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 لخصامل
   موضوع البحث:

املتواترة التي احتّج هلا علامء التوجيه يف  حرص القراءات الفْرشّية  ب  هيتّم هذا البحث 

بالفاصلة   كله  القرآنيةكتبهم  القرآن  سور  وصمن  استقرائية  دراسة  ودراستها  فية  ، 

ًيا أقوال العلامء مع التحرير واالختصارحتليلية مع   ر  ؛ لتظهبيان وجه االحتجاج متقصِّ

 القيمة العلمية لتلك االحتجاجات.   بذلك

 أهم نتائج البحث: 
الفرْ   [1 للقراءة  بالفاصلة  شّي االحتجاج  املتواترة  للقرآن    القرآنية ة  االحتجاج  من  هو 

َتجُّ به للقرآن هو القرآن.   بالقرآن، وخري ما ُيح

 وتوجيهها. يف القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج هلا    للفاصلة القرآنية أثر    [2

الفرْ   [ 3 للقراءة  توقيفّية  شيّ االحتجاج  عىل  به  تّج  ُيح مما  القرآنية  بالفاصلة  املتواترة  ة 

 رآنية.  الفاصلة الق 

ن أوسع كتب التوجيه التي  م    البن القّراب   (يف علل القراءات   يحعّد كتاب: )الشايف  [ 4

باالحت  للقراءات  اعتنْت  املتواترة  جاج  القرآنية الفْرشّية  خلمس  بالفاصلة  احتّج  إذ  ؛ 

القرآنية  بالفاصلة  قراءة  الكرماين  عرشة  بينام  ُيتّج ،  مل  األغاين(  )مفاتيح  كتابه:  إال    يف 

 لقراءة واحدة ال غري. 

بالفاصلة القرآنية    يف كتبهم   علامء التوجيهالقراءات الفْرشّية املتواترة التي احتّج هلا    [5

 قراءة.  اثنتني وعرشين : بلغْت  كله من سور القرآن

 : أهم توصيات الباحث
التفسري    دراسة ومجع    [1 القرآنية يف كتب  بالفاصلة  للقراءات  مواضع االحتجاج 

 . وإعراب القرآن

    . القرآنية األخرى للقراءات يف كتب التفسري وإعراب القرآن دراسة موارد االحتجاج    [ 2

 التوجيه.  كتب ،  آنية القر الفاصلة    ، املتواترة   الفْرشّية   القراءة   ، تجاج االح   : الكلمات املفتاحية 
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 ةـــدمـقـمـال
 وبعد: ، وصحبه أمجعنيمحًدا هلل مستحقِّ احلمد، والصالة والسالم عىل نبّيه وآله 

القرآن   به من مباحث ومسائل؛ هلذا كانْت علوم  يّتصل  فإّن رشَف كلِّ علم بام 

بأعظم صلتها  ، وأجلَّها شأًنا؛ لًراوأرفعها منزلًة، وأعالها قد   ،ميم أرشف العلوالكر

، وكان أهل هذه العلوم هم ×  أعظم نبيٍّ أرسله اهلل، وهو حممد نزل، عىل  كتاٍب أح 

 . خري النّاس، وأرشف اخللق؛ الرتباطهم وارتباط علومهم بكتاب اهلل 

علم و أّن  شّك  وتوجيه  ال  أكثرالقراءات  من  تع  ها  باّلقً العلوم  واألمر ا  لقرآن؛ 

بام   فقديرشفح  هنا  ومن  يتعّلق،  فيه  اهب  اهتمّ   به  فصنّفوا  وأّلفوا   االعلامء،  وأبدعوا، 

تح  بالقراءات  إْذ  وبفأجادوا؛  ومبانيها،  احلروف  ألفاظ  وجوه    هاتوجيهـحفظ  تحعرف 

 الكلامت ومعانيها. 

بال اهتامًما  ليجد  القراءات  توجيه  كتَب  املبرَص  عذٍب وإّن  بمورٍد  من  ًغا  موارد  

لاالحتجا هللقراءاتج  االحتجاج  وهو  أال  البالفا  ا؛  يحردفون قرآنيةصلة  حيث    ؛ 

ي  القراءة هلبام  ونارًصا    ا كون  ومصّدًقا  ومؤّيًدا  اآلي وموّجًها  عاضًدا  فواصل    من 

واًء  ؛  ورؤوسها رح القرآنية  بالفاصلة  للقراءات  باالحتجاج  الكتب  تلك  فازدانْت 

 .كاماًل زدادْت رفعًة وومجااًل، وا

.. وذاك  هذا  أح  يّن إف  وألجل  قد  أكون  أن  الذي    يف  سنتح أرجو  البحث  اختيار 

ب للقراء):    ــوسمتحه  يف كتب  املتواترة    الفْرشّية   ات االحتجاج  القرآنية  ابلفاصلة 
القراءات وإيّن ("مجًعا ودراسةً "  توجيه  وأن    ،  الظن،  عند حسن  أكون  أن  كذا  آمل 

ستعان، وعليه ده املوهو وحيقي إال باهلل،  وما توفدراسة،  مع واله من اجلأوفيه حقّ 

 كالن. الت

 موضوع البحث: 
بالفاصلة القرآنية   املتواترة  الفْرشّية  لقراءاتباالحتجاج لجاء هذا البحث مهتاما  
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ًيا أقوال العلامء مع التحرير ه القراءات مع  يف كتب توجي بيان وجه االحتجاج متقصِّ

ك وعزو  قاواالختصار  إىل  قول  بذلك  هئلل  لتظهر  العلمية؛  لتلك   القيمة 

 .اتاالحتجاج

 وأسباب اختياره: ث بحة الأمهي
  ة هذا البحث، أمهية كتب توجيه القراءات التي قام عليها مجع ودراسة مادّ  (1

مأمهو ف ؤلِّفية  أيًضا؛  من  تلك  يها  القراءات   رةاملحرّ كتب  الالكتب  بتوجيه  املهتّمة 

أّما  ،املتواترة من  التوجيوهي  كتب  القراءا   اهومؤلِّفو  ه،ت  أعالم  والعربية،  من  ت 

 جامعة يف القرآن الكريم وعلومه. نافعة تآليف موهل

بشتى موارد االحتجاج    باالحتجاج للقراءات  توجيه القراءاتعلامء  عناية   (2

بالقرآنعموًما،   به  وباالحتجاج  واالستدالل  املعاين،    خصوًصا،  إثراء  عىل 

ذ  معهوتوّس  يف  مقارنةً الظاهر  األخرى  هبغري  لك  املوارد  يمن  وهذا    ل ظاهرةشكّ ، 

يح   معنده إغال  أمكن  دون  االحتجاج  فاهلا  ومن  وتحشهر،  وتحدرَس  وتحربز،  تحلمَّ  ن 

 للقراءات بالقرآن: االحتجاج هلا بالفاصلة القرآنية.  

أثر   (3 عن  اللثام  القرآنيةكشف  من   الفاصلة  كوجه  وتوجيهها  القراءات  يف 

 للقراءة.  وجوه االحتجاج 

باالحتجوج  عدم (4 اهتّمْت  دراسات  اود  بالفاصلة  للقراءات  ، ةلقرآنياج 

مواضعه  فضاًل  وسرب  مجع  ا   ،ودراستها  ،عن  وجه  فيها،  وبيان    وإظهار الحتجاج 

 القيمة العلمية لتلك االحتجاجات.

 أهداف البحث:
املتواترة  (1 الفْرشّية  القراءات  يف    استقراء  القرآنية  بالفاصلة  هلا  كتب  املحتّج 

 اءات. توجيه القر

  بيان وجه مع    لة القرآنيةفاصبالا  ملتواترة املحتّج هل ة االفْرشيّ دراسة القراءات    (2

 . ، ومعرفة نوع موافقة القراءة ملا قبلها وبعدها من رؤوس اآلي االحتجاج
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العلمية الحتجاج    (3 القيمة  الفرْ للقراء  العلامءبيان  بالفاصلة  شيّ ات  املتواترة  ة 

 . القرآنية

 حث: حدود الب
العلامء ا  حتّج هلة املتواترة التي اشيّ الفرْ حرص القراءات    البحث عىل  اقترصتح يف

القرآنية القراءاتيف    بالفاصلة  توجيه  وصفية كتب  استقرائية  دراسة  ودراستها   ،

عددها:   بلغ  وقد  وعرشينحتليلية،  القراءاتقراءة  اثنتني  توجيه  وكتب  التي   ، 

 التايل: هي عىل النحو اوحرصه اعتمدت عليها يف مجع املواضع

هــ(370)تزهري د األ منصور حممد بن أمحأليب ءات()معاين القرا (1
(1) . 

السبع  (2 القراءات  يف  عبد(  )احلجة  أمحد    أليب  بن  احلسني  خالويهاهلل    بن 

هــ(370)ت
(2) . 

هــ(377)ت الغفار الفارس  )احلجة للقراء السبعة( للحسن بن عبد (3
(3) . 

املختار  (4 قراء  )الكتاب  معاين  األمصار(  ات  يف  عبيأهل  بن  بن ألمحد    داهلل 

 . (4)ن الرابع(رء الق)من علام إدريس

هــ(403)ت الرمحن بن حممد بن زنجلة )حجة القراءات( أليب زرعة عبد (5
(5) . 

هــ(414)ت خيسالرس بن القّراب( ال)الشايف يف علل القراءات  (6
 (6). 

هــ(437)ت ي بن أيب طالب)الكشف عن وجوه القراءات السبع( ملكّ  (7
(7) . 

 
 . ـه1412، 1، ط امللك سعود، الرياض ةجامع ــ  قيق: مركز البحوث يف كلية اآلدابحت (1)

 .ـه1401، 4دار الرشوق، بريوت، طم، لعال سامل مكرا : الدكتور عبدحتقيق( 2)

 .ـه 1404، 1دمشق، ط ــأمون، بريوت جوجيايت، دار امل حتقيق: بدر الدين قهوجي، وبشري (3)

 .ـ ه1428، 1مكتبة الرشد، الرياض، طالعزيز اجلهني،  حتقيق: الدكتور عبد( 4)

 . ـه1418، 5ط ت،لرسالة، بريوؤسسة ار سعيد األفغاين، محتقيق: الدكتو( 5)

الدكتو  (6) كلٍّ من:  املنورة، حتقيق: مشاركة  باملدينة  باجلامعة اإلسالمية  السلطان، رسالة دكتوراة  إبراهيم  ر 

 . ـه1435والدكتور أمحد الزهراين،  ديان،والدكتور سلطان اهل

 .ـه1407، 4سالة، بريوت، طؤسسة الردين رمضان، محتقيق: الدكتور حميي ال( 7)
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هــ(440)ت هدوياملعامر  س أمحد بنة( أليب العبا)رشح اهلداي (8
 (1). 

هـ(563)ت بعد  )مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين( للكرماين (9
 (2) . 

هــ( 565)ت بعد  بن أيب مريم( ال)املوضح يف وجوه القراءات وعللها (10
 (3). 

هــ(700)ت نحو  البخاريالفضل  ت( أليبالقراءا )الشفاء يف علل  (11
 (4) . 

 دراسات السابقة: لا
يف   وكنتح منها   عدًدا من املراكز املتخصصة يف األبحاث العلميةتح لن راس بعد أ

واملراصد  واملعلومات  البيانات  وقواعد  العنكبوتية  الشبكة  عرب  وبحثتح  إفادة، 

والقراءات  ن رآاحثني يف القيف زيادة، وسألتح بعض الب وكنتح معها  واملكانز العلمية

فيهم وف  وكنتح  تيف  البحادة؛  أّن  يل  يح بنّي  مل  واالستقالل    عىل  فَردْ ث  االنفراد  سبيل 

نا ةوكنتح بذا يف أتّم سعاد  مجيًعا باحلسنى وزيادة.   ــ؛ فأكرمنا ــ ربَّ

 منهج البحث: 
 يعتمد البحث عىل منهجني: 

االستقرائي (1 لتتبّ املنهج  وذلك  القراءات؛  ومجع  امل  ع  املحتّج الفْرشّية   تواترة 

 وجيه القراءات. ت كتب كله يف من سور القرآنالقرآنية بالفاصلة هلا 

من   (2 وذلك  التحلييل؛  الوصفي  دراسة  املنهج  املواضع  تلك  دراسة  خالل 

حتليلية االحتجاج؛بيان  مع    وصفية  بذلك  وجه  لتلك    لتظهر  العلمية  القيمة 

 االحتجاجات.

 
 . ـه1415، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط دكتور حازم حيدر،الحتقيق:  (1)

 .ـه 1422، 1، بريوت، طالكريم مدلج، دار ابن حزم حتقيق: الدكتور عبد (2)

 . ـه4141، 1القرآن الكريم بجدة، ط ور عمر الكبييس، اجلامعة اخلريية لتحفيظحتقيق: الدكت (3)

دكت  (4) بمكةرسالة  القرى  أم  بجامعة  حت  وراة  كلٍّ  قاملكرمة،  مشاركة  أمحد  يق:  بن  صالح  الدكتور  من: 

 .ـه 1436بيب اهلل بن صالح السلمي، العامري، والدكتور ح
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 إجراءات البحث:
 ة: اخلاصإلجراءات أّواًل: ا

كورة آنًفا املذ  قراءاتتب توجيه الك  مجعها عىلد يف حرص املواضع واالعتام (1

 . يف حدود البحث

  من   بالفاصلة القرآنيةالفْرشّية املتواترة املحتّج هلا  حرص مواضع القراءات   (2

 القرآن كله.  سور

اآلية (3 املتواترة  القرآنية  ذكر  القراءة  ثم ذهلا  املحتّج   املشتملة عىل  الل،  فظ كر 

 ين املختلف فيه. القرآ

مع ، املختلف فيهيف اللفظ القرآين  دةالوار املحتّج هلا  املتواترة ذكر القراءات (4

 وتوثيقها. عزوها ألصحاهبا

 . مع توثيقه   للقراءة بالفاصلة القرآنية من علامء التوجيه يف كتبهم َمن احتّج ذكر  ( 5

ع بيان  تفسري واللغة ممستعينًا بأقوال أهل التوجيه وال  وجه االحتجاج  ذكر ( 6

 من وجوه االحتجاج هلا. كوجه  اآلي    ؤوس ا قبلها وبعدها من ر القراءة مل نوع موافقة 

 اثنًيا: اإلجراءات العامة: 
مع   ﴾  ﴿  هكذا:  هرينكتابة اآليات القرآنّية بالّرسم العثاميّن بني قوسني مز (1

 .عزو اآليات، بإيراد اسم الّسورة ورقم اآلية يف املتن دون احلاشية

البح (2 أثقل  بعمل  وحواشيه  الوث  القراءات  كل  زو  يف  وإنام اردة    البحث، 

عىل عزوها إذا وردْت يف الدراسة التطبيقية مما هلا عالقة بصلب البحث؛   تح اقترص

 حتى ال خيرج البحث عن القدر املالئم يف نظريه.  

وذلك من املصادر األصلّية األصيلة    ؛وثيق النّصوص، واآلثار، واألقوالت (3

 لٍّ ممّا سبق. لك
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ذكر (4 الوارد  باألعالم  البحثالتعريف  يف  بذك  هم  تاريمكتفًيا  وفيار  هتم  خ 

والقراء  الصحابة  يكونوا من  مل  ما  أول موضع ورودها  لرتامجهم يف  التعرض  دون 

 العرشة ورواهتم لشهرهتم. 

 كتابة البحث وفق قواعد اإلمالء احلديثة، واستخدام عالمات الرّتقيم احلديثة.  ( 5

 ضبط. تاج إىلضبط ما ُي (6

يف (7 واالختصار  اإلجياز  بشكل  مراعاة  خي  البحث  لئال  عنعام؛    القدر   رج 

 املالئم يف مثله. 

 خطة البحث:
البحث تقسيمه    اقتضْت  رئيسني طبيعة  ، وخامتة، إىل: مقدمة، ومتهيد، وفصلني 

 ثم فهارس، وذلك عىل النحو التايل:

مو  املقدمة: عىل:  وأسباب  وتشتمل  وأمهيته  البحث،  وأهداضوع    ، فهاختياره، 

 . طتهوخ ،تهوإجراءا ،فيه، ومنهجه قةدراسات السابوال ،وحدوده

 :ويشتمل عىل ثالثة مباحث التمهيد: 

 التعريف بالفاصلة القرآنية. األول:  املبحث

 الفاصلة القرآنية بني التوقيف واالجتهاد. الثاين:  املبحث

 .ت القرآنيةهبا للقراءا املوارد القرآنية املحتّج  الثالث:  املبحث

من أول    آنيةة القرالفاصلشّية املتواترة بت الفرْ للقراءااالحتجاج    األول: لفصال

 . القرآن إىل آخره

لالحتجاجالقيمة    الثاين:  فصل ال بالفاصلة  للقراء  العلمية  املتواترة  الفْرشّية  ات 

 . القرآنية يف كتب توجيه القراءات

 والتوصيات.  ،وتشتمل عىل: النتائج  اخلامتة:

 وفهرس املوضوعات. املصادر واملراجع،فهرس عىل: شتمل وت ارس:فهال
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مقدمتياهلل    وأمحد ختام  يف  عليه  به تيسريهعىل    وأثني  يطغى  عام  العفَو  راجًيا   ،

، ، أو تزّل به الَقَدمح أو يصدر تكاسل  يف التنقيح، أو تواٍن يف التصحيح؛ فعذري   القلمح

وقفتح  أيّن  غري  وحلظ هم،  هبم  ألتق  مل  ول أيّن  حرفهم  عىل  فأن  ولستح  فظ هم،  هبم،  ا 

 إْذ قال: هـ(1357)ت حمد إقبالديع ملبيت ب ، ولعلني أجدين يفمنهم

 (1)ان  ـــ دنـن ع ــم   دَّنّ ـ ذا الـنَّ هــم       لكــهـــ د ن  ود و ــن ـ هـ ُم الــ غ  ــي ن  ـ ان لـ إن ك

عند   هذا  من  أوسع  هو  الذي  اإلنسان    ذوي والعذر  أّن  السهو العرفان:  لُّ  َمـح 

ويدرأ    ا فسد،يصلح م  أرجو ممن سلم من داء اجلهل واحلسد، أنأنا    يان؛ لذاوالنس 

باحلسنات، أنّ   السيئة  أحسنتح    ويذكر  فإن  املعجزات؛  ذوي  خواص  من  العصمة 

  د هلل ـم ـحـ رام، والـد الكــ ها عنــ ذرًة أطلبـعـ م ـأتح فـطـ ر راٍم، وإن أخـة  من غيـي ـرمـف

   .نــ ي ـم ـالـرب الع

 

 

 

 

 
 (. 1/100ديوان حممد إقبال: ) (1)
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التمهيد
 :باحثثة ممل عىل ثالويشت

 القرآنيةبالفاصلة ريف التعول: ألا املبحث
م    (الفاصلة) اللغوي  )َفَصَل(،  باملعنى  أصل صحيح  ن:  والالم  والصاد  والفاء 

إذا مّيزتحه   يدّل  يحقال: فصلتح اليشَء فْصاًل،  عىل متييز اليشء من اليشء وإبانته عنه، 

:  ل، أيْص ومنه: الفَ   ،ن أمهوالفصيل: ولد الناقة إذا افتصل ع  من غريه وأبنْتحه عنه،

احلق القض بني  ْقد  اء  الع  ومنه:  عل    والباطل،  جيح أن  وهو:  ل،  لؤلؤتني املَفصَّ كل  بني 

 .(1) فاصل من خرزة

ّرفْت بعدة تعريفات، غري ( الفاصلة)أما    أّن أمهها ما ييل:   باملعنى االصطالحي: فعح

 . ( 2)   « فواصل   اهلل وأواخر اآليات يف كتاب  » :  هـ( 711ت )   منظور ابن تعريف  األول:

 . (3) «وهي كلمة آخر اآلية »: هـ(794ت) الزركيشتعريف  ثاين:لا

نعني هبا تلك الكلمة التي ختتم هبا »:  هـ(1384)  أمحد بدويأمحد    تعريف  :لثالثا 

 . (4) « اآلية من القرآن

يحقال عن أن  يمكن  التعريفات  تلك  اآلية يف   ا:أّن   (الفاصلة)   :ومن خالل  آخر 

 . (5)  هبا يف الكالم؛ لتحسينه   ة سرتاح ند اال وتقع ع مع عىل: )فواصل(،  وتح ،  كتاب اهلل  

القرآنية   آية(منها،  عّدة مصطلحاتوللفاصلة  )رأس  و)آخر  :  اآلية(،  ، و)آخر 

 
(1)  ( فارس:  البن  اللغة  مقاييس  ال 4/505يحنظر:  األعظم  واملحيط  واملحكم  )فصل(،   )( سيده:   / 8بن 

 فصل(.)( 329

 ( )فصل(.11/245منظور: ) لسان العرب البن (2)

 (. 1/53لربهان يف علوم القرآن للزركيش: )ا (3)

 (.75: )ص:من بالغة القرآن للدكتور أمحد أمحد بدوي (4)

هتا عىل  (، والفاصلة القرآنية أنواعها ودالال 25القرآن للدكتور حممد احلسناوي: )ص:يحنظر: الفاصلة يف    (5)

 (. 18ورة منرية السعوي: )ص:اآلية للدكت
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 . (1) احلرف(، و)فصل(

 مراحل: مّر بثالث (الفاصلة)ومصطلح: 

 . ـ(ه175)ت آن يف طبقة اخلليل بن أمحدإطالق التسمية عىل مقاطع القر األوىل:

 .هـ(255)ت اجلاحظر اآليات يف طبقة اللة عىل أواخار الداستقر :ةالثاني

هـ(324)تي أيب احلسن األشعر اصها بأواخر اآليات يف طبقةاختص الثالثة:
(2) . 

 

 

 

 
 

 
 (. 38: )ص:لفاصلة يف القرآنا يحنظر:( 1)

 (. 41يحنظر: الفاصلة يف القرآن: )ص: (2)
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 الثاني بحثامل
 (1)الفاصلة القرآنية بني التوقيف واالجتهاد 

 ثة: الفاصلة القرآنية عىل أقوال ثال ة  اختحلف يف توقيفيّ 

و  كلها  اأّن   ل األول:قو ال اجتوقيفية،  العلامء، تهاد  ال  مجهور  إليه  وذهب  فيها، 

هـ(444)تالداين  ك
والزخمرشي  (2)  هـ(538)ت، 

والسخاوي  (3)  هـ(643)ت، 
 (4)  ،

هـ(911)توالسيوطي 
 ، وغريهم. (5) 

الزخمرشي:   آية دون بعض؟  م عّدوا بعض هذهفإن قلَت: ما باهل» قال   الفواتح 

: هذا عل  . (6) «كمعرفة السور فيه،  في ال جمال للقياس م توقيقلتح

 : (7) وهلم أدلة كثرية، منها

 . ( 8) « والقرآن العظيم   ، ثاين السبع امل   : أّم القرآن هي » عن سورة الفاحتة:    ×[ قوله  1

 .×وفيه:  أّن إحصاء آيات السور كان معهوًدا زمان النبي 
 الصالة. يف كل ركعة يف  تحكّررّميْت سورة الفاحتة باملثاين؛ ألّنا تحثنّى، أي: سح و

تب ن قام بعرش آيات مل يحكتْب من الغافلني، ومَ مَ »:  ×[ قوله  2 ن قام بمئة آية كح

 
امل  (1) هذه  يف  املحّررة  البحوث  الدكتورمن  بحث  ب  سألة:  املوسوم  امللحم  أمحد  بن  بني    ــشادي  اآلي  )عّد 

منش حمّكم  بحث  وهو  واالجتهاد(،  الشارالتوقيف  جامعة  بمجلة  والدراسور  الرشعية  للعلوم  ات قة 

 م. 2018رش ذي العدد الثاين بعام باملجلد اخلامس ع ة اإلسالمي

 (.81يحنظر: البيان يف عد آي القرآن للداين: )ص: (2)

 (. 1/31يحنظر: الكشاف للزخمرشي: ) (3)

 (. 2/562ال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: )يحنظر: مج (4)

 (.1/230رآن للسيوطي: )اإلتقان يف علوم الق  يحنظر: (5)

 (.1/13الكشاف: ) (6)

ا  (7) )ص:يحنظر:  شكري:  خالد  أمحد  للدكتور  القرآن  آي  عد  علم  يف  التوقيف  40مليرس  بني  اآلي  وعد   ،)

 (.326: )ص: الجتهادوا

 (.6/81(: )4704: )أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (8)
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تب من املقنطرينمن القانتني، ومَ   .(1) « ن قام بألف آية كح
قــوفي أّن  الث ـص ـه:  مـَد  الــهـ ب  د  ــّقيـواب  فكي ـع ذا  إن مل يكن  ـون هـف يكـدد،  ذا 

 العّد توقيفياا؟ 

پ پ پ ﴿ ية:  يقّطع قراءته آية آ  ×ول اهلل  رس   كان»لمة:  ث أم س [ حدي3

 . (2) «، ثم يقف[3:فاحتة]ال ﴾ڀ ڀ﴿، ثم يقف، [2]الفاحتة: ﴾پ
ة توقيفية من الوحي، ولو  نّهذه السُّ   ة، وأنّ نّالوقف عىل رؤوس اآلي سح وفيه: أّن  

 يف اتباعها والوقف عليها. ية فال سنة كانت اجتهاد

ا[  4 ل املعنى، مع عدم اكتام  الكالم مل ينقطعْ   آية مع أنّ رأس    لكلامتعدُّ بعض  

تعاىل:وهذ كقوله  بالتوقيف،  إال  يكون  ال  بعده [9]العلق:  ﴾ڻ ڻ ۀ﴿  ا  إذ  ؛ 

 ، وغريه. [10]العلق: ﴾ہ ہ   ہ﴿قوله تعاىل: 
ولو  »معقًبا عىل هذا املثال ونظائره:    (هـ1403)ت:  الفتاح القايض  عبدقال الشيخ  

يع العدد  الكان  واتمد  لعدم  هاد؛  الجترأي  األشياء؛  هذه  ّدْت  عح انقطاع  ملا 

 .(3) « الكالم

يقْل   القول الثاين: فيها، ومل  توقيف  وأّنه ال  اجتهادية،  كلها  الباقالين    أّنا  إال  به 

ورود يشهـ(403)ت لعدم  وذلك  ا؛  آيات  عدَّ  وأّن  فيه،  رصيح  يعني ء  ال  لسورة 

 اصلة لآلية.حتديَد موضع الف

دَّ يف عدد آيات  × إّن رسوَل اهلل» :  الينالباق  قال ا، وال وقفهم    مل َيــحح السور حدا

دُّ ذلك ×عليه يف ذلك عىل يشء، وال كان هو   .(4) « َيعح

 
 رناؤوط. نه حمّققه الشيخ شعيب األ(، وحّس 6/310(: )2572)أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم:  (1)

(، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف الرتمذي:  5/185(: )2927سننه برقم: )خرجه الرتمذي يف  أ  (2)

(6/427.) 

 (.114الفتاح القايض: )ص:  للشيخ عبدري اليرس رشح ناظمة الزهر يف علم الفواصل بش (3)

 (.1/226: )االنتصار للقرآن للباقالين (4)
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الثالث: اجتهاد  القول  أيًضا  وفيها  توقيفية،  هي  ما  ويةفيها  هذا ممن  ،  اختار 

الشاط  هـ( 590)ت بي  القول: 
هـ( 732)ت واجلعربي  ،  ( 1) 

( هـ 923ت ) والقسطالين    ، ( 2) 
 (3)  ،

 . (4) القايض تاحالف وعبد

واخلالصة: أّن هذا العلم بعضه ثبت بالنص، »:  الفتاح القايض  بدلشيخ ع قال ا

 .(5) «وهو املعظم، وبعضه باالجتهاد

 ومن أدلتهم: 
 ورد حتديد  عدم ثبوت النص عىل حتديد مجيع رؤوس اآلي يف السنة، وإنام  [1

 حاديث أخرى.ملة يف أر باجلض السوروايات، كام ورد ذكر عدد آي بعبعضها يف 

 العدد، وقياس اخلالف يف العدد عىل اخلالف االختالف يف  ثبوت حصول  [2

 . (6) يف أوجه القراءة بعيد؛ ألّن تعدد أوجه القراءة للتيسري، وليس العدد كذلك 

 الرتجيح: 
ــ واهلل القول األول  العلامء؛   ـ ـأعلم    لعّل  أقرب إىل الصواب، وهو قول مجهور 

ية،  ي، وتقطيع القراءة آية آ من الوقوف عىل رؤوس اآل  ×ن النبي  جاء ع  جل ماأل

ه كان يقرأ بالعدد من اآليات يف الصالة، مع مالحظة خواتم اآلي وما فيها من  وأنّ 

في واجلناس  لم حرصه  التناسق  عح قد  أّنهام  اآلي، عىل  يلزم وجود نص  ال    من عدد 

ليس فيه نص  وقيف فيام  يحعلم الت   إنام، وــ  أو مواطنهاعددها    ــ  يذكر آيات كل سورة

الصحابة،من   إىل  القراء  أفواه  عن  الرسول    األخذ  إىل  بعض  ×وعنهم  أّن  كام   ،

 
ن (1)  (. 118(، وبشري اليرس: )ص:27(: )ص:26م بيت: )رقللشاطبي ب ظر: ناظمة الزهر يف عد اآلييح

 ، وهذا يف ظاهر قوله. (39يحنظر: حسن املدد يف معرفة فن العدد للجعربي: )ص: (2)

 (.1/266لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين: )يحنظر:  (3)

 (. 79: )ص:يحنظر: بشري اليرس (4)

 (. 79ر: بشري اليرس: )ص:يحنظ (5)

 (. 334(، وعد اآلي بني التوقيف واالجتهاد: )ص:44القرآن: )ص:رس يف علم عد آي  ييحنظر: امل (6)
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تسهي ـوج من  األداء  أحخذْت ـوه  وإنام  نص،  فيها  ليس  وإمالة  وإبدال  أفواه   ل  عن 

 . القراء روايةً 

 وطرق ت  ءالقراوه اصول االختالف يف العّد؛ فلامذا تحقبل وجيتعلق بحوأما ما  

ه واحدة، ثم ال يحقبل اخلالف يف العّد عىل أنّ آية    إىل العرشات يفتي قد تصل  أدائها ال

 ؟توقيفي مع قلته مقارنة بعدده 

أنّ  العّد    عىل  يف  الكريم؛   قليل  اخلالف  القرآن  الكيل آليات  بالعدد  قيس  ما  إذا 

 . قّل األع ولفرتفق عليه هو األصل واألكثر، واملختَلف يف عّده هو األّن امل

إ اثم  ميزان  الجتّن  إىل  يفتقر  اآلياتهاد  وفواصل  لقاعدة   منضبط،  ختضع  ال 

ل َم  واحدة، ومل َيرْد عن الصحابة اختالف يحذكر يف ذلك، ولو خضع الجتهادهم لعح

ذل  قليل وقع  باختالف  يحعرتض عليه  القراءات من أجل  فيه االختالف، وال  ك يف 

اخ فيكون  كذلك؛  َرَوْوها  عدّ   تالفهمأّنم  اآلييف  بعض  باب    من  يف ات  التنوع 

 .   ×اية عن رسول اهلل الرو
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 الثالث بحثامل
 بها للقراءات القرآنية املوارد القرآنية احملتّج 

تّج هبابيان املوارد القرآنية التي  مهتاما ب  بحثجاء هذا امل تّج   ُيح للقراءات؛ حيث ُيح

م  اهب اعىل  يؤّيد  من  ويعضدها  لقراءةا  النوع  هذا  ويكثر  عن،  علاماالحتجاج  ء د 

هو  لقراءات  تّج به له بالتقديم عىل غريه؛ ألّن خري ما ُيضله وأوال، وهو أفالقراءات

 . ( 1)   ة ه وفواصله ورؤوس آيه وقراءاته املتواتر ورسمه وخطّ القرآن نفسه بنظريه وسياقه 

 ويتجىّل ذلك فيام ييل: 

   :(2) ظريابلن أّواًل: االحتجاج 

من نظائرها مما  ا ورد يف القرآن الكريم  يحقّوي القراءة ويعضدها ممويحؤخذ منه ما  

 . (3)وأحمجع اتُّفق عليه

 وينقسم إىل قسمني: 

 األول: االحتجاج ابلنظري اللفظي:
ويحراد به: ما يامثل القراءة من القرآن بلفظه 

 (4). 

احتح  لقراءة:مثال:  يعضدها  [36]البقرة:  ﴾ےى﴿   ّج  ال  بام  نظري  من 

قوله عمران:  ﴾ھ ھ ے﴿  :اللفظي، وهو  كسبهم  [155]آل  فنسب   ،

  ، هــلـويـسـوت  ،هـتـوس ـوس ـ وا بــا زلّ ـم ـم إنّ ـهـن؛ ألنّ ـ يـ تـي اآليـف  انـطـي ـى الشـإلة  ــالزلّ 

 
 (.109يم الشنقيطي: )ص:الرح لقراءات القرآنية للدكتور عبديحنظر: موارد توجيه ا (1)

تب فيه بحث موسوم ب  (2) ا( من  تأصياًل ومجعً   ــ تب التوجيه  القرآن من خالل ك  ب)توجيه القراءات العرش  ــكح

العزيز للقرآن الكريم وعلومه يف اجلامعة اإلسالمية   اهلل بن عبد  كرس امللك عبدالفريق البحثي ب  ادإعد

بعام  باملد املنورة  باملدينة  والتوزيع  للنرش  الزمان  دار  بمكتبة  مطبوع  وهو  املنورة،  طبعته 1438ينة  يف  هـ 

فقطاألوىل،   اهتموا  أنم  موار  غري  من  القبنوعني  توجيه  بالقد  التوجيهرآ راءات  ومها:  بالنظري،    ن، 

 والتوجيه بالسياق. 

 (.109يحنظر: موارد توجيه القراءات القرآنية: )ص: (3)

 (. 45يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (4)
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 . (1) هـزاتـم ـوه  ،هــاتـزغـون

 ظري املعنوي: الثاين: االحتجاج ابلن
  . (2) غري لفظهه عىل بمعنا ويحراد به: ما يامثل القراءة من القرآن

احتح  تى ﴿  قراءة: لّج  مثال:   ِ ٱَّلله  رۡجِ ِإَوَلى 
ُ
ٱۡل من  يبام    [210]البقرة:  ﴾ُمورُ ُع  عضدها 

؛ ألّن وجَه قراءة  [53]الشورى:  ﴾چچ چ چ ڇ﴿ :  النظري املعنوي، وهو قوله

  ، ومل ﴾چ﴿أّنه بنى الفعل للفاعل كقوله تعاىل:  :  ﴾عُ جِ رۡ تى ﴿:  يف قوله  َمن فتح التاء

 . (3)متقاربتان يف املعنى، وكلتامها تعضد األخرى؛ فاآليتان (تحَصار) ل:يق
 : (4) ابلسياقاج االحتج  اثنًيا:
سواء  ؤويح  عليه،  اتُّفق  مما  سياقها  يف  هو  مما  ويعضدها  القراءة  يحقّوي  ما  منه  خذ 

 . (5) تقّدم عليها أو تأخر

 قسمني:  م إىلوينقس 

 األول: االحتجاج ابلسياق اللفظي: 
به:ويحرا للبناء  الرتابط    د  وفًقا  القرآنية  والقصص  والقطع  اآليات  بني  والتالؤم 

 .(6) جزائهااللفظي أل

 
ن  (، والكشف ع 94ص:راءات البن زنجلة: )(، وحجة الق2/18يحنظر: احلجة للقراء السبعة للفارس )  (1)

 . (1/236ي بن أيب طالب: )عللها وحججها ملكو اءات السبعوجوه القر

 (. 48يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (2)

 (.3/120(، والدرة الفريدة يف رشح القصيدة للهمذاين: )131ر: حجة ابن زنجلة: )ص: يحنظ (3)

تب فيه بحث موسوم ب  (4) ياًل ومجًعا( من  أصت  ــ توجيه  خالل كتب الالقرآن من  عرش ب)توجيه القراءات ال  ــكح

الكريم وعلومه يف اجلا للقرآن  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  البحثي بكرس  الفريق  معة اإلسالمية إعداد 

بعام   املنورة  باملدينة  والتوزيع  للنرش  الزمان  دار  بمكتبة  مطبوع  وهو  املنورة،  طبعته ه1438باملدينة  يف  ـ 

اهتموااألوىل،   أنم  بنوعني  غري  موارد    فقط  بالتومن  القراءات  بالنظري،  جيه  التوجيه  ومها:  قرآن، 

 والتوجيه بالسياق. 

 (.109قرآنية: )ص:يحنظر: موارد توجيه القراءات ال  (5)

 (. 36يحنظر: توجيه القراءات العرش بالقرآن: )ص: (6)
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احتح  ْرنى ﴿  : يف  لتشديدلّج  مثال:  هه طه السياق   [222]البقرة:  ﴾يـى من  يعضدها  بام 

ل يوافق  ما  سياقها  يف  بعدها  جاء  إذ    ؛ [222]البقرة:  ﴾ۓ ڭ﴿  فظها:اللفظي؛ 

م    . (1) معليه الزدواج الكال لفحح

 الثاين: االحتجاج ابلسياق املعنوي:  
 . (2) سياق الواقعة فيه ويحراد به: مالءمة القراءة املعنوية لل

املعنوي   [10]البقرة:  ﴾ک﴿   قراءة: لّج  احتح ل:  مثا السياق  من  يعضدها  بام 

وبعد قبلها  ما  عىل  محاًل  الكذب  عىل  قبلهالداّل  فالذي  الكذب  اها،  عىل  يدّل   : مما 

، فأخرب [8]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڃڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ﴿ :  قوله

قالوا، والذي بعده ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ :  هقول  :عنهم أّنم كذبوا فيام 

داللة عىل كذهبم فيام اّدعوه ، وفيه  [14]البقرة:  ﴾ې  ې ې ۅ ۉ ۉ ې

 . (3) من اإليامن
   :(4) اثلثًا: االحتجاج برسم املصحف

 . (5)فظهاافق للف املوويحؤخذ منه ما يقّوي القراءة ويعضدها من رسم املصاح

 ٻ ٻ ٻ﴿   :تعاىل  حذف الواو وإثباهتا من قوله  قراءةلّج  مثال: احتح 

ْ ﴿ن قرأ: ؛ فمَ املصحفبرسم    [133]آل عمران:  ﴾پ ٻ ارُِعٓوا بغري واو عىل   ﴾سى

ومَ  ذلك،  والشام عىل  املدينة  أهل  قرأ: أّن مصاحف  أّن او  بو  ﴾ٻ﴿   ن  عىل 

 
 (. 1/326) ن أيب مريم:اءات وعللها الباملوضح يف وجوه القر(، و135يحنظر: حجة ابن زنجلة: )ص:  (1)

 (. 39لقراءات العرش بالقرآن: )ص:يحنظر: توجيه ا (2)

 (. 3/7(، والدرة الفريدة: )89ص:(، وحجة ابن زنجلة: )1/337يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

الشايف يف م املصحف يف كتاب: )كتبتح فيه بحثًا موسوًما بــ )االحتجاج للقراءات الفرشية املتواترة برس  (4)

ال  القراءات(  القراب  علل  الب"هـ(  414)تبن  عمران  سورة  وآل  ودراسة  ــقرة  حتكيمه  "مجًعا  وتم   ،)

 أجيز للنرش يف املجلة. ــبفضل اهلل  ــهــ، ثم 1442ة بعام وم الرشعيبمجلة اجلامعة اإلسالمية للعل

 (.111يحنظر: موارد توجيه القراءات القرآنية: )ص: (5)
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   .(1) مصاحف العراق وأهل مكة عىل ذلك
 .  ( 2) رؤوس اآلي لفاصلة القرآنية و تجاج اب حاالا:  رابعً 

ؤوس اآلي  الفواصل ورمما جاورها من ويحؤخذ منها ما يقوي القراءة ويعضدها 

 . (3)ملامثلة هلا يف احلكم، ويكون هذا يف القراءات التي يف رؤوس اآلي خاصةا

ة  ﴿ة: قراءلّج مثال: احتح  َِّٰخرى لها  آلي قببام يعضدها من رؤوس ا  [11]النازعات: ﴾نه

 [14]النازعات: ﴾ېئ﴿و، [10]النازعات: ﴾ې﴿: عدها، نحووب
 (4) . 

 املتواترة.  ابلقراءة: االحتجاج خامًسا
دها من قراءات متواترة توافق لفظها  ـضـراءة ويعـ ّوي القـقـا يـا مـهـ ذ منـؤخـوي

 أو معناها. 

احتح  لمثال:  القراءة  [20]املؤمنون:  ﴾تُنبُِت ﴿ ة:  اءقرّج  من  يعضدها  ، اترةاملتو  بام 

قرأ َمن  قراءة  م  [10]النور:  ﴾يُْذهُِب ﴿:  وهي:  كلتيهام  أّن  عىل  )أَ ؛  (  َل عَ فْ ن: 

 . (5)يالرباع

 
 

 

 
 (.1/356(، والكشف: )174ص:: )ن زنجلة(، وحجة اب3/78ة الفارس: )يحنظر: حج( 1)

 هذا هو موضوع بحثي هذا، وأسأل اهلل به القبول والرمحات.  ( 2)

 (.111د توجيه القراءات القرآنية: )ص:يحنظر: موار( 3)

 (. 748زنجلة: )ص:(، وحجة ابن 362يحنظر: احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: )ص:( 4)

القر  (5) علل  يف  الشايف  البن  يحنظر:  )الاءات  و3/183قراب:   ،)( الفريدة:  3/181الكشاف:  والدرة   ،)

(4/427.) 
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 األول فصلال
 املتواترة  الفْرشّية االحتجاج للقراءات

 إىل آخرهبالفاصلة القرآنية من أول القرآن 

 : على النحو التايل عشرون قراءةن و اثنتاوفيه    
 .[10]البقرة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ األول:  وضعامل ❖

  .﴾ک﴿ اللفظ القرآين:
 . ( 1)   ني الكوفيِّ ، وهي قراءة  ﴾ ک﴿   : فاصلة القرآنية ل اب   احملتّج هلا القراءة املتواترة  

 . (2) أبو الفضل البخاري :م ن احتّج هبا من علماء التوجيه

االح  أّن ﴾ک﴿قراءة:  وجهح    تجاج:وجه  والكذبن:  م    ا:  نقيض ،  هو 

  : تعاىل  محاًل عىل ما قبلها وبعدها، فالذي قبلها مما يدّل عىل الكذب: قوله  ؛الصدق 
، فأخرب عنهم [8]البقرة:  ﴾ ڄ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ڤ ڤ﴿

، أي:  [10]البقرة:  ﴾ڑ ککژژڑ﴿يام قالوا، ثّم قال:  أّنم كذبوا ف

قو بعده:  والذي   ۉ ۉ ۅ ۅ ٴۇۋ ۋۈ ۈ ﴿  :تعاىل  لهبكذهبم، 

اّدعوه من اإليامن؛   اللةيه دوف،  [14]البقرة:  ﴾ې ې ې ې فيام  عىل كذهبم 

 . (3)لك من الكاذبنيفاملنافقون أظهروا اإليامن، وأبطنوا الكفر، فكانوا بذ

القرآاحتحّج  و يؤّيد    نيةبالفاصلة  إذْ ويقّوهيا  القراءةبام  من و  قبلها  أتى  ؛  بعدها 

ما   اآلي  روهّي يوافقها  رؤوس   ﴾ڻ﴿:  تعاىل  قوله  وهو:  ،(4) ايف وزنا وحرف 

 
 (.282التيسري البن اجلزري: )ص:(، وحتبري 72داين: )ص:يحنظر: التيسري يف القراءات السبع لل  (1)

 (.1/79ي: )يحنظر: الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخار( 2)

 (، 14/ 1اب املختار البن إدريس: ) (، والكت 88)ص: ة:  جل حجة ابن زن(، و 1/337ر: حجة الفارس: )يحنظ(  3)

 (. 3/7والدرة الفريدة: )

ة: يحنظر: إيضاح شواهد اإليضاح للحسن بن  ـــ يــاف ـلمة والقـن الكـر مــ يــرف األخ ـحـال  روّي:ـرف الــح  (4)

 (.1/388اهلل القييس: ) عبد
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[13]البقرة: ﴾ۆ﴿، وقوله: [12]البقرة:  ﴾ڻ﴿قوله: ، و[9قرة:لب]ا
(1) . 

 . [ 10: كهف ]ال   ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ﴿   : الثاين   املوضع    ❖

 . ﴾ڱ﴿ اللفظ القرآين:
القر  ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا   الراء  عىل    العرشةاء  اتفق  فتح 

 . (2)   ﴾ڱ﴿ :من والشني
 . (3) الفارس، وابن القّراب، وابن أيب مريم :جيهء التو ن علمام ن احتّج هبا م 

بأن    ورجاء  دعاءعىل أّنا  :  ﴾ ڱ﴿  وجهح اتفاقهم عىل قراءة:  وجه االحتجاج:

َشد  م كل سبب موصل إىل  هل  ييرس اهلل   يف    وظفر وصالحوسداد  من استقامة    الرَّ

كونه عماًل   ا، معَرَشدً   ؛ فطلبوا من اهلل أن جيعل هلم من ذلك العمل(4) الدنياالدين و

 ! تقصري اإلنسان مع ربه الكريم صاحلًا، فام أكثر 

القرآنية   بالفاصلة  ويقّوهياواحتحّج  القراءة  يؤّيد  إذْ بام  بعدها  ؛  رؤوس    أتى  من 

، [ 11]الكهف:  ﴾ۀ﴿وهو: قوله تعاىل:  آلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا،  ا

[12]الكهف: ﴾ے﴿: تعاىل وقوله
 (5). 

 . [ 66]الكهف:   ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿   : لث الثا   ع املوض  ❖

 .  ﴾ڳ﴿ اللفظ القرآين:
 النحو التايل: ما ابلفاصلة القرآنية على  وفيه قراءاتن متواتراتن حمتجٌّ هل

ًدا﴿ :من  قرأ البرصيَّان بفتح الراء والشني قراءة األوىل:لا  . (6) ﴾رىشى

 
 (.1/79لل القراءات: ) ء يف عيحنظر: الشفا( 1)

 (.446حبري: )ص:(، والت 144: )ص:سريتييحنظر: ال (2)

 (.2/789واملوضح: ) (،3/120(، والشايف يف علل القراءات: )5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

 (. 471( )رشد(، وتفسري السعدي: )ص: 354(، واملفردات للراغب: )ص: 605/ 17يحنظر: تفسري الطربي: ) (  4) 

 (.2/789ضح: )وملوا(، 3/120الشايف يف علل القراءات: )  يحنظر:( 5)

 (.446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (6)



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثال و  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

113 

 . (1)  مريمابن أيباب، و الفارس، وابن القرّ  م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

ًدا﴿وجهح قراءة:    وجه االحتجاج: پ ﴿  بمعنى: الدين؛ لقوله:أّنا  عىل  :  ﴾رىشى

 . (2) لضاللدينًا، ويأيت نقيًضا ل، أي: [14]اجلن: ﴾ڀ ڀ پ پ

من رؤوس اآلي    قبلهاأتى    واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة ويقّوهيا؛ إذْ 

حر  دون  وزنا  يف  يوافقها  روهّي ما  كق ف  تعاىل: ا،  وقوله: [ 61]الكهف:   ﴾ ىئ﴿   وله   ،  

[64:كهفل]ا﴾ چ﴿ ، وقوله:  [ 63: كهف ]ال   ﴾ ڄ﴿ ، وقوله:  [ 62]الكهف:   ﴾ ڀ﴿ 
 (3)

 . 

الثانيةالقراء اجلمهور  :ة  البرصيَّ   قرأ  الشنيسوى  إسكان  مع  الراء  بضّم    :ني 
 .(4)﴾ڳ﴿

 .( 5) ابن زنجلةابن القّراب، و علماء التوجيه: م ن احتّج هبا من 

 بمعنى: الصالح؛ لقوله تعاىل:ا  أّن عىل  :  ﴾ڳ﴿  وجهح قراءة:  :حتجاجوجه اال
صالًحا[6]النساء:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ﴿ أي:  لقوله:  وي،  ،  للغي؛  نقيًضا  أيت 

[256قرة:]الب ﴾خبمب  يئجب حب﴿
(6) . 

إ ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤوس    ذْ واحتحّج  من  بعدها  أتى 

دون   وزنا  يف  يوافقها  ما  رواآلي  تعاىل:ا،  هّي حرف  ،  [ 68]الكهف:  ﴾ہ﴿  كقوله 

وقوله:  [73]الكهف:  ﴾يئ﴿وقوله:   وقوله:  [74:كهف ]ال  ﴾حج﴿،   ﴾ ٹ﴿، 

[76:كهف]ال
 (7) . 

 
 (.2/789(، واملوضح: )3/120)لشايف يف علل القراءات: (، وا5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (1)

 (.1/438) (، والشفاء يف علل القراءات:311يحنظر: رشح اهلداية للمهدوي: )ص: (2)

 (.2/789(، واملوضح: )3/120قراءات: )لشايف يف علل الاو (، 5/155يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

 .(446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (4)

 (.422(، وحجة ابن زنجلة: )ص:3/120علل القراءات: ) يحنظر: الشايف يف  (5)

 (.1/384قراءات: )علل ال(، والشفاء يف 311يحنظر: رشح اهلداية: )ص: (6)

 (.422(، وحجة ابن زنجلة: )ص:3/120لل القراءات: ) ع يف يحنظر: الشايف (7)
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َرش  من:  مصدران  وَرَش فالقراءتان  ْشًدا  رح دح  َيْرشح والدين،    ًداَد  الصالح  بمعنى: 

يد اللغوي  والندوأصلهام  الغي  ونقيض  واالستقامة،  الظفر  عىل  فالصال ل  ح  امة، 

متداخن  ي دوال وهبمتقاربان  والضالل،  الغي  نقيض  ومها  التوفيق الن،  يكون  ام 

  ﴾يئ جب حب   خب مب﴿ قوله: :، وتصديق الضمّ آلخرةالدنيا وا والفالح يف أمور

  م ــ ول  ،[14ن:ـجـ]ال  ﴾ڀ ڀپ﴿ه:  ــولـق  :حـ ت ـالفق  ـديـصـ، وت[256]البقرة:

 . (1) اـهم ـي ـلف فـتـخ ـيح 

 . [47:كهفل]ا ﴾مث ىث يث حج﴿ :الرابع  املوضع ❖

 . ﴾حج﴿ اللفظ القرآين:

القرآنية:  ابلفاصلة  هلا  احملتّج  املتواترة  املّكي  القراءة  وهشام   قرأ  عمرو  وأبو 

 . (2)  ﴾حج﴿ :من ان الكافمحزة والكسائي وخلف بإسك وحفص و

 .(3) ابن خالويه م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

االحتجاج: جو  قراءة:  ه  أل:  ﴾ڻ﴿  وجهح  التخفيف؛  عىل  اإلنّ أّنا  ن  كاس 

أّن   ة أحرف، وكان  ، واالسم إذا كان عىل ثالث أصل الكلمة: الضمّ للتخفيف؛ عىل 

العرب فمن  ثقّ   أوله مضموًما،  باإلسكان،  بالضمّ   ل وسطهَمن  خّففه  من  ومنهم   ،

فظيًعا، شيًئا جئَت شيًئا  لقد  واملعنى:   واحلحْلم، وهو لغة متيم، كاليحرسح واليحرْس، واحلحلحم

ل ـيـالم ال سبـ غـل ال ـتـه، وقــداركـن تـ مكـة يـنـي ـرق السفـ خألنّ   ول؛األن  ـر مـكـأن

 . (4) هـدارك ـى تـإل

 
اللغة: )  (1) ،  ( 384/ 1القراءات: ) (، والشفاء يف علل  477ص: : ) ( )رشد(، والكشف 2/398يحنظر: مقاييس 

 (. 5/457والدر املصون للسمني احللبي: )

 (.583: )ص:(، والتحبري144يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (. 822ص:يحنظر: حجة ابن خالويه: ) (3)

(، والشفاء  2/736(، والكشاف: )1/504(، والكتاب املختار: )288جة ابن خالويه: )ص:يحنظر: ح  (4)

 (. 2/187)ل القراءات: يف عل
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بالفاص و واحتحّج  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  ملة  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ن يقّوهيا؛ 

اآل روهّي رؤوس  وحرف  وزنا  يف  يوافقها  ما   ﴾يئ﴿:  تعاىل  قولهوهو:    ا،ي 

[ 76:كهفلا] ﴾ٹ﴿ :تعاىل ، وقوله[73:كهف]ال
 (1) . 

 . [ 12]طه: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :اخلامس  املوضع ❖

 .  ﴾ۈئ﴿ اللفظ القرآين:
املتواترة   القرآنية:القراءة  ابلفاصلة  هلا  املدنيّ   احملتّج  واملكّ قرأ  والبرصيّ ان  ان ي 

 .(2) ﴾ ىُطوى ﴿ ون تنوين:دب

 . (3)ي، ومكّ ، وابن القّراب ابن خالويه توجيه:م ن احتّج هبا من علماء ال

اال قراءة:  حتجاج:وجه  أّن :  ﴾ىُطوى ﴿  وجهح  بقعة؛  عىل  اسم  أو  أرض  اسم  ا 

؛ ألّنه اجتمع فيها التعريف والتأنيث، ومها فرعان؛ ألّن  من الرصف لذلك  ْت نعفمح 

لام  صل أيًضا، والتأنيث فرع عليه، فلتنكري أصل، والتعريف فرع عليه، والتذكري أا

لْت،   لْت أشبهت الفاجتمع فيها علتان ثقح نه الفعل من  ما يمنع معْت  ن  عل فمح فإذا ثقح

 . (4) والتنوين اجلرّ 

من  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  واحتحّج 

عىل  رؤوس   يوافقها  ما  التنوياآلي  قول،  نترك  ، [11:طه]  ﴾ى﴿:  ه وهو: 

[ 13:هط] ﴾ ٻ﴿وقوله: 
 (5). 

 
 (.  228يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (1)

 (. 458(، والتحبري: )ص:150يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 .(3/146قراءات: )لا لل(، والشايف يف ع240ابن خالويه: )ص: ر: حجةيحنظ (3)

 (. 2/225راءات: )الق(، والشفاء يف علل 4/366(، والدرة الفريدة: )1/538يحنظر: الكتاب املختار: ) (4)

 (.3/146(، والشايف يف علل القراءات: )240يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (5)
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 .[62]النمل: ﴾ېى ى﴿ :السادس  املوضع ❖

 .  ﴾ى﴿  :القرآيناللفظ  

وح بالياء قرأ أبو عمرو وهشام ورَ   ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا  

ُرونى ﴿ مع تشديد الذال:  كه  . (1)﴾يىذه

 .(2) البخاري و ،  ي ، ومكّ ابن زنجلة و   ابن القّراب،   تّج هبا من علماء التوجيه: اح   م ن 

ُرونى ﴿  وجهح قراءة:  وجه االحتجاج:  كه  وهي عىل اإلخبار،  غيبة،لا  ا عىلأّن :  ﴾يىذه

أي: ما يّذّكر هؤالء املرشكون الذين جيعلون مع اهلل آهلة أخرى، أو إهلا آخر؛ فاآلية  

مرصوف الغيبة  قراءة  عنهم  ةعىل  احلديث  )يتذكدون    إىل  وأصلها:  رون(؛  غريهم، 

 . (3) يف الذالفأحدغمت التاء 

ويق القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  من و  قبلها  تىأ  إذْ   ّوهيا؛واحتحّج  بعدها 

يوافقها   ما  اآلي  الغيبةرؤوس  لفظ  قوله: عىل  وهو:  ،  [ 06]النمل:  ﴾ڱ﴿  ، 

[63:]النمل ﴾ جئ﴿، وقوله: [61]النمل: ﴾ڭ﴿ وقوله: 
(4) . 

 . [10]األحزاب: ﴾گ گ گ﴿ :السابع  املوضع ❖

 . ﴾گ﴿ اللفظ القرآين:

القرآنية:اءة  القر  ابلفاصلة  هلا  احملتّج  ا  املتواترة  والشامي واملكّ   ناملدنيّ قرأ  ي 

 .(5) ﴾گ  ﴿ :من وعاصم والكسائي وخلف بإثبات األلف وقًفا

 
 (. 493ري: )ص:والتحب(، 168يحنظر: التيسري: )ص: (1)

الشايف يف  (2) )  للع  يحنظر:  ابن زنجلة: )ص: 3/322القراءات:  (،  164/ 2(، والكشف: )534(، وحجة 

 .(2/333والشفاء يف علل القراءات: )

 (. 2/968(، واملوضح: )3/223(، والشايف يف علل القراءات: )5/399يحنظر: حجة الفارس: ) (3)

القرا  (4) الشايف يف علل  )يحنظر:  ابن زنجلة: )ص: 3/223ءات:  (،  164/ 2: )فكشال(، و534(، وحجة 

 (.2/333فاء يف علل القراءات: )والش

التيسري: )ص:  (5) والشامي  وأم(،  511(، والتحبري: )ص:178يحنظر:  للمدنيَّني  إثبات األلف وصاًل فهو  ا 

 تها وصاًل فيها.من أثبوشعبة، وملا كانت دراسة هذا املوضع متعلقة حال الوقف عليها؛ مل أذكر قراءة  
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التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  والفا   األزهري،   م ن  خالويه،  وابن    ،رسوابن 

زنجلة  إدريس، القّراب  ،وابن  ميمكّ و  ،وابن  أيب  وابن  واملهدوي،  وأبو ،  ريم، 

 .(1) ي الفضل البخار

قرا  وجه االحتجاج: اتباع :  ﴾گ﴿   : أللف وقًفا منا  تاإثب  ءةوجهح  أّنا عىل 

م شبهوها بام يقع ثم إّن   ،، وهي لغة جيدةفيها  ا ثابتة يف املصاحف خطااالرسم؛ ألّن 

القوايف ألّن يف  آية؛  رأس  و ا  املقاطع،  ،  من  أفهي  فيها  ا  نّ كام  ويقع  مقاطع،  لقوايف 

الفواصلك  لتشاكل؛ ا يف  يقع  آخرهذلك  يف  األلف  فأثبتوا  يف   ود يغفا؛  ،  إثباهتا 

 .(2) يف القوايف  ، كحسنها مثبتةً االفواصل حسنً

رؤوس اآلي   ها من واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة ويقّوهيا؛ إْذ أتى قبلها وبعد 

يوافقها   الوقف  ما  كق باألل يف  وق [ 8: حزاب ]األ   ﴾ ڤ﴿ وله:  ف،    ﴾ ڍ﴿   وله: ، 

[ 12: حزاب ]األ   ﴾ ہ﴿   له: وقو ،  [ 11]األحزاب:   ﴾ ڱ﴿ وقوله:  ،  [ 9: حزاب ]األ 
 (3 ) . 

ڄڃ ڃ ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ﴿  :الثامن   املوضع ❖

 . [67 ــ 66األحزاب:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ

 . ﴾ڈ﴿، ﴾ڇ﴿ اللفظ القرآين:

 
ا  (1) معاين  )ء رالقيحنظر:  وح 2/279ات:  )ص:(،  خالويه:  ابن  )289جة  الفارس:  وحجة   ،)5/469  ،)

(، 3/250(، والشايف يف علل القراءات: )573زنجلة: )ص:  ابن(، وحجة  695/ 2والكتاب املختار: )

( )ص:2/195والكشف:  اهلداية:  ورشح   ،)474( واملوضح:  والشف 3/1027(،  يف  (،  علل اء 

 (. 2/375القراءات: )

)  اينمع يحنظر:    (2) الفارس: )2/792القراءات:  األمصار 5/470(، وحجة  واملقنع يف رسم مصاحف   ،)

 (.3/1027(، واملوضح: )474داية: )ص:اهل(، ورشح 45للداين: )ص:

(3)  ( القراءات:  معاين  )ص:2/279يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289( الفارس:  وحجة   ،)5/946  ،)

(، 3/250يف يف علل القراءات: )(، والشا 573)ص:  :لة نج(، وحجة ابن ز695/ 2لكتاب املختار: )وا

( )ص:2/195والكشف:  اهلداية:  ورشح   ،)474  ،)( علل 3/1027واملوضح:  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )
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شامي  قرأ املدنّيان واملّكي وال  رآنية: ا ابلفاصلة القم احملتّج هل   اتن املتواتر   اتنالقراء

 . (1)  ﴾ڈ﴿، ﴾ڇ﴿  :من بإثبات األلف وقًفاوعاصم والكسائي وخلف 

التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  وابن    األزهري،   م ن  والفارس،  خالويه،  وابن 

زنجلة،   وابن  وإدريس،  القّراب،  وابنوابن  واملهدوي،  وأبو   مكي،  مريم،  أيب 

 .(2) ضل البخاري الف

:  ﴾ڈ﴿،  ﴾ڇ﴿ من:    اقفً و  إثبات األلفقراءة  وجهح    حتجاج:وجه اال

ا ، ثم إّنم شبهومهاملصاحف خطاا فيهام يف    ةتا ثاب؛ ألّن خط املصحفأّنا عىل اتباع  

ألّن  القوايف؛  يف  يقع  آخرمهامبام  يف  األلف  فأثبتوا  آية،  رأس  إثباهتا    فيغدو   فيهام ا؛ 

 . (3) ، كحسنها مثبتًة يف القوايفنًاحس

ا من  وبعدمه  ام؛ إْذ أتى قبلهامويقّوهي  تنيقراءلة القرآنية بام يؤّيد البالفاص  واحتحّج 

مرؤوس   الوقف    امافقهيو  ااآلي  كقوله:  يف  ، [64]األحزاب:  ﴾ٹ﴿ باأللف، 

ا﴿، وقوله:[65]األحزاب:  ﴾ ڄ﴿ وقوله: برِي    ﴾ ڻ﴿، وقوله:  [68]األحزاب:   ﴾كى

[69ب:]األحزا
(4) . 

 . [130ات:]الصاف ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :التاسع  املوضع ❖

 .  ﴾ٺ ٿ ﴿ اللفظ القرآين:

 
التيسري: )ص:  (1) إثبات األلف وصاًل فهو511(، والتحبري: )ص:178يحنظر:  وأما  والشامي  للمدن  (،  يَّني 

 حال الوقف عليهام؛ مل أذكر قراءة من أثبتها وصاًل فيهام. ا املوضع متعلقةذه سةوشعبة، وملا كانت درا

مع   (2) القراءاتيحنظر:  )اين  )ص:2/279:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289( الفارس:  وحجة   ،)5/469  ،)

(، 3/250علل القراءات: )  ايف يف(، والش573(، وحجة ابن زنجلة: )ص:695/ 2والكتاب املختار: )

( اهلداية:(2/951والكشف:  ورشح  )474)ص:  ،  واملوضح:  علل 3/1027(،  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )

 (.3/250(، والشايف يف علل القراءات: )265البن أيب داود: )ص: يحنظر: املصاحف (3)

(4)  ( القراءات:  معاين  )ص:2/279يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة   ،)289  ،)( الفارس:  (،  5/469وحجة 

امل وحجة  695/ 2)  :ارختوالكتاب  )ص:(،  زنجلة:  )573ابن  والشايف:  والكشف: 3/250(،   ،) 

 . (474: )ص:(، ورشح اهلداية2/195)
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املرق  ابلفاصلة القرآنية:القراءة املتواترة احملتّج هلا   وأبو عمرو  كّ أ  والكوفيون  ي 

 .(1) ﴾ ٺ ٿ ﴿ :وأبو جعفر

 .(2) ابن خالويه م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

االحتجاج: قراءة:    وجه  نحو: أّن   عىل:  ﴾ٺ ٿ﴿وجهح  )إلياس(،  يف:  لغة  ا 

أوميكا  ميكال أّناو  ئيل،  )إلياس(،  عىل  وأم  مجع:  إلياس  املؤمنون،أي:  وهذا   ته 

املحمد   رأيت  تكقولك:  املحمديِّني؛    ×حممًدا  د:  يرين،  األصل:  وكان يف  وأمته، 

 . (3) ني: األشعريِّ به ين، تريدقال: رأيت األشعر  فخففت َياء النسبة، كام يح 

ويقوّ   بالفاصلةواحتحّج   القراءة  يؤّيد  بام  من القرآنية  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  هيا؛ 

، [812:تفا صا ]ال  ﴾پ﴿   حرف روهّيا، كقوله: يف    وس اآلي ما يوافقهارؤ

، وقوله: [131]الصافات:  ﴾ٹ﴿، وقوله:  [129:صافات]ال  ﴾ڀ﴿ وقوله:  

[132]الصافات: ﴾ڤ﴿
(4 ). 

 .[6]القمر: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ :العاشر  املوضع ❖

 . ﴾ىئ﴿ القرآين:فظ  الل 

القرآنيالقراءة املتواترة احملت ا  ة:ّج هلا ابلفاصلة  ابن    بضمّ لكّل  قرأ  الكاف سوى 

 . (5) ﴾ىئ﴿ كثري:

احـم   علـم  اـ هـ ب  جّ ـ ت ـ ن  التـــ مـ ن  خالويه، ـابو   ري، ــاألزه  ه:ــــــ يـ وجـ اء  ن  ـواب  ن 

 . (6) ة ـلـن زنجـ ابو ّراب،ــالق

 
 (. 529(، والتحبري: )ص: 187يحنظر: التيسري: )ص: (1)

 (. 303يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (2)

راءات:  لقل اي علـ اء فـفـشال(، و2/752ار: )ـ تـمخـاب الـ (، والكت2/322راءات: )ـي القـانـ ر: مع ـظـنـيح   (3)

(2/426.) 

 (. 303يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (4)

 (. 569والتحبري: )ص:  (،205يحنظر: التيسري: )ص: (5)

 (. 352/ 3)   القراءات:   والشايف يف علل   (،337(، وحجة ابن خالويه: )ص:3/42يحنظر: معاين القراءات: )  ( 6) 
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االحتجاج:  قراءة:  وجه  هو  :  ﴾ىئ﴿  وجهح  والتحريك  األصل،  عىل  أّنا 

يحؤتىاأل ثم  احلجاز،  أهل  لغة  وهو  عىل  ،  يًفاختف  باإلسكان  صل،  كان  إذا  واالسم 

َمن  عرب َمن ثّقل وسطه بالضّم، ومنهم  ن الم فوًما،  ثالثة أحرف، وكان أوله مضم 

 م مل يروا منظًرا أفظع وال ، واملعنى: إىل أمر فظيع ينكره اخللق؛ ألّن خّففه باإلسكان

 . (1) القيامةيخرج هبا األموات من قبورهم ليوم أوجع منه؛ إْذ يحنفخ يف الصور، ف

ها من رؤوس اآلي  وبعد  اى قبلهحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة؛ إْذ أتاو

يوافقها   روهّياما  وقوله:[5:قمر]ال  ﴾ وئ﴿:  كقوله  ،يف وزنا وحرف    ﴾ ڈ﴿  ، 
[16:قمر]ال  ﴾ڱ﴿، وقوله: [13:قمر]ال

(2) . 

 .[49]القمر: ﴾حت ختمت ىت يت﴿ :احلادي عشر  املوضع ❖

 . ﴾يت﴿ اللفظ القرآين:

 تح الدال عىل ف  العرشةاتفق القراء    ترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: تواامل  القراءة

 . (3) ﴾يت﴿ :من

 . (4) الفارس : م ن احتّج هبا من علماء التوجيه

الدال من:   وجه االحتجاج: فتح  اتفاقهم عىل  أّنا عىل األصل؛ ﴾يت﴿  وجهح   :

ل يشء بتقدير  نا كخلق : إناك، ثم يؤتى باإلسكان ختفيًفا، واملعنىألّن أصلها التحري 

 . ( 5)   يسري   املحفوظ، وذلك علينا يف اللوح  هاا كتبنعلمنا ومشيئتنا، وم فق سابق منا، وو

 
(،  2/537اء يف علل القراءات: )شف(، وال1224/ 3)  ح:وض(، وامل337ة ابن خالويه: )ص:نظر: حج يح   (1)

 (.824وتفسري السعدي: )ص:

القراءات:    (2) معاين  ا3/42)يحنظر:  وحجة  )ص:(،  خالويه:  القراءات: 337بن  علل  يف  والشايف   ،)

 (.688(، وحجة ابن زنجلة: )ص: 3/352)

 (.306: )ص: التحبري(، و81يحنظر: التيسري: )ص: (3)

 (.2/339س: )ارلفيحنظر: حجة ا (4)

السعدي: ر ـيـفس ـ(، وت2/100راءات: )ــل القـي علـي فـ افـ(، والش2/339ي: )ـارسـة الفـ جـر: حـظـنـيح  (5)

 (. 827)ص:
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واحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد القراءة؛ إْذ أتى قبلها وبعدها من رؤوس اآلي  

وه روهّيا،  وحرف  وزنا  يف  يوافقها  قوله:  ما  وقوله:  [48]القمر:  ﴾يب﴿ و:   ،

[05ر:]القم ﴾پ﴿
 (1) . 

 .[ 8]الطالق: ﴾ں ں ڻ﴿ :الثاين عشر  املوضع ❖

 . ﴾ڻ﴿ :ينآقر ظ الاللف

املتواترة   القرآنية: القراءة  ابلفاصلة  هلا  املكّ   احملتّج  وهشام قرأ  عمرو  وأبو  ي 

 . (2)﴾ڻ﴿ :من وحفص ومحزة والكسائي وخلف بإسكان الكاف

 . (3) ، وابن القّراب ابن خالويه اء التوجيه:م ن احتّج هبا من علم 

قراءة:  حتجاج:اال  وجه ألا  أّن   :﴾ ڻ ﴿  وجهح  التخفيف؛  اإلعىل  كان  س ّن 

، واالسم إذا كان عىل ثالثة أحرف، وكان  أّن أصل الكلمة: الضمّ يف؛ عىل  تخفلل

بالضمّ  وسطه  ثّقل  َمن  فمنهم  مضموًما،  خّففه  ،  أوله  من  كالعحرسح اإسكانً ومنهم   ،

رْس وال  . (4)اآلخرةيًعا يف الدنيا وفظ ًبا، واملعنى: عذبناها عذا، وهو لغة متيمعح

الق بالفاصلة  من   امبرآنية  واحتحّج  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد 

،  [7]الطالق:  ﴾ک  ﴿قوله:  وهو:    رؤوس اآلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا،

[9]الطالق: ﴾ہ﴿ وقوله: 
 (5 ). 

 .[14]اجلن: ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿ :الث عشرلثا  املوضع ❖

 .﴾ڀ﴿ ين:رآلقاللفظ ا
ابلفاصلة   هلا  احملتّج  املتواترة  العرشة  :ةي القرآنالقراءة  القراء  الراء   قرأ  بفتح 

 . (6) ﴾ڀ﴿ :والشني

 
 (.2/339نظر: حجة الفارس: )يح  (1)

 (.583(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (.3/122اءات: )قرالايف يف علل (، والش348ن خالويه: )ص:يحنظر: حجة اب (3)

 (.872(، وتفسري السعدي: )ص:2/791(، واملوضح: )2/69ف: )يحنظر: الكش (4)

 (.3/122يف علل القراءات: ) (، والشايف348ابن خالويه: )ص:يحنظر: حجة  (5)

 (.446(، والتحبري: )ص:144يحنظر: التيسري: )ص: (6)
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 . (1) الفارس، وابن القّراب  ن احتّج هبا من علماء التوجيه:م  

قراءة:  وجه االحتجاج: اتفاقهم عىل  أّن   ﴾ ڱ﴿  وجهح  بمعنى:عىل  الدين،   ا 

 . (2) دينهم   يفا أي: فأولئك تعّمدوا َرَشدً 

ا يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤو ويقوّ   لقراءةواحتحّج  من  بعدها  أتى  إْذ  س  هيا؛ 

  ﴾ ڈ﴿، وقوله:  [18]اجلن:  ﴾ڇ﴿اآلي ما يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا، كقوله: 

وقوله:  [19:]اجلن وزنا  [21]اجلن:  ﴾ ڱ﴿،  يف  يوافقها  أو  روهّيا، ،  حرف  دون 

[16]اجلن: ﴾ٹ﴿، وقوله: [15:ن]اجل ﴾ٺ﴿وله تعاىل: وهو: ق
 (3). 

 .[33]املدثر: ﴾وئ وئ ۇئ﴿ :الرابع عشر  املوضع ❖

 . ﴾وئۇئ﴿ اللفظ القرآين:

قرأ نافع وحفص ومحزة ويعقوب   القراءة املتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: 

 .(4) ﴾وئ ۇئ﴿وخلف: 

 . (5) ابن خالويه، وابن القّراب، وابن زنجلة ه:م ن احتّج هبا من علماء التوجي

ة  ـغـًبا، وهي ل ـوىّل ذاه  :ىعنـبم   اـهـأنّ :  ﴾وئۇئ﴿  راءة:ـهح قــوج  اج:ــ جـتـه االحـــ وج

 . (6) أكثر العرب

الدابر من والدال والباء والراء أصل صحيح يدّل عىل آخر اليشء وخلفه، ومنه: 

أّن الليل وىّل الظالَم  السهام، أي: الذي خيرج من اهلدف، وكأّنه وىّل الرامي دبره، وك

 
 (.3/120ت: )ءارايف علل الق (، والشايف5/155فارس: )يحنظر: حجة ال( 1)

 د(. ( )رش 354(، واملفردات للراغب: )ص: 79/ 4(، وحجة الفارس: ) 661/ 23لطربي: ) تفسري ا يحنظر: ( 2)

 (.3/120(، والشايف يف علل القراءات: )5/155)يحنظر: حجة الفارس: ( 3)

 (. 597(، والتحبري: )ص: 216يحنظر: التيسري: )ص:( 4)

خالو(  5) ابن  حجة  )ص: يحنظر:  القوا،  (355يه:  علل  يف  ) لشايف  زنجلة:  (3/399راءات:  ابن  وحجة   ،

 (. 734)ص:

 (. 542(، ورشح اهلداية: )ص:3/398يحنظر: الشايف يف علل القراءات: ) (6)
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َر الصبح عن ضيائه، وليدّل ذل  ملا َأْدَبَر؛  دبره هلل وحكمته، وسعة  رة ادق ك عىل  ليحْسف 

 . (1) ، وعظيم فضله، وكريم بّره، وإحاطة علمهوعموم رمحته سلطانه،

إذْ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  رؤوس    واحتحّج  من  بعدها  أتى 

[34]املدثر: ﴾ۆئۈئ﴿  وله تعاىل:و: ق، وهيف وزنا وحرف روهّياها اآلي ما يوافق
 (2) . 

 . [ 15]اإلنسان:   ﴾ ۀۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿   : عشر املوضع اخلامس   ❖

 .  ﴾ۀ﴿ اللفظ القرآين:

 هلما ابلفاصلة القرآنية على النحو التايل:  وفيه قراءاتن متواتراتن حمتجٌّ 
نوين مع إبداله ائي وخلف بالتي وشعبة والكسقرأ املدنّيان واملكّ   القراءة األوىل:

ا﴿  :نم ًفا وقًفاأل  . (3) ﴾قىوىارِير 

ع من  هبا  احتّج  ام ن  والفارس،  األزهري،   :وجيهت للماء  خالويه،  وابن    وابن 

 .(4) ي، وابن أيب مريم زنجلة، وابن القّراب، ومكّ 

ا﴿وجهح قراءة التنوين مع إبداله ألًفا وقًفا من:  وجه االحتجاج:  نّ أعىل : ﴾قىوىارِير 

، وإنام يحمنع من  مجيع ما ينرصف: الرصفح   ؛ ألّن أصَل األصل يف هذا اجلمع: التنوين

فيَ فرعي  لتنيعلالرصف   عليه  تدخالن  ثَ قح ثْ تني  فإذا  فمح قح ل،  الفعل  أشبه  يمنع  ن  ل  ما  ع 

ن قرأ اليشء إذا أشبه اليشء كان له حكمه، فمَ منه الفعل وهو اجلر والتنوين؛ ألّن  

 .(5) ملصحف به عىل األصل، وعليه خط ا بالتنوين والرصف أتى

 
نظر: مقاييس اللغة: ) (1)   (، وعمدة احلفاظ يف تفسري 3/398( )دبر(، والشايف يف علل القراءات: )2/324يح

 بر(. )د( 2/4حللبي: )أرشف األلفاظ للسمني ا

خالويه يحنظر:  (  2) ابن  )ص: حجة   :355 ( القراءات:  علل  يف  والشايف  زنجلة:  3/399(،  ابن  وحجة   ،)

 . (734)ص:

 (.599(، والتحبري: )ص: 217يحنظر: التيسري: )ص: (3)

(4  )( القراءات:  معاين  )ص:3/109يحنظر:  خالويه:  ابن  وحجة  الف358(،  وحجة   ،)( (،  6/351ارس: 

ابن )ص:   وحجة  علل(873زنجلة:  يف  والشايف   ،  ( )3/403القراءات:  والكشف:   ،)2/354  ،)

 (. 3/1322واملوضح: )

نظر:    (5)  =   (2/936(، والكتاب املختار: )3/403)(، والشايف يف علل القراءات:  268املصاحف: )ص:يح
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بالفواحتحّج  و   القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  من   إذْ   ؛ايقّوهياصلة  وبعدها  قبلها  أتى 

كقوله:   وقًفا،  ألًفا  إبداله  مع  التنوين  يف  يوافقها  ما  اآلي    ﴾ گ﴿رؤوس 

، وقوله: [16]اإلنسان:  ﴾ھ﴿، وقوله:  [14]اإلنسان:  ﴾ڱ﴿، وقوله:  [13]اإلنسان:

[17نسان:إل]ا ﴾ڭ﴿
(1) . 

ع  :الثانيةالقراءة   أبو  عقرأ  ابن  مع مرو  التنوين  بحذف  وروح  وحفص  امر 

   .(2) ﴾ۀ﴿باأللف: يها لعالوقف 

التوجيه: علماء  من  هبا  احتّج  وابن   األزهري،  م ن  زنجلة،  وابن  والفارس، 

 .(3) ي، واملهدوي، وابن أيب مريم القّراب، ومكّ 

  ﴾ ۀ﴿  :نوقًفا مإثبات األلف  مع    نحذف التنوي  وجهح قراءة  وجه االحتجاج:

 عىل وجهني: 

أنّ   الوجه األول: التنوين: عىل  وثالأول  ،عكل مج  علة حذف  مفتوح،  ألف،  ه  ثه 

ياء  وال  تأنيث  هاء  آخره  يف  وليس  مشدد،  أو حرف  ثالثة  أو  األلف حرفان  وبعد 

نسبة؛ فإّن العرب ال ترصفه يف معرفة وال نكرة، نحو: مساجد وضوارب، وقوارير  

 . (4) اّق دناديل، ودواّب وموق

وخط    رسمال  عاتبا  عىلف وقًفا مع حذف التنوين:  ثبات األلة إعل  ثاين:الوجه ال

جيدة؛  املصحف لغة  وهي  فيها،  خطاا  املصاحف  يف  ثابتة  ألّنا  آية، و؛  رأس  ألّنا 

  يف الفواصل يقع  فشبهوها بام يقع يف القوايف، والقوايف مقاطع، ف  وهي من املقاطع،

 
 (. 2/620والشفاء يف علل القراءات: )=

 .(6/351) (، وحجة الفارس:583: )صالويه: (، وحجة ابن خ 3/109اءات: )يحنظر: معاين القر( 1)

 (.599(، والتحبري: )ص: 217نظر: التيسري: )ص:يح ( 2)

(3  )( القراءات:  معاين  )3/109يحنظر:  الفارس:  وحجة  )ص: 6/351(،  زنجلة:  ابن  وحجة   ،)739  ،)

(، واملوضح: 544اية: )ص:(، ورشح اهلد2/354(، والكشف: )3/403والشايف يف علل القراءات: )

(3/1322.) 

 (. 2/621(، والشفاء يف علل القراءات: )3/1321املوضح: )(، و2/936ختار: )نظر: الكتاب امليح  (4)
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يقع   كام  الالتشاكل،  فأثبقوايفيف  آخرها؛  ،  يف  األلف  الفواصل  توا  يف  إثباهتا  فيغدو 

 . (1) يف القوايفتًة بثسنها محسنًا، كح

من  وبعدها  قبلها  أتى  إْذ  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  بام  القرآنية  بالفاصلة  واحتحّج 

الوقف يف  يوافقها  ما  اآلي  تعاىل:  باأللف،    عليها  رؤوس    ﴾گ﴿كقوله 

، وقوله: [16]اإلنسان:  ﴾ھ﴿، وقوله:  [14سان:]اإلن  ﴾ڱ﴿، وقوله:  [13إلنسان:]ا

[17]اإلنسان: ﴾ڭ﴿
(2) . 

 .[6]النبأ: ﴾ٿ ٿ    ٹ  ٹ﴿ : عشر  السادس  املوضع ❖

 . ﴾ٹ﴿ اللفظ القرآين:

كرس امليم  اتفق القراء العرشة عىل    القراءة املتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية: 

 .(3) ﴾ٹ﴿  وفتح اهلاء مع األلف:

عل من  هبا  احتّج  الم ن  خالويه  توجيه:ماء  القّراب،  ،ابن  الفضل    وابن  وأبو 

 . (4) البخاري

أّنا اسم لألرض، أي: عىل    ﴾ٹ﴿   وجهح اتفاقهم عىل قراءة:  وجه االحتجاج:

  ﴾ ہ ہ ھ  ھ ھ﴿ وبساًطا، وتصديقها: قوله تعاىل:    جعلها هلم فراًشا

[19: ]نوح ﴾ڈ ڈ ژ   ژ ڑ﴿، وقوله: [22]البقرة:
(5) . 

ال بالفاصلة  إذْ   قرآنيةواحتحّج  ويقّوهيا؛  القراءة  يؤّيد  رؤوس    بام  من  بعدها  أتى 

، أو [12:نبأ]ال  ﴾ڇ﴿، وهو: قوله تعاىل:  وزنا وحرف روهّيايف  ما يوافقها  ي  اآل

قوله:   وهو:  وزنا:  دون  روهّيا  يف حرف  يف [7]النبأ:  ﴾ ڤ﴿يوافقها  يوافقها  أو   ،

 
 (.739(، وحجة ابن زنجلة: )ص:6/351) (، وحجة الفارس:268يحنظر: املصاحف: )ص: (1)

 .(2/695، والكتاب املختار: )( 6/351(، وحجة الفارس: )3/109يحنظر: معاين القراءات: )( 2)

 (.458(، والتحبري: )ص:151التيسري: )ص: ر:نظيح ( 3)

 (. 2/227(، والشفاء يف علل القراءات: )3/149ايف: )(، والش241يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص:( 4)

 (.453(، وحجة ابن زنجلة: )ص:5/223(، وحجة الفارس: )2/146يحنظر: معاين القراءات: ) (5)
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[10]النبأ: ﴾ڄ﴿و: قوله: وزنا دون حرف روهّيا، وه
 (1) . 

 .[35]النبأ: ﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ :السابع عشر  املوضع ❖

َّٰب ا﴿ اللفظ القرآين:  . ﴾كِذه
َّٰ ﴿   قرأ الكسائي بالتخفيف:   ابلفاصلة القرآنية: القراءة املتواترة احملتّج هلا    . ( 2) ﴾   ب ا كِذى

 . (3) ابن زنجلة م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

َّٰ ﴿  اءة:وجهح قر  وجه االحتجاج: ن:  أّنا مصدر  :  ﴾ب اكِذى ًبا، كأي:    )َكَذَب(،م    ــ كذ 

األول    رق الكسائي بني املوضع األول والثاين؛ ألنّ ف  وإنام)كتاب( مصدر: )َكَتَب(،  

ا﴿؛ فقرأه:  [28]النبأ:  ﴾ائ﴿  بــمقيد   ، وهي للكل؛ ألّنه مصدر:  [28]النبأ:  ﴾ب اكِذه

[28]النبأ: ﴾ائ﴿
(4) . 

القرآ بالفاصلة  إذْ واحتحّج  القراءة؛  يؤّيد  بام  ما بع  تىأ  نية  اآلي  رؤوس  من  دها 

  ﴾ ڄ﴿ ، وقوله:  [36:بأ]الن  ﴾ٹ﴿   وله: ق  يوافقها يف وزنا وحرف روهّيا، وهو:

[37:بأ]الن
(5) . 

 .[11:نازعات]ال ﴾ې ېى ى﴿ :الثامن عشر  املوضع ❖

 . ﴾ى﴿ اللفظ القرآين:

ة ومحزة والكسائي ورويس  قرأ شعب : ابلفاصلة القرآنية  ا هلاحملتّج  القراءة املتواترة  

ة  ﴿ ف:باأللوخلف  َِّٰخرى  .(6) ﴾ نه

 . (7) وابن زنجلة  وابن خالويه، ،هريزاأل م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

 
 (. 2/227) يف علل القراءات:(، والشفاء 3/149) :(، والشايف 241ر: حجة ابن خالويه: )ص:يحنظ (1)

 (. 603: )ص: (، والتحبري219يحنظر: التيسري: )ص: (2)

 (. 747يحنظر: حجة ابن زنجلة: )ص:  (3)

 (. 546(، ورشح اهلداية: )ص:6/369(، وحجة الفارس: )3/117يحنظر: معاين القراءات: ) (4)

 (. 747: حجة ابن زنجلة: )ص: يحنظر (5)

 (. 460والتحبري: )ص:  (،219لتيسري: )ص:ا ر:يحنظ (6)

 (.748(، وحجة ابن زنجلة: )ص:362(، حجة ابن خالويه: )ص:3/119يحنظر: معاين القراءات: ) (7)
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َِّٰخرىة  ﴿  :قراءةوجهح    وجه االحتجاج: ن: )َنخ    اأّن عىل  :  ﴾نه ر(، واملراد اسمح فاعٍل م 

 .(1) ع له نخري: العظم البايل األجوف الذي يمّر عليه الريح فيحسم اـهـب

واخلاء   وهو:  والروالنون  النخري،  ومنه:  صوت،  عىل  يدّل  صحيح  أصل  اء 

ملا بيل وصار عارًيا (2) املنخرين  نمصوت خيرج   ر، وكأّنه  َناخ  َعْظم   يحقال:  ؛ وعليه: 

مع له نخري، واملعنى:  من  اللحم أصبح فارًغا جمّوًفا، حتى أّن الريح إذا مّرت عليه سح

َردُّ أحياء إذاأّنم أنكروا البع  ا وبليْت عظامنا؟متن ث قائلني: أنح

أتى قبلها وبعدها من رؤوس اآلي    راءة؛ إذْ قلواحتحّج بالفاصلة القرآنية بام يؤّيد ا

يوافقها   روهّياما  قوله   ،يف وزنا وحرف  : وقوله  ،[10:نازعات]ال  ﴾ې﴿:  وهو: 

[12:نازعات]ال ﴾وئ﴿
 (3) . 

 .[3]املسد: ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿  :التاسع عشر  املوضع ❖

 . ﴾ڳ﴿ اللفظ القرآين:

القراء    ملتواترة احملتّج هلا ابلفاصلة القرآنية:اءة االقر  اهلاءعرشالاتفق  فتح   ة عىل 

 . (4) ﴾ڳ﴿من: 

 . (5)ابن خالويه، وابن القّراب، والكرماين م ن احتّج هبا من علماء التوجيه:

ىل ع  اهب  قرئ  : أّنه﴾ڳ ڳ﴿وجهح اتفاقهم عىل فتح اهلاء من:    وجه االحتجاج: 

وللعرب يف عني ما كان يحؤتى باإلسكان ختفيًفا،  ، ثم  التحريك  ااألصل؛ ألّن أصله

وزن:   التحريك)فَ عىل  مذهبان:  احللق  حروف  من  كانت  إن  واإلسكان،   ،عل( 

 
(1)  ( الفارس:  حجة  )6/451يحنظر:  القراءات:  علل  يف  والشايف  زنجلة: 3/438(،  ابن  وحجة   ،)

 (. 776)ص:

 ( )نخر(. 795: )ص:واملفردات للراغب، ر(( )نخ5/540يحنظر: مقاييس اللغة: ) (2)

 (.748(، وحجة ابن زنجلة: )ص:362(، وحجة ابن خالويه: )ص: 3/119يحنظر: معاين القراءات: ) (3)

 (.619(، والتحبري: )ص:225نظر: التيسري: )ص:يح ( 4)

 (.3/438القراءات: ) (، والشايف يف علل337يحنظر: حجة ابن خالويه: )ص: (5)
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ژ ژ ڑ ڑ ﴿  : اتفاقهم عىل فتح اهلاء من قوله:اوالفتح أشهر وأكثر، ويصدقه

[31]املرسالت: ﴾ک ک
 (1) . 

القرآ بالفاصلة  يؤّيد  واحتحّج  بام  ويقّوهينية  إالقراءة  من   ذْ ا؛  وبعدها  قبلها  أتى 

يف   يوافقها  ما  اآلي  ورؤوس  روهّياحروزنا  قوله  ،ف   ﴾ گ﴿:  وهو: 

وقوله:  [2]املسد: روهّيا، [4]املسد:  ﴾ڱ﴿،  حرف  دون  وزنا  يف  يوافقها  أو   ،

[2]املسد: ﴾ڻ﴿ وهو: قوله: 
(2) . 

 
 
 

 

 
ة ابن زنجلة:  ـ (، وحج3/438راءات: )ـقل الـي يف علـ افـ(، والش6/451ي: )ـ ارسـة الفـ جـحر:  ـظـنـيح   (1)

 (. 776 )ص:

)ص:   (2) خالويه:  ابن  حجة  وا337يحنظر:   ،)( القراءات:  علل  يف  األغاين  3/438لشايف  ومفاتيح   ،)

 (.447للكرماين: )ص:
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 الفصل الثاني
 رة بالفاصلة القرآنيةّية املتواتللقراءات الفْرشج القيمة العلمية لالحتجا 

 يف كتب توجيه القراءات 

 القيمة العلمية لالحتجاج للقراءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية يف  تجىّل ت

 كتب توجيه القراءات يف حمورين رئيسني: 

 األول: قيمة املؤلَّف: 
 ل هذه القيمة فيام ييل: وتتمثّ 

ًج لتوجيه التي سربهتح اتحعّد كتبح  [1 ا منها تلك االحتجاجات هي أّمات ا مستخر 

التوجيه، فازدانت و   كتب  عليها؛  عالة   هو  بعدها  التوجيه  يف  نَِّف  وصح َب 
ت  كح ما  كّل 

واًء ومجااًل، وازدادت رفعًة وكاماًل.   االحتجاجات هبا رح

  تفاًقا يف العناية اجيد فيها  ذّية؛  يف تلك الكتب السنّية، واملصادر الش   إّن الناظرَ   [2

إْذ بلغت القراءات املحتّج هلا ؛  راءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنيةبتوجيه الق

إغفاهلا   يمكن  مل  ظاهرًة  شّكل  وهذا  قراءة،  اثنتني وعرشين  فيها  القرآنية  بالفاصلة 

مع وتحدرس وتحشهر.  وتاوزها دون أن يحلّم شملها وتحربز، وتح

عّد    [3 لقّراب من أوسع تلك الكتب  ءات( البن ا شايف يف علل القراكتاب: )اليح

راءات الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية؛ إْذ بلغت القراءات  لقعنايًة باالحتجاج ل

البن  السبع(  القراءات  يف  )احلجة  كتاب:  ثم  قراءة،  عرشة  مخس  فيه  هلا  املحتّج 

راءات(  ثم كتاب: )حجة الققراءة،    ة عرش  يخالويه؛ حيث بلغت القراءات فيه اثنت

ايتهم به يف كتبهم إال ملا له  عنزنجلة، وبلغت القراءات فيه تسع قراءات، وما    البن

 من قيمة وأمهية علمية.
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 الثاين: قيمة املؤلّ ف: 
 ل هذه القيمة فيام ييل: وتتمثّ 

مة يحعّد علامءح التوجيه الذين عايشتحهم جامًعا منهم تلك االحتجاجات هم أئ  [1

مَجََع وأَ ، وكّل مَ وسادته  هالتوجي اقوا  ف  لََّف يف التوجيه بعدهم هو عالة  عليهم؛ إذْ ن 

عقود اجلامن، وسابقوا قالئد العقيان، تضّوع مسك ثناياهم، وتفّوح عبري خفاياهم، 

للقراءة  احتجاجهم  اخلافقني جملوبة، وعىل  العاملَني مكتوبة، وثامرهم يف  آثارهم يف 

واء  اصلة القرآنية يف  الفاترة بالفْرشّية املتو  الغواين دالاًل، وأهّب   كتبهم رح
 
واء ة  كأهّبة كرح

 وك جالاًل.لامل

أمجعوا    [2 القرآنية  بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  القراءات  لبعض  احتجاج  هلم 

  إثبات األلف وقًفا من قوله: عليه يف كتبهم؛ كاحتجاجهم بالفاصلة القرآنية لقراءة  
[10]األحزاب: ﴾گ﴿

 (1) . 

 مل  ت الفْرشّية املتواترة بالفاصلة القرآنية ممابعض القراءالبعضهم احتجاج ل  [3

القّراب   وابن  خالويه  ابن  كاحتجاج  ا،  جدا حمدودة  مصادر  يف  إال  غريه  به  ُيتّج 

القرآنية   الكاف من:  بالفاصلة  [8]الطالق:  ﴾ڻ﴿ لقراءة إسكان 
أقْف عىل  (2)  ، ومل 

 ملصادر. ا فيام لدّي من ابالفاصلة القرآنية سوامه من احتّج هلا 

رة بالفاصلة القرآنية مما مل اتلبعضهم احتجاج لبعض القراءات الفْرشّية املتو  [4

القرآنية التفاق   بالفاصلة  الفارس  كاحتجاج  املصادر،  من  لدّي  فيام  غريه  به  ُيتّج 

 
القراءات  (1) معاين  )يحنظر:  )ص:2/279:  خالويه:  ابن  وحجة  )  حجةو   (،289(،  (،  5/469الفارس: 

(، 3/250(، والشايف يف علل القراءات: )573(، وحجة ابن زنجلة: )ص:695/ 2والكتاب املختار: )

( ورش2/195والكشف:  )ص:(،  اهلداية:  )474ح  واملوضح:  علل 3/1027(،  يف  والشفاء   ،)

 (. 2/375القراءات: )

 (.3/122: )ءاتارلق(، والشايف يف علل ا348خالويه: )ص: يحنظر: حجة ابن (2)
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[49]القمر:  ﴾يت﴿القراء العرشة عىل فتح الدال من: 
أقْف عىل من احتّج هلا  ، ومل (1)

 دّي من املصادر.سواه فيام لالفاصلة القرآنية ب

املحورينو هذين  فإنّ بعد  علمية  مّ أه  ؛  الفْرشّية   قيمة  للقراءات  لالحتجاج 

ُيح  أنه  هو  القرآنية  بالفاصلة  توقيفيّ   تّج املتواترة  عىل  ألّن    ة به  القرآنية؛  الفاصلة 

تّج توقيفيّ   القراءات الفْرشّية املتواترة ده:  ، ويؤيّ بام كان توقيفيااتوقيفي إال   لة، وال ُيح

قراءة   حكم  اختالف  من  القراءات  كتب  يف  ورد  آية،  الما  رأس  كان  إن  لفظ 

اآلي رؤوس  تقليل  أو  بإمالة  اخلاصة  السور    كاألحكام  عمرو يف  وأيب  عند ورش 

صص مما هو مبنّي يف كتب القراءات؛  والتخ  رشة املعروفة عند أهل الفنّ اإلحدى ع

   فلرتاجْع هناك.

ذحكر؛وباإل ما  إىل  الفْرشّية   عنايةفإّن    ضافة  للقراءة  باالحتجاج  التوجيه  علامء 

تواترة بالفاصلة القرآنية يف كتبهم، وبيان أثرها يف القراءات وتوجيهها كوجه من  امل

للقراء االحتجاج  املبارك، وجوه  املورد  هلذا  العلمية  األمهية  من  مزيًدا  يضفي  ة؛ 

 حتجاج األخرى. ويضعه يف أعىل عليني مع موارد اال

 
 
 

 

 
 .(2/339يحنظر: حجة الفارس: ) (1)
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 ةاخلامت

هلل   وصو  اء تهاالن  عىلتعاىل  محًدا  وآله الالتامم،  األنام،  أرشف  عىل  وسالًما  ًة 

 وبعد:  وصحبه الكرام ..

أن   بقي  املقصود،  البحث  املوعود، وبلغ  ز  أحنج  َخلحص  فأما وقد  ما  أبرز  أعرض 

 وتوصيات. ،نتائج :من احثإليه الب

 فأما النتائج، فأوجز ذكرها فيما يلي: 
املتاال  [1 الفْرشّية  للقراءة  بالفحتجاج  هواصواترة  القرآنية  االحتجاج  م  لة  ن 

َتجُّ به للقرآن هو القرآن.   للقرآن بالقرآن، وخري ما ُيح

القراءات وتوجيهها كوجه من وجوه االحتجاج هلا للفاصلة القرآنية أثر يف    [2

 وتوجيهها. 

القرآ  [3 بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  للقراءة  عىل االحتجاج  به  تّج  ُيح مما  نية 

 لقرآنية. ا ة الفاصلةتوقيفيّ 

كتب  عيح   [4 أوسع  من  القّراب  البن  القراءات(  علل  يف  )الشايف  كتاب:  ّد 

للق باالحتجاج  اعتنْت  التي  إذ التوجيه  القرآنية؛  بالفاصلة  املتواترة  الفْرشّية  راءات 

ك يف  الكرماين  بينام  القرآنية،  بالفاصلة  قراءة  عرشة  خلمس  )مفاتيح احتّج  تابه: 

 . ءة واحدة ال غريراتّج إال لقاألغاين( مل ُي

القراءات الفْرشّية املتواترة التي احتّج هلا علامء التوجيه يف كتبهم بالفاصلة    [5

 سور القرآن كله بلغْت: اثنتني وعرشين قراءة. القرآنية من 

البخار  [6 الفضل  وأيب  القّراب  وابن  زنجلة  وابن  والفارس  خالويه  ي  البن 

اصلة القرآنية تفّردوا هبا مما  لفرة يف كتبهم بااتشّية املتواحتجاج لبعض القراءات الفرْ 

ا، ومنها مل أجْدها عند غريهم  . مل أجْدها إال يف مصادر حمدودة جدا
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 وأما التوصيات، فأوجز ذكرها فيما يلي: 
كتب   [1 يف  القرآنية  بالفاصلة  للقراءات  االحتجاج  مواضع  ودراسة  مجع 

  وإعراب القرآن. التفسري

مو  [2 االحتجدراسة  األخ  اجارد  التفسري    رىالقرآنية  كتب  يف  للقراءات 

وبرسم القرآين،  وبالسياق  القرآنية،  بالنظائر  كاالحتجاج  القرآن،   وإعراب 

موارد  دراسة  متْت  هذا  ببحثي  ألّنه  املتواترة؛  وبالقراءات  وخطه،  املصحف 

 القراءات.  االحتجاج القرآنية للقراءات يف كتب توجيه

 اىل كريم يعطي عىل القليل كثرًيا. تعا كثرًيا، وهو دً وآخًرا مح وأمحد اهلل أّواًل 

من   ل ق  خح َمن  بضاعة  فذي  رافقني،  الغلط  أو  اخلطأ حالفني،  كان  أن  َجَرَم  وال 

عَجل، ونربة بنانه عىل وَجل؛ لذا أنا ألتمس ممّن سلمْت بصريته، وطابْت رسيرته، 

عاّم   الطرف  يغّض  وأنأن  واإلجحاف،  اإلخالل  من  إلي  يرى  احللم ه  ينظَر  بعني 

غري راٍم، وإن أخطأتح فمعذرًة أطلبها ف واإلنصاف، فإن أحسنتح فرمية  من  لطوال

 عند الكرام، واهلل اهلادي إىل سواء الّسبيل. 

 واحلمد هلل رب العاملني، والّصالة والّسالم عىل رسوله األمني. 
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 املصادر واملراجع فهرس
القر  .1 علوم  يف  عبدآن اإلتقان  ب  ،  السيوطي،ن  الرمحن  بكر  حم  أيب  الفضل  حتقيق:  أبو  مد 

 . هـ1394  ،1مرص، ط  اهليئة املرصية للكتاب، إبراهيم، 

حتقيق: حممد عصام القضاة، دار    بن حممد الباقالين،   حممد بن الطيب،  االنتصار للقرآن  .2

 . هـ1422  ،1بريوت، ط دار ابن حزم،َعامن، والفتح، 

دار الغرب    قيق: حممد الدعجاين،حت ييس،لقاهلل ا بن عبد سن، احلإيضاح شواهد اإليضاح  .3

 . هـ1408  ،1بريوت، ط   اإلسالمي،

بو الفضل إبراهيم،  حتقيق: حممد أ   الزركيش، اهلل    حممد بن عبد   .الربهان يف علوم القرآن .4

 . هـ1376  ،1القاهرة، ط  دار إحياء الكتب العربية،

،  األمني : حممد سيدي  قيق حت   الفتاح القايض،   د ، عب بشري اليسر شرح انظمة الزهر يف علم الفواصل  . 5

 . هـ 1437  ، 1املدينة املنورة، ط   مكتبة العلوم واحلكم، و   بريوت،   دار الكتب العلمية، 

القرآن  البيان .6 آي  عد  الداين،  ،يف  سعيد  بن  مركز    عثامن  احلمد،  قدوري  غانم  حتقيق: 

 . هـ1414  ،1الكويت، ط  املخطوطات والرتاث،

القرا .7 يف  التيسري  العشر ءاحتبري  حممد  ت  بابن    بن،  املعروف  يوسف  بن  حممد  بن  حممد 

 . هـ1421 ، 1َعامن، ط حتقيق: أمحد حممد مفلح القضاة، دار الفرقان،اجلزري، 

مؤسسة  الرمحن اللوُيق،    عبد  حتقيق:  الرمحن بن نارص السعدي،   ، عبدتفسري السعدي  .8

 .هـ1420  ،1بريوت، ط الرسالة، 

بريوت،    مؤسسة الرسالة،  كر،شا حتقيق: أمحد    ،ي، حممد بن جرير الطربتفسري الطربي .9

 . ـه1420 ، 1ط

للقرآن  العزيز    هلل بن عبد ا   الفريق البحثي بكرس امللك عبد ،  توجيه القراءات العشر ابلقرآن  . 10

 . هـ 1438  ، 1املدينة املنورة، ط   دار الزمان، ،  وعلومه باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

دار الكتاب  حتقيق: أوتو تريزل،    ، ين ن بن سعيد الداام ، عثالتيسري يف القراءات السبع .11

 . هـ1404 ، 2بريوت، ط   العريب،

القراء وكمال اإلقراء .12 ا  ،مجال  العطية  لسخاوي،عيل بن حممد  وحسن    ، حتقيق: مروان 

 . هـ1418  ،1بريوت، ودمشق، ط دار املأمون،  خرابة،
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القراءات  .13 بابن زنجلة،   ، عبدحجة  املعروف    سعيد األفغاين، :  قيقحت  الرمحن بن حممد 

 ـ. ه1418  ،5بريوت، ط ؤسسة الرسالة، م

القراءات السبع  .14 بابن خالويه،احلجة يف  املعروف  بن أمحد  عبدالعال  حتقيق:    ، احلسني 

 ـ. ه1401  ،4بريوت، ط  دار الرشوق،  سامل مكرم،

السبعة  .15 للقراء  الفارس،  ،احلجة  أمحد  بن  قهوجي حتق  احلسن  الدين  بدر  وبشري    ،يق: 

 هــ(.1413  ،2مشق، وبريوت، ط د   ،ملأمون للرتاث ا دار  ، يتجوجيا

العدد .16 فن  معرفة  املدد يف  اجلعربي،حسن  عمر  بن  إبراهيم  بشري  ،    حلمريي، ا  حتقيق: 

 . هـ1431 ، 1املدينة املنورة، ط  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،

املكنون .17 الكتاب  علوم  يف  املصون  احللبيالدر  بالسمني  املعروف  يوسف  بن  أمحد   ، ،  

 . د.خ دمشق، د.ط،    القلم، را د اخلراط، مد محد حمحتقيق: أ

القصيدة .18 شرح  يف  الفريدة  العز،الدرة  أيب  بن  حسني  مكتبة  السيد،  مجال    :حتقيق  ، 

 .ـه1433 ، 1الرياض، ط  املعارف، 

دمشق، وبريوت،    دار ابن كثري،ملاجد الغوري،  ا  إعداد: سيد عبد  ،ديوان حممد إقبال .19

 . هـ1428 ، 3ط

الرتمذي  .20 ا،  سنن  بن عيسى  اجلزء اخلامس من  مذي،لرتحممد  إبراهيم عطوة  حتقيق  ها: 

 . هـ1395 ، 2مرص، ط  بي،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللورشكة عوض،  

  ( من سورة البقرة إىل هناية سورة 143من اآلية ذات الرقم: ) ــ    قراءات الشايف يف علل ال .21

السرخسي   يوسف  القّراب  اهلدّيان،  ، البن  سلطان  كرس   حتقيق:  دكتوراة،  القرآن  لي الة  ة 

 ـ. ه1435،  باملدينة املنورة  اجلامعة اإلسالميةالكريم والدراسات اإلسالمية،  

  ( من سورة البقرة 140من أول الكتاب إىل اآلية ذات الرقم: )ــ    الشايف يف علل القراءات .22

السرخسي القّراب  السلطان،  .البن  إبراهيم  ا  حتقيق:  القرآن  كلية  دكتوراة،  يم  كرلرسالة 

 ـ. ه1435، باملدينة املنورة  اجلامعة اإلسالميةسالمية، إلوالدراسات ا

  ،البن القّراب السرخسي  من أول سورة الرعد إىل آخر الكتاب ــ    الشايف يف علل القراءات  .23
الزهراين، أمحد  اإلسالمية،    حتقيق:  والدراسات  الكريم  القرآن  كلية  دكتوراة،  رسالة 

 ـ. ه1435،  نورةملاباملدينة   اجلامعة اإلسالمية



 غاميْ أ.حممد بـ   "مجًعا ودراسًة" توجيه القراءاتاالحتجاج للقراءات الفْرشيّـــة املتواترة ابلفاصلة القرآنية يف كتب 

136 

اهلداية شر  .24 املهدوي،  ،ح  بن عامر  حيدر،    أمحد  الرشد،حتقيق: حازم  الرياض،    مكتبة 

 . هـ1415 ، 1ط

حتقيق:    ، أليب الفضل البخاري   من أول الكتاب إىل آخر سورة يوسف ــ    الشفاء يف علل القراءات  . 25

 ـ. ه 6431  كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،   رسالة دكتوراة، ،  صالح العامري 

القراءات   يف الشفاء   .26 البخاري  من أول سورة الرعد إىل آخر الكتابــ    علل    ، أليب الفضل 
السلمي،  حتقيق:   اهلل  الدين،  حبيب  وأصول  الدعوة  كلية  دكتوراة،  أم  رسالة  جامعة 

 هـ. 1436القرى،  

حبان .27 ابن  حبان    ،صحيح  بن  األرناؤوط،حتق  الدارمي،حممد  شعيب  مؤسسة    يق: 

 .هـ1408  ،1ط  ت،بريو  الرسالة، 

دار طوق  : حممد زهري النارص،  حتقيق حممد بن إسامعيل البخاري،    ،ح البخاريحي ص .28

 . ـه1422 ، 1بريوت، ط   النجاة،

الرتمذي .29 سنن  األلباين،  ،صحيح وضعيف  الدين  نارص  ب  حممد  الكتاب:  رنامج  مصدر 

احلديثيةمنظومة   ألــ    املجاين ــ    التحقيقات  اإلسالم  نور  مركز  إنتاج  لقرآن  ا  بحاثمن 

 ، د.ط، د.خ. سكندرية اإل، والسنة

الرشعية    جملة جامعة الشارقة للعلوم   شادي بن أمحد امللحم،   ، عّد اآلي بني التوقيف واالجتهاد  . 30

ـ    323  ، م 2018  (،  2(، عدد: ) 15، جامعة الشارقة، جملد: ) والدراسات اإلسالمية   . 357ـ

األلفاظ .31 أشرف  تفسري  يف  احلفاظ  املعر  ،عمدة  يوسف  بن  احللب  وفأمحد    ي، بالسمني 

 . هـ1417 ، 1بريوت، ط  دار الكتب العلمية، مد باسل عيون السود،حتقيق: حم 

اإلسالمية    جملة اجلامعة   ، العزيز السعوي   منرية عبد ،  الفاصلة القرآنية أنواعها ودالالهتا على اآلية  . 32

 . 75ـ  ـ 13،  م 2018،  ( 183)   ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد: ية للعلوم الرشع 

 . هـ1421 ،2َعامن، ط  دار عامر،، حممد احلسناوي،  لقرآن االفاصلة يف  .33

األمصار .34 أهل  قراءات  معاين  يف  املختار  عبيدالكتاب  بن  أمحد  بابن    ،  املعروف  اهلل 

 . هـ1428 ، 1ياض، ط الر مكتبة الرشد،العزيز اجلهني،  حتقيق: عبد  إدريس،

روف بابن  ملعي السجستاين ازد بن األشعث األ   اهلل بن سليامن  عبد،  كتاب املصاحف  .35

 هـ. 1423، 1، ط القاهرة، دار الفاروق احلديثة، حتقيق: حممد عبدهأيب داود، 

 . هـ 1407  ، 3بريوت، ط   دار الكتاب العريب، د.ت،    حممود بن عمرو الزخمرشي،   ، الكشاف  . 36
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وجوه   .37 عن  وحججهاالكشف  وعللها  السبع  القييس، القراءات  طالب  أيب  بن  مكي   ،  

 . هـ1404  ،3بريوت، ط  سالة، الرمؤسسة رمضان، ن  : حميي الديحتقيق

 . 4141  ، 3ط   بريوت،   دار صادر، مجال الدين األنصاري املعروف بابن منظور، ، لسان العرب  . 38

القراءات . 39 لفنون  اإلشارات  القسطالين،  ،لطائف  حممد  بن  السيد  حتقيق:    أمحد  عامر 

 . هـ 1392  ، 1ط مرص،    املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، الصبور شاهني،    وعبد  ،عثامن

األعظم  احملكم .40 سيده،واحمليط  بابن  املعروف  إسامعيل  بن  عيل  عبدحتقيق  ،  احلميد    : 

 ـ. ه1421  ،1بريوت، ط   دار الكتب العلمية، هنداوي، 

كلية اآلداب بجامعة امللك  مركز البحوث ب، حممد بن أمحد األزهري،  معاين القراءات  .41

 .هـ1412 ، 1الرياض، ط  سعود، 

الكريم مصطفى    دحتقيق: عب  و العالء الكرماين،أب  ،اينءات واملع رامفاتيح األغاين يف الق  .42

 . هـ1422 ، 1بريوت، ط  دار ابن حزم،مدلج،  

القرآن .43 غريب  األصفهاين،  ،املفردات يف  بالراغب  املعروف  حممد  بن  قيق:  حت  احلسني 

 . هـ1412 ، 1بريوت، ط الدار الشامية، و دمشق، دار القلم،صفوان الداودي، 

اللغة  .44 فارس    دأمح   ،مقاييس  عبد حتقي  الرازي، بن  هارون،    ق:  الفكر، السالم    دار 

 . هـ1399  دمشق، د.ط،

األمصار .45 مصاحف  رسم  يف  الداين، املقنع  سعيد  بن  عثامن  حمم  ،  الصادق  حتقيق:  د 

 . د.خ  القاهرة، د.ط، زهرية،مكتبة الكليات األ قمحاوي، 

 . هـ3701 ، 3القاهرة، ط مكتبة نضة مرص، أمحد أمحد بدوي، ،من بلغة القرآن .46

توج مو  . 47 القرآنية ارد  القراءات  عبد يه  عبد   ،  بن  الشنقيطي،   الرحيم  اإلسالمية    اهلل  اجلامعة  جملة 

 . 137ـ  031،  م 2011  ، ( 152)   ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد: للعلوم الرشعية 

القراءات وعللها . 48 مريم،  ،املوضح يف وجوه  أيب  بابن  املعروف  الشريازي  بن عيل    نرص 

 ـ. ه 1414  ، 1جدة، ط   بييس، اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، محدان الك ق: عمر  قي حت 

القرآن .49 آي  عد  علم  يف  شكري، امليسر  خالد  أمحد  واملعلومات    ،  الدراسات  مركز 

 . هـ1433  ،1جدة، ط  اإلمام الشاطبي، القرآنية بمعهد 

،  ريي ري احلمبشحيح: ضبط وتص   ، القاسم بن فريه الشاطبي،انظمة الزهر يف عد اآلي .50

 . م2003 ، 1الرياض، ط القرآن الكريم وعلومه بجامعة امللك سعود، كرس 
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