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Abstract 
  These linguistic issues are linked with the recitations & 
recitations, in their turn,  are linked with dialects to ease the 
reading of the holy Koran to Arab tribes the Koran has been 
descended in their language. This is supported by the following 
Quranic verse “We have eased the Koran for recitation, so is 
there any wise who reads”. 
     Despite all these facts, some have denied the chronological 
embracing of recitations, such as Imam Al-Ridha who has 
blatantly stated and in more than one occasion his denial  of this 
phenomenon. Nevertheless, he has mentioned more than (50) 
recitations, some according to the seven types of  recitations, 
some individualistic and other anonymous. His dependence on 
these recitations clearly shows the significance of recitations in 
the linguistic lesson and their facilitating the students’ 
understanding of the linguistic rules. 
    The methodology  adopted in this paper is as follows; an 
introduction followed by the linguistic issues according to their 
mentioning in the explanation and finally the conclusion. There 
are some remarks I should highlight; firstly,  I have not 
translated for those recitors for their reputation, I depended, in 
tracing back recitations, on the books of narrator, in their 
linguistic formulation on books of justifications, secondly, I 
have mentioned the statement (others have read), where I meant 
the seven recitations.          

 ممخص البحث
إف صػػما الاػػرابات بةلملػػا الصرب ػػا صػػما كص اػػا ، إذ صػػؿ قذاػػة  إذ مػػة الاػػرابات إ،    

كجكه أداب كممةت الارآف  كك   ا الذطؽ باػة  ؤ ػد اػذا مػة جػةب حػي الحػد ث قػف ر ػكؿ 
اهلل صػػما اهلل قم ػػل ك ػػمـ  ذذإف اػػذا الاػػرآف أذػػزؿ قمػػا  ػػبصا أحػػرؼ حػػ  رؤكا مػػة إ  ػػر 

 (.ُمذل((ذ
 ػػػا مرإبطػػػا بػػػةلارابات  كالاػػػرابات لاػػػة ارإبػػػةط بةلماجػػػةت  كذلػػػؾ إف اػػػذه الم ػػػةغؿ الملك 

لإ  ػػ ر  ػػػرابة الاػػػرآف قمػػا الابةغػػػؿ الصرب ػػػا الإػػي ذػػػزؿ الاػػػرآف الصظػػ ـ بم ػػػةذاة  إصػػػد اة 
[ كمػػه اػػذا كمػػل ُٕلاكلػػل إصػػةلا  دكلاػػد   ػػرذة الاػػرآف لمػػذكر حاػػؿ مػػف مػػدكر   الامػػر  

                                                 

 ( باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.1994، برقم ) 181/ 6صحيح البخاري،  (1)

Keyword : Guidance , intepretation , readings
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،ب اإلمػػةـ الرمػػي الػػذم ذكػػر ك ػػؼ بصمػػاـ مك ػػؼ المذكػػر لإػػكاإر الاػػرابات  كمػػف اػػؤ 
بصر ح الصبةرة كحػي أكصػر مػف مكمػه إذكػةره لإػكاإر اػذه الاػرابات  كاػذا لػـ  مذصػل مػف 

 ذكر أكصر مف خم  ف  رابة  بص ا كاذ راد ا كشةذة.
إف اقإمةد الرمي كغ ره قما الارابات  دؿ بشكؿ كامح كجمي قمػا أام ػا الاػرابات 

 الملك ا إلا طةلب الصمـ. حي الدرس الملكم كإار ب حاـ الاةقدة
أمػػػة خطػػػا بحصػػػي حاػػػي  مادمػػػا  صػػػـ الم ػػػةغؿ الملك ػػػا بح ػػػب كركداػػػة حػػػي الشػػػرح  صػػػـ 
خةإما  كاذةؾ مالحظةت ،بػد لػي مػف ذكراػة  لػـ أإػرجـ لماػراب لشػارإاـ  اقإمػدت حػي 
إخر ج الارابات قما كإب الركا ا  كحي إكج ااة اقإمػدت قمػا كإػب الحجػج كغ راػة  

 رأ البة كف( كأردت باـ الاراب ال بص ا.كذكرت قبةرة ذك 
 اذه اي أغمب الم ةغؿ الملك ا الكاردة حي شرح الرمي مة قدا المكررة.

 قدهةامل
 كالب ػػةف  كالصػػالة الإ ك ػػؿ مػػلكقمٌ  كاإل مػػةف   الصمػػـ بذػػكر اإلذ ػػةف ذىػػٌكر الػػذم هلل الحمػػد
 .لألذةـ رحما المبصكث قما كال الـ
  ػػػراركمصرحػػػا أى  فآالاػػػر  قمػػػـك الصمػػػـك أقظػػػـ مػػػف فأ ذ ػػػةفإ قمػػػا  خ ػػػا ، ممػػػةكبصػػػد  ح

كب ةذػل  كمذاػة قمػـ الاػرابات كمػة ح اػة مػف إكج ػل للػكم كذحػكم  ػد إخ ػا قمػا  هقجةز إ
 اكاقػدل إ  ػ ر مػفة كمةلاػ الاػرابات أكجػل مصرحػا  ػراراأل اذه كمف بصض طمبا الصمـ  

 كالمصذا كالإي اي آ،ت لح ظ الارآف كإ   ر حامل. كالملا الذحك
إف صما الارابات الارآذ ػا بةلملػا الصرب ػا صػما كص اػا ، إذ صػؿ قذاػة. إذ مػة الاػرابات 
كجكه أداب كممةت الارآف كك   ا الذطؽ باة  ك ؤ د اذا مة جةب حػي الحػد ث قػف ر ػكؿ 

ا مػة إ  ػر الارآف أذػزؿ قمػا  ػبصا أحػرؼ حػة ربك ذذإف اذا  -اهلل صما اهلل قم ل ك مـ 
الصممػػةب قمػػا أذاػػة  ػبه للػػةت مػػف للػػةت الصػػرب   ك ػػد أ ػػٌر حاػػد ح ػػراة بصػػض  (1)مذػل((

كمػػف اػػذه الصػػما البحػػث  (2)الذبػػي  ػػرابات الصػػحةبا الكػػراـ كمػػة حػػي صػػح ح البخػػةرم.

                                                 

 ( بةب أذزؿ الارآف قما  بصا أحرؼ.ِْٗٗبر ـ ذ ُْٖ/ ٔصح ح البخةرم   (ُذ
 .ُٖٓ   ُْٖ/ٔ  المصدر ذ  ل ذظر   (ِذ
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الملػػػكم لماػػػػرابات المإػػػكاإرة كالشػػػػةذة الإػػػي كردت حػػػػي شػػػركح الصممػػػػةب. ركػػػزت الم ػػػػةغؿ 
الإذػػك ف كبل ػػر الملك ػػا حػػي  ػػرابات شػػرح الرمػػي قمػػا  امػػزة الكصػػؿ كإركاػػة  كركا ػػا 

الإذك ف  ك ككف ال ةب كحإحاة  كك ر الذكف كحإحاة  ككصؿ اةب الكذة ا بكاك أك ب ػةب  
كالإذك ف كحذؼ إحدل الامػزإ ف  كبػةأللؼ الماصػكرة كغ ػراـ بػةلإذك ف  كبإػةب الخطػةب 
كغ ػػػراـ ب ػػػةب الل بػػػا  ك صػػػر الامػػػزة كمػػػداة  كحػػػإح الذػػػكف  كك ػػػر قػػػ ف ذذصػػػـ( ك ػػػرابة 

كف كا  ػػػػكةف الصػػػػ ف  كبصمػػػػاـ بك ػػػػر الذػػػػكف كالصػػػػ ف  كغ راػػػػة مػػػػف غ ػػػػراـ بك ػػػػر الذػػػػ
 الم ةغؿ.

 إف اذه الم ةغؿ الملك ا مرإبطا بةلارابات الارآذ ا   كالارابات الارآذ ا مرإبطا 
كذلػؾ لإ  ػ ر  ػرابة الاػرآف قمػا الابةغػؿ الصرب ػا الإػي ذػزؿ   بةلملةت كالماجػةت الصرب ػا 

لىاىػدٍ كذلؾ إصد اةن لاكؿ اهلل إصػةلا  ذذ  الارآف الصظ ـ بم ةذاة  حىاىػؿٍ  ًلمػذكٍكرً  اٍلايػٍرآفى   ى َّػٍرذىة كى
ػػػدًَّكرو  ًمػػػف . اػػػذه الاػػػرابات كماػػػة إكاحػػػؽ للػػػةت كلاجػػػةت الصػػػرب بكجػػػل مػػػف ُٕالامػػػر( (مُّ

الكجػكه كةإلمةلػا أك الإ خػػ ـ مػف جاػا كالإر  ػػؽ مػف جاػا أخػػرل   أك مػف ح ػث الإشػػد د 
إ ػػا ؿ أك الإحا ػػؽ. كاػػي م ػػةغؿ مرإبطػػا بةلجةذػػب الملػػكم كالإخ  ػػؼ   أك مػػف ح ػػث ال
 كالجةذب المصذكم لكؿ  رابة.

 مػهإصػ ف قمػا حاػـ الاػرآف الكػر ـ  قػدةمصةفو  قما إدلذة الكاحدة الارابة أكجل مصرحا إف
 اػؤ،ب كمػف   الاػرابات اػذه لإػكاإر المذكػر مك ػؼ بصمم ػإاـ  صإاػدُّ  مف بصض ك ؼ ذلؾ
 أكصػػر حػػي ذكػػر حاػػد( حةجػػب ،بػػفذ الذحػػك حػػي الكةح ػػا كإػػةب شػػرحل حػػي الرمػػي مػػةـاإل
مػف  أكصػر ذكػر مػف  مذصػل لػـ كاػذا   الاػرابات لإػكاإر كػةرهذإ بصكرة صػر حا ك ةمر  مف

ات الاػػراب كبصػػض كالشػػةذة ا،ذ راد ػػا كبػػ ف الاػػرابات ال ػػبه بػػ ف إكزقػػت  ػػرابةخم ػػ ف 
 .الارابات كإب مف  دم ب ف ك ه ةمح  ٍداةجأ ي لـإال

كمػػف خػػالؿ مػػة إاػػدـ ذاػػض قممػػةب الصرب ػػا حػػي خدمػػا كإػػةب اهلل مػػف جكاذػػب قػػدة مذاػػة 
الجةذػػػب الملػػػكم. إذ كػػػةف لمإكج اػػػةت الملك ػػػا لماػػػرابات الارآذ ػػػا أصػػػر قظػػػ ـ حػػػي خدمػػػا 
 –الاػػػرآف الكػػػر ـ  كمػػػركرة إ جػػػةد الإ  ػػػ ر كالمصذػػػا لكػػػؿ  ػػػرابة كردت قػػػف ر ػػػكؿ اهلل 

ػػػةالاػػػكل كمػػػة جػػػةب حػػػي  كلػػػل إصػػػةلا ذذالػػػذم ،  ذطػػػؽ قػػػف  -صػػػما اهلل قم ػػػل ك ػػػمـ مى  كى
ػػفً   ىذًطػػؽي    كاػػذه الإكج اػػةت ، إصذػػي ْ-ّ(( الػػذجـ  يػػكحىا كىٍحػػيه  ًإ،َّ  ايػػكى  ًإفٍ * اٍلاىػػكىل قى
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بةلمػػركرة كجػػكد خػػالؼ حػػي المصذػػا بػػؿ كجػػدت أكصراػػة مرإبطػػا بإل ػػر الملػػا ، بإل  ػػر 
 الارابات كمذاة  المصذا. كمف اذة حاد اقإمدت قما أاـ المصةدر حي إكج اةت اذه

اػػ(  ككإػةب الحجػا ْْْكإةب الإ  ػ ر حػي الاػرابات ال ػبه ذألبػي قمػرك الػداذي   ت 
اػػػ(  ككإػػةب الميٍحإى ػػب حػػي إب ػػ ف كجػػكه َّٕ  ت  حػػي الاػػرابات ال ػػبه ذ،بػػف خةلك ػػل

اػػػ(  ككإػػػةب ِّٗشػػكاذ الاػػرابات كاإل مػػةح قذاػػػة ذألبػػي ال ػػإح قصمػػةف بػػػف جذػػي   ت
اػػػ(  ككإػػةب الكشػػؼ قػػف كجػػكه الاػػرابات ِّْال ػػبصا حػػي الاػػرابات ذ،بػػف مجةاػػد   ت

إةب ػػػػػػكك اػػػػ(ّْٕال ػػػبه كقمماػػػة كحججاػػػة ذألبػػػي محمػػػد بػػػف أبػػػي طةلػػػب الا  ػػػي  ت 
  راة ػػػػػػػػػػػػػػالرحمف بف محمد بف زذجما(  كغػػػػػػػػػرابات ذألبػػػػػػي زرقػػػػػػل قبدجا الاػػػح

 مف الكإب المصإمدة.
لاد اذبرل اؤ،ب الصممةب المؤلك كف قما إكم ح اذه الصما المإرابطا ب ف الارآف كالملا 

األل ػػةظ كماػػة كالذحػػك الصربػػي مػػف خػػالؿ كمػػه كإػػب خةصػػا بةلإ  ػػ ر كالمصذػػا كشػػرح 
إصب حي خدما الارآف الذم ،   إ ل البةطؿ مػف بػ ف  د ػل ك، مػف خم ػل إذز ػؿ الصز ػز 

 الرح ـ.
ك د حرؽ الصممةب ب ف الارابات ك  مكاة قما   م ف  الاػرابات الصػح حا   كالاػرابات 

 الشةذة. حةلارابة الصح حا مة إكاحر ح اة شركط صالصا  
 .- صما اهلل قم ل ك مـ – إكاإر الارابات قف ر كؿ اهلل -ُ
 مكاحاا ر ـ المصحؼ. -ِ
 (1)مكاحاا الملا الصرب ا كلك بكجل مف الكجكه. -ّ

 أٌمة الارابة الشةذة قذداـ حاي مة حادت شرطةن مف اذه الشركط الصالصا ال ةل ا الذكر.
كمػػف اذػػة  إمػػح لذػػة أٌف الإػػكاإر قذصػػر مػػف قذةصػػر صػػحا الاػػرابة كلكػػف اػػذا الإػػكاإر 

مػػػةـ الرمػػػي حػػػي شػػػرحل لصبػػػةرات كامػػػحا باكلػػػل  ء ك، ذ ػػػٌمـ إػػػكاإر الاػػػرابات أذكػػػره اإل
ف ذاب إل ل بصض األصػكل  ف ء كاػذه الصبػةرة كجػدإاة حػي أكصػر مػف مكمػه  ال به   كا 

 مف الجزب الصةذي.

                                                 

 .ٗ/ُ ذظر  الذشر  (ُذ
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إف اػػذا الشػػرح  صػػٌد مك ػػكقا قمم ػػا حػػي بةبػػل مػػف ح ػػث الاكاقػػد كالمصػػطمحةت كذاػػؿ 
كالػػػػرد كذاػػػػؿ أ ػػػػكاؿ الصممػػػػةب الػػػػذ ف  ػػػػباكه كا  ػػػػراد الاػػػػرابات اآلراب كالإ ةصػػػػ ؿ كالإػػػػرج ح 

الارآذ ػػػا حكػػػةف مػػػف الجػػػد ر أف أحصػػػا اػػػذه الاػػػرابات إحصػػػةب د  اػػػةن مػػػف خػػػالؿ جػػػرد 
األجػػػػزاب األربػػػػه مػػػػف خػػػػالؿ درا ػػػػإي لممصػػػػطمح الذحػػػػكم قذػػػػد الرمػػػػي حػػػػي أطركحػػػػا 

قػػراب الػػدكإكراه  ككجػػدت أٌف أغمباػػة  ػػد كجااػػة الصممػػةب حػػي كإػػب الحجػػج كالاػػرابات  كا 
 الارآف الكر ـ كقمـك الارآف.

إف اقإمةد الرمي كغ ػره مػف الصممػةب قمػا الاػرابات الارآذ ػا  ػدؿ بشػكؿ كامػح كجمػا 
قما أام ا اذه الارابات حي الدرس الذحكم كالملػكم كإار ػب حاػـ الاةقػدة الملك ػا إلػا 

دل إلػا طةلب الصمـ الذم  د ،   ػص ل حاػـ المصذػا مػف اخػإالؼ الاػرابات   كاػذا  ػد أ
 كجكد أكصر مف  ةقدة أك مصذا حي حاـ الارابات.

كاإلمةـ الرمي  ٌؿ مىف ذكر شػ غةن قذػل   كاػذا ،  مذػه مػف ذكػر مػة كجػدت قػف ح ةإػل 
ككإةبػػػػل كمذاػػػػة مػػػػة جػػػػةب حػػػػي كإػػػػةب البل ػػػػا  حةإلمػػػػةـ الرمػػػػي اػػػػك  محمػػػػد بػػػػف الح ػػػػف 

قم اػػة   اػػػ( صػػةحب شػػرح الكةح ػػا ،بػػف الحةجػػب  الػػذم لػػـ  ؤلػػؼٖٔٔاأل ػػإربةذم ذت
بػػؿ ك، حػػي غةلػػب كإػػب الذحػػك مصماػػة  جمصػػة كإحا اػػة  كح ػػف إصم ػػؿ  ك ػػد أكػػب الذػػةس 
قم ػل  كإػػداكلكه كاقإمػده شػػ كخ اػذا الصصػػر حمػف  ػػبماـ  حػي مصػػذ ةإاـ كدرك ػاـ  كلػػل 
ح ػل أبحػػةث كص ػػرة مػه الذحػػةة  كاخإ ػػةرات جمػا  كمػػذااب  ذ ػػرد باػة  كلابػػل ذجػػـ األغمػػا  

شػػيب مػػف إرجمإػػل  إ، أذػػل حػػرغ مػػف إػػ ل ؼ اػػذا الشػػرح  كلػػـ أ ػػؼ قمػػا ا ػػمل ك، قمػػا
 (1) ذا صالث كصمةذ ف ك إمةغا  كلل شرح قما الشةح ا.

 الرمػػي قذػػدال ػػبه كغ راػػة  لماػػرابات الٌملػػكم الإكج ػػل أذكػػر أف ردتأ البحػػث اػػذا كحػػي
 الكػػـ اػػذا إ ػػراد مػػف  مذصػػل لػػـ الاػػرابات لإػػكاإر الرمػػي إذكػػةر كأف   الكةح ػػا شػػرح حػػي

 . بص ا كةذت إذاك،  مة  خرلأ قما  رابة  رجح اك بؿ الارابات مف الاةغؿ
صػػػـ  .الرمػػػي شػػػرح حػػػي كركداػػػة بح ػػػب الملك ػػػا الم ػػػةغؿ صػػػـ إما ػػػد  ب بحصػػػي ابإػػػدأتي 
 خةإما.

                                                 

 .ّٓٗ/ ٓ  ك ذظر  شذرات الذاب حي أخبةر مف ذاب  ٖٔٓ – ٕٔٓ/ ُبل ا الكقةة   (ُذ
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 كاذةؾ مالحظةت ،بد لي مف ذكراة كاي 
 لـ أإرجـ لماراب لشارإاـ. -
اػػذه الاػػرابات مػػف أردت مػػف البحػػث إخػػر ج الاػػرابات مػػف كإػػةب الرمػػي  كإكج ػػل  -

 كإب الحجج كغ راة.
 ذكرت قبةرة ذك رأ البة كف( كأردت باـ الاراب ال بصا. -
 اذه اي أغمب الم ةغؿ الملك ا الكاردة حي كإةب شرح الرمي قما الكةح ا  مة  -

 قدا المكررة.
 كاهللى أ  ؿ أف  جصؿ قممي اذا خةلصة لكجال الكر ـ  كالحمد هلل أك، كآخرا.

 المغوية:المسائل 

 :األولى المسألة
ػػةشى ذ كلػػل إصػػةلا   كقمػػر  أبػػك  ػػرأ   الكصػػؿ  ك ػػرأ حػػي بػػ لؼ (ُٓ  ُّذ   ك ػػؼ( لِلَّهه ِ  حى

 .(1) كك  ةن  كصالن  ألؼ بل ر البة كف
 .احةش ي  ةشاح   كلؾ مف أخذه أذل  أصبإاة لمف حةلحجاي 
اي   .(ِذال كاد خط ح اة ححذىحاة  كاإٌبه األلؼ مف بةل إحا اكإ ا أذل حذحاة لمف كالحيجَّ
قما أذاة مصدر بمصذػا  كاي  رابة شةذة   (هللً  حةشةن   ذبةلإذك ف  رابإاة الرمي كأكرد

 .(ّذ إذز اة هلل
الجمػػ ح   ػػةؿ جػػر حػرؼ  األكؿ ا، ػػإصمةؿ الصربػػي  الذحػػك حػي ا ػػإصمة،ت لاػػة( حةشػةذ

  األ دم
 .(ْذوالش ْتم   محاة  الم   عمى نِّا  ض       و  ب   إن   ثوبان   أبي حاشا         

                                                 

 .َّٗ/ُ   ذظر شرح الرمي  ٖٗ( الإ   ر حي الارابات ال به ُذ
 .ُُُ( الحجا حي الارابات ال به ِذ
 .َّٗ/ُ( شرح الرمي قما الكةح ا ّذ
إى ب ْذ  .ُِ/ِ( المحي
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  ػػمصت   ػػةؿ ز ػػد أبػػي قػػف المػػةزذي قصمػػةف أبػػك مػػةض  حكػػا حصػػؿ  الصػػةذي ا، ػػإصمةؿ
  بحةشػة حذصػب  األصػبهً  كابػة الش طةفى  حةشة  مه كلمف لي اغ ر المايـ   اكؿ أقراب ةن 
 .(ُذال صم ا دل ؿ كاذا

 :الثانية المسألة
ػػػػػالىًإي ًإفَّ   يػػػػػؿٍ  ػػػػػةؿ اهلل إصػػػػػةلا  د ذي يػػػػػًكي صى مىٍح ىػػػػػةمى  كى ػػػػػةًإي كى مىمى   اٍلصىػػػػػةلىًم فى  رىبك  ًلمٌػػػػػلً  كى

الصةذ ػػا مطماػػة   ال ػػةب ب ػػككف  ذكمح ػػةٍم( بخمػػؼ قػػف كرش ذػػةحه  ػػرأ[. ُِٔ  األذصػػةـ 
 ألف إمػػػة كذلػػػؾذ .(ِذبػػػةل إح بإحر كاػػػة البػػػة كف ك ػػػرأمػػػه المػػػد المشػػػبه ألجػػػؿ ال ػػػةكذ ف  

. قم ػػل ا،قإمػػةد اصػػح جاػػا مػػف الحركػػا ماػػةـ  اػػةـ   حاػػكلأخك ػػ مػػف مػػٌدان  كصػػرأ األلػػؼ
ٌمة   كجػةب حػي للػا مػص ؼ الذحػةة قذد حاك اذا الك كؼ  كمه مجرل الكصؿ إلجراب كا 

بذي  ربكع ح اة  الك ر مه ال ػةب  بماػة  كذلػؾ لإشػب ل ال ػةب بةلاػةب بصػد ال ػةب  كمػة حػي  
( إبػػراا ـ  ح ػػل  كلد ػػل  كمذػػل  ػػرابة حمػػزة     كاػػك قذػػد الذحػػةة ِِذكمػػة أذػػإـ بمصػػرخيك

 .(ّذص ؼ(م
 ةؿ الذحةس  ءك،  جكز أف  حمؿ كإةب اهلل قما الشذكذ  كذص  طرب قما أذاة للػا 
حػػي بذػػي  ربػػكع  ك ػػغؿ أبػػك قمػػرك بػػف الصػػالب حاػػةؿ  اػػي بػػةلخ ض ح ػػذا حػػ بك قمػػرك 

مةـ  رابة  كقربي صر ح  ك د أجةزاة كح ذاةء.  (ْذإمةـ للا  كا 
  جػكز الكصػؿ حػي ال ػةب حإح مف البة  ف  ككؿ  رابة يمد  كاأل حح ذغذو  ال إح  رابة أمة
 ال ػػةبات مػػف ال ػػةب كاػػذه .(ٓذالصػػةرض فال ػػكك  أجػػؿ مػػف اال ػػةبا األكجػػل ؼالك ػػ حػػي لػػل

 . (ٔذكالزكاغد اإلمةحا ب ف ح اة اخإم كا الإي
 :الثالثة المسألة

                                                 

 .ٓٔٓ/ُ  كشرح ابف قا ؿ  ُّ/ِ(  ذظر  الميحٍإ ىب ُذ
 .ِٓٔ/ِ  كشرح الرمي َِٖكإةب ال بصا حي الارابات   ذظر  ( ِذ
 .ُُّ   ذظر  البدكر الزاارة ِٓٔ/ِ( شرح الرمي ّذ
 .ِْٗ – ِْٖ/ ٔ ذظر  البحر المح ط حي الإ   ر  ( ْذ
 .ُُْ -ُُّ(  ذظر  البدكر الزاارة  ٓذ
 .َِٗ(  ذظر  كإةب ال بصا ٔذ
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  بماػػة كألػػؼ الذػػكف بك ػػر ِّ ، ػػرابإ((  ػػبملفَّ  إمػػةذذ كلػػل إصػػةلا   الك ػػةغيك  حمػػزة  ػػرأ
 )  .(ُذألؼ غ ر مف ب إحاة البة كف ك رأذ بملةفك
 ة  كأ ػاطملإاػٌدما قذامػة لمكالػد ف  ككذة ػا مػم ران  جصماة أذل  األلؼ أصبت لمف حةلحجاي 
 الشػد دة  كبذػي الإ ك د بذكف كأإا الشرط حرؼ لدخكؿ اإلقراب قالمااي  الإي الذكف
 .(ِذا،صذ ف بذكف اةن  إشب اإلقراب  كك رت مف مةذصاه  ألذاة  مصاة ال صؿ

 بإصػػػٌدم الكبػػػر كذصػػػب( أحػػػدامة  ذلاكلػػػل ال صػػػؿ صػػػةغ أذػػػل  األلػػػؼ طػػػرح لمػػػف كالحجػػػاي 
 حصػؿو  قمػا إػدخؿ  ٌممػة ألذاػة  ال صػؿ قما( إٌمةذ لدخكؿ الشد دة بةلذكف إل ل  كأإا ال صؿ
 .لمإ ك د الشد دة بةلذكف ح ل أإا إ،
ـى  ب صمل اذة اة( أحدامةذ رحصت حإذا    ؿ حإف  غ ػر ذلػؾ حػي حاػؿ األلػؼ  مػه لصػإرح حػب
بػػدؿ   اػػك  الرمػػي  ػػةؿ. (ّذال صػػؿ حػػي الإػػي األلػػؼ مػػف بػػد،ن   رإ ػػه أذػػل  أحػػدامة. كجػػل
 .(ْذالبدؿ قما مصطكؼ ألذل

  (ٓذ .الظةار قذل    ذكبرممم حصؿ بإجد د  رإ ه أذل  كالصةذي
جةبا  ك ذػل  ؤاؿ إقةدة قما  رإ ه أذل  كالصةلث  أحػدامة  حاػؿ الكبػر   بمػ  مػف    ػؿ كا 

كاٍ ذذ إصػػػةلا  كلػػػػل  حمػػػؿ الكجػػػػل اػػػذا كقمػػػػا  كالامػػػة أك ػػػػرُّ ػػػػكاٍ  الَّػػػػًذ فى  الذٍَّجػػػكىل كىأى ى (( ظىمىمي
 .َّ ذب ةباأل
ـى     ؿ حإف ٌصة حًم ف خٌصػة إذمػة ؿاػح الًكبرى  قذد بةلبرك  خي   ػةغر حػي كاجبػةن  لامػة كػةف بػذلؾ  كا 

 .لذلؾ ح ل بةلبر كالخدما  حخٌصة ا،مطراب قم امة ؿصا  الكبر قذد األك ةت  ألذامة
 لػـز لمط راف  ذاض كىبر  كلـ إذا بةهأ فأل  الٌذٍ ر مف بكالد ل أبرُّ   الفه لى   الصرب كإاكؿ
ٍكرىهي   .(6) بل   صؿ أبكه كةف كمة  حزٌ ل قم ل ال رخ كقةد كى

                                                 

 .ّْٕ/ِ   ذظر  شرح الرمي َُٔ( الإ   ر  ُذ
 .ُِٓ   حي الارابات ال به( الحجا حي الارابات ال به حي الارابات ال بهِذ
 .ُِٓ    حي الارابات ال بهات ال بهالحجا حي الارابات ال به حي الاراب (ّذ
 .ّْٕ/ِ( شرح الرمي ْذ
 .ُِٓالحجا حي الارابات ال به  ( ٓذ
 .ُِٔ  ُِٓ( الحجا حي الارابات ال به ٔذ
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   :الرابعة المسألة
  بماػػة مػػة ك ػػكف اذمػػٌمت إذا المػػٌذكر الكاحػػد قػػف. (ُذالكذة ػػا اػػةب بكصػػؿ كص ػػر ابػػف  ػػرأ

ذا  .(ِذ  كمذاك  كذحكامةيا قم  ةب  ذحك ب  بماة مة كف ك  اذك رت بكاك  كا 
  كاي للا  ةرئ لكؿ أخرل للةت أربه قما البة كف ك رأ

 األكلا  ك ر الاةب مف غ ر كصؿ ب ةب.
 .كقم اي باي  ذحك ب ةب كصماة مه ك راة  صةذ اال

 .كبلي قم لي    كاك  ذحك بال الاةب مـ  الصةلصا
 .(ّذكباقم ايك  ك   ذحك الكاك مه الاةب مـ  الرابصا
 بصػد مذػل أكصػر ال ػةب بصػد كاػك ب ػةب  كصػؿ غ ػر مػف الاػةب ك ػر أف إلػا الرمي ذاب
  ػرئ ك ػد للػةت حاػي الاػرابات ابا ػ كأمػة. ال ػةكذ ف الإاػةب شػبل األكؿ حػي ألذػل  الك ر

 .(ْذالصز ز الكإةب حي كماة باة
الكمما حي الإصب ر الارآذي( لمدكإكر حةمؿ صةلح ال ػةمراغي مػة جةب حي كإةب ذبالغا 

  كردت حػػي الاػػرابة المشػػاكرة كممػػةت محركػػا بل ػػر الحركػػا اإلقراب ػػا الم لكحػػا (ٓذ ػػ إي
  بمػػـ [1١الفتت:ح  ] چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ چ المشػاكرة كذلػػؾ ذحػك  كلػػل إصػةلا 

ػػة)الاػػةب مػػف ذقم ػػل( مػػه أف المشػػاكر حػػي ذحػػك اػػذا ك ػػر الاػػةب   ػػةؿ اهلل إصػػةلا  مى  كى

مىٍ لً  أىٍ  ىليكيـٍ   [.11]القصص:  ( يصك لً  أًليٍخًإلً  كى ىةلىتٍ  ك ةؿ ذ، [1١9الشعراء ] (أىٍجرو  ًمفٍ  قى

ك ح ػػػف أف أشػػػ ر اذػػػة إلػػػا أف مػػػـ الاػػػةب حػػػي ذحػػػك اػػػذا للػػػا الحجػػػةز  كأمػػػة غ ػػػراـ 
 ح ك راة. كاذة  صرض  ؤاؿ  كاك لمةذا كرد المـ اذة دكف الك ر 

                                                 

 ( اةب الكذة ا  اةب الم رد المٌذكر اللةغب.ُذ
 .ِِْ/ِ  كشرح الرمي ِْ(  ذظر  الإ   ر ِذ
 .ِِْ/ِ  شرح الرمي ّٗ(  ذظر  كإةب ال بصا  ّذ
 .ِِْ/ِشرح الرمي ذظر  ( ْذ
 .َُْ - َُِ(  ذظر  بالغا الكمما حي الإصب ر الارآذي ص  ٓذ
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ك ذبلي لذػة  بػؿ أف ذج ػب قػف ال ػؤاؿ أف ذشػ ر إلػا حا اػا للك ػا مصمكمػا اإ ػؽ قم اػة 
قممةب الملا  ػد مةن كحػد صةن  كاػي أف المػما أ ػكل الحركػةت كأصاماػة صػـ إم اػة الك ػرة صػـ 

 إم اة ال إحا كاي أخؼ الحركةت.
ا الػكاـ أف الك ػرة أصاػؿ مػف المػما لمػة  ػمصكه كإصممػكه مػف  كاقػد كإةبػا ك د   بؽ إلػ

الامزة أف الك رة أ كل الحركةت بةلذ با إلا ر ـ الامزة صـ المػما صػـ ال إحػا  حذاػكؿ  
 ًإٌف اذا أمر إمالغي ، قىال ا لل بةلذطؽ ك، قىال ا لل بةلحا اا الملك ا الصةبإا.

مػمي أكصػر مػف الك ػرة كال إحػا  كذلػؾ ألذاػة ، إف الذطؽ بةلمػما  حإػةج إلػا جاػد ق
إذطؽ إٌ، بةذممةـ الشػ إ ف كارإ ةقامػة ك، إحإػةج الك ػرة ك، ال إحػا إلػا ذلػؾ كمػة اػك 

 ذه الحا اا إ  ر كص ران مف الظكاار الملك ا حي األبذ ا كالإ ل ؼ ػػػػػػػػػػػػػػػظةار كمصمـك  كا
    (ُذ مة مر.كذصكد الا م  لإذة لذرل  ر الإصب ر حي ذحك 

ة  يبىةً صيكذىؾى  الًَّذ فى  ًإفَّ ) ػفٍ  أىٍ ػًد ًاـٍ  حىٍكؽى  المَّلً   ىدي  المَّلى   يبىةً صيكفى  ًإذَّمى ػة ذىكىػثى  حىمى مىػا  ىٍذكيػثي  حىًإذَّمى  قى

مىفٍ  ذىٍ ً لً  ة أىٍكحىا كى مىٍ لي  قىةاىدى  ًبمى ة أىٍجرنا حى ى يٍؤًإ لً  المَّلى  قى  (.1١)الف:ح  (قىًظ من
ذقم ػػػلي( حجػػػةب بةلمػػػما الإػػػي اػػػي أصاػػػؿ الحركػػػةت لمد،لػػػا قمػػػا صاػػػؿ اػػػذا الصاػػػد حاػػػةؿ  

  (ِذ كقظمل  كذلؾ مف جمما أذكاع ح اة 
( كاذه الب صػا كةذػت  ػـك الحد ب ػا ككةذػت ب صػا قمػا ( يبىةً صيكذىؾى  الًَّذ فى  ًإفَّ أذل  ةؿ  ذذ -أ

المػػػكت حػػػي ذصػػػرة ر ػػػكؿ اهلل  كذصػػػرة د ذػػػل  كالب صػػػا قمػػػا المػػػكت أشػػػد كأصاػػػؿ أذػػػكاع 
 الب صةت كأ كااة.

ػػػةك ػػػةؿ  ذذ -ب (( كاػػػذا إصظػػػ ـ لاػػػذه الب صػػػا الإػػػي  كػػػكف ح اػػػة اهلل اػػػك المَّػػػلى   يبىػػػةً صيكفى  ًإذَّمى
 الطرؼ المبة ه.

( كاػػػذا إكك ػػػد لمػػػة  بمػػػل كإكص ػػػؽ ألمػػػر اػػػذه الب صػػػا (أىٍ ػػػًد ًاـٍ  حىػػػٍكؽى  المَّػػػلً   ىػػػدي ك ػػػةؿ  ذذ -ج
 الصظ ما.

                                                 

 .َُْ – َُِ ذظر  المصدر ذ  ل  ( ُذ
  ك ذظػػر  ركح المصػػةذي حػػي إ  ػػ ر الاػػرآف  َُْ – َُِبالغػػا الكممػػا حػػي الإصب ػػر الارآذػػي  ( ِذ

 .ّّْ/ ِٓالصظ ـ كال به المصةذي  
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 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

حػػذر مػػف ذكػػث اػػذه الب صػػا كذاػػض اػػذا الصاػػد  ك ػػةؿ  إف مػػرر ذكصػػل  صػػكد قمػػا  -د
 الذةكث ذ  ل.

كذكر أف مف أكحا باذا الصاد   ؤإ ل اهلل أجران قظ مةن  حاػك كمػة إػرل قاػد قظػ ـ  -اػ
إي ب صاػػؿ الحركػػةت كاػػي المػػما مجةذ ػػا لصاػػؿ اػػذا الصاػػد. صػػـ إف صا ػػؿ حذة ػػب أف  ػػ 

المػما  ذطػػؽ مصاػة ل ػػظ الجاللػا بإ خػػ ـ الػالـ بخػػالؼ الك ػرة  حإذاػػة  ذطػؽ مصاػػة ل ػػظ 
الجاللا بإر  ؽ الالـ  حجةب بةلمـ ل إ خـ الذطؽ بم ػظ الجاللػا إشػةرة إلػا إ خػ ـ الصاػد 

 ظر جم ؿ.حإذة ب ب ف إ خ ـ الصكت كإ خ ـ الصاد  كاك إذة
كاػػػذا  ػػػدؿ أف لكػػػؿ حركػػػا حػػػي الاػػػرآف د،لػػػا كمصذػػػا إخإمػػػؼ بح ػػػب الاػػػكة كالمػػػصؼ 

 كالإطك ؿ كالإاص ر مف حركا ألخرل  مف آ ا آل ا  كمف   ةؽ آلخر.
 الاػػػٌراب لاػػػؤ،ب مإػػػكاإرة مػػػذااب اػػػي الاػػػرابات اػػػذه أفٌ  الم ػػػ لا اػػػذه حػػػياآلخػػػر  كالػػػرأم
 ذا مإبصا.قم اـ  حةلارابة   األما أجمصت الذ ف ال بصا

 :الخامسة المسألة
 ال ػػػػةب   بإ ػػػكةفْ الطػػػالؽ  ػػػكرة حػػػي كمذػػػل  ك ػػػػه ح ػػػث(( الاٌلغػػػيذذ قمػػػرك أبػػػك  ػػػرأ 
 .(ُذبصداة ك ةب مك كرة بامزة البة كف ك رأ  مف غ ر امزة  [الاللٍ  

 مػف  ػةبن  الامػزة أبػدلكا الامػزة  صػـ بصػد ال ةب حذحكا ك ذاـ  ر ش للا اي  كقمر  أبك  ةؿ
 الإػةب بحػذؼ اٌلمػكىا    اػةؿ ك ػد الك ػؼ  مجرل لمكصؿ اجرابن  ال ةب أ كذكا صـ   ةس غ ر
 .(ِذالالبىات   اةؿ مصةن  ك د كال ةب
  (ّذ(البػدؿ قمػا الامػزة كاال ػةب  خى  ٌػ أ ػكذكا كالذ فذ  الا  ي طةلب أبي بف مكي ك ةؿ
 بمذزلػػا بصػػداة  ألذػػل ك ػػةب بامػػزة(( الالإػػيذذ أصػػؿ  مكػػي قذاػػة حاػػةؿ البػػة  ف حجػػا أمػػة
 .(ْذاألكصر كقم ل األصؿ ب ذل  كلل كقٌمؿ. الإةب بإزاب حةلامزة(( الالإيذذ

                                                 

 .ُِ/ّ  شرح الرمي ُّٗ/ِ  كحججاة(  ذظر  الكشؼ قف كجكه الارابات ال به كقمماة ُذ
 .ُِ/ّ( شرح الرمي ِذ
 .ُّٗ/ِ( الكشؼ ّذ
 .ّّّ/ِ  الذشر ُْٗ-ُّٗ(  ذظر  الكشؼ ْذ

issn
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 المصذػا ر لإل  أصر ، م مكقا للةت كماة اي الارابات اذه أف الارابة اذه حي كالرأم
 .الإخ  ؼ باة  اصد  ح اة الارابة بةخإالؼ
   :السادسة المسألة

ۆ  ۆ    ذذ كلػػػػل إصػػػػةلا   الك ػػػػةغيك  حمػػػػزة  ػػػػرأ(  الإذػػػػك ف ل ػػػػركب بػػػػةلإذك ف  ػػػػرؤكه مػػػػةذ

 .(ُذبةلإذك ف إذك ف  كالبة كف بل ر[ ِٓ الكاؼ (( ۈ  
 لبصػػكا  ككذػػكا أف لكجػػب ز ػػالإم  قمػػا  ػػذ ف اذإصػػب لػػك  الزجػػةج قػػف ذاػػالن  الرمػػي  ػػةؿ

  رجػؿو  مةغػا  مةغػا  كاكلػؾ مػف المةغػا  كاحػدة مم ػز أف حاـ أذل   ذا  ككجال إ صمةغا
 صمصمةغػػػا  كأ ػػػؿ مػػػف كاحػػػدان   ػػػزان  لكػػػةف إم((  ػػػذ فذذ كػػػةف المةغػػػا  حمػػػك مػػػف كاحػػػد حرجػػػؿ
 .(ِذإ صمةغا  ذ ف  حإككف صالث صالصمةغا   ةؿ صالصا  حك ذل  ال ذ ف

 مػػةؼأكجاػػل  ك  قمػػا بةلصػػدد أإػػا أذػػل  ؼأمػػة لمػػف كالحجػػاذ  حاػػةؿ لخةلك ػػ ابػػف أمػػة
 الم ٌ ػر الكاحػد أف قمػا ف الذحػك  جمةعإ فأصمل  أل قما مجمكقةن  بةلم  ر خ ا قما
 .(ّذ(الجمه مصذةه الصدد مف

 حك ذػل مذاػة صمصمةغػا أبدؿ صـ(( كلبصكاذذباكلل  ذ ف ذصب أذل  الإذك ف أصبت لمف كالحجا
  ذصػػب صػػةف  أذػػل ككجػػل. خٍم ػػا مػػةن ةأ  صػػمت  إاػػكؿ كمػػة  صمصمةغػػا  ػػذ ف كلبصػػكا   ػػةؿ
 (ْذ.قذاة م ٌ رة أك مذاة بد،ن (  ذ فذ بمبصكا  ك جصؿ( صمصمةغاذ

 م ػػردان  كالمصذػػا  كػػكف  ػػز الإم ألف الصةذ ػػا  الاػػرابة كالػػذم  ظاػػر لػػي مػػف المصذػػا للك ػػة
 بػػةلإذك ف كالاػػرابة  صػػالث ال ػػذ ف أ ػػؿ ألف اذ ػػ إ ػػصمةغا لبصػػكا اػػـأذ الإذػػك ف قػػدـ قمػػا
 .ذحك ةن  أ  س اك البدؿ قما

 :السابعة المسألة
 كلػل  قمرك كأبك ذةحه  رأ. الامزإ ف إحدل كحذؼ كالامزة  كبةلإذك ف بةلإذك ف  رأكه مة 

ةدناذإصةلا   دغػةـ الامػزة بحركػا الالـ بمـٌ  ( َٓذ الذجـ( األكلا قى  ح اػة  ك ػرأ الذػكف كا 
                                                 

 .َّٓ/ّشرح الرمي   ذظر ك   َُٗ( الإ   ر ُذ
 .َّٔ-َّٓ/ّ(  ذظر  شرح الرمي  ِذ
 .ُُّ( الحجا حي الارابات ال به  ّذ
 .َُّ   الحجا حي الارابات ال به(  ذظرْذ
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 ك  ػػكذكف الإذػػك ف  ك ػػركف كالبػػة كف  الـلػػا مػػـ بصػػد  ػػةكذا بامػػزة ف ػػةلك  براك ػػا ذػػةحه
 .(ُذبصداة الامزة ك حااكف الـلا

 كيؤلػا   مبػت  أيكلػا  كىأؿ  أصػؿ  مف اك  ةؿ مىف قذد ف ةلك  براك ا ذةحه  رابة حةلحجا
 أيكًمػفي  كلاػذا  أجػكه  صػـ  مبػت الامػزة الصةذ ػا ال ػةكذا كاكان  كمػة حػي حػي كمػة امزة الكاك
 الإصػػر ؼ ،ـ كحركػػت األكلػػا حػػذحت ألذػػل  ػػةلكف   ػػرابة حػػي الامػػزة أصػػؿ الػػا رجػػه

 .(ِذالامزإ ف اجإمةع بحركإاة  حزاؿ
 الإػػي الامػػزة قمػػا بػػذلؾ ل ػػدؿ بػػةلامز أإػػا أذػػل الػػكاك كامػػز بةإلدغػػةـ  ػػرأ لمػػف كالحجػػا
 اأصػػمل  ككحٌػػ قمػػا بػػةلكالـ أإػػا أذػػل  البػػة  ف كحجػػا. (ّذاإلدغػػةـ  بػػؿ الكممػػا حػػي كةذػػت
  رابة اي المخإةر كالرأم. (ْذال ةكذ ف ،لإاةب الإذك ف لل  كك ر كجب مة حا اا الٌم ظ

 ،لإاةب ال ةكذ ف. الإذك ف كك ر الم ظ كحا اا الكالـ أصؿ قما البة  ف
( ح ػػػذاذالشػػػكاذ حػػػي  رغػػػت. الماصػػػكرة كبػػػةلإذك ف بػػػةأللؼ كهأ ػػػر  مػػػة :الثامنأأأة المسأأأألة

 الحػةب ب ػإح كالك ػةغي حمػزة ك ػرأ. (ٓذمصػركؼ بػف طمحػا  ػرابة يكا   بةأللؼّٖ البارة
 .(ٔذال  ف  كةفا  ك  الحةب بمـ البة كف كال  ف  ك رأ

أح ػف   مصػدر أح ػف  بػؿ إ ذ ػث ل  ػت الم ظػا اػذه باكلػل األلػؼ  ػرابة الرمػي لٌجػكى 
ػػذةن ذذ أف كالك ػػةغي حمػػزة كحجػػا. (ٕذلكالبشػػر  صاكػػةلرج  كيػػؼ الػػذم لماػػكؿ كصػػؼ(( حى ى
ػػذةن   ػػك،ن  لمذػػةس ك كلػػكاذذ إ ك مػػل قم ػػل  كػػ ف كصػػ ل لد،لػػا ذكػػره قػػف ( الاػػكؿذ حإػػرؾ(( حى ى

صىػؿى  ذكقػز ؿٌ جػ ؿاػةح ذلػؾ ر ػذظب فآالاػر  ذػزؿ ك ػد. لصإذ قما كا إصر كىاً ػيى  ًح اىػة كىجى  ( رى

                                                 

 .َْٔ/ّ  شرح الرمي ُٖٓ(  ذظر  الإ   ر  ُذ
 .َْٔ/ّشرح الرمي (  ذظر ِذ
 .َِِ( الحجا حي الارابات ال به  ّذ
 .َِِ ذ  ل( المصدر ْذ
 .ّْٔ/ّ  شرح الرمي ُٖ(  ذظر  الارابات الشةذة كإكج ااة الذحكم ٓذ
 .َُّبف زذجما   كحجا الارابات ،ٔٓ( الإ   ر ٔذ
 .ّْٔ/ّ( شرح الرمي ٕذ
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  ػػذكر كلػػـ، 11ستتب    چگ گ گ ڻ چ   الجبػػةؿ  ك ػػةؿ  ػػذكر كلػػـ ( ٣)الرعتت   
 .(ُذمكصكحاة قما كص اة دؿ إذ الدركع
ٍ ػػػف أف البػػػة  ف كحٌجػػػا ٍ ػػػف لمذػػػةس كلػػػكا  ذصض  أمب إػػػ( الح ػػػفذك  جمػػػه الحي  حػػػي الحي
 .(ِذ إبصض ممة أكلا  جمه كماة  حمة األش ةب
  كاػي األخ ػرة الاػرابات اػي الػكاردة ةالاػراب مػف مصذػا أصح أف الارابة اذه حي كالرأم

 اػك كالك ػةغي حمػزة ل لإ ذاب الذم كالمصذا. كماة األش ةب حي الح ف لمذةس ذاكؿ أف
   حػػػأرج ككذلؾ. محذكؼ كصكؼػػػػلم ؼػػػػػػػػكص أذاة قما أ مةن  كمػػػػػػػػػػػػػػػػك  صح ح مصذا

 . رابإةف  بص إةف امةألذ  خ رإ فاأل الارابإ ف
 :  التاسعة المسألة
كى ػس راك ػامػف  –  صاػكب  ػرأذب ةب الل با( إذ  ك( الخطةبذ بإةب ما قرأوه  حبػذلؾذذ - ري
 (ّذ.بةل ةب البة كف  رأ  ك   بةلإةبٖٓ  كذس(( حمإ رحكا
 قػػذاـ اهلل رمػػيذ لمصػػحةبا الخطػػةب مكاجاػػا  باػػة أراد أذػػل  بةلإػػةب  ػػرأه لمػػف حةلحجػػا
 أم اهلل مػػػف ب مػػػؿ المؤمذػػػكف ل  ػػػرح أم   اللةغػػػب أمػػػر قمػػػا البػػػة  ف كحجػػػا(. جم صػػػةن 

 .(4)الدذ ة حي الكةحركف  جمصل ممة ف  خ رآالار  أم كبرحمإل  الـاإل
 :العاشرة المسألة

ػػػػةذذ   -مػػػػف ركا ػػػػا شػػػػصبا  – قةصػػػػـ  ػػػػرأإذ . بةلاصػػػػر كالمػػػػد كهأ ػػػػر  مػػػػة  ٍدمن (( آىإيػػػػكًذي رى
 البػػة كف ك ػػرأ كامػػزة  ػػةكذا بصػػده مػػف بػػةب المجػػيب  الإذػػك ف بك ػػر( 5ٗٓٔٗذ  الكاػػؼ
 ذػػلأ  مػػد لمػػف كالحجػػا. (ٔذباالمجػػ مػػف جصمػػل أذػػل   صػػر لمػػف حةلحجػػا. (ٓذالمػػد قمػػا

                                                 

 .َُّحجا الارابات ،بف زذجما  (  ذظر ُذ
 .َُّ(  ذظر  حجا الارابات ِذ
  .ْٖ/ْ  شرح الرمي ّّّ(  ذظر  حجا الارابات ّذ
 .ّّّ(  ذظر  حجا الارابات ْذ
 .َُْ/ْ  كشرح الرمي ِٓٗ(  ذظر  ال بصا ٓذ
 .ُّٖ( الحجا حي الارابات ال به  ٔذ
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 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

 اػػك األكؿ م صػػكل ف   خػذ حاػػك قطػةباإل بمصذػػا ال صػؿ كػػةف كاذا .(ُذاإلقطػةب مػػف جصمػل
 .  زيبىر اك كالصةذي ال ةب

 :عشر الحادية المسألة
 حمػزة  كقةصػـ  ػرأإذ    ك ػرأه غ ػراـ بةلإػةب قمػا الإ ذ ػث(الإذك ر قماذ بةل ةب كهأ ر  مة

 .(ِذبةلإةب البة كف بةل ةب  ك رأ ( ُُٕذ الإكبا(  ىًز  ي  كىةدى ذ كلل إصةلا   ح ص براك ا
 لإ ذ صػػػل لػػػ س جمػػػه ألذػػػل أك  (كػػػةدذ ر إػػػذك قمػػػا لحممػػػ أذػػػل  بةل ػػػةب  ػػػرأ لمػػػف حةلحجػػػا
 .(ّذحا اا

الإ ذ ػػث   قمػػا بةلإػػةب ؿَّ حػػد ال صػػؿ  بػػؿ( مػػكبالاي ذإاػػد ـ أراد أذػػل  بةلإػػةب  ػػرأه لمػػف كالحجػػا
   .(ْذجمه ألذل

    عشر الثانية المسألة
 الصػػػ ف  ك ػػػرأه ف ػػػكةا  ك  الذػػػكف بك ػػػر غ ػػػراـ الصػػػ ف  ك ػػػرأه كك ػػػر الذػػػكف ب ػػػإح كهأ ػػػر  مػػػة
ػػػةذ إصػػػةلا  كلػػػل حػػػي كالصػػػ ف الذػػػكف بك ػػػر خػػػركفآ  كحمػػػزة قػػػةمر ابػػػف  ػػػرأ. (ٓذ(ًاػػػيى  حىًذًصمَّ

حػػي غ ػػر  – ذػػةحه الصػػ ف  ك ػػرأ كك ػػر الذػػكف ب ػػإح ُِٕ الباػػرة(( اػػيى  حىذىٌصًمػػةذذ كالك ػػةغي
الذػػػكف   بك ػػػر - كالم مػػػؿبركا ػػػا أبػػػي بكػػػر  – قمػػػرك  كقةصػػػـ كأبػػػك  -ركا ػػػا كرش 

 الذػكف بك ػر كرش براك ػا ح ػص  كذػةحه براك ػا كقةصػـ كص ػر ابػف ك ػرأ. الص ف فكا  كة
 .(ٔذكالص ف
  أصػماة ألف األصػؿ قمػا الكممػا بم ػظ أإػا أذػل  الصػ ف كك ػر الذػكف حإح لمف حةلحجا

 جصػػؿ ذلػػؾ  ألذػػل حةحإمػػؿ  ػػةكذ ف بػػ ف كجمػػه الصػػ ف أ ػػكف لمػػف كالحجػػا. سكبىػػغً   ذىًصػػـ
 .بإ كةف كاحدة  حخ  اة كمما(( مةذذك(( ذصـذذ

                                                 

 .ُّٖ  المصدر ذ  ل (ُذ
 .ُِٖ/ْ  شرح الرمي  ِّٗ(  ذظر  ال بصا  ِذ
 .ََُ( الحجا حي الارابات ال به  ّذ
 .ََُ ذ  ل ( المصدرْذ
 .ِّٗ/ْ   ذظر  شرح الرمي ُْٕ( ال بصا ٓذ
 .ُْٕ ال بصا (ٔذ
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 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

 اػذه ألف( بػغس  ذأخإاػة ل ػظ باػة ل كاحػؽ الصػ ف مػف  رباة أذل  الذكف ك ر لمف كالحجا
 .(ُذالذـ حي كاذه المدح حي

 ككماة جةبت لمإ   ر.المصذا   حي إل ر ، للةتكاذه الارابات الصالث اي 
 :عشرة الثالثة المسألة

 ك ػػككفالذػػكف  ب ػػإح ػػرأ الجماػػكر بك ػػر الذػػكف ك ػػككف الصػػ ف  ك ػػرأ  ح ػػا بػػف كصػػةب 
ـى ذ إصػػةلا  كلػػل حػػي الصػػ ف  أخػػرل بملػػةت البػػة كف ك ػػرأ [  ِْ الرقػػد   (الػػدَّارً  قيٍابىػػا حىػػًذٍص
 .(ِذ ةبن  الك رة ةعبكبإش
ـى  كذحكه الرجؿ ًذٍصـ   كلذة أصؿ  ال إح أبك  ةؿ ـى  ذىًص    كصةذ ل صؿحى  قما كةف مة ككؿ. كصىًم

ًحػػؾ  كذىًصػػز  ب ػػإح ذًخػػحى  ذحػػك كذلػػؾ  للػػةت أربػػه ح ػػل حماػػـ يحماػػ حػػرؼه   كك ػػر األكؿ كمى
ف. األصػؿ قما الصةذي حىٍخػذ    حامػت حإحػل قمػا األكؿ كأى ػررتى  الصػةذي أ ػكذت شػغت كا 
ف كمىٍحؾ  .كًذٍ ر ًحٍخذ  كًمٍحؾ  حامت األكؿ إلا الك رة كذامت أ كذت شغت كذىٍلر  كا 
ف ػًحؾ   ذحػك ال صػؿ كػذلؾ. كًذًلػر ذ  كًمًحػؾًخػحً   حامػت الك ػر الك ػر أإبصت شغت كا  مى
ف ف شغت كا  ٍحؾ  كا   .ًمًحؾ شغت ًمٍحؾ  كاف شغت مى

ـى   إاػػكؿ اػػذا حصمػػا ف ذىًصػػ ف. ذىٍصػػـ شػػغت الرجػػؿ  كا  ف شػػغت كا  ـى  كا  ـى  شػػغت ًذٍصػػ  حصم ػػل. ًذًصػػ
ـى   ذجةبى    لطراحا قما أبك ذةدى ذشى كأى . (ِْذ الرقد( الدَّارً  قيٍابىا حىًذٍص

ر   س ر   نم   اس  الن   صاب  ا     أم عمى قيس   لبني ففداء             وض 
 .(ّذالم ب ر   األمر   في اعون  الس         م  ع  ن   هم  أإن   يقدم   أقم تْ  ما       
ذشػةب الصػ ف ك ػرة ز د  بإشبةع الرجؿ ذىص ـ   طرب قف كرك ذة  كةلمطةح ػؿ بصػداة  ػةب كا 

 ًحص ػػؿ األحصػػةؿ أمصمػػا حػػي لػػ س ذكرذػػة  ألذػػل مػػة قمػػا األمػػر  كػػكف أف بػػد ك،. د كالم ػػةج
 .(ْذالبإا

                                                 

  .ْٕ( الحجا حي الارابات ال به  ُذ
 .ُْْ – ُّْ/ ْ  مصجـ الارابات   ِّٗ/ْ  شرح الرمي َّ-ِٗ/ِ(  ذظر  الميٍحإى ب ِذ
*    ذكاذػػةؾ ركا ػػا أخػػرل لمب ػػت الصػػةذي كاػػك  خػػةلإي كالػػذ سي   ً ػػٍدمةن   إذَّاػػـْٓ( د ػػكاف طرحػػا  ّذ

ـى الٌ ةقكف حي الاكـ الشُّطر(  .ّٕٔ/  ٗ ذظر  خزاذا األدب   ذىًص
 .َّ-ِٗ/ِ( الميحإ ب ْذ



   

 
 

323 

 

 م 2013كانوى الثاني  –العدد الرابع عشر  –اجمللد الرابع  جملة جاهعة األنبار للعلوم اإلسالهية 

 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

 اػػذا كقمػػا. كالػػذـ المػػدح حػػي كممػػةت( كبػػغس ذصػػـذ يإػػل ظ أفٌ  الاػػرابات اػػذه حػػي كالػػرأم
 واهلل أعمم.. الحركا  ر إل قذد المصذا حي إؤصر ،مشاكرة  للةت حاي

 اخلامتة 
ك ػػؼ الرمػػي مك ػػؼ المذكػػػر مػػف إػػكاإر الاػػػرابات الارآذ ػػا  كذكػػر ذلػػػؾ  -ُ

صراحا حي الجزب الصةذي مػف كإةبػل شػرح الرمػي قمػا الكةح ػا حػي الذحػك  كبػ كصر مػف 
ف ذاب إل ل بصض األصكل  ف. مكمه إذ  ةؿ  ك، ذ مـ إكاإر الارابات ال به  كا 

 مكذذػػة الػػرد قمػػا الرمػػي مػػف مك  ػػل إلذكػػةر إػػكاإر الاػػرابات بةألحةد ػػث  -ِ
  ذذإف اػػذا الاػػرآف أذػػزؿ  -صػػما اهلل قم ػػل ك ػػمـ  – الصػػح حا الػػكاردة قػػف ر ػػكؿ اهلل

جمةع كإب الارابات المصإمدة قما ذلؾ. قما  بصا أحرؼ  حة رأكا مة إ  ر مذل(( كا 

لػػـ  مذػػه إذكػػةر الرمػػي لإػػكاإر الاػػرابات مػػف إ ػػراد  ػػرابات كص ػػرة كاةٌمػػا  -ّ
 –إكزقػػت بػػ ف  ػػرابة  ػػبص ا  ك ػػرابة شػػةذة  بملػػت مػػف خػػالؿ إحصػػةغي لألجػػزاب األربػػه 

أكصر مف خم  ف  رابة  كةذت حصا الم ةغؿ الملك ا مذاة صالث قشرة م  لا.

إػل. كلػل شػرحةف  صد الرمي قةلمةن حٌذان   مت المصػةدر الإػي أكردت ح ة -ْ
مامػػػةف حػػػي الذحػػػك كالصػػػرؼ امػػػة  شػػػرح الرمػػػي قمػػػا الكةح ػػػا ذحػػػي الذحػػػك(   كشػػػرح 

الرمي قما الشةح ا ذحي الصرؼ(.

 صػػد شػػرح الرمػػي مك ػػكقا قمم ػػا ذحك ػػا كللك ػػا أكرد أغمػػب الم ػػةغؿ  -ٓ
المإصماػػا بػػةلذحك كالصػػرؼ كالملػػا مػػف كإػػب مػػف  ػػباكه مػػف الصممػػةب األحػػذاذ مػػه الشػػركح 

رج ح كا  راد الارابات الارآذ ا مف أكؿ شرحل إلا ذاة إل.كالردكد كالإ

إٌف درا ػػػا الم ػػػةغؿ الملك ػػػا مػػػف  ألػػػؼ كصػػػؿ كك ػػػؼ  ك ػػػككف  كاػػػةب  -ٔ
كذة ػػػا  كإ ػػػك ف ال ػػػةب كحإحاػػػة  كالإذػػػك ف كإػػػرؾ الإذػػػك ف  كالامػػػز كالإحا ػػػؽ كالإ ػػػا ؿ  

كغ راػػة مػػف كا  ػػراد اآل ػػا بإػػةب الخطػػةب أك ب ػػةب الل بػػا   ك ػػرابة  صػػر الامػػزة كمػػدكاة  
الم ػػػةغؿ إصػػػ ف طةلػػػب الصرب ػػػا قمػػػا الإك ػػػه حػػػي ال اػػػـ كاإلدراؾ  كا  جػػػةد حجػػػا قام ػػػا 
كذام ا إكاحؽ لاجةت الصرب كلك قما كاحدة مف الابةغؿ إص ف قما حاـ الارآف الكر ـ.
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 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

اجإمصت جاػكد الصممػةب حػي الإػ ل ؼ كالشػرح كالإكج ػل لماػرابات الارآذ ػا   -ٕ
كحػػؽ المصػػة  ر كال ػػ ة ةت الملك ػػا كالذحك ػػا المإبصػػا خدمػػا لكإػػةب اهلل قػػز كجػػؿ  كقمػػا 

قذػد الصػرب. ك إمػح ذلػػؾ حػي كإػب الذحػػك كالشػركح قم اػة  كمذاػػة شػرح الرمػي الػػذم 
 صد مك كقا حي بةبل.

كجػػدتي أف أغمػػب الخػػالؼ حػػي الاػػرابة الكاحػػدة إصػػكد إلػػا إصػػدٌد الماجػػةت  -ٖ
ةذ اة.كالٌملةت قما ح ب كؿ  ب ما   لارابإاة كمصرحا أحكةماة كمص

لإكػػكف ك ػػػ ما   مػػركرة ا،قإذػػةب بػػػةلارابات الارآذ ػػا كإكج ااػػػة الملػػكم كالذحػػػكم  -َُ
حاـ لمارآف الكر ـ كح ظل  لذا أ إرح حإح أ  ةـ خةصػا بػةلارابات الارآذ ػا   ، ػ مة حػي 

 الكم ةت الشرق ا   ككم ةت الملا الصرب ا كقمـك الارآف.
 واهلل من وراء القصد

 واملراجع املصادر
 القرآن الكريم

البحػػػر المحػػػ ط حػػػي الإ  ػػػ ر  لمحمػػػد بػػػف  ك ػػػؼ الشػػػا ر بػػػ بي ح ػػػةف  -ُ
اػػػ(   دار ال كػػر لمطبةقػػا كالذشػػر كالإكز ػػه  ب ػػركت  لبذػػةف  ْٕٓاألذدل ػػي اللرذػػةطي ذ

 ـ.ُِٗٗاػ ُُِْ
البػػػػدكر الزااػػػػرة حػػػػي الاػػػػرابات الصشػػػػر المإػػػػكاإرة مػػػػف طر اػػػػي الشػػػػةطب ا  -ِ

اػػػ َُُْ   ُلبذػػةف  ط –الكإػػب الصربػػي ب ػػركت دار  –كالػػدٌرل  لصبػػد ال إػػةح الاةمػػي 
ـ.ُُٖٗ-

اػػ( إػح  محمػد أبػي ال مػؿ إبػراا ـ   ُُٗبل ا الكقةة   لم ػ كطي ذت  -ّ
ب ركت ذد. ت(. –المكإبا الصصر ا 

بالغػػػػا الكممػػػػا حػػػػي الإصب ػػػػر الارآذػػػػي  لأل ػػػػإةذ الػػػػدكإكر حةمػػػػؿ صػػػػةلح  -ْ
ـ.ََِٔ-اػ ُِْٕالاةارة    ِال ةمراغي  شركا الصةإؾ  ط

 ػػػ ر حػػػي الاػػػرابات ال ػػػبه  لومػػػةـ أبػػػي قمػػػرك قصمػػػةف بػػػف ال ػػػػص د الإ  -ٓ
اػ(  إح الش خ  جمةؿ الد ف محمد شرؼ.ْْْالداذي ذ
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حجػػا الاػػرابات  لومػػةـ أبػػي زرقػػا قبػػد الػػرحمف بػػف زذجمػػا  إػػح   ػػص د  -ٔ
ـ.ََُِ-اػ ُِِْ   ٓط –ب ركت  –األحلةذي   مؤ  ا الر ةلا 

الحجػػػػا حػػػػي الاػػػػرابات ال ػػػػبه  لومػػػػةـ قبػػػػد اهلل الح ػػػػ ف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف  -ٕ
 –لبذػػةف  -اػػػ(  إػػح  أحمػػد حر ػػد المز ػػدم  دار الكإػػب الصمم ػػا ب ػػركتَّٕخةلك ػػا ذت

ـ.ََِٕ-اػ ُِْٖ ِط

خزاذػػػا األدب كلػػػب لبػػػةب ل ػػػةف الصػػػرب  لومػػػةـ قبػػػد الاػػػةدر بػػػف قمػػػر  -ٖ
كف   مكإبػػا الخػػةذجي   ق( إػػح كشػػرح  محمػػكد قبػػد ال ػػالـ اػػةر َُّٗالبلػػدادم ذت 

ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٖ   ْالاةارة ط

ق(  قػػػةلـ ِّٗالخصػػػةغص  لومػػػةـ أبػػػي ال ػػػإح قصمػػػةف بػػػف جذػػػي ت ذ -ٗ
الكإب  إح  محمد قمي الذجةر  ذد.ت(.

د ػػكاف طرحػػا بػػف الصبػػد   شػػرحل ك ػػٌدـ لػػل  ماػػدم محمػػد ذةصػػر الػػد ف    -َُ
.ََِِ   ّلبذةف   ط –دار الكإب الصمم ا   ب ركت 

ركح المصػػةذي حػػي إ  ػػ ر الاػػرآف الصظػػ ـ كال ػػبه المصػػةذي  لمصالمػػا ال ػػ د  -ُُ
ق( إح    د قمراف  دار الحد ث  الاةارة  ذد.ت(.َُِٕمحمكد اآللك ي ذت 

ال ػػػبصا حػػػي الاػػػرابات  لألمػػػةـ أبػػػي بكػػػر أحمػػػد بػػػف مك ػػػا ابػػػف مجةاػػػد  -ُِ
 -طػػةبطذ –اػػػ( إػػح الشػػ خ  جمػػةؿ الػػد ف محمػػد شػػرؼ  دار الصػػحةبا  ِّْالبلػدادم ذ
ـ.ََِٕ-اػُِْٖ ُمصر  ط

شػػػػػذرات الػػػػػذاب حػػػػػي أخبػػػػػةر مػػػػػف ذاػػػػػب   ،بػػػػػف قمػػػػػةد الحذبمػػػػػي ذت  -ُّ
ـ.ُٕٗٗ –ق ُّٗٗب ركت  –ق(   دار الم  رة َُٖٗ

شػػػػػػرح الرمػػػػػػي قمػػػػػػا الكةح ػػػػػػا  لومػػػػػػةـ محمػػػػػػد بػػػػػػف الح ػػػػػػف الرمػػػػػػي  -ُْ
اػػػ( إػػح.د.  ك ػػؼ ح ػػف قمػػر   مذشػػكرات جةمصػػا  ػػةر كذس  ط   ٖٔٔاأل ػػإرابةذم ذ

ـ.ُٖٕٗ -اػُّٖٗ

 ح البخةرم  لومةـ محمد بف إ مةق ؿ البخةرم  إػح  محمػد زا ػر صح -ُٓ
 اػ  ُِِْ  ُبف ذةصر الذةصر  دار طكؽ الذجةة  ط



   

 
 

326 

 

 م 2013كانوى الثاني  –العدد الرابع عشر  –اجمللد الرابع  جملة جاهعة األنبار للعلوم اإلسالهية 

 الرضي يف شرح الكافيةالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند 

الارابات الشةذة كإكج ااة الذحكم  لمدكإكر  محمػد أحمػد الصػل ر  دار  -ُٔ
 ـ.ُٗٗٗ-اػ ُُْٗ ُال كر دمشؽ   ط

 الكشػػؼ قػػف كجػػكه الاػػرابات ال ػػبه كقمماػػة كحججاػػة  لومػػةـ محمػػد بػػف -ُٕ
اػػػػػ(  إػػػػح. د  مح ػػػػي الػػػػد ف رممػػػػةف  مؤ  ػػػػا ّْٕمكػػػػي بػػػػف أبػػػػي طةلػػػػب الا  ػػػػي ذ

 ـ.ُٕٖٗ-اػ َُْٕ ْب ركت ط -الر ةلا
المحإ ػػب حػػي إب ػػ ف كجػػكه شػػكاذ الاػػرابات كاإل مػػةح قذاػػة  لومػػةـ أبػػي  -ُٖ

اػػػ(  درا ػػا كإػػح  محمػػد قبػػد الاػػةدر قطػػة  دار الكإػػب ِّٗال ػػإح قصمػػةف بػػف جذػػٌي ذ
 ـ.ُٖٗٗ-اػ ُُْٗ   ُب ركت   ط –الصمم ا 

مصجـ إقراب أل ةظ الارآف الكر ـ   دـ لػل الشػ خ  محمػد  ػ د طذطػةكم   -ُٗ
 اػ.ُّْٖ  ْالذةشر  ذكم الاربا   ـ  ط

مصجػػػػػـ الاػػػػػرابات  الػػػػػدكإكر قبػػػػػد المط ػػػػػؼ الخط ػػػػػب  دار  ػػػػػصد الػػػػػد ف  -َِ
 لمطبةقا كالذشر كالإكز ه  دمشؽ  د. ت.

ط ػػػػا مك ػػػػؼ الذحػػػػةة مػػػػف الاػػػػرابات الارآذ ػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ إ  ػػػػ ر ابػػػػف ق -ُِ
  ُلبذػػػػةف ط –دار إح ػػػػةب الإػػػػراث الصربػػػػي ب ػػػػركت  -لمػػػػدكإكر   ة ػػػػ ف جة ػػػػـ المحم ػػػػد

 ـ.ََُِ-اػُِِْ
الذشػػػػر حػػػػي الاػػػػرابات الصشػػػػر  لومػػػػةـ شػػػػمس الػػػػد ف  أبػػػػي الخ ػػػػر ابػػػػف  -ِِ

 اػ(  إح  قمي محمد المبةع  دار الكإب الصمم ا  د.ت.ّّٖالجزرم ذت 
 


