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 املستخلص: 
ىدؼ ىذا البحث إىل تتبع ظلاذج سلتارة من القراءات ادلتواترة يف سورة الكهف بغية بياف معاين تلك 
القراءات كتوجيهها، كتوضيح التكامل يف ادلعٌت بُت تلك القراءات، بصورة تكشف عن عظمة القرآف الكرمي، 

استعمل الباحث ادلنهج االستقرائي كالتحليلي عند معاجلة قضااي كتبُت جوانب من إعجازه البياين الباىر، كقد 
ْتثو، كمن أىم النتائج اليت خرج هبا ىذا البحث: أف كثَتان من القراءات اليت عدَّىا علماء التفسَت من قبيل اللغات 

ادة من القراءات ذلا أثره كبَته على التفسَت، فقد أضافت معاين جديدة ما كانت لتتضح إال هبا، أنو ؽلكن االستف
 الشاذة ليعترب هبا كجو القراءات ادلتواترة، دكف احلكم عليها أبهنا قرآف.

 تكامل ادلعٌت، القراءات ادلتواترة، سورة الكهف. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:
رفيع الدرجات، كالصالة  احلمد  الذم بنعمتو تتم الصاحلات، كبرزتتو تكتمل الطاعات، عامل اخلفيات،     

 كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. ،كعلى آلو كأصحابو ،ن أكمل هللا بو الرساالت نبينا دمحمكالسالـ على مى 
كبعد: فال شك أف القرآف الكرمي ىو أشرؼ الكتب السماكية، فهو كتاب هللا ادلعجز، الذم ال أيتيو الباطل 

 كأدىش بفصاحتو أساطُت الفصاحة. ،و أرابب البالغةمن بُت يديو كال من خلفو، أذىل ببالغت
كمن أعظم مظاىر إعجازه البياين ذلك التعدد يف قراءاتو، فقد ختتلف يف ألفاظها، كتتعدد دالالهتا، لكن ىذا 

كيقيم اإلؽلاف يف قلوب ادلؤمنُت، فيغرس يف تكامل ادلعاين كادلرامي من اآلايت،  جليلةه  راته التعدد يف الدالالت لو ذت
 القرآين. نظمفالقراءات القرآنية طريق مهيع يف الكشف عن دالالت ككجوه الاحلجة على ادلعاندين، 

 ما بينها يف إبراز ادلعٌت القرآين. من القراءات ادلتواترة اليت تتكامل يف كثَتان   كلقد حوت سورة الكهف عددان 
ىذه آايت بعض ل بُت ىذه القراءات من خالؿ كىو التكام، ىذا ادلوضوعيف  ْتثأف أ على ذلك أردت   كبناءن 

 .(سورة الكهفاملتواترة يف تكامل املعىن بني القراءات ) ، كعنونت البحث بػ:الكرؽلة السورة
 ،ككظيفةن جليلةن تقـو هبا القراءات، كىي إبراز التناغم ،البحث من كونو يعاجل جانبان مهمان ىذا كأتٌب أعلية 

، كاالتفاك ، كاالتساؽ البياف القرآين، كالكشف عن ادلالمح اجلمالية مرامي بُت نصوص التنزيل لتحقيق ؽ التالـز
 كاإلعجازية يف القراءات.

 يسعى ىذا البحث لتحقيق األىداؼ اآلتية: أهداف البحث:
 ، كارتباط بعضها ببعض.فهـو التكامل بُت القراءاتبياف ادلراد ٔت .ُ
 يف سورة الكهف. القراءات يف ادلعٌت القرآينبعض الكشف عن أثر  .ِ
 ادلتواترة يف سورة الكهف. إبراز جوانب التكامل بُت القراءات .ّ

ظلاذج سلتارة من تتبع التحليلي؛ من خالؿ االستقرائي ك ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج منهج البحث: 
 ها.ما بين الكشف عن التكامل يفحتليلها؛ بغية ك  الواردة يف سورة الكهفادلتواترة القراءات 

قد تناكؿ ىذا  أحدان صلد مل  الباحثوف يف علم توجيو القراءات ما كتبو يف تنقيبمن خالؿ ال الدراسات السابقة:
 .ادلتواترة كثَتة ادلؤلفات كالرسائل العلمية يف علم توجيو القراءات مع أفالتحليل، ك ادلوضوع ابلبحث 

 على النحو اآلٌب: ؛كخادتة ،كمبحثُت ،تتكوف خطة البحث من مقدمة خطة البحث:
 ادلهاد النظرم، كفيو مطلباف: املبحث األول:
 سورة الكهف. بُت يدمٍ  املطلب األول:
 صطالح.االلغة ك يف التعريف التكامل كالقراءات  املطلب الثاين:
 .يف سورة الكهفادلتواترة التكامل بُت القراءات  املبحث الثاين:

 كتوصياتو.، كفيها أىم نتائج البحث اخلامتة:
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 املبحث األول
 املهاد النظري

 املطلب األول: بني يدي سورة الكهف:
إىل الكهف الذم أكل إليو الفتيةي، فكاف  سيًٌيت ىذه السورة الكرؽلة بسورة الكهف، نسبةن  أواًل: تسمية السورة:
م كعصمتيهم.  فيو صلاهتي

 ذلم، كتقديره  لذكرىم، كتكرميه  كختليده  شرفهم،ب كيف ىذه التسمية تنويوه  ؛سورة أصحاب الكهف -أيضان  - كتيسمَّى
 .(ُ)لثباهتم كتضحيتهم

 .(ِ)سورة الكهف مكية يف قوؿ رتيع ادلفسرين سورة:الاثنياً: مكان نزول 
، كيف عدد قراء آايت (َُٓسورة الكهف يف عدد قراء ادلدينة كمكة ) ايتعدد آ سورة:الاثلثاً: عدد آايت 

، بناءن على اختالفهم آايت (َُُ، كيف عدد قراء الكوفة )آية (ُُُالبصرة )، كيف عدد قراء آايت (َُٔالشاـ )
 .(ّ)يف تقسيم بعض اآلايت إىل آيتُت

 سورة:الرابعاً: فضائل 
 عن النيب  ريًكيىٍت يف فضائل سورة الكهف أحاديث كثَتة، نذكر منها حديثُت، األكؿ: عن أيب الدرداء 

أفَّ  ، كالثاين: عن أيب سعيد اخلدرم (ْ)قاؿ: )مىن حفظ عشر آايت من أكؿ سورة الكهف عيًصم من الدَّجاؿ(
 .(ٓ)قاؿ: )مىن قرأ سورة الكهف يف يـو اجلمعة أضاء لو من النور ما بُت اجلمعتُت( النيب 

                                                 

( التفسَت ادلوضوعي لسور القرآف الكرمي، إعداد: طلبة من علماء التفسَت كعلـو القرآف، إبشراؼ: أ. د. مصطفى مسلم، كلية ُ)
منَتة الدكسرم، دار أساء سور القرآف الكرمي، (، ِّٖ/ْـ، )ََُِ -ىػ ُُّْالدراسات العليا كالبحث العلمي، جامعة الشارقة، 

 (.ِٕٓ، ِْٓق، ص )ُِْٔألكىل، ابن اجلوزم، الدماـ، الطبعة ا
( البياف يف عد آم القرآف، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين، حتقيق: غاًل قدكرم احلمد، منشورات مركز ادلخطوطات كالًتاث ِ)

ق: (، ارر الوجيز، أبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، حتقيُٕٗىػ، ص )ُُْْاإلسالمي، الكويت، الطبعة األكىل، 
(، بصائر ذكم التمييز يف ْْٗ/ّ)، ـُّٗٗ -ىػ ُُّْبَتكت، الطبعة األكىل،  -ـ عبد الشايف، دار الكتب العلميةعبد السال

(، ِٕٗ/ُبَتكت: ) -لطائف الكتاب العزيز، رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدل، حتقيق: دمحم علي النجار، ادلكتبة العلمية 
الرايض،  -قاصد السور، إبراىيم بن عمر البقاعي، حتقيق: عبد السميع حسنُت، مكتبة ادلعارؼ مصاعد النظر لإلشراؼ على م

(، فتح القدير، دمحم بن علي الشوكاين، حتقيق: عبد الرزتن عمَتة، دار الوفاء، َِْ/ِ) ،ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة األكىل، 
ـ، َََِؤسسة التاريخ العريب، بَتكت، الطبعة األكىل، (، التحرير كالتنوير، دمحم الطاىر بن عاشور، مِّٕ/ّادلنصورة: )

(ُٓ/ُِْ.) 
 (.ِِْ، ُِْ/ِ(، مصاعد النظر: )ُٕٗ( البياف يف عد آم القرآف: )ّ)
كتاب: ،  بَتكت – العريب الًتاث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد دمحم: القشَتم، حتقيق احلجاج بن أبو احلسُت مسلم( صحيح مسلم، ْ)

 (.َٖٗرقم: )(، احلديث ٓٓٓ/ُ)قصرىا، ابب: فضل سورة الكهف كآية الكرسي، صالة ادلسافرين ك 
 بَتكت، الطبعة العلمية، الكتب عطا، دار القادر عبد دمحم: البيهقي، حتقيق علي بن احلسُت بن أزتد، ( السنن الكربل، للبيهقيٓ)

، كقراءة سورة كتاب: اجلمعة، ابب: ما يؤمر بو يف ليلة اجلمعة كيومها من كثرة الصالة على رسوؿ هللا   ، ـََِّ الثالثة،
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األكؿ: أف سورة ، راء من كجوهتتضح ادلناسبة بُت سورٌب الكهف كاإلس خامسًا: عالقة سورة الكهف مبا قبلها:
اإلسراء افتتحت ابلتسبيح، كافتتحت سورة الكهف ابلتحميد، كعلا مقًتانف يف سائر الكالـ يف ضلو قولو تعاىل: 

 [، كضلو: سبحاف هللا كْتمده.ّ، النصر/ٖٗ]احلجر/ژچ  چ  چ  ژ
 كافتتحت سورة الكهف ابحلمد. ،كالثاين: أف سورة اإلسراء اختتمت ابحلمد

[، كاخلطاب فيها ٖٓ]اآلية/ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یژ كالثالث: أنو ذكر يف اإلسراء قولو تعاىل: 
تدؿ على كثرة معلومات  يقصة موسى نيب بٍت إسرائيل مع اخلضر عليهما السالـ، كىيف الكهف لليهود، كذكر 

 كالدليل على ما تقدـ.  هيهللا اليت ال حتصى، ف
[، ٍب فصَّل ذلك يف َُْ]اآلية/ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  ژ : كالرابع: أنو جاء يف سورة اإلسراء

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  سورة الكهف بقولو تعاىل:

 .(ٔ)[ٗٗ - ٖٗايت/اآل]ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  
الكهف ىو تصحيح العقيدة، كأتكيد قدرة هللا على البعث كاجلزاء، زلور سورة سادسًا: أهم موضوعات السورة: 

القرآين البديع، قصص من الأربع عتصاـ منها، كقد تػينيًولت يف االسبل ك ، الفنت اليت يتعرض ذلا ادلؤمنوفكبياف 
 فالقصص ىو الغالب على ىذه السورة، كدتثلت ادلوضوعات الفرعية للسورة يف اآلٌب: 

 قصة أصحاب الكهف. 

  آلخرة.اب َتتذكالحقيقة الدنيا ك بياف 

 قصة سيدان موسى عليو السالـ مع اخلضر. 

 قصة ذم القرنُت. 

 تذكَت ابلتصور الصحيح عن هللاال(ٕ). 
 التكامل يف اللغة: 

يتكامل تىكاميالن،  . كتكاملى (ٖ)الشيء كتكمَّل، كأكملو كاستكملو ككمَّلو: أدتَّو كرتَّلو الكماؿ: ىو التماـ، كتكامل
لها من خارجها  . (ٗ)فهو متكامل، كتكاملًت األشياءي: كمَّل بعضيها بعضنا ْتيث مل حتتج إىل ما ييكمًٌ

                                                                                                                                      

دار ، حتقيق: مصطفى عطااكم النيسابورم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احل، (، ادلستدرؾ على الصحيحُتِْٗ/ّ) ،الكهف
(، كقاؿ احلاكم: )ىذا حديث صحيح اإلسناد، كمل ّٖٔ/ِ) ،ـَُٗٗ -ىػُُُْالطبعة األكىل، ، بَتكت -الكتب العلمية 
الطبعة ، بَتكت -ادلكتب اإلسالمي ، حتقيق: دمحم انصر الدين األلباين، دمحم بن عبد هللا اخلطيب التربيزم ادلصابيح، ؼلرجاه(، مشكاة

 األلباين: حديث حسن. (، كقاؿُِٕٓاحلديث رقم: )(، ٕٔٔ/ُ)كتاب: فضائل القرآف، ،  ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ ،الثالثة
 (، بتصرؼ.ُُّ/ُٓ) ،أزتد مصطفى ادلراغي، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده ٔتصر ،( تفسَت ادلراغئ)
 (.ُِْ/ُٓ( التحرير كالتنوير: )ٕ)
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 املعىن يف اللغة: 
 .(َُ)القصد، يقاؿ: عناه، أم: أراده كقصده، كاحلاؿ اليت يصَت إليها األمر

 كقيل ىو: االىتماـ، يقاؿ: فالف مٍعًٍتٌّ بكذا، أم: مهتم بو.
ن العناء، كىو التعب كادلشقة، كادلعٌت ال ؽلكن الوصوؿ إليو إال بكد اخلاطر، كمشقة الفكر دلا كقيل: ىو مأخوذ م

 . (ُُ)فيو من الدقة كالغموض
 .(ُِ)"دلعٌت ىو إظهار ما تضمَّنو اللفظاقاؿ الراغب: "

 .(ُْ)، فادلعٌت: ىو ما كيًضعى لو اللفظ(ُّ)"ادلعٌت ما يقصد ابلشيءرجاين: "كقاؿ الشريف اجل
، كيقسموف ادلعٌت إىل ثالثة أقساـ (ُٓ)كالكيتَّاب ادلعاصركف ال يفرقوف بُت ادلعٌت كالداللة فهما شيءه كاحده عندىم

 ىي: 
 .ادلعٌت ادلعجمي، كىو الذم تدؿ عليو الكلمة مفردةن  األول:

 سياؽ.سبو الكلمة ٔتوقعها يف التكىو الذم تك، ادلعٌت الوظيفي الثاين:و 
 .(ُٔ)ةكبعضها مقامية، الذم قد ػلتاج يف التوصل إليو إىل قرائن كثَتة بعضها مقالي، الداليلادلعٌت  والثالث:

 : القراءات يف اللغة
 .(ُٕ)رتع قراءة، كىي مصدر قػىرىأ، يقاؿ: قرأ يقرأ قراءةن، كقرآانن، ٔتعٌت: تال، فهو قارئ    

                                                                                                                                      

لساف العرب، (، ِّٕىػ، ص )ُُْٓبَتكت،  -حتقيق: زلمود خاطر، مكتبة لبناف ( سلتار الصحاح، دمحم بن أيب بكر الرازم،ٖ)
(، اتج العركس، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ، ادلعركؼ ٖٗٓ/ُُبَتكت، الطبعة األكىل، ) - بن ادلكـر بن منظور، دار صادردمحم

 (.ّّٓ/َّابدلرتضى الزبيدم، دار ذلداية، )
ـ، ََِٖ -ىػ ُِْٗاألكىل، عامل الكتب، الطبعة ( معجم اللغة العربية ادلعاصرة، د. أزتد سلتار عمر، ٔتساعدة فريق عمل، ٗ)
(ّ/ُٗٓٗ.) 
( هتذيب اللغة، أبو منصور دمحم بن أزتد األزىرم، حتقيق: دمحم عوض مرعب، دار إحياء الًتاث، بَتكت، الطبعة األكىل، َُ)

ـ، ُٕٗٗ(، مقاييس اللغة، أزتد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر، طبعة، ُّٓ/ّـ، )ََُِ
 (. َُٔ/ُٓلساف العرب: )(، ُْٖ/ْ)
 (.ٕٗ، ٖٕ/ُ( بصائر ذكم التمييز: )ُُ)
، احلسُت بن دمحم الراغب األصفهاين، حتقيق: عدانف صفواف داككدم، دار إحياء الًتاث، بَتكت، ( ادلفردات يف غريب القرآفُِ)

 (.ُٗٓ)ص  ـ،ََِٖالطبعة األكىل، 
 (.ُٖٓ)ص  القاىرة، -ق: دمحم صديق ادلنشاكم، دار الفضيلة، علي بن دمحم الشريف اجلرجاين، حتقيالتعريفاتمعجم ( ُّ)
 (.ّٗ - ّٔ( علم الداللة، أزتد سلتار عمر: )ُْ)
 (.ُُ( علم الداللة، أزتد سلتار عمر: )ُٓ)
(، ْ)ص  يف الدرس النحوم، دمحم سعيد الغامدم، نشر رللة جامعة الطائف لآلداب كالًتبية، ( العالقة بُت ادلعٌت كاإلعرابُٔ)

 بتصرؼ.
 (.ُِٖ/ُ( لساف العرب: )ُٕ)
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رتعتو كضممت بعضو إىل بعض، ككل شيء كأصل )قرأ( يدؿ على اجلمع كالضم، يقاؿ: قرأتي الشيء قرآانن، أم: 
 .(ُٖ)رتعتو فقد قرأتو

 القراءات يف االصطالح:
 .(ُٗ)القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختالفها معزكان لناقلو

 املقصود بتكامل املعىن بني القراءات املتواترة:
اءات عند اجلمع بينها، فتتعاضد القراءات داللة كل قراءة على جزء من ادلراد، ْتيث يكوف ادلعٌت اتمان ٔتجموع القر 

 رتيعان يف بياف ادلراد من اجلملة.
أك ىو اشتماؿ كل قراءة على رتلة من ادلعاين تتضافر يف ما بينها؛ لتسهم يف بناء ادلعٌت ادلنشود، كمن ىذه ادلعاين 

 ما ىو خاص بكل قراءة، كمنها ما ىو مشًتؾ يف ما بينها.
 .(َِ)"مل تزؿ العلماء تستنبط من كل حرؼ يقرأ بو قارئ معٌت ال يوجد يف قراءة اآلخرك قاؿ أبو شامة ادلقدسي: "

 املبحث الثاين
 تكامل املعىن بني القراءات املتواترة يف سورة الكهف

كثَتة ىي القراءات ذات الدالالت ادلتعددة يف سورة الكهف، كنظران لذلك سنكتفي ابستعراض ظلاذج سلتارة، 
 على التكامل بُت القراءات، يف اآلٌب: لتكوف شواىد كافية

ڦ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤژ  قوله تعاىل:

 [.ٓٓ]الكهف/ژڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

﴾ بضم القاؼ كالباء. كقرأ الباقوف: ڄقرأ عاصم، كزتزة، كالكسائي، كأبو جعفر، كخلف العاشر: ﴿
)ًقبىالن( بكسر القاؼ كفتح الباء

(ُِ) . 

                                                 

 (.ُِٖ/ُلساف العرب: )، (ٕٗ/ٓمقاييس اللغة: ) (ُٖ)
 (.ْٗ)ـ، ص ُٗٗٗكمرشد الطالبُت، دمحم بن دمحم بن اجلزرم، دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، ( منجد ادلقرئُت ُٗ)
بن إساعيل ادلقدسي، حتقيق: إبراىيم عطوة عوض، دار الكتب يف القراءات السبع، عبد الرزتن  ( إبراز ادلعاين من حرز األماينَِ)

يف القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أزتد بن دمحم الدمياطي، دار  (، كينظر: إحتاؼ فضالء البشرِٕٕ)العلمية، بَتكت، ص 
 (.ٔ)ـ، ص ُٖٗٗالكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، 

حلسن طاىر بن عبد ادلنعم بن غلبوف، دراسة كحتقيق: أؽلن رشدم سويد، اجلماعة اخلَتية ، أبو ا( التذكرة يف القراءات الثمافُِ)
، أبو احلسن علي بن فارس (، التبصرة يف قراءات األئمة العشرةُْٓ/ِ) ىػ،ُُِْلتحفيظ القرآف الكرمي ّتدة، الطبعة األكىل، 

(، النشر يف ّٔٓ)ص  ـ،ََِٕ -ىػُِْٖة األكىل، ، الرايض، الطبعاخلياط، حتقيق: رحاب دمحم مفيد شققي، مكتبة الرشد
، أبو حفص عمر بن قاسم النشار، حتقيق: علي دمحم معوض، (، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترةُُّ/ِالقراءات العشر: )

 (.ُٓ/ِ)ـ، َََِ -ىػُُِْبَتكت، الطبعة األكىل،  -بابالشًتاؾ، عامل الكت
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بىالن(: مقابلة كعياانن ك)قً 
﴾ رتع: قًبيل، كادلعٌت: ڄ، ك﴿(ِّ)، كادلعٌت: أيتيهم العذاب مقابلة كمشاىدة(ِِ)
 .(ِْ)أيتيهم العذاب ضركابن، كأنواعان 

من العذاب، يتلو متعددة أف العذاب الذم توعد هللا بو ادلشركُت ىو أنواع كألواف ﴾ ڄ: ﴿أفادت قراءة
 ءأيتيهم شي :كغلوز أف يكوف ىذا العذاب صنفان كاحدان، كيكوف معناه متواصالن.بعضو بعضان، أك أف أيتيهم فجأة 

 .(ِٓ)بعد شيء
( أف العذاب الذم توعدىم هللا بو، سيأتيهم من أمامهم كىم ينظركف إليو عياانن كمقابلة؛ )ًقبىالن : كأفادت قراءة

ف ، كقاؿ أبو علي الفارسي: " إ(ِٔ)ث يركنومنهما اآلخر، فيأتيهم العذاب من حي كاحدو   يعاين كل  ألف ادلتقابلٍُت 
كأهٌنم من شٌدة عنادىم كتركهم ،  ادلعٌت: لو حشران عليهم كٌل شيء معاينة، أك أاتىم العذاب معاينة مل يؤمنوا

 . (ِٕ)"اإلذعاف، كاالنقياد للحق يشٌكوف يف ادلشاىدات اليت ال شٌك فيها
ذلم على جزاء  -الذم توعدىم هللا بوعقاب يشاىدكف الأف ادلشركُت يف ادلعٌت فتبيناف  فالقراءاتكتتكامل 

 ،صريحه  هتديده ىذا يف ، ك نوعان بعد نوع ةمتتابع تعددةمألواانن كأنواعان يكوف أنو أم العُت، ك ر  -عنادىم كاستكبارىم
 الضالؿ. يفكيستمر  ،لكل من يتكرب كيعاند شديده  كعيده ك 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ ژ قوله تعاىل:

 [ٔٓ]الكهف/ژڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

﴾ إببداؿ اذلمزة كاكان للتخفيف، مع ضم الزام كصالن ككقفان. كقرأ زتزة: )ىيٍزءان( يف الوصل ڈقرأ حفص: ﴿
نقل حركة اذلمزة إىل إبسكاف الزام كاذلمز، ككافقو خلف العاشر يف الوصل كالوقف، كقرأ زتزة يف الوقف: )ىيزان( ب

                                                 

ق: موسى آؿ ، الًترتاف عن غريب القرآف، عبد الباقي بن عبد اجمليد اليماين، دراسة كحتقي(َْٖف: )( ادلفردات يف غريب القرآِِ)
 .(ُِٖ، ُٔٔىػ، ص )ُُْٗالطائف، الطبعة األكىل،  -سليماف، مكتبة البياف

 (ُِّ/َّاتج العركس: )(، ُّٕ/ٗهتذيب اللغة: )( ِّ)
 (.ّٔ/ُإحتاؼ فضالء البشر: )(، ُٔٔ(، الًترتاف عن غريب القرآف، ص )ّْٓ/ُُلساف العرب: ) (ِْ)
السبع كعللها كحججها، مكي بن أىب طالب القيسي، حتقيق: زليي الدين رمضاف، مؤسسة  ( الكشف عن كجوه القراءاتِٓ)

 (.ٓٔ -ْٔ/ِ)ـ، ُٕٖٗالرسالة، بَتكت، الطبعة الرابعة، 
، نصر بن علي، ادلعركؼ اببن أيب مرمي، حتقيق: عمر زتداف الكبيسي، مكة ادلكرمة، الطبعة يف كجوه القراءات( الكتاب ادلوضح ِٔ)

 (.ٕٖٕ/ِ)ص  ـ،ُّٗٗاألكىل، 
دار ادلأموف للًتاث ابالشًتاؾ،  ،: بدر الدين قهوجي، حتقيقاحلسن بن أزتد بن عبد الغفار الفارسي، ( احلجة للقراء السبعةِٕ)
 (.ّْٖ/ّ)، ىػ ُُّْالطبعة الثانية،  (،بَتكت –دمشق )
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. كقرأ بداؿ اذلمزة كاكا على الرسمإب ، ك)ىيٍزكان(فيصَت النطق بزام مفتوحة بعدىا ألف ،كحذؼ اذلمزة ،الزام
 .(ِٖ)الباقوف: )ىيزيؤان( ابذلمزة مع ضم الزام كصالن ككقفان 

 .(َّ)كىزكان، أم: لعبان كابطالن ، بضمتُت( ؤان ىزأ يهزأ )ىيٍزءان( ابلضم، ك)ىيزي يقاؿ: ، (ِٗ)اذليٍزءي كاذليزيؤ: السخريةك 
كأفادت قراءة: )ىيٍزكان( أف الكافرين اختذكا آايت هللا كادلعجزات اليت بعث هبا الرسل موضع استهزاء، كذلك ما 

 .(ُّ)يفيده )السكوف( من الثبات كاالستقرار
زماف، كذلك ما يفيده ﴾ استمرار الكافرين يف السخرية كاالستهزاء آبايت هللا يف كل ڈكأفادت قراءة: ﴿

 توايل احلركات(؛ كألف العرب جعلت الضَّمَّة لقوهتا يف ما يكثير.)
كأفادت قراءة: )ىيزيؤان( ادلعاين السابقة رتيعان؛ جلمعها بُت ثقل الضمة كتواليها، كشدة اذلمزة كثقلها، كما يفيده 

علوا آايت هللا موضعان لسخريتهم الشديدة سكوف من الثبات كاالستقرار، فبيَّنت أف الكافرين يف كل زماف قد جال
كاستهزائهم هبا يف كل رللس، فقراءة )ىيزيؤان( بضمتُت مهموزان، كىو مصدر كصف بو للمبالغة، كقد يؤكَّؿ ٔتا يستهزأ 

 .(ِّ)بو
كمن ىذه القراءات يتبُت لنا أف أساليب الكافرين يف كل زماف كمكاف متشاهبةه، فكلما جاءىم رسوؿ من 

جعلوا آايت هللا موضعان لسخريتهم الشديدة، كرلاالن الستهزائهم، كيف ىذا دليل على عنادىم كاستكبارىم، عند هللا 
 كبعدىم عن طريق احلق، كأهنم استحبوا الكفر على اإلؽلاف طغياانن كعتوان، كظلمان ألنفسهم.

 [ٗٓ]الكهف/ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ژ  قوله تعاىل:

                                                 

تيسَت يف القراءات السبع، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين، حتقيق: د. حاًب الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة ال (ِٖ)
ر، أبو حفص (، ادلكرر يف ما تواتر من القراءات السبع كحتر ُُٔالتبصرة يف قراءات األئمة العشرة: )(، ِِٕ)ـ، ص ََِٖاألكىل، 

(، البدكر ّٔ، ص )ـََُِ -ىػ ُِِْالطبعة األكىل، ، بَتكت -دار الكتب العلمية، أزتد احلفياف، حتقيق: عمر بن قاسم النشَّار
، دمحم كرمي القراءات العشر ادلتواترة، (ّٖٔإحتاؼ فضالء البشر: )(، ُْٖ، ُْٕ/ُالزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، للنشار: )

 (.ََّ)ـ، ص ُْٗٗراجح، دار ادلهاجر، ادلدينة، الطبعة الثالثة، 
، ص ـُٓٗٗالطبعة األكىل، ، سوراي -دار قتيبة ، : دمحم أديب عبد الواحدحتقيقدمحم بن عيزير السجستاين، غريب القرآف، ( ِٗ)
 -ىػ َُّْ، رتيل عبد هللا عويضةد. حتقيق: ، دلسياألندمحم بن يوسف حياف  وأب(، حتفة األريب ٔتا يف القرآف من الغريب، ِّّ)

 (.ّٔ، الًترتاف عن غريب القرآف: )(ُٖ/ُلساف العرب: )(، َّٓ، ص )ـََِٗ
 (.ٕ/ُُ)، دمحم بن أزتد القرطيب، حتقيق: أزتد الربدكين، دار الكتب ادلصرية، القاىرة، ( اجلامع ألحكاـ القرآفَّ)
، وف األقاكيل يف كجوه التأكيل، جار هللا زلمود بن عمر الزسلشرم، دار ادلعرفة، بَتكتحقائق غوامض التنزيل كعي( الكشاؼ عن ُّ)
(ِ/ِٕٗ.) 
يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، شهاب الدين زلمود اآللوسي، دار إحياء الًتاث، بَتكت، الطبعة الرابعة،  ( ركح ادلعاينِّ)

 (.َّّ/ُٓ) ـ،ُٖٓٗ
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ٍهلىًكًهٍم( بفتح ادليم، كالالـ اليت بعدىا، مصدر ىىلىك. كقرأ حفص: ﴿قرأ شعبة:  ﴾ بفتح ادليم ى )ًلمى
 .(ّّ)ككسر الالـ. كقرأ الباقوف: )ًلميٍهلىًكًهٍم( بضم ادليم كفتح الالـ

، كىلك يهلىك عطب كىىلىك يهًلك ىىٍلكان كىىالكان: مىاتى
، كللهالؾ معاف أخرل، كافتقاد الشيء عنك، (ّْ)

 . (ّٓ)[َِٓ]البقرة/ژ ڈ  ڈ  ژ ژكقولو تعاىل:   كفساده،
ٍهلىًكًهٍم( أفَّ هللا سيػيٍهًلك الذم كفركا، بسبب كفرىم كعنادىم، كأنو تعاىل قد جعل إلىالكو  أفادت قراءة: )ًلمى

 .(ّٔ)إايىم موعدان 
ٺ  ژ ﴾ أفَّ اذلالؾ كاقع هبم يف الزمن ادد كادلوضع ادد، كدليلو قولو تعاىل: ى كأفادت قراءة: ﴿

 .(ّٕ)[ أم: ادلوضع الذم تغرب فيؤٖ]الكهف/ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ    
كأفادت قراءة: )ًلميٍهلىًكًهٍم( أفَّ هللا تعاىل قد حدَّد مىن سيهلك منهم ككقت ىالكهم كموضعو، كدليلو قولو 

 .(ّٖ)[َٖ]اإلسراء/ژژ   ڑ  ڑ  ک    ژژتعاىل: 
كادلالحظ أف كل قراءة أفادت معٌت مل يكن موجودان يف القراءة األخرل، كإف كانت قراءة اجلمهور قد رتعت 

القراءات ادلعاين كلها، كىذا يدؿ على إعجاز القرآف الكرمي، كأف آايتو تؤيد بعضها بعضان كتكمًٌل بعضها بعضان، ف
كمكانو أبجل  ىالكهم كقتحدَّد ك ة، ر ىالؾ األمم السابقهللا عز كجل قرَّ  أفت على كاملة دلَّ الثالث ٔتعانيها ادلت

إذا أخذان بقراءة كاحدة، كإظلا تظهر ىذه ادلعاين من التأليف بُت  رلتمعةضلصل على ىذه ادلعاين  ال، ك مسمى عنده
 .(ّٗ)بينهاتنافر أك تناقض  الف، القراءات الثالث، كىي معاف كمَّل بعضها بعضان 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ژ  قوله تعاىل:

 [.ّٔ]الكهف/ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  

                                                 

 القاىرة، الطبعة –ادلعارؼ البغدادم، حتقيق: شوقي ضيف، دار رلاىد بن موسى بن أزتد بكر يف القراءات، أبو ( كتاب السبعةّّ)
ادلبسوط يف (، ّٕٓالتبصرة يف قراءات األئمة العشرة: )(، ُْْ: )يف القراءات السبع (، التيسَتّّٗ)ص  ىػ،ََُْ الثانية،

(، النشر يف ِٕٗ) ، صـُُٖٗ، دمشق -رلمع اللغة العربية ،  ق: سبيع زتزةأزتد بن احلسُت بن مهراف، حتقي، القراءات العشر
، ادلكرر يف ما تواتر من (ُُّ/ِ) ، دمحم بن دمحم بن اجلزرم، مراجعة: دمحم علي الضباع، دار الكتب العلمية، بَتكت،القراءات العشر

 .(ِّّالقراءات السبع كحترر، ص )
 (.َّٓ/َُ( لساف العرب: )ّْ)
 (.َٕٓ-ٔٗٓات يف غريب القرآف: )( ادلفردّٓ)
 (.َٗٓ/ُ(، القراءات كأثرىا يف علـو العربية: )ّٖٔ(، إحتاؼ فضالء البشر: )َُٓ/ِإمالء ما من بو الرزتن: )( ّٔ)
 (.ِِٕاحلجة يف القراءات السبع، البن خالويو: )( ّٕ)
 (.ّٖٔ: )(، كينظر: إحتاؼ فضالء البشرِِٕاحلجة يف القراءات السبع، البن خالويو: ) (ّٖ)
 (.ِّّ( القراءات ادلتواترة، دمحم احلبش: )ّٗ)
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﴾ بضم ىاء الكناية، من غَت صلة كصالن. كقرأ الباقوف: )أىٍنسىانًٍيًو( بكسر ىاء ٹقرأ حفص: ﴿
 .(َْ)الكناية

كالنسياف: ىو ترؾ اإلنساف ضبط ما استودًع، إما  لضعف قلبو، كإما عن غفلةو، كإما عن قصدو، حىت 
 .(ُْ)عن القلب ذكرهيػىٍنحىًذؼى 

﴾ قوة النسياف الذم تعرَّض لو يوشع فىت موسى؛ كذلك ألف النسياف يف مثل ىذا ٹأفادت قراءة ﴿
ة استخداـ )الضمة( يف مثل ىذا ادلوضع، فضم حفص ىاء ادلوضع يكوف اندران كشلا ال يػيٍنسىى، كذلك مناسب لندر 

الكناية ىو قليل يف مثل ىذا الًتكيب، فكأف الفىت قد شاىد أمران عظيمان من قدرة هللا الباىرة، كىو أف ػليا حوت 
و( ىو قد مات، ٍب يثب إىل البحر، كيبقى أثر جريتو يف ادلاء، ال ؽلحو أثرىا جرايف ادلاء، فاألصل يف )أىٍنسىانًيٍ 

 .(ِْ)الضم، كىو أثقل احلركات، كيف بقائو تناسب بُت اللفظ كادلعٌت
كأفادت قراءة )أىٍنسىانًٍيًو( استحياء يوشع من موسى عليو السالـ بسبب ىذا النسياف، كلذلك ابتدأ بقولو: 

 لشيطاف(.)أرأيت( اليت تفيد التعجب، كنسبتوي التسبب يف النسياف إىل الشيطاف بقولو: )كما أنسانيو إال ا
﴾ ٹ  ٹكالقراءاتف متكاملتاف يف ادلعٌت فقراءة: )كىمىا أىٍنسىانًٍيًو( أفادت حصوؿ النسياف، كالقراءة ﴿

كمعٌت ، قاؿ فىت موسى دلوسى :أم (قاؿ أرأيت إذ أكينا إىل الصخرةجلَّت ادلعٌت بشكل أكرب، قاؿ الشوكاين: ")
 ألنو قد شاىد أمران  ؛تعجيبو دلوسى شلا كقع لو من النسياف ىناؾ مع كوف ذلك األمر شلا ال ينسى :االستفهاـ

كالتقدير: أرأيت ما دىاين ، زلذكؼ لداللة ما ذكره من النسياف عليو (أرأيت)كمفعوؿ ، من قدرة هللا الباىرة عظيمان 
لبياف أف ذلك الغداء ادلطلوب ىو ... كف الغداء كأكقع النسياف على احلوت د...  أك انبٍت يف ذلك الوقت كادلكاف
ٍب ذكر ما غلرم رلرل السبب يف كقوع ذلك  ،كأمارة لوجداف مطلوهبما، ذلما ذلك احلوت الذم جعاله زادان 

، ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ، ﴿ٔتا يقع منو من الوسوسة  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿النسياف فقاؿ: 
ال ؽلحو أثرىا  ،كيبقى أثر جريتو يف ادلاء، و ٍب يثب إىل البحرشق   لكً كأي  ،كموضع التعجب أف ػليا حوت قد مات

 .(ّْ)"جرايف ماء البحر

                                                 

مكي بن أيب طالب  ،(، التبصرة يف القراءات السبعِٕٗ)ص  ،(، ادلبسوط يف القراءات العشرّّٗ)ص  ،( كتاب السبعةَْ)
 ،التيسَت يف القراءات السبع(، ٕٔٓ)ـ، ص ُِٖٗالقيسي، حتقيق: دمحم الندكم، نشر كتوزيع الدار السلفية، بومبام، الطبعة الثانية، 

(، البدكر َُِ)ص  ،(، ادلكرر يف ما تواتر من القراءات السبع كحتررّٕٓ)ص  ،(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرةُّٓ)ص 
أزتد النفع يف القراءات السبع، على بن دمحم النورم الصفاقسي، حتقيق: (، غيث ِٓ/ِ)، الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، للنشار

 (.ّْٕ)ص  بَتكت، -احلفياف، دار الكتب العلمية 
 (.ُّٓ( ادلفردات يف غريب القرآف: )ُْ)
، جامعة القاىرة، ِْ) ـ، ص ََِٕ( تفردات القراء العشرة، د. رلاىد ػلِت ىادم، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية دار العلـو
(ُّٓ.) 
 (.ُِْ/ّفتح القدير: )( ّْ)
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كىذا ادلشهد ال يػيٍنسىى على مر األزماف، فكيف يػيٍنسىى بعد حلظات، فإف قاؿ الدكتور فاضل السامرائي: "
أقول احلركات كىي الضمة؛ ىذا من أقول مواطن النسياف، كأغرهبا كأعجبها، فعدؿ يف التعبَت عن الكسر إىل 

كىو قليل يف  (،أىٍنسىانًيوي )كضم حفص اذلاء يف لإلشارة إىل ندرة مثل ىذا النسياف كقوتو، جاء يف )ركح ادلعاين(: )
على  (الفعل)ك (أف)كيف إيثار ... مثل ىذا الًتكيب قلة النسياف يف مثل ىذه الواقعة، كاجلمهور على الكسر

. فقوة احلركة كىي الضمة مناسبة لقوة النسياف، كندرة ىذه احلركة يف مثل ىذا (ْْ)ى(ادلصدر نوع مبالغة ال ختف
 . (ْٓ)"ف يف مثل ىذا ادلوطن، كهللا أعلمادلوطن مناسبة لندرة النسيا

 [ٔٔ]الكهف/ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ  قوله تعاىل:

 .(ْٔ)﴾ بضم الراء كإسكاف الشُتڳ لباقوف: ﴿قرأ أبو عمرك كيعقوب: )رىشىدان( بفتح الراء كالشُت. كقرأ ا

 ژىئ  ىئ ژكالرَّشىد كالر ٍشد: خالؼ الغي، كيستعمل استعماؿ اذلداية، ضلو قولو تعاىل: 
[، كقيل: الرَّشىد أخص من الر ٍشد، فإف الر ٍشد يقاؿ يف األمور الدنيوية كاألخركية، كالرَّشىد يقاؿ يف ُٖٔ]البقرة/

 .(ْٕ)األمور األخركية ال غَت
﴾ أف موسى عليو السالـ طلب من اخلضر أف يػيعىلًٌمىوي شلا علَّمو هللا علمان يسًتشد بو ڳأفادت قراءة: ﴿

 يف أمر دينو كدنياه، أم: يكوف فيو صالح يف الدين كالدنيا كاآلخرة.
علمان ذا رشد يسًتشد كأفادت قراءة: )رىشىدان( أف موسى عليو السالـ طلب من اخلضر أف يػيعىلًٌمىوي شلا علَّمو هللا 

 بو يف أمر آخرتو.
، أسفر عنو تكامل بديع بُت معنييهما، فقراءة )رىشىدان( قد خصصت ما  كالقراءاتف بينهما خصوص كعمـو
طلبو موسى عليو السالـ من علم يبتغى تعلمو من اخلضر، كىو علم يكوف فيو الصالح يف اآلخرة، بينما عممت 

 ف بو النجاة يف أمور الدنيا كاآلخرة.﴾ الداللة لتشمل ما تكو ڳقراءة ﴿

 [َٕ]الكهف/ژڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ قوله تعاىل:

( بفتح الالـ، كتشديد النوف. كقرأ الباقوف: ﴿ ﴾ إبسكاف ۇقرأ انفع، كابن عامر، كأبو جعفر: )تىٍسأىلٍتًٌ
 . (ْٖ)الالـ كختفيف النوف

                                                 

 .(ُّٖ/ُٓركح ادلعاين: )( ْْ)
ـ، ص ََِٔبالغة الكلمة يف التعبَت القرآين، فاضل السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاىرة، الطبعة الثانية، ( ْٓ)
(َُٔ.) 
(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص ُّٓ(، التيسَت يف القراءات السبع، ص )ٕٕٓالتبصرة يف القراءات السبع، ص )( ْٔ)
 .(ِٓ/ِ، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، للنشار: )(ُُّ/ِات العشر: )النشر يف القراء(، ّٖٓ)
 (.َِّ)، ص ( ادلفردات يف غريب القرآفْٕ)
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أف اخلضر هنى موسى   ﴾ۇ. كقد أفادت قراءة: ﴿(ْٗ)إليهاكالسؤاؿ: ىو استدعاء معرفة أك ما يؤدم 
عليو السالـ عن أف يسألو عن أم أمر قبل أف يبينو ىو لو، كىذا فيو تعليم من ادلعلم لتلميذه الصرب، الذم ىو من 

 أىم آداب طالب العلم.
( التوكيدى كالتشديد من اخلضر على موسى عليو السالـ أال  يبادره بسؤاؿ عن أم أمر كأفادت قراءة: )تىٍسأىلٍتًٌ

 . (َٓ)من األمور العجيبة اليت يراىا حىت يفسرىا لو، حتقيقان حلصوؿ أكمل أحواؿ ادلتعلم مع ادلعلم من الصرب
كالقراءاتف تػيبػىيًٌناف مدل حرص اخلضر على تطبيق آداب العامل كادلتعلم من خالؿ توجيهو كتعليمو دلوسى عليو 

د عليو أال يسألو عن أم شيء يراه ٔتجرد حدكثو، كأف عليو الصرب يف سبيل السالـ حيث هناه عن السؤاؿ، كأكَّ 
 طلب العلم، فتكاملت القراءاتف فقراءة التخفيف تضمَّنت النهي، كقراءة التشديد أفادت أتكيد النهي.

 ژۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ژ قوله تعاىل:
 [ُٕ]الكهف/

﴾ ائ  ەئي، كخلف: )لًيػىٍغرىؽى أىٍىليهىا( ابلياء كفتح الراء، كرفع )أىليها(. كقرأ الباقوف: ﴿قرأ زتزة، كالكسائ
 .(ُٓ)ابلتاء ككسر الراء، كنصب )أىلىها(

: الٌرسوب يف ادلاء كيف ك ، (ِٓ)على سبيل الفساد من غَت تدبر كال تفكر يءؽ: اخلرؽ قطع الشرى خى ك  الغىرىؽي
 .(ْٓ)األنف حىت دتتلئ منافذه، فيهلك، كالغريق: ادليت فيوسىًَّي ، كالغرؽ: دخوؿ ادلاء يف (ّٓ)البالء

كأفادت قراءة: )لًيػىٍغرىؽى أىٍىليهىا( أف موسى عليو السالـ أسند الغرؽ إىل أىل السفينة، كمل يسنده إىل اخلضر، 
ر دمحم سامل قاؿ الدكتو  كىذا التفات، كىو يعد من أىم أساليب اخلطاب يف القرآف الكرمي الذم يبُت ادلعاين،

آين على اخلطاب فاتت ىذه كذلك على االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة، كلو استمر األسلوب القر زليسن: "
 .(ٓٓ)"الفائدة

                                                                                                                                      

(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص ُّٓ)، ص(، التيسَت يف القراءات السبعٕٕٓالتبصرة يف القراءات السبع: ) (ْٖ)
 .(ّٓ/ِ، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، للنشار: )(ُِّ/ِ) النشر يف القراءات العشر:(، ّٖٓ)
 (.ُٕٓ/ِٗ( اتج العركس: )ْٗ)
 (.َُٗ/ُٓالتحرير كالتنوير: )( َٓ)
(، البدكر الزاىرة يف َّٕ)، ص(، إحتاؼ فضالء البشرُّّ/ِ)، ص(، النشر يف القراءات العشرّٓٗ)، ص( كتاب السبعةُٓ)

 (.ُْٗ)ص ،بَتكت -القاضي، دار الكتاب العريبكالد رة، عبد الفتاح عبد الغٍت  الشاطبية طريقي من ادلتواترة العشرالقراءات 
 (.ِٕٗ)، ص( ادلفردات يف غريب القرآفِٓ)
 (.َٓٔ)، ص ( ادلفردات يف غريب القرآفّٓ)
 (.ِّٖ/ِٔ(، اتج العركس: )ّْ/ٖ( هتذيب اللغة: )ْٓ)
 (.ُُُ، َُُ/ِ)ـ، ُْٖٗ، دمحم سامل زليسن، مكتبة الكليات األزىرية، الطبعة األكىل، العربية( القراءات كأثرىا يف علـو ٓٓ)
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﴾ أف موسى عليو السالـ أسند الغرؽ للخضر يف خطابو لو، فالفاعل ىو ائ  ەئكأفادت قراءة: ﴿
 .(ٔٓ)اخلضر، كالالـ ىنا الـ العاقبة

نقف على التنوع كالتكامل كالتفنن يف أنواع اخلطاب القرآين كفوائده، فتارة ينتقل من  كابجلمع بُت القراءتُت
اخلطاب إىل الغيبة، كاترة من الغيبة إىل اخلطاب، كال يكوف االلتفات إال لفائدة كمعافو جليلة، كبذلك يكوف تنوع 

ادلعٌت، قاؿ  هللا ادلعجز، فالقراءاتف متفقتاف يفاألساليب ٔتا يػيبػىُتًٌ ادلعاين، كيؤكًٌد بعضها بعضان هنجان خاصان بكتاب 
كإظلا قلنا: علا متفقتا ادلعٌت، ألنو معلـو أف إنكار موسى على العامل خرؽ السفينة إظلا كاف ألنو  ابن جرير الطربم: "

فال خفاء على أحد معٌت ذلك قرأ  ،كاف عنده أف ذلك سبب لغرؽ أىلها إذا أحدث مثل ذلك احلدث فيها
 .(ٕٓ)"ابلتاء كنصب األىل، أك ابلياء كرفع األىل

 [.ّٕ]الكهف/ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   ژ  قوله تعاىل:

 .(ٖٓ)﴾ إبسكاف السُتيئقرأ أبو جعفر: )عيسيران( بضم السُت. كقرأ الباقوف: ﴿
كالعيسر: نقيض الييسر، كادلراد ىنا: عسر ادلعاملة

، أم: عدـ التسامح معو فيما فعلو، فهو يسألو اإلغضاء (ٗٓ)
 .(َٔ)كالصفح

﴾: أف موسى عليو السالـ، طلب من اخلضر أال يؤاخذه على نسيانو العهد الذم يئأفادت قراءة ﴿
 بينهما، كأال يشق عليو يف مصاحبتو لو ليتسٌت لو االستفادة منو يف طلب العلم.

السالـ طلب من اخلضر أال يبالغ يف ادلؤاخذة كادلشقة عليو أثناء الرحلة  أف موسى عليو)عيسيران( كأفادت قراءة 
معو؛ ألف ذلك سيكوف شاقان عليو، كسيصعب االستمرار معو يف الرحلة لطلب العلم. فتوايل الضمَّات أضاؼ دلسة 

 بالغية رائعة، كىي ادلبالغة يف العسر كاالستمرار يف ادلشقة.
اءتُت أف موسى عليو السالـ اعتذر للخضر عن نسيانو العهد الذم بينهما، كيتبُت من خالؿ اجلمع بُت القر 

كىو عدـ سؤالو عن أم شيء يف الرحلة إىل أف ؼلربه بذلك معلمو، كال يؤاخذه على نسيانو، كطلب منو أال يشق 
 عليو يف الرحلة، كيسهل عليو أمر مصاحبتو لو ابلتغاضي عن أسئلتو.

 ژ جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج حب  خب  مب  ىب  يب ژ  قوله تعاىل:
 [.ْٕ]الكهف/

                                                 

 (.ّّٓ/ُٓ( ركح ادلعاين: )ٔٓ)
جامع البياف عن أتكيل آم القرآف، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، حتقيق: أزتد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكىل، ( ٕٓ)

 (.ّٕ/ُٖـ، )َََِ
 (.َُّ)، دمحم كرمي راجح، ص اءات العشر ادلتواترة( القر ٖٓ)
 (.ّْٕ)، ص ( ادلفردات يف غريب القرآف:ٗٓ)
 (.ُُِ/ُٓ( التحرير كالتنوير: )َٔ)
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قرأ انفع، كابن كثَت، كأبو عمرك، كأبو جعفر، كركيس: )زىاًكيىةن( ابأللف كختفيف الياء. كقرأ الباقوف: 

بغَت ألف بعد الزام كتشديد الياء. كقرأ انفع، كابن ذكواف، كشعبة، كأبو جعفر، كيعقوب: )نيكيران( بضم   ﴾ىت﴿

 .(ُٔ)﴾ بسكوف الكاؼحج ؼ. كقرأ الباقوف: ﴿الكا
، كىي على البناء للمبالغة، ألف صيغة )فعيل( (ِٔ)كزاكية: اسم فاعل، كىي اليت مل تذنب، أك ادلطهرة التقية

 .(ْٔ). نيكيران، أم: ادلنكر الذم ينكره العقل(ّٔ)أبلغ يف الوصف كادلدح من )فاعل(
السالـ قد أنكر على اخلضر قتل الغالـ؛ لكونو صغَتان مل يذنب بعد، أفادت قراءة: )زىاًكيىةن( أف موسى عليو 

 .(ٓٔ)فقد قتل نفسان طاىرة

أف موسى عليو السالـ قد أنكر على اخلضر قتل الغالـ إنكاران شديدان، ألنو قتل   ﴾ىت﴿كأفادت قراءة: 
ؿ على ادلبالغة يف الوصف، ، كذلك شلا تفيده صيغة )فعيل( اليت تد(ٔٔ)نفسان مطهرة، مل تبلغ اخلطااي بغَت ذنب

 أكثر من اسم الفاعل.
 كأفادت قراءة: )نيكيران( أفَّ ما أقدـ عليو اخلضر من قتل الغالـ أمر منكر. 

﴾ أفَّ ما أقدـ عليو اخلضر من قتل الغالـ أمر فظيع، ظاىر النكارة، قبيح تستنكره حجكأفادت قراءة: ﴿
توايل الضمات ككجود الثقل، فقد أضاؼ إىل ادلعٌت ادلخفف معٌت ىو أبلغ يف تقبيح  ، كىذا شلا يفيده(ٕٔ)العقوؿ

 الفعل كإنكاره.
: تعاىل قولويدٌؿ على ذلك ، كاف ابلغان   ويدٌؿ على أن يةالقرآناآلية ظاىر  كابلنظر يف ىذه القراءات يتضح أفَّ 

، كال يقع القود إال بعد صغَت فهذا يدٌؿ على أف قتلو بنفسو جائز، كىذا ال يكوف لطفل﴾ يت   جث ﴿
، لكن تنوع القراءات بُت صيغة ادلبالغة )زىًكيَّةن(، كاسم الفاعل )زىاًكيىةن( يدؿ على أهنا نفسه مؤمنةه صاحلةه (ٖٔ)البلوغ

 مطهرةه من الذنوب، فتتكامل القراءات يف ادلعٌت.

                                                 

(، التبصرة يف ُّٓ)، ص (، التيسَت يف القراءات السبعٖٕٓ)، ص (، التبصرة يف القراءات السبعّٓٗ)، ص ( كتاب السبعةُٔ)
 (.َُّ)، ص ، القراءات العشر ادلتواترة، دمحم كرمي راجح(ّٖٓ)، ص قراءات األئمة العشرة

 (.ٖٔ: )السبع كعللها كحججها ( الكشف عن كجوه القراءاتِٔ)
 (.ِْْ)ـ، ص ُِٖٗ، عبد الرزتن بن دمحم بن زصللة، حتقيق: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ( حجة القراءاتّٔ)
 (.ِٕٖ/ُْ): ( اتج العركسْٔ)
 (.َِّ/ِ) ،ىػَُْٗبَتكت،  - عامل الكتب، حتقيق: زىَت غازم زاىد، أبو جعفر أزتد بن دمحم النحاس، اب القرآف( إعر ٓٔ)
 (.ِِٓ)، ص ( غريب القرآف، البن عزيز السجستاينٔٔ)
 (.ُِٕ/ْللنحاس: ) ،( معاين القرآفٕٔ)
 (.َِّ/ِللنحاس: ) ،( إعراب القرآفٖٔ)
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ڃ  چ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ژ  قوله تعاىل:

 [ٕٕ]الكهف/ژچ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
: قرأ الباقوفك  ذ( بتخفيف التاء ككسر اخلاء من غَت ألف كصل.خً تى )لى : كيعقوب ،كأبو عمرك ،قرأ ابن كثَت

 .(ٗٔ)بتشديد التاء كفتح اخلاء كألف كصل﴾ ڇ﴿

ذى(ذت: بدكف علزة على خً (. كلتى ذى على أنو ماضي )اختَّى  ،(َٕ)ذ: ٔتعٌت أخذختىً ك   .(ُٕ)أنو ماضي )ختًى
 موسى عليو السالـ عرض على اخلضر أخذ األجرة على إقامة اجلدار. ذت( أفَّ خً تى )لى  :أفادت قراءة

 ض اخلضر على أخذ األجرة على إقامة اجلدار.موسى عليو السالـ حرَّ  أفَّ ﴾ ڇ﴿ :أفادت قراءةك 
موسى عليو السالـ عرض على اخلضر أخذ األجرة  قراءة التخفيف أفادت أفَّ  أفَّ يتبُت جلمع بُت القراءات كاب
ض اخلضر على أخذ األجرة من موسى عليو السالـ حرَّ  نت قراءة التشديد أفَّ كبيَّ ـ مقابل بناء اجلدار ذلم، من القو 

 إليهم ذلما كقع قد إذ البلدة؛ تلك أىل إىل حاجة ذلما يقع لئال الطعاـ؛ إىل حاجتهما ، إما لشدةأصحاب اجلدار
 إليهم حاجة ذلما يقع لئال أجرنا؛ ذلك على أيخذ أف فأراد يطعموعلا؛ فلم مرة أىلها من استطعما حيث ؛حاجة

 الطعاـ؛ يف البخل من فيهم رأل دلا ادلعركؼ؛ إليهم ليصنع أىالن  البلدة تلك أىل ير مل دلَّا ذلك لو مرة اثنية، أك قاؿ
 .(ِٕ)يطعموعلا فلم استطعماىم حيث

﮸  ژ  قوله تعاىل:  [.ُٖ]الكهف/ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   

﴾ بتخفيف الداؿ. قرأ ابن ﮲قرأ انفع، كأبو عمرك، كأبو جعفر: )يػيبىدًٌذلىيمىا( بتشديد الداؿ. كقرأ الباقوف: ﴿

ان( بضم احلاء. كقرأ الباقوف: ﴿  .(ّٕ)﴾ بسكوف احلاء﮸عامر كأبو جعفر كيعقوب: )ريزتي

ۈ  ژ. كيػيبىدًٌذلىيمىا: مضارع )بىدَّؿ(، كمنو قولو تعاىل: (ْٕ)آخر كاإلبداؿ كالتبديل: جعل شيء مكاف شيء

[، كيػيٍبًدذلىيمىا: مأخوذ من أىٍبدىؿ، كدليلو قوؿ العرب: أبدلت َُُ]النحل/ژ ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ

                                                 

(، التبصرة يف ِّٓ)، ص (، التيسَت يف القراءات السبعٕٗٓ)، ص القراءات السبع(، التبصرة يف ّٔٗ)، ص ( كتاب السبعةٗٔ)
 (.َُّ)، دمحم كرمي راجح، ص (، القراءات العشر ادلتواترةُّْ)، ص(، النشر يف القراءات العشرّٗٓ)، صقراءات األئمة العشرة

 (.ٖٕ)، ص( ادلفردات يف غرب القرآفَٕ)
 (.ُُٔ/ُٓ( التحرير كالتنوير: )ُٕ)
، دار رلدم. ادلاتريدم، حتقيق: د منصور أبو زلمود، بن دمحم بن ، )أتكيالت أىل السنة(، دمحمتفسَت ادلاتريدم (ِٕ)  الكتب ابسلـو

 (.ُٗٗ/ٕ) ـََِٓ ىػ=ُِْٔ األكىل، الطبعة بَتكت، - العلمية
(، التبصرة ِّٓ)، صالسبع(، التيسَت يف القراءات ٕٗٓ)، ص(، التبصرة يف القراءات السبعّٕٗ، ّٔٗ)، صكتاب السبعة( ّٕ)

 (.ُّْ/ِ)، صالنشر يف القراءات العشر(، ّٗٓ)، صيف قراءات األئمة العشرة
 (.ْْ)، ص( ادلفردات يف غريب القرآفْٕ)
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﮷  الشيء من الشيء إذا أزلت األكؿ، كجعلت الثاين مكانو. كريزتان: مصدر، يقاؿ: رزتتيو رزتةن كريزتان، ﴿

 .(ٕٔ)، كقيل: إف الر ٍحمى ىنا ٔتعٌت الرًَّحم، قرأىا ابن عباس: كأكصل رىزًتان (ٕٓ)أبرَّ بوالديو﴾، أم: ﮸
أفادت قراءة: )يػيبىدًٌذلىيمىا( أفَّ هللا سبحانو كتعاىل أراد أف يرزؽ األبوين ادلؤمنُت غالمان مؤمنان طاىر النفس ابران هبما، 

 .(ٕٕ)ل تغيَت صورة إىل صورة غَتىا، كاجلوىرة ابقية بعينهاكىذا مأخوذ من ادلعٌت اللغوم للتبديل، فالتبدي

﴾ أفَّ هللا سبحانو كتعاىل أراد أف يرزؽ األبوين ادلؤمنُت بديالن سلتلفان عن الغالـ السابق، ﮲كأفادت قراءة: ﴿
ا، حتب أبويها، كترزتهم -ْتسب العادة-كىو أف يرزقهما أنثى طاىرة النفس رحيمة عطوفة ابرة هبما، كاألنثى 

، كىذا ادلعٌت مستفاد من معٌت اإلبداؿ، كىو تنحية اجلوىرة كاستئناؼ جوىرة (ٖٕ)كتربعلا أكثر من الغالـ
 .(ٕٗ)أخرل

﴾ أف هللا سبحانو كتعاىل سيبدؿ األبوين ادلؤمنُت بغالـ أك جارية تكوف أقرب رزتة ﮸﴿كأفادت قراءة: 
 كعطفان ابلوالدين.

ان( معٌت ادلبالغة يف الرزتة كالصلة، كأف هللا سَتزؽ األبوين بديالن صاحلان، زكيان، كاصالن  كأفادت قراءة: )ريزتي
 لرزتو، دينان تقيان، كهللا أعلم.

حو القراءة األخرل، ﮲كيتبُت من اجلمع بُت القراءات أف قراءة ﴿ ﴾ ابلتخفيف أضافت معٌت مل توضًٌ
اخللق، كأقرب رزتة، كأكثر عطفان كبران هبما،  كىو أف اٍلميٍبدىؿى قد تكوف جاريةن، أك غالمان على قدر كبَت من حسن

ٍلًقو، أك االثنُت معان (َٖ)كنفعان ذلما  .(ُٖ)، فيكوف أحب إليهما من ذلك الغالـ؛ إما لزايدة حسن خيليًقو، أك خى
 [.ٖٓ، ْٖ]الكهف/ژٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  قوله تعاىل:

بقطع اذلمزة كإسكاف التاء. كقرأ الباقوف: )فىاتػَّبىعى( بوصل اذلمزة كتشديد  ﴾ڀ﴿قرأ ابن عامر كالكوفيوف: 
 .(ِٖ)التاء

                                                 

 (.ٕٖ/ُٖ: )، للطربم( جامع البيافٕٓ)
 (.ّٖ/ُُ( اجلامع ألحكاـ القرآف: )ٕٔ)
 (.ٕٓٗ/ِ): ( الكتاب ادلوضح يف كجوه القراءات كعللهإٕ)
 (.ُِ/ُٓادلعاين: )( ركح ٖٕ)
 (.ٕٓٗ/ِ): ( الكتاب ادلوضح يف كجوه القراءاتٕٗ)
ابىر الربىاف يف معاين مشكالت القرآف، زلمود بن أيب احلسن الغزنوم، دراسة كحتقيق: سعاد صاحل اببقي، طبع معهد ( َٖ)

 (.ٕٖٓ/ِ) ـ،ُٕٗٗالبحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل، 
 (.ُِ/ُٓين: )( ركح ادلعاُٖ)
(، التيسَت َٖٓ، ٕٗٓ(، التبصرة يف القراءات السبع، ص )ِِٖ(، ادلبسوط يف القراءات العشر، ص )ّٖٗكتاب السبعة: )( ِٖ)

 (.ُّْ/ِالنشر يف القراءات العشر: )(، َّٔ(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص )ِّٓيف القراءات السبع، ص )
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، (ّٖ)[َُ]الصافات/ ژڎ  ڈ  ڈژك)أىتٍػبىعى(: هبمزة قطع، معناه: أدرؾ كحلق، كما قاؿ تعاىل: 
فوتو أثر فالف إذا ق)كاتػَّبىعى(: بوصل األلف كتشديد التاء، ٔتعٌت سار كسلك كإف مل يلحق، من قوؿ القائل: اتبعت 

 :ٍعتي القـوبػى ، يقاؿ: أتػٍ قى قاؿ األصمعي: كمعناه: حلىً ، بقطع األلف (عى بى تػٍ أى فى )كقرئ: كسرت كراءه، قاؿ الواحدم: "
 .(ْٖ)"إظلا ىو أف يتتبع آاثرىم كإف مل يلحقهم (عى اتػَّبى )حلقتهم، ك

أسباب كل شيء أراده من أغراضو أفادت قراءة )اتػَّبىعى(: أف ذا القرنُت، اتَّبع )من كل شيء( أم: من 
كمقاصده يف ملكو، اتػَّبىعى لذلك )سببان( أم: طريقان موصالن إليو، كالسبب ما يتوصل بو إىل ادلقصود من علم أك 

 قدرة أك آلة.
 ژڳ   ڳ  ژ كأفادت قراءة )أىتٍػبىعى(: أف ذا القرنُت سلك طريقة من ادلشرؽ كادلغرب، كقولو تعاىل: 

طرائقها، كل ذلك كاف بعزـو كًجدٌو كعلَّةو حرصان على الوصوؿ إىل مبتغاه، )فأٍتبع( أم: أحلق ، أم: (ٖٓ)[ّٕ]غافر/
طريقان بطريق حىت كصل إىل ىدفو، فأراد بلوغ ادلغرب فوصل إىل مبتغاه، ٍب أراد ادلشرؽ، فوصل إىل ذلك، ٍب أراد 

 كَّم شريعة هللا يف األرض.بلوغ السدين فوصل إىل ذلك، كعدؿ يف حكمو، كرفع الظلم عن العباد، كح
كيتبُت من القراءتُت أفَّ ذا القرنُت كاف حريصان على الغزك يف سبيل هللا، كبذؿ رتيع األسباب للوصوؿ إىل 
ذلك، ككاف ظلوذجان للسلطاف ادلتوكل على هللا مع األخذ ابألسباب، ككاف حريصان أف يصل إىل مبتغاه أبقصى ما 

على نشر دين هللا يف البالد ادلفتوحة كالعدؿ بُت الناس، كرفع الظلم عنهم، كمل يستطيع من قدرة، ككاف حريصان 
 يلتفت إىل ماؿ أك جاه، بل كاف سللصان  تعاىل.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   قوله تعاىل:

 [.ٖٔ]الكهف/ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  

بغَت ألف بعد احلاء، كابذلمزة. كقرأ الباقوف:  ﴾ٹ﴿مرك، كحفص، كيعقوب: قرأ انفع، كابن كثَت، كأبو ع
اًميىةو( ابأللف كفتح الياء من غَت علز  .(ٖٔ))حى

، (ٖٗ)، كالعُت السوداء اليت خترج من البئر(ٖٖ). كاحلمأة: الطُت ادلننت، ادلتغَت اللوف كالطعم(ٕٖ)كحامية: حارة
 . (َٗ)كزتئة )فىًعلىة( من احلمأة، أم: ذات زتأة

                                                 

: عادؿ أزتد ، حتقيقعمر بن علي بن عادؿ الدمشقي(، اللباب يف علـو الكتاب، ِْٖص )حجة القراءات، البن زصللة، ( ّٖ)
 .(ٔٓٓ/ُِػ، )ى ُُْٗالطبعة األكىل، ، بَتكت -دار الكتب العلمية ، ابالشًتاؾ، عبد ادلوجود

الطبعة األكىل، ود، ّتامعة اإلماـ دمحم بن سع أبو احلسن علي بن أزتد الواحدم، عمادة البحث العلميالتفسَت البسيط، ( ْٖ)
 .(ْٖ/ُُ، اجلامع ألحكاـ القرآف: )(ُُّ/ُْ) ،ىػَُّْ

(، اللباب يف علـو الكتاب: ُُٗ/ٓ، كينظر: تفسَت القرآف العظيم: )(ٕٖٓ/ِ) ابىر الربىاف يف معاين مشكالت القرآف:( ٖٓ)
(ُِ/ٓٓٔ). 
(، التيسَت يف َٖٓ)، صيف القراءات السبع(، التبصرة ِِٖ)، ص(، ادلبسوط يف القراءات العشرّٖٗ)، صكتاب السبعة( ٖٔ)

 (.ُّْ/ِالنشر يف القراءات العشر: )(، َّٔ(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص )ِّٓ)، صالقراءات السبع
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 أف ذا القرنُت كجد الشمس تغرب يف عُت ذات طُت أسود ننت.   ﴾ٹ﴿أفادت قراءة: 
 .(ُٗ)كأفادت قراءة: )حىاًميىةو( أف ذا القرنُت كجد الشمس تغرب يف عُت حارة

كتتكامل القراءاتف فتفيداف أف تلك العُت اليت كجد ذك القرنُت الشمس تغرب فيها قد رتعت معنيُت؛ فهي 
العُت اليت تغرب تكوف تنايف بُت مدلوؿ القراءتُت، فػ" ة، كىي زتئة، أم: ذات طُت أسود ننت، فالعُت حارة حامي

 .(ِٗ)"كىي ذات زتأة ،فتكوف موصوفة ابحلرارة ،كقد تكوف حارة كذات زتأة كطينة سوداء ،الشمس فيها حارة
، قاؿ (ّٗ)يتكامالف يف بياف صفتهاجاءات بوصفُت للعُت، ال يتعارضاف بل  ﴾ٹ﴿فقراءة )حىاًميىةو(، كقراءة 

 .(ْٗ)"للوصفُت فمن اجلائز أف تكوف العُت جامعةن  ،كال تنايف بُت القراءتُتنظاـ الدين النيسابورم: "

 [ٖٖ]الكهف/ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ    ژ  قوله تعاىل:

كالتنوين. كقرأ الباقوف: )جىزىاءي ﴾، ابلنصب ڑ   کقرأ يعقوب، كزتزة، كالكسائي، كخلف، كحفص: ﴿
( ابلرفع من غَت تنوين  .(ٓٗ)احلٍيٍسٌتى

[، كاجلزاء ما فيو ْٖ]البقرة/ژۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ژ كاجلزاء: ىو الغناء كالكفاية، قاؿ تعاىل: 

 حخ  مخ  جس ژ ، قاؿ تعاىل: (ٔٗ)الكفاية من ادلقابلة، إف خَتان فخَت، كإف شران فشر، يقاؿ جزيتو كذا كبكذا

 [. ٕٔ]طو/ژحس  
كجزاءن احلسٌت: يف إعراهبا كجهاف، أكذلما: أنو مصدر يف موضع احلاؿ، أم: لو احلسٌت رلزاين هبا، كاثنيهما: 

 . (ٕٗ)أنو مصدر زلض، أم: غلزكف هبا جزاءن 

                                                                                                                                      

 (.ُّٖ)، ص( ادلفردات يف غريب القرآفٕٖ)
 (.ِْٗ)، ص( حجة القراءات، البن زصللةٖٖ)
، دار الشركؽد. : حتقيقبن خالويو،  احلسُت بن أزتد، ( احلجة يف القراءات السبعٖٗ) الطبعة ، بَتكت ،عبد العاؿ سامل مكـر

 (.َِّ)، صىػَُُْالرابعة، 
 (.ٕٕٗ)، ص( الكتاب ادلوضح يف كجوه القراءاتَٗ)
 (.ِْٗ)، ص ( حجة القراءات، البن زصللةُٗ)
 (، ُِٖتذكرة األريب، ص )( ِٗ)
 (.ّْٓ)ـ، صََِٓاجلمل، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الَتموؾ، ، دمحم أزتد ( الوجوه البالغية يف توجيو القراءاتّٗ)
، بَتكت - ةدار الكتب العلمي، : زكراي عمَتات، حتقيقنظاـ الدين احلسن بن دمحم النيسابورمغرائب القرآف كرغائب الفرقاف، ( ْٗ)

 (.ْٖٓ/ْ، )ىػُُْٔ، األكىل الطبعة
(، َٖٓ)، ص(، التبصرة يف القراءات السبعِّٖ، ِِٖ)، صاءات العشر(، ادلبسوط يف القر ّٖٗ)، ص( كتاب السبعةٓٗ)

 (.ُّٓ/ِ(، النشر يف القراءات العشر: )َّٔ)، ص(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرةّّٓ)، صالتيسَت يف القراءات السبع
 (.ٖٗ)، صفآ( ادلفردات يف غريب القر ٔٗ)
 (.َِْ)، مكتبة الرشد، الرايض، ص دراسة كحتقيق: حاـز سعيد حيدر، أبو العباس أزتد بن عمار ادلهدكم، ( شرح اذلدايةٕٗ)
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كأما )جزاءي احلسٌت(: فجزاء: مبتدأ مؤخر، خربه اجلار كاجملركر قبلو، ك)جزاء( مضاؼ، ك)احلسٌت( مضاؼ 
 . (ٖٗ)كمعٌت احلسٌت: أعماذلم الصاحلة، كقيل: ىي اجلنةإليو، 

(  أف مىن آمن منهم، كأتبع إؽلانو ابلعمل الصاحل لو يف اآلخرة جزاء األعماؿ  أفادت قراءة: )جىزىاءي احلٍيٍسٌتى
لها؛ الصاحلة اليت عملها، أم: جزاء كثواابن على إحسانو، فلو جزاء ما أتى بو من اخلصاؿ كاخلالؿ احلسنة اليت عم

 .(ٗٗ)ألفَّ اإلؽلاف كالعمل الصاحل خالؿ
 .(ََُ)هبا رلزاين ﴾ أف مىن آمن منهم، كأتبع إؽلانو ابلعمل الصاحل فلو يف اآلخرة اجلنة ڑ   کكأفادت قراءة: ﴿

( عمَّمت الداللة، كذلك ألهنا مشلت أنواعان من اجلزاء ٔتا في و كابجلمع بُت القراءتُت يتضح أف قراءة )جىزىاءي احلٍيٍسٌتى
﴾ فدلَّت على أعلى الثواب، كىو اجلنة، فعمَّمت قراءة الرفع ادلعٌت، كمشلت كل ڑ   کاجلنة، أما قراءة ﴿

 ادلعاين.

 [.ّٗ]الكهف/ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ژ قوله تعاىل:

ٍيًن( بضم ۆقرأ ابن كثَت، كأبو عمرك، كحفص: ﴿ السُت. كقرأ ﴾ بفتح السُت. كقرأ الباقوف: )الس دَّ

 .(َُُ)﴾ بفتح الياء كالقاؼۅ زتزة، كالكسائي، كخلف: )يػيٍفًقهيوفى( بضم الياء ككسر القاؼ. كقرأ الباقوف: ﴿
ك)الس د( ما كاف ًخٍلقةن، أم: من فعل هللا كاجلباؿ كالشعاب، ك)السَّد( ما كاف صنعةن، أم: من فعل 

 .(َُِ)اآلدميُت
. ك)ييفًقهوفى( من الفعل الرابعي )أىفٍػقىوى( يقاؿ: (َُّ)كىو يتعدل دلفعوؿ كاحد ك)يىفقىهوف( من الفعل الثالثي )فىًقوى(،

أىفٍػقىٍهتي فالانن كذا أيفًقهيو إًفقىاىان، كىو متعدو دلفعولُت، أحدعلا زلذكؼ، كالتقدير: ال يكادكف ييفًقهوف الناس قوالن، 
القـو كانوا ال يكادكف يفقهوف قوالن لغَتىم  أك ال ييفًقهوف أحدان قوالن، أم: ال ييفهمي كالمهم، كجائز أف ىؤالء

 .(َُْ)عنهم، فجائز أف يكونوا مع كوهنم كذلك ال يكادكف ييفًقهوف غَتىم لعلل؛ إما أبلسنتهم، كإما ٔتنطقهم
ٍيًن( أف ذا القرنُت قد كصل يف رحلتو إىل جبلُت عظيمُت.  أفادت قراءة: )الس دَّ

                                                 

 (.ٖٗ)ـ، ص ََُِ، مربكؾ الشمرم، جامعة أـ القرل، ( ينظر: القراءات العشر ادلختلفة يف العالمة اإلعرابيةٖٗ)
(، حجة القراءات، البن َُٕ/ٓ(، احلجة للقراء السبعة، للفارسي: )َِّ)، ص( احلجة يف القراءات السبع، البن خالويوٗٗ)

 (.َّْ)، صزصللة
 (.ٕٓٓ)، ص( إبراز ادلعاين من حرز األماينََُ)
(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص ّّٓ)، ص(، التيسَت يف القراءات السبعَٖٓ)، صالتبصرة يف القراءات السبع (َُُ)
، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، (ُّٓ/ِلنشر يف القراءات العشر: )(، آُُ)، صالسبع (، الكايف يف القراءاتَّٔ)

 .(ٓٓ/ِللنشار: )
 .(َِْ/ُ، شرح اذلداية: )(ُِّ)، ص( احلجة يف القراءات، البن خالويوَُِ)
 (.ِّْ)، ص( حجة القراءات، البن زصللةَُّ)
 (.َُّ/ُٖ( جامع البياف، للطربم: )َُْ)
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يى اجلبالف ا جانيب الطريق، قاؿ أبو حياف: "سدَّا أك حىجىزى ﴾ أف ىذين اجلبلُت قد ۆكأفادت قراءة: ﴿
كسيًٌ

ٍيًن؛ ألفَّ كل كاحدو منهما سدَّ فجاج األرض،   .(َُٓ)"ككانت بينهما فجوة كاف يدخل منها أيجوج كمأجوجسىدَّ
 كأفادت قراءة: )يػيٍفًقهيوفى( أف أىل تلك البالد ال يىفهم كالمىهم أحده إال فيما بينهم.

؛ إما لفساد منطقهم، أك لعجمة (َُٔ)﴾ أف أىل تلك البالد ال يفهموف قوؿ غَتىمۅ قراءة: ﴿كأفادت 
 ألسنتهم، أك لغَتىا من األسباب.

كيتضح التالـز كالتكامل فيما بُت ىذه القراءات، فذك القرنُت قد كصل يف رحلتو إىل ما بُت جبلُت قد سىدَّا 
مة من الناس ال يكادكف يفهموف كالـ أتباعو كال كالـ غَتىم، كال جانيب الطريق لعظمهما، كأنو كجد من كرائهما أ

يفهمهم أحد من أتباع ذم القرنُت، إال أف ذا القرنُت من رتلة ما آاته هللا من األسباب فهم مرادىم، فحقق ذلم ما 
 .(َُٕ)طلبوه منو

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ژ قوله تعاىل:

 [ْٗ]الكهف/ژېئ  

﴾ إبسكاف الراء من غَت ۇئقرأ زتزة، كالكسائي، كخلف: )خىرىاجان( بفتح الراء كألف بعدىا. كقرأ الباقوف: ﴿
 .(َُٖ)ألف

كاخلىرٍج: أعم  من اخلىرىاج، كجيًعل اخلىرٍج إبزاء الدخل، كاخلىرىاج سلتص يف الغالب ابلضريبة على األرض، أك 
، كاخلىرٍج: الفيء، كاخلىرىاج عند (َُٗ): غلتو، كالرعية تؤدم إىل األمَت اخلىرىاجاجلزية، كقيل: العبد يؤدم خرجو، أم

كمن كراًء  ،ًلمىا ؼلرج من األىرض ، كيقاؿ(َُُ)النحويُت االسم دلا ؼلرج من الفرائض يف األمواؿ، كاخلىرٍج ادلصدر

 ژی      ی  ی      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئژ قاؿ تعاىل: ، كضلو ذلك: خىرٍج كخىرىاج ،احليواف
 .(ُُُ)فًإضافتو ًإىل هللا تنبيو أىنَّو ىو الذل أىلزمو كأىكجبو[، ِٕ]ادلؤمنوف/

                                                 

 -دار الكتب العلمية ، ابالشًتاؾ، حتقيق: عادؿ أزتد عبد ادلوجود، دمحم بن يوسف األندلسي، أبو حياف البحر ايطتفسَت ( َُٓ)
 (.ُّٓ/ٔ) ،ـََُِ ، الطبعة األكىل،بَتكت

 (.ِّ/ُٔ: )التحرير كالتنوير( َُٔ)
 (.ّٖ/ُٔ( ركح ادلعاين: )َُٕ)
(، ُُٓ(، الكايف يف القراءات السبع، ص)ّّٓ)، صيف القراءات السبع(، التيسَت ُٖٓ)، صالتبصرة يف القراءات السبع (َُٖ)

(، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة: ُّٓ/ِ(، النشر يف القراءات العشر: )ُّٔ)، صالتبصرة يف قراءات األئمة العشرة
(ِ/ٓٔ). 
 (.ِٖٕ)، ص( ادلفردات يف غريب القرآفَُٗ)
ـ، ُُٗٗ بن أزتد األزىرم، حتقيق: عيد مصطفى دركيش، ابالشًتاؾ، الطبعة األكىل، معاين القراءات، أبو منصور دمحم( َُُ)
 (.ّّْ)، صحجة القراءات، البن زصللة(، ُِْ/ِ)
 .(ِّٓ/ِبصائر ذكم التمييز: ) (ُُُ)
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﴾ أف أىل تلك البالد اليت كصل إليها ذك القرنُت قد استنجدكا بو ليخلصهم من أذل ۇئأفادت قراءة: ﴿
لصهم من فساد أيجوج كمأجوج، "  أيجوج كمأجوج، فعرضوا عليو أف غلعلوا لو خىٍرجان، أم: ماالن غلمعونو لو ليخ

 .(ُُِ)كأهنم قالوا لو: صلعل لك جيعالن ندفعو إليك الساعة من أموالنا على أف تبٍت بيننا كبينهم سىدان 
كأفادت قراءة: )خىرىاجان( مدل شدة حاجة أكلئك الناس يف تلك البالد اليت كصل إليها ذك القرنُت إىل 

على ذم القرنُت أف غلعلوا لو ضريبة على أمواذلم كأراضيهم اخلالص من شر أيجوج كمأجوج، ْتيث عرضوا 
 ؼلرجوهنا لو ابستمرار مقابل أف يبٌت ذلم السَّد، كينقذىم من فساد أيجوج كمأجوج.

كالقراءاتف متكاملتاف؛ فقراءة )خىرىاجان( تضمنت أنواعان من ادلاؿ كاجلزية أك الضريبة، كىذا كلو ماؿ إال أنو قد 
﴾ على استعداد القـو لتقدمي ادلاؿ لذم القرنُت يف ۇئكإظلا بعد زمن، بينما دلَّت قراءة ﴿ ال يدفع يف احلاؿ 

 احلاؿ مقابل أف يبٍت حاجزان ؽلنع أيجوج كمأجوج من الوصوؿ إليهم، ليتخلصوا من فسادىم. 

 [ ٓٗ]الكهف/ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ   ژ قوله تعاىل:

 .(ُُّ)ابإلدغاـ﴾ ىئ﴿كقرأ الباقوف  ( إبظهار النونُت األكىل مفتوحة كالثانية مكسورة.ًٍت نى كَّ قرأ ابن كثَت )مى 
 .(ُُٓ)نو أمنع منو كأشدأحاجز احلائط كالسد، إال ىو الردـ: ، ك (ُُْ)من القدرة كادللكهللا : ما بسطو ٍتًٌ كَّ ما مى ك 

للعياف من امتالكو للماؿ كالقوة أفادت قراءة: )مىكَّنىًٍت( أف دتكُت هللا تعاىل لذم القرنُت ظاىر كابئن 
 كالسلطاف، كمن كل شيء سببان.

﴾ أف ىذا التمكُت من هللا تعاىل لذم القرنُت منو ما ىو ظاىر للعياف، كمنو ما ىو ىئكأفادت قراءة ﴿
 سلتص بذم القرنُت ال يطلع عليو أحد يف ما بينو كبُت هللا تعاىل من أسرار اإلخالص  تعاىل، كىداية هللا تعاىل

 لو كمعيتو.
كالقراءاتف متكاملتاف؛ فا تعاىل قد مكَّنى لذم القرنُت أنواعان متعددة من التمكُت؛ منها ما ىو ظاىر 
للعياف، ابئن للناس، مثل ما أكتى من أسباب القوة كادلاؿ كالسلطاف كغَتىا شلا يراه الناس كيالحظونو، كمنها ما 

اب، كاإلخالص لو، أم: أشياء ابطنة ال يقع أحد عليها ْتدس كال توىم، ىو بينو كبُت هللا تعاىل من قوة اإلؽلاف 
 ألهنا شلا مل يؤلف مثلو.

 [ٕٗ]الكهف/ژمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض   ژ قوله تعاىل:

                                                 

 (. ٖٕ/ِ( الكشف عن كجوه القراءات: )ُُِ)
(، الكايف يف القراءات السبع، ص ّْٓ، ّّٓص ) (، التيسَت يف القراءات السبع،ُٖٓالتبصرة يف القراءات السبع، ص )( ُُّ)
(، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ُّٓ/ِ(، النشر يف القراءات العشر: )ُّٔ(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، ص )ُُٓ)

 .(ٔٓ/ِادلتواترة: )
 (.ِْٔ/ْ( فتح القدير: )ُُْ)
 (.ُُّ/ُٖ( جامع البياف، للطربم: )ُُٓ)
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 .(ُُٔ)﴾ بتخفيف الطاءجسقرأ زتزة: )اٍسطَّاعيٍوا( بتشديد الطاء، كقرأ الباقوف: ﴿

، )فما اسطَّاعوا( أراد: )فما استطاعوا(؛ فأدغم التاء يف الطاء ألهنما أختاف، أم: (ُُٕ)كاالستطاعة: ىي اإلطاقة
﴾ أصلها )فما استطاعوا(، فحذفوا التاء كراىة اإلدغاـ كاجلمع بُت حرفُت متقاريب مخ  جسمتقاربتاف، ك﴿

 .(ُُٖ)ادلخرج

ـى يػىٍعليوا الرَّ ﴾ ابلتخفيف أف أيجوج كمأجوج مل يقدركا على أف جسأفادت قراءة: ﴿  دلالستو كقوتو.ٍد
ـى رغم زلاكالهتم ادلتكررة، كذلك  كأفادت قراءة: )اٍسطَّاعيوا( شدة انتفاء القدرة، أم: مل يستطيعوا أبدان أف يتسلقوا الرٍَّد

كاعلم أف أصل اإلدغاـ إظلا  األمر، قاؿ مكي بن أيب طالب: "ما يفيده التشديد من القوة كإضافة معٌت ادلبالغة يف
ألف اللساف إذا لفظ ابحلرؼ من سلرجو ٍب عاد مرة أخرل إىل  ؛ ادلثلُت، كعلة ذلك إرادة التخفيفىو يف احلرفُت

ٍب يعيدىا إىل  ألنو يرفع رجالن  ؛ادلخرج بعينو ليلفظ ْترؼ آخر مثلو صعب ذلك. كشٌبهو النحويوف ٔتشي ادلقٌيد
 .(ُُٗ)"على السامع هو بعضهم إبعادة احلديث مرتُت، كذلك ثقيلكشبَّ  ،موضعها أك قريب منو

كذلك يف السد الذم صنعو ذك القرنُت من رؽ بُت الفعلُت فقاؿ: "كأشار الدكتور فاضل السامرائي إىل الف
زبر احلديد كالنحاس ادلذاب، كقد ذكران أف الصعود على ىذا السد أيسر من إحداث نقب فيو دلركر اجليش، 

 ،فعل الشاؽ الطويل فإنو مل ػلذؼٓتالؼ ال﴾، مخ  جس  حس  خس﴿فحذؼ من احلدث اخلفيف فقاؿ: 

فخفف ابحلذؼ من الفعل اخلفيف ٓتالؼ الفعل  ﴾مس  حص  مص  جض ﴿بل أعطاه أطوؿ صيغة لو فقاؿ: 
أقصر من إحداث النقب فيو حذؼ من الفعل،  ان يتطلب زمن دًٌ الشاؽ الطويل، ٍب إنو دلا كاف الصعود على السَّ 

 .(َُِ)"كل حدث  كقصر منو ليجانس النطق الزمن الذم يتطلبو

                                                 

(، التبصرة يف ّْٓ)يف القراءات السبع، ص (، التيسَتِٖٓ)، ص(، ادلبسوط يف القراءات العشرَُْ)، ص( كتاب السبعةُُٔ)
 (.ِّٔ)، ص(، التبصرة يف قراءات األئمة العشرةُُٓ)، ص(، الكايف يف القراءات السبعِٖٓ)، صالقراءات السبع

 –أزتد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليُت  )اتج اللغة كصحاح العربية(، إساعيل بن زتاد اجلوىرم، حتقيق: ( الصحاحُُٕ)
 (.ُِٓٓ/ّ) ـ،ُٕٖٗبَتكت، الطبعة الرابعة، 

 (.ّْٓ)، ص ( حجة القراءات، البن زصللةُُٖ)
، ظر: اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءاتنكي(، َْْ/ِشرح اذلداية: )(، ُّْ/ُ: )عن كجوه القراءات ( الكشفُُٗ)

 (.ِٖٔ)ص  ـ،ََِٔعبد البديع النَتابين، دار الغواثين للدراسات القرآنية، دمشق، الطبعة األكىل،  ،يف كتب االحتجاج للقراءات
 (.َُ، ٗبالغة الكلمة يف التعبَت القرآين، ص )( َُِ)
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أجوج  كشلا سبق يستبُت لنا أف قراءة التشديد بيَّنت ادلعٌت أكثر كأكملتو، كأفادت أبف ااكلة من أيجوج كم

 ژمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  ژ كما قاؿ تعاىل:كانت شديدة كمستمرة كلكنهم،
 .(ُُِ)[ٕٗ]الكهف/

 [ٖٗ]الكهف/ ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ ژ قوله تعاىل:

﴾ ابدلد كاذلمز مفتوحان من غَت تنوين، كقرأ الباقوف: )دىكَّان( ڀقرأ عاصم، كزتزة، كالكسائي، كخلف: ﴿
 .(ُِِ)ابلتنوين من غَت مد

، (ُِّ)ك)دىكَّاء(: مستواين ابألرض، من قوذلم: انقة دىكَّاء، أم: مستوية الظهر ال سناـ ذلا ، ك)دىكَّان( مصدر دىؾَّ
غلوز أف يكوف نصبو على احلاؿ، فيكن مصدران يف موضع احلاؿ، أم: جعلو مدكوكان، كمىن مدَّه قدَّر حذؼ ك 

 .(ُِْ)مضاؼ، كالتقدير: جعلو مثل دكاء، كادلعٌت: فإذا جاء كعد ريب جعلو مستواين 
كيتفتت، كيستوم أفادت قراءة: )دىكَّان( أنو حُت أيٌب موعد خركج أيجوج كمأجوج سيجعل هللا الردـ يتحطم 

 .(ُِٓ)ابألرض بعد ارتفاع
﴾ أنو حينما أيٌب موعد خركج أيجوج كمأجوج سيجعل هللا ذلك الردـ ملصقان ڀكأفادت قراءة: ﴿ 

 ابألرض، فيكوف أرضان مستوية ملساء.

                                                 

ڭ  ﴿نفي االستطاعة قد يراد بو نفي القدرة كاإلمكاف، كقد يراد نفي االمتناع، كقد يراد بو الوقوع ٔتشقة ككلفة؛ من األكؿ:  (ُُِ)

 ﴾مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  ﴿[، َْاألنبياء/]﴾ژ   ژ  ڑ﴿[، َٓ]يس/﴾ڭ  ۇ

﴾ ڳ   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿[، كمن الثالث: ُُِ]ادلائدة/﴾ۋ  ۋ  ۅ ﴿[، كمن الثاين: ٕٗ]الكهف/
 -دار ادلعرفة ، حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،الربىاف يف علـو القرآف[. ينظر: ٕٔالكهف/]

عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، طبع  اإلتقاف يف علـو القرآف(، َْٕ/ّىػ، )ُُّٗبَتكت، 
 (.ُٕٗٔ/ٓ) ىػ،ُِْٔرلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة ادلنورة، 

، أبو عبد هللا دمحم بن (، الكايف يف القراءات السبعَِٕ)، صالعشرة(، التبصرة يف قراءات األئمة َِْ)، ص( كتاب السبعةُِِ)
(، ادلبسوط يف ُُٓ)ـ، صََِبَتكت، الطبعة األكىل،  –شريح الرعيٍت، حتقيق: أزتد زلمود الشافعي، دار الكتب العلمية 

 (.َّْ)، صكرميًٌ راجحدمحم  (، القراءات العشر ادلتواترة، ِٖٓ)، صالقراءات العشر
دار العلم ، رمزم بعلبكي، حتقيق: (، رتهرة اللغة أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدمٕٗ/ُّالبياف، للطربم: )( جامع ُِّ)

، نشواف بن سعيد احلمَتل، (، مشس العلـو كدكاء كالـ العرب من الكلـوُّٗ/ُ) ،ـُٕٖٗالطبعة األكىل، ، بَتكت، للماليُت
 (.ََِٔ/ْ) ،ـُٗٗٗالطبعة األكىل، ، (دمشق -ادلعاصر )بَتكت دار الفكر ابالشًتاؾ،  ،: حسُت العمرمحتقيق

(، حجة القراءات، البن ُِٖ/ٓ(، احلجة للقراء السبعة، للفارسي: )ُّٔ)، ص( احلجة يف القراءات السبع، البن خالويوُِْ)
 (.ّْٓ)، صزصللة

 (.ّٗ/ُٔالتحرير كالتنوير: )( ُِٓ)
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﴾ قد كشفت عن ادلعٌت بصورة أكثر جالء ككضوحان، فتكامل ادلعٌت بُت ڀكشلا سبق يتضح أف قراءة ﴿
سر ذلك أف يف زايدة ادلبٌت )ادلد( زايدة يف ادلعٌت، فيكوف ادلراد أنو إذا جاء كعد هللا جعل هللا الردـ القراءتُت، ك 

ليس مدكوكان زلطمان مفتتان ككفى، كإظلا سييسىٌوًيو ابألرض كيلزقو هبا، كالناقة ادلستوية الظهر اليت ال سناـ ذلا، كما 
ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ژ  :قاؿ تعاىل[، ك ُْ]احلاقة/ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ قاؿ تعاىل: 

 .[ُِ]الفجر/ژې  
 :اخلامتة

احلمد  الذم بنعمتو تتم الصاحلات، بعد ىذا التطواؼ ادلمتع بُت أفياء بعض القراءات ادلتواترة، الواردة يف 
 سورة الكهف، نسجل النتائج اآلتية:

 لكهف.للقراءات ادلتواترة أثره ابلغه يف تكامل ادلعٌت القرآين يف سورة ا 
  أف تعدد القراءات ىو ضرب من اإلعجاز القرآين، كدليل على صدؽ ما جاء بو الرسوؿ. 
  كثَت من القراءات اليت عدَّىا علماء التفسَت من قبيل اللغات، ذلا أثر كبَت على التفسَت، فقد أضافت معاين

 جديدة ما كانت لتتضح إال هبا.
  هبا كجو القراءات ادلتواترة، دكف احلكم عليها أبهنا قرآف.ؽلكن االستفادة من القراءات الشاذة ليعترب 
 .االختالؼ بُت القراءات ىو اختالؼ تنوع، يثرم ادلعٌت كيربزه 

 
 التوصيات:

 
 .دراسة أثر القراءات يف التفسَت من خالؿ كتب توجيو القراءات، ككتب معاين القرآف الكرمي 
 كانت أك شاذة.  دراسة أثر القراءات يف التفسَت حسب السور، متواترة 
 

 :فهرس املصادر واملراجع
 
يف القراءات السبع، عبد الرزتن بن إساعيل ادلقدسي، حتقيق: إبراىيم عطوة  إبراز ادلعاين من حرز األماين .ُ

  عوض، دار الكتب العلمية، بَتكت.
يف القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أزتد بن دمحم الدمياطي، دار الكتب العلمية،  إحتاؼ فضالء البشر .ِ

 .ـُٖٗٗبَتكت، الطبعة األكىل، 
عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، طبع رلمع ادللك  اإلتقاف يف علـو القرآف .ّ

 ػ.ىُِْٔفهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة ادلنورة، 
 ق.ُِْٔمنَتة الدكسرم، دار ابن اجلوزم، الدماـ، الطبعة األكىل، أساء سور القرآف الكرمي،  .ْ
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 ىػ.َُْٗبَتكت،  -عامل الكتب، حتقيق: زىَت غازم زاىد، أبو جعفر أزتد بن دمحم النحاس، إعراب القرآف .ٓ
ابىر الربىاف يف معاين مشكالت القرآف، زلمود بن أيب احلسن الغزنوم، دراسة كحتقيق: سعاد بنت صاحل  .ٔ

 .ـُٕٗٗاببقي، طبع معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي ّتامعة أـ القرل، 
الغٍت القاضي، دار  كالد رة، عبد الفتاح عبد الشاطبية طريقي من ادلتواترة العشرالبدكر الزاىرة يف القراءات  .ٕ

 .بَتكت -الكتاب العريب
، أبو حفص عمر بن قاسم النشار، حتقيق: علي دمحم معوض، البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة .ٖ

 .ـَََِ -ىػ ُُِْبَتكت، الطبعة األكىل،  -ابالشًتاؾ، عامل الكتب
 -دار ادلعرفة ، حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشيالربىاف يف علـو القرآف، ،  .ٗ

 ىػ.ُُّٗبَتكت، 
بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز آابدل، حتقيق: دمحم علي  .َُ

 .بَتكت –النجار، ادلكتبة العلمية 
عة الكتاب، القاىرة، الطبعة الثانية، بالغة الكلمة يف التعبَت القرآين، فاضل السامرائي، شركة العاتك لصنا .ُُ

 ـ.ََِٔ
البياف يف عد آم القرآف، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين، حتقيق: غاًل قدكرم احلمد، منشورات مركز  .ُِ

 .ىػُُْْادلخطوطات كالًتاث اإلسالمي، الكويت، الطبعة األكىل، 
 .يدم، دار ذلدايةاتج العركس، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ، ادلعركؼ ابدلرتضى الزب .ُّ
مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق: دمحم الندكم، نشر كتوزيع الدار السلفية،  ،التبصرة يف القراءات السبع .ُْ

 ـ.ُِٖٗبومبام، الطبعة الثانية، 
، أبو احلسن علي بن فارس اخلياط، حتقيق: رحاب دمحم مفيد شققي، مكتبة التبصرة يف قراءات األئمة العشرة .ُٓ

  ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖالطبعة األكىل،  الرشد، الرايض،
 ـ.َََِالتحرير كالتنوير، دمحم الطاىر بن عاشور، مؤسسة التاريخ العريب، بَتكت، الطبعة األكىل،  .ُٔ
رتيل عبد هللا د. حتقيق: ، األندلسيدمحم بن يوسف حياف  وأبحتفة األريب ٔتا يف القرآف من الغريب،  .ُٕ

 .ـََِٗ -ىػ َُّْ، عويضة
، أبو احلسن طاىر بن عبد ادلنعم بن غلبوف، دراسة كحتقيق: أؽلن رشدم سويد، القراءات الثمافالتذكرة يف  .ُٖ

  ىػ.ُُِْاجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآف الكرمي ّتدة، الطبعة األكىل، 
الًترتاف عن غريب القرآف، عبد الباقي بن عبد اجمليد اليماين، دراسة كحتقيق: موسى آؿ سليماف، مكتبة  .ُٗ

 .قُُْٗالطائف، الطبعة األكىل،  -البياف 
، جامعة القاىرة،  .َِ تفردات القراء العشرة، د. رلاىد ػلِت ىادم، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية دار العلـو

 ـ.ََِٕ
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دار ، ابالشًتاؾ، حتقيق: عادؿ أزتد عبد ادلوجود، دمحم بن يوسف األندلسي، أبو حياف البحر ايطتفسَت  .ُِ
 ـ.ََُِ ، الطبعة األكىل،بَتكت -الكتب العلمية 

ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود،  أبو احلسن علي بن أزتد الواحدم، عمادة البحث العلميالتفسَت البسيط،  .ِِ
 ىػ.َُّْالطبعة األكىل، 

 رلدم. ادلاتريدم، حتقيق: د منصور أبو زلمود، بن دمحم بن ، )أتكيالت أىل السنة(، دمحمتفسَت ادلاتريدم .ِّ
، دار  .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ األكىل، الطبعة بَتكت، - العلمية الكتب ابسلـو

 .أزتد مصطفى ادلراغي، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده ٔتصر ،تفسَت ادلراغي .ِْ
التفسَت ادلوضوعي لسور القرآف الكرمي، إعداد: طلبة من علماء التفسَت كعلـو القرآف، إبشراؼ: أ. د.  .ِٓ

  .ـََُِ -ىػ ُُّْكالبحث العلمي، جامعة الشارقة،  مصطفى مسلم، كلية الدراسات العليا
هتذيب اللغة، أبو منصور دمحم بن أزتد األزىرم، حتقيق: دمحم عوض مرعب، دار إحياء الًتاث، بَتكت،  .ِٔ

 .ـََُِالطبعة األكىل، 
، تيسَت يف القراءات السبع، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداين، حتقيق: د. حاًب الضامن، مكتبة الصحابةال .ِٕ

 ـ. ََِٖالشارقة، الطبعة األكىل، 
جامع البياف عن أتكيل آم القرآف، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، حتقيق: أزتد دمحم شاكر، مؤسسة  .ِٖ

 ـ.َََِالرسالة، الطبعة األكىل، 
 .، دمحم بن أزتد القرطيب، حتقيق: أزتد الربدكين، دار الكتب ادلصرية، القاىرةاجلامع ألحكاـ القرآف .ِٗ
، بَتكت، دار العلم للماليُت، رمزم بعلبكي، حتقيق: اللغة أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدمرتهرة  .َّ

  .ـُٕٖٗالطبعة األكىل، 
، عبد البديع النَتابين، دار يف كتب االحتجاج للقراءات، اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات .ُّ

 .ـََِٔ الغواثين للدراسات القرآنية، دمشق، الطبعة األكىل،
، عبد الرزتن بن دمحم بن زصللة، حتقيق: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، حجة القراءات .ِّ

 .ـُِٖٗ
، دار الشركؽد. : حتقيقاحلسُت بن أزتد بن خالويو، ، احلجة يف القراءات السبع .ّّ  ،عبد العاؿ سامل مكـر

 ىػ.َُُْالطبعة الرابعة، ، بَتكت
دار ابالشًتاؾ،  ،: بدر الدين قهوجي، حتقيقاحلسن بن أزتد بن عبد الغفار الفارسي، احلجة للقراء السبعة .ّْ

 .ىػُُّْالطبعة الثانية، (، بَتكت -دمشق )ادلأموف للًتاث 
يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، شهاب الدين زلمود اآللوسي، دار إحياء الًتاث،  ركح ادلعاين .ّٓ

 .ـُٖٓٗبَتكت، الطبعة الرابعة، 
 الكتب عطا، دار القادر عبد دمحم: البيهقي، حتقيق علي بن احلسُت بن أزتد، السنن الكربل، للبيهقي .ّٔ

 ـ.ََِّ الثالثة، بَتكت، الطبعة العلمية،
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، مكتبة الرشد، ، أبو العباس أزتد بن عمار ادلهدكم، دراسة كحتقيق: حاـز سعيد حيدرشرح اذلداية .ّٕ
 .الرايض

ابالشًتاؾ،  ،: حسُت العمرم، حتقيقنشواف بن سعيد احلمَتل، العرب من الكلـومشس العلـو كدكاء كالـ  .ّٖ
 ـ.ُٗٗٗالطبعة األكىل، ، (دمشق -دار الفكر ادلعاصر )بَتكت 

)اتج اللغة كصحاح العربية(، إساعيل بن زتاد اجلوىرم، حتقيق: أزتد عبد الغفور عطار، دار  الصحاح .ّٗ
 .ةبَتكت، الطبعة الرابع –العلم للماليُت 

 الًتاث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد دمحم: القشَتم، حتقيق احلجاج بن أبو احلسُت مسلمصحيح مسلم،  .َْ
 .بَتكت – العريب

يف الدرس النحوم، دمحم سعيد الغامدم، نشر رللة جامعة الطائف لآلداب  العالقة بُت ادلعٌت كاإلعراب .ُْ
 .كالًتبية

 ـ.ُٖٗٗلطبعة اخلامسة، ، عامل الكتب، اعلم الداللة، أزتد سلتار عمر .ِْ
دار الكتب ، : زكراي عمَتات، حتقيقنظاـ الدين احلسن بن دمحم النيسابورمغرائب القرآف كرغائب الفرقاف،  .ّْ

 .ىػُُْٔ، األكىل الطبعة، بَتكت - ةالعلمي
األكىل، الطبعة ، سوراي -دار قتيبة ، : دمحم أديب عبد الواحدحتقيقدمحم بن عيزير السجستاين، غريب القرآف،  .ْْ

 .ـُٓٗٗ
النفع يف القراءات السبع، على بن دمحم النورم الصفاقسي، حتقيق: أزتد احلفياف، دار الكتب العلمية غيث  .ْٓ

 .بَتكت -
 .فتح القدير، دمحم بن علي الشوكاين، حتقيق: عبد الرزتن عمَتة، دار الوفاء، ادلنصورة .ْٔ
 .ـُْٗٗادلدينة، الطبعة الثالثة،  ، دمحم كرمي راجح، دار ادلهاجر،القراءات العشر ادلتواترة .ْٕ
 .ـََُِ، مربكؾ الشمرم، جامعة أـ القرل، القراءات العشر ادلختلفة يف العالمة اإلعرابية .ْٖ
 .ـُْٖٗ، دمحم سامل زليسن، مكتبة الكليات األزىرية، الطبعة األكىل، القراءات كأثرىا يف علـو العربية .ْٗ
الطبعة األكىل، ، دمشق -دار الفكر ، دمحم حبش، األحكاـ الشرعيةالقراءات ادلتواترة كأثرىا يف الرسم القرآين ك  .َٓ

 .ـُٗٗٗ
، أبو عبد هللا دمحم بن شريح الرعيٍت، حتقيق: أزتد زلمود الشافعي، دار الكتب الكايف يف القراءات السبع .ُٓ

 ـ.ََِبَتكت، الطبعة األكىل،  –العلمية 
 البغدادم، حتقيق: شوقي ضيف، دار رلاىد بن موسى بن أزتد بكر يف القراءات، أبو كتاب السبعة .ِٓ

 ىػ. ََُْ الثانية، القاىرة، الطبعة – ادلعارؼ
، نصر بن علي، ادلعركؼ اببن أيب مرمي، حتقيق: عمر زتداف الكبيسي، الكتاب ادلوضح يف كجوه القراءات .ّٓ

 .ـُّٗٗمكة ادلكرمة، الطبعة األكىل، 
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كجوه التأكيل، جار هللا زلمود بن عمر الزسلشرم،  حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يفالكشاؼ عن  .ْٓ
 .دار ادلعرفة، بَتكت

السبع كعللها كحججها، مكي بن أىب طالب القيسي، حتقيق: زليي الدين  الكشف عن كجوه القراءات .ٓٓ
 ـ.ُٕٖٗرمضاف، مؤسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة الرابعة، 

، ابالشًتاؾ، : عادؿ أزتد عبد ادلوجودحتقيق، عمر بن علي بن عادؿ الدمشقياللباب يف علـو الكتاب،  .ٔٓ
 .ػىُُْٗالطبعة األكىل، ، بَتكت -دار الكتب العلمية 

 .بَتكت، الطبعة األكىل -لساف العرب، دمحم بن ادلكـر بن منظور، دار صادر  .ٕٓ
، دمشق -رلمع اللغة العربية ،  أزتد بن احلسُت بن مهراف، حتقيق: سبيع زتزة، ادلبسوط يف القراءات العشر .ٖٓ

 .ـُُٖٗ
ارر الوجيز، أبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، حتقيق: عبد السالـ عبد الشايف، دار الكتب  .ٗٓ

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُّْبَتكت، الطبعة األكىل،  -العلمية 
 .ىػُُْٓبَتكت،  -سلتار الصحاح، دمحم بن أيب بكر الرازم، حتقيق: زلمود خاطر، مكتبة لبناف  .َٔ
دار الكتب العلمية ، حتقيق: مصطفى عطااكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احل، لى الصحيحُتادلستدرؾ ع .ُٔ

  .ـَُٗٗ -ىػ ُُُْالطبعة األكىل، ، بَتكت -
 –ادلكتب اإلسالمي ، حتقيق: دمحم انصر الدين األلباين، دمحم بن عبد هللا اخلطيب التربيزم ادلصابيح، مشكاة .ِٔ

 .ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ ،الطبعة الثالثة، بَتكت
مصاعد النظر لإلشراؼ على مقاصد السور، إبراىيم بن عمر البقاعي، حتقيق: عبد السميع حسنُت، مكتبة  .ّٔ

 .ـُٕٖٗ -ىػ  َُْٖالرايض، الطبعة األكىل،  –ادلعارؼ 
معاين القراءات، أبو منصور دمحم بن أزتد األزىرم، حتقيق: عيد مصطفى دركيش، ابالشًتاؾ، الطبعة األكىل،  .ْٔ

 .ـُُٗٗ
 .القاىرة -، علي بن دمحم الشريف اجلرجاين، حتقيق: دمحم صديق ادلنشاكم، دار الفضيلةالتعريفاتمعجم  .ٓٔ
 ُِْٗمعجم اللغة العربية ادلعاصرة، د. أزتد سلتار عمر، ٔتساعدة فريق عمل، عامل الكتب، الطبعة األكىل،  .ٔٔ

 ـ.ََِٖ -ىػ 
صفهاين، حتقيق: عدانف صفواف داككدم، دار إحياء ، احلسُت بن دمحم الراغب األادلفردات يف غريب القرآف .ٕٔ

 .ـََِٖالًتاث، بَتكت، الطبعة األكىل، 
 .ـُٕٗٗمقاييس اللغة، أزتد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالـ ىاركف، دار الفكر، طبعة،  .ٖٔ
دار ، احلفيافأزتد ، حتقيق: عمر بن قاسم النشَّارادلكرر يف ما تواتر من القراءات السبع كحترر، أبو حفص  .ٗٔ

 . ـََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة األكىل، ، بَتكت -الكتب العلمية 
كمرشد الطالبُت، دمحم بن دمحم بن اجلزرم، دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة األكىل، منجد ادلقرئُت  .َٕ

 .ـُٗٗٗ
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 .لعلمية، بَتكت، دمحم بن دمحم بن اجلزرم، مراجعة: دمحم علي الضباع، دار الكتب االنشر يف القراءات العشر .ُٕ
ادلتواترة، دمحم أزتد اجلمل، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الَتموؾ،  الوجوه البالغية يف توجيو القراءات .ِٕ

 .ـََِٓ
 

        

        

   


