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 الممخص

لما كاا  نوا ا قلاااق قل قلااةوياض يالا  قلا  نمااا قلممااو  قلااةوياض  ا   
 قحاااان مااا  قلااالان علااا  قلنوااا ا ررر قينباااا قلمالاااا    ااا  لياااا  علااا  قلنمااااا 

 قلوانج ع  قلنو ا قلمشاا قليه ر
 قاااا كاااا  الااانك  قلمااااقا   قا بااااي قاراااا قللاااال   ااا  قلااااق  نمااا    

ا لمااا يلااي  ماااقا قى نمااال  ماا  قاةوااه قلكااايي   قامااا قلااع  قلمماااو   نيمينباا
قلن قاوا لوماج عم  قلم ل ا    ي ئياض مواه  واااا تقلناايين لاي  قلممااو  
قلااةويااض قلملاانوا قلاا  قلااااق قل قلااةويااض  الااي قلمسااح  لااي  ق ل لاا   قلاا  
عاشاا ا ااقلااض م ق وااضت قلااع  كااا   اا  لااموه لمااا قلماامااض ااقلااض لمنماياا  

 لااق قل  شا طبا  قراه    قلنايينر  لا
    راو   ااقنه ليا  لم ق  قلمالاي  م  قلنايين لي  قنحاا مموا    

قلااااق ني   قلنك ااه    قيالاال قلااااان قلرالرااض عاا  نواااقل قلممواا  لااي  قلااااق ن 
 اا  ليااا  قرااا  –قلااخ لانمنااه  -قلمناا قنان  قلااااق ن قلشاااعن    يمااا لااني قللحاا  

ح   ملالانااه  اا  قلن ييااه قلنالاايا    عممااا قووااا  اا  كااخ م ق اااض الااي قلمساا
علاا  ومااال  اق  قلمممااا  مشااا عض لاسياا  ق ل لاا   قلاا  عاشاا ا رااي مواقشااض 

 عل  ر 
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 المقدمة
قلحمااا ى ان قلمااالمي   قلسااكن  قللااكي عماا  لاااني قاوليااا   قلمالاامي  لااياوا  

 ميامي  ررر عم  ةله قلطيلي  قلطاهاي   سحالنه قلغا قل محما قامي 
  لما 

 ا  لممي قلااق قل قارا قللال     قلمم ي قلااةويض  الايما عماي قلنالايا لالا قياض  
 ا  نالايا قلاول قلااةوا   اييا    -كماا ها  ممما ي–موبا عل  ق  عمي قلناليا ينااج 
حناا  نساخ اايااض نحاياه مانلاض قلياااي     لماا كاواال  لاه لحااخ ماا  قاحا قخ ق  يغاااهاا

لساااحيحض قلمنااا قنان قااااة  ينمااا  قسااالن  قيلاااا عمااا  قلمالاااا ق  يلااا ل  ااا  قلاااااق قل ق
قلمناااو  قلملنماا  ماا  مماويبااا لنابااا نماا  قلااااق قل  اا  لماال قحياوبااا ةيااال ملاانامض 

 اراا علا  كماه  ا  عماي قلنالايا  ن يياه مموا  قلاول   لكخ  قحان موبا ممو  لاال 
مانساااي  عماا  مماااو  قلااةويااض  اا  قلنااايين لااي  قل قارااااسيوااا ق  ونوااا خ علاا   قلااةواا 

ااقلاااض م ق واااض لاااه لاااي  قال لااا   قلااا  عاشااا ا مااا  لاااكخ كياياااض قلنماماااخ مااا  قلاااااق ن 
قلسااحيحض  نطلياااال شااا ط سااحنبا عواااهما  قلنااايين لااي  مماااو  قلااااق قل قلمناا قنان 

هاعق  لاك عا  قلاااق قل قلشااعن  الاي قلمساح   مااان عممياض قلملنماض موبا  قلمناااض 
 م  من  قللح  رقلاى    ل
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 اوال: التعريف بالقراءات وشروطها واثره في الترجيح :
ق  قلغااال ماا  قلنماياا  لاايا عقل قلنماياا  علاا  ق  قلنماياا  كرياااق مااا طاااو  

  سااخ قلااا خ  يااه قلمولااا    قللاااحر      لكاا  لااا ان قلا قعااا قلممنمااان  اا  قالاانواا 
 والخ هعق قلمالخ قلناميا  رقل  قلااق قل حي  قلنايين قل منوا ا  

 ااالااق ن  اا  قسااخ قلمغااض ماا  قاااس  هاا  لااي قلحااا    قلكممااال قلاا  لماال  اا   
 ر (1)قلنانيخ  كخ ش   يممنه  اا قاسنه

 قما    قاسطكح  با  قلانك  قلاااقا قلا ح   ا  كنلاض قلحاا   ق  كياينباا  
 ر (2)م  نلاي   نرايخ  غياها

 شا ط سحض قلااق ن : -
لمممااا  لسااحض قلااااق ن ركرااض شااا ط مينممااض نمرااخ قاكااا  لبااا حناا  قع قشااناط ق 

قعق مااا قينمماال  ااالااق ن قاااة  ينماا  ايياا   ااه لحاااخ ماا  قاحاا قخ   هاا  عماا  قلوحاا  
 قان :

سحض قللوا :  ه  ق  يا   قلااق ن قلماخ قللاالط عا  قلمااخ قللاالط عا  مرماه  -1
قاروااا  قالاااق  نلمااا لااه لااخ قالمااا    هااعق قلشاااط هاا  قاسااخ قلممنمااا    (3)قلاا  مونباااه

 م  عل  ق  قلااق ن قعق ما ن قنال  ك يحناج قل  قلاكوي  قالاي  لمال خ ق  قلاا ر
قالاخ  م ق اض قحا قلمساح  قلمرماويض  ل  قحنمااا علا  ق  نما  قلمسااح  قلنا  -2

ق   لبا لياوا عرما  ال  قى نمال  عوه قل  قامساا قالاكميض ا عا   ا  الامبا
نحنماااخ قلاااااق قل قلااةوياااض قلساااحيحض  ااااعق ماااا كاااا  قلالاااي قل قحااااا ايحنماااخ قلاااااق ني  

 لشاكخقلسحيحني  الي قلماا    قحا قلمساح  لشكخ احاقهما     مسح  قلاا 
 ر (4)لكلاى

حيااض ماا  لماال قلوحااان م ق اااض قلماليااض  لاا  ل يااه   عماا  ق  اينلااع هااعق قلاااك   -3
قلمنا قنان  قلساحيحيض لحياض ملالانباا قاعاان  ا  قلمالياض  قلمالاي  لاا لمال قلاااق قل 

علاا  ق  قلمااااا لاااى قلمممااا   (5)ا  قلااااق ن لاايااض قلناا قنا يماا ي قل لبااا  قلمساايا قليبااا
 ر (6)قلملنماني ق  قلااق ني  قلمن قناني  قعق ابا نماالبما كا  لبما حكي قايني  
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قعنمااااها قليمااااض ماااا    عمااا  قلاااااا ماااا قاااااموا يمكاااا  ق  وطماااو قاعااااان قلالاااايض 
قلمممااا   ساااال  قحااان ماا  قلا قعااا قلممنمااان  اا  قلنااايين لااي  قلمماااو  قلااةويااض  هاا  

  ح ى ما للو لا  قلااق ن قلمن قنان ايي   ااها للا  حاخ م  قاح قخ ر
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ  يمكااا  ق  وااا اا شااااهاق عمااا  ماااا قااوااااه ق لاااه نماااال   

كااايي قاااق ن لاالميض  ااااس حماا ن لاا  حلياان قل يااال ت قع ناا قاا عماا  قلااول قل (7)چ  ٹ
 قااحااي ت لياا قااحااي  يماا قااس لاياض قللالمض لالوسان ت قااحاايت   ا  كاخ  قحاان ماا  
قلاااااق ني  قللاااالاني  مموااا  لاااال    اااا  قااااق ن قلوسااان يكااا   قلمموااا  لالاااماا  ماااخ 

قواااه ينلاااا خ  ت  قناااا ق قااحااااي ق  ناطم هاااا ت  عمااا  قااااق ن قلياااا يكااا   قلمموااا ناااااياه 
 ر(8)كا خ قلايخ ت قلال  قى  قلاحيت لالاحي 
 ماواااض قاعنااااقل قلنااا  ق ااهاااا قلااالمل عمااا  هاااعه قلاااااق ن ق  وحاااان قللساااان  

للااميا قلميااا ا قا لنكاااقا حااا  قليااا ماا  قلااااها يموماا   عطاا  قلااااها عماا  ق
  ها  ماا   قاما قلع  قنلعه قللمل حياض لمطما   ا  قلاااق ن قلنا  عكاواا  (9)قلميا ا

قشاااوا قلاا  قلنحااعيا موااه  اا  مطماا  قييا وااا لشااا ط سااحض قلااااق ن ماا  ق  قلشاااط قلااع  
ا  ماااعهن قللساااايي   ااا  شااااط عطااا  قلاااااها عمااا  قللاااميا قعنماااا ه لاااي ينحااااو 

قلمياااا ا لاااي يكااا  ماواااض قيمااااا قلوحاااان لاااخ ق  يمبااا ا قلوحااا يي  لماااا  ااايبي قلكااا  يي  
كااااا خ لااا  ماااا  موااااا ي كاااكي قلمااااان قياااا  ق علاااا  قلمطاااا  لاااخ  ق اا ق شاااا قها عماااا  ع

 قلشاعا :
 (11) الي ي قالل نبي وا  نشنموا      اعهن  ما ل   قاياي م  عين

لااا  ق  ومااال لاااس  قلمالاااي  رااي ونلمااه لاااس  قال لاا   قلاا  عاشاا ا    هااي  
 عم   اياي  :

( 13) غياهماا (12) قلا  عطياض (11)قلاايو قا خ:  هي قلممنالا     ايبي قلطلاا  

للااايو قالياااا للاااك  قلطلاااا   ماااي ييااا  هاااعق قلمطااا  قا  ااا  لاااا ان قلشاااما    قماااا
غياها    عل  قلمور ا م  قلككي  لعل  قاخ )  قلااق ن قلن  ا ولنيي  لمااائ ق  يااس 

 قلااع  نلااا ل   لااه  قااحاااي ت لممواا   قنااا ق قااحاااي ق  ناطم هااا قلوساان ت  قنااا ق قى
  هعق قلاا اياا ى عما  واال قااق ن منا قنان ا  عل  لا   يمك  ق  ويين عم   (14)(

قلااة  قلكايي ه  م  يحاا قلاسين م  ككي قلماان  لايا كاكي قلماان ها  ما  يحااا 
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قلاسااين ماا  قلااااة  لااخ ق   ا ا قاااق ن مناا قنان لبااعق قللساا ل يااا   مااعهن قلكاا  يي  
ما  قلاااة   عما  قلااا  ا ا شااها لباا يمب ا قلوحان ا  قلااعان قلوح يض قوما نااا 

قلكاااايي ق  قلحااااي  قلولااا   قلشااااي  ق  ساااين كاااكي قلماااان موا ماااه  مورااا اه  هاااعق ماااا 
نحاو    عهن قلك  يي   م   ق ابي كال  مال  قلع  قلناا ي ق  ولو قلاااها عما  

 قلملما قلميا ا ا   قعاان قلياا ر
نا قعنمااا نا ق عم  قلاا ما قااواه  ياوا قال ل   قل  عاشا ا مناااي  عما   

قلااق ني  قسك لمنايين  لعلم  لما  قاوا عوا ق يض قلن  وح  لسااها كاا  لكاخ  قحاا 
 موبما م قاا حا ما  ااق قاطما    ناايا هعه قلااعان ر

 عكااا  اال لاا  شااو  غايااض قلنشااوي  عماا  ماا  اا هااعه قلااااق ن قللاالميض قلمناا قنان  
   ليا قنلااعبي لالنملاا ه  معهن قللساييق  قمنواا قلمط  عم  قللميا قلميا ا 

مييلاا عما  قوكاهاا قلملنااان م  قاق ن قلياا قللالميض  قاا قال ل  قيلا قاقان قلالي 
لحيض قلوبا  عا  قلالاي لغياا قى نماال  ق  علا   قلوبا  لايا مطمااا قوماا قلوبا  يكا   

 اااا  قماااا قلحمااا  عمااا  لاااليخ قلناكياااا مااارك  مماااا الااااا لاااه حيااا  قعناااااا  يااا ن قللاااا 
ق  ناماخ كاعق ت  ق  قا خ قلشالل الاا ت قلاال  لاالاحي ق من  قليه ق  سااو  قلللا ت

 ر (15)ت ليا قلغال موه ل ى قالنمطا 
لوسن تقااحاايت عما  قاماا لنا قهاا  قما قل  عاش ا  اا حمخ قاق ن قليمب ا  

عم  ممو  نماايي شا   قااحااي س  قناا  حا قبا  يما حمخ قاق ن حم ن ليا تقااحايت 
 -كمااا عكااا–تواشااان  قى  قلاااحيت   يبااا يلاااخ لملاابي لملااا لبااا لااا خ قلمااان قلناا  

قع قوبااي ينلااا ل   لااالاحي  ق قسااا قلااقلااض رااي يبمماا   حا قبااا نمااايل لم قئااا قلياهميااض 
 هاا  ماا  ع   احمبااي لااخ قوبااي ةع ق قلالاا خ ساام  قى نمااال  عميااه  لاامي  ايساام وبا 

الا  مالا  نيا ي ه عطا  قلاااها عما      قا حماا قلا  عاشا ا قحو قلواا لسمنبي 
ماا  اا قلااااق ن ماا    قوكااا قلاا  عاشاا ا عماا    قلملااما قلميااا ا ا   قعاااان قلياااا 

موحساان  لا  عل  م  لايو قلناكياا  غاا ا ما  ق لئا  لا  قلمالياض قلمالاي   قلوحان 
 ر (16) يما يممم  

لاااااق ن   قحاااا نيااااه قق  لكل لااا   قلااا  عاشااا ا م قااااا حا ماااا  محسااامض قلاااا خ  
عماااا  قوبااااا ةيااااض ملاااانامض لغاااال قلواااااا عاااا  قلنلاااااي  ليوبمااااا  اااا   هاااا  قل لبااااا قلمناااا قنان 
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لاخ قاماض لاماا  لمااا موبما    ما نحسخ ه  ماا عمياه قلنلكل قلممو  م  كخ ةيض 
 -كماا قااخ قال لا  –ق  قوكاا قلااق ن قلمن قنان قلللميض قوكاا لاااة  ينما  يلشا  مواه 

   رقلكاا  قلمياع لاى نمال
 م  قليايا لالعكا ق  ما عكاوا قا رلال قاعاان موللاض لااى كاخ ما  قال لا   

مااااا  حااا قه تق  قلاااااق ن قعق رلاااال  -مااا  لاااكخ قالااانااق – قلااا  عاشااا ا  سااالن لااااايبي 
لااخ هاا  لمو لااض ق يااض قلملاانامضت  ماا  هااعق قلموطمااو ن قناهااا ق  سااحنبا  ااك يياا   ااهااا 

ق  اّا قااا ن سااحيحض ملاانواهما  اا   ينساااى لماا  ينياااس  اا  نلاامي اقح كااخ موبمااا 
علااا  قللاااوا قلساااحين قلمنساااخ قلااا  الااا خ قى سااام  قى نماااال  عمياااه  لااامي  قل يااا ه 

قلاااااا عممياااااض ملوياااااض عمااااا  قلنالااااايايض  قاعاقلياااااض قللااااااوان لاااااه س  ق  نمااااا  قلناايااااااقل 
 ر م ل عيض 

 علا  عما  قلوحا  ق نا   لي اقا قاما نيميا ول و ش قها قلاى عم  ما لالو  
: 
ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چ ق لااه نمااال   -1

عما  قع ق  قاق ن قليمب ا  يبا لانن قل ق  م  ت ي ت  وسن تقنخت  ر چۆ  
 ا اا  تشاااكاوهيت عماا  قوااه  اعااخ ت ياا ت  يااا تق ااهاايت لالااا ض تقنااخت لااا ت ي ت قلمام ليااض

 ر(17)قليه م  قلا ض قلمساا قل  مام له
يااا ماا  قلمشاااكي  قنااخ ق ااهااي شااااكائبي((  ياا  لكر قاااس قلاا  عاااما ))  كااعل   
تق ااهاايت عماا  قوااه    وساان ت ياا ت لمميباا خ  ا اا  تقنااخت عماا  قوااه وائاان  اعااخ للوااا  

ماماااا خ تقنااااخت  يااااا تشاااااكائبيت عماااا  قلااااا ض تقنااااخت قليااااه ماااا  قلااااا ض قلمساااااا قلاااا  
 ر (18) اعمه

  ااهاا اييا  قااق ن لالميض منا قنان  -قوااض قلاعكا– قلممب ا ق  قاق ن قل  عااما  
   قااا نساااى قلمممااا   قلمالااا   لحاااخ ماا  قاحاا قخ كمااا هاا  مااااا عوااا قهااخ قلممااي 

لن هي لاق له    عاي م ق انبا ل يا ه قلمالياض  -مم  لوعكاهي–لح ي  عمي لم  لمابا 
 ر

ق ن قلنااا  ا قلااانيي  غياهاااا  ااانن قلااا ق   وسااان ا  اااعل  قلطلاااا  ياااا خ : )  قلاااا 
   هااعق قل ملشااا  ي قيااه هااعه قلااااق ن (19)(اوهيت تقلانااخت  لااال تق ااهاايت  ا اا  تشاااك
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  للااك  قلاا  عطيااض قلااع   قيااه  (21)لممااض قلاسااخ  يبااا لااي  قلمنلاااياي  لااالمام خ لااه
 ر (21)قلااق ن لممض لمابا    قالنمماخ قلمال 

 قا قيل قى نمال  لكناله م  ياا عواه  هاي قلا قهمي  كاال لا   قلا  عاشا ا  
ق ياا  ااه لنمايلاه لنلاامي  قل ملشااا  لااالا خ )ق  قلااااق قل     اال لاا  غيااهي كرااا 

عاا  ق ساان ماا  وطااو لاللاااا ساام  قى نمااال  عميااه مناا قنان يممااض  ناساايك قللاالمض 
 نغماايط شاا   موبااا  اا  ممواا  نغماايط الاا خ قى ساام  قى نمااال  عميااه  لاامي لااخ  لاامي 

 اااا  قلممواااا  لااااي      لااااي يلااااي  قال لاااا  نلايوااااا (22)نغماااايط ى عاااا   يااااخ وماااا ع لاااااى (
 قلااق ني  قلللميني  ر

 قما قل  عاش ا  اا قيان كك م  قل ملشا   قل  عطيض  ا  عماض نلاميابما  
    س  ما عهن قليه قل ملشا  م  قلاساخ لاي  قلمنلااياي  لاا  قللطان  ياه لابخ 

ق   ساا  قلاا  عطيااض لمااااق ن  لااي    لاايا قيوليااا  -قلااع   سااخ ليوبمااا–ا  قلماما خ 
 هااعق ايرلاال لاامابا ض  اا  قالاانمماخ قلمالاا  يايااا ق  علاا  قلاسااخ وااااا لاوبااا لااميا

عكاااا قلااا  عاشااا ا اا اق كرياااان نملاااا قااا ن هاااعه ا  قلواااا ا ايواااا   قلاسااااحض    قاااا 
قلااااق ن واا اا موبااا ماارك قوااه لااي  ق  كممااض تشاااكاوهيت قااا الاامل  اا  قلمسااح  قلااع  

م ق نم  قلكممض اقع ق قاق ن قلكلا للكا قلشاي تلاليا ت     عل  اليخ عم  ق  قلعي  ال
 (23) هي قهخ قلاساحض  قلنرلل    لوا قلااق قل  الااق  حيض عم  قلوحان ا   قلمكاا

 ر
 اااعق مااا كااا   اا   قااا لااي  قلاا  عاشاا ا نلاااي  قلممواا  لااي  قلااااق ني  قللاالميني   

قااااق ن قليمبااا ا ق  قلشااااكا  هاااي مااا   يااا  لممشااااكي  قناااخ ق ااهاااي  اااا   ااا  قااااق ن قلااا  
ممواا  ياياااق هاا  ق  م يوااا  ياا  لكريااا ماا  قلمشاااكي  ق  يانااخ شاااكاوهي ق ااهااي  عاااما

لالااواا قلانااخ قلاا  قلشاااكا  عماا  طاياااض قلميااا  قلماماا  قمااا ا  قلشاااكا  لاالن قلانااخ 
 عل   يما قعق كا  قلانخ قالاوا لكسواي  قماا ا  قلاعي  شااع ق لباي قلاناخ هاي قلااائم   

لحااا   مااا  لمااااه  لااايا  ااا  قلاااااق ن ماااا يواكاااا  ساااين لاياواااض قلشاااا  مراااخ عماااا  لااا  
      لعل  نك   قلااق ن قلمن قنان ةيض ملنامض ر (24)قلككي

 ثانيا: موقف المفسرين من الترجيح بين اتحاد معنى القراءتين واختالفو :
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قلممباا ا ق  لملااا ماا  قلااااق قل ينحااا  يبااا قلماااا  قلممواا  قع قلنواا ا  يبااا قومااا  
و ماا  همااا   قمالااض  ماااا  قاباااا  قاغااااي  مااا قلااا  علاا     هاااعه يكاا    ااا  ساااض قلوطااا

اايحااا  لااي  مماويبااا  ا عكقااض لبااا  ااا  ن ييااه ممواا  قلااول قلااةواا   نالااياه قلاااع  
 وح  لسااه ر

 قلخ ق  ينمياخ عميواا قلاااائ لاللاوقخ وييان عماا يموياه قنحااا مموا  قلاااق ني   
اا ما   ياه  منلايواا ما   ياه قلاا     قع ق  هوا  م  قلااق قل ما يك   منا قلنك ه 

 قمرمااض علاا   اا  قلااااة  قلكااايي كريااان ياااق وااعكا موبااا عماا  لااليخ قلنمريااخ اقلحسااا مااا 
 موبا منل عا لاس  قال ل   قل  عاش ا : ي ن  ري واسخ م ق  قلمالاي 

قع قاااااااائ تيلااااااااع   ت    (25) چچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ ق لاااااااه نماااااااال   -1
 ر(26)تيلااع  ت

قع قاااااااائ تيكاااااااعل  ت لاااااااالنلاي     قاااااااائ  (27)چڑ  ک         ک  چ لاااااااه نماااااااال  ق   -2
 ر (28)تيكعل  ت لنشايا قلعقخ

 ر (31) اائ تلملنيت  قائ تاملنيت (29) چې  ې  ې  چ ق له نمال   -3
قع قاااااائ تيطباااااا ت لاااااالنلاي   قاااااائ  (31) چ ھ  ھ  ے  ےچ ق لاااااه نماااااال   -4

 ر (32)لنشايا قلطا تيطبا ت 
قل قاالااا  قلمالااايض ينغاااايا  يباااا قلمموااا   كاااخ قااااق ن موباااا مااا  قلاااااق ن  اااالااق  

قالاى لمو لض قايض ما  قاياض ييان قايماا  لباا كمباا  قنلااا ماا نلامونه ما  قلممااو  
 ر (33)عمما  عمك

 حي  قلننل  لبعه قلااق قل وياا ق  قليماض ما  قلممماا  ياا   ق  حماخ قلاااق ني   
 لا  ما  قلنك اه   قع وطاو لساين علا  مكا  لا  قلا  ق -ق  قمكا –عم  ممو   قحاا 

 علاا  لنمايلااه  (34)طالاان قلايلاا  لمااا قاااخ )  حمااخ قلااااق ني  عماا  ممواا   قحااا قحلاا (
(( عم  عاا تلاااات   تلااات چ  چ  ڇ   ڇ       قايض قا ل  ))عم  قلااق ني  

 لممو   قحا    قلمغض 
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للامي  قلحملا   قلمممما   قا  ق و مك  عم  معهلاه هاعق كاخ ما  قلا  عطياض  ق 
قليماااو   غياااهي عماا  ق  قاسااخ هاا  ن ق ااو قلااااق قل  ق  حمااخ قلااااق ني  عماا  ممواا  

 ر (35)ق ل  م  حممه عم  ممويي  ملنماي  -ق  قمك – قحا 
 لونلاااي  م قااا  كاااخ مااا  قال لااا   قلااا  عاشااا ا ولااا و لملاااا مااا  قلوسااا ل  
نمايلبمااا عميبااا  علاا  عماا  قلوحاا  قلناا  نناا قاا عميبااا قكرااا ماا  قاااق ن مناا قنان   قلكايمااض 
 قان  :

لااااق ني  قحاااقهما تاملاانيت  -كمااا ماااّ –قع قااائ  چې  ې  ې  چ ق لااه نمااال   -1
 قالاااى تلملاانيت   قع يابااي ماا  كااكي قال لاا  لنمايلااه عماا  قلااااق ني  قللاالميني  قوااه 
خ يمكا  ق  يحماخ تلملاانيت   ا  قااق ن قلكلااائ   حما ن عما  ممواا  ماا قللشاان    يحماا

تاملااانيت  ااا  قااااق ن قليمبااا ا عمااا  قليمااااا    هاااعق يموااا  ق   ااا  قلاااااق ني  مموياااي  
ملنمااااااي  قا ق  يمبااااا ا قلمالااااااي    ااااايبي قال لااااا   يااااااواهي ييوحااااا   قلااااا  حماااااخ 

حايااض  ا  قااق ن قليمبا ا قلااق ني  عم  ممو   قحا    ما  حمماه عما  قليمااا يمماه 
ما  قلمكملاض لمموا  ماا قللشاان يمماه ميا ق    قاق ن حم ن  قلكلائ     م  حممه ع

   هااعق يمواا  ق  كااك  (36) قلكلااائ  ميااا ق  اا  قاااق ن قليمباا احاياااض  اا  قاااق ن حماا ن 
قلااياي  قا حمخ قلااق ني  عم  ممو   قحا  ه  ما ييون قليه حيرماا يياا   قلا  علا  

 ر (37)لليك    ه  ما ساح له قال ل  لا له: ) قاسخ    قلااق قل قلن ق و(
الاااها ق  موبياه قيلاا قاائي عما  قليما  لاي  قلاااق قل ق    قما قلا  عاشا ا  

قمكاا   هاا  ياااى ق  تاملاانيت لساايغض قلمااعمااض   تلملاانيت لساايغض قلامااخ لممواا   قحااا 
عمااا  قلنحاياااو عمااا  ق   يبماااا مموياااا  قحااااهما تقلسااااينت  هااا  ماااّا قللشاااان    قالاااا 

ت  ااا  قلاااااق ني  قللااالميني  عمااا  كواااائ  عااا  قليمااااا    قاااا حماااخ قلااا  عاشااا ا تقلماااا
 ر (38)ممواه قلكوائ   ه  قليماا

قع ناااا قاال عماااا  قلااااول قلكااااايي قاق نااااا   چ ھ  ھ  ے  ےچ ق لااااه نمااااال   -2
لاالمينا  قحاااقهما قاااق ن قليمباا ا لااالنلاي  )يطبااا (  قالاااى قاااق ن حماا ن  قلكلااائ  

 لالنشايا )يطّبا ( ر
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باااا   ماااا  قائاااخ ق  قلاالااااا  يحااااخ  قلمممااا ي ق  قلالاااايض ماواااض لااااك  لااااي  قلاا 
لميااااا قاواطااااا لماااا قلماااان قلاسااا ى لمحااايل  قلاااا   قاااائم   ل يااا ن قلغلاااخ لماااا 

 قاواطاا  قلخ قلاالا     يمي  قاح قخ ر
   حماخ ماعهن قلا   قا قمم  قال ل  قلواا    هاني  قلاااق ني  قّيماا قمماا   

عماا  قوااه ماباا ي االااض قاااق ن حوياااض  اا  ياا ق  قلاالااا  قعق قواطاا  قلاااي اكرااا قلحاايل 
قلنلاياا  ر  يمااا حمااخ مااعهن قلشااا ميض  اا   ياا ن قلغلااخ مطماااا لمااا قاواطاااا عماا  
قاااق ن قلنشااايا    لااي  قال لاا  ق  ساايغض قلملالغااض  اا  )يطبّااا ( يلاانااا موبااا قلطباااان 

 -كماا عكاا–ها  قاغنلااخ    لماا الال  قلكاممض  قلطباان قلكاممض لمولا  ع  قلمحايل
 ا  قلاااق قل قلن ق او  لنشايا عم  ق  غايض حامض قلاالا  ه  قاغنلاخ  قاسخ قاق ن ق

   عم  قلاا ما عكا  اوه لماا اباا مموياا  قحنممبماا  (39)ميباحمخ قاق ن قلنلاي  ع
قلااول قلكاااايي قلاانوا قال لااا  قلاا  قلاااااق ن قلمناا قنان  ااا  قلنااايين لاااي  قلمماااو  قلااا قاان 

 يا ن قلغلاخ مطمااا لماا قاواطااا    لماخ ماا عكااه  عميبا  ساا اقيحاا لااى قلممماا 
 شليه لحمخ قلمطمو عم  قلمايا  عل  لائ  مشب ا ر

قما قل  عاش ا  ااا يماخ مااخ قلاااق ني   قحااق عما  ق  قلمحسامض قلوبائياض ها   
قلغلااخ لمااا قاواطاااا اقاق لااعل  كااك ماا  قلطلااا   قلملاااا  اا  ناييحبمااا قاااق ن قلنشااايا 

  ا  ماباااا ي قلشاااااط  اااا   لااااه نمااااال  )) اااااعق نطبّااااا  (( االااااض عماااا  قاااااق ن قلنلاياااا  
 قلاااحض قيماااا  لااا ح عمااا   يااا ن قلغلاااخ   س  قواااه ملااانا  مااا  قلغاياااض  ااا  )حنااا ( 
 قلشاااااط  اااا  ) اااااعق(    قوكااااا قلاااا  عاشاااا ا عماااا  ماااا  قواااا خ قلااااااق ني  لمو لااااض ق ينااااي  

 اا  هااعي  قلملاانامني  ا  علاا  قومااا يساااا قليااه عوااا رلاا ل قلنماااال قلااع  لااي ينحاااو 
قلم لمي  اوبما  اانا     قل  قحا  يحمخ مطمابماا عما  مايااهما كماا  لاحوا ق  

 ر (41)عم  قعنلاا قوبا ناليايض لبا
 عمااا  قلااااا ماااا عكاااا  الشااا قها ساااايحض لاااا  ماااوبج كاااخ مااا  قال لااا   قلااا   

عاشااا ا قاااائي عمااا  قليمااا  لاااي  قلاااااق ني  قللااالميني  ق  قمكااا  علااا   اااا  نماااعا يممناااا 
  لمو لض قايني  قلملنامني  ر 
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 ثالثا : تناقض المعنى بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة :
قلشاعن ومال قلواا قل  ق  ممو  قلاااق ن قلشااعن  قلخ ق  و ي  قلنماي  لالااق ن 

لاايا  اا  علاا     لكاا  ماوااض قلااقلااض  يمااا لاا  قعق ماا  ق ااو ممواا  قلااااق ن قلمناا قنان  ااك 
يااا ل قلااااق ن قلشاااعن لحكااي ق  ممواا  ملااال  لمااا يااا ل لااه قلااااق ن قلمناا قنان لاايك   

 قخ قئماض قلمماي لماا قللوقخ هخ يمنا لعل  قلممو  قلملاال     ها  ماا لاويين عواه لااق
 ق  و ي  قلا خ    نماي  قلااق ن قلشاعن عم  قلوح  قان  :

شاع عق  يطماو عما  كاخ ما  قواااا عا  ّّ  قلشاع لغض ها  مسااا قلاماخ شاّع يشاع 
 ر (41)قسحاله  كعل  كخ ش   موااا

قمااا قلااااق ن قلشاااعن  اا  قاسااطكح  باا  كااخ قاااق ن قلنااخ  يبااا اكاا  ماا  قاكااا   
  نك   عم  ركرض قو قا : قلااق ن قلسحيحيض

  قوااه لااي يشاانبا عوااا قا خ : قاحاااا :  هاا  مااا ساان لااواه  لااال  قلالااي ق  قلماليااض ق
 نم  قلشبان قلن  لي يما لبا م  قلغمط ق  قلشع ع   قلااق 

 قلراو  : قلشاع :  ه  ما لي يسن لواه ر
 قلرال  : قلمااج :  ه  ما  يا    قلااق قل عم   يه قلناليا ر

 ر (42)يضل  : قلم ل ا :  ه  قلع  ا قسخ له    قلا ققلاق
 عاا اق عماا  لاااس   ااا  قئمااض قلممااي مناااا   عماا  ناااايي ممواا  قلااااق ن قلسااحيحض  

 عم  ممو  قلااق ن قلشاعن قعق قلنماا  ه  ما لينااا عمميا  يما ي ن  :
 ما  عواااه قع  اال  يباا قااق ن شااعن )) (43)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ق لاه نماال   -1

قلاا  علاااا  مياهااا عمااي قلكنااان (( للااي قلمااي  ماا  تعماايت  كلااا امبااا  هاا  قاااق ن 
   مماا  قلااااق ن قلمناا قنان  لاااها  (44) قلحلاا   لااميا قلاا  يليااا  قلاا  قللااميا   غياااهي

قلطلاااا  لااااوبي قلاااعي  عوااااهي عماااي قلكناااان س  قلكنااان قلنااا  و لااال قياااخ قلاااااة  كاااالن اقن 
ما  لااق ن قلشاعن لاوه قعق كاوال قااق ن قامسااا  قاوييخ  اا قلممو  قلع  يا ل له ق

قهااخ قلحيااا   قلشاااي  قلماااقو عماا  قلااااق ن قلمناا قنان ت عواااه عمااي قلكنااانت كااا  قلن  يااخ 
قلاااع  عمااا  قلمموااا  قلاااع  عمياااه قااااسن قامسااااا ق لااا  لالسااا قن مماااا لالااااه قع كاوااال 

 ر (45)هي عميه ميمم   قحو لالس قن قلااق ن لما



 12 

ياااا قلطلاااا  يمااا  مااا  قلمالااااي   ااايبي قلااا  عطياااض  قلااا   عمااا  ماااعهن قلااا  يا  
ۋ  چ  قلشااوايط   غياااهي   قمااا قلاا  عطيااض  موااا  ق  ااه عماا  ق لااه نمااال  حيااا 

قع ق    چ ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئ
يياااا عمااا  هاااعه اقا لاااه كلااا ن قلرياااان يموااا  ق  قلنلقااااق ن قليمبااا ا ))ق  كلااا نبي ((  يااا

  لاااي  قاطمااااي  قلكلااا ن  نحاياااا قلاقلاااض راااي قنلااا  ككماااه هاااعق لااااياقا قلاااااق ن قلاااااق ن كاااائ
قلشاعن  يبا  ه  )) ك ل نبي (( لمموا  ماا مارمبي  قاا نمالباا لاالا خ قوباا ملالااض للاط 
قلمسح   ق  ممواها عم  لك  ما ن  خ قهخ قلممي ما  ق  قلحاوا   ا  قليماي  لااى 

 ر (46)مليا    قاطماي ق  قلكل ن ق  قلمنو
 قمااا قلاا  حيااا  قلشااوايط   اااا ساااغا مااعهلبما  اا  ممااال قلكااكي عاا  عاا   

قع ناااا قاال عماااا  قلااااول قلكااااايي  (47) چ ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ ق لااااه نمااااال  
  اا  هااعه قلااااق ن االااض  (48)ايطاا   لبمااا ((قاااق ن شاااعن هاا  ))  ااك يواااح عميااه ق  

  قااا اا هااعق قلااا خ (49)شاا  عماا  ق  قلطاا ق  لااي  قلساااا  قلمااا ن لااوض ايياان لناكااه 
   عماا  قلاااا علاا   ياااوا  (51)لملاابي لاوااه احيااض  اا  قلشاا قع قعق لالااال قلمشااب ا

قلشاوايط  ينمالباا  قاقا قخ قلنا   يباا لماا مااااه ق  هاعه قلاااق ن لاي نرلال قاةواا ايماااا 
قلسااحالض عماا  عماا  عاااي كنلبااا  اا  قلمساااح  قلمرماويااض ليااااا لمااا لملاامض واااا  ق  

قلمن قنا قلميم  عميه ق  لي يمك  قليما  ليوبماا  با  لاطاخ  قلواا   قارلاال  ما لال 
 ر (51)ايمك  قليم  ليوبما اوبما وايلا 

 ااا  قلماوبج قلااع  قلاا لاه قااائي عما  ق  قاسااخ ن ق او قلااااق قل قماا قال لا   
هااعق  اا  قلمناا قنا قلسااحين قمااا  اا  قلشاااع  ااا  علااال قلمناا قنان قلمبااا  ق  عاالاانبا 

 ها  قلش قها عم  عل     نالياه كرا موبا :ااّ 
قع قااااس قلااا  ملااام ا  قلااا  )ق   (52) چک  گ  گ  گ  گ   ڳچ ق لاااه نماااال   -1

ا يطاا   لبمااا(  قااا قيااان قال لاا  ماا  قلااناخ لبااا عماا  عاااي  ياا ن قللاام  لاااي  
قلساااااا  قلمااااا ن لااااا  قلاااانااله ماااااا ا عميااااه ا  قلااااااق ن شاااااعن ايممااااخ لبااااا ماااا  مااااا 

 ر (53)يماالبا
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ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            چ ق لااه نمااال   -2

قع قاس لميا قل  قلملاين  قليمااو  )ك لا نبي( لكاا  اقلماض عما   (54) چ ائ  ائ  ەئ
 للاسااض قلاا ن    نمالبااا قال لاا  لالشاااح  قايلاااح ا   ق  يساااح لال لبااا ق  ااهااا 

 ر (55)قوبا    قلكاااقل
ينواا خ قلاااق قل قلشااعن قساك  ا  نالاياه ا  غااال  قماا قلا  عاشا ا  اواه لاي 

  كا  ا    قالنولاط  ا    قلملا ر 
 

 رابعا: اثر موافقة رسم المصحف ومخالفتو في التوجيو التفسيري :
   الا مه حق  قلممو  لالي قلمسح  ه  ق لااا حاا   قلاااة   ا  قلمسا 
قلا خ لالالاي قلنا قيا  ق  لن قيا     قعق كاول قق قخ قلممما  قا نلايول     (56)قللطيض

قلالااي  اااوبي قااا قناااا ق عماا  قلااا خ ل ياا ن قلناا قي الااي قلمسااح   لالنااال   كلااا لبااعق 
لي  قلممااو  قلااةوياض علا  ق  قلساحالض الا ق  قى نماال  قالن قي م  قرا    قلنايين 

 نمااال  عماايبي قااا قيمماا ق عميااه قع كنلااه قلكنلااض  ققاااه عرمااا   لايااض قلسااحالض الاا  قى
عوبي  لي يك  عل  م  قلكنلاض كياماا قنااو قوماا كاا  عما  قماا قاا نحااو  باي قلماالم   
لاسااا خ قلكنالاااض  قاماااك   لااايا مااا  الياااخ قاخ عمااا  علااا  مااا  قلملالااااض لاااي  قلوااااائا 

 قل ياااان  قلواسااا   قمرمااض علاا  ماا  قلوساا ل قلااةويااض كرااا    موبااا  لالحااع   قارلااال
 ا ق  قلاااق  قاا قطلاا ق عما  قرلاال قلياا   ا  )) قلشا و ((عم  لليخ قلنمرياخ اقلحسا

 (57) چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  چ  ماااااااااا  ق لااااااااااه نمااااااااااال 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  چ  حااع با  اا  م لاامي  قلاااي   اا  قلمائااان ماا  ق لااه نمااال  

 چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ  ق لاه نماال   (58)

 ر (59) چ ں  ڻ  ڻ  ڻ
قيلاااا قلملالااااض لاااي  ))كنالياااه((   )) حلااااليه (( مااا  ق لاااه  يشااابا لماااا عكاواااا  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ نماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 السااحالض الاا ق  قى نمااال  عماايبي قع  كاااو ق عااالمي  لالماليااض  ق قعااا  (61)چہ
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و  قلكنالااض    مااا لااال  ماا  قلالااي ق قعااا قللااط  اومااا علاا  يااا  الاانك  قحاا قخ ممااا
 ر (61)كممانبا
 عما  قلاااا ماا قاااموا  اااعق ماا كاواال ققاا قخ قلممماا   اا  قلمواا  ما  نغييااا لطااه  

عماا  لاا  ي قنلاااا الااي قلمساااح  قلمرماويااض   ياا ن قلن قمااه مشااب ان  قايماااا موماااا 
   ااا  قاقاا قخ قلنالاايايض  يمااا  ق ااو  (62) اا  قل قاا  قلاااقا  قرلانااا  حااع ا   سااك  قطمااا

الال خ  يما لال  عل     ش قها عل  م  قلنو يخ قلحكيي  ققا قخ الي قلمسح  ق ل  ل
 قلمالياي   يبا كريان و اا لملبا مشا عض لاق قخ قلمالاي   ناييحانبي  يما ي ن  :

(63)چے  ۓ  چ ق لاااااه نماااااال   -1
قع نلايوااااال ققااااا قخ قلمالااااااي   ااااا  نالااااايا ق لاااااه  

ي ناااات ق  تقلاااي نممااايت نمال ) يكااا  ( لينااااين لااااى قلطلاااا  قااا خ قنااااان لاااا  ممواهاااا تقلااا
مل غا ناييحه هعق لا  ) يك  (    لط قلمسح  حا   قحا  ااعق ماا عهان قحااهي 
قل  قلا خ ل   ممواها ت يم  قعمي ق  قىت  ين عميه ق  ياسخ ت ي ت م  تق ت قاماا 
قلااع   يااه ملالاااض للااط يمياا  قلمساااح     كااعق ماا   يبااه قلاا  ق  ت  ت لمنوليااه رااي 

  ت  حيوئااااع يياااان  سااااخ ت  ت ماااا  تكاااا  ت  هاااا  قالااااا ملااااال  قلااااناو  قلكااااكي لاااااتك
للط ط قلمساح  كمباا    عما  قلااا ما  علا   ااعق ماا كاا  قاا  اا  ا  قلمساح  

 ر (64)قللالو قلعكاقلكايي لا)حا   قحا(  الاقين ما قاله قناان 

 قا ناين لاى قال ل  ق  ت يك ّ ت قايا موباا قلنميان لاعل   با  عما  يا ئي   
ياان  تكاا ّ ت لمنحايااو  لاايا لمنشااليه    قااا قيااان قال لاا  عاا  قلالااي لمممااه ت  ت لمنم

لاهمينه    قلناليا  عكا قواه عما  غياا قلايااا ا  قلايااا ق  نكنان ماسا لض  قوماا 
 ر (65)كنلل منسمض لكران قلنممالبا

قما قل  عاش ا  اا واخ قق قخ قلممما   قلمالاي   يبا  قلمن قلا  قوباا قاا كنلال  
قلاياااا  كاا و  لااه قااا قانلاا  مااعهن قالااا   قطااان لمااا عهلااا قلاا  قوبااا  عماا  غيااا

ماكلااااض ماااا  رااااك  كممااااال ت  ت كااااا  قللطااااان   تس ت    قلااااااو لااااي  قلاياااااا قلااااع  
قانلاه قال ل   قلاياا قلع  قانلاه قل  عاش ا ق  قلا  عاشا ا يماخ ت يا ت يا  ق 

 ر (66) تس ت ي  ق قلا للك  ككي قال ل  قللالو
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ق  اخ عم  ش    اوما ياخ عم  ق  قرااق لمالاي قلااةوا   ا  ن يياه مموا   هعق  
ۅ  ۅ        چكنان قى نمال  كرياا كا لاه نماال  قلول قلااةو  قلكايي  وايا عل  م  

 ر(68)چڭ   ڭ  ۇ  چ    ق له نمال   (67) چۉ  ۉ  ې  
 

 الخاتمة
ةلاااه  قساااحاله  قلحمااااى ماااني قلاااومي  قلساااكن  قللاااكي عمااا  هااااا  قاماااي  عمااا  

 قيممي  ررر
  لما 
 ااا  ماااا عاااال مااا  شااا قها  ااا  ماان  قللحااا  قوماااا هااا  ومااااعج نطلياياااض لا قعاااا  

قااها لحروا هعق قا قووا لماا  يااوا  يباا نمليااق عا   يباض وااا قلمالاا لماا يكاا  عا  
قللا ل  اا  مريكنبااا ققنساااوا عميباا قامااا قلااع ق قاوااا عما  يممااض ماا  قلونااائج و ي هااا 

 :  يما يان 
ق  قنلاا قلمالا لمشا ط قلمااان    قل خ قلااق ن ق  ااها نمرخ اق اق مبما ما ق   -1

 قهممه قلمالا ق  قعال عوه قا  كرال ها قنه  لاطانه ر
 ق  قلااق ن قعق رلل سحنبا  ب  قاة  ينم  ايي   ااها لحاخ م  قاح قخ  -2

ا قوااه نمااعا قعق قلنماا  قلممواا  لااااق ني  سااحيحني   اا  واال قاةواا   قحااا قلاا  حاا -3
 قليم  ليوبما نما كخ قاق ن موبما ةيض ملنامض عقل ممو  لال لبا ر

قاسخ    قلااق قل ن ق و قلممو   لاعل  ايسااا قلا  قالاناكخ لاياض عما  حاان  -4
 قا قعق نمعا قليم  لي  قلممويي  كما مرموا ر

قعق نماالااااال قلاااااااق ن قلساااااحيحض  قلاااااااق ن قلشااااااعن ناااااااي قلساااااحيحض  ا قعنلااااااا  -5
 النك  قلممو  قلع  نان  له قلااق ن قلشاعن رل

 قعق  ق ال قلااق ن قلشاعن قلسحيحض    ممواها  ك ل ا لاالنئواا لبار -6

ق  لالاااي قلمساااح  قهمياااض يمياااض  ااا  قلااااق  قلمموااا  قلمااااقا  للاساااض قعق قلنماااال  -7
 ق اق     عل  ر
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 المصادر
قالاوااض عاا  قلااااق قل  ملاا  محمااا مكاا  لاا  قلاا  طالاان قلايلاا    نحايااو: محياا   -
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او    لملاا قلااحم  لا  قلاماعيخ قلمماا   لا ل  شاامض قلاق  قلمماو     حاا  قاما -

   نحايو: قلاقهيي عط ه ع ل   مطلمض قللال  قلحمل    ارل ر
قانااااا   ااا  عمااا ي قلاااااة    لياااكخ قلااااي  قللاااي ط    نحاياااو : محماااا قلااا  قلالاااخ  -

 ها ر1415   3قلاقهيي   اقا قلناق    قلااهان   ط
ااة    لمحمااااا قامااااي  لاااا  محمااااا قلملناااااا قلاااا ق  قلليااااا   اااا  قيلاااااح قلااااااة  لااااال -

 قلشوايط    عالي قلكنن ليا ل  ارل ر
قعاقن قلااة    مل  يماا قحماا لا  محماا قلوحااا   نحاياو :  هياا  قهاا   عاالي  -

 ها ر 1415   1قلكنن   ط
قللحاااا قلمحااايط  ااا  قلنالااايا   لمحماااا لااا  ي لااا  قلشااابيا لااا ل  حياااا  قمواللااا     -

 ها ر1412   1يميخ   اقا قلاكا   طعوايض: ساق  محم ا 
قللاها     عم ي قلااة  للاا قلااي  قل اكشا    نحاياو محماا قلا  قلالاخ قلااقهيي    -

 ها ر1391   2اقا قلمما ض   ليا ل   ط
ناااايخ قلااااة   غاقئاان الاامه  حكمااه   لمحمااا قلطاااها علااا قلاااااا قلكاااا    مكنلااض  -

 ها ر 1365  1قلمماا    قلطائ    ط
لنحاياااا  قلنوااا يا   لمحماااا قلطااااها لااا  عاشااا ا   قلااااقا قلن ولااايض لموشاااا   نااا وا ق -
 ي ر1984 
نباااعين قلمغاااض   ملااا  موسااا ا محماااا لااا  قحماااا قم هاااا    نحاياااو : علاااا قللاااكي  -

 ها ر 1384هاا     قلاقا قلمسايض لمن لي   قلنايمض   مسا   
  يايااا قلطلااا    اقا يااام  قلليااا  عاا  ن  يااخ ة  قلااااة    الاا  يماااا محمااا لاا -

 ها ر1415قلاكا   ليا ل   
قلحيض لماا قل قلللمض   ال  عم  قلحل  ل  علا قلغااا قلااال    نحايو : لااا  -

 ها ر1414   1قلاي  قب ي   لشيا ي ييان    اقا قلم م   لمناق    امشو   ط
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مي  قلاااا قلمساا    اا  عماا ي قلكنااان قلمكواا     محمااا لاا  ي لاا  قلممااا   لاللاا -
 ها ر1416   1قلحمل    نحايو: قحما محما قللاقط   اقا قلامي   امشو   ط

ا ح قلمماو     ناليا قلاااة   قللال  قلمرااو    لمحما ا شاكا  ق ل لا    اقا قلاكاا    -
 ها ر1418ليا ل   

قلساحل    مل  قلحلي  قحما ل   اااا   نحاياو : قللايا قحماا سااا   مكنلاض قللاال   -
 لااهان   ارل ر قلحمل   ق

قلكشاا  عاا   ياا ه قلااااق قل قللاال   عممبااا  حييبااا   ملاا  محمااا مكاا  لاا  قلاا  طالاان  -
 ر ها1417   4ض قلالالض   ليا ل   طقلايل    نحايو : محي  قلاي  املا    مولل

قلمحنلن    نليي   ي ه ش قع قلااق قل   ملا  قلاانن عرماا  لا  يوا    نحاياو : عما   -
 ها ر1416   2اقا ل كي  لمطلاعض   ط قلويا   ةلا    

قلمحاا قل يي     ناليا قلكنان قلم ي    مل  محما علااقلحو لا  غالان لا  عطياض    -
   ارل ر 2  قان قا قا   قلشو   قالكميض لالمغان   ط

قلمحكااي  اا  واااط قلمسااح    ملاا  عمااا  عرمااا  لاا  لااميا قلاااقو    نحايااو : ارعااان  -
 ها ر1418   2مشو   طحل    اقا قلاكا   ا

قلملنسا    ش قع قلااق قل   مل  يماا محما ل  قحما ل  لال يه   نحايو: لايلل  -
 اقلا   مكنلض قلمنول    قلااهان   ارل ر 

قلمااالخ لااقلااض قلااااة  قلكااايي   لمحمااا محمااا قلاا  شاابلض   اقا قلماا ق  لموشااا  قلن  ياا     -
 ها ر 1417   3قلايال   ط

   3    ملاااا   كايااااا يحياااا  لاااا   ياااااا قلااااااق    عااااالي قلكناااان   ليااااا ل   طمماااااو  قلااااااة -
 هار1413

ممياااي  ماااااييا قلمغاااض   ملااا  قلحلاااي  قحماااا لااا   اااااا   نحاياااو : علاااا قللاااكي محماااا  -
 ها ر1399هاا     اقا قلاكا   

قلماااقل   لماقغن قاساباو    نحايو : س ق  عاوا  اق  ا    اقا قلامي   امشاو    -
 ها ر1412   1ط
ماامااض قلاا  لمااا     لملااا قلاااحم  لاا  محمااا لاا  لمااا     اقا قحيااا  قلناااق  قلمالاا     -

 ها ر 1418ليا ل   
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قلماو     الي مساح  قامساا م  كنان قلواط   مل  عما عرما  ل  لميا قلاقو   -
   نحايو : محما قلسااو قمحا     مكنلض قلكميال قا هايض   قلااهان  ارل ر

ويااا قلماااائي   ماشااا قلطاااللي    لمحمااا لاا  محمااا لاا  قلياا ا    اقا قلكناان قلممميااض   م -
 ها ر1411ليا ل   

قلوشااا  اا  قلاااا قل قلمشااا   ملاا  قلليااا محمااا لاا  محمااا لاا  قلياا ا    قشااا  عماا   -
 نسحيحه: عم  محما قلللاا   اقا قلكنن قلممميض   ليا ل   ارل ر

 
The Summary 

 The diffentiate of Quran reading leads to numbered Quran 

meading at the sametime and to the reasons of this 

differentiation . 

 The explainers make efforts on showing this deferntiation 

wich result from this representive difference . 

 The difference of understanding has deep effect on 

showing those meaning to show the wainting of Allah from the 

holly AL Quran .For this reason this research has the this subject 

to study the avilation between Quran meaning which is based on 

Quran reading and holly AL Quran painting between AL 

ALa’alosi and ABN Asshur , parrell study . 

 The study include introducation and study difines of the 

reading, its conditions and its effects on avilation . 

 The second iteam of research is to the explaintors from the 

avilation between the union of the two reading and differences. 

The third iteam responses on the difference of meaning for the 

alternative reading and irregular reading . The research ends 

with the effect of agreeting of Holly Al quran painting and its 

disagreement on explaintion regards In this research we show 

the scientist opinion supported with AL ALa’alosi and ABN 

Asshur opinion and then discuss it .   
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