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 مقدمة
هلل الدددنز  دددرق العلىدددده ليددد  لعددد ن لذيددد،ه ليجددددلمنس  دددن لا     ج دددرا  ل  ددد  الحمددد   

 ال ددسو  لددد، عددده بجضدددير لددنجم هيندددلا    حمددد ن ليدد  فعضدددي  لين ددد بي دبددد  فعضددد   
  صدي    لدير ليد  المنجد،   ومن يؤتى احلكمة فقد أوتىى خىًاك ريى ًاك   كعندلا   

صد    الد  د  ئايمدنس    ن دنس  إذنه وسىراااك مىنًاك  وداعياك إىل اهلل ببشدنلا    دن لا  
 إل   ،م ال  س.

 أما بعد،،،
فممددد ش  دده أذدد  ره اللددلمه الأددل ر ادد، رلهددر ع دددع ر رلدد    فجدددل  ليدد  رفضدد   

د عده الللمه عنله جج    حمي د   حعه د  ر دلذ ادنن او دف  عذد  (  لمو رالي  )
ْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنىا ُثمَّ َأْوَر :ش  و  لر  ج  يل،ق

  لد،ق  (1)
... َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفى  ُصىُدورا الَّىِذيَن ُأوُتىوا اْلِعْلىمَ      فجدل  ريضدد  

    لد،ق الدن  (2)
(  ر ددلاذ ر  دد  حميددف    ىدددق )(3)(  خنددلعر  ددس فجيددر اللددلمه  ليمدد  الملالددينس )

  ددس اددنا الم ايددت اف يددإ اليمددر إلذدد   فضدددفل  ال يدد،ئ  (4)يندد  اللددلمه  رصددحدع ال
ً    تددددناد    فلد ددددد   فعلددددنلا     للابددددد   فددددي       ذد ددددد   ليذدددد  ىددددلاً   حعهددددد   فحمدددد    رئا

 اال  ندطد  ح    شي      لي،م ش حصل ليد ا  لي،م اإلالد م عييدد فجيد،م   ئراالف  
 رخن    لي،م الجل ذف ر شئإ لخ    . الجلدي       نجإ   لي،م العل   رص،ل     

                                                
 .32ال،ر  فدطل ميف:  (1)
 .49ال،ر  الج أع،  ميف:  (2)
 بدددع خنددلعر  ددس فجيددر اللددلمه  ليمدد  –حذح : ع دددع فضدددي  اللددلمه رخلجدد  النخدددرز فدد  صدد (3)

  صل. –( ط ئار إحذدً الأ ب الجل ذف 132 /3)
 ( 1/2رخلجدد  اإل دددم الددس ال ددررز باالدد دئن. ا هددل: ال شددل فدد  اللددلاًا  الجشددل شلددس ال ددررز ) (4)

 ط ئار الأ ب الجيمذف لنل  .
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( فعذد ددد  لدد   فشددل   ليدد،م اللددلمه ىد ددإ لحعهدد   صددذد      جدددً  الدد ف ال عدد  ) 
المدددعير   فعدددنس الم مددد    فلنددد  المايدددت   ف،تدددع المشدددي    فخصددد  الجددددم ل لددد،م 

 الح ف لي  الخيت  ش نل  لنر لمج نر.
    للتد   ف د،أ رئايد  فد  ىلاًافد   لمَّد عده الللمه الأل ر  ج را  ف   هم   رالي،  

فداه ادنن الحقذلدف ججيدإ  –  ع الجير بيه الللمه ُر رق لي  النجف رحلذ  –المخ يعف 
 دددس ش ليدددر ل ددد ار بجيددد،م اللدددلمه   ،امددد،ه ره ادددنن اللدددلاًا  اللدددنع المشدددي،ر  اددد  
الملائ  أذمد  رئ  س رحدئ ث  ر ق الللمه لي  النجف رحلذ  ا  يل ادنا الخيدع ل د  

الم،ت،أ ررئ  بجد،ه  دس   فجددل  ره  اال دس الن س ش ئرايف لير بحقذلف انبجم 
ُرثعددإ فدد  اددنا النحددث ره اوحددلذ اللددنجف  اللددلاًا  اللددنع حقذل ددده    د لفددده فمدددم 

عمددددد الدددد عنس  –ال  ددددد ل  ش ل ىددددف لن يمددددد ليدددد  اإلطدددد ط    مددددد جدددددً اددددنا الخيددددع 
 مدع بفد  ب د ائ  (1) ،ال  لس   داد  حنس ىدم اإل دم رل، بيل رحم  لس –بدل عصن  

ىدددلاً  الدددنجف  دددس اويمدددف المشدددي،ر س  دددس ريمدددف الحدددل نس الشدددل عنس  الأ،فدددف  النصدددل  
...  اى صدرن لي  انا الج ئ ر ىع بجم ال دس ف  لن   حنث ف،امد،ا ره  (2) الشدم

اللدددلاًا  اللدددنع الم لددد، ف إلددد  اللدددلاً اللدددنجف اددد  اوحدددلذ اللدددنجف ال ددد   دددرق ليدددد 
 .الللمه

 ىدد  فددلاًز لدد  فمد ددد  ليعديدد   ره ُرلددنس حقذلددف اوحددلذ اللددنجف   ددد   جيددت ل ددر ق  
اللدددلمه ليددد  الدددنجف رحدددلذ   اوحدئ دددث الددد،ارئ  فددد  ولددده   دددد يلددد       يدددد   الدددلرز 
المخ ددددر فددد   ج ددد  اوحدددلذ اللدددنجف   دددع وعدددل  عدددن   خ صدددل  لدددس ليدددر اللدددلاًا  

                                                
الجصدل  صددحب اللدلاًا  اللدنع رلد، بيدل  الس   دا : ا، رحم  لس  ،ال  لس العنددس  دذ  (1)

ادد. ا هدل:  جلفدف 324الن  ائز المللئ المع الللاًا   س طديعف ععنل   دس اللدلاً  فد،ف  الد ف 
 الللاً الأندر.

 (.39 /1ال شل ف  الللاًا  الجشل ) (2)
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يددت ليدددد ... ح دد  فأ مدد  الصددد،ر    دددل ط صددح يد    ددد   ج اللددلاً   شددي  اللددلاًا  
ر ددم اللدددرئ الأددل ر  فددر ق ل د   ددعيف الخيددع لددنس اوحدلذ اللددنجف  اللددلاًا  اللددنع  

لجيمدددً     مددد اك عنددإ لددنعل لن ددإ ولدده بيالددي،ع  ذلددل  اتددع بجندد  لددس اخ  فددد  ا
ف  بمد رلر إ ب   عل  ف  ل ،اه النحدث اد، وعدل اللرز اللاجع ف  المليلف ح   ر  

ق ر  الدددلرز الدددلاجع فددد  الملددديلف فخقذعدددد  ليددد  اللددددرئ الأدددل ر  ح ددد  ش خ صدددف اللددد، 
 ف  اخ  اوى،اق  اآلراً ف  بجضيد  فخ يع لين د الحلديت.

  ددس ا ددد فلدد  ررئ  ره رجمددع  دد د  اددنا الم،تدد،أ  روعددل الخ صددف أذدد  ل خددل   
 ل  ذ ددف  يمدددف جددد ا   اددد : ره اوحدددلذ اللددنجف  اللدددلاًا  اللدددنع حقذل دددده    د لفدددده

 .فمدم ال  د ل  ر   ش صحف رل ا  لل،ق  س خيع لن يمد  ىدق إ يمد بمج    اح 
لنله فا   المنإ انا النحث بج ،اه:  خ صف اللد،ق فد   ج د  اوحدلذ اللدنجف  

  الللاًا  اللنع  اللئو لي   س خيع لن يمد .
  جدً  خاف النحث لي  ال ح، ال دل :

 ،ت،أ   خاف النحث.في ل  فنيد إل  رامذف الم املقدمةر د 
فيددد، بج ددد،اه:  دددر ق اللدددلمه ليددد  الدددنجف رحدددلذ   شددد م  ليددد   املبحىىىأل األول ر دددد 

  ايعنس:
اوحدئ ث ال،ارئ  ف   ر ق الللمه لي  النجف رحلذ   د يلد      دس  :املطلب األول

 وله.
 اللرز المخ در ف   ج   اوحلذ اللنجف. :املطلب الثانى

 :ف ح ثإ أذ  لس املبحأل ال انى ر د 
ف دحقذلددف اللددلاًا  الللم ندد -1 :ل نددإ فنيددد – عددن   خ صددل  لددس اللددلاًا   اللددلاً 

 د،أ  دع لذدده حيدر اللدلاً  ر د،اأ اللدلاًا   ر ةيدف لأد   -3تدبع ىعد،ق اللدلاًا   -2
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 -5 ف،ايدد  اخدد  ذ اللددلاًا . -4 بيدد   دد،أ  ددس اددنن او دد،اأ  مراً الجيمدددً فدد  ولدده.
 ال جل   بييمف الللاًا  اللنع.

: الدلئو ليد   دس فد،ار ره اوحدلذ اللدنجف اد  اللدلاًا  اللدنع  ىد  املبحأل ال الألد ر 
 فأيمإ ف  انا المنحث لس:   شي انا الخيع  اللعب النز رئز إلذ . 

ثددر ىمددإ بدددللئو ليدد  اددنن الشددعيف   ذددده ن عيددد   ا  يددد بدلدد لن  اللدددطع  العلاددده  
 ج لفدد  ب يد،ئ ليمدي دد   شدديخ د  ي ر د  فد  ولده بديئع النحدث  الحد،ار     –اللدطع 

اوفدتدد  الددن س عددده ليددر اللددعت  ال يدد  المشددي،ر فدد  لذددده فيدده الحقذلددف  ئفددع فيدده 
 لأ  دد  ررئ  ره رجمددع خ صددف اددنا الم،تدد،أ فدد  بحددث  لدد ل  يل صددل  –الشددعيف 

ليددد  لدددلى الدددلرز الدددلاجع فددد  الملددديلف فلدددع  ددد لومد ولددده بدلددد لن   الح دددف   لجددد و 
ىددد   –عمدددد ىيدددإ  –ك دددب فددد  ادددنا الم،تددد،أ  دددع ليمددد  بي ددد  اللدددعب الدددنز ججي ددد  ر

ددد –الدددنل   إلذددد  رالددددفنف د  ليمد  دددد اوجددد ً )جدددراار   خندددل ال دددراً(  َ ْ  ر ددد  ىددد  ُ ج 
اف دادددد    حلفدددف ىددد يمد   حددد  ةد  حددد،ق ادددنا الم،تددد،أ فدالددد    رلددد اً اإلالددد م ادددنن 

م  دس خد ق إثددر  اش حلافد   اال ةمل اد بج  إلدئ  صذدغ يد ف  الاجس لي  اإلال 
 الشي،ك ح،ق رى س  ل الد  المليمنس  ا، الللمه الأل ر.

 فنعل  فنيد رار ال  دي    صدئر النحث. :اخلامتة
  رالددددديق ره ي جددددد  لميددددد  ادددددنا خدلصدددددد  ل،جيددددد  الأدددددل ر   ره ييددددد،ه  حد لدددددف و 

  ،اتدددجف روعو ليدددد لدددس ع ددددع   فجددددل  جد ندددد   دددس ال ،ا دددب ال ددد  يميدددس ره فةددددر 
 . س رل اً اإلال م     د ف،أذل  إش بدهلل ليذ  ف،عيإ   لذ  ر نب ح،ل  

 أمين حسن راب عبد الغنى كتبه دكتور/
 مدرس التفسري وعلوم القرآن

 بكلية أصول الدين باملنوفية 
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 املبحأل األول

 نزول القرآن على سبعة أحرف

 -املطلب األول:

   د يل       يد:اوحدئ ث ال،ارئ  ف   ر ق الللمه لي  النجف رحلذ  -
للدد  ئلددإ اللدد ف ال ع، ددف بمددد ش  دد أ   دددش  ليشدده ليدد   ددر ق اللددلمه ليدد  الددنجف  

( حد  ث  در ق اللدلمه ليد  رحلذ  ف ل  جمع ععنل  س الصحدبف لس رالد،ق   )
الددنجف رحددلذ  حنددث ُر ز اددنا الحدد  ث لددس  احدد   لشددل س صددحدلذد  اددر: لمددل لددس 

بيدل   رلد،    الس عندس   رل، ال دل    رلد، الخادع   لةمدً لس لعده   الس  لج،ئ
جيددر   رلدد، الددجن  الخدد رز   رلدد، طيحددف او صدددرز   رلدد  لددس عجددب   ن دد  لددس ررىددر  
 الددمل  لددس ج ددد ع   الدديمده لدددس صددلئ   لعددد  الددلحمس لدددس لدد،ذ   لمدددل  لددس رلددد  
الديمف   لمدل  لددس الجددع    جددو لددس جعد    اشددم لددس حيدذر   ر د    حنيعددف   رم 

 (.ر ،ع او صدرز  عيير ر  ن لس ال ع  ) ر ،ع ا لر  رل 
ىددددق  ، دددد   اددد، ليددد   --لددد  ر ز الحددددفي رلددد، يجيددد  فددد   لددد  ن ره لةمدددده  

( ىدددق: )إه اللددلمه ر ددرق ليدد  الددنجف رحددلذ روعو ددل   رجدد   الددمع ال عدد  ) الم عددل:
( لمددد ىددم فلددد ،ا ح د  لددر يحصد،ا  فشددي  ا ره رالد،ق   ) ( ىدددق: كييدد  دددذا عددذا

ي  دده:   ر ددددد ر ددددددذا  فلدددددق لةمددددددذا عددددديد  دددددلذ عيدددددف رحددددد  النجدددددلمه ليددددددددددرق الل ر دددد
س ددددددر لددددددد لعندددد  اللدالدددددددم رلدإ اإل ددددددددددد  ججيد،أ ادددد  ال دددددددددددنن ال مددددددديه ادددددد ع (1) جيددددر 

                                                
. الح  ث وعلن الينةم  ف    مدع الر ايد  21ع 1ال شل ف  الللاًا  الجشل شلس ال ررز جد (1)

 7  يد   11578   نع الع،اي   ىدق: ر ان رل، يجي  ف  الأعنل  أذ  را  لر يلر   مدع الر ايد  
 ط ئار العأل. 64ع
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 يل،ق ل ،افل انا الح  ث. (1)ال م
لانلدد   الحت: ر     ه ف،افل ف  طنلف الصحدبف عمد رر دإ  لأ د  لدر   د،افل فد  ا 

 .(2)عمد ش يخع  ره يي،ه ف  جمذع الانلد  –ال دلذف لير    لط ال ،افل 
 -إلذه اآله بجم ر ايد  انا الح  ث:

 –رتدد    ل يمددد  –ر ز النخدددرز   لددير فدد  صددحذحنيمد لددس الددس عندددس  -1
)رىلر   جعل   لي  حلذ راجج د  فيدر رنق رالد ر  ن  -(:ىدق: ىدق رال،ق   )

                                                
ادد، اللدالددر لددس الدد م اليددل ز اونئز الخرالدد  بدددل،شً  الخلاالددد   الن دد ائز  رلدد، لعندد :  ددس  (1)

 ؤئبددد  فدد،ف  بميددف  كندددر الجيمدددً بدلحدد  ث  اوئع  العلدد    ددس رادد  اددلا   لدد   فجيددر ليددد   عددده
ادددد.  دددس ع نددد :  ال ل دددب الم صددد      الايددد،ر     اوج ددددس  دددس عددد م الجدددلع   224الددد ف 

( ط 2/5ا هددل فدد  فلجم دد : فددنعل  الحعددد  ليددناع  ) – او ةدددق   فضدددي  اللددلمه   غنددل ولدده 
( 315 /7ئار إحذدددً ال ددلا  الجل دد . لنددل   ئ.  ط ر لدد     فيددن ب ال يددن ب شلددس ح ددل )

 ( ط ئار الجير ليم  نس. لنل   لع ده.176 /5 اول م ليررعي  ) –دئر لنل   ط ئار ص
الخعل الم ،افل ا،  د ر ان ل ئ عةنل فحن  الجدئ  ف،اطؤار لي  الأدنع    ج د  ال جل د : رز  (2)

ادد، الحدد  ث ر  الخعددل الددنز  ل  دد  فدد  عدد  طنلددف  ددس طنلددد  الدد  ن ر ان عةنددل ه يحيددر الجلدد  
ييدد،ه ر لئده الددل ا  ىد  افعلدد،ا ليد  اخد  ذ اددنا الخعدل.  ىدد  ا د لط الجيمدددً لددئ  بدالد حدلف ره 

 ل حلت ال ،افل ف  الخعل  ،طد رر جف  ا :
 ره  ل    ل ئ عةنل   ى  اخ ي  ف  رى  الأةل  لي  رى،اق المخ در ر   لشل  ر خدع. -1
 ره ف،ج  انن الأةل  ف  جمذع طنلد  الل  . -2

 .ره فحن  الجدئ  ف،اطئير لي  الأنع -3

4- .  ره يي،ه  ل    خعلار الح  و

( ط 20-19راجددع ادددنن الملدديلف فددد : فذلددنل  صدددايع الحدد  ث ليددد ع ،ر/  حمدد،ئ الاحدددده ع )
 م.1987 -اد1407الل دى الانجف الةد  ف  – ي نف المجدرذ 

فحلندت لعد  ال،اددع لعدد   177ع 2 ريضدد : فد ر ب الدلا ز فد   دل  فلل دب ال د،ا ز ليلدن،ط  جدد
 اد.1385د ذف الانجف الة –الياذ  
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: )ىددددق -رحمددد     – نائ  لددير  .(1)  يددد  إلدد  الدددنجف رحدددلذ(  ر دد    ح ددد  ا
فد  الس  يدع  لي    ره فيه اللنجف فد  او دل الدنز ييد،ه  احد ا   ش يخ يد  

 .(2)ح ق  ش حلام(
 -- ر ز النخدددرز   لددير ريضددد : ) اليعددي لينخدددرز( ره لمددل لددس الخادددع  -2

( د  اللالدددد،ق )ىدددددق: )الددددمجإ اشدددددم لددددس حيددددذر يلددددلر الدددد،ر  العلىددددده فدددد  حذدددد
فدالدد مجإ لللاًفددد  فددداوا اددد، يلل ادددد ليدد  حدددل ذ عةندددل   لدددر يللي نيدددد رالددد،ق   

( فأدددد )  رالددددد رن فدددد  الصدددد    فد  هلفدددد  ح دددد  الددددير  ثددددر لعع دددد  للئايدددد   ر  
( ىيددإ لدد : للئايدد   فليددإ  ددس رىددلرك اددنن اللدد،ر ي ىدددق: رىلر نيددد رالدد،ق   )

نن اللدددد،ر  ال دددد  الددددمج ه فلل اددددد  ( رىلر دددد  اددددكددددنلإ  أددددو  إه رالدددد،ق   )
( فليددإ: يدرالدد،ق    إ دد  الددمجإ اددنا يلددلر فد ايلددإ رىدد،ئن إلدد  رالدد،ق   )

ال،ر  العلىده لي  حل ذ لر فللي نيدد   ر دإ رىلرف د  الد،ر  العلىدده. فلددق رالد،ق 
(   ررالي  يدلمل  اىلر يداشدم  فللر انن اللدلاً  ال د  الدمج   يلل ادد. ىددق :)

(: )إه ادددنا اللدددلمه ر دددرق (: ايدددنا ر رلدددإ ثدددر ىددددق رالددد،ق   ))رالددد،ق   
 .(3)لي  النجف رحلذ فيىلر ا  د فذلل    (

ك ددإ فدد  الملدد   فدد خ  [ىدددق:  -- ر ز  لددير بلدد  ن لددس رلدد  لددس عجددب  -3
رجدد  يصددي   فلددلر ىددلاً  ر ألفيددد ليذدد   ثددر ئخدد  مخددل  فلددلر ىددلاً  الدد،ز ىددلاً  

( فليدإ: إه ادنا د جمذجدد  ليد  رالد،ق   )صدحن   فيمد ىضن د الصد   ئخي د

                                                
( ط ئار 227 /6ر ان النخدددرز: فددد  ع دددع ال علدددنل: بددددع  ددر ق اللدددلمه ليدد  الدددنجف رحدددلذ ) (1)

 اللدال . -الشجب
بدددع لذددده ره اللددلمه ليدد  الددنجف رحددلذ   ذددده  –صددحذع  لددير: فدد  ع دددع صدد   الملدددفل س  (2)

 ( ط عذل  الندل  الحيع .561 /1 ج دن )
 (.227 /6بدع ر رق الللمه لي  النجف رحلذ ) –نل ر ان النخدرز: ف  ع دع ال عل (3)
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ىلر ىلاً  ر ألفيد ليذ    ئخ  مخل فللر ال،ز ىدلاً  صددحن   في لامدد رالد،ق   
((  ددس ال عددد ا  فحلَّ (  ددي يمد  فلدددلع فدد   علددد   ددس ال أدددن ب  ش إو ( فلددًل

(  د ى  غشدن   تدلع فد  صد رز  ك إ ف  ال دايذف  فيمد ررز رال،ق   )
دد   عي مددد ر هددل إلدد    ضددإ للىددد  عف ره  إلدد و  فلىددد  فلدددق لدد : يدددرل   ُررال 

ه لي  ر     فدلئو إلد و الةد ذدف: اىدلرن  اىلر الللمه لي  حلذ  فلئئ  إلذ : ره ا،و
ه ليدد  ر  دد   فدددلئو إلدد و الةدلةددف: اىددلرن ليددد   ليدد  حددلفنس  فددلئئ  إلذددد : ره ادد،و

الييددر اغعددل و  دد   الددنجف رحددلذ  لدده بيدد  رئ  رئئفيددد  لدديلف فلدديل نيد فليددإ: 
الخيددت عييددر ح دد  إلدددلا ذر  الييددر اغعددل و  دد    رخددل  الةدلةددف لندد،م  لغددب إلدد و 

()[(1). 
 ى،ق رل  )فللع ف   عل   س ال أن ب( إل    ج دن: ره الشذاده رلل  إلذد   دس  

 الد س ال أن ب  د  ،ش ليذ  حدلد     دس رحمدف   فجددل  بعنددئن ر د  ش  ؤاخدنار 
الجددددلل    لأدددس  ؤاخدددنار بمدددد علدددعإ ىيددد، ير  حدددنس يعددد ع اإل لدددده  ليددد،اج  ال عددد،س

  ليشعيف ص رن    ،ج  إلنيد علن   اخ ذدرن  ثر يجل  لينيد ىين .
( حدنس الدديل،ن: لأدس  دد حدد   ولد  لددس عجدب ادد،  دس ىعندد   دد ىدددق أذد  ال عدد  ) 

ا:  جددر  )إ دد   د  فد  ر علد د  دد   جددهر رحد  د ره  د أير بد   ىددق: ر ىد   جد فم،ني ىددل، 
 .(2)ىدق: وله صل ع اإليمده(

( عدده ل د  رتدد  لدس ز  لير بل  ن لس رل  لس عجب ريضد : ره ال ع  ) ر   -4
فلدددق: )إه   يددي لك ره فلددلر ر  دده اللددلمه  --ىدددق: فيفدددن جعل دد   (3)غعدددر

                                                
بدددع: لذدده ره اللدلمه ليدد  الدنجف رحدلذ   ذددده  –صدحذع  لدير: فد  ع دددع صد   الملددفل س  (1)

 (.560 /1 ج دن )
 .67ع 1بدع لذده ال،ال،الف ف  اإليمده جد –صحذع  لير: ع دع اإليمده  (2)
 ل   غعدر و ير  رل،ا ل  ن.  ل  لع المدً عدل   ل   عده بدلم   ف   لب إل  (3)
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لي  حلذ  فلدق: راليق    جدفدف     علف     ه ر    ش فانت ولده  ثدر رفددن 
دق: إه   يددي لك ره فلددلر ر  دده اللددلمه ليدد  حددلفنس  فلدددق: رالدديق   الةد ذددف فلدد

 جدفدف     علف     ه ر    ش فانت وله  ثر جددًن الةدلةدف فلددق: إه   يدي لك 
ره فلدلر ر  ده اللدلمه ليدد  ث ثدف رحدلذ  فلدددق: رالديق    جدفدفد     علفدد     ه 

  يدي لك ره فلددلر ر  ده اللددلمه ر  د  ش فاندت ولدده  ثدر جدددًن اللابجدف فلدددق: إه 
 .(1)(لي  النجف رحلذ فييمد حلذ ىًل ا ليذ  فل  رصدل،ا

( جعل د  ل د   ر ز ال ل نز لس رل  لس عجب ريضد  ىددق: )للد  رالد،ق   ) -5
رح دددر المددل   ىدددق: فلدددق رالدد،ق   ل عل دد : إ دد  بجةددإ إلدد  ر ددف ر نددنس  فددنير 

 م  ىدق: فمدلار فيذلدًل ا اللدلمه ليد  الدنجف الشذ  العد     الج ،ن الأعنل   ال 
 رحلذ(.

 .(2)ىدق ال ل نز: حلس صحذع 
 ف  لعي )فمس ىلر بحلذ   يد في، عمد ىلر(. 

فددد  لعدددي ح يعدددف: )فليدددإ يدجعل ددد : إ ددد  ررالددديإ إلددد  ر دددف ر ذدددف فدددنير اللجددد   المدددلر  
 ددرق ليدد   ال دد م  ال در ددف  الشددذ  العددد   الددنز لددر يلددلر ع دددع ىددع  ىدددق: إه اللددلمه ر

 .(3)النجف رحلذ(

                                                
بددع لذدده ره اللدلمه ليد  الدنجف رحدلذ   ذدده  –صحذع  لير ك: صد   الملددفل س  ىصدلاد  (1)

 (.562 /1 ج دن )
 /4بدددع  ددد جدددً ره اللددلمه ر ددرق ليدد  الددنجف رحددلذ ) –الدد س ال ل ددنز: فدد  رلدد،اع اللددلاًا   (2)

 ( ئار المي نف اللعيذف.263
الحيع  ف   ل   رحم  المن   ل جينت  جنب اور ؤ ط ىددق: إالد دئن ( ط 405 /5 ل   رحم  ) (3)

 صحذع لي   لط الشذخنس.
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رخل  رحم  بلد  ن لدس لمدل  لدس الجددع ره رجد   ىدلر ميدف  دس اللدلمه فلددق لد   -6
( فلدددق: )إه اددنا اللددلمه ر ددرق لمدل : إ مددد ادد  عددنا  عددنا  فددنعل ولده ال عدد  )

 .(1)لي  النجف رحلذ  فيزو وله ىلرفر رصع ر ف  فمدر ا(
ىدددق: رىلر دد  رالدد،ق  -- لددج،ئ  ر ز الحددكر  الددس حنوددده بلدد  امد لددس الدس  -7

(   ،الدد،ر   ددس مق حددر  فلحددإ إلدد  الملدد    فليددإ للجدد : إىلراددد  فدداوا ادد )
( فد ايل دد إلد  رالد،ق   يلل اد حل فد   د رىل ادد  فلددق: رىلر نيدد رالد،ق   )

(  ثدر رالدلو إلد )( فيخعل دن ف  نل  جي   ىدق: )إ مد رايه  س ىعيأر اشخد  ذ
( يددي لعر ره يلددلر عدد  رجدد   دد أر عمددد : إه رالدد،ق   )دق ليدد   ليدد   ددنئد  فلدد

 .(2)لير  ىدق: فد ايل د  ع  رج  يللر حل فد  ش يلل اد صدحن (
(  رخل  النخدرز لس الس  لج،ئ ريضد  ر   المع رجد   يلدلر ميدف الدمع ال عد  ) -8

       ( فلددددددددق: يلدددددددلر خ فيدددددددد  ىددددددددق: فيخدددددددن  لنددددددد ن فد ايلدددددددإ بددددددد  إلددددددد  ال عددددددد  )
ركعدل ليمد  ره ال عد   –رحد  ر ا  الحد  ث –)ك كمد  حلس  فدىلر(. ىدق  عنف 

()(3)( ىدق: )فاه  س عده ىعيأر اخ يع،ا فيايأ،ا. 
 ما يستنتج من هذه الروايات السابقة:

اددنن طديعدددف  دددس رحدئ دددث  دددر ق اللدددلمه ليددد  الدددنجف رحدددلذ   رئ  فددد  الصدددحد   
 د ق ليد  ره حد  ث  در ق اللدلمه   غنلاد بالط   ج ئ  لس جمع  س الصدحدبف  مدد

                                                
 ط  ؤاللف ىلطنف . 127 /5(  ل   رحم  204 /4 ل   رحم  ) (1)
( ع 2ر ددرق اللددلمه ليدد  الددنجف رحددلذ )جددد –ر ان الحدددكر فدد  الملدد  رك: فدد  ع دددع ال علددنل  (2)

 2885كر فدد  الملدد  رك ع دددع ال علددنل حدد  ث لنددل  . رخلجدد  الحددد –( ط ئار العأددل 223)
ط ئار الأ دب الجيمذدف او لد   243 /2 ف  فجينت الناع  ف  ال يخدذ   صدحذع   الملد  رك 

 م.1990 -1411
 (.244 /6بدع اىًل ا الللمه  د اي يعإ ىي، ير ) –رخلج  النخدرز: ف  ع دع ال علنل  (3)
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ليدد  الددنجف رحددلذ عددده   دد،افلا  لددنس طنلددف الصددحدبف    لدد      ددس اددنن الل ايددد  ر  
 انن الالط  د ييف :

: ره الحيمدف فدد   در ق اللددلمه ليد  الددنجف رحدلذ ادد  ال ذلدنل ليدد  ادنن او ددف  أوالك
ر للدددد  يخص،صددددد  او ددددف الجل ذددددف ال دددد   دددد،فيإ بدددد   حنددددث عد ددددإ ل دددددفير  دددد     ر

 و ف الللمه فحلب. خ يعف   انن الخصذصف ا  
ر   ى  ئخيإ قندي  لل ذدف عةندل  فد  اإلالد م   عد  ىعنيدف عد دإ ليدد  :وتوضيح ذلك

 لي  يد الخدصف  في، عي  ال دس بللاً  الللمه لي  حلذ  اح  لشت وله لينير.
ئ : ( فد  عد   دل   دس  دلا  اشالد را لجي د  يمع انن اإل در   دس ىد،ق اللالد،ق ) 

ه ليد  ر  د     ى،لد :  رالديق    جدفدفد     علفد     ه ر  د  ش   فلئئ  إلذ  ره اد،و
 فانت وله .

( ل عل دد  ل دد  د لقذدد :  يدجعل دد  إ دد  ررالدديإ إلدد  ر ددف ر ذددف  دد ير   ددس ى،لدد  ) 
 اللج   الملر    ال  م   ال در ف   الشذ  العد   النز لر يللر ع دع ىع .

فيي خقذددد   د الدددعب  ر ئ اللدددلمه ليددد  الدددنجف رحدددلذ  ر ددد): (1)يلددد،ق الدددس ال دددررز  
د   دلفد  ليدد   ف،الدجف  رحمدف ددددددددس لينيدددددد   ال ي، ددددل ليددددالذلف    رائ  ددددنن او دددلي  ا

  جدبدددف للصددد  ل نيدددد رفضددد  الخيدددت  حعندددب الحدددت  حندددث رفددددن جعل ددد  فلددددق:  إه   
رالديق    جدفدفد     علفد     ه (: يي لك ره فللر ر  ه الللمه ليد  حدلذ  فلددق )

 ر    ش فانت وله(.
                                                

مدلز ال  شدل    دذ  اوىدلاً فد  ن د د     دس ا،:  حم  لس  حم  رل، الخنل  دم  الد  س الج (1)
ادد(  رل  دد  بددلللاًا  فيفل يددد ح د  لددلأ فنيدد  فدددط غدلدب رادد  751حعدد  الحدد  ث   لد  الدد ف )

ادد( لد   صد عد  عةندل    يدد: ال شدل فد  اللدلاًا  الجشدل   ال لل دب  833لصلن  فد،ف  الد ف )
( ط 275 -247 /7ليررعيد  )  الاننف  عييد ف  الللاًا  الجشل  ا هل فد  فلجم د : اولد م

 لنل  . -ئار الجير ليم  نس 
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ثددر ىدددق:   عددده الجددلع الددن س  ددرق اللددلمه لي دد ير. ل دددفير  خ يعددف  رللدد  ير  دد     
  جلددل ليدد  رحدد ار اش  لدددق  ددس ل ددف إلدد  غنلاددد  ر   ددس حددلذ إلدد  مخددل  لدد  ىدد  

نددل   المددلر  ييد،ه بجضددير ش يلد ر ليدد  ولده  لدد، بدددل جير  الجد   شالددذمد الشدذ  الأع
( فيدددد، عيعدددد،ا الجدددد  ق لددددس ل دددد ير الج دددد،ن    ددددس لددددر يلددددلر ع دبددددد  عمددددد ر دددددر إلذدددد  )

 .(1) اش  لدق لس رلل  ير لأده  س ال أيذ  بمد ش يل ادأ 
( لي ذلددنل ليدد  ر  دد  عد ددإ الدد د غنددل الحددلذ : ره  ددلا  االدد رائ  اللالدد،ق )ثانيىىاك

اد،ط اوحدئ دث   عي، يدد  جدد  النز  رق ب  جعل د  ر ق  دل   ف يده الدنجف عد يدف بم 
فيعي )النجف( ف  اوحدئ ث  لائ بد  حقذلدف الجد ئ  لد لن   دد جددً فد  بجدم الادلط: 

فليإ  فجيمإ ر   ىد  ا  يدإ الجد   رز لد    جعل  ( ىدق: ف هل  إل  ره ال ع  )
 اللنجف رحلذ.

  ليدد  ولدده فا  ددد  ؤعدد : ره المددلائ بدللددنجف حقذلددف الجدد ئ المجددل ذ فدد  اآلحدددئ نس 
( فدد  عد  ر ايدف: ره اللدلمه ر درق ليد  الددنجف اللد ف  الةمد ذدف  فلد  لدنس رالد،ق   )

( ليد  رحلذ  ئلإ اوحدئ ث ال د  رثع دإ الملاججدف لدنس جعل د    دنس رالد،ق   )
رتد     -فد  حد  ث الدس عنددس ( ره الملائ حقذلف الج ئ  فلد  ىددق رالد،ق   )

ج دد  فيددر رنق رالدد ر  ن   ر دد     ح دد  ليدد  :  رىلر دد  جعل دد  ليدد  حددلذ فلاج-ل يمددد
 النجف رحلذ .

  وا عد دددإ الل ايدددد  اوخدددلز ال ددد  رثع دددإ الملاججدددف لدددر فةعدددإ ره الملاججدددف لدددنس  
(   ددنس جعل دد  لددر فعيدد  الدد د  بصددل ع العندددر   فا يددد رثع ددإ فدد  ال يديددف رالدد،ق   )

  ص،ق الج ئ إل  النجف ل لن  الل ايف ال   وعل داد الدبلد .

                                                
انا  لد   لدس  دذخ د ال يند  فضدنيف اوالد دو الد ع ،ر: اللصدع  نلدع  ا هدل:  ندحدث فد  ليد،م  (1)

 م.1987 -اد 1407( ط: ئار اللير الةد ذف 161الللمه لعضني  . ع )



 والرّد على من خلط بينهما خالصة القول فى معنى األحرف السبعة والقراءات السبع

 - 15 - 

ا   عدددنس خادددي  دددس ىددددق: إه المدددلائ بدللدددنجف لدددذ  حقذلدددف الجددد ئ  لددد  اللدددجف   يدددن 
 ال ذلددددنل  لدددد لن  ره الجددددلع يايلدددد،ه لعددددي اللددددنع  اللددددنجنس  اللددددنجمديف  ش  ل دددد  ه 

رَيَمَ لا حقذلف الج ئ  ل   ل   ه الأةل   المندل ف  س غنل حصل  عمد ىددق فجددل : 

 ُسنُبَلٍة مَِّئىُة َحبَّىةٍ  َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف  رُيلِّ
إان    عمدد ىددق فجددل  ريضدد : (1)

... َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعنَي َمرَّةك َفَلن َيْغِفىَر اللهىُه َلُهىمْ   
    جيدت الدس ال دررز ليد  ادنا (2)

 .(3)اللرز بل،ل :   انا جن   ل،ش ره الح  ث ييبدن 
احف بمدد ش  د أ   ددش  لي ي  د  : ره انن الل ايد  فعن  صل خالصة القول فى ذلك 

 لنس الل ف  الةمد ذف. ثحدئ ره الملائ بدللنجف حقذلف الج ئ المجل ذ ف  او
: فعن  الل ايد : ره  س ىلر حلفد   س انن الحل ذ فل  رصددع   ش ي د،ن وحد  ثال اك

 ره يم ج .
(  ى  ئق لي  ره اللدرئ بحلذ  س انن الحل ذ  صنب غنل  خاد  ى،لد  ) 
( لأدد   احدد   ددس المخ يعددنس فدد  اللددلاً : مددد حددلذ ىددًل ا فلدد  رصدددل،ا .  ى،لدد  ) فيي  

(  رصدددعإ .  ئق ليددد  ر ددد  ش ي ددد،ن وحددد  ره يم جددد   دددس اللدددلاً : لددد م  ،افل ددد  )
 .(4)لجمل   رلو    لمل  لس الجدع  لي   جدرتف  خدلعنير

لز:  فدد  فمدددر ا (:  فدد  فمدددر ا .  فدد  ر ايددف رخدد لجدد و  مددد  ؤ دد  ولدده ريضددد  ى،لدد  )
 .(5)أذ   فاه الملاً أذ  ععل 

                                                
 .261ال،ر  النلل  ميف:  (1)
 .80ال،ر  ال ، ف ميف:  (2)
 (.162 -161هل: المص ر اللدلت ل صلذ )ا  (3)
  ع   ره انن المجدرتف عد إ: ىع  ره يجير  ر ق الللمه لي  النجف رحلذ. (4)
 (.163 -162راجع:  ندحث ف  لي،م الللمه لشذخ د ر.ئ/ اللص  نلع ) (5)



 بد الغنىد/ أمين حسن راب ع

 - 16 - 

: ره الللاًا  عييد لي  اخ  فيد ع م   فجددل  ش  د خ  لنشدل فنيدد لد  عييدد رابعاك
لدس  --( لدس جعل د   دنلف  س ل د ن فجددل    ديخ،و بددل يل  لدس رالد،ق   )

 ىد،ق المخددل    فجدل     ق لي  وله ى،ل  ف  اوحدئ ث اللدبلف )ايدنا ر رلدإ(  
( .... إلد (  ىد،ق لمددل  لدر يللي نيددد  دس الصدحدبف لصدددحن : )رىلر نيدد رالدد،ق   )

 ( .رال،ق   )
 ليدد  اددنا فددد  ي دد،ن وحدد  ره ي نودددل حلفددد   ددس ادددنن اوحددلذ بملائفدد   ر  غندددل  

 لائفدد  و دد  لدد، جدددن ولدده لنايددإ ىلم ذددف اللددلمه   لددناب إل دددنن   لمددد فحلددت ى،لدد : 
ْحنُ َنزَّْلَنا الذِّرْيرَ َوإانَّا َلُه َلَحاِفُظوَنإانَّا َن

 عذ  ي ،ن ال  ننل و  النحد   يل،ق:  (1)
دِّْلُه َوإاَذا ُتْتَلى َعَلْيهامْ آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُاوَن ِلَقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيرا َهىَذا َأْو َب

َبدَِّلهُ ِمن ِتْلَقاء َنْفِس  إاْن َأتَِّبُع إاالَّ َما ُيوَحى إاَل َّ إانِّ  َأَخاُف إاْن َعَصْيُت ُقلْ َما َيُكونُ ِل  َأنْ ُأ

ٍٍ َعِظىيمٍ   َربِّ  َعَذاَب َيىْو
  ج د  اآليدف إجمددش : ره   فجددل   عدنس فج دإ الميدنلنس .(2)

ت رللتددد،ا (  ر يدددر إوا ف يددد  ليدددذر ميدددد    الللم ذدددف المعن دددف ليحدددللالددد،ل   حمددد  )
جددلاً   دد ير  هيمددد :  ايددإ بلددلمه غنددل اددنا رلدد،  ل يددد   طيعدد،ا  جدد،ن ال ج ددإ فلدددل،ا:

ل لدد   فقددنحير    ددد جددلرار ليدد      ر دد ار هيمددد    رئا  آليدفدد   فدداوا عددده اللالدد،ق 
الجهددذر يددي لن   ره يلدد،ق ليددر:  ىدد   ددد ييدد،ه لدد   رز  ددد   ن دد    ش  ينددت لدد   ره 

 علد   فدا   رالد،ق  حدم  لدذ  لد   دس او دل  د ً   إه رفندع إش رل ل   دس فيلددً 
 دد  د،ح  إلد   رز: لدذ  لد  غندل ولده  فدا   لعد   دي ،ر   إ د  رخددذ إه لصددنإ 

(  رئبدد   دددع ر ا ددل ر ددد    حذددد   ر دد  لدددناع  دد،م لهدددذر  فيددنا ىددد،ق خنددل الخيدددت )
 الج دددئ  فأذد  ليدؤشً اللددعيدً الضددلنس الدن س جمجدد،ا لدنس ال يد   الضدد ق   الهيدر 

  ال ج إ  ال ج نر للال،ق رع الجدلمنس  رف  يخدف،ه لناع  ،م لهذري

                                                
 .9ال،ر  الح ل ميف:  (1)
 .15ال،ر   ،   ميف:  (2)
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فاه نلم،ا ره ىص ار ره   عنس لير الحت بدآليد  ال   طيع،ا فيدر عنبدف فد  ولده  
فدداه   ىدد  لددنس  ددس اآليددد   ددد  ددؤ س ليدد   ةيدد  النشددل   ادد، الددنز يصددلفيد عذدد  

 .(1)يشدً فنجد  لحيم   الل د ذف  رحم   بعندئن 
: ر دد  ش ي دد،ن   ددع رحدد   ددس اللددلاً  بدديز حددلذ  ددس فيدده اوحددلذ اللددنجف خامسىىاك

(:  فد  فمدددر ا أذد  فداه المدلاً ععددل   غندل ولده  ددس ال دنلدف   د ق ليد  ولدده ى،لد  )
 الش،اا  عمد لن د الدبلد  .

الندل  ف  الد فدأ لدس اللدلمه الأدل ر  -رت،اه   لينير -م  الصحدبف : فحسادساك
هددف ليذدد     ذلهددنس لأدد   ددس يحدد   أذدد  حدد ثد   لدد، عددده  ددس طل ددت اوئاً  المحدف

  اوحدئ ث ال    لو   اتحف ال شلف لي  وله. اخ  ذ اليي د   
: ر دد  ش ي دد،ن ره   جدد  اخدد  ذ اللددلاًا   جلعددف جدد اق   ددراأ   ددلدط   ش سىىابعاك

 دد  ىدد   ةدددر فددلئئ  فشدديذه  فأددن ب   ش الدد   لصددعذف  ف اددع  جمدد،ئ  ليدد  حددنس ر
ا ليم ددد ره اللددلمه ىدد   ددرق ليدد  الددنجف رحددلذ لي ذلددنل  ال خقذدد   فدد    جدد   ددس اددن

 الذلل لللا    س انن اللحمف  لمف.
: ره الملائ  س انن اوحلذ ف  اوحدئ ث اللدبلف  جد،ن فد  اولعدد   حد اد ش ثامناك

اً   حدلددف  لدد لن  ره الل ايددد  المددنع،ر  صدد،ور  ل ددد ره الخدد ذ عددده ئايددل حدد،ق ىددل 
فدداوا ادد، يلل اددد ليدد  [ --اولعددد    لددذ  حدد،ق فعلددنل المجددد    ةدد  ىدد،ق لمددل 

( )ايدددنا ر رلدددإ(  ى،لددد : )رز  ى،لددد  ) ](حدددل ذ عةندددل  لدددر يللي نيدددد رالددد،ق   )

                                                
دج ز عا هل فذلدنل الأدل ر فد  فعلدنل عد م الم (1) ط  ؤاللدف  316 ودده ليشدذ  لعد  الدلحمس اللو

 م.1997اد/ 1418اللالدلف الانجف اللدبجف 
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 ش  دده ره عددد  ولدده فدد  رئاً اولعدددد  فدد   ددل  المجدددد  .  ولدده ىددلرفر فلددد  رصددع ر(.
 .(1)ر.اد

 معنى األحرف السبعةى املختار فى املطلب ال انى: الرأ

ل ايف ي ب ره  جير ره اوحلذ: جمدع حدلذ   الحدلذ يايدت ليد   جددها عةندل    
أذايددت ليدد  الاددلذ  فحددلذ عدد   دد ً طلفدد     ايددت ليدد  رحدد  حددل ذ ال ي دد   

   ايت لي  ال،ج    ش  ل اذع ره  ح ئ المج   الملائ إش  س الذدط الأ م.
 َمن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍفَوِمَن النَّاسا  س وله ى،ل  النحد  :  

رز  ج   احد    (2)
 ا،: ره يجع ن لي  الللاً ش لي  الضدلاً  ر  يجعد ن ليد  غندل طمي ن دف  دس ر دلن  

 رز ش   خ  ف  ال  س   مي د .
 ددس ىعندد  المشدد لك اليعهدد    المشدد لك اليعهدد   ددلائ بدد  رحدد   جد ذدد    :فاااف إ اذًا

 لمج  . الللايس ا  ال   فح ئ انا ا
 المج دد  الدددنز   دالدددب الحددد  ث اددد،: ال،جددد    ليددد  ادددنا: فددددوحلذ  جددد،ن  لجدددع  

إلنيددد اشخدد  ذ فدد  ىددلاً  رلعددد  اللددلمه   ش ل ىددف ليددد بدل علددنل وه الخدد ذ الددنز 
 .(3)ر در  إلذ  الل ايد     ر ح،ق ىلاً  اولعد   ش ل ىف ل  بشل  المجد  

 أ على سبعة أوجه؟ونتساءل: هل كل كلمة من الق آن تق 

 ر ددرق اللددلمه ليدد   -(:يلدد،ق: صدددحب الم دادد  : )إه عيمددف  ليدد   فدد  ى،لدد  ) 
الددنجف رحدددلذ  فشدددنل إلددد  ره الملددديلف ليدد  ادددنا الشدددلط  دددس ال ،الدددجف  ال ذلدددنل  رز 

                                                
( ط ئار إحذددً 138ع) 1 س:   دا  الجلفده فد  ليد،م اللدلمه ليشدذ  الررىدد   بدخ صددر جدد (1)

 حيع . -الأ ب الجل ذف 
 .11ال،ر  الح  ميف:  (2)
  ندحدث فد  ليد،م  -  دد بجد اد ل صدلذ  138ع 1ا هل   دا  الجلفده ف  لي،م الللمه جد (3)

 .164الللمه لشذخ د ر.ئ/ اللصع  نلع ع
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ر درق اللدلمه  ،الددجد  أذد  ليدد  اللددرئ ره يلددلرن ليد  الددنجف ر جد   يلددلر بديز حددلذ ررائ 
ي دددد  ىدددددق: ر ددددرق ليدددد  اددددنا الشددددلط  ليدددد  ادددددنن فنيددددد ليدددد  العدددد ق  ددددس صدددددحن   ع

 .(1)ال ،الجف(
 لددذ  المددلائ ره عدد  عيمددف  ددس اللددلمه فلددلر ليدد  الددنجف ر جدد    لدد، عددده ولدده ادد،  

المدلائ  دد لد    يحنذ لعدي  ليد   إه انا الللمه ر رق النجف رحلذ (: الملائ للدق )
 ف  ددد ن ليمددإ  ددس ره اددنا اللددلمه ر ددرق ليدد  اددنا الشددلط  اددنن ال ،الددجف  بحنددث ش

جد   يمدد عةدل  ولده ال جد ئ  ال  د،أ  دس رئاً اليعدي ال،احد      جد،ن اشخد  ذ الدنجف ر
   يمد فج ئ  الللاًا   طلىيد ف  الأيمف ال،اح  .

ٍا الىىدِّينا فأيمددف:  َماِلىىِ  َيىىْو
ال دد   رئ ر يددد فلددلر باددلط فعيدد  اللددنجف ر  الجشددل    (2)

َوَعَبىىَد الطَّىىاُغوتَ    عيمددف:
ر يددد فلددلر بدددث  نس  لشددل س ىددلاً    عيمددف:  ال دد   رئ (3)

ٍُّأف
 ال   ر ص  بجضير ل دفيد إل  النع  ث ثنس ل ف. (4)

 .(5)ك  ر لئه  ر ندن ر لئه: ش يخل  ال  د ل أذ  لي  عةلف  لس  ج،ن النجف  
 ال أى ال اجح فى معنى هذه األح إ السبعة:

اللددلمه ليدد  ركةددل  ددس  اخ يدد  الجيمدددً فدد   ج دد  اوحددلذ اللددنجف ال دد   ددرق ليددد 
رر جددنس ىدد،ش   ح دد  لدد و بجضددير اددنن الملدديلف  ددس ىلددر الم شدددب  الددنز ش يجيددر في  يدد  

 .إش   

                                                
 المص ر اللدلت. (1)
  س ال،ر  العدفحف. 4ميف  (2)
 ال،ر  المدي  . 60 س ميف  (3)
 ال،ر  اإلاللاً. 23 س ميف  (4)
 (.165 -164 س ع دع:  ندحث ف  لي،م الللمه ل صلذ ) (5)
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اد،  دد وادب إلذد  اإل ددم رلد، العضد  الدلانز   -ل ،ر    ف،أذل   - النز  خ درن  
 (3) اللدتدد  الددس الانددب (2) اإل دددم الددس ال ددررز  (1) ادد، ىل ددب  مددد واددب إلذدد  ى ننددف

 غنددلار  لأددس الددلانز عددده رادد اار الددعن   فدد  ولدده  ر ددميير  حنددث ال مدد  أذدد  ليدد  
شخدد  ذ اللددلاًا    ددد فلجددع إلذدد   ددس ال،جدد،ن  فضدد   لددس  ،افل دد   اشالدد للاً ال دددم

 لألحدئ ث ال،ارئ  ف  انا الملدم.
خشددددذف -  حدددس  لددد،ط لدددده فللدددذم  فدددد  ولددده   مةوددد  لدددد  بمةددددق  ،تددددع فللدددذم   

لددد،ق   ددددهلل ال ،فندددت يلددد،ق الدددلانز فددد  ف  -الدددنز  لددد  د ره   حد ددددن الممددد  ال ا، ددد  
 ك دب  الي،ايع:

 الأ م ش يخل  لس النجف رحلذ ف  اشخ  ذ:
: اخ  ذ اوالمدً  س إفلائ  فة ذف  جمع  فنعنل  في ندث.   ميدس ال مةند  ليدنا األول

ِهْم َراُعوَنَوالَِّذينَ ُهمْ ِلَأَماَناِتهاْم َوَعْهِدال،ج  بل،ل  النحد  : 
فل  ىليإ  و د دفير   (4)

 ىليإ  و د  ير  بدإلفلائ    ل،ق:جمجد     

                                                
الد   ،رز ال حدد،ز الي د،ز الأدفدب عدده ررالدد  فد  الجل ذدف  الي ددف اد، لعد    لدس  لدير لدس ى نندف  (1)

 اوخندر   س  ص عدف : إللاع الللمه    جد   اللدلمه  غل دب اللدلمه    شدي  اللدلمه   الد ف 
( ط المي نف الجصل ف صدن ا لندل   64 /2اد. ا هل ف  فلجم  : بغذف ال،لد  ليلن،ط  )267

 ئ. ه.
 فل  إ فلجم  . (2)
ت   حم  لس الانب لس  حم  لس ججعل لس اللدالر المجدل ذ بدلنددى     لد  بدلنصدل  ا، اللد (3)

 الدديس ب دد ائ  الددمع ليددد الحدد  ث  ال  ددت المددناب او ددجلز  رئ ليدد  المج رلددف  الخدد،ار    ددس 
ا هددل:  ج ددر المددؤلعنس  -اددد403  ل دددن اللددلمه  فدد،ف  لن دد ائ الدد ف  - ؤلعدفدد    دىددب اويمددف 

 ئار إحذدً ال لا  الجل   لنل  . ( ط109 /10لجمل عحدلف )
 .8ال،ر  المؤ  ،ه ميف:  (4)
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 .(1)إه رالر المصح   ،افليد   امد ىلاًفده   ،افلفده
: اخددد  ذ فصدددل   اوفجددددق  دددس  ددددىا   ضددددرأ  ر دددل  ولددده  حددد، ى،لددد  ال ىىىانى
ٍٍ لَُّهْم الدنحد  : َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَنا

دذ  تدميد  فيمدد ىلاًفدده ىليدإ بيلدل الأد (2)
   ،افلفده   رالر المصح   ،افليمد.

َواَل ُيَضىىَّرَّ رَياِتىىٌب َواَل   : اخدد  ذ  جدد،ن اإللددلاع   ولدده  ةدد  ى،لدد  الددنحد  ال الىىأل

َشهايٌد
 بع ع اللاً  تميد  امد ىلاًفده   ،افلفده  اللالر يح مييد عنله. (3)
َوَأَعىدَّ  فجددل  فد  الد،ر  ال ، دف  : اشخ  ذ بدل ل   الر ددئ    ولده  حد، ى،لد الرابع

َلُهمْ َانَّاتٍ َتْجراي َتْحَتَها اأَلْنَهاُر
 ىلئ  ف لز  س فح يد او يدر  لر دئ  عيمف   س   (4)

كمدد جددً  فدد  المصدح  الميدد   لن مدد خيدإ بقذددف المصددح    يددد   امدد ىلاًفددده 
مدددده ع عيدددد فددد    ،افلفددده  ،افل دددده للالدددر المصدددح  الجةمد ذدددف فددد  ال ميدددف  فدداه لة

 .(5)(المصح  المي    فلعيد ف   بقذف المصدح   عي دامد المجد   س ال ع  )
 : اشخ  ذ بدل ل ير  ال يخنل.اخلامس

                                                
ىدددلر الدددس عةندددل  و دددد  ير  ليددد  ال ،حنددد   ح  ددد  ى،لددد :   لددد ار رالددد،ه   ىدددلر النددددى،ه بددددل مع  (1)

إ هَّ ّللاوَ َيددْيُ ُلُكْر َره فُددؤئ  ْا اَوَ دَ ددد   إ َلدد  رَْاي َيددد ح دد ير إجمدددأ ال مذددع ليدد  ى،لدد : 
 الدد،ر   (1)

  فددلئو  ددد اخ يعدد،ا أذدد  إلدد   ددد رجمجدد،ا ليذدد  ر لدد . ا هددل: ح ددف اللددلاًا  شلددس 58 لدددً ميددف ال
 م فحلنت/ الجن  اوف د  .1979( ط  ؤاللف اللالدلف. لنل   483  يف )

 ال،ر  اوللاذ. 138ميف  (2)
 .282ال،ر  النلل  ميف:  (3)
 .100ال،ر  ال ، ف ميف:  (4)
    س   عنله اد  فد   صددح  راد   يدف  النددى،ه:  دس غندل ىلر الس عةنل:   س فح يد  لر دئ (5)

( 47  س   ايدنا اد  فد   صددحعير. ا هدل فد  ولده: ع ددع المصددح  شلدس رلد  ئا ئ ع )
 فحلنت/ مرثل جعلز ط اللحمد ذف بمصل.
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َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن وله  ح، ى،لد  فجددل :  
ىدلئ العجد  او ق بدلع ددً ليعدلد    (1)

يمددددد  جددددد    امددددد ىلاًفددددده  الةددددد   بدلع دددددً ليمعجدددد،ق   ىددددلئ بدددددلجي    اللالددددر يح مي
   ،افلفده.
 : اشخ  ذ بدإلل اق:السادس

ٌِ ِبَنَبىىٍأ َفَتَبيَُّنىىوا  حد، ى،لدد  فجددل :  إان َاىىاءرُيْم َفاِسىى
 ىدد  ىدلئ  ف ةع دد،ا   امددد  (2)

   ف،افلده رالر المصدح  الجةمدد    حندث عدده خدلذدد   دس الد لع (3)  ،افلفده ىلاًفده
ٍا رَيْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها لد :  ال شين  عمد ش يخع     ةيد  ى،  َوانُظْر إاَلى الِعَظا

... َلْحماك
 .(5)ىلئ    شراد       شلاد  بدلراز  اللاً  فا يمد   ،افلفده (4)
: اخدددد  ذ الي ددددد   يج دددد  اليي ددددد : عدددددلع ع  اإل دلددددف  ال لىنددددت  ال عخددددذر  السىىىىابع

 له. اإل مدم   الل م    ح، و اإلهيدر   اإلئغدم 
 اددنا اشخدد  ذ إ مددد ادد، بلددعب فنددد س اليي ددد    ادد،  ،افددت رالددر المصددح   ،افلددف 

َوَهىْل  فد ف       ل   د،اا  عةندل  فد  خدع المصدح  فد ق ليذد   حد، ى،لد  فجددل : 

                                                
 .111ال،ر  ال ، ف ميف  (1)
 .6ال،ر  الح لا  ميف:  (2)
 الندى،ه  ف عن ،ا   س ال عنس.ىلر حمر   الألدي   خي   ف ةع ،ا   س ال ةعإ    (3)
 .259ال،ر  النلل  ميف:   (4)
ىددلر  دددفع  الددس عةنددل  رلدد، لمددل :    شددلاد  بدددللاً  رز  حننيددد   الندددى،ه    شددراد  بدددلراز  رز  (5)

 -ادد1421. ط ئار العلىدده او لد  309 /1 لفجيد.   هل ف عنل ال ذلنل ف  الللاًا  الجشدل 
 م.2000
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َ  َحِديأُل ُموَسىى يَأَت
فا يدد ايدنا لذددً فد  العجد  بجد  ال ددً    ي دبد  رلد    ،الد    (1)

 . (2)....  غنل وله عةنليدً    س غنل  ي   ش إل دم  
اللدنجف ال د   درق لينيدد اللدلمه  اد، فينا ا، اللرز المخ ددر فد  اوحدلذ  :وبعد 

 ،ج،ئ  إل  اآله ف  المصح  النز لنس ر    د  عمد رر إ  س ال مةند  الدنز وعل ددن 
ليد ف  ع   ج  لي  ح      ج   لنله  جد،ئ ر ةيدف لأد  حدلذ   يدد  لدلً  بد  إلد  

 ح  الجةمد ذف.الن،م ف  المصد
  حددس ش  دد ل  ره الملددلً  اآله ادد، عدد  اوحددلذ اللددنجف ال دد   ددرق ليددد اللددلمه   

( ع ع،ا المصدحب ليد   دد الدمج،ن  دس ال عد  ) --فمس المجل ذ ره الصحدبف 
(  لجيددد  فدد  ر ضدددده  دددس مخددل لمدددلن ) --فدد  الجلتدددف اوخنددل   دددس جعل ددد  

ةدد  اددنن اوحددلذ عمددد رر ددإ   لددخإ ج،ا ددب  ددس اوحددلذ اللددنجف   لنددإ ج،ا ددب فم
 ولددده لددد لن  ره الجيمددددً الدددن س ىددددل،ا بمةددد  ىددد،ق الدددلانز فددد  ادددنن اوحدددلذ  ةويددد،ا ليدددد 
بلدددلاًا  ش ف،افدددت رالددددر المصدددح   ددددس اللدددلاًا  الشدددددو   ىددد  فلع داددددد لجددد م ثعدددد،  
ىلم ن يددد  اى صددل د ليدد  الم،جدد،ئ   يددد فدد  المصددح  إلدد  الندد،م  فا دد  ادد، الم دد،افل  

لشدو النز خدل  المصح  اإل دم  ىدق اإل ددم الدس ال دررز:  وادب  أذ  غ ذف لس ا
جمدددددانل الجيمدددددً  ددددس اللددددي   الخيدددد   ريمددددف الملدددديمنس إلدددد  ره اددددنن المصدددددح  

 ش ميف لي   د يح مي  رالدميد  دس اوحدلذ اللدنجف فلدع  جد جدف ليجلتدف الجةمد ذف 
   ضم ف ليد. --( لي  جعل   اوخنل  ال   للتيد ال ع  )

ىددددق: ىيدددإ  ادددنا اللددد،ق اددد، الدددنز يهيدددل صددد،اب  وه اوحدئ دددث الصدددحذحف  إلددد  ره
 .(3)  اآلثدر المشي،ر  المل قذضف ف ق ليذ   فشي  ل . ر.اد

                                                
 . 9ال،ر  ط  ميف:  (1)
 ا هدل ريضدد   162 -148ع 1ا هل ف  وله بدل عصن :   داد  الجلفدده فد  ليد،م اللدلمه جدد (2)

 شلس ال ررز. 27ع 1ال شل ف  الللاًا  الجشل جد
 .31ع 1راجع: ال شل ف  الللاًا  الجشل شلس ال ررز جد (3)
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 املبحأل ال انى

 نبذة خمتصرة عن القراءات والقراء

 - ف ضمس:
 :أوالك: حقيقة القراءات القرآنية 

فيددد الددس ال ددررز  اللددلاًا  جمددع ىددلاً    ادد  فدد  الي ددف  صدد ر الددمدل  للددلر    للو
   الملدلئ:  دس ليدر (1)بي يد:  لير بيذقذف رئاً عيمد  اللدلمه  اخ  فيدد َ ْجدُر  ا ل دىيد  

  ً  ليوددر غنددلن      مي  ددد ره  لدد،ق: إه الملدلئ  ددس ليددر ليددد (2) ر ااددد  شدددفيف ليدد رئا
 لدذ  عد  ىددرئ اد،  دس ليدر ليدد  ىدلر ليدد فلدع  ليد  ولده فأد   لدلئ ىددرئ  اللدرئ 

 لليد . 
فيدددد صددددحب الم داددد  بل،لددد :  اللدددلاًا  جمدددع ىدددلاً   اددد  فددد  الي دددف  صددد ر    للو

الددمدل  للددلر   فدد  اشصددا  :  ددناب  ددناب إلذدد  إ دددم  ددس ريمددف اللددلواً  خدلعددد  بدد  
غنددلن فدد  ال اددت بدددلللمه الأددل ر   ددع افعدددط الل ايددد   الاددلط ل دد  الدد،اً ركد ددإ اددنن 

 .(3)ئدفيد المخدلعف ف   ات الحل ذ رم ف   ات ان
 ضابط قبول القراءات: ثانياك:

يلد،ق الددس ال ددررز:  كدد  ىددلاً   افلددإ الجل ذددف  لدد، ل،جدد    افلددإ رحدد  المصدددح   
الجةمد ذف  لد، اح مددش    صدعو الد  اد فيد  اللدلاً  الصدحذحف ال د  ش ي د،ن رئادد  ش 

                                                
لعل دد ز ط فحلندت ئ/ لعد  الحد  ا 61ا هل:      المللينس   ل   الادلعنس شلس ال ررز ع (1)

 م.1977اد/ 1397ر ل  ئار الماع،لد  ال  لذف 
( فحلندددت/ لعدد  الع دددد  37 /1 ددل  طننددف ال شدددل فدد  اللدددلاًا  الجشددل ولدد  اللدالدددر ال دد، لز ) (2)

 لاججددف ل  ددف إحذدددً ال ددلا  اإلالدد    بم مددع النحدد،  اإلالدد  ذف بدددونال  -الدديذمده رلدد، الدد  
 م.1986 -اد1406بع او نل ف الشل   اللدال  الينئف الجد ف لشئ،ه الماد

 (.412 /1  دا  الجلفده ف  لي،م الللمه ليررىد   ) (3)
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يدد  يح  إ أدراد لد  اد   دس اللدلاًا  ال د   درق ليدد اللدلمه    جدب ليد  ال ددس ىع،ل
رم  دس غندلار  دس اويمدف الملعد،لنس   -ال،اً عد دإ لدس اويمدف اللدنجف اآلفد  لذدد ير 

     اخ   رعدس  دس ادنن اورعدده الة ثدف رطيدت لينيدد تدعذعف ر   ددو   ر  بدطيدف  
الددد،اً عد دددإ لدددس اللدددنجف رم لمدددس اددد، ركعدددل  ددد ير  ادددنا اددد، الصدددحذع ل ددد  ريمدددف 

 .(1)ال حلنت  س اللي   الخي  
 ب الاننف انا الضدبع فلدق:  ى   هر صدح

 وكل ما وافق  وهقحن  ق    
 

     وكققال رسم ققت اال حيققا   قق 
 

 وصقق إ ن ققًاها  لقق  ار ققم ل
 ج

  فهققققققالث ارألركقققققق  ا  كققققققال 
 

ٌ  ثكتق     واليألحيا خي ل  كق
 

   (2)شالوذث ر  ثنإحن فى ارسقتة  
 

 ثال اك: أنواع القراءات بإجياز

  (3)ليللاًا  ر ،اأ
 :األول: املتواتر

لدس  دةيير إلد     يددن ح د   -ليد  جمدع ش يميدس فد،اطئير ليد  الأدنع  اد،  دد   
(   ةدلدد :  ددد افعلددإ الاددلط ليدد   ليدد  لددس اويمددف اللددنجف   اددنا  عي دد،ا بدد  ال عدد  )

 ا، ال دلب ف  الللاًا .
                                                

 ( ل صلذ يلنل.9 /1ا هل ال شل ف  الللاًا  الجشل شلس ال ررز ) (1)
( فحلندددت الشدددذ / ليددد   حمددد  6-5 دددل  طنندددف ال شدددل فددد  اللدددلاًا  الجشدددل شلدددس ال دددررز ) (2)

 م.1996 -اد1417ط المجدا  اونال ف  -الضندأ 
فحلنددت/  280 - 264ع 1ا هددل فيدده الملدديلف بدل عصددن  فدد : اإلفلددده فدد  ليدد،م اللددلمه جددد (3)

 1   دادددد  الجلفددددده جددددد -م 1985 شددددل ئار ال ددددلا  بدللدددددال   - حمدددد  رلدددد، العضدددد  إلددددلا ذر 
 .422ع
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 :ال انى: املشهور
 ادد،  ددد صددعو الدد  ن  بدديه ر ان الجدد ق الضدددبع لددس  ةيدد    ايددنا    افلددإ الجل ذددف  

  افت رالر المصح  الجةمد     ا د يل ل د  اللدلاً فيدر يجد  ن  دس ال يدع   ل، ل،ج  
  ش  س الشن و  إش ر   لر  عي  ئرجف الم ،افل.

  ةدلدد   ددد اخ يعددإ الاددلط فدد   ليدد  لددس اللددنجف  فددل ان بجددم الددل ا  لدد ير ئ ه  
 بجم   انا ال ،أ يللر ب  لي   د وعل الس ال ررز.

 : اآلحاد: ال الأل
 الد  ن   خددل  اللالدر ر  الجل ذدف  ر  لدر يشد يل اإل د يدر المددنع،ر. اد،  دد صدعو  

  انا ال ،أ ش ُيللر ب    ش ي ب ال لدئن.
(    دد  ليدد  الددعن  المةدددق  ددد وعددلن الحدددكر بلدد  ن لددس الددس عندددس ره ال عدد  ) 

َلَقْد َاىاءرُيْم َرُسىوٌل مِّىْن َأنُفِسىُكمْ    ىدلر: 
بعد ع العددً.  رخدل  ريضدد  لدس لديشدف  (1)

َفىىىَرْوٌو َوَرْيَحىىىانٌ   ( ىدددلر    ل يدددد ره ال عددد  )رتددد
يج ددد  بضدددر الدددلاً  دددس  (2)

 .(3) فل   
 :لرابع: الشاذا

علددلاً  بجضددير  فدددلن،م   حذدده لعدد  ه  بدلحدددً الميميددف .  ادد،  ددد لددر يصددع الدد  ن 
  ل أ،ه لمس خَيَعه  بع ع ال م  س عيمف  خيعه .

                                                
  صدحف اآليدف:   دس ر علدير  بضدر العددً   اللدلاً   ددو  لمخدلع يدد اللالدر 128ال،ر  ال ، ف ميدف  (1)

 الجةمد  .
  صحف اآليف:  فَل    بع ع اللاً   الللاً   دو  ريضد . 89ال،ر  ال،اىجف ميف  (2)
 ل صلذ. 265ع 1ا هل: اشفلده ف  لي،م الللمه جد (3)
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 اددنا ال دد،أ ش ي دد،ن اللددلاً   .(1)م صددح يد     ذدده  بدددل ذر  خيع دده  باالدديده الدد  
 ب    ش ي ،ن ال لدئن ىلم د رلع ف.

 املوضوع: النوع اخلامس

إانََّما َيْخَشى اللَّىَه ِمىْن ِعَبىاِدِه     ة  ىدلاً   ا،  د  لب إل  ىديي   س غنل رص .  

اْلُعَلَماء
للفع لعي ال  لف ليد  العدليذدف    صدب لعدي  الجيمددً  ليد  المعج،لذدف   (2)

  انا بدط      مد الص،اع بدلجي :  صب لعي ال  لف   رفع لعي الجيمدً.
 :النوع السادس: املدرج

الم  لنله و   يشدن  المد ر   دس ر د،اأ الحد  ث   اد،  دد ن د  فد  اللدلاًا  ليد   
ِمْن ُأٍ َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت ج  ال علنل.  ة  ىلاً  الج  لس رلد   ىددع: 

فيعدي   دس  (3)
  الملائ  س اآليف. هلي  ال   الللم   رف  ب  لعذدرم  ناي  

ىدق اإل دم الس ال ررز:  ر مد عد ،ا   خي،ه ال علدنل فد  اللدلاًا  إيضددحد    ذد دد   
( ىلم دد  فيدر م  د،ه  دس اشل نددس   ر مدد عدده و ير  حلل،ه لمد فيلد،ن لدس ال عد  )

ده ي ندددر اللدددلاً  بجضددير يي نددد   دددع اللدددلمه   ر دددد  دددس يلدد،ق: إه بجدددم الصدددحدبف عددد
 .(4)بدلمج   فل  عنع

ددد ع عددإ المصدددح  فدد  ليدد  لةمددده جددلئ    باجمدددأ الصددحدبف  -  جيدد،م ر دد  لمو
  س ع  انن ال علنلا    اى صل فنيد لي   د ف،افل ر   ىلمه.

                                                
ال،ر   ،  . الح  ث الةد   ح  ث لديشدف رخلجد   92الللاً   دو    ل، ف شلس اللمذلع. ميف  (1)

 ىددددق الدددناع   2924( حددد  ث بددددع ىدددلاًا  ال عددد  )الحددددكر فددد  الملددد  رك ع ددددع ال علدددنل 
 .257 /2ح  ث صحذع لي   لط الشذخنس  لر يخلجدن ف  المل  رك 

 .28ال،ر  فدطل ميف  (2)
 .12ال،ر  ال لدً ميف  (3)
 .266ع 1ا هل اإلفلده جد (4)
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األول انن ا  ر ،اأ الللاًا   الملع،ق   يد  الملئ ئ  غ د  لدس العذدده: ره ال د،أ  

نز ي ددددب ال لدددددئن   ش ي دددد،ن إ أدددددرن لدددد  ييعددددل جدحدددد ن امددددد اللددددلمه  الدددد نىاوالثاااا
فد  ي د،ن اللدلاً  بد    ش ال لددئ ىلم ن د  و د   الثالث وما بعدهر دد ال د،أ  بدإلجمددأ.

 ددس ىلددر الشدد،او  -إجمدلددد   -يجد   ددس الشدد،او  إو  ددد لدد ا الم دد،افل  المشددي،ر يج عددل 
 النز ش ي ،ن الللاً  ب   ش ف  الص    ش خدرجيد.

ىدددددق اإل دددددم ال دددد، ز: ش ف دددد،ن اللددددلاً  فدددد  الصدددد    ش فدددد  خدرجيددددد بدددددلللاًا   
الشدددو    لذلددإ ىلم ددد وه اللددلمه ش  ةعددإ إش بدددل ،افل   ر ددد الشدددو  فيذلددإ   دد،افل   

 أددل ليذدد   الددد،اً ىددلر ليددد فدد  الصددد   ر  غنلاددد  اددنا اددد، فيدد، خدددل   ىددلر بدلشددددو رُ 
 نلن في، غدلع ر  جدا . ر.اد.الص،اع النز ش  ج ق ل      س ىدق غ

 ى   ل  الس لع  العل إجمدأ المليمنس لي  ر   ش ف د،ن اللدلاً  بدلشددو   ر د  ش  
يصدددي  خيددد   دددس ىددددلر ليدددد   ىددد  صددددلو  لدددنله الدددس الصدددد    الدددس الحدجدددب   الددددس 

 .(1)حدفي الس ح ل  ش يجلذ لير  خدل اللني    ال
 رابعاك: فوائد اختالف القراءات:

ر ر د   يمدد اخ يعدإ اللدلاً  فد  اليعدي  ر  اليعدي  المج د   جدد   فداه ادنا  س الملدل  
اخدد  ذ  -كمددد ىد  ُ  دد،ار-اشخد  ذ إ مددد اد، اخدد  ذ ف د،أ  ف ددد ل فحلددب   لدذ  

فضددرع  ف دددىم  فضددئ  فدداه اخد  ذ ال ضدددرع  ال جددرى  ال  دددىم  ال ضدددئ ش 
 ر  ر د  عد م     حد دد  د ً   د  فد  اللدلمه رلع دف  تدل  -بحم    فجددل  - ،ج  

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو رَياَن ِمىْن  هلل ره يي،ه ع    عنله!!   ص ط   فجددل : 

ِعنِد َغْيرا اللهِه َلَوَاُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفاك رَيِ ًا
(2). 

                                                
 -ادد1415ط المجدا  اونال دف  6ا هل: ع دع الللاًا  الشدو  ليشذ  لع  الع د  اللدت  ع (1)

 م.1995
 .82ال،ر  ال لدً ميف  (2)
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 -بديه فجاد  الللاًفدده  ج ندنس  خ يعدنس ش ف ددىم لن يمدد  -ر د اخ  ذ ال  د،أ  
 -فينا ال ،أ ا، الم،ج،ئ   ل  ف،اي  جينيف  راميد:

باالدديده الادددً  تددر  (1)ال مددع لددنس حيمددنس  ددللننس  خ يعددنس علددلاً   يايددله  -1
  فا يمددددد رفدئفددددد  جددددد  ره الحددددديم ش يلل يددددد (2)اليدددددً    ع حيددددد  جددددد   شدددد ئفنس

 احددد    لددددق  رز ش ييعددد يد  ف ايدددل بدشغن جيدددد ح ددد  فايدددل بد لاددددأ حذضددد
 ل  شل   س ال مع لن يمد  جد .  س وله 

َوَأْرُاَلُكىىمْ  ال شلددف ليدد  حيمددنس  ددللننس  خ يعددنس: علددلاً  -2
بيلددل الددد م  (3)

 ف حيد  ف  ميف ال،تدً، فداه ىدلاً  الخعدم فل ضد  فدلى الملدع لاعدد  ليد  
َواْمَسىىىُحوْا ِبُرُسوِسىىىُكْم   ىدددلاً  ال صدددب فل ضددد  فدددلى ال لددد  لاعدددد  ليددد 
ِا  فاْغِسُلوْا ُوُاوَهُك  الهددال لن يمدد ال  ددىم  لدذ   ْم َوَأْيِدَيُكْم إاَلىى اْلَمَراِفى

( لن يمددد لميذددد . فلدد  لددنس ره عدد    يمددد فدد  او ددل عددنله ل مددع رالدد،ق   )
الخد   ال لد  ل ندل شبد  الخد  ف أد،ه  بد حدلف   دد ل  لألخدلز  فدلملدع ل 

 .ك   س الللاًفنس ئالف لي  حير   د ل لمد ئلإ ليذ  اوخلز 

َفاْسىَعْوا  لذده الملائ  س حير الللاً  اوخلز   ئفع ف،ار  د لذ   لائا  علدلاً   -3

إاَلى ِذرْيرا اللَِّه
 لذ  الملائ عدنله  فعن دإ  فا يد فعن  بهدالاد المش  اللل ع (4)

 ىلاً   فد ض،ا  ره الملائ   لئ النادع.

                                                
 .222ال،ر  النلل  (1)
ىدلر حمددر   الألددي   رلدد  بيدل  يايددله  ل شد    الادددً  اليددً  رز ي  لدديس بدلمددً بجدد  ا لادددأ  (2)

الددد م   ىدددلر النددددى،ه  يايدددله  ل خقذددد  الاددددً  تدددر اليددددً رز ح ددد    لادددع الددد م لددد يس  فددداوا 
 .204 /1ف  الللاًا  الجشل  فايله  رز بدلمدً.   هل ف عنل ال ذلنل

 .6ال،ر  المدي   ميف  (3)
 .9ال،ر  ال مجف ميف  (4)
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ا   -4 ٍ   لذده حير  س اوحيددم. علدًل ولىه أخ أو أخىت مىن أ
لاً  الدج  لدس فد  ىد (1)

رلددد   ىددددع الم ل  دددف  لر ددددئ  لعدددي   دددس رم  فلددد  لن دددإ ره المدددلائ بددددوخ،  ا دددد 
اوخ،  لألم فلع ئ ه او لدً  س عد ،ا وع   انا العير  دس اآليدف   مدع ليذد  

 ل  خ ذ.

 ولده وه عد  ىددلاً   دع اوخدلز بم رلددف  المندل دف فد  إل دددن اللدلمه  دع إي دددنن  -5
يددإ ئشلددف عدد  ىددلاً  فدد  لعددي ميددف ليدد  حدد   لأددده فدد  اآليددف  ددع اآليددف   لدد، جج

 الللمه  س ال ا،    ال ألار  د يخ  بال دنن   ي دنن.

اشح  دددد  ليددد  اللددد،ق الحدددت  ف يذدددف للنددد   تددد  فنيدددد بجدددم ال ددددس.  ولددده  -6
َوإاَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيماك َوُمْلكاك رَيِبًاككللاً  

ىلر ال مي،ر    يأد   بضدر  .(2)
لمذر  الي،ه ال م   ىلئ بع ع المدذر  علدل الد م  المدلائ لدنله ر  دف   فجددل  ا

لَِّمىنا اْلُمْلىُ    ف  اآلخل  ليمؤ  نس و   النحد   ا، الميده  حد ن فد  فيده الد ار 

ٍَ ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارا اْلَيْو
(3). 

  جد ئ   الي،لف حعه   فذلنل  ليد  ليد  ادنن او دف  فداه حعدي عيمدف وا  ر جد  -7
رالي   رىلع إل  العير  دس حعدي جمد  عةندل  فدؤئز  عد  المج د  المايد،ع  دس 

 كيمف  اح  .

( إو ا،  ع عةدل  ادنا ال شلف الندل ف  العلاده اللدطع لي  ص ط  د جدً ب  ) -8
لددر   اددلط إلذدد  فضدددئ  ش ف دددىم  ش  -رز فدد  اللددلاًا   -اشخدد  ذ  ف ،لدد  

 احدد  شددي  بجضدد  لددنجم ليدد   مددع بجضدد  بجضددد    فجدددرى لدد  عيدد  يصدد ط 

                                                
 .12ال،ر  ال لدً ميف:  (1)
 .20ال،ر  اإل لده ميف:  (2)
 .16ال،ر  غدفل ميف  (3)
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 رالي،ع  اح    د وله إش  دس لهدذر العلادده ليد  ر د   دس ل د    فجددل   ره 
  حم ا  ص ط أذمد جدً ب .

إلاددً رجدد،ر ادنن او ددف بحدي  افددل لعددنلير ال يد  فدد  فجدلذ اللددلاًا  المخ يعددف  -9
اف   االدد  ندط اوحيدددم  ددس ئشلددف عدد  ىددلاً   االدد خلا  رالددلار الأ دددع  خعدد  إ دددر 

 الأش  لس ال ،جذد   ال جيند   ال دلجذع  ال عصدن  بلد ر  دد  عيد  ليميدر  فصد  
َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّ  اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن َذرَيٍر إلذ   يديف فيمير 

َأْو ُأنَ ى
  اوجل ى ر المشلف. (1)

ث فيلددنير ع دددع ر يددر لذددده فضدد  اددنن او ددف   ددلفيد ليدد  الددديل او ددر  ددس حندد -10
لينن الج ديف الندل ف ح د  حعهد،ن  دس خيد  ال حل د   فيدر  يميد،ا أذد  فحل يدد  ش 

 ش عدده ولده  فلين د   ش فضخذمد   ش فلقذلد  مد لر  ي   إلذ  فأدل ر دف  دس او در
الجهذمدف ليدنن او دف  إش باليدم بدرئ ال لر    س حنث  د ائخلن    دس الم قندف

ال دئاد ع ددع ر يدد   افصددق ادنا اللدعب اإلليد  بلدععيد خصذصدف الشل عف  س إ
  فجدل  لينن او ف المحم يف    لهد د  للد ر ادنن الميدف الح ذقذدف  فيد، لدر ييدس 
إش انن العدي   ال ينيدف لأعدإ   لد، لدر ييدس  دس الخصددي  إش ادنن الخصذصدف 

 . (2)ال عنيف ل،فإ

 خامساك: التعريف بأئمة القراءات السبع

ل جيدت  مد ا،   مر ليعديد   ره  يلد  الضدً، ليد  ريمدف اللدلاًا  اللدنع فحلدب  
 .- ل،ق   دهلل ال ،فنتف -وله بم،ت،أ النحث  ال راالف 

                                                
 .195ال،ر  مق لملاه ميف:  (1)
ل . ال شدل فد  اللدلاًا  الجشد187ع  1ا هل ف  وله: اإلفلده ف  ليد،م اللدلمه ليلدن،ط  جدد (2)

 ( ط لنل  . ل صلذ.52 -51ع ) 1شلس ال ررز جد
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 القراء السبعة ورواتهم:

ا، رل، ر  ر  دفع لس لع  الدلحمس لدس رلد   عدذر الينةد   رصدي   دس  نافع املدنى: -1
ل ذددف  ادد، إ دددم ئار الي ددل  فدد  اللددلاً  بجدد  رصددعيده عددده لدلمددد  ل،جدد،ن اللددلاًا   الج

جيلدإ َشدرو  دس أذد  رايحدف الملده فلند  لد : رف اندب عيمدد يُ رل  ججعل  عده إوا فأيدر 
 َّ  فمددس ف ددفدد  ( فدد  الم دددم يلددلر ل ىددلاً فلدددق: ش ر دد و طننددد  لأ دد  رر ددإ ال عدد  )

بدلم   ددف  الدد ف الددنجنس  فدد،ف  -رحمدد   -ولدده ال،ىددإ ف،جدد  اددنن اللايحددف   لدد   دددفع 
 ال ف فلع  ال نس   ديف لي  اورجع.

 : اوياث

َندد :قااالون -ر    ددذخ   دددفع بلدددل،ه  ادد، عذلدد  لددس  ن ددد   ي دد  ربددد  ،الدد   لقو
ل ،ئ  ىلاًف  فاه ىدل،ه لي ف الل  ذدف جند    عدده رصدر ش يلدمع العد،ط   وا 
 ىلئ ليذ  الللمه المج   ل  ال ف  ديف  لشل س   د  ال ف  دي نس  لشل س.

الدجن  لةمدده لدس الدجن  المصدلز   لقند   دذخ   ددفع لد،رش رلد،  ا، :ورش  -ع
لشدد   لذدتدد   لدد  بمصددل الدد ف لشددل   ديددف ثددر رحدد  إلدد   دددفع بدلم   ددف فلددلر 
ليذددد  لددد   خ مددددد  ثدددر رجدددع إلدددد   صدددل   فددد،ف  ليددددد الددد ف الدددنع  فلددددجنس 

 .(1)ديف  

: اد، لعد    لدس لعد  المايدب اللل د     ي د  ربدد  جعد  إ ددم ابن ري ً املكىى  -2
را   يف ف  الللاً   ل  بميف الد ف خمد   رر جدنس  للد  ليدد  دس الصدحدبف ربدد ر د،ع 
او صددددرز   ر ددد  لدددس  دلددده  غنلامدددد فيددد،  دددس ال ددددبجنس فددد،ف  بميدددف الددد ف لشدددل س 

   ديف.

                                                
  ددل  طننددف  -( ل صددلذ 113 -112 /1ا هددل فدد  فددلجم ير: ال شددل فدد  اللددلاًا  الجشددل ) (1)

 (.190 -186 /1ال شل لي ، لز )
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 : اوياث

اد، رحمد  لدس  حمد  لدس لعد    لدس رلد  لدر  المدؤوه الميد    ي د   :البزى -ر
 بميف ال ف خملنس   دي نس.ربد الحلس  ل  ال ف النجنس   ديف  ف،ف  

لددس  حمدد  لددس خدلدد  لددس الددجن  الميدد  ادد،  حمدد  لددس لعدد  الددلحمس  :قنباال  -ع
المخر  دد    ي دد  ربددد لمددل    يلددب بل عدد   لدد  الدد ف خمدد   فلددجنس   ديددف 

 .(1) ف،ف  ال ف إح ز  فلجنس   دي نس

ادد، ن َّددده لددس الجدد ً لددس لمدددر الجل ددده المدددن   ال مذمدد  أبىىو عمىىرو البصىىرى:    -3
 لد  الد ف ثمدده  الد نس  اد، ركةدل اللدلاً اللدنجف  دن،خد الدمع ر د  لدس  دلده  النصلز 

  غنلن  س الصحدبف فُج و  س ال دبجنس ف،ف  بدلأ،فف ال ف رر ع  خملنس   ديف.

 : اوياث

 ادد، حعدد  لددس لمددل لددس لعدد  الجر ددر   ع ن دد  رلدد، لمددل إ دددم  :الاادورى -ر
ع  ادددد،  ،تدددد -اللددددلاً  فدددد  لصددددلن  لدددد  الدددد ف خملددددنس   ديددددف فدددد  الدددد  ر 

   لب إلذ  ف،ف  ال ف الإ  رر جنس   دي نس. -بدل د ب الشلى   س ب  ائ 
 ادد، صدددلع لددس ن دددئ رلدد،  ددجنب الل،الدد    لددلئ تدددبع ثلددف  :سوسااىال -ع

 .(2)ف،ف  ال ف إح ز  ال نس   دي نس

 ن د  رلد، لمدلاه  ا  يدإ : اد، لعد    لدس لدد ل الذحصدع   عابن عامر الشامى -4
 ددس ال دددبجنس  لدد  الدد ف إحدد ز  لشددل س  ددس الي ددل   اإلىددلاً بدلشدددم  ادد، إلذدد   شددذخف

  ىن  ال ف ثمده  لشل س  ف،ف  ل  شت ال ف ثمده لشل    ديف.

                                                
 (.121 /1ال شل ف  الللاًا  الجشل ) (1)
 اللالدلف. ( فحلنت/ الجن  اوف د   ط  ؤاللف55 -54ح ف الللاًا  شلس ن  يف ع ) (2)
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 : اوياث

 لد  الد ف ثد    خملدنس   ديدف  ،هشام بن عمار أباو الولياد الدمشاقى    -ر
 ف خم   رر جنس   دي نس.  ف،ف  ف  ال

لد  الد ف ا، لع    لس رحم  لدس بشدل لدس وعد،اه ال  شدل      ابن ذكوان: -ع
 ,(1)ث    النجنس   ديف   ف،ف  ال ف اث نس  رر جنس   دي نس

،ئ  ادد،  ددس ال دددبجنس    ددس رحلددس   دد: ادد، لدصددر لددس رلدد  العاصىىم الكىىوفى -5
 .(2)ال دس ص،فد  بدلللمه ف،ف  مخل ال ف النع  لشل س   ديف بدلأ،فف

 : اوياث

رلدد، بيدددل  ددعنف لدددس عذددددش لددس صددددلع الأددد،ف  فدد،ف  الددد ف ثددد    :شاااعبة -ر
 نس   ديف. فلج

 ز الأدد،ف  فدد،ف  رلدد، لمدل  حعدد  لدس الدديذمده لدس الم نددل  اوالد :حفاا   -ع
 .(3)ال ف ثمد نس   ديف

ا، حمر  لس حعنب لس لمدر  الر د  الأ،ف     ي د  ربدد لمددر   محزة الكوفى: -6
 لدد  الدد ف ثمددد نس  رئرك بجددم الصددحدبف بدللددس أذح مدد  ره ييدد،ه ررز بجضدددير   -

 .(4)  لدصر ف،ف  ال ف الإ  خملنس   ديف عده إ دم الللاً بدلأ،فف بج

                                                
( ل صلذ ط. اإلئار  الجد دف 9 -6 /1المينع ف  الللاًا  الجشل  ئ/  حم   حم   حذلس ) (1)

 م.1997 -اد 1417ليمجدا  اونال ف 
 ( ط اللدال .160 /1 جلفف الللاً الأندر ليناع  ) (2)
 (.9 /1المينع ف  الللاًا  الجشل ) (3)
 -ر لدد   9طل ددت الشدددطعذف ئ/  حمدد   حذلددس عاإلر دددئا  ال يذددف فدد  اللددلاًا  اللددنع لددس  (4)

 م.1982 -اد1402المجدا  اونال ف 
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 : اوياث

حعدي اللدلمه  اد،    ع ن د  رلد،  حمد  ،خلف بن هشام البّزار البغاداىى  -ر
 فدددد،ف  الدددد ف فلددددع  لشددددل س  الددددس لشددددل الدددد نس   لدددد  الدددد ف خملددددنس   ديددددف.

 .(1)  دي نس
 ع ن   رل، عذل   ل  ال ف  خّلاى بن خالد الشيبانى الصريفى الكوفى  -ع

 .(2)ف  ال ف لشل س   دي نسفلع لشل    ديف   ف، 

 ا، ليد  لدس حمدر  لدس لعد    اوالد ز  ع ن د  رلد، الحلدس فدرالد   :الكسائى -7
الر ددد   ىندد  لدد : لددر الددمنإ اوصدد  ا  يددإ إلذدد  ريدالددف اإلىددلاً فدد  الأ،فددف بجدد  حمددر  

 بدلألدي ي فلدق و    رحل إ ف  علدً  ف،ف  ال ف فلع  ثمد نس   ديف.
 : اوياث

 ع ن   رل، الحدر  ف،ف  ال ف رر جنس   دي نس  ،لبغداىىالليث بن خالد ا -ر
 .(3) ا، ثلف  جل ذ حدوط تدبع ليللاً 

 ىددد  فلددد  إ فلجم ددد  ل ددد  الأددد م ليددد  رلددد  لمدددل   - حفااا  الااادورى  -ع
النصدددلز وه الدددد  رز اددددنا ر ز لددددس رلددد  لمددددل  النصددددلز  لددددس الألدددددي  

 ريضد .

                                                
 ( ط ئار الأ ب الجيمذف.273 /1غديف ال يديف ف  طنلد  الللاً شلس ال ررز ) (1)
 ( ل صلذ.10 /1المينع ف  الللاًا  الجشل ) (2)
 (.62 -61ح ف الللاًا  شلس ن  يف ع ) (3)
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 املبحأل ال الأل

 ى القراءات السبعالرد على من توهم أن األحرف السبعة ه

 تبني لنا مما تقدم: 

ره اوحدلذ اللدنجف  اللدلاًا  اللدنع حقذل دده    د لفدده فمددم ال  دد ل   ش ل ىدف  
لن يمد لي  اإلط ط  ىد  ئلدد   إلد  الحد  ث لدس ولده  ال يكند  ليد  فيده الحقذلدف  

يدر  ج،ئ الخيع لنس اوحلذ اللنجف  الللاًا  اللنع المشدي،ر   فداه بجدم  دس ش ل
ل دد ار   ،امدد،ه ره ادددنن اللددلاًا  اددد  المددلائ  أذمدددد  رئ  ددس رحدئ دددث  ددر ق اللدددلمه 

 نودد  ليذدد   ليدد  خائدد  اويمددف ىدد يمد  فدلددن س ليدد  الددنجف رحددلذ  اددنا الخيددع ىدد ير  
  حددفر  رلد (1)ص ع،ا ف  اللدلاًا   دس اويمدف الم لد  نس عديل  لعند  اللدالدر لدس الد م

نددلار فلدد  وعددل ا  ددس اللددلاً دلن  اللدتد   غججعددل الاعددلز    الددم    رلدد  الل لد د 
يدد  ررس الة ثمديددف فيمددد عددده ل -الددن س فلدد  إ فددلجم ير  -اللددنجف رتددجدذ اددؤشً 

فد  ب د ائ ب مدع ىدلاً   (2) س الي ل  ىدم اإل دم رل، بيدل رحمد  لدس  ،الد  لدس   داد 
   الأ،فددف  النصددل   الشدددم الددنجف  ددس اويمددف المشددي،ر س  ددس ريمددف الحددل نس الشددل عنس

لي  ال ندر ره الل ا  ل ير عدد ،ا عةندل س جد ا    ىد  ا د يل ا بددل ل،ز  او د دف  طد،ق 
الجمددل فدد    ن ددف اللددلاً    اإلفعدددط ليدد  اوخددن لدد ير   اى صدددر الددس   دادد  ليدد  
النجف  س الللاً عده افعدقذد  ل   لأس اى صدرن لي  ادنا الجد ئ ر ىدع بجدم ال ددس فد  

اللدددنع الم لددد، ف إلددد  اللدددلاً اللدددنجف اددد  اوحدددلذ  لدددن   حندددث ف،امددد،ا ره اللدددلاًا 
اللدددنجف ال ددد   دددرق ليدددد اللدددلمه  و يدددر الدددمج،ا ره اللدددلمه ر دددرق ليددد  الدددنجف رحددددلذ  

                                                
 النلإ فلجم  . (1)
  لددس  ،الدد  لددس العندددس  ددذ  الجصددل  صدددحب اللددلاًا  اللددنع رلدد، بيددل الن دد ائز ادد، رحمدد (2)

 اد(.324الجاش  المللئ المع الللاًا   س طديعف ععنل   س الللاً ف،ف  ال ف )
ئار  -( ط اللددال   فحلنددت/  حمد  الددن  جددئ الحددت 216 /1  هدل:  جلفدف اللددلاً الأنددر ليددناع  )

 م.1961ال يلذ   صل 
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 المج،ا الللاًا  اللنع فه ،ا ره انن الللاًا  اللنع ا  فيه اوحدلذ اللدنجف ال د  
  رق ليد الللمه.

  لذ  او ل عنله إو ش ل ىف لنس انا  واك!!
شم عةنددل  ددس الم لدد  نس الددس   دادد  ليدد  اخ ذدددرن لدد ئ )اللددنجف( لمددد أذدد   ليددنا  

 دس اددنا اإل يددم   ىدددل،ا اد و اى صددل ليد   ددد ئ ه ولده  ددس ادنا الجدد ئ ر  نائ ليذدد   
 ي   س ش يجير  س انن الشعيفير  لنس  لائن  لذخ

ل دد   هدس ىد،م ره اللدلاًا  اللدنع الم،جد،ئ  اآله اد  ا: (1) ىددق اإل ددم رلد،  دد ف 
ندددف     مدددد يهدددس ولددده بجدددم راددد  رر ددد   فددد  الحددد  ث  اددد، خددد ذ راددد  الجيدددر ىدط

 .(2)ال ي 
 ىدق رل، العندس لس الحصدر: لل   ل   لنع انن اللنجف  دش   ن د  لد    ر دي   

او ل لي  الجد ف با يد   ع   س ى   هلن ف  الجيدر ره ادنن اللدلاًا  اد  المدنع،ر  
 لس اللنجف ر  نائ لنر   الشعيف. ف  الخعل   لن   إوا اى صل  ل 

                                                
عدد  الددلحمس لددس إالددمدلن  لددس إلددلا ذر رلدد، اللدالددر المل الدد  ثددر ال  شددل  الشدددفج  رلدد،  ددد ف: ل (1)

المجددل ذ بدديل   ددد ف و دد  عددده فدد،ط حدجندد  اويلددل  ددد ف ععنددل  صدد   الأةنددل  ددس اللددلاًا  
ادد 599 الح  ث  اوص،ق  العل     س ر ديل ع ند  )الل تد نس فد  رخنددر الد  ل نس(  لد  الد ف 

 (.365 /1: طنلد  الللاً )اد. ا هل ف  فلجم  665 ف،ف  
 (.274 /1اشفلده ف  لي،م الللمه ) (2)
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:   س هس ره ىلاً  ع   اح   دس ادؤشً اللدلاً (1) ىدق اإل دم  ي  لس رل  طدلب 
( لينيدد  فدنله ك دفع  لدصر  رل  لمل  رح  الحل ذ اللدنجف ال د   د و ال عد  )

 .(2)    غيع لهذر 
حدددلذ    ددددً ليددد  ولددده  فددد  يصدددع ره يلددد،ق ىديددد : إه اللدددلاًا  اللدددنع اددد  او 

اللنجف   ف  وله يل،ق ال ررز:     ن   رش   ،ار   ،ار ره الحد  ث   صدلذ إلد  
ىددلاً  الددنجف  ددس اللددلاً الددن س  لدد  ا بجدد  ال دددبجنس  و دد   ددؤئز إلدد  ره ييدد،ه الخعددل 
  جل ددد  لددس العديدد   إلدد  ره  ،لدد  اددؤشً اويمددف اللددنجف فنؤخددن لدد ير اللددلاً     ددؤئز 

 س الصحدبف ره يللر إش بمد يجير ره ادؤشً اللدنجف  دس  ريضد  إل  ر   ش ي ،ن وح 
الللاً إوا  ل  ا  فجيم،ا اخ در ا الللاً  ب   انا بدط   إو طل ت رخدن اللدلاً  ره فؤخدن 

 .(3) (لس إ دم ثلف لعهد  لس إ دم إل  ره   ص  بدل ع  )
ل س ره :  ش  دددراأ لدددنس الجيمددددً المج عددد-رحمددد    - ىددد  ىددددق اإل ددددم الدددس فذمذدددف  

( ره اللددلمه ُر ددرق لينيددد لذلددإ ىددلاًا  اللددلاً اوحددلذ اللددنجف ال دد  وعددل ال عدد  )
اللددددنجف المشددددي،ر   لدددد  ر ق  ددددس جمددددع ولدددده الددددس   دادددد  لذيدددد،ه ولدددده  ،افلددددد  لجدددد ئ 
الحدددل ذ ال ددد  ُر دددرق لينيدددد اللدددلمه  ش شل لددددئن ره اللدددلاًا  اللدددنع اددد  الحددددل ذ 

 .(4)اللنجف 

                                                
ادد، رلدد،  حمدد   يدد  لددس رلدد  طدلددب حمدد،ش لددس  حمدد  لددس  خ دددر القذلدد  اللنل ا دد  اوصدد   (1)

ادددد. ا هدددل فددد  فلجم ددد : غديدددف ال يديدددف فددد  437الللطعدد  رالددد دو اللدددلاً  الم ددد،ئ س فددد،ف  الددد ف 
 (.309 /2طنلد  الللاً )

فحلندت ئ/ لعدد   -ط  يضدف  صدل  36 جدد   اللدلاًا  لميد  لدس رلد  طدلدب عاإلبد دف لدس  (2)
 الع د   يع .

 .185 ندحث ف  لي،م الللمه ع - ل   لس رال دو د ال ع ،ر/ اللصع  نلع  (3)
 .39ع 1ا هل: ال شل ف  الللاًا  الجشل شلس ال ررز جد (4)
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 اخلامتة

 : وبعد

  اوحدلذ اللددنجف   ادنا ادد، الدلرز المخ دددر فد  المج دد  المدلائ ليددد  اددنن فيدنن ادد 
 يدد باي ددن  ادنن اد  اللدلاًا  اللدنع   دد  ا  اوحدئ دث الد،ارئ  فنيدد    دد يلد  نع 

    ذدده و ،اليدد  حيمدف اخ  فيدد    عدن  لدس   جيت ليد  س إال دئ   تد،ابع للع،ليدد
 الللاً اللنع  ر افير.

ادددنا الجدددلى المددد،جر ر ددد  ش ل ىدددف لدددنس اوحدددلذ اللدددنجف   ىددد  فعدددنس  دددس خددد ق 
 اللدلاًا  اللددنع ال دد  اخ درادد اويمددف اللددنجف   الددن س اى صدل ليدد  لدد ار  اخ ذدددرار 

 دع ر د  ا د يل  -الس   دا    النز ش   الجيمدً لي  اى صددرن ليد  ادؤشً اللدنجف 
ن   اإل يدددم ره ح دد  ر ىددع بجددم ال دددس فدد  اليدد -بدددلللاً  ركةددل  ددس الددنجنس إ د ددد  

 الللاًا  اللنع ا  اوحلذ اللنجف.
و  رالديق ره ركدد،ه ىدد   فلددإ ر  ىدر ددإ أذمددد لميددإ   ره ي عددل لدد   ددد عددده  ددس  

الددي، ر  نلدد  غنددل  لصدد،ئ   ره ي جدد  لميدد  اددنا خدلصددد  ل،جيدد  الأددل ر.  ئلدددي : 
   َربََّنا اَل ُتَؤاِخىْذَنا إان نَِّسىيَنا َأْو َأْخَطْأَنىا ...

ي    ليد  الدن  د   عن دد  حمد   صد .(1)
  لي  مل   صحن  رجمجنس.

 

 أمين حسن راب عبد الغنى /ريتورد

 مدرس التفسري وعلوم القرآن

 بكلية أصول الدين باملنوفية

                                                
 .286ال،ر  النلل  ميف:  (1)
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 أهم املصادر واملرااع

 أوالك: القرآن الكريم 

 ثانياك: أهم مرااع التفسً وعلوٍ القرآن 

لم دده ليشدذ  لعد  الدلحمس اللدج ز. فذلنل الأل ر اللحمس ف  فعلدنل عد م ا -1
 م.1997 -اد1418ط  ؤاللف اللالدلف الانجف اللدبجف 

 ال شل ف  الللاًا  الجشل شلس ال ررز ط ئار الأ ب الجيمذف. لنل  . -2

  دادددد  الجلفددددده فدددد  ليدددد،م اللددددلمه ليشددددذ  الررىددددد   ط ئار إحذدددددً الأ ددددب  -3
 حيع . -الجل ذف 

فحلنددت/  - م1979لف لنددل   ح ددف اللددلاًا  شلددس ن  يددف ط  ؤاللددف اللالددد -4
 الجن  اوف د  .

 مرثل جعلز. ط اللحمد ذف بمصل. المصدح  شلس رل  ئا ئ. فحلنت/ -5

   ددددد  الملدددددلينس   ل ددددد  الاددددددلعنس شلدددددس ال دددددررز  فحندددددت ئ/ لعددددد  الحددددد   -6
 م.1977اد/ 1397العل د ز ط ر ل  ئار الماع،لد  ال  لذف 

فحلنددت/ لعدد   -ل د، لز  دل  طننددف ال شدل فدد  اللددلاًا  الجشدل ولدد  اللدالددر ا -7
 لاججددف ل  ددف إحذدددً ال ددلا  اإلالدد    بم مددع  -الع ددد  الدديذمده رلدد، الدد ف 

اللددددددال  الينئدددددف الجد دددددف لشددددددئ،ه  -النحددددد،  اإلالددددد  ذف بددددددونال الشددددددل   
 م.1986 -اد1406المادبع او نل ف 

فحلندت الشدذ / ليد   - ل  طننف ال شل ف  الللاًا  الجشل شلدس ال دررز  -8
 م.1996 -اد1417المجدا  اونال ف  ط - حم  الصندغ 

 -اشفلدددده فددد  ليددد،م اللدددلمه ليلدددن،ط  فحلندددت/  حمددد  رلددد، العضددد  إلدددلا ذر  -9
 م.1985 شل ئار ال لا  بدللدال  
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ط  -الللاًا  الشدو   ف،جنييد  س ل ف الجدلع ليشدذ  لعد  الع دد  اللدتد   -10
 م.1995 -اد1415المجدا  اونال ف 

   حمددد   حذلدددس ط اإلئار  الجد دددف الميدددنع فددد  اللدددلاًا  الجشدددل ئ/  حمددد -11
 م.1997 -اد1417ليمجدا  اونال ف 

اإلر دددددئا  ال يذددددف فدددد  اللددددلاًا  اللددددنع لددددس طل ددددت الشدددددطعذف ئ/  حمدددد   -12
 م.1982 -اد 1402 حذلس ط ر ل . اإلئار  الجد ف ليمجدا  اونال ف 

 -اإلبد دددف لدددس  جدددد   اللدددلاًا  لميددد  لدددس رلددد  طدلدددب ط  يضدددف  صدددل  -13
  د   يع .فحلنت ئ/ لع  الع

 ندحددث فدد  ليدد،م اللددلمه لشددذخ د ر.ئ/ اللصددع   حمدد،ئ نلددع. ط ئار الليددر  -14
 م.1987 -اد147الةد ذف 

 ثانياك: ريتب احلديأل وعلومه

ئار  - صدددددل -صددددحذع اإل ددددددم النخددددددرز. ط ئار إحذددددددً الأ دددددب الجل ذدددددف  -15
 اللدال . -الشجب 

 ط عذل  الندل  الحيع . -صحذع  لير  -16

 اللدال . -يقذف ال س ال ل نز. ط المي نف الل -17

 ط عذل  الندل  الحيع . - ل   اإل دم رحم   -18

 المل  رك لي  الصحذحنس ليحدكر. ط ئار العأل. لنل  . -19

فحلندددت لعددد  ال،اددددع  -فددد ر ب الدددلا ز فددد   دددل  فلل دددب ال ددد، ز ليلدددن،ط   -20
 اد.1385الانجف الةد ذف  -لع  الياذ  

 -ذ در فذلددنل  صددايع الحدد  ث ليدد ع ،ر/  حمدد،ئ الاحددده ط  ي نددف المجدد -21
 م.1987 -اد 1407الل دى الانجف الةد  ف  -اد
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 رابعاك: ريتب الرتاام 

م  1961ئار ال ددديلذ   صدددل  ط اللددددال   - جلفدددف اللدددلاً الأنددددر ليدددناع   -22
 فحلنت/  حم  الن  جدئ الحت.

ط ئار إحذدددددً ال ددددلا  الجل دددد  لنددددل  . ئ.  ط  -فددددنعل  الحعددددد  ليددددناع   -23
 ر ل .

 ط ئار صدئر لنل  . -  فين ب ال ين ب شلس ح ل الجلل   -24

ط ئار الجيدر ليم  ددنس. لنددل   لع دده الانجددف الخد لددف  -اولد م ليررعيدد   -25
 م.1980

 ط المي نف الجصل ف صن ا لنل   ئ. . -بغذف ال،لد  ليلن،ط   -26

 .ط ئار إحذدً ال لا  الجل   لنل   - ج ر المؤلعنس للتد لمل عحدلف  -27

ئار الأ دددب  -ط ثدلةدددف  - غديدددف ال يديدددف فددد  طنلدددد  اللدددلاً شلدددس ال دددررز  -28
 م.1982 -اد1402لنل   لع ده  -الجيمذف 
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 الصفحة وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملوض

 3 ..............................................................  ل  ف
 7 ........................ لمنحث او ق: ر ق الللمه لي  النجف رحلذا

: اوحدئ ث ال،ارئ  فد   در ق اللدلمه ليد  الدنجف رحدلذ   دد المايب او ق
 .................................................... يل       يد

 
7 

 18 ............. المايب الةد  : اللرز المخ در ف   ج   اوحلذ اللنجف
 18 ............ ر ج ي    لدًق: ا  ع  عيمف  س الللمه فللر لي  النجف

 19 ........................ اللرز اللاجع ف   ج   انن اوحلذ اللنجف
 24 ................. المنحث الةد  :  عن   خ صل  لس الللاًا   الللاً

 24 ....................................... ر ش : حقذلف الللاًا  الللم ذف
 24 ......................................... للاًا ثد ذد : تدبع ىع،ق ال

 25 .........................................ثدلةد : ر ،اأ الللاًا  باي دن
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