعام:َّ چڭ  ۇ  ۇ     ۆ
عنهما،َََّّّه(،32)ت،َّوأيبَّالدرداءَّه(35)تأعلىَّالقراءَّسنداَّعلىَّاإلطالق،َّقرأَّعلىَّعثمانَّبنَّعفانَّ

1َّ وكالمهَّحج ةَّألن هَّمنَّعصرَّاالحتجاجَّقبلَّأنَّيوجدَّاللحن.
هَّكلمةَّ)قتل(َّو)شركائهم(َّابلكسرَّمضافَّإليفقراءةَّابنَّعامر:َّ)زين(َّابلبناءَّللمجهول،َّوانئبَّالفاعلََّّ

اَّمفعولَّبهَّللمصدرَّ)قتل(،َّوهيَّالفاصلَّبنيَّاملضافَّ وهوَّفاعلَّيفَّاملعىن،َّأماَّكلمةَّ)أوالد(َّفمنصوبةَّعلىَّأهن 
َّ وهوَّكلمةَّ)قتل(َّواملضافَّإليهَّوهوَّكلمةَّ)شركاء(.

َّابلظرفَّبنيَّاملتضايفني،َّإال َّ"وحاصلَّكالمَّالطاعننيَّكالزخمشري:َّ"َّأن هَّالَّيُفصلََّّ:ه(1117)تقال البنا 
َّوالَّبنيَّاجلارَّ َّوالَّيُفصلَّبنيَّحروفَّالكلمة، َّواجملرور، َّاجلار َّأشبها َّالواحدة، ماَّكالكلمة َّألهن  يفَّالشعر،

2ََّّواجملرور".

َّمكتوابََّّ:ه(538)تقال الزخمشري   َّشركائهم َّاملصاحف َّبعض َّيف َّرأى َّأن ه َّذلك َّعلى َّمحله "والذي
َّوهوَّيعنَّأن َّابنَّعامرَّيفَّقراءتهَّاتبعَّرسمَّاملصحفَّالشامي.3َّابلياء".

ََّّ حينماَّأصلَّردًّاَّمجيالَّعلىَّمنَّطعنَّيفَّهذهَّالقراءةَّبُِّلَغٍةَّراقية،َّوأبدلةََّّه(833)ابن اجلزري وهللَّدرُّ
َّنقليةَّوعقليةَّلوالَّاإلطالةَّلنقلتهاَّحرفيًّا،َّفرمحهَّهللاَّوأكتفيَّبقوله:

َّيفَّغريَّماَّقالهَّالزخمش اَّري،َّونعوذَّابهللَّمنَّقراءةَّالقرآنَّابلرأيَّوالتشهي،َّوهلَّحيلَّملسلمَّالقراءةَّر "واحلقُّ
  4َّجيدَّيفَّالكتابةَّمنَّغريَّنقل".

-واخلالصة:َّأن َّالفصلَّبنيَّاملتضايفنيَّجائزَّنظماَّونثراَّمنَّغريَّضرورة؛َّإذاَّكانَّالفاصلَّمعموالَّللمضاف
َّبنيَّاملتضايفني.والدليلَّقراءةَّابنَّعامرَّحيثَّفصلَّابملفعولَّبهَّ-أيَّمتعلقاَّبه

 من القراءات الشاذة الوارد فيها الفصل بني املتضايفني ابملفعول به إذا تعلق ابملضاف:و 

                                                           
َّ.263َّ،264َّ،265ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 1
َّ.32َّص2إحتافَّفضالءَّالبشرَّللبناَّالدمياطي:َّجَّ 2
َّ.401َّص2جََّّالكشافَّللزخمشري:َّ 3
َّ.263ص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّجَّ 4
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بنصبَّ)وعَده(َّوجر َِّّ)رسلِّه(ََّّ)َّخملَفَّوعَدهَّرسلِّه(1َّقُرَِّئتَّيفَّالشاذ٤٧ََّّإبراهيم:َّ چڳ  ڳ  ڳچ 
َّحيثَُّفصلَّهناَّبنيَّاملتضايفنيَّابملفعولَّبهَّكماَّيفَّقراءةَّابنَّعامر.

 األحاديث النبوية الواردة فيه الفصل بني املتضايفني:ومن 
2َّ.َّ«فهل أنتم اتركو يل صاحيبَّ»َّحديثَّأيبَّالدرداءَّقال:َّقالَّ

 هلَّأنتمَّاتركوَّصاحيبَّيل،َّففصلَّابجلارَّواجملرورَّألن هَّمتعلقَّابملضاف.َّأراد:

الكرميةََّّاآليةَّاملصدرَّيفبنيَّاسمَّالفاعلَّومفعولهَّمعَّماَّفيهَّمنَّالضمريَّاملنوي،َّوعليهَّففصُلََّّفَ َفَصَلَّ
3ََّّخبلوهَّمنَّالضمريَّأوىلَّابجلواز.

 ومن النثر والشعر اليت ورد فيهما الفصل بني املتضايفني:
4ََّّ.أعجبين دقٌّ الثوب  القصار  قولَّالعرب:َّ

عنَّبعضَّالعرب:َّهذاَّغالمَّوهللاَّزيٍد،َّوكذاَّماَّحكاهَّأبوَّعبيدةَّ ه(189)توحنوه:َّماَّحكاهَّالكسائيَّ
ا.َّه(208)تمعمرَّبنَّاملثىنَّ 5ََّّمساعا:َّإن َّالشاَةَّلَتجرتَُّّفتسمعَّصوَتَّوهللاَِّّرهب 

َّفإذاَّكانَّهذاَّيفَّمتسعَّالكالمَّفجوازهَّيفَّضرورةَّالشعرَّأوىل،َّومنَّذلكَّاألشعارَّاآلتية:

ََّّ 6قال الشاعر:

. َّرَْأَفًة...ََّفُسْقَناُهْمََّسْوَقَّالبُ َغاَثَّاأَلَجادِّلِّ َََّّعتَ ْواَّإَِّذََّأْجبَ َناُهْمَّإِّىلَّالس ْلمِّ

َّالبغاَث،َّففصلَّبنيَّاملضافَّواملضافَّإليهَّابملفعولَّبه،َّوهوََّّوتقدير الكالم: لبغاث،َّاسوقَّاألجادلِّ
َّ،     7َّوقال اآلخر:وليسَّهوَّظرفَّوالَّحرفَّجرٍ 

                                                           
اَّقالَّهيَّقراءةَّاجلماعة.518ص4معجمَّالقراءاتَّعبدَّاللطيفَّاخلطيب:َّجَّ 1 َّ.َّولَّينسبهاَّإىلَّأحدَّوإمن 
َّ.3661ََّّلوكنتَّمتخذاَّخليال.َّرقم:َّأخرجهَّالبخاريَّمنَّحديثَّأيبَّالدرداء:َّكتابَّفضائلَّالصحابة،َّاببَّقولََّّ 2
ََّّ.529-523ص2مهعَّاهلوامعَّيفَّشرحَّمجعَّاجلوامعَّللسيوطي:َّج3َّ
َّ.446ص1سيبويهَّأليبَّسعيدَّالسريايف:َّجشرحَّكتاب4ََّّ
َََّّّ.418ص8حاشيةَّالصبانَّعلىَّشرحَّاألمشوينَّأللفيةَّابنَّمالك،َّأليبَّالعرفانَّحممدَّبنَّعليَّالصبان:َّج5َّ
َّالصقر.َّواألجدلطائرَّضعيف،ََّّوالبغاث(،1370َّص3البيتَّمنَّالطويل،َّقالَّالعينَّلَّأقفَّلهَّعلىَّقائل.َّانظر:َّ)املقاصدَّالنحوية:َّج 6
َّ.ََّّلىَّالكتاب،َّووهمَّمنَّنسبهَّلسيبويهجمزوءَّالكاملَّأنشدهَّاألخفشَّاألوسطَّيفَّحواشيهَّعالبيتَّمنَّ 7
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ََّمزَاَدٍة. ََزج  ٍة...َّزَج َّالَقُلوَصََّأيبِّ   فَ َزَجْجتُ َه اَّر ِّ

َّزج َّأيبَّمزادةَّالقلوَص،َّففصلَّبنيَّاملضافَّواملضافَّإليهَّابملفعولَّبه،َّوهوَّالقلوصَّوليسَّوتقدير الكالم:
. َّهوَّظرفَّوالَّحرفَّجرٍ 

َّوأم اَّقوتهَّمنَّجهةَّاملعىنَّفقدَّذكرَّلذلكَّابنَّمالكَّأوجهاَّهذاَّملخُصها:

َّكونَّالفاصلَّفضلةَّفإن هَّلذلكَّصاحلَّلعدمَّاالعتدادَّبه.ََّّأحدها:

َّمعىًن،َّألن هَّمعمولَّللمضاف.أن هَّغريَّأجنيبَّالثاين: 

َّالعربََّّالثالث: َّاملضافَّإليهَّمقدرَّالتقدمي،َّكونهَّفاعالَّيفَّاملعىن،َّحىت َّإن  َّالفاصلَّمقدرَّالتأخريَّألن  أن 
مَّقدَّفصلواَّيفَّالشعرَّابألجنيبَّكثريا،َّفاستحق َّ َّلوَّلَّتستعملَّمثلَّهذاَّالفصلَّالقتضىَّالقياسَّاستعماله،َّألهن 

َّونَّلهَّمزي ٌة،َّفَ ُيحكمَّجبوازهَّمطلقا.الفصلَّبغريَّأجنيبَّأنَّيك

مَّقدَّفصلواَّبنيَّاملتضايفنيَّابجلملةَّيفَّقولَّبعضَّالعرب:َّهوَّغالمَّإنَّشاءَّهللاَّأخيك،َّفالفصلَّابملفرََّّالرابع: دَّأهن 
َّيفَّالكافيةَّ األوجهَُّحق ََّّهلذه1َّ،أسهل 2َّ:الشافيةَّقائالالبنَّمالكَّأنَّيعتز 

َّقِّرَاَءُةَّاْبُنَّ رِّ.َوُعْمَديتِّ ٍدََّواَنصِّ ََّعامِّ  ٍر...َفَكْمَّهَلَاَّمِّْنََّعاضِّ

 3َّ:وقالَّابنَّمالكَّكذلكَّيفَّاأللفيةَّاملشهورة

ْبهَِّّفِّْعٍلَّماََّنَصْب...َمفعوالَّأْوَّظَْرفاََّأجْزَّولَّيُ َعْب. ََّفْصَلَُّمضاٍفَّشِّ

ٍ َّأْوَّ ْجَنيبِّ طراراَُّوجِّ                            داَ...أبَِّ   بنَ ْعٍتَّأْوَّنِّ                      َدا.َفْصُلَّميِّنٍي،َّواضِّ

٣٤َّالنساء:َّچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چيفَّقولهَّتعاىلََّّالقراءة الثالثة:
،َّففيَّقراءةَّاإلمامَّأيبَّجعفرَّإشكال4َّقرأَّأبوَّجعفرَّبنصبَّلفظَّاجلاللة،َّوقرأَّاجلمهورَّبرفعَّلفظَّاجلاللة

ظهَّأحدَّهذاَّحمفوظ،َّوهللاَّالَّحيفَّ-تعاىلَّذكره-َّمنَّجهةَّاملعىنَّواإلعرابَّألن َّظاهرَّاآليةَّيُفهمَّمنهاَّأن َّهللا

                                                           
َّ.278-272ص3شرحَّالتسهيلَّالبنَّمالك:َّجَّ 1
َّ.438َّص1شرحَّالكافيةَّالشافيةَّالبنَّمالك:َّج 2
َّ[.418َّ،419َّاأللفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:َّ]اببَّاإلضافة،َّعَّ 3
َّ.249ص2جالنشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:4ََّّ
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"َّوقُبحَّنصبهَّيفَّالعربيةَّخلروجهَّعنَّاملعروفََّّ:هـ(310)تقال ابن جريرمنَّحيثَّاملعىن،َّوأم اَّاإلعراب:َّفقدَّ
َّالفاعلَّإذاَُّحذفَّمعهاَّلَّ َّالعربَّالَّحتذفَّالفاعلَّمعَّاملصادر،َّمنَّأجلَّأن  منَّمنطقَّالعرب،َّوذلكَّأن 

 1َّيكنَّللفعلَّصاحبَّمعروف".

2َّإىلَّذكرهاَّيفَّشواذَّالقراءات.َّهـ(392)توهذاَّماَّدفعَّابنَّجنَّ
يفَّالنشرَّوذكرَّالعلةَّفيها،َّولَّيكنَّلهَّمنََّّهـ(833)تاجلزريََّّولقوةَّاإلشكالَّيفَّهذهَّاآليةَّوجههاَّابن

3ََّّداعَّإال َّاملعىنَّاملتقدمَّيفَّسببَّاإلشكال.
فتوجيهَّموقعَّلفظَّاجلاللةَّوإعرابه،َّوبيانَّمعىنَّاجلملةَّعلىَّقراءةَّالنصبَّمتعلقَّابلكالمَّعلىَّبيانَّمعىنَّ

َّ)ما(َّوإعراهبا.
4ََََّّّّوفيهَّوجوهَّثالثةَّحُيملَّعليهاَّتوجيهَّالقراءة:

ََّّ:َّأنَّتكونَّ)ما(َّامساَّموصوالَّر عىنَّالذي.لالوجه األوَّ 
َّ:َّأنَّتكونَّ)ما(َّنكرةَّموصوفة.الوجه الثاين

َّويفَّالفعلَّ)حفظ(َّضمريَّيعودَّعلىَّ)ما(َّيفَّكالَّالوجهنيَّتقديره:َّر اَّحفظَّمنَّالربَّوالطاعة.َّ
هللاَّأوَّدينََّّظَّحقوالَّبُد َّمنَّحذفَّمضافَّقبلَّلفظَّاجلاللةَّوإقامةَّاملضافَّإليهَّمقامهَّوتقديره:َّر اَّحف

َّهللاَّأوَّشريعةَّهللاَّأوَّعهودَّهللاَّأوَّماَّيفَّمعناه،َّألن َّالذاتَّاملقدسةَّالَّحيفظهاَّأحٌد.َّ
َّالرملَّسعة،ََّّ:هـ(392)تقال ابن جين  "وحذفَّاملضافَّيفَّالقرآنَّوالشعرَّوفصيحَّالكالمَّيفَّعدد

5ََّّوأستغفرَّهللا".
َّوبتقديرَّذلكَّاملضافَّيرتفعَّاإلشكالَّالذيَّمنَّجهةَّاملعىن.

أنَّتكونَّ)ما(َّمصدريةَّوالتقدير:َّر اَّحفظَّأمرَّهللا،َّأي:َّر اَّحفظن َّهللاَّيفَّامتثالَّأوامره،ََّّالوجه الثالث:
وُحذفتَّالنونَّوهوَّضمريَّعائدَّعلىَّ)الصاحلات(،َّوهذاَّهوَّالوجهَّالذيَّمنَّأجلهَّقالَّابنَّجريرَّعنَّهذهَّ

َّجيوزَّإال َّيفَّالشعر.َّالقراءةَّماَّقال،َّوذلكَّأن َّحذفَّالضمريَّيفَّمثلَّهذاَّقبيحَّيفَّالعربيةَّال
حنيَُّسئلَّعنَّقراءةَّأيبَّجعفرَّاملدينََّّهـ(542)توهبذاَّالوجهَّأجابَّصاحبَّاألمايلَّهبةَّهللاَّبنَّالشجريَّ

َّچ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  َّقال:َّ ٣٤النساء: َّحيث َّاجلاللة َّلفظ بنصب
                                                           

 .695َّص6جامعَّالبيانَّعنَّأتويلَّآيَّالقرآن،َّأليبَّجعفرَّالطربي:َّج1َّ
 .188ص1احملتسبَّيفَّتبنيَّوجوهَّشواذَّالقراءاتَّواإليضاحَّعنهاَّالبنَّجن:َّج2َّ
249ََّّص2النشرَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّالبنَّاجلزري:َّج3ََّّ
 ََّّ.671ص3الدرَّاملصونَّللسمنيَّاحلليب:َّج4َّ
 .188ص1احملتسبَّالبنَّجن:َّج5ََّّ
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َّانتصابهَّبوقوعَّالفعلَّعليه،َّبتقديرَّحذفَّمضافَّأيَّر اَّحفظَّأمرَّهللا،َّكم"... َّاءَّيفَّآيةَّأخرىاَّجفأجبتَّأبن 
،َّأيَّفأاتهمَّأمرَّهللا،َّومعىنَّ)ما(َّيفَّهذهَّالقراءةَّمعىنَّالذي،َّوالضمري٢َّاحلشر:َّچ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ 

َّايفَّحفظَّعائدَّعلىَّ)ما(َّوالتقدير:َّحافظاتَّللغيبَّأيَّلغيبَّأزواجهن َّابلصالحَّالذيَّحفظَّأمرَّهللا،َّوأم َّ
َّ)ما(َّيفَّقرا َّءتهَّمصدرية،َّومفعولَّ)حفظ(َّحمذوفَّأيَّحافظاتَّلغيبمنَّقرأَّابلرفعَّيفَّلفظَّاجلاللةَّفإن 

1َّأزواجهن َّر اَّحفظهن َّهللاَّيفَّمهورهن َّوإلزامَّأزواجهن َّابإلنفاقَّعليهن ".
َّاعرتاضَّابنَّجريرَّ مبنٌَّّعلىَّعدمَّجوازَّحذفَّالفاعلَّمعَّاملصادرَّوهذهَّالقاعدةَّ-رمحهَّهللاَّ-وعليهَّفإن 

ني،َّاعرتاضهَّغريَّمؤثرَّألن َّالقراءةَّحممولةَّعلىَّوجهنيَّآخرينَّصحيحمنقوضةَّبصريحَّقراءةَّأيبَّجعفر،َّمثَّإن َّ
اَّيكونَّاالعرتاضَّمؤثراَّإذاَّلَّيكنَّللشيءَّإال َّوجهَّواحد،َّهوَّذاكَّالوجهَّالذيَّاعرُتَِّّ َّضَّعليه.وإمن 

حلَّهذاَّاإلشكالَّفقال:َّ"َّواألحسنَّيفَّهذاَّأال َّيقال:َّأن هَّحذفََّّهـ(745)ت وأرادَّأبوَّحيانَّاألندلسي
بلَّيقال:َّإن هَّعادَّالضمريَّعليهن َّمفردا،َّكأن هَّلوحظَّاجلنسَّوكأن َّالصاحلاتَّيفَّمعىنَّمنَّصلح،َّمثَّالضمري،َّ

َّيفَّهذاَّالقولَّتكلفاَّفقال:َّ"والَّحاجةَّإىلَّهذاَّالقولَّبلَّينزهَّالقرآنَّعنه". وخالصةَّالقواعدَّاليت2ََّّرأىَّأن 
َّيبىنَّعليهاَّتوجيهَّقراءةَّأيبَّجعفرَّاملدينَّماَّيلي:َّ

َّفَّلقرينةَّتدلَّعليه،َّويقامَّاملضافَّإليهَّمقامه،َّفيعربَّإبعرابه.َّجوازَّحذفَّاملضا

3َّقالَّابنَّمالكَّيفَّاخلالصة:

َّإَذاََّماَُّحذَِّف. ْعرَابِّ َّاإلِّ ََّخَلَفا...َعْنُهَّيفِّ ََّوَماَّيَليَّال ُمَضاَفَََّيْيتِّ

َّجوازَّحذفَّالفاعلَّمعَّاملصادرَّإذاَّكانَّللفعلَّصاحبَّمعروف.

َّنكرةَّاملقصودة،َّويتعنيَّتقديرهَّإذاَّأوجبهَّاملعىن.جوازَّحذفَّالعائدَّعلىَّاالسمَّاملوصولَّوال

ن َّيفَّمعىنَّاجلنس. ََّّالَّيشرتطَّمطابقةَّالضمريَّملاَّيعودَّعليه،َّلذاَّجازَّعودَّالضمريَّمفرداَّعلىَّمجعَّاإلانثَّألهن 

َّوإعرااب،َّ ومنَّأرادَّاالستفادةَّأكثرَّفعليهَّبكتاب:َّتوجيهَّمشكلَّالقراءاتَّالعشريةَّالفرشية،َّلغةَّوتفسريا
 بدَّالعزيزَّاحلريب،َّفهوَّكتابَّمفيدَّجداَّيفَّاببه.للدكتور:َّع

                                                           
 .520َّ،521َّص2األمايلَّهلبةَّهللاَّبنَّالشجري:َّج1َّ
 .250َّص3البحرَّاحمليطَّأليبَّحيانَّاألندلسي:َّج2َّ
 [.413]اببَّاإلضافة،َّعَّاأللفيةَّيفَّالنحوَّالبنَّمالك:3َّ
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 والرّد القرآنية القراءات حول المستشرقين شبهات المفردة الخامسة:
 .عليها

 والرّد القرآنية القراءات حول المستشرقين شبهات :الدرس الحادي عشر
 .عليها

 أوال: مهاد نظري وفيه: 
تراثَّوََّّ،درسَّفيهَّلغاتَّالشرق"علمَّيََُّّ:فهوَّاصطالحا  :َّمأخوذَّمنَّجهةَّالشرق،َّوأماَّاالستشراق لغة

1َّوحضارهتمَّواترخيهم،َّوكلَّماَّيتعلقَّهبم".َّ،وأداينَّشعوهبا
عنَّبواعثَّاعتنائهمََّّ-واليتَّجيمعهاَّالباعثَّالدين-َّ،الَّخترجَّبواعثَّاهتمامَّاملستشرقنيَّابلقراءاتَّالقرآنية

َّ،ذلكَّمنَّآاثروماَّيتعلقَّبَّ،عنايتهمَّجبمعَّقراءاتهَّوتدوينهاَّ،بدراسةَّالقرآنَّالكرمي،َّوأولَّغارةَّينطلقونَّمنها
َّويظهرَّذلكَّيفَّماَّيلي:

 .التشكيكَّيفَّصحةَّالقرآنَّوالطعنَّفيه 
 َّالتشكيكَّيفَّصحةَّرسالةَّالنيب.َََّّّ 
 َّ َّومنَّمَثَّدعوةَّاملسلمنيَّللدخولَّفيهما.مصدرَّاإلسالمَّاألولَّااليهوديةَّوالنصرانيةَّمهَّادعاءَّأن، 
  لىَّبعضَّالنصارىثنَّعمثلَّاستخدامَّالنصوصَّاليتَّتََُّّ،اَّخيدمَّحركةَّالتنصريتوظيفَّالقرآنَّالكرميَّر،َّ

 أوَّعلىَّمرميَّوعيسىَّعليهماَّالسالم.َّ
؛َّهوَّماَّجعلَّوالتشكيكَّيفَّأنهَّوحيَّ،نسفَّالقرآنَّمنَّأساسهَّوإشاعةَّالشكَّيفَّتوثيقهَّوقيمتهَّوأمهيتهف

لَّإبطالَّاملعجزةَّوالرسمَّالعثماين،َّفهمَّيفَّسبيلقراءاتَّاباملستشرقنيَّيهتمونَّابلقرآنَّوعلومه،َّوخاصةَّماَّتعلقَّ
 للطعنَّيفَّالقرآن،َّوبيانَّذلك:َّطعنواَّيفَّالقراءاتَّليخلصواَّ؛نيةالقرآ

 َّ إهنمَّفإذاَّاستطاعواَّأنَّينفذواَّإىلَّالطعنَّيفَّالقراءات،َّفَّ؛صلةَّالقراءاتَّوالرسمَّابلقرآنَّأوثقَّصلةَّأن
 .هانَّبويزعزعونَّالثقةَّواإلميَّةَّالقرآن،فونَّقيمضعَِّّسيَُّ

َّ

                                                           
 .30صَّ:االستشراقَّوالتاريخَّاإلسالمي1َّ
َّ
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 اَّمنَّعندَّهللا،َّوإمناَّهيَّاجتهادَّمنَّالنيبَّالقراءاتَّليستَّوحيًََّّّيانَّأن َّب،ََّّأوَّمنَّالصحابةَّأوَّمن
 سية.دوأنهَّدخلهَّالتحريفَّفالَّإعجازَّوالَّقََُّّ،اَّمنَّهللاجاءَّبعدهمَّمنَّالقراء،َّفكذلكَّالقرآنَّليسَّوحيًَّّ

 َّوشاذها.إظهارَّالتناقضَّيفَّآايتَّالقرآنَّالكرميَّمنَّخاللَّالقراءاتَّالقرآنيةَّمتواترها 
  أعمال املستشرقني املتعلقة ابلقراءات القرآنية:اثنيا: 

وبثواَّفيهاَّكثرياََّّ،موسوعاتحىتَّعامةَّأوَّوَّاعتىنَّكثريَّمنَّاملستشرقنيَّابلقراءاتَّالقرآنيةَّيفَّمؤلفاتَّخاصةَّ
ا،َّوفيماَّيليَّبعضَّتقريرَّتلكَّالشبهَّواالستداللَّهلَّهمعنَّبعضَّينقلونَّأن ََّّوالصفةَّاملشرتكةَّبينهامنَّشبهاهتم؛َّ

َّأولئكَّالذينَّكتبواَّيفَّهذهَّالقضية:
َّلهَّعدةَّكتبَّوأحباثَّمنها:َََّّّاملستشرق برجسرتاسر األملاين
َّمعجمَّقراءَّالقرآنَّوترامجهم.ََّّ

َّاتريخَّقراءاتَّالقرآن.
َّحتقيقَّالقراءاتَّالشاذةَّيفَّكتابَّاحملتسبَّالبنَّجن.

َّخالويهَّابالشرتاكَّمعَّأتوَّيرتزل.َّخمتصرَّالشواذَّالبنََّّ
َّتتمةَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكهَّاألملاين.

َّقراءةَّاحلسنَّالبصري.َّ
َّكتابَّالالماتَّالبنَّفارس.َّ

َّمشروعَّمجعَّخمطوطاتَّعلومَّالقرآنَّغريَّأنهَّتويفَّقبلَّإمتامه.
َّعدةَّكتبَّمنها:َّحقق:َّاملستشرق أوتو يرتزل

َّكتابَّغايةَّالنهايةَّالبنَّاجلزري.َََّّّ
َّللداين.َّاملقنعالتيسريَّوََّّكتااب

َّكتابَّاحملتسبَّالبنَّجن.َََّّّ
َّمعاينَّالقرآنَّللفراء.َّ

َّاإليضاحَّيفَّالوقفَّواالبتداءَّالبنَّاألنباري.َّ
َّتعليلَّالقراءاتَّالسبعَّللشريازي.

َّصنفَّكتاابَّعنَّمراجعَّالقرآنَّوعلومه.
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َّمَّابلتعاون.فضائلَّالقرآنَّوآدابهَّأليبَّعبيدَّالقاسمَّبنَّسال َّ
َّي.َّكتابَّاملشتبهَّيفَّالقرآنَّللكسائ

َّ:َّاملستشرق ثيودور نولدكه
نَّجاءَّبعدهَّ،َّحىتَّأصبحَّمرجعاَّملاَّمنَّالشبهَّحولَّالقرآنَّوالقراءاتبثَّفيهَّكثريََّّ:لهَّكتابَّاتريخَّالقرآن

َّمنَّاملستشرقني،َّبلَّولألسفَّحىتَّبعضَّاحلداثيني.
َّ:املستشرق جولد تسيهر

علقَّابلقراءات،َّتَّخاصةَّفيماَّ،يفَّكتابهَّمذاهبَّالتفسريَّاإلسالمي؛َّوهوَّكتابَّبثَّفيهَّكثرياَّمنَّالشبهَّ
َّن.القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحديَّاملاتع:َّالشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّيفَّكتابهَّوانربىَّله

 رآنية:وشبهاهتم حول القراءات الق ،على املستشرقني أهم املصادر والدراسات اليت اعتنت ابلردّ  
حثََّّراءاتَّوتوجيهها،َّوكذاَّبعضَّمباوهيَّكتبَّكثريةَّمنهاَّالكتبَّاليتَّتكلمتَّعنَّأتصيلَّعلمَّالق

علىََّّد َِّّكنَّاعتبارهاَّمصادرَّعامةَّيفَّالرَّميَّإذَّ،َّعلىَّتلكَّالشبهاتَّففيهاَّكثريَّمنَّالرد ََِّّّ،كتبَّعلومَّالقرآن
َّمنها:َّوَّاملستشرقني،َّ

نقطَّوَّسمَّرََّّومهاَّكتاابنَّيفَّاملقنعَّيفَّرسمَّمصاحفَّاألمصار،َّواحملكمَّيفَّنقطَّاملصاحف،َّ:كتاابَّالداين
َّإجابةَّعنَّبعضَّالشبهات.فيهماَّ،َّوَّاملصاحف

البنَّاألنباريَّحممدَّبنَّبشار؛َّوهوَّكتابَّمفقودَّلكنَّ َّعلىَّمنَّخالفَّمصحفَّعثمانَّكتابَّالرد َِّّ
َّالَّسيماَّتفسريَّالقرطيبَّيفَّمقدمته.َّ،قلتَّكثريَّمنَّمادتهَّيفَّكتبَّعلومَّالقرآنَّوالتفسرينَُّ

َّكتابَّاإلابنةَّملكيَّالقيسيَّاألندلسي.
َّكتابَّمنجدَّاملقرئنيَّالبنَّاجلزري.

؛َّوكتابَّوكتابَّاإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآنَّ،منَّكتبَّعلومَّالقرآنَّكتابَّالربهانَّيفَّعلومَّالقرآنَّللزركشيوَّ
َّمناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآنَّللزرقاين.

 : جند املتعلقة ابلقراءات املعاصرة ومن الكتب
َّعلومَّالقراءاتَّللسيدَّرزقَّالطويل.مدخلَّيفََّّ

َّيفَّعلومَّالقراءاتَّلعبدَّاهلاديَّالفضلي.
َّصفحاتَّيفَّعلومَّالقراءاتَّلعبدَّالقيومَّالسندي.
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َّفلحَّالقضاةَّومنَّمعه.ملمقدماتَّيفَّعلومَّالقراءاتَّ
 :صداَّجندقَّنفتَّألجلَّهذاَّالغرضصََُّّوهيَّكتبومن الكتب املتخصصة يف الرد على املستشرقني: 

َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدينَّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضي.
َّاملستشرقنيَّلعبدَّالفتاحَّشليب.رسمَّاملصحفَّوأوهامَّ

الكَّحسنيَّد؛َّأتليفَّد.َّمنولدكهَّعرضَّونقلالقراءاتَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّ
َّ،َّوهوَّكتابَّجيدَّيفَّاببه.شعبانَّحسن

َّاحلمدَّهللَّعلىَّمواقعَّاألنرتنت.وَّوهيَّ،َّأكثرَّيفَّهذاَّالبابَّواملقاالتَّ،وغريَّذلكَّمنَّالكتب
 .املستشرقني من القراءات القرآنيةالذي يرتكز عليه موقف  املنهج العاماثلثا: 

َّ:جنملهاَّيفوجدانهاَّتنطلقَّمنَّمرتكزاتَّعدةََّّإذاَّماَّتتبعناَّهذهَّالشبه
 َّدقَّالنيبَّيصعدمَّتعدمَّاإلميانَّابلوحيَّوَّ.فيماَّجاءَّبهَّمنَّربه 
 .عدمَّاالعرتافَّأبمانةَّنقلةَّالقرآنَّمنَّلدنَّالصحابةَّإىلَّاألئمةَّالقراء 
 َّمنَّاآلاثرَّواألحاديثَّاملتعلقةَّابلقرآنَّالكرميَّوقراءاتهَّومجعهَّوحفظهَّوتدوينه.سوءَّفهمَّكثري 
 .اخللطَّبنيَّالقراءاتَّاملتواترةَّوالقراءاتَّالشاذةَّفيسوقوهناَّكلهاَّمساقاَّواحدا 
 واستعماهلاَّإلاثرةَّالشبهاتَّحولَّالقراءاتَّالقرآنية.َّ،االعتمادَّعلىَّاآلاثرَّالضعيفةَّواملوضوعة 
 َّالنقل َّيف َّوالسننَّ؛اخللط َّالصحيحةَّكالصحيحني َّاملصادر َّبني َّاليتَّوبنيَّ،فيسو ون َّفيهََّّاملصادر اختلط

 أوَّالكتبَّاليتَّاهتمتَّابلنقلَّواجلمعَّدونَّالنظرَّإىلَّصحةَّاخلرب.َّ،الصحيحَّابلضعيفَّككتبَّالتاريخَّواألدب
 َِّّ َّيفَّالعزو َّالدقة َّففيَّكثريَّمنَّاألحيانَّيسوقونَّكََّّوالنقلَّعدم َّمثَّمعدمَّذكرَّاألاثرَّأبلفاظها؛ عناها
 إماَّبقصدَّكماَّفعلَّاملستشرقَّجولدَّتسيهرَّوغريه،َّوإماَّجبهل.َّ؛يغريوهنا

 .تفصيل بعض الشبه املتعلقة ابلقراءات عند املستشرقنيرابعا: 

نَّس َِّّأنهَّأرادَّأنَّحيََُّإماَّوذلكََّّ،القراءاتَّإمناَّهيَّانشئةَّمنَّالنيبََّّن َّإقوهلمََّّمفادهاوََّّالشبهة األوىل:
هاأنهَّعجزَّعنَّحفظهاََّّوإماكلَّمرةَّحنوَّاألحسن؛َََّّّهاَّيفغري َِّّقراءتهَّفكانَّيَُّ 1َّ.فغري 

 على هذه الشبهة مبا يلي: والردُّ 

                                                           
َّ.408:َّصنولدكهَّللمستشرقَّاألملاينَّتَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآناالقراء1َّ
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 إن َّهذاَّالقرآنَّوحيَّمنَّهللاَّتعاىل؛َّومعجزةَّمنهَّلنبيه،ََّّثبتَّصدقهَّحنيَّحتدىَّبهَّالعربَّأوقد
َّبسورةَّمنه َّعنَّمعارضتهَّمنذَّنزولهَّإىلَّيومَّالناسَّهذاَّ،ومجيعَّالعاملنيَّعلىَّأنََّيتوا والَّيزالََّّ،فعجزوا

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چقالَّتعاىل:َّالتحديَّقائماَّ

 ٨٨اإلسراء:َّ چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ    

 َّوأماَّأن َّالنيبَََُّّّطلبونَّهَّالقرآنَّنفسه؛َّحيثَّكانَّاملشركونَّيلَّفيهَّمنَّتلقاءَّنفسهَّفهذاَّيردَُّّعد َِّّكانَّي

ٱ  ٻ  ٻ  چَّ قالَّتعاىلَّ،أبنهَّالَّيستطيعَّإالَّإبذنَّهللاَّلحونَّعليهَّيفَّأشياءَّليتابعوهَّويصدقوهَّفيخربهمويَُّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ

 ١٥يونس:َّ چڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤڤ  ڤ

 ََّّالتغيريَّالذيَّيزعمهَّهؤالءَّاملستشرقونَّلكانَّأعداؤه بذلكََّّاملشركونَّأولَّمنَّاهتمهمثَّلوَّفعلَّهذا
َّ؛يءَّمنَّذلكوجدَّشعداوةَّوحرصاَّعلىَّحماربتهَّومناقضةَّدعوته،َّومعَّهذاَّلَّيََُّّوطعنَّفيه؛َّفإهنمَّكانواَّأشد َّ

 علىَّبطالنَّهذهَّالشبهةَّاملتهافتة.َّفدل َّ
 َّمثَّلوَّكانتَّهذهَّالقراءاتَّانشئةَّمنهَّالقرآنَّكالماَّبشرايَّوانتفىَّإعجازه،َّوأتىَّاملشركونََّّلكان

 حينئذَّر ثلهَّوهيهات!!!َّ
 َّالنيبََّّأن َّوأماَّشبهةَََُّّّيَّعلىَّغطنزلَّإليهََّّفيخرتعَّيفَّكلَّمرةَّقراءةَّجديدةَّحىتَّيَُّكانَّينسىَّماَّأ

 :َّالقرآنَّالكرميَّيفَّعدةَّمواضعَّمنَّهَّالقرآنَّالكرميَّنفسهفهذاَّيردََُّّّنسيانه؛َّ

ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

١١٤َّطه:َّ چٿ 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  ٹ ٹ چ 

١٩ََّّ-١٦َّالقيامة:َّ چحت   
َّقَ ْولِّهِّ:َّ ََّعب اٍسَّيفِّ َّاْبنِّ َكاَنَََّّّ"[َّ،َّقَاَل:16َّ]القيامة:ََّّ(هَِّّبََِّّّاَلَّحُتَر ِّْكَّبِّهَِّّلَِّساَنَكَّلِّتَ ْعَجلََّ)ويفَّالصحيحنيََّعنِّ

ََّعَلْيهِّ،َّوَكَََّّرُسوُلَّاَّلل َِّّ ،َّوََكاَنَّممِّ اَّحُيَر ُِّكَّبِّهَِّّلَِّسانَُهََّوَشَفتَ ْيهَِّّفَ َيْشَتدُّ لَوْحيِّ رْبِّيُلَّابِّ ْنُه،ََّفأَنْ زََّإَِّذاَّنَ َزَلَّجِّ َلَّاَنَّيُ ْعَرُفَّمِّ
َّ َّيفِّ َّالقَِّياَمةََِّّّاَّلل َُّاآليََةَّال يتِّ ُمَّبِّيَ ْومِّ َناَّمَجَْعُهََّوقُ ْرآنَهَُّاَلَّحُتَر ِّْكَّبِّهَِّّلَِّساَنَكَّلِّتَ ْعَجَلَّبِّهِّ،َّإِّن َّ):َّالَّأُْقسِّ َّ[17]القيامة:ََّّ(ََّعَلي ْ
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ََّصْدرَِّك،َّ َناََّأْنَّجَنَْمَعُهَّيفِّ َّإِّن َّمُث َّ):َّفَإَِّذاَّأَنْ زَْلَناُهَّفَاْسَتمِّْع،َّ[17َّلقيامة:َّ]اَّ(َوقُ ْرآنَُهَّفَإَِّذاَّقَ رَْأاَنُهَّفَات بِّْعَّقُ ْرآنَهَُّ)قَاَل:ََّعَلي ْ
َناَّبَ َيانَهََُّعلََّ رْبِّيُلََّأْطَرَق،َّفَإَِّذاََّذَهَبَّق َََّّ[19]القيامة:ََّّ(ي ْ َناََّأْنَّنُ بَ ي َِّنُهَّبِّلَِّسانَِّك،َّقَاَل:ََّفَكاَنَّإَِّذاََّأاَتُهَّجِّ رَأَُهََّكَماََّعَلي ْ

َّ ََّوَجل ََّوَعَدُهَّاَّلل   1."ََّعز 
َأْي:َّاَيََّّ(َسنُ ْقرُِّئكَّ)وقولهَّتعاىلَّ،...نزلَّإليهكانَّحيفظَّماَّأَََُّّّالنيبََّّأن َّبنيَّ"فهذاَّيََُّّقالَّابنَّكثريَّرمحهَّهللا:

َن ُهََّسيُ ْقرِّئُُهَّقِّرَاَءًةَّاَلَّي َََّّ(َفالَّتَ ْنَسى)حُمَم ُدَّ ْنُهََّلُه،َّأبِّ ََّوَجل ،ََّوَوْعٌدَّمِّ إِّالََّماََّشاَءَّ)ْنَساَها،ََّوَهَذاَّإِّْخَباٌرَّمَِّنَّاَّلل ِّ،ََّعز 
ََّماََّشاَءَّاَّلل َُّاَلَّيَ ْنَسىَّشَََّّوقَاَلَّقَ َتاَدُة:ََّكاَنََّرُسوُلَّاَّلل ََِّّّ،َجرِّيرٍَََّّهَذاَّاْختَِّياُرَّاْبنَِّّوَََّّ(اَّلل َُّ ًئاَّإِّال  اْلُمرَاُدَََّّوقِّيَل:َّ،ي ْ

،ََّأْي:َّاَلَّتَ ْنسََّّ(َفالَّتَ ْنَسى)بَِّقْولِّهِّ:َّ ْستِّثْ َناءََِّّعَلىََّهَذاَّماَّيقعَّمنَّالن ْسخِّ َّىََّماَّنُ ْقرُِّئَكَّإَِّّطََلٌب،ََّوَجَعُلواََّمْعىَنَّاالِّ ال 
ََّرف َْعُه؛ََّفاَلََّعَلْيَكََّأْنََّترْتَُكُه" 2َّ.َماََّشاَءَّاَّلل 

َّتعاىلَّكماَّنزلةَّمنَّعندَّهللاراجعَّإىلَّأهناَّمََُّّ؛وإمناَّالسببَّيفَّاختالفَّهذهَّالقراءاتَّتهَّالشبهَّابطلة،فها
القرآنَّعلىََّّأنزل)علىَّذلكَّإمجاعَّاملسلمني؛َّوالنصوصَّالكثريةَّمنَّالقرآنَّوالسنةَّومنهاَّاحلديثَّاملتواترََّّيدلَُّّ

َّ.(سبعةَّأحرف
سلمَّهناَّتَُّألَّشبهة؛أخطرََّّوهذهالقراءاتَّنشأتَّمنَّجوازَّالقراءةَّابملعىن،ََّّأن َّومفادهاَّالشبهة الثانية: 

َّالنصَّالقرآينَّإىلَّهوىَّكلَّشخص.
حيثَّيزعمَّأصحاب3ََّّتسيهرَّوبالشريَّوغريهم؛شرقَّاألملاينَّنولدكهَّوتبعهَّجولدَّوهذهَّالشبهةَّقاهلاَّاملست

جيوزَّاستبدالَّلفظَّمكانَّآخرَّيفَّالقرآنَّالكرميَّإذاَّكانَّيؤديَّاملعىنَّنفسه،َّوقدَّاستدلواَّهذهَّالشبهةَّأنهَّ
َّجبملةَّمنَّاآلاثرَّمنها:

َّعليه،َّفقال:َّلقدَّقرأُتَّعلىَّرسولَّهللاََّّرجالَّقرأَّعندَّعمرَّبنَّاخلطابََّّأن َّماَّرواهَّالطربيَّ - َّفغري 
،َّفقال:َّايَّرسولَّهللا،َّألَّتقرئنَّآيةَّكذاَّوكذا؟َّقال:َّبلى!َّقال:َّقال:َّفاختصماَّعندَّالنيبََّّ،َّعلي َّغري َِّّفلمَّيَُّ

اَّقاهل-ْدَّشيطااًنَّوجهه،َّقال:َّفضرَبَّصدرهَّوقال:َّابعذلكَّيفََّّفوقعَّيفَّصدرَّعمَرَّشيء،َّفعرفَّالنيبَّ
4َّالقرآنَّكل هَّصواب،َّماَّلَّجتعْلَّرمحًةَّعذااًبَّأوَّعذاابَّرمحًة.َّمثَّقال:َّايَّعمُر،َّإن ََّّ-ثالاثَّ

                                                           
َّ.163ص6جَّ:صحيحَّالبخاري1َّ
َّ.379ص8:َّجتفسريَّابنَّكثري2َّ
 .128القراءاتَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكه:َّص3َّ
َّ.25ص1جَّللطربي:َّجامعَّالبيان4ََّّ
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،َّقرأها٦َّاملزمل:َّ چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ َّقرأَّهذهَّاآليةََّّربيَّأن َّأنساَّماَّرواهَّالطَّ -

َوُمَّوأْصَوُبَّوأَهيأَّواحٌد.َّ(وأق َْومَُّ)قالَّلهَّبعضَّالقوم:َّايَّأابَّمَحزة،َّإمناَّهيَّف)وأصوب(،َّ 1ََّّفقال:َّأق ْ
 2 واجلواب على هذه الشبهة كما يلي:

 َّ َّهذهَّاآلاثرَّاملتمسكَّهباَّضعيفةَّاألسانيدَّالَّتقومَّهباَّحجة.َّإن
 َّبيانَّأهناَّمنزلةَّمنَّهللاََّّن َّإ هذهَّاآلاثرَّمنتزعةَّمنَّسياقهاَّفهيَّيفَّسياقَّاألحرفَّالسبعةَّاليتَّفيها

َّلقيَّعنَّالنيبَّوتََُّّ،أوَّابلتوسعةَّيفَّختمَّاآلايتَّإمناَّهوَّر اَّنزلَّ،تعاىل؛َّفاملقصودَّإببدالَّكلمةَّبكلمةَّمرادفة
َّ،بعةرهَّالرواايتَّاملتواترةَّيفَّحديثَّاألحرفَّالسفس َِّّألحرفَّالَّر جردَّالتشهيَّوالرأيَّاحملض؛َّوهذاَّماَّتَُّمنَّا
ََّّعنَّصحيحنيالففيَّ زَاٍم،َّيَ ْقرَأَُّسوَرَةَّالُفرََُّّْعَمَرَّْبَنَّاخَلط ابِّ َّْبنَِّّحِّ ََّعْنُه،َّيَ ُقوُل:َّمسِّْعُتَّهَِّشاَمَّْبَنََّحكِّيمِّ قَانِّ

ََّماَّأَق َْرُؤَها َّاْنَصَرَف،أَق ْرَأَنِّيَهاَّ،َّوََكاَنََّرُسوُلَّاَّلل ََِّّعَلىََّغرْيِّ تُُهََّّ،َّوَكِّْدُتََّأْنَّأَْعَجَلََّعَلْيهِّ،َّمُث َّأَْمَهْلُتُهََّحىت  مُث َّلَب  ب ْ
ْئُتَّبِّهََِّّرُسوَلَّاَّلل َِّّ َّمسِّْعُتََّهَذاَّيَ ْقرَأََّعَلىََّغرْيََِّّماَّأَق ْرَْأتَنِّيَها،َّف ََّبِّرَِّدائِّهِّ،ََّفجِّ ْلُه،َّمُث َّقَاَلَّقََّ،َّفَ ُقْلُت:َّإِّين ِّ :َّأَْرسِّ اَلَّيلِّ

:َّاق ْرَْأ،َّفَ َقرَْأُت،َّفَ َقاَل:ََّهَكَذاَّأُْنزَِّلتَََّّلُه:َّاق ْرَْأ،َّفَ َقرَأَ،َّقَاَل: َعةََِّّّزَِّلتََّهَكَذاَّأُنَّْ،َّمُث َّقَاَلَّيلِّ َّالُقْرآَنَّأُْنزَِّلََّعَلىََّسب ْ إِّن 
ْنُهََّماَّتَ َيس َر"  3.َأْحُرٍف،َّفَاق َْرُءواَّمِّ

َّا َّإىلَّداللة َّالتلقيفانظر َّعلى َّالرواية َّأقرأنيها (أللفاظَّيفَّهذه َّابنََّّ،(أنزلت، َّعمر وانظرَّكيفَّأنكر
شامَّولقالَّلهَّهفلوَّكانتَّالروايةَّابملعىنَّجائزةَّملاَّأنكرَّعليهَّهذاَّاإلنكار؛َّوملاَّاستسلمََّّ،اخلطابَّعلىَّهشام

 وكلَّهذاَّلَّيقع.َّ،إن َّهذاَّأمرَّجائز
 َّ َّفهيَّيفَّذاهتاَّدليلَّعلىَّأهناَّمتلقاةَّمنهَّ-إسنادهارغمَّضعفََّّ–وهاَّعنَّعمرَّالروايةَّاليتَّأوردََُّّإنَّ

َّفليستَّقراءتهَّإالَّنقالَّمماَّمسعهَّمنه.َّ(،آيةَّكذاَّوكذاَّتقرئينألَّ)إذَّقالَّلهَّ
َّْبنََِّّكْعٍب،ََّقاَل:َّقَ رَْأُتَّآيًَة،ََّوقَ رَأَّاْبُنََّّومنَّشبههم أيضاَّماَّرواهَّاإلمامَّأمحدَّوغريهَّإبسنادَّصحيحََّعْنَُّأيَب ِّ

اَلف ََّ َّآيََةََّكَذاَّوََكَذا؟َّقَاَل:َّبَ َلىََّها،ََّفأَتَ ْيُتَّالن يبِّ ََّمْسُعوٍدَّخِّ ُنََّمْسُعوٍد:َّأَلََّْتُ ْقرِّْئنِّيَهاََّّفَ َقاَلَّابََّّْ،فَ ُقْلُت:َّأَلََّْتُ ْقرِّْئنِّ
ٌنَّجُمْمِّلٌََّكَذاَّوََكَذا؟َّفَ َقاَل:َّبَ َلى َّاَيَّأَُّاَل:َُّه:ََّفَضَرَبََّصْدرِّي،َّفَ قََّقَاَل:َّفَ ُقْلُتَّلَََّّ،،َّكِّاَلُكَماَّحُمْسِّ يَبَُّّْبَنََّكْعٍب،َّإِّين ِّ

َّاْلَمَلُكَّال ذِّيََّمعِّي ََّثاَلثٍَة؟َّفَ َقاَل َعَلىََّثاَلثٍَة،ََّّ:أُْقرِّْئُتَّاْلُقْرآَن،َّفَ ُقْلُت:ََّعَلىََّحْرَفنْيِّ،َّفَ َقاَل:ََّعَلىََّحْرَفنْيِّ،ََّأْو
                                                           

َّ.373ص23جَّللطربي:َّجامعَّالبيان1َّ
َّ.427صَّ:تَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكهاالقراء2َّ
 .159ص9جَّ:صحيحَّالبخاري3َّ
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ََّشافَّ َهاَّإِّال  ن ْ َعَةََّأْحُرٍف،َّلَْيَسَّمِّ َّبَ َلَغََّسب ْ يًما،ََّأْوَّقُ ْلَت:ََّكاٍف،َّإِّْنَّق َََُّّّفَ ُقْلُت:ََّعَلىََّثاَلثٍَة،ََّحىت  ْلَت:ََّغُفورًاََّرحِّ
1َّ".أَْوَّآيََةََّرمْحٍَةَّبَِّعَذابََّّ،مسِّيًعاََّعلِّيًما،ََّأْوََّعلِّيًماَّمسِّيًعاَّفَاهللََّكَذلَِّك،ََّماَّلََّْخَتْتِّْمَّآيََةََّعَذاٍبَّبَِّرمْحَةٍَّ

َّهوَّيدلَُّّ َّلقولهَّيفَّاحلديثَّفقالوا يمََّّإِّنََّّ:علىَّالروايةَّابملعىنَّاستنادا ََّرحِّ َّقُ ْلَت:َّمسِّيًعاَّقُ ْلَت:ََّغُفورًا ا،َّأَْو
َََّّعلِّيًما،ََّأْوََّعلِّيًماَّمسِّيًعاَّفَاهللََّكَذلَِّك،ََّماَّلََّْخَتْتِّْمَّآيََةََّعَذاٍبَّبَِّرمْحٍَة،َّأَْوَّآيََةََّرمْحٍَةَّبَِّعَذاٍب.

 :فـــــعلى هذا واضح  والردُّ 
 َّ ليهَّعَّبلَّهوَّاقتطاعَّمنَّالنصَّومناقضَّملقتضىَّماَّيدلََُّّّ،هذاَّاالستداللَّخمالفَّلسياقَّاحلديثَّإن

،َّتقرئين)َّ:ولهلكَّجربيلَّعليهَّالسالمَّفالحظَّقإذَّفيهَّأهناَّمنزلةَّمنَّعندَّهللاَّتعاىلَّبواسطةَّاملَّ؛احلديثَّبنصه
َّ(.القرآنَّعلىَّحرفَّ...َّأقرئت،َّإينَّحمسنالقرآن،َّبلىَّكالكماََّّأقرئت،َّإينَّتقرئنيها
 َّ يًما،َّأَْوَّقُ ْلَت:َّمسِّيًعاََّعلِّيًما،ََّّإن ماَّتومهوهَّمنَّإجازةَّالروايةَّابملعىنَّمنَّخاللَّقوله:َّإِّْنَّقُ ْلَت:ََّغُفورًاََّرحِّ

ليسَّصحيحاَّإذَّاملقصودَّبهََّّ،ابَّ،ََّأْوَّآيََةََّرمْحٍَةَّبَِّعذََّأْوََّعلِّيًماَّمسِّيًعاَّفَاهلُلََّكَذلَِّك،ََّماَّلََّْخَتْتِّْمَّآيََةََّعَذاٍبَّبَِّرمْحَةٍَّ
مسيعََّّ:ولكلفَّمسموعهاَّمثل:َّقوأهناَّمعانَّمتفقَّمفهومهاَّوإنَّاختََُّّ،تمثيلَّللحروفَّاليتَّنزلَّعليهاَّالقرآنال

2َّفهيَّمتفقةَّاملعىنَّخمتلفةَّاملسموع.َّ،عليمَّأوَّعليمَّمسيع
َّاليتَّاستدلواَّهباَّعلىَّأنهَّابملعىن3َّومنَّهذهَّالرواايت َُّعت ََّّْ:ماَّجاءَّأيضا َّاَّلل َِّّْبنِّ ََّعْبدِّ َّْبنِّ َّاْبَنََّعْنََّعْونِّ َبَة،ََّأن 

َّ ََّرُجاًل َّأَقْ رََأ َّ چڤ  ڤ  ڦ          ڦ  ڦ    چ    َمْسُعوٍد، َّ)َطَعاُمَّ،٤٤ََّّ–٤٣َّالدخان: َّالر ُجُل: فَ َقاَل
(َّفَ َرد َدَهاََّعَلْيهِّ،َّفَ َلْمََّيْسَتقِّْمَّبِّهَِّّلَِّسانُهَُّ رِّ(َّ؟َّقَاَل:َّنَ َعمََّْأْنَّتَ ُقوََّّأََتْسَتطِّيعَُّ»فَ َقاَل:ََّّ،اْلَيتِّيمِّ َّ.فَافْ َعْل()قَاَل:ََّّ،َلَّ)َطَعاُمَّاْلَفاجِّ

 4: ه الشبهة أثري وعقليعلى هذ والردُّ 
 َّ ضعيفمنَّحيثَّالصناعةَّاحلديثيةَّإسنادَّهذاَّاألثرََّّإن. 
 َّ َّالقراءةَّهباَّإن َّللقراءةََّّ؛مقصدَّابنَّمسعودَّليسَّإجازة َّللمتعلمَّليأخذَّبيده ولكنَّمنَّاببَّتقريبها

،َّأَن ُهَّجَيُوُزَّإِّبََّّْيقولَّالقرطيبَّرمحهَّهللا:َّ،الصحيحة َّالز ْيغِّ َّمِّْنَّأَْهلِّ ََّهَذاَّلِّْلُجه الِّ َّمَِّنَّ"ََّواَلَُّحج َةَّيفِّ َداُلَّاحْلَْرفِّ

                                                           
 .85-84َّص35:َّجمسندَّأمحد1َّ
َّ.431:َّصتَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكهاالقراء2َّ
َّ.311صَّ:مفضائلَّالقرآنَّللقاسمَّبنَّسال 3ََّّ
َّ.437صَّ:تَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكهاالقراء4َّ
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ْنُهََّلهَُّ ،ََّوتَ ْوطَِّئًةَّمِّ َاََّكاَنَّمِّْنََّعْبدَِّّاَّلل َِّّتَ ْقرِّيًباَّلِّْلُمتَ َعل ِّمِّ ََّذلَِّكَّإِّمن  َن  َّبَِّغرْيِّهِّ،َّألِّ ،ََّواْستِّْعَماُلَّلََِّّّاْلُقْرآنِّ َّإِّىَلَّالص َوابِّ لرُُّجوعِّ
َّاَّلل َِّّ َكايَةََِّّرُسولِّ َّاَّلل ََِّّوحِّ ََّعَلىَّإِّنْ زَالِّ حْلَْرفِّ َّابِّ ََّوالت َكلُّمِّ  ."1َّاحلَْق ِّ

َّالدليلَّالعقلي القراءاتََّّدَّعندانَّمنجَِّّأنهَّلوَّكانتَّالقراءاتَّابملعىنَّلوََُّّ؛علىَّبطالنَّهذهَّالشبهةَّوأما
العقلََّّفدل ََّّ،القراءاتَّعددهاَّحمصورَّومعروفَّوقليلَّفإن ََّّ،وهذاَّخالفَّالواقعَّ،صىواملصاحفَّعددَّالَّحيَّ

َّوالواقعَّعلىَّبطالنَّهذهَّالشبهة.
َّأسانيدها؛َّوإماَّأهنمَّاقتطعوهاَّمنَّسياقهاَّالدالََّّوخالصةَّالقولَّإن َّ َّاآلاثرَّالَّتصح  شبهتهمَّهذهَّإماَّأن 

القراءاتَّمنزلةَّمنَّهللاَّتعاىل،َّأوَّأهنمَّفهموهاَّعلىَّغريَّمرادهاَّالصحيحَّالذيَّتشرحهَّالرواايتَّاملتعددةََّّأن ََّّعلى
َّلقضيةَّاألحرفَّالسبعة.

َّأخطاءَّيفَّفأدىَّإىلَّ،املصاحفَّالعثمانيةَّقدَّوقعَّفيهاَّأخطاءَّمنَّالكتابَّأن َّومفادهاَّالشبهة الثالثة: 
ماَّرويَّعنَّبعضَّالسلفَّمنَّالصحابةَّوالتابعنيَّيفَّتلحنيَّبعضَّالكلماتَّوختطئةَََّّّإىلالقراءة،َّوقدَّاستندواَّ

2ََّّمنَّهذهَّاآلاثر:وَّكتابَّاملصاحفَّالعثمانية،َّ
،َّفوجَدَّفيهاَّحروفًاَّمنَّالل ْحن،ََّّعثمانَّعنَّعكرمةَّالطائيَّقال:ََّلم اَّكتبتَّاملصاحفَُّعرَِّضْتَّعلىَّ -

ُوها؛َّفإن َّ َّ.أوَّقالَّستعرهُباَّأبلسنتهاَّ،هاالعربَّستُ َغري ََُِّّّفقال:َّالَّتُ َغري ِّ
]النساء:ََّّ(َواْلُمقِّيمِّنيَّ)َّ[69]املائدة:ََّّ(َوالص ابُِّئونَّ)َّقال:َّيفَّالقرآنَّأربعةَّأحرٍفَّحلنَّعنَّسعيدَّبنَّجبرٍي،َّ -

رَانَِّّ)وََّّ[10]املنافقون:ََّّ(مَِّنَّالص احلِِّّنيََّفَأص د َقََّوَأُكْنَّ)َّ[162 ََّلَساحِّ َّ[63]طه:ََّّ(إِّن ََّهَذانِّ
  على هذا كما يلي: والردُّ 
 َّ نهاَّيفَّفقدَّذكرهاَّابنَّقتيبةَّوأجابَّعَّ،هذهَّالشبهةَّليستَّحديثةَّبلَّتداوهلاَّامللحدونَّمنذَّقرونَّإن

داينَّيفَّاملقنعَّوالَّ،والباقالينَّيفَّاالنتصارَّ،وابنَّأيبَّداوودَّيفَّاملصاحفَّوأجابَّعنها،َّأتويلَّمشكلَّالقرآن
َّبطالهنا:ووجهََّّ،وغريهمَّكثريونَّ،واحملكم
 فيهماَّاضطراابَّوانقطاعا.َّأن َّوََّّ،ماَّجاءَّيفَّهاتنيَّالروايتنيَّضعيفَّاإلسنادَّأن ََّّ -

                                                           
 .149ص16جَّ:تفسريَّالقرطيب1َّ
َّ:االنتصارَّللقرآنَّللباقالين،120/122َّصَّ:املصاحفَّالبنَّأيبَّداود،24/25َّصَّالبنَّقتيبة:َّيف:َّأتويلَّمشكلَّالقرآنوالردَّعليهاَّانظرَّهذهَّاآلاثر2ََّّ

َّ:مناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآنَّ،185صَّللداين:َّاحملكمَّيفَّنقطَّاملصاحفَّ،119صَّللداين:َّاملقنعَّيفَّرسمَّمصاحفَّاألمصارَّ،532ص2ج
َّ.99صَّ:رسمَّاملصحفَّالعثماينَّوأوهامَّاملستشرقنيَّيفَّقراءاتَّالقرآنَّالكرمي،386َّص1ج
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رويةَّالقرآنَّاملَّهكماَّهوَّمعروفَّمنَّقصةَّمجعََّّ،دقتهَّوكمالَّضبطهَّوحتريهَََّّّاملعروفَّعنَّعثمانَّأن ََّّ -
 .َّنههاتهَّالرواايتَّمستحيلةَّعجيعلَّصدورَّأمثالََّّقصةالَّتلكَّفماَّثبتَّيفَّ،نيَّوغريمهايفَّالصحيح

َّ:أحدمهاَّ:نيوالَّيصحَّبهَّدليلَّمنَّجهتَّ،ةهذاَّاخلربَّعندانَّالَّيقومَّر ثلهَّحج َّ"َّقالَّاإلمامَّالداينَّرمحهَّهللا:
شيئاَّ ابنَّيعمرَّوعكرمةَّلَّيسمعاَّمنَّعثمانَّألن ََّّ؛نهَّمعَّختليطَّيفَّإسنادهَّواضطرابَّيفَّألفاظهَّمرسلأ

ملاَّفيهَّمنَّالطعنَّعليهَّمعَّحمل هَّمنَّالدينََّّظاهرَّألفاظهَّينفيَّورودهَّعنَّعثمانََّّوأيضاَّفإن ََّّ،والَّرأايه
سائرََّّنَّيتوىلَّهلمَّمجعَّاملصحفَّمعأَّكنممَّفغريََُّّ...وشد ةَّاجتهادهَّيفَّبذلَّالنصيحةََّّ،ومكانهَّمنَّاإلسالم

َّيتوىلَّ،ناَّوخطأمثَّيرتكَّهلمَّفيهَّمعَّذلكَّحلَّ؛لريتفعَّاالختالفَّيفَّالقرآنَّبينهمَّ...رَّالصحابةَّاألتقياءَّاألبرا
ذاَّماالَّجيوزَّلقائلَّه،َّةَّمنَّشاهدهدركَّمداهَّوالَّيبلغَّغايتهَّوالَّغاينهَّالَّيَُّأَّممنَّالَّشكَّ،تغيريهَّمنََّييتَّبعده

1َّ.نَّيعتقده"أوالَّحيلَّألحدََّّ،نَّيقولهأ
 ذلك:ر اَّالَّخيتلفَّمعَّالرواايتَّالصحيحة،َّومنََّّامكنَّتوجيههكرَّفيَُّوعلىَّفرضَّصحةَّماَُّذَّ

 َّ:َّعنَّعثمانَّالداينَّقالَّالتوجيه األول َّ:قلتَّ،عنهَّ:َّ"فإنَّقالَّفماَّوجهَّذلكَّعندكَّلوَّصح 
لىَّرمسهَّعَّيَّإذَّكانَّكثريَّمنهَّلوَّتُلََِّّّ؛أرادَّابللحنَّاملذكورَّفيهَّالتالوةَّدونَّالرسمَّوجههَّأنَّيكونَّعثمانَّ

َّ(منَّنبأيَّاملرسلني)َّوَّ(وضعواأال)وَََّّّ(أوَّالأذحبن ه)أالَّترىَّقولهََّّ،اتَّألفاظهوتغري ََّّ،النقلبَّبذلكَّمعىنَّالتالوة
قيقةَّالرسمَّلوَّتالهَّاتٍلَّالَّمعرفةَّلهَّحبَّ،وشبههَّمماَّزيدتَّاأللفَّوالياءَّوالواوَّيفَّرمسهَّ(الربوا)وََّّ(سأوريكم)وَّ

اللحنَّر اَّالَّخفاءََّّأتىَّمنفَّ،ولزادَّيفَّاللفظَّماَّليسَّفيهَّوالَّمنَّأصلهَّ،َّاإلجيابعلىَّصورتهَّيفَّاخلطَّلصري َّ
منََّّإذَّوقفَّعلىَّذلكَّأن ََّّفأعلمَّعثمانََّّ،معَّكونَّرسمَّذلكَّكذلكَّجائزاَّمستعمالَّ،بهَّعلىَّمنَّمسعه

لَّالقرآنَّبلغتهمَّإذَّهمَّالذينَّنزََّّ،وعزبتَّمعرفتهَّعنهَّممنََّييتَّبعدهَّسيأخذَّذلكَّعنَّالعربَّ،فاتهَّمتييزَّذلك
2َّةَّتالوتهَّويدلونهَّعلىَّصوابَّرمسه".قفيعرفونهَّحبقي
 :َّأنَّنؤولهَّر اَّيتفقَّوالصحيحَّاملتواترَّعنَّعثمان":َّالزرقاينَّقالَّالتوجيه الثاين،ََّّوذلكَّأبنَّيراد

َّمصحفهَّوجهاَّيفَّاَّواملعىنَّأن ََّّ،الروايتنيَّاملذكورتنيَّقراءةَّولغةبكلمةَّحلناَّيفَّ لقراءةَّالَّتلنيَّبهَّيفَّالقرآنَّورسمِّ
 3".وكثرةَّتالوةَّالقرآنَّ،انمجيعاَّابملرََّّولكنهاَّالَّتلبثَّأنَّتلنيَّبهَّألسنتهمَّ،ألسنةَّالعربَّمجيًعا

                                                           
 .119صَّللداين:َّاملقنعَّيفَّرسمَّمصاحفَّاألمصار1َّ
 .119صَّللداين:َّاملقنعَّيفَّرسمَّمصاحفَّاألمصار2َّ
 .388ص1َّللزرقاين:َّمناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآن3َّ
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قولَّهوَّمنَّحلنَّويَّ(َواْلُمقِّيمِّنَيَّالص الةََّ)ويَّعنَّسعيدَّبنَّجبريَّأنهَّكانَّيقرأَّرََُّّماَّكنَّتوجيهوكذلكَّميَّ
فلوَََّّّ(،اْلُمقِّيمِّنَيَّالص الةََّوََّ)َّسعيدَّبنَّجبريَّنفسهَّكانَّيقرأَّهَّأن َّالكتابَّبنفسَّالطريقة؛َّوالدليلَّعلىَّهذاَّالتوجي

َّ.وكيفَّيرضىَّماَّيعتقدَّأنهَّخطأ؟َّ،اخلطأَّماَّرضيَّلنفسهَّهذهَّالقراءةَّكانَّيريدَّابللحن
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ يفَّقولهَّتعاىلَّسورةَّالنساءََّّجاءتَّيفوهذهَّالكلمةَّ

مئ  ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب    حئی  جئ  یېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی

َّ.١٦٢َّ النساء: چيب    جت  
وَّعمروَّيفَّمَّأبوقرأهاَّمجاعةَّابلواوَّمنهَّ،اَّاجلمهورَّابلياءَّمنصوابَّكماَّترىقرأهَّ(َواْلُمقِّيمِّنَيَّالص الةََّ)فكلمةَّ

َّ،جَّعلىَّاملدحر َّخمََّّفالنصبَّ،ولكلَّمنَّالقراءتنيَّوجهَّصحيحَّفصيحَّيفَّاللغةَّالعربيةَّ،روايةَّيونسَّوهارونَّعنه
1َّ.واملعطوفَّعليهَّمرفوعَّكماَّترىَّ،جَّعلىَّالعطفر َّوالرفعَّخمََّّ،والتقديرَّوأمدحَّاملقيمنيَّالصالة

ملاََّّةراجعَّةهَّالشبههذَّالقراءاتَّمنَّإنشاءَّالقراءَّواجتهاداهتم،َّوالظاهرَّأن ََّّ:َّزعمهمَّأبن َّالشبهة الرابعةَّ
نسبةَّاخرتاعََّّنسبتهاَّإليهمَّرأوهَّمنَّنسبةَّالقراءاتَّإىلَّأشخاصَّبعينهمَّمثلَّانفعَّوعاصمَّوغريهم،َّفظنواَّأن َّ

َّعلى هذه الشبهة: والردُّ ،َّوإنشاء
اعَّالقراءاتَّالَّمدخلَّفيهاَّلالجتهادَّبلَّهيَّالروايةَّوالسمَّهاَّماَّثبتَّمنَّاإلمجاعَّأبن َّهذهَّالدعوىَّيردََُّّّإن َّ -

َاَُّسن ٌةَُّمت  بَ َعٌةََّواَلَّجمََََّّبلَّإن َّ"قالَّالزركشي:َّ ْجتَِّهادَِّّاَلَّلَِّّاإْلِّمْجَاعَّانْ َعَقَدََّعَلىَّصِّح ةَِّّقِّرَاَءةََِّّهُؤاَلءَِّّاأْلَئِّم ةََِّّوَأهن   2".الِّ
َّاإلمجاعَّاآلاثرَّعنَّالنيبَّ - َّالقراءةَّأبن ََّّيؤيدَّهذا َّالقراءةَّسنةَّمتبعة؛َّقَالََّّوالصحابةَّوالتابعنيَّوأئمة

َّ:ُّ َّ"الد اينِّ َّيفِّ َّاللَُّغةََِّّواأْلَق َْيسِّ ََّعَلىَّاأْلَْفَشىَّيفِّ َّاْلُقْرآنِّ ََّشْيٍءَّمِّْنَُّحُروفِّ بِّي ةََِّّبْلََّعَلىََّّاْلَعرَََّوأَئِّم ُةَّاْلُقر اءَِّّاَلَّتَ ْعَمُلَّيفِّ
َّالن  ْقلَِّّ َّيفِّ ََّواأْلََصح ِّ َّاأْلَثَرِّ َّيفِّ َّلََّْيَ ُرد َهاَّقَِّياُسََّعَربِّي ََّّ،اأْلَثْ َبتِّ َّالر َِّوايَُة َّثَ بَ َتتِّ َّلَُغةٍََّوإَِّذا ََّواَلَُّفُشوُّ َُّسن ٌةََّّ؛ٍة َّاْلقِّرَاَءَة َن  ألِّ

َها رُيَّإِّلَي ْ  3".ُمت  بَ َعٌةَّيَ ْلَزُمَّقَ ُبوهُلَاََّواْلَمصِّ
ذكرَّفيهَّعدةََّّ،الفصَّقدَّعقدَّهلاَّاإلمامَّابَنَّجماهدَّيفَّكتابهَّالسبعةَّيفَّالقراءاتيفَّذلكَّكثريةََّّواآلاثر

 4َّمنها:عنيَّومنَّبعدهمَّمنَّأئمةَّالقراءاتَّرواايتَّعنَّالصحابةَّوالتاب

                                                           
 .388ص1َّللزرقاين:َّمناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآن1َّ
 .322ص1َّللزركشي:َّالربهانَّيفَّعلومَّالقرآن2َّ
 .259ص1َّللسيوطي:َّاإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآن3َّ
َّ.46صَّالبنَّجماهد:َّالسبعةَّيفَّالقراءات4َّ
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عروةَّبنَّوََّّ،وزيدَّبنَّاثبتَّ،َّوعليَّبنَّأيبَّطالب،َّوعبدَّهللاَّبنَّمسعود،عنَّعمرَّبنَّاخلطابَّيماَّروَّ
سنةَّلقراءةَّاَّ،َّوألفاظهمَّيفَّذلكَّمتقاربةَّك  :وعامرَّالشعيبَّ،العزيزَّوعمرَّبنَّعبدَّ،ملنكدروحممدَّبنَّاَّ،الزبري

رآنَّسنةَّلقا،َّالقراءةَّسنةَّفاقرءواَّكماَّقرأَّأولوكم،َّالقراءةَّسنةََّيخذهاَّاآلخرَّعنَّاألول،َّفاقرءوهَّكماَّجتدونه
َّ،فيتماتبعواَّوالَّتبتدعواَّفقدَّك،َّنةَّمنَّالسننَّفاقرءوهَّكماَّعلمتموهقراءةَّالقرآنَّس،ََّيخذهاَّاآلخرَّعنَّاألول

َّ...القرآنَّكماَّعلمتمَّتقرؤوامركمَّأنَّرسولَّهللاََّيَّإن َّ
َّرواية.َّالقراءاتَّكلهاَّمبناهاَّعلىَّالنقلَّوالسماعَّوالَّوأن ََّّ،علىَّبطالنَّتلكَّالشبهةَّرَّكلهاَّتدلَُّّفهذهَّاآلاث

َّوالسماع.َّولةَّابلسندوإنَّلَّتكنَّمنقَّ،:َّجوازَّاختيارَّالقراءةَّعلىَّوفقَّمذاهبَّالعربيةاخلامسةَّالشبهة
فَّعيسىَّابنَّكموقََّّ،وقدَّاستندتَّهذهَّالشبهةَّعلىَّبعضَّاملواقفَّالشاذةَّمنَّبعضَّاملشتغلنيَّابلقراءات

َّيفَّاللغةَّ،وابنَّمقسمَّالعطارَّ،عمرَّالثقفي لوَّلَّينقلَّوََّّ،وابنَّشنبوذ؛َّإذَّوردَّعنهمَّجوازَّالقراءةَّر اَّيصح 
َّذلك:َّأهنمَّخالفواَّاإلمجاعَّوبيانَّعلىَّهذاَّوالردَُّّ،َّابلسماع

اءةَّوهيَّوأهنمَّخالفواَّأحدَّاألركانَّاليتَّتثبتَّهباَّالقرََّّ،العلماءَّاتفقواَّيفَّعصرهمَّوبعدهَّعلىَّخطئهمَّإن َّ
الوجوهَّولَّيبقَّهلاَّذكر؛َّنقلَّابنَّاجلزريَّعنَّالقاسمَّبنََّّمنَّالنقلَّوالسماع،َّولذاَّلَّأتخذَّاألمةَّر اَّجوزوه

ارَّيفَّالقراءةَّاَّابلنحوَّغريَّأنهَّكانَّلهَّاختيوكانَّعاملَّ،رةَّعيسىَّبنَّعمرَّالثقفي"َّكانَّمنَّقراءَّالبصَّمَّقوله:سال َّ
1َّ.يفارقَّقراءةَّالعامةَّويستنكرهَّالناس"َّ،علىَّمذاهبَّالعربية

َّر.منَّهذاَّاألمابنَّمقسمَّوقدَّاستتيبَّوََّّ،ابنَّشنبوذوكذلكَّاألمرَّمعَّ
بعضَّالسابقنيََّّعنَّهذهَّاملواقفَّالشاذةَّاملرويةَّوأن ََّّ،فيهاَّمنَّالنقلَّالقراءاتَّالَّبد ََّّقعَّعلىَّأن َّفاإلمجاعَّوََّّ

َّوقدَّأنكرهتاَّاألمةَّمنذَّظهورها.َّ،ألهناَّخمالفةَّلإلمجاعَّ؛الَّعربةَّهبا
2َّ.النحوينيَّرفضواَّبعضَّالقراءاتَّوطعنواَّفيهاَّادعاءَّأن َّ الشبهة السادسة:

وقدَّأخذواَّهذهَّالشبهةَّمماَّوجدوهَّيفَّبعضَّكتبَّالنحوَّوالتفسريَّمنَّتضعيفَّلبعضَّاألحرفَّأوَّوصفهاَّ
َّاستثمارَّهذهَّالقضيةَّللتشكيكَّيفَّنسبةَّالقراءاتَّكلها.ابلشذوذ؛َّفحاولواَّ

 يلي: اعلى ذلك يكون كم والردُّ 

                                                           
َّ.613ص1جَّالبنَّاجلزري:َّغايةَّالنهايةَّيفَّطبقاتَّالقراء1َّ
َّ.462صَّ:تَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّلنولدكهاالقراء2َّ
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كالمهمَّفيهَّتعميمَّوإيهام؛َّفليسَّكلَّالنحوينيَّوالَّجل همَّرفضواَّالقراءاتَّكلهاَّوالَّجلهاَّبسببَّاللغة؛َََّّّإن َّ -
بعضاَّمنَّالنحوينيَّضعفواَّبعضَّاألحرفَّمنَّالقراءاتَّاليتَّأشكلَّعليهمَّتوجيههاَّلغواي؛َّوإذاََّّبلَّالواقعَّأن َّ

اترة؛َّالقراءاتَّاملرويةَّابألسانيدَّالصحيحةَّاملتوََّّمنَّجزءاَّيسرياَّجدًّاجتدهاَّحصيتَّهذهَّالقراءاتَّاملشكلةَّماَّأَُّ
 فلماذاَّهذاَّالتعميم.

ََّّإن َّ - َّاألمر َّواملََّّقابلههذا َّوالقراء َّالنحويني َّعليهمكثريَّمن َّابلرد  َّالقراءاَّ،فسرين َّوتثبيتهاَّوالدفاعَّعن ت
ودرسوهاَّقراءةَّقراءةَّوحرفاَّحرفا؛َّوعلىَّهذاَّاألساسَّكانَّقيامََّّ،وتوجيههاَّورفعَّماَّتومهوهَّمنَّإشكاالتَّلغوية

 علمَّتوجيهَّالقراءات.
توجيههاَّوَّوهوَّتثبيتهمَّللقراءاتََّّ،هذاَّاألمرَّلَّيكنَّقاعدةَّأوَّمنهجاَّعندَّالنحوينيَّبلَّاألمرَّابلعكسَّإن َّ -

لقراءَّفهذاَّأبوَّعمروَّالبصريَّأحدَّالسبعةَّاَّ،أئمةَّالنحوَّكانواَّأئمةَّيفَّالقراءاتَّوخاصةَّإذاَّعلمناَّأن ََّّونصرهتا؛
 وإمامَّالبصرينيَّيفَّالنحو،َّوهذاَّالكسائيَّإمامَّالكوفينيَّيفَّالقراءةَّوالنحو.

  1َّالشبهة السابعة:
َّوتبعَّ،مماَّأدىَّإىلَّاختالفَّقراءةَّالقرآنَّالكرميَّ؛القراءاتَّمصدرهاَّاختالفَّهلجاتَّالعربَّمفادهاَّأن َّوَّ

حيثَّيقول:"ََّّ(األدبَّاجلاهلي)د/َّطهَّحسنيَّيفَّكتابهََّّ:بعضَّمنَّتتلمذَّعليهمَّمثلَّاملستشرقنيَّيفَّذلك
...َّواحلقَّأنهَّليستَّهذهَّالقراءاتَّالسبعَّمنَّالوحيَّيفَّقليلَّوالَّكثري،َّوليسَّمنكرهاَّكافرًا،َّوالَّفاسًقا،َّوالَّ

 2.يفَّدينه؛َّوإمناَّهيَّقراءاتَّمصدرهاَّاللهجاتَّواختالفهاَّ...َّ"َّمغتمزًا
 3:على هذه الشبهة الردُّ 

وعلىَّهذاَّأمجعَّاملسلمونَّوثبتتَّبهَّنصوصَّالكتابََّّ،القراءاتَّإمناَّهيَّمساعَّونقلَّعنَّالنيبََّّإن َّ -
َّوالسنةَّوالرواايتَّواآلاثرَّعنَّالسلفَّكماَّسبقَّبيانه.

مفرداتَّالقراءاتَّاملختلفَّفيهاَّليستَّكلهاَّمنَّقبيلَّاللهجات؛َّفأكثرَّاخلالفَّيفَّفرشَّاحلروفََّّإن َّ -
 الَّيتعلقَّابللهجات،َّومنثلَّلذلكَّببعضَّالقراءاتَّاآلتيةَّمنَّسورةَّالبقرة:

َّأَنْ ُفَسُهمَّْ)  (.خُيَادِّعون)وَّ(خَيَْدُعون)تُقرأََّّ(َوَماَّخَيَْدُعوَنَّإِّال 
                                                           

 .178لرزقَّالطويل:َّصَّمَّالقراءاتوَّعليفََّّمدخل1َّ
َّ.143صَّللسندي:َّصفحاتَّيفَّعلومَّالقراءات2َّ
َّ.179صَّلرزقَّالطويل:َّتالومَّالقراءيفَّعمدخلَّ،143َّصَّللسندي:َّصفحاتَّيفَّعلومَّالقراءات3َّ
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َهاََّشَفاعََّ) ن ْ  تقرأَّابلتذكريَّوالتأنيث.َّ(ةٌََّواَلَّيُ ْقَبُلَّمِّ
 تقرأَّابإلفرادَّوابجلمع.َّ(َوَأَحاَطْتَّبِّهََِّّخطِّيئَ ُتهَُّ)

وأماَّاالختالفاتَّيفَّأصولَّالقراءات؛َّكالفتحَّواإلمالة،َّواهلمز،َّواإلبدال،َّوالتسهيلَّوغريها؛َّفهوَّوإنَّكانَّ
مصدرهاَّهوَّالروايةَّوالنقل،َّوليسَّاالجتهادَّأوَّالقياس؛َّوالَّيعدوَّذلكَّأنَّتكونََّّفإن ََّّ؛غالبهَّيفَّاللهجات

جاتَّالَّخترجَّعنَّللهالقرآنَّنزلَّبلسانَّعريبَّوهذهَّاَّألن ََّّ،القراءةَّنزلتَّبلهجةَّالقبيلةَّالفالنيةَّأوَّالفالنية
ََّّالقراءة.يفعمرَّبنَّاخلطابَّوهشامَّبنَّحكيمَّمنَّقريش،َّومعَّذلكَّاختلفاََّّ،َّوسبقَّمعناَّأن َّاللسانَّالعريب

فتجدهمََّّ؛جةَّبعينهااستعمالَّهلَّيفَّقراءهتمَّراءَّيفَّكثريَّمنَّاألحيانَّالَّيطردالقَّبهَّهذهَّالشبهةَّأن ََّّردَُّّومماَّتَُّ -
ستعمالَّاللهجةَّهوَّالتقيدَّابللهجةَّالطردَّاَّسببكانَّالََّّوخيالفوهناَّيفَّموضعَّآخر؛َّفلوَّ،يستعملوهناَّيفَّموضع

ةَّابلياء،َّمستَّيفَّاملصاحفَّالعثمانيمحزةَّإمالةَّالكلماتَّاليتَّرََُّّمذهبَّاإلمامَّومثالَّهذا،َّأن َّيفَّمجيعَّاملواضعَّ
الَّيفَّسورةَّالضحىَّفَّ(َسَجى)كلمةَََّّّمثلَّال،َّماَّعداَّبعضَّالكلماتَّمأسواءَّكانتَّألفهاَّمنقلبةَّعنَّالياءَّ

 .عندهَّلعدمَّورودهاَّوثبوهتاَّروايةَّ-وإنَّكانتَّمرسومةَّابلياء-مييلهاَّ
َّ(حُيزِّن)رأَّبفتحَّالياءَّوضمَّالزاءَّيفَّسائرَّالقرآن،َّمثَّجتدهَّيقَّ(حَيُزن)وجتدَّاإلمامَّأابَّجعفرَّاملدينَّيقرأَّكلمةَّ

َّابألنبياءَّبضمَّالياءَّوكسرَّالزاء،َّيفَّموضعَّواحدَّفقط.
،َّمثَّ،َّفيقرؤهاَّيفَّسائرَّالقرآنَّبضمَّالياءَّوكسرَّالزاءذلكَّوجتدَّاإلمامَّانفعَّوهوَّتلميذَّأيبَّجعفرَّيعكس

َّالزاء.ََّييتَّعلىَّموضعَّاألنبياءَّفيقرؤهَّبفتحَّالياءَّوضمَّ
َّوهكذاَّالَّجتدَّأصاًلَّمنَّأصولَّالقر اءَّيطردَّيفَّسائرَّاملواضعَّإالَّوجتدَّمواضعَّمستثناةَّخيالفها،َّوهذاَّيدلَُّّ

َّاعتبار.َّأوَّاللهجاتَّأوَّاالختيارَّأيََُّّّالشأنَّللرواية،َّوليسَّللقياسَّأوَّاالجتهادَّبوضوحَّعلىَّأن َّ
َّأن َّالثامنةَّالشبهة َّمن،َّوطريقتهَّمصدرَّالقراءاتَّهوَّالرسمَّالعثماينَّ:َّمفادها كونَََّّّوذلكَّأهنمَّانطلقوا

َّجعلَّالقراءَّ َّمما َّمنَّالنقطَّوالشكل، َّالعثماينَّكانَّخاليا َّاملستشرقنيَّ–الرسم َّتسَّ-بزعم تسيغهَّيقرؤونَّما
َّب.َّوهذاَّماَّأنتجَّقراءاتَّخمتلفةَّومتعد دةَّللنصَّاملكتوََّّ،ألسنتهمَّمماَّحيتملهَّالرسمَّدونَّمراعاةَّروايةَّوالَّمساع

وتبعهَّكثريونَّمنهمَّآرثرَّجفريَّحمققَّكتابَّاملصاحفَّالبنَّأيب1ََّّ،املستشرقَّجولدَّتسيهرَّهذاَّذهبَّإىل
َّوغريمها.2َّداوود

                                                           
َّ.261صلرزقَّالطويل:ََّّمدخلَّيفَّعلومَّالقراءات.159َّصللسندي:ََّّصفحاتَّيفَّعلومَّالقراءات1َّ
َّاملصاحفَّالبنَّأيبَّداود،َّمقدمةَّاحملققَّاملستشرقَّآرثرَّجفري.2َّ
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َّ،جولدَّتسيهر:َّ"والقسمَّاألكربَّمنَّهذهَّالقراءاتَّيرجعَّالسببَّيفَّظهورهَّإىلَّخاصيةَّاخلطَّالعريبَّيقول
حلروفَّأوَّ،َّتبًعاَّللنقطَّفوقَّاقرأَّأبشكالَّخمتلفةالرسمَّالواحدَّللكلمةَّالواحدةَّقدَّيََُّّمنَّخصائصهَّأن ََّّفإن َّ

لمةَّحاالتَّكنَّأنَّجيعلَّللكعدمَّوجودَّاحلركاتَّالنحوية،َّوفقدانَّالشكلَّيفَّاخلطَّالعريبَّميََّّحتتها،َّكماَّأن َّ
خمتلفةَّمنَّانحيةَّموقعهاَّمنَّاإلعراب،َّفهذهَّالتكميالتَّللرسمَّالكتايب،َّمثَّهذهَّاالختالفاتَّيفَّاحلركاتَّ

1َّ.مهلَّنقطهَّأوَّشكلهَّمنَّالقرآن"ركةَّالقراءاتَّفيماَّأَُّوالشكلَّكلَّذلكَّكانَّالسببَّاألولَّلظهورَّح
صوصيةَّوترجعَّنشأةَّقسمَّكبريَّمنَّهذهَّاالختالفاتَّإىلَّخ"قائاًل:ََّّشبهةددَّهذاَّالمثَّيعودَّبعدَّصفحاتَّلريَّ

َّوعةَّفوقَّهذاَّاهليكلفَّالنقطَّاملوضقدمَّهيكلهَّاملرسومَّمقاديرَّصوتيةَّخمتلفة،َّتبًعاَّالختالاخلطَّالعريبَّالذيَّيَُّ
بلَّكذلكَّيفَّحالةَّتساويَّاملقاديرَّالصوتيةَّيدعوَّاختالفَّاحلركاتَّالذيَّالََّّ؛عددَّتلكَّالنقطوََّّ،أوَّحتته

وجدَّيفَّالكتابةَّالعربيةَّاألصليةَّماَّحيدده،َّإىلَّاختالفَّمواقعَّاإلعرابَّللكلمة،َّوهبذاَّإىلَّاختالفَّداللتها،َّيَُّ
نشأةَّحركةََّّالسببَّاألولَّيفَّوإذنَّفاختالفَّاحلركاتَّيفَّاحملصولَّاملوحدَّالقالبَّمنَّاحلروفَّالصامتةَّكاانَّمها

2َّ.اختالفَّالقراءاتَّيفَّنصَّلَّيكنَّمنقوطًاَّأصاًل،َّأوَّلَّتنحرَّالدقةَّيفَّنقطهَّأوَّحتريكه"
3َّ:فهوَّيعللَّاختالفَّالقراءاتَّبعلتني

اإلعجام،َّوهوَّالذيَّتتمايزَّبهَّاحلروفَّاملشرتكةَّيفَّاهليكلَّكالباءَّوالتاءَّوالثاء،َّنقطََّّخلوَّاملصحفَّمنَّ -
 َّوالغني....والفاءَّوالقاف،َّالعني

َّحلركاتَّ)فتحة،َّضمة،َّكسرة،َّسكون(.ابَّنقطَّاإلعراب،َّيعنَّالشكلَّمنخلوَّاملصحفَّ -
 4على هذه الشبهة: وخالصة الردّ  

وليسَّعلىَّالكتابةَّوالصحفَّإبمجاعَّاملسلمنيَّكماَّسبق؛َّوهذاََّّ،اعتمادَّالقراءاتَّعلىَّالنقلَّوالروايةَّإن َّ -
 5.تشهدَّبهَّكافةَّاألخبارَّالتارخييةَّاملرويةَّيفَّكتبَّالسنةَّواحلديثَّأبصحَّاألسانيدَّوأوثقها

                                                           
رزقَّلَّعلومَّالقراءاتَّدارَّالكتبَّاحلديثة.َّنقالَّعنَّمدخلَّيف4َّص1جَّ:ترمجةَّعبدَّاحلليمَّالبخاريَّ-مذاهبَّالتفسريَّاإلسالميَّجلولدَّتسيهر1ََّّ

ََّّ.262ص:َّطويل
لزرقََّّدارَّالكتبَّاحلديثة.َّنقالَّعنَّمدخلَّيفَّعلومَّالقراءاتَّ.4ص1ج:َّترمجةَّعبدَّاحلليمَّالبخاريَّ-مذاهبَّالتفسريَّاإلسالميَّجلولدَّتسيهر2َّ

َّوماَّبعدها.20َّصَّ:ونقلهَّأيضاَّالشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّيفَّردهَّعليهَّاملسمىَّب :َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدينَّ.262َّصالطويل:َّ
َّ.27صَّ:مللحدينَّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوا3ََّّ
 .271َّ–261َّصَّلزرقَّالطويل:َّ،َّمدخلَّيفَّعلومَّالقراءات20صَّ:مللحدينَّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوا4ََّّ
َّ.28صَّ:القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين5ََّّ
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وجودَّالقراءاتَّواختالفهاَّكانَّقبلَّنسخَّاملصاحفَّالعثمانيةَّووجودها؛َّإذَّقدَّاختلفتَّالقراءاتََّّإن َّ -
َّعليهََّّ،يفَّزمنَّالنيبَّ ََّّأحاديثَّاملخاصمةَّبنيَّبعضَّالصحابةَّيفَّبعضَّالقراءاتَّيفَّزمنَّالنيبَّويدل 

 كماَّيفَّرواايتَّحديثَّاألحرفَّالسبعةَّاملتواترة.َّ
َّالَّعلىَّحفظَّاملصاحفَّ َّوالصدور، َّحفظَّالقلوب َّالقرآنَّعلى َّنقل َّيف َّلكونَّاالعتماد َّإال َّهذا وما

 والسطور.
بلَّبعثَّمعَّكلَّمصحفََّّ؛كتبَّاملصاحفَّلَّيكتفَّإبرسالَّنسخَّمنهاَّلألمصارََّّملاَّعثمانََّّإن َّ -

املدين،َّوبعثََّّقرئَّابملصحفيََُّّقارائَّليكونَّالنقلَّابلكتابةَّواملشافهةَّوالسماعَّمعا؛َّفأمرَّزيدَّابنَّاثبتَّأن َّ
ومعَّاملصحفَّالشاميَّاملغريةَّبنَّشهاب؛َّومعَّاملصحفَّالكويفََّّالسائب؛معَّاملصحفَّاملكيَّعبدَّهللاَّبنَّ

1ََّّ.عبدَّالرمحنَّالسلميَّأاب
اَّالقراءَّكلهمَّاتفقواَّعلىَّنقلَّبعضَّالكلماتَّرغمَّخمالفتهَّمنَّأكربَّاألدلةَّعلىَّبطالنَّهذهَّالشبهةَّأن َّ -

يفَّسورةَّقريشَّحيثَّأمجعتَّاملصاحفَّعلىَّإثباتَّالياءَّيفَّاملوضعََّّ(إيالفهم)لصريحَّالرسم؛َّمنها:َّكلمةَّ
ثاينَّقراءة،َّوأمجعتَّاملصاحفَّعلىَّحذفهاَّيفَّاملوضعَّالَّ-رماَّعداَّابنَّعام-األولَّرمسًا،َّفأثبتهاَّالقراءَّالعشرةَّ
 قراءة؛َّلثبوهتاَّنقاًلَّورواية.َّ-ماَّعداَّأابَّجعفر-رمسًا؛َّولكنَّأثبتهاَّالقراءَّالعشرةَّ

َّ(مالك)فاختلفَّيفَّالذيَّيفَّسورةَّالفاحتةََّّ،كتبتَّهكذاَّدونَّألفَّيفَّثالثةَّمواضعََّّ(ملك)وجندَّمثالََّّ
َّ،(ملكَّالناس)واتفقَّعلىَّاحلذفَّيفَّالناسََّّ(،مالكَّامللك)يفَّسورةَّآلَّعمرانََّّثباتواتفقَّعلىَّاإلَّ،(ملك)و

َّ(.ملك)فلوَّكانَّراجعاَّللرسمَّلقرئَّكلهَّ
َّ،تَّبشكلَّآخررئتبتَّبشكلَّوقَُّرئتَّخبالفَّالرسم؛َّفكثريَّمنَّالكلماتَّكَّإىلَّغريَّذلكَّمنَّالقراءاتَّاليتَّقَُّ

نقولة؛َّابابَّخاصاَّمماَّخيالفَّفيهَّالرسمَّالقراءةَّاملَّوغريهَّلكلَّنوعَّينكتبَّرسمَّاملصاحفَّكاملقنعَّللداََّّتَّقدَّوقدَّعََّ
َّزايدةرئتَّابإلثبات؛َّوجندهمَّعقدواَّاببَّللاأللفَّوالياءَّوالواوَّوغريها(َّوقدَّقََُّّفنجدهمَّعقدواَّابابَّللحذفَّ)حذف

َّ()اهلدىَّ(أوَّواواَّمثل:َّ)تتلىَّلإلبدالَّ)إبدالَّاأللفَّايء،َّرئَّحبذفها،َّوعقدواَّابابلفَّوالواوَّوالياء(َّوقدَّقَُّاأل)زايدةَّ
َّوقََُّّ()الكربى َّومثلَّ)الربواوحنوهاَّكتبتَّايء َّومثلهاَّرَّتبتَّابلواوَّوقَُّكلهاَّكَََّّّ()الزكوةَّ()الصلوةَّ(رئتَّألفا؛ ئتَّألفا؛
2َّ.واألمثلةَّكثريةَّجداَّ(رئتَّإبمجاعَّدونَّألفَّ)ألذحبنهكتبتَّأبلفَّزائدةَّوقَََُّّّ()الأذحبنه

                                                           
 .141ص1جَّ:أمحدَّشرشالَّ،َّمقدمةَّاحملقق،َّخمتصرَّالتبينيَّهلجاءَّالتنزيل48صَّ:القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين1ََّّ
َّ.82-52َّصَّ:انظرَّأمثلةَّكثريةَّضرهباَّالشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّيفَّكتابهَّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين2َّ
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واب؛َّوقدَّولَّيكونواَّجمردَّصحفينيَّيتبعونَّماَّوجدوهَّمكتَّ،القراءَّإمناَّهمَّنقلةَّثقاتَّعلىَّأن ََّّفهذاَّكلهَّيدلَُّّ
نقلَّالشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّعنَّأيبَّشامةَّرمحهَّهللاَّتعاىلَّقوله:"َّوالقراءةَّنقلَّفماَّوافقَّمنهاَّظاهرَّاخلطََّّ

1ََّّ."ورَّعلىَّنورذلكَّنَّ؛كانَّأقوى،َّوليسَّاتباعَّاخلطَّر جردهَّواجباَّماَّلَّيعضدهَّنقل،َّفإنَّوافقَّفبهاَّونعمت
كنَّمنقولةَّقرأَّهبا؛َّإذَّلَّتولكنَّلَّيََُّّ،هناكَّقراءاتَّحيتملهاَّالرسم،َّصحيحةَّيفَّاللغةَّواملعىنَّدلةَّأن َّومنَّاألَّ -

عتدَّبه؛َّمنَّذلكَّماَّجاءَّيفَّتفسريَّالبحرَّاحمليط:َّقالَّابنَّعطية:َّ"أمجعَّالقراءَّعلىَّضمَّامليمَّمنَّوالَّسندَّهلاَّيَُّ
ََّعَلىَُّمْكٍث(؛َّواللغةَّجتيزَّيفَّامليَّيفَّقولهَّتعاىلَّ)َوقُ ْرَآاًنَّفَ َرقْ َناُهَّلِّتَ ْقرَأَهََُّّ(ُمكث) الضمَّوالفتحََّّ(ُمكث)مَّمنََّعَلىَّالن اسِّ

ولكنَّالقراءَّلََّّ؛إالَّبضمَّامليم؛َّوكذلكَّجيوزَّيفَّاللغةََّخطَِّفَّخيَطف،َّوَخَطفَّخيطِّفَّيقرؤوالكنَّالقراءَّلََّّ؛والكسر
 2َّ.قرأَّاألخرى"َّقالَّأبوَّعليَّالفارسي:َّ"والَّنعلمَّأحًداَّ،،َّوخَطفَّمنَّاببَّعلم(خيَطف)إالََّّيقرؤوا

َّ.بينماَّكلَّماَّصحَّقراءةَّيصحَّلغةَّ،وعلىَّهذاَّالقاعدةَّاملشهورة:َّليسَّكلَّماَّصحَّلغةَّيصحَّقراءة
 3ى هذه الشبهة يتبني يف:عل والردُّ 

أيَّقراءةَّتفقدَّالسندَّالصحيح،َّأوََّّوأن ََّّ،دَّمتواترةَّمرفوعةَّإىلَّرسولَّهللاَّالقراءاتَّثبتتَّأبسانيَّإن َّ -
 ؤخذَّهبا.الَّيََُّّتواترال

لتحقيقَّوالتحريَّاالقراءاتَّيفَّروايتها،َّوتداوهلاَّتعتمدَّعلىَّاملشافهةَّوالتلقي،َّوهذاَّمنهجَّأدخلَّيفَّالتدقيقَّوََّّإن َّ -
َّينشأَّمنَّخالف؛َّلكنَّالرسمَّاتبعَّللروايةَّ والضبط،َّوكانَّتدوينَّاملصحفَّجمردَّمرجعَّيفزعَّإليهَّالقومَّحلسمَّما

َّذهَّقضيةَّفاتَّاملستشرقونَّوأذانهبمَّأنَّيفقهوها.القراءةَّمنقولةَّمنَّأفواهَّالرجالَّاحلفظة،َّوهَّوالنقل،َّوأن َّ
4َّ.مفادَّهذهَّالشبهةَّهوَّوقوعَّتناقضَّبنيَّالقراءاتَّ:الشبهة التاسعة

َّوجودَّالتناقضَّبنيَّالقراءاتَّيفَّاملعىن،َّواستدلَّعلىَّذلكَّابلقراءتنيَّلدَّتسيهرفقدَّزعمَّاملستشرقَّجوَّ
َّالرُّوُم(َّابلبناءَّللمجهول،َّو)َسيَ ْغلُِّبوَن(َّابلبناءَّللفاعلَّوالقراءةَّالثانيةَّببنا ءَّيفَّأولَّسورةَّالروم،َّأوالمهاَّ)ُغلَِّبتِّ

(َّللفاعلَّو)َسيَ ْغلُِّبوَن(َّللمفعول،َّوهااتنَّقراءاتنَّمتعارضتانَّيفَّا َّملعىن.)َغَلَبتِّ
 من وجهني: على هذه الشبهة الردُّ و 

                                                           
َّ.604صَّأليبَّشامة:َّإبرازَّاملعاينَّمنَّحرزَّاألماين1َّ
َّ.264صَّلرزقَّالطويل:َّمدخلَّيفَّعلومَّالقراءات2َّ
َّ.268صلرزقَّالطويل:ََّّمدخلَّيفَّعلومَّالقراءات3َّ
َّ.228صَّملفلحَّالقضاة:َّ،َّمقدماتَّيفَّعلمَّالقراءات113صَّ:القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين،َّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضي4َّ
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القراءةَّاألوىل،َّوهيَّببناءَّ)ُغلَِّبْت(َّللمفعولَّهيَّالقراءةَّاملتواترةَّالصحيحة،َّأم اَّالقراءةَّالثانيةَّببناءََّّإن َّ -
 .املتواترةَّ)غلبت(َّللفاعلَّفهيَّقراءةَّشاذة،َّوالقراءةَّالشاذةَّالَّتقوىَّعلىَّمعارضةَّالقراءة

- َّ َّتتحدثََّّكنَّاجلمعَّبنيَّالقراءتني،َّأبن َّفإنهَّميَّعلىَّفرضَّالتسليمَّبصحتها عنَّحادثة،ََّّكالَّمنهما
فالقراءةَّاألوىلَّتتحدثَّعنَّانتصارَّالفرسَّعلىَّالروم،َّوتبشرَّابنتصارَّالرومَّعلىَّالفرسَّخاللَّبضعَّسنني؛َّ

دَّذلكَّمَّبعوتبشرَّاملسلمنيَّابالنتصارَّعلىَّالروََّّ،الرومَّانتصرواَّعلىَّسوادَّالشامَّأماَّالقراءةَّالثانيةَّفتخربَّأن َّ
1َّ.وفتحواَّبعضَّبالدهمَّ،ببضعَّسنني،َّوقدَّغزاَّاملسلمونَّالرومَّيفَّالسنةَّالتاسعةَّمنَّنزولَّاآلية

اقضَّالَّالتنَّن َّ،َّألاألخرىَّفهذاَّاملعىنَّالذيَّأفادتهَّهذهَّالقراءةَّالَّيتناقضَّمعَّاملعىنَّالذيَّأفادتهَّالقراءة
َّويفَّزمنَّواحد.َّ،متضادانَّعلىَّأمرَّواحدَّيتحققَّإالَّإذاَّتوارد

اختالفَّالقراءاتَّفعارضَّبنيَّقراءتنيَّمتواترتني،َّسعفَّالواقعَّهذاَّاملستشرقَّأنَّجيدَّمثاالَّواحداَّفيهَّتولَّيَُّ
ڌ     ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ  ڇچ  چ  چچ  ،َّقالَّتعاىلوليسَّاختالفَّتعارضَّوتناقضَّ،اختالفَّتنوعَّوتغاير

٨٢َّالنساء:َّ چڌ   ڎ  ڎ  ڈ    
َّ:يفَّتنحصرجندهاََّّشبهَّاملستشرقنيمنَّبعدَّعرضَّمجلةَّ: خالصة شبه املستشرقني

َّنشأةَّالقراءاتَّالقرآنيةَّإمناَّهيَّمنَّوضعَّالبشرَّوليسَّمنَّريدونَّمنَّخالهلاَّإثباتَّأن َّقسمَّمنَّالُشبهَّيَُّ -
 نفسه،َّأوَّمماَّحيملهَّالرسم،َّأومنَّالصحابة،َّأوَّمنَّبعدهمَّمنَّالقراء(.َّالوحيَّ)إماَّمنَّالنيبَّ

َّأالقراءاتَّالقرآنيةَّقَّريدونَّبهَّأن َّوقسمَّآخرَّيَُّ - َّتعمدا َّ)إما َّوتغيريا وَّدَّتعرضتَّللتحريفَّزايدةَّونقصا
 نسياان(َّمنذَّزمنَّالنبوةَّإىلَّغايةَّالقرنَّالرابع.َّ

 :يُبىن على بيان أهنا ى هذه الشبهعل وخالصة الردّ  
 شبهَّمعتمدةَّعلىَّسوءَّفهمَّلآلاثرَّالصحيحةَّإماَّعمداَّأوَّجهال.َّ -
 .منَّحيثَّالصناعةَّاحلديثيةَّوالتارخييةَّشبهَّمعتمدةَّعلىَّآاثرَّالَّتصحَّ -
أغفلواَّجانبَّالنقلَّواملشافهةَّيفَّالقراءاتَّمنذَّنزوهلاَّإىلَّيومَّالناسَّهذا؛َّوبشكلَّمتواترَّمشهورَّلََّّ -

 يقتصرَّفيهَّالنقلَّعلىَّآحادَّالناس.
  

                                                           
َّ.120صَّ:القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين،َّللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضي1َّ
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 المستشرقون استغلها التي القرآنية القراءات من نماذجالمفردة السادسة: 
 الشبهات. إلثارة

 استغلها التي القرآنية القراءات من نماذج: الثاني عشر درسال
 الشبهات. إلثارة المستشرقون

معَّالردَّعليهاََّّ،منَّالنماذجَّاليتَّاستغلهاَّاملستشرقونمجلةََّّابلتفصيللدرسَّالسابقَّنذكرَّانظراَّألمهيةَّ
َّخلوَّاخلطَّالعريبَّبسببَّتالقراءاتَّإمناَّنشأَّأبن ََّّالزاعمَّاملستشرقَّجولدَّتسيهرَّعلىَّرأسهموََّّإمجاالَّوتفصيال،

َّ:نقطَّاإلعجامَّونقطَّاإلعرابمنََّّخصوصاَّاملصاحفَّالعثمانيةعموما،َّوَّ
يذكرَّجولدَّتسيهرَّقراءاتَّنتجتَّعنَّخلوَّالرسمَّالقرآينَّمنَّنقطَّاإلعرابَّونقط1َََّّّاألول:النموذج 
َّ:تناقضاَّمنَّجهةَّاملعىن،َّكماَّيفَّقولهَّتعاىلَّشبهةَّأن َّهذهَّالقراءاتَّالَُّتشكلفَّهذهَّالاإلعجام،َّويُغل َِّّ

األعراف:َّ چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھ چ
َّ.(تستكثرون)وقرئتَّابلثاءَّاملثلثةََّّ(،ونربَّتستك)قرئتَّابلباءَّاملوحدةََّّ،َّحيث٤٨

َّ(نشرا)قرئتَّابلنونَّحيثََّّ،٥٧َّاألعراف:َّچ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ
َّ(.بشرا)وابلباءَّ

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

َّ(أابه)شددة،َّوقرئَّمهبمزةَّمكسورةَّوايءَّمثناةََّّ(إايه)قرئَََّّّحيث،١١٤َّالتوبة:َّ چژ ڑ ڑ ک   ژڈ
َّهبمزةَّمفتوحةَّوابءَّموحدةَّخمففة.

 چہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ۀ   ۀ  ہچ

ََّّ(،َّوقرئَّكذلكَّ)فتبينوا(.فتثبتوا)قرئَّحيثََّّ،٩٤َّالنساء:َّ
مثَّجتدَّاملستشرقنيَّيذكرونَّمنَّالقراءاتَّماَّنشأتَّبزعمهمَّبسببَّتركَّنقطَّاإلعرابَّونقطَّاإلعجام،َّ

َّ:َّ،َّومنَّذلكَّقولهَّتعاىلويزيدونَّهذهَّالشبهةَّمسا؛َّأبنهَّينتجَّعنَّهذهَّالقراءاتَّاختالفَّيفَّاملعىن
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چَّ

وقرأَّقتادةََّّ(،فاقتلوا)قرئََّّحيثَّ،٥٤َّالبقرة:َّ چۀ   ہ  ہ  ہ    ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

                                                           
ََّّ.وماَّبعدها21َّصَّعبدَّالفتاح:َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّللقاضي1َّ
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ر عىنََّّ(أقيلوا)ألنهَّاستبشعَّأنَّيؤمرواَّبقتلَّأنفسهمَّفقرأهاَّ؛َّأنهَّقرأهاَّكذلكَّجولدَّتسيهرَّمعزَّوََّّ(،فأقيلوا)وغريهَّ
َّ.توبواَّواندموا

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ 

عمَّابلزايَّاملعجمة؛َّمثَّزََّّ(تعززوه)وقرأَّبعضهمََّّ(،تعزروه)قرئتََّّحيث،٩ََََّّّّ–٨َّالفتح:َّ چېى
َّة.هللاَّينتظرَّمنَّالناسَّمساعدةَّومعونَّتصورَّأن َّخشيةَّأنَّيََُّّهي:دواعيَّالقراءةَّالثانيةََّّأن َّجولدَّتسيهرَّ

ََّّ(.تَ ْنزِّلَّ(َّ)نُ نَ ز ِّل)َّ(تُ ن َْزلحيثَّقرئتَّ)،٨َّاحلجر:َّ چ ک  ک    ک  گ  گ           گ  گ    ڑ  کچ 
َّاملستشرقنيَّأ َّشبهة َّالقراءاتَّن َّوخالصة َّهلذه َّيروَََّّّوأن ََّّ،اخلطَّكانَّحمتمال َّر ا قَّلهَّكلَّقارئَّكانَّيقرأ

َّ.الَّعنَّتوقيفَّوسندَّوروايةَّ،ويشتهيه
 كما يلي:إمجاال  والرد على هذه الشبهة 

 َّ بلَّهيَّنقلَّحمضَّابلسندَّاملتصلَّإىلَّرسولَّهللاََّّ،الَّجمالَّفيهاَّللرأيَّالقراءاتَّإنَّ؛َّوهذاَّما
 تؤيدهَّاحلقائقَّالتارخييةَّاملتواترة.

 َّ لوهَّمنَّكنَّأنَّتكونَّانشئةَّعنَّاخلطَّوخفالَّميََّّ،القراءاتَّكانتَّحمفوظةَّيفَّالصدورَّقبلَّكتابتهاَّإن
 .الشكلَّوالنقط

 َّ رفَّالسبعة،َّعليهَّاحلديثَّاملتواترَّيفَّاألحَّالقراءاتَّنشأتَّقبلَّكتابةَّاملصاحفَّالعثمانيةَّكماَّيدلََُّّّإن
 فكيفَّتكونَّانشئةَّعنها.

 َّ َّبلَّأرسلَّعثمانَّ،كتفَّهباَّيفَّالقراءةَّلوحدهااملصاحفَّالعثمانيةَّلَّيََُّّإن َّمعَّكلَّمصحفَّمقرائ
 ملصحفَّكماَّزعمَّهذاَّاملستشرق.الَّعلىَّجمردَّرسمَّاَّة،ونَّاالعتمادَّعلىَّالسماعَّواملشافهليك

 َّلواقعَّغريَّواَّ،لكانتَّكلَّقراءةَّحمتملةَّصحيحةَّهلا؛َّلرسمَّاملصحفالوَّكانتَّالقراءاتَّر جردَّاحتمال
 هيَّعلىَّثالثةَّاقسام:َّ،َّبلذلك

اَّثبتَّيفَّوهذاَّمقبولَّوهوَّمَّ،ماَّاحتملهَّالرسمَّوثبتَّابلتواترَّأوَّابالستفاضةَّيفَّالنقلَّقسم األول:ال
َّالقراءاتَّالعشرَّاملتواترة.

َّ،الصحيحةَّفهذاَّليسَّمنَّالقراءاتَّ،ماَّصحَّسندهَّلكنَّلَّيتواترَّولَّيستفضَّولَّيشتهرَّالقسم الثاين:
َّ.القراءاتَّاملنسوخةَّأوَّالتفسرييةمنَّوهوَّ
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كرَّيفَّكتبَّذَّمثلَّبعضَّالقراءاتَّاليتَّتََُّّ؛عرفَّلهَّسندَّأصالماَّلَّيصحَّسندهَّأوَّلَّيََُّّالقسم الثالث:
َّوبعضَّكتبَّتوجيهَّالقراءاتَّواللغة.َّ،التفسري

تعبدَّأَّبهَّوالَّيَُّقرَّهوَّالقسمَّاألولَّفقط؛َّوأماَّبقيةَّاألقسامَّفإهناَّمنَّالشاذَّالذيَّالَّيََُّّقرآانعتدَّبهَّوالذيَّيَُّ
َّبتالوته.

لوهاَّحتتملَّقراءاتَّكثريةَّخلبلَّرر اَّأكثرَّكلماتَّالقرآنََّّ،كثرياَّمنَّالكلماتََّّدليلَّعلىَّهذاَّأن َّأظهرَّوَّ
راءاتَّالقَّرئتَّإالَّبوجهَّأوَّوجهنيَّكماَّهوَّمعروف؛َّوماَّذلكَّإالَّألن َّلكنَّالَّجندهاَّقَُّالنقطَّبنوعيه؛َّمنَّ

َّالَّجمردَّاحتمالَّالرسمَّوصحةَّاملعىنَّيفَّاللغة.َّ،مرجعهاَّالنقلَّوالسماع
فهذاََّّ،تهأعظمَّكتابَّأنزلهَّجملردَّالرأيَّواهلوىَّيفَّقراءَّلَُّكَِّّيََّالََّّهللاَّسبحانهَّوتعاىلَّأن ََّّالعقليةومنَّاألدلةَّ

القولَّ،َّفهذاَّاءَّهباَّالنيبَّناقضَّحكمتهَّسبحانهَّمنَّإنزالَّكتابهَّالذيَّهوَّأسَّالدينَّوالشريعةَّاليتَّجيَُّ
 ٩احلجر:َّ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ َّينايفَّحفظَّهللاَّلكتابهَّكماَّقالَّتعاىل

 يلي: كماتفصيال   والرد على هذه الشبهة
؛َّالَّيصحلشاذَّالذيَّوبنيَّاَّ،زَّبنيَّاملتواترَّالصحيحي َِّّولَّميََّّ،هذاَّاملستشرقَّقدَّخلطَّبنيَّالقراءاتَّأن ََّّ:أوال

َّماَّذكرهَّمنَّالقراءاتَّينقسمَّإىلَّقسمني:َّعندَّهؤالءَّاملستشرقني؛َّواحلقيقةَّأن ََّّوهذهَّآفةَّوخللَّمعروف
َّقولهَّتعاىل:َّالقراءاتَّالواردةَّيفَّوذلكَّيفَّ،ماَّتواترَّأبكثرَّمنَّوجهالقسم األول:  

َّچ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ ٥٧َّاألعراف: َّ)نشرا(ََّّ، َّابلنون َّقرئت حيث
َّوابلباءَّ)بشرا(.

ََّّ(.تَ ْنزِّلَّ(َّ)نُ نَ ز ِّل)َّ(تُ ن َْزلحيثَّقرئتَّ)،٨َّاحلجر:َّ چ ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ           گ  گ  چ 
ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ۀ   ۀ  ہچ

 حيثَّقرئَّ)فتثبتوا(،َّوقرئَّكذلكَّ)فتبينوا(.ََّّ،٩٤َّالنساء:َّ چڭ  
مثَّإنهَّالَّتناقضَّ،َّقلتَّابلسماعَّاملتواتر؛َّفكلهاَّاثبتةَّابلسندَّالصحيحَّاملتواترَّعنَّالنيبَّنََُّّتقراءافهذهَّال
 :وهيَّعلىَّالرتتيبَّبلَّقدَّذكرتَّكتبَّالتوجيهَّمعىنَّكلَّقراءةَّمنهماَّ،بنيَّمعانيها

فاحلجةَّملنَّقَ رَأَُهَّابلنُّونََّّ،وبضمَّالشنيَّوإسكاهناَّ،يْقرَأَّابلنُّونََّواْلَباءَّ(بشرا)ولهَّتَ َعاىَلَّق:َّ"ابن خالويه قالَّ
نَّفتحَّالنُّونَّوأسكنََّواحْلج ةَّمل،ََّكَماََّتقولَّاْمرَأَةَّصبورََّونَساءََّصربََّّ(،شورنَُّ)أَنهَّجعلهَّمجعاَّلريحََّّ:الشنيََّوضم َّ

َّقَ ْولهَّ،أَنهَّجعلهَّمصدراَّ:الشني َّهتبَّمنَّ(،والناشراتَّنشرا)َّتعاىلََّوَدلِّيله كلََّوجهَّجلمعََََّّّوهِّيَّالر ِّاَيحَّال يتِّ
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ْلَباءََّوضمَّالشنيَّأَنهَّجعلهَّ،الس َحابَّاملمطرة َّتَُّوَََّّ،(بشور)مجعَّريحََّّ:َواحْلج ةَّملنَّقَ رَأَُهَّابِّ بشرَّابملطرَّهِّيَّال يتِّ
رَات)َوَدلِّيلهَّقَ ْولهَّتَ َعاىَلَّ َّاْلَوْجَهنْيَِّّأَنهَّ(،الر ِّاَيحَُّمَبش ِّ كرهَّاجْلمعََّبنيَّضمتنيَّمتواليتنيَََّّّ:َواحْلج ةَّملنَّأسكنَّالشنيَّيفِّ
 1فأسكنَّخَتْفِّيًفا".َّ

حلَْق َِّّ)َّ"َّابن زجنلة: قال َّابِّ َّرَِّوايَةَّأيبَّبكرَّ(ََّماَّننزلَّاْلَماَلئَِّكةَّإِّال  مَّيفِّ بَِّضمَّالت اءََّمْفُتوَحةََّّ(لنز ََّماَّتَُّ)قَ رَأََّعاصِّ
َّفَاعلهابلَّ(اْلَماَلئَِّكة)َّ،الز اي َّيسم َّل ََّما َّعلى َّقَ ْولهوََّّ،رفع َّاْلَماَلئَِّّز ََِّّون َُّ)َّتعاىلَّحج ته َّوَّتَ ْنزِّيالََّكةَُّل َّمَحْزَةَّ(، قَ رََأ

ََّوَحْفصَّ َوَلوَّأنناَّ)َّتعاىلَّحجتهمَّقَ ْولهوََّّ،ربَّهللاََّعنَّنَفسهنصبَّخيَّابلَّ(َكةََّاْلَماَلئَِّّ)َّ،ابلنُّونَّ(َماَّننزل)َواْلكَسائِّي 
َّاْلَماَلئَِّكةََّ َّإِّلَْيهِّم َّتعاىلنزلَنا َّوقوله َّاْلَماَلئَِّكةََّ)َّ(، َّعلينا َّأنزل ََّلْواَل َّلقاءان َّيرجون َّاَل َّال ذين فَ َلم اََّكاَنتََّّ،(َوقَاَل

َّاْختََُّّاْلَماَلئَِّكةَّمفعولنيَّمنزلنيَّإبِِّّمْجَاعَّرد َّ َّأمجعََّعَلْيهَِّّلََِّّما ََّما َّإِّىَل َّالَّْ،َّفَّفِّيهِّ ََّوقَ رََأ ََّمْفُتوَحةَّ(تنزل)َباُقوَن لت اءِّ ،َّابِّ
َوَماَّنَ تَ نَ ز لَّ)َّ(،َّوقولهَّتعاىلاَوالروحَّفِّيهََّّتنزلَّاْلَماَلئَِّكةَُّ)َّتعاىلَّوحجتهمَّإِّمْجَاعهمَّعلىَّقَ ْولهَّ،رفعابلَّ(اْلَماَلئَِّكةَُّو)

َْمرََّربك َّأبِّ َن ََّّ،ُمْسندَّإِّلَْيهِّمالت  ْنزِّيلََّّعلىََّأن ََّّ(إِّال  ََّوإِّذاَّنزلتََّّ،نزلتََّّْلَماَلئَِّكةََّهللاَّملاَّأنزلَّاَّواملعنيانَّيتداخالنَّألِّ
 2".فبإنزالَّهللاَّنزلتَّوتنزلَّاْلَماَلئَِّكةَُّ

َّالباقونَّ)ف ََّ،َّزةَّوالكسائيَّابلثاءَّيفَّالسورتنيقرأَّمح:َّ"َّقال أبو منصور األزهري ي  ُنوا(َّابلنونَّمنَّتَ ب ََّوقرأ
َّتقولَّالعربَّللرجل:َّالَّتعجلَّإبقامةَّحىتَّتتبني،َّوحىتََّّ..البيان. َّقالَّالفراء: التثَبتَّوالتَبنيَّر عىنَّواحد،
3ََّّ."تثبت

 :عاىل،َّوذلكَّيفَّقولهَّتقراءاتَّشاذةَّالَّتصحَّغريهاوََّّ،ماَّلَّيتواترَّمنهَّإالَّوجهَّواحدالقسم الثاين: 
األعراف:َّ چ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھچ

َّ.(تستكثرون)ةَّابلثاءَّاملثلثَّيفَّالشاذَّوقرئتَّ(،ونربَّتستك)ابلباءَّاملوحدةََّّيفَّاملتواترَّقرئت،َّحيث٤٨َّ
قَّ)وماَّكنتمَّتستكربون(َّعنَّاحلقَّأوَّعلىَّاخللق،َّواملعىن:َّولَّينفعكمَّاستكباركمَّعلىَّاحلفالقراءةَّاملتواترةَّ

)وماَّكنتمَّتستكثرون(َّمنَّالكثرة،َّيعنَّتستكثرونَّمنَّاألتباعََّّالقراءةَّالشاذةأوَّعلىَّخلقَّهللاَّعزَّوجل،َّوَّ
َّالذينَّيستعانَّهبمَّأيضاَّيفَّدفعَّامللمات.

                                                           
َّ.157احلجةَّيفَّالقراءاتَّالسبعَّالَّبنَّخاليه:َّص1َّ
َّبتصرفَّيسريَّجدا.ََّّ.381:َّصالبنَّزجنلةَّحجةَّالقراءات2َّ
َّ.315ََّّص1معاينَّالقراءاتَّلألزهري:َّج3َّ
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ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

ددة،َّشمهبمزةَّمكسورةَّوايءَّمثناةََّّ(إايه)َّيفَّاملتواترَّقرئحيثَّ،١١٤َّالتوبة:َّ چژ  ڑ          ڑ   ک        ژڈ
َّهبمزةَّمفتوحةَّوابءَّموحدةَّخمففة.َّ(أابه)َّيفَّالشاذَّوقرئ

قالَّعطاءَّعنَّابنَّعباس:َّكانَّأبوَّإبراهيمَّوعدَّإبراهيمَّأنَّيؤمنَّابهلل،َّوخيلعَّاألنداد،ََّّ"َّقال الواحدي:
ةَّيفَّإايهَّتعودَّإىلَّلَّالكنايوعلىَّهذاَّالقوَّ،َّمَّعداوةَّأبيهَّهللَّفرتكَّالدعاءَّلهفلماَّماتَّعلىَّالكفرَّتبنيَّإلبراهي

إبراهيم،َّوالواعدَّأبوه،َّوجيوزَّأنَّيعودَّإىلَّأبَّإبراهيم،َّويكونَّالواعدَّإبراهيم،َّوذلكَّأنهَّوعدَّأابهَّأنَّيستغفرَّ
لهَّرجاءَّإسالمه،َّوأنَّينقلَّهللاَّأابهَّابستغفارهَّلهَّمنَّالكفرَّإىلَّاإلسالم،َّفلماَّماتَّمشركا،َّويئسَّمنَّمراجعتهَّ

ءَّوهذاَّالوعدَّمنَّابلباَّ(وعدهاَّأابه)تغفارَّله،َّوالدليلَّعلىَّصحةَّهذاَّقراءةَّاحلسن:َّاحلق،َّتربأَّمنهَّوقطعَّاالس
َّ)إبراهيمَّظاهرَّيفَّقولهَّتعاىل:َّ 1َََّّّ".47مرمي:َََّّّ(َسَأْستَ ْغفُِّرََّلَكََّريب ِّ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

فيماَّتواتر،ََّّ(فاقتلوا)قرئََّّحيثَّ،٥٤َّالبقرة:َّ چۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
بشعَّأنَّيؤمرواَّألنهَّاستَّ؛أنهَّقرأهاَّكذلكَّجولدَّتسيهرَّمعزَّوََّّ(فأقيلوا)قتادةَّوغريهََّّئَّيفَّالشاذَّوهيَّقراءةوقرَّ

َّ.ر عىنَّتوبواَّواندمواَّ(أقيلوا)فقرأهاَّكذلكََّّ،بقتلَّأنفسهم
نَّاإلقالة،َّوكأنَّ،َّفهوَّأمرَّمفأماَّفأقيلواَّ،فاقتلواَّأنفسكمَّ...وقرأَّقتادةَّفأقيلواَّأنفسكم،َّ"َّقال أبو حيان:

املعىن:َّأنَّأنفسكمَّقدَّتورطتَّيفَّعذابَّهللاَّهبذاَّالفعلَّالعظيمَّالذيَّتعاطيتموهَّمنَّعبادةَّالعجل،َّوقدَّهلكتَّ
2َّ."فأقيلوهاَّابلتوبةَّوالتزامَّالطاعة،َّوأزيلواَّآاثرَّتلكَّاملعاصيَّإبظهارَّالطاعات

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ 

٩ََّّ-٨َّالفتح:َّ چې  ى     
َّجولدَّتسيهرَّزعموَّ؛َّوهيَّقراءةَّشاذةَّابلزايَّاملعجمةَّ(تعززوه)وقرأَّبعضهمََّّ(َّيفَّاملتواتر،تعزروه)فقرئتَّ

َّهللاَّينتظرَّمنَّالناسَّمساعدةَّومعونة.َّتصورَّأن َّدواعيَّالقراءةَّالثانيةَّهوَّخشيةَّأنَّيََُّّأن َّ

                                                           
َََّّّ.528َّص2التفسريَّالوسيطَّللواحدي:َّج1َّ
َّ.338ص1البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج2َّ

َّ
َََّّّ
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ىلَّرأيهَّالذىَّهذاَّالكاتبَّدفعهَّإفدَّهذهَّالشبهةَّصاحبَّكتابَّالتفسريَّواملفسرونَّقائال:َّ"وأحسنَّمنَّفن َّ
مونَّمنَّقولهَّتعاىلَّالبالغة،َّفالعربَّالَّيفهَّيفعادته،َّجهلهَّأبساليبَّالعربَّوأفانينهاََّّهيرآهَّولَّيقطعَّبهَّكماَّ

َّيريدَّمنهمَّنصرَّهللاَّمعىنَّالنصرةَّاملادية،َّبلَّأولَّماَّتصلَّهذهَّالكلمةَّإىلَّأمساعهمَّيعلمونَّأن ََّّابلراءَّ(َوتُ َعز ُِّروهَُّ)
ولفظ:ََّّ(نصر)ذكرهَّمنَّالتفرقةَّبنيَّلفظ:ََّّالقرآن،َّوماَّيفدينهَّونصرَّرسوله،َّوكثريَّمنَّمثلَّهذهَّالعباراتَّواردَّ

قومَّيقومَّعلىَّأساسَّمنَّاملساعدةَّاملادية،َّالَّيَّوالثاين،َّهتذييبَّأخالقياألولَّيقومَّعلىَّأساسََّّمنَّأن ََّّ(عز ر)
1َّ.اللغوي"علىَّأساسَّمنَّالفقهَّ

  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ   )وتعززوه(َّأيَّجعلهَّعزيزاَّوقواهَّومنهَّقولهَّتعاىلَّاَّقالَّألن َّمعىنَّوهوَّكم

 ١٤يس:َّ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ   

،َّأن َّالقراءاتَّالشاذةَّيفَّهذهَّاألحرفَّالَّتقوىَّعلىَّمعارضةَّالقراءاتَّالردَّعلىَّهذهَّالشبهةخالصةَّوَّ
ََّّأبدعَّفيهَّعلماءَّاملعاينَّكماَّذكران.َّأن َّلكلَّقراءةَّشاذةَّأتويلَّوتوجيهاملتواترة،َّكماَّ
2َّ:الثاينالنموذج 

٣َّالعنكبوت:َّ چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ      ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ 
َّ َّلعلجولدَّتسيهرَّذكر َّمنسوبة َّأوَّهللاَّالناَسَّهبَّعر ِّفن َّر عىنَّفليََُّّ(فَ َليُ ْعلَِّمن َّ)والزهريََّّيَّقراءة ر عىنَّم،

َّمتحان.هللاَّتعاىلَّالَّيعلمَّإالَّبعدَّاالَّقرأواَّذلكَّلرفعَّشبهةَّأن ََّّم،َّوقالَّأبهنهللاَّبعالمةَّمهَّن  َّمَّس َِّّيََّلََّف ََّ
َّهذهََّّالردوَّ َّاَّفالَّدليلَّعلىَّأن َّوعلىَّفرضَّثبوهت،َّلَّتثبتَّيفَّاملتواترَّوالَّيفَّالشاذَّالقراءةعلىَّشبهتهَّأن 

ََّّغري َّلكَّلَّتَُّورغمَّذَّ؛هنفسَّىنابملعَّجاءتَّأخرىَّآايتَّ،َّوهناكبلَّإمناَّهوَّالسماعَّ،علياَّقرأهاَّمنَّتلقاءَّنفسه
َّ:قولهَّتعاىلَّكماَّزعمَّاملستشرقَّجولدَّتسيهرَّمنها

١٦٦َّآلَّعمران:َّ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        چ 

١٤٠َّآلَّعمران:َّ چەئ  ەئ   وئ  وئ    ائې  ې  ې     ې  ى  ى  ائچ 

٢٥َّاحلديد:َّ چڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹچ 
ََّّ:ذلكَّلَّجيرؤَّأحدَّعلىَّتغيريهاَّمنهاَّقولهَّتعاىلَّمعوََّّ،منَّهذهَّأشكلبلَّيفَّالقرآنَّآايتَّ

١٤٢َّآلَّعمران:َّ چ   پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 
                                                           

َّ.34ص1التفسريَّواملفسرونَّللذهيب:َّج1َََّّّ
َّ.99للقاضيَّعبدَّالفتاح:َّصَّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقني2َّ
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

١٦َّالتوبة:َّ چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ   ڇ
َّ،بعدَّوقوعهَّأنهَّوقعوََّّ،علمَّهللاَّتعاىلَّيتعلقَّابلشيءَّقبلَّوقوعهَّعلىَّأنهَّلَّيقعَّأن ََّّوجهِّلَّجولدَّتسيهر

 اصلني.حوكذبَّالكاذبنيَّبعدَّحصوهلماَّأهنماََّّ،وأتويلَّهذهَّاآليةَّوغريها:َّفليعمنَّهللاَّصدقَّالصادقني
 1:الثالث وذجمالن

ى  ى  ائ    ېۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ

 ١١٢املائدة:َّ چ   ائ   ەئ    ەئ  
بعضهمََّّأرَّوهلذاَّقَّ؛نَّأنَّيصدرَّمنَّاحلوارينيكهذاَّالسؤالَّالَّميََّّن َّيفَّهذهَّالقراءة:َّأَّجولدَّتسيهروشبهَّ

َّ.اجلمهورَّقراءةنكرَّالقراءةَّاألوىلَّمعَّأهناَّفهوَّيََُّّ(َّابلتاء،لَّتستطيعَّربك)ه
ََّّ:منهاَّةصحيحَّتولكنَّهلاَّتوجيهاَّ،وهمَّالشكَّيفَّقدرةَّهللاوهذهَّالقراءةَّوإنَّكانَّظاهرهاَّيَُّ

كقولكَََّّّه،وحيققَّيفعلَّذلكَّلهاملعىنَّ،َّوَّلَّيستجيبَّربكَّإنَّسألتهَّويطيعكر عىنَّه2َّتوجيهَّالطربي
َّ،هلَّيفعلَّوجييبنَّواملعىنَّ،وأنتَّتعلمَّأنهَّيستطيعَّاإلتيانَّويقدرَّعليهَّ،للرجلَّهلَّيستطيعَّفالنَّأنََّييت

َّاإلتيان.وأرادَّاملسببَّوهوََّّ،فهوَّجمازَّمرسلَّحيثَّأطلقَّالسببَّوهوَّاالستطاعة
أمَّأنهَّينايفََّّ؛فيكونَّيفَّنطاقَّالقدرةَّفيصحَّطلبهَّاإلهليةالئمَّاحلكمةَّاملعىنَّهلَّإنزالَّاملائدةَّيََُّّوقدَّيكون

َّ.هكانَّممكناَّيفَّذاتََّّوإنَّ،القدرةماَّينايفَّاحلكمةَّالَّتتعلقَّبهََّّألن ََّّ؛احلكمةَّفالَّتتعلقَّبهَّالقدرة
كقولهَّتعاىلَََّّّ،فأرادواَّعلمَّمعاينةَّ،بلَّكانواَّعاملنيَّعلمَّداللةَّابستطاعةَّهللاَّ؛أهنمَّلَّيشكوا3َّالقرطيبَّاووجهه

،٢٦٠َّ البقرة:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ َّويتخر جَّعلىَّهذاَّقولهَّتعاىل

َّ.أيَّعلمَّمشاهدةَّومعاينة،َّ ١١٣املائدة:َّ چی  ی  

                                                           
 .106صَّعبدَّالفتاح:َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّللقاضي1َّ
 .118َّ-116ص9جامعَّالبيانَّللطربي:َّج2َّ
 .365َّ-364ص6اجلامعَّألحكامَّالقرآنَّللقرطيب:َّج3َّ
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ولَّكمنََّيخذَّبيدَّضعيفَّويقََّّ،ذلكَّيفَّغايةَّالظهورَّن َّأأبنهَّاستفهامَّتقريريَّأي1ََّّأبوَّحيانَّاووجهه
َّذلكَّأمرَّواضحَّالَّجيوزَّللعاقلَّأنَّيشكَّفيه.َّوغرضهَّأن ََّّ،هلَّيقدرَّالسلطانَّعلىَّإشباعَّهذا

2ََّّ:الرابعالنموذج 
ََّّ ١١٢األنبياء:َّ چائ  ائ     ەئ       ەئ  وئ  وئ       ىې   ې  ې      ىچ 

َّيفَّأنهَّكانإىلَّهللاَّتعاىلَّأنَّحيكمَّابحلق؛ََّّيطلبَّحممدََّّمنَّلوازمَّأنَّأن ََّّومفادَّشبهةَّجولدَّتسيهر:
اَّمنَّرفعَّهذهَّالشبهةَّبتحويلَّالصيغةَّبوساطةَّتغيريَّحركاهتالقارئَّالثقةَّفأرادََّّ،اإلمكانَّأنَّحيكمَّبغريَّذلك

َّأََّ)وهبذاَّينتقلَّالكالمَّمنَّاإلنشاءَّإىلَّاإلخبارَّهكذاََّّ،صيغةَّالدعاءَّإىلَّصيغةَّالتفضيل ََّّ(.ُمَّابحَلق َِّّكَّحَّريب ِّ
وليسَّهوَّمنَّالقراءَّفضالََّّ،فهيَّقراءةَّالضحاكَّابنَّمزاحمَّ،راويَّهذهَّالقراءةَّمنَّالثقاتَّابطلَّادعاءهَّأن َّوَّ

 َّاألربعَّالشواذ.والَّيفَّ،وليسَّلهَّقراءةَّمعتمدة؛َّفهيَّلَّتردَّيفَّالقراءاتَّالعشرَّاملتواترةَّ،علىَّأنَّيكونَّمنَّثقاهتم
اعَّالَّالقراءةَّنقلَّومسَّألن ََّّ؛الضحاكَّهوَّالذيَّحولَّهذهَّالقراءةَّمنَّتلقاءَّنفسهَّابطلَّقولهَّإن ََّّمثَّإن َّ

 .اجتهادَّفيها
َّبةَّللكفاربلَّاملرادَّتعجيلَّالعقوََّّجولدَّتسيهر؛َّليسَّاملرادَّابحلقَّيفَّاآليةَّالعدلَّكماَّفهمهومعَّذلك،َّف

فهيَََّّّ،٨٩َّاألعراف:ََّّچک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    کچ َّمثلَّهذهَّاآليةَّقولهَّتعاىلوَّ
 ورغمَّذلكَّلَّخيتلفَّفيهاَّالقراء؛َّفلوَّكانتَّالقراءةَّابالجتهادَّلغريواَّهذهَّاآليةَّأيضا.َّ،مثلهاَّسواءَّبسواء

3َّ:اخلامسالنموذج 
١٠٦َّالبقرة:َّ چ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 

َّأن َّذكرَّج َّاستبعدَّولدَّتسيهر َّقرََّّبعضَّالعلماء ها)اءة َّمعَّأَّ(نُ ْنسِّ َّالنونَّاألوىلَّوسكونَّالثانية هناَّبضم
الَّوهيَّقراءةَّشاذةَّلَّتروَّعنَّالعشرةَّوََّّ(،تنسها)والقراءةَّليستَّهكذاَّبلََّّ(،تَ ْنَساها)وذكرَّقراءةَّ،َّمتواترة

َّ.تواترةاملهيََّّ(نَ ْنَسْأها)وقراءةَّ،َّاألربعةَّالشواذ
وصفهاَّجولدَّوََّّ،اهلمزَّمبدلَّألفاََّّقبلهاَّإالَّأن َّكاليتََّّ(ننساها)قراءةَّمنسوبةَّلسعيدَّابنَّاملسيبَّهناكَّوَّ

انتَّإذَّلوَّكانتَّمنَّالنسيانَّلكَّمنه؛َّوهذاَّخطأَّفاحشَّ(،إبسنادَّالنسيانَّهللَّتعاىل)َّ:قائالَّتسيهرجولدَّ
َّ.وليستَّهذهَّالقراءةَّالَّيفَّاملتواترَّوالَّالشاذَّوالَّفيماَّوراءَّذلكَّة،علىَّاجملزومَّةألهناَّمعطوفَّ(؛نسها)ن

                                                           
 .409َّص4البحرَّاحمليطَّأليبَّحيان:َّج1َّ
 .109صَّعبدَّالفتاح:َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّللقاضي2َّ
 .111صَّعبدَّالفتاح:َّالقراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّللقاضي3َّ
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1ََّّ:السادسالنموذج 
َّ ٣َّ-١َّالروم:َّ چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چ 

اءَّيفَّالبحرَّاحمليط:َّج)ُغلَِّبْت(َّجاءتَّابلبناءَّللمفعول،َّوهناكَّقراءةَّشاذةَّابلبناءَّللفاعل،َّالقراءةَّاملتواترةَّ
ََّواحلََْسُن:َّوَّ" َّقُ ر َة، َّْبُن ََّوُمَعاوِّيَُة َُّعَمَر، ََّواْبنِّ ََّعب اٍس، ََّواْبنِّ َّاخْلُْدرِّيُّ، ََّسعِّيٍد ََّوأَبُو ََّعلِّيٌّ، َّالرُّومَُّ)قَ رََأ ََّمْبنِّيًّاَّ(َغَلَبتِّ :

،ََّسيُ ْغَلُبوَن:ََّمْبنِّيًَّّ 2ََّّ".اَّلِّْلَمْفُعولَِّّلِّْلَفاعِّلِّ
إذَّاملنتصرونَّيفَّالقراءةََّّ؛بنيَّالقراءتنيَّتناقضاَّالَّأبن َّجولدَّتسيهرَّيفَّهاتنيَّالقراءتنيَّمعلَّاملستشرقَّطعن

َّواألوىلَّة،يتمثلَّيفَّبيانَّشذوذَّالقراءةَّالثانيَّهذازعمهَّوالردَّعلىَّ،َّمَّاملنهزمونَّيفَّالقراءةَّاملخالفةاملشهورةَّه
املرويََّّهذهَّالقراءةَّالشاذةَّالَّتتناسبَّمعَّسببَّالنزولَّإن َّ،َّمثَّعارضَّاملتواترةَّابلشاذةوالَّتََُّّ،متواترةَّصحيحة

مثََّّ،الفرسَّرفطَّلبتَّمنالرومَّغََُّّرةَّأن َّمعىنَّالقراءةَّاملتواتَّألن ََّّأنهَّالَّتعارض؛َّحقيقةَّاألمراآلية،َّوَّيفَّهذهَّ
لمنيَّسيغلبوهنمَّاملسَّوأن ََّّ،الرومَّغلبتَّالفرسَّغلبَّالرومَّالفرسَّبعدَّبضعَّسنني؛َّوأماَّالشاذةَّفمعناهاَّأن َّست

َّلَّواحدفالَّتناقضَّبنيَّالقراءتنيَّألهنماَّلَّيتوارداَّعلىَّحمَّكانَّذلكَّيفَّالسنةَّالتاسعة؛قدَََّّّوَّ،بعدَّبضعَّسنني
َّ.زماانَّومكاان

 
َّ

َّ

َّ

َّ

  

                                                           
 .529ص2:َّجوتفسريهَّآراءَّاملستشرقنيَّحولَّالقرآنَّالكرمي1َّ
َّ.374ص8جَّ:أليبَّحيانالبحرَّاحمليط2ََّّ
َّ
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 قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم، املصحف اإللكرتوين، جممع امللك فهد لطباعة املصحف.

َّ.َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ،َّدط،َّدد،َّدت،ه (665تشامةَّ)،َّأبوَّإبرازَّاملعاينَّمنَّحرزَّاألماين .1
إحتافَّفضالءَّالبشرَّيفَّالقراءاتَّاألربعَّعشر،َّأمحدَّبنَّحممدَّبنَّعبدَّالغنَّالدمياطي،َّوضعَّحواشيه:َّأنسَّ .2

َّم،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت،َّلبنان.1998َّه /1419،َّالطبعةَّاألوىلمهرة،َّ
لنشرَّوالتوزيع،َّمَّرضوان،َّدارَّطيبةَّل،َّد/َّعمرَّبنَّإبراهي-دراسةَّونقد–آراءَّاملستشرقنيَّحولَّالقرآنَّالكرميَّوتفسريهَّ .3

 م.1992َّه/1413َّالرايض،َّالطبعةَّاألوىل،َّ
 األردن.،َّاألهليةَّللنشرَّوالتوزيع،َّم1998الطبعةَّاألوىل،ََّّ،االستشراقَّوالتاريخَّاإلسالمي،َّد.َّفاروقَّعمرَّفوزي .4
َّالرمحانَّبنَّسليمانَّبنَّالعثيميني، .5 َّعبد َّد. َّابنَّخالويه،َّت: َّاألوىلالطبَّإعرابَّالقراءاتَّالسبعَّوعللها، ،َّعة

 م،َّمكتبةَّاخلاجني،َّالقاهرة.1992ََّّه /1413
م،َّدارَّاملعرفة،َّبريوت،2008َّه/2َّ،1429إعرابَّالقرآن،َّأبوَّجعفرَّالنحاس،َّت:َّالشيخَّخالدَّالعلي،َّط .6

 لبنان.
م،2003َّه/1424األلفيةَّيفَّالنحو،َّابنَّمالك،َّمطبوعةَّأبعلىَّشرحَّابنَّعقيلَّعلىَّألفيةَّابنَّمالك،َّدط،َّ .7

 باعةَّوالنشرَّوالتوزيع،َّبريوت،َّلبنان.دارَّالفكرَّللط
 ه ،َّحيدرَّآابد.1349َّاألمايل،َّهبةَّهللاَّبنَّالشجري،َّ .8
َّللقرآن .9 َّ)َّ،االنتصار َّالباقالين َّبكر َّه (403تأبو َّد، َّالقضاةَّ/ت: َّعصام َّحممد َّاألوىل، َّ،الطبعة

َّ.بريوتَّ–،َّدارَّابنَّحزمََّعم ان-دارَّالفتحَّ،َّم2001/ه 1422
اإلنصافَّيفَّمسائلَّاخلالفَّبنيَّالنحوينيَّالبصرينيَّوالكوفيني،َّأبوَّالربكاتَّكمالَّالدينَّاألنباري،َّت:َّد:َّ .10

 ،َّدت،َّمكتبةَّاخلاجنيَّابلقاهرة.الطبعةَّاألوىلجودةَّمربوكَّحممدَّمربوك،َّ
أوضحَّاملسالكَّإىلَّألفيةَّابنَّمالك،َّابنَّهشام،َّت:َّيوسفَّالشيخَّحممدَّالبقاعي،َّدط،َّدت،َّدارَّالفكرَّ .11

 عةَّوالنشرَّوالتوزيع.ََّّللطبا
ه 1422َّالطبعةَّاألوىل،َّ،َّق:َّالدكتورَّبشارَّعوادَّمعروفيق،َّحته (463تاخلطيبَّالبغداديَّ)،َّاتريخَّبغداد .12

 .بريوتَّ–دارَّالغربَّاإلسالميَّ،َّم2002/
َّالدينوريَّ)،َّاأتويلَّمشكلَّالقرآن .13 َّإبراهيمَّمشسَّالدين،َّت:َّه (276تبنَّقتيبة دارَّالكتبَّ،َّدط،َّدت،

َّ.لبنانَّ–العلمية،َّبريوتَّ
م،َّمطبعةَّعيسى1976َّه /1396التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن،َّأبوَّالبقاءَّالعكربي،َّت:َّعليَّحممدَّجباوي،َّدط،َّ .14

 البايبَّاحلليبَّوشركاه،َّمصر.ََّّ
َّابنَّمالك،َّط .15 َّقُرِّئَّابلت ثليثَّمنَُّحُروفَّالُقرآن، َّاألقرانَّفيما ه،َّكنوزَّأشبيليا،1482َّم/2َّ،2007حتفة

 اململكةَّالعربيةَّالسعودية.
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 .لبنان-دارَّالكتبَّالعلميةَّبريوت،َّم1998/ه 1419الطبعةَّاألوىل،َّ،َّه (748تالذهيبَّ)،َّاحلفاظتذكرةَّ .16
دارَّ،َّه (982:تأبوَّالسعودَّالعماديَّ)(،َّإرشادَّالعقلَّالسليمَّإىلَّمزاايَّالكتابَّالكرمي)تفسريَّأيبَّالسعودَّ .17

 .بريوتَّ–إحياءَّالرتاثَّالعريبَّ
حتقيق:َّالدكتورَّعبدَّهللاَّ،َّه (310تأبوَّجعفرَّالطربيَّ)(،َّجامعَّالبيانَّعنَّأتويلَّآيَّالقرآن)تفسريَّالطربيَّ .18

ه 1422َّالطبعةَّاألوىل،ََّّ،ابلتعاونَّمعَّمركزَّالبحوثَّوالدراساتَّاإلسالميةَّبدارَّهجر،َّبنَّعبدَّاحملسنَّالرتكي
َّ.دارَّهجرَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيعَّواإلعالنَّ،م2001/

م،1999َّه /1420سالمة،َّالطبعةَّالثانية،ََّّه (،َّت:َّساميَّبنَّحممد774تفسريَّالقرآنَّالعظيم،َّابنَّكثريَّ)ت .19
 دارَّطيبةَّللنشرَّوالتوزيع.

ه (،َّت:َّأمحدَّالربدوينَّوإبراهيمَّأطفيش،َّالطبعة671َّتفسريَّالقرطيبَّ)اجلامعَّألحكامَّالقرآن(،َّالقرطيبَّ)ت .20
َّم،َّدارَّالكتبَّاملصرية.1964َّه /1384الثانية،َّ

َّ.دت،َّمكتبةَّوهبة،َّالقاهرةه (،َّدط،1398َّالتفسريَّواملفسرون،َّاملؤلف:َّحسنيَّالذهيبَّ)ت .21
َّالرجال .22 َّأمساء َّيف َّالكمال َّهتذيب ،(َّ َّحتقيقه (742ت:املزي َّمعروف، َّعواد َّبشار َّد. :َّ َّاألوىل،َّ، الطبعة

َّ،َّلبنان.بريوتَّ،مؤسسةَّالرسالةم،1980ََّّه/1400
َّالتيسريَّيفَّالقراءاتَّالسبع .23 َّالداينَّ)، َّاوتوَّتريزليق،َّحته (444تأبوَّعمرو َّق: ،َّ َّالثانية، ه /1404َّالطبعة

َّ.َََّّّبريوت،َّدارَّالكتابَّالعريب،َّم1984
جامعةَّ،َّم2007/ه 1428ََّّ،الطبعةَّاألوىل،َّه (444تأبوَّعمروَّالداينَّ)،َّجامعَّالبيانَّيفَّالقراءاتَّالسبع .24

َّ.اإلماراتَّ–الشارقةَّ
َّأبوَّالعرفانَّحممدَّبنَّعليَّالصبان،َّط .25 ه 1َّ،1417َّحاشيةَّالصبانَّعلىَّشرحَّاألمشوينَّأللفيةَّابنَّمالك،

 م،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت،َّلبنان.1997َّ/
م،َّمؤسسة1997َّه /5َّ،1418َّحجةَّالقراءات،َّأبوَّزرعةَّعبدَّالرمحانَّبنَّزجنلة،َّت:َّسعيدَّاألفغاين،َّط .26

 الرسالة،َّبريوت،َّلبنان.َّ
م،َّدارَّالشروق،1979َّه /3َّ،1399راءاتَّالسبع،َّابنَّخالويه،َّت:َّعبدَّالعالَّسالَّمكرم،َّطاحلجةَّيفَّالق .27

  القاهرة.
احلجةَّللقراءَّالسبعةَّأئمةَّاألمصارَّابحلجازَّوالعراقَّوالشامَّالذينَّذكرهمَّابنَّجماهد:َّأبوَّعليَّاحلسنَّبنَّعبدَّ .28

َّط َّوبشريَّجوجيايت، َّالدينَّقهوجي، َّبدر َّت: َّالفارسي، 1َّالغفار َّاملأمونَّللرتاث،َّم1984ه /1404، َّدار ،
 دمشق.

َّوالقاهرة .29 َّيفَّاتريخَّمصر َّه (911تالسيوطيَّ)،َّحسنَّاحملاضرة َّحتقيق: َّالفضلَّإبراهيم، الطبعةَّ،َّحممدَّأبو
َّ.مصرَّ،عيسىَّالبايبَّاحلليبَّوشركاهَّ،دارَّإحياءَّالكتبَّالعربيةَّ،م1967-ه 1387ََّّ،األوىل

 ئةَّاملصريةَّالعامةَّللكتاب.َّ،َّدت،َّاهليالطبعةَّاألوىلاخلصائص،َّأبوَّالفتحَّعثمانَّبنَّجن،َّ .30
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،َّدط،َّأمحدَّحممدَّاخلراط،َّحتقيق:َّد/َّه (756:تالسمنيَّاحلليبَّ)،َّالدرَّاملصونَّيفَّعلومَّالكتابَّاملكنون .31
 .دارَّالقلم،َّدمشقدت،َّ

 م،َّمكتبةَّاآلداب.1950ديوانَّاألعشىَّالكبريَّ)ميمونَّبنَّقيس(،َّت:َّد.َّحممدَّحسني،َّدط،َّ .32
م،1990َّه/1َّ،1410ديوانَّاخلرنقَّبنتَّبدرَّروايةَّأيبَّعمروَّبنَّالعالء،َّت:َّيسريَّعبدَّالغنَّعبدَّهللا،َّط .33

َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت.ََّّ
 م،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت.1987َّه/2َّ،1407ديوانَّالفرزدق،َّت:َّعليَّفاعور،َّط .34
 املعرفة.َّبريوت.َّم،َّدار2004ه/2َّ،1425ديوانَّامرِّئَّالقيس،َّت:َّعبدَّالرمحنَّاملصطاوي،َّط .35
 ،َّدت،َّدارَّاملعارف،َّمصر.3َّديوانَّجريرَّشرحَّحممدَّبنَّاحلبيب،َّت:َّد.َّنعمانَّحممدَّأمنيَّطه،َّط .36
 ديوانَّعبيدَّهللاَّبنَّقيسَّالرقيات،َّت:َّد:َّحممدَّيوسفَّجنم،َّدط،َّدت،َّدارَّصدر،َّبريوت.َّ .37
 م،َّدارَّصادر،َّبريوت.1َّ،2000ديوانَّمسكنيَّالدارمي،َّت:َّكارينَّصادر،َّط .38
 ردودَّعلىَّشبهاتَّاملستشرقني،َّد/َّحييَّمراد،َّدط،َّدت،َّدد. .39
رسمَّاملصحفَّالعثماينَّوأوهامَّاملستشرقنيَّيفَّقراءاتَّالقرآنَّالكرمي،ََّدَوافُعهاَّوَدفْ َعَها،َّد/َّعبدَّالفتاحَّإمساعيلَّ .40

 شليب،َّدارَّاملنارة،َّجدة،َّالسعودية.
،1َّقيق:َّجمموعةَّمنَّالباحثني،َّالطبعةَّه (،َّحت1150الزايدةَّواإلحسانَّيفَّعلومَّالقرآن،َّابنَّعقيلةَّاملكيَّ)ت .41

 ه ،َّالناشر:َّمركزَّالبحوثَّوالدراساتَّجامعةَّالشارقةَّاإلمارات.1427
ه /1405ََّّ،الطبعةَّالثالثة،َّإبشرافَّالشيخَّشعيبَّاألرانؤوط،َّحققَّه (748تالذهيبَّ)،َّسريَّأعالمَّالنبالء .42

َّ.مؤسسةَّالرسالةَّ،م1985
َّ،ق:َّحممودَّاألرانؤوطيق،َّحته (1089:تكريَّاحلنبلي،َّ)ابنَّالعمادَّالعََّ،َّشذراتَّالذهبَّيفَّأخبارَّمنَّذهب .43

 .بريوتَّ–دارَّابنَّكثري،َّدمشقََّّ،م1986-ه 1406ََّّ،الطبعةَّاألوىل،َّعبدَّالقادرَّاألرانؤوط
م،َّدارَّالفكرَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع،َّبريوت،2003َّه/1424شرحَّابنَّعقيلَّعلىَّاأللفية،َّابنَّعقيل،َّدط،َّ .44

 لبنان.
ه،َّمكتبةَّالعروبة،1َّ،1384َّ:َّت:َّعبدَّالستارَّأمحدَّفراجَّوحممودَّشاكر،َّطشرحَّأشعارَّاهلذلينيَّللسكري .45

 القاهرة.
ه(،َّحتقيق:َّاألستاذَّالصديقي834َّشرحَّالدررَّاللوامعَّيفَّأصلَّمقرأةَّانفع،َّأبوَّعبدَّهللاَّاملنتوريَّالقيسيَّ)ت .46

َّم.2001ه/1421سيديَّفوزي،َّالطبعةَّاألوىل،َّ
،َّعةَّالثانيةالطبشرحَّالرضيَّعلىَّالكافية،َّرضيَّالدينَّحممدَّبنَّاحلسنَّاألسرتاابذي،َّت:َّيوسفَّحسنَّعمر،َّ .47

 م،َّجامعَّقانَّيونس،َّبنغازي.1996
شرحَّالكافيةَّالشافية،َّابنَّمالك،َّت:َّعليَّحممدَّمعوضَّوعادلَّأمحدَّعبدَّاملوجود،َّدط،َّدت،َّدارَّالكتبَّ .48

 العلمية،َّبريوت.َّ
 ه،َّدد.10َّ،1383َّشرحَّقطرَّالندىَّوبلَّالصدى،َّابنَّهشام،َّت:َّحممدَّحميَّالدين،َّط .49
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م،2008َّ،َّالطبعةَّاألوىلشرحَّكتابَّسيبويه،َّأبوَّسعيدَّالسريايف،َّت:َّأمحدَّحسنَّمهديل،َّوعليَّسيدَّعلي،َّ .50
 دارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت،َّلبنان.َّ

الطبعةََّّابنَّفارس،َّت:َّأمحدَّحسنَّبسج،الصاحيبَّيفَّفقهَّاللغةَّالعربيةَّومسائلهاَّوسننَّالعربَّيفَّكالمها،َّ .51
َّم،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت،َّلبنان.1997ََّّه/1418َّ،َّاألوىل

وسننهَّوأايمه،َّحممدَّبنَّإمساعيلََّّصحيحَّالبخاري=َّاجلامعَّاملسندَّالصحيحَّاملختصرَّمنَّأمورَّرسولَّهللاَّ .52
رَّطوقَّالنجاةَّ)معَّترقيمَّه ،َّدا1َّ،1422أبوَّعبدَّهللاَّالبخاريَّاجلعفي،َّت:َّحممدَّزهريَّبنَّانصرَّالناصر،َّط

 حممدَّفؤادَّعبدَّالباقي(،َّويفَّاحلاشيةَّشرحَّوتعليقَّد.َّمصطفىَّديبَّالبغا.
املكتبةَّ،َّه1415َّ،الطبعةَّاألوىل،َّأبوَّطاهرَّعبدَّالقيومَّعبدَّالغفورَّالسنديَّ،صفحاتَّيفَّعلومَّالقراءاتَّ  .53

َّ.مداديةاإل
َّاملفسرين .54 َّطبقات ،(َّ َّوي َّه (11قَّ:تاألدنه َّحتقيق: ،َّ َّصاحل َّبن َّاخلزيسليمان َّاألوىل،َّ، الطبعة

 .َّالسعودية،َّمكتبةَّالعلومَّواحلكم،َّم1997/ه 1417
 .بريوتَّ–دارَّالكتبَّالعلميةَّ،َّدط،َّه (945تالداووديَّ)،َّطبقاتَّاملفسرين  .55
العني،َّاخلليلَّبنَّأمحدَّالفراهيدي،َّت:َّد.َّمهديَّاملخزوميَّو:َّد.َّإبراهيمَّالسامرائي،َّدط،َّدت،َّدارَّومكتبةَّ .56

َّاهلالل.َّ
ه ،1351ََّّاألوىل،الطبعةَّ،َّج.َّبرجسرتاسر،َّحتقيق:َّه (833:تابنَّاجلزري،َّ)،َّطبقاتَّالقراءَّغايةَّالنهايةَّيف .57

َّ.ابنَّتيميةَّمكتبة
ه (،َّت:َّمروانَّالعطية،َّوحمسنَّخرابة،َّووفاءَّتقيَّالدين،224َّفضائلَّالقرآن،َّأبوَُّعبيدَّالقاسمَّبنَّسال مَّ)ت .58

َّبريوت.َّ–م،َّدارَّابنَّكثري،َّدمشق1995َّه /1415الطبعةَّاألوىل،َّ
م ،َّدارَّاملعرفة1997َّه /1417،َّالثانية،َّحتقيق:َّإبراهيمَّرمضان،َّالطبعةَّه (438هرست،َّابنَّالندميَّ)تالف .59

َّلبنان.َّ–بريوتَّ
،َّالطبعةَّلنعساينالسيدَّحممدَّبدرَّالدينَّأبوَّفراسَّا،َّحتقيق:َّاللكنويَّ،َّعبدَّاحليالفوائدَّالبهيةَّيفَّتراجمَّاحلنفية .60

َّ،َّمصر.َّطبعَّر طبعةَّدارَّالسعادةه،1324َّاألوىل،َّ
َّط .61 َّالرسالة، َّمؤسسة َّيف َّالرتاث َّحتقيق َّمكتب َّت: َّآابدي، َّالفريوز َّيعقوب َّبن َّحممد َّاحمليط، ،8َّالقاموس

 م،َّمؤسسةَّالرسالةَّبريوت،َّلبنان.2005ه /1426
القراءاتَّالقرآنيةَّوالرسمَّالعثماينَّيفَّكتابَّاتريخَّالقرآنَّللمستشرقَّاألملاينَّنولدكه:َّأتليفَّالدكتور:َّمالكَّ .62

ََّّ.حسنيَّشعبان،َّدارَّابنَّحزم
َّ.،َّدط،َّدت،َّدارَّمصرَّللطباعةللشيخَّعبدَّالفتاحَّالقاضيَّ،القراءاتَّيفَّنظرَّاملستشرقنيَّوامللحدين .63
الطبعةَّالثانية،َّ،َّ:َّشوقيَّضيف،َّته (324تأبوَّبكرَّبنَّجماهدَّالبغداديَّ)،َّكتابَّالسبعةَّيفَّالقراءات .64

َّ.مصرَّ،دارَّاملعارف،َّه 1400
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َّاملصاحف .65 َّاكتاب َّداود، َّأيب َّ)َّبن َّته (316تالسجستاين ،َّ َّعبده: َّبن َّحممد َّاألوىل،َّ، الطبعة
َّ.القاهرةَّ،الفاروقَّاحلديثة،َّم2002/ه1423

َّدكتوراه،َّ .66 َّد.َّعمرَّمحدانَّالكبيسي،َّرسالة َّابنَّأيبَّمرمي،َّت: َّالقراءاتَّوعللها، الكتابَّاملوضحَّيفَّوجوه
 ه ،َّجامعةَّأمَّالقرى.1408ََّّ

أمحدَََّّّالزخمشري،َّت:َّعادلالكشافَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيلَّوعيونَّاألقاويلَّيفَّوجوهَّالتأويل،َّجارَّهللا .67
 م،َّمكتبةَّالعبيكان،َّالرايض.1998َّه /1418،َّالطبعةَّاألوىلعبدَّاملوجودَّوعليَّحممدَّمعو ض،َّ

َّم،َّمكتبةَّاملثىن،َّبغداد.1941ه (،1067َّكشفَّالظنونَّعنَّأساميَّالكتبَّوالفنون،َّحاجيَّخليفةَّ)ت .68
ن،َّقيسي،َّت:َّد.َّحميَّالدينَّرمضاالكشفَّعنَّوجوهَّالقراءاتَّالسبعَّوعللهاَّوحججها،َّمكيَّبنَّأيبَّطالبَّال .69

 م،َّمؤسسةَّالرسالة،َّبريوت.1997َّه /5َّ،1418ط
م،َّجممع1995َّه /1416جمموعَّالفتاوى،َّابنَّتيمية،َّمجعَّوترتيب:َّعبدَّالرمحنَّبنَّحممدَّبنَّقاسم،َّدط،َّ .70

َّامللكَّفهدَّلطباعةَّاملصحفَّالشريف،َّاملدينةَّالنبوية،َّاململكةَّالعربيةَّالسعودية.َّ
دارَّه،1407َّالطبعةَّالثانية،َّ،َّعزةَّحسنَّ/:َّد،َّته (444تأبوَّعمروَّالداينَّ)،َّاحملكمَّيفَّنقطَّاملصاحف .71

َّ.دمشقَّ،الفكر
َّ،م2002/ه 1423،َّت:َّأمحدَّشرشال،َّه (496تأبوَّداودَّسليمانَّبنَّجناحَّ)،َّخمتصرَّالتبينيَّهلجاءَّالتنزيل .72

َّ.املنورةَّاملدينة،َّجممعَّامللكَّفهد
م،َّاملكتبة1985َّه /1405ه (،َّالطبعةَّاألوىل،1419َّ)تمدخلَّيفَّعلومَّالقراءات،َّالسيدَّرزقَّالطويلَّ .73

َّالفيصلية.
،1َّمسندَّاإلمامَّأمحدَّبنَّحنبل،َّأبوَّعبدَّهللاَّأمحدَّبنَّحممدَّبنَّحنبل،َّت:َّشعيبَّاألرنؤوطَّوآخرون،َّط .74

 م،َّمؤسسةَّالرسالة.2001ه /1421
،َّدت،َّدارَّابنَّحزم1َّمشكلَّالقراءاتَّالعشريةَّالفرشيةَّلغةَّوتفسرياَّوإعرااب،َّعبدَّالعزيزَّبنَّعليَّاحلريب،َّط .75

 للنشرَّوالتوزيع،َّالرايض،َّاململكةَّالعربيةَّالسعودية.َّ
املطبعةَّالرمحانية،ََّّه،1355م/1936،َّالطبعةَّاألوىل،َّاملستشرقَّآرثرَّجفريَّت:املصاحفَّالبنَّأيبَّداود،َّ .76

َّمصر.
َّم،َّعال1988ه /1َّ،1408معاينَّالقرآنَّوإعرابه،َّأبوَّإسحاقَّالزجاج،َّت:َّد.َّعبدَّاجلليلَّعبدهَّشليب،َّط .77

 الكتب،َّبريوت.َّ
معاينَّالقرآن،َّأبوَّزكرايَّالفراء،َّت:َّأمحدَّيوسفَّجنايت،َّحممدَّعليَّالنجارَّوآخرون،َّدط،َّدت،َّالدارَّاملصريةَّ .78

 للتأليفَّوالرتمجة.ََّّ
 م،َّدارَّسعدَّالدينَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع.2002َّه /1َّ،1422معجمَّالقراءات،َّعبدَّاللطيفَّاخلطيب،َّط .79
مَّدارَّالكتب1999َّه /1َّ،1420ضعَّحواشيهَّإبراهيمَّمشسَّالدين،َّطمعجمَّمقايسَّاللغة،َّابنَّفارس،َّوَّ .80

 نان.ََّّبالعلمية،َّبريوت،َّل
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َّط .81 َّاخلطيب، َّحممد َّاللطيف َّعبد َّت: َّاألنصاري، َّهشام َّابن َّاألعاريب، َّكتب َّعن َّاللبيب ،1َّمغن
 م،َّالرتاثَّالعريب،َّالكويت.2000َّه /1421

اتَّابلراغبَّاألصفهاين،َّت:َّمركزَّالدراسَّاملفرداتَّيفَّغريبَّالقرآن،َّأبوَّالقاسمَّاحلسنيَّبنَّحممدَّاملعروف .82
 م،َّمكتبةَّنزارَّمصطفىَّالباز،َّالسعودية.1997َّه /1َّ،1418والبحوثَّر كتبةَّمصطفىَّالباز،َّط

املقاصدَّالنحويةَّيفَّشرحَّشواهدَّشروحَّاأللفيةَّاملشهورَّب َّ)شرحَّالشواهدَّالكربى(،َّبدرَّالدينَّحممودَّبنَّأمحدَّ .83
،1َّمحدَّحممدَّتوفيقَّالسوداين،َّوَّد.َّعبدَّالعزيزَّحممدَّفاخر،َّطبنَّموسىَّالعين،َّت:َّد.َّعليَّحممدَّفاخر،َّوأ

 م،َّدارَّالسالمَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيعَّوالرتمجة،َّالقاهرة،َّمصر.2010ََّّه /1431َّ
َّالطبعةَّاألوىل،َّ .84 َّأمحدَّخالدَّشكري،َّوحممدَّخالدَّمنصور، مقدماتَّيفَّعلمَّالقراءات،َّمفلحَّالقضاة،َّت:

َّعمان.،َّم،َّدارَّعمار2001-ه 1422َّ
 م.1972ه/1َّ،1392َّاملقرب،َّابنَّعصفور،َّت:َّأمحدَّعبدَّالستارَّاجلواريَّوعبدَّهللاَّاجلبوري،َّط .85
َّ،َّدط،َّدت،:َّحممدَّالصادقَّقمحاوي،َّته (444تأبوَّعمروَّالداينَّ)،َّاملقنعَّيفَّرسمَّمصاحفَّاألمصار .86

َّ.مكتبةَّالكلياتَّاألزهرية،َّالقاهرة
م،1995َّه /1َّ،1415،َّت:َّفؤادَّأمحدَّزمريل،َّطمناهلَّالعرفانَّيفَّعلومَّالقرآن،َّحممدَّعبدَّالعظيمَّالزرقاين .87

 دارَّالكتابَّالعريب،َّبريوت،َّلبنان.
َََّّّ،َّدارَّالكتبَّالعلمية.ق:َّعليَّحممدَّالضباعيق،َّحته (833تابنَّاجلزريَّ)،َّالنشرَّيفَّالقراءاتَّالعشر .88
لرحيم،َّاالنكتَّوالعيونَّ)تفسريَّاملاوردي(،َّأبوَّاحلسنَّالشهريَّابملاوردي،َّت:َّالسيدَّابنَّعبدَّاملقصودَّبنَّعبدَّ .89

َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت،َّلبنان.َّ
َّالطناحي،َّ .90 َّحممد َّالزاويَّوحممود َّأمحد َّطاهر َّت: َّاألثري، َّابن َّالدين َّجمد َّواألثر، َّغريبَّاحلديث َّيف النهاية

َّم،َّاملكتبةَّالعلمية،َّبريوت.1979َّه /1399
َدارَّإْحَياءَّالرتاثََّّ،ه (1399ت)َّداديابشاَّالباابينَّالبغإِّمْسَاعِّيلَّ،ََّهدِّي ةَّالعارفنيََّأمسَاءَّاملؤلفنيَّوآاثرَّاملصنفني .91

 .ََّّلبنانَّ،اْلَعَريبِّ َّبريوتَّ
َّاملكتبةَّ .92 َّدط،َّدت، َّعبدَّاحلميدَّهنداوي، مهعَّاهلوامعَّيفَّشرحَّمجعَّاجلوامع،َّجاللَّالدينَّالسيوطي،َّت:

 التوفيقية،َّمصر.
دَّاملوجودَّه (،َّحتقيق:َّالشيخَّعادلَّأمحدَّعب468الوسيطَّيفَّتفسريَّالقرآنَّاجمليد،َّأبوَّاحلسنَّالواحدي،َّ)ت .93

 م،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبريوت.1994ه /1415وآخرون،َّالطبعةَّاألوىل،َّ
َّالزمان .94 َّأبناء َّوأنباء َّاألعيان َّوفيات ،(َّ َّخلكان َّحته (681تابن َّعباسيق، َّإحسان َّاألوىل،َّق: َّالطبعة ،

 .بريوتَّ،دارَّصادرم،1971َّ
َّ
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 _16_ص السليمَّإىلَّمزاايَّالكتابَّالكرمي.

 _20ص_َّ.ومصادره التوجيه أنواع عن احلديثَّ:ةالثاني المفردة
َّ_20ص_ :َّتوجيهَّالقراءاتَّومصادرهَّالعامةَّواخلاصة.الرابعالدرس 
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