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    موضوع البحث:  

هــو اســتقراء املؤلفــات يف إعجــاز القــراءات؛ كــون الكتابــة يف هــذا الِعْلــِم أمــر جديــد يف غالبــه، 

نــادٌر يف مصنفاتــه ومؤلفاتــه، ثــمَّ وصــٌف موجــٌز هلــذه املؤلفــات واملصنَّفــات.

   أهداف البحث:  

1- حرُص املؤلفات يف إعجاز القراءات بجميع أنواع التأليف والتدوين.

2- معرفة أنواع اإلعجاز التي كتب فيها هؤالء املؤلفون. 

ها وإمتامها.  3- معرفة جوانب النقص التي ما زال هذا العلم حيتاج لسدِّ

  مشكلة البحث:

َثة تُضمُّ املؤلفات يف هذا العلم اجلديد. - عدم وجود قائمة ببلوغرافية حمدَّ

- عدم وجود منهجية متفق عليها يف الكتابة يف هذا العلم. 

   نتائج البحث: 

- املؤلفــات يف هــذا الِعْلــم مل تصــل بعــُد إىل الدرجــة الكافيــة التــي يمكــن أن ُيقــال معهــا: إنَّ هــذا 

حــت قواعده.  ــخت جــذوره، وتوضَّ العلــم قــد ترسَّ

- نال اإلعجاُز البياينُّ نصيَب األسد من دراسات إعجاز القراءات.

ة )املفتاحيَّة(:  الَّ    الكلامت الدَّ
اإلعجاز- القراءات- دراسة وصفية -مؤلفات .
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F

ــه  ــاء، وال يفوت ــزه يشء يف األرض وال يف الس ــذي ال يعج ــاء، ال ــا يش ــى م ــادر ع ــد هلل الق احلم

ــزة  ــوله بمعج ــد رس ــد، املؤيِّ ــا يري ــى م ــدر ع ــز، املقت ــه العج ــرق إلي ــذي ال يتط ــادر ال ــوب، الق مطل

ــه،  ــن معارضت ــع ع ــز اجلمي ــى أعج ــم حت ــة، املحك ــان والفصاح ــوح والبي ــة يف الوض ــرآن، الغاي الق

ــه.  ــن قيمت ــاص م واالنتق

أما بعد ...

فــإنَّ اهلل   قــد أنــزل القــرآن، الــذي يعجــز عــن مثلــه اإلنســان، عجــزت عــن معارضتــه 

ــه ليــدل بــه عــى صدقــه حــن يعجــز عنــه غــره.  ــد اهلل بــه نبيَّ الطواغيــت وأعواهنــا، أيَّ

وإن القــرآن إذ كان معجــًزا يف بيانــه الراقــي الــذي تلتقــي فيــه القــراءات وتتفــق عــى أداء ألفــاظ 

اآليــة، فــإنَّ هــذا اإلعجــاز اإلمجــايل يمتــدُّ حتــى إنــه ليدخــل يف نســيج كل قــراءة بمفردهــا؛ حيــث إن 

تنــّوع القــراءات يقــوم مقــام تعــّدد اآليــات، وذلــك رضب مــن البالغــة.

ــث  ــرآن كالم اهلل، حي ــى أن الق ــة ع ــن وأدل ــا براه ــراءات فيه ــّوع الق ــإن تن ــك ف ــة إىل ذل إضاف

إن االختالفــات يف القــراءة عــى كثرهتــا ال تضــادَّ فيهــا وال تناقــض، بــل القــراءات يصــّدق بعضهــا 

بعًضــا، ويشــهد بعضهــا لبعــض، مــع اتفــاٍق فيــا بينهــا عــى علــوِّ األســلوب، وغايــة الســموِّ يف اهلداية 

والتعليــم، وذلــك يفيــد تعــّدد اإلعجــاز بتعــّدد القــراءات واحلــروف.

ــّدد  ــا تتع ــن هن ــذا. وم ــراءة، وهك ــك الق ــراءة، وبتل ــذه الق ــز هب ــرآن ُيْعِج ــذا: أن الق ــى ه ومعن

ــروف!.  ــوه واحل ــك الوج ــّدد تل ــزات بتع املعج
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     أسئلة البحث: 

ماملؤلفات يف )إعجاز القراءات(؟- 

مالطُُّرق واملناهج التي سلكتها هذه املؤلفات؟- 

ــات -  ــا الدراس ه؛ وم ــدِّ ــالمية لس ــة اإلس ــاج املكتب ــذي حتت ــف ال ــص والضع ــه النق ــا وج م

ــرات؟ ــذه الثغ ــد ه ــاعد يف س ــن أن تس ــي يمك ــة الت األكاديمي

    حدود البحث: 

- املؤلفات يف إعجاز القراءات وعلومها، وليس اإلعجاز بشكل عام، وال القراءات بشكل عام. 

ــة، أو  ــل، أو مقال ــة عم ــا، أو ورق ــًا، أو بحًث ــواء كان كتاب ــًا؛ س ى مؤلف ــمَّ ــن أن ُيَس ــا يمك - كلُّ م

ــا، ونحــو ذلــك مــن وســائل التأليــف والتدويــن احلديثــة،  ــا غــر منشــور ورقيًّ كتابــًا إليكرتونيًّ

ــارة. ــك باإلش ــو ذل ــدوات ونح ــارضات والن ــأتطرق للمح وس

   أمهية املوضوع: 

1- إظهار بعض أوجه اإلعجاز يف كتاب اهلل تعاىل. 

ــاٍب أو  ــدي إىل كت ــه ال هيت ــَث في ــل الباح ــا جيع ــب، مم ــذا اجلان ــن ه ــة ع ــث والكتاب ــة احلدي 2- قل

ــا ُيْطــَرق  مقــاٍل يعينــه عــى االطــالع عــى إعجــاز القــراءات)1(؛ فهــذا البحــُث يطــرُق جانًبــا قلَّ

يف الدراســات األكاديميــة احلديثــة.

3- لفــت أنظــار الباحثــن والدارســن واملتخصصــن يف علــم القــراءات إىل مثــل هــذه االجتاهــات 

ــة« املنشــور عــى  ــاين يف ضــوء القــراءات القرءاني ــة: »مالمــح مــن اإلعجــاز البي ــور أمحــد اخلــراط يف مقال )1(  ويف ذلــك يقــول الدكت
شــبكة األلوكــة بتاريــخ 1427/9/18هـــ: »وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــار الباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن 
ــت التأمــالت، وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة  الء، وَنــَدَرت األقــالم، وَقلَّ ت فيــه الــدِّ إىل جانــب َعــزَّ

املتواتــرة«.
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العلميــة، والتــي حتتــاج إىل بحــٍث وتقنــن؛ فهــذا البحــث ســيحدد جوانــب النقــص يف هــذا 

العلــم ليتداركهــا الباحثــون. 

4- ســيخطُّ هــذا البحــُث طريًقــا واضحــًا لعلــم إعجــاز القــراءات؛ بتحديــد مناهجــه، ومفاهيمــه، 

ــف فيه. ــواع التألي وأن

5- ســيفتح هــذا البحــُث أبوابــًا للباحثــن يف املاجســتر والدكتــوراه والبحــوث األكاديميــة بشــكل 

ــذا  ــٍة ودراســة يف ه ــد عناي ــاج إىل مزي ــي حتت ــب الت ــي اجلوان ــا ه ــة م ــد معرف ، وذلــك عن عــامٍّ

اجلانــب.

   سبب اختيار املوضوع: 

التأليــف يف )إعجــاز القــراءات( مــا زال متواضعــًا، ال يرقــى إىل مــا ُكتِــب يف اجلوانــب األخــرى 

يف اإلعجــاز أو يف القــراءات؛ مــن إعجــاز القــرآن، أو توجيــه القــراءات، أو تاريــخ اإلعجــاز، أو تاريــخ 

ــٍة واضحة،  القــراءات، وغــر ذلــك، وحــثُّ الباحثــن عــى التأليــِف فيــه ال ُبــدَّ أن يكــون عن طريــق خطَّ

فــات فيــه، وبيــان مناهجهــا، وبيان  ومنهــج مطــروق مرســوم، فألجــِل ذلــك كان مــن املناســب مجــع املؤلَّ

نقــاط النقــص فيهــا.

   خطة البحث: 

ينقسم البحث إىل: مقدمة، ومتهيد، وصلب املوضوع، وخامتة، وفهارس.

أمــا املقدمــة فتحتــوي عــى: أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وخطــة البحــث، ومنهجه، - 

ــات السابقة. والدراس

والتمهيد حيتوي عى: تعريف اإلعجاز، وتعريف القراءات.- 

ثم صلب املوضوع، وفيه املباحث اآلتية:- 
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املبحث األول: اإلعجاز اللغوي.  

املبحث الثاين: اإلعجاز العلمي.  

املبحث الثالث: اإلعجاز الترشيعي.  

ثم اخلامتة، وفيها: أهم النتائج، والتوصيات.- 

ثم فهرس املصادر واملراجع.- 

   منهج البحث: 

- سيســتخدم الباحــث املناهــج العلميــة التاليــة يف البحــث، وهــي: أ- املنهــج االســتقرائي، وذلك 

يف تتبــع الكتــب واملؤلفــات واألبحــاث واملقــاالت يف إعجــاز القــراءات. ب- املنهــج الوصفــي، 

وذلــك لوصــف املؤلفــات يف هــذا الشــأن.

- بــدأت باإلعجــاز اللغــوي البيــاين ألنــه هــو الــذي اتفقــت عليــه كلمــة العلــاء، وبقيــة أنــواع 

مــُت مــا هــو متفــق عليــه، وأخــرُت مــا هــو خمتلــٌف فيــه.  اإلعجــاز حصــل فيهــا اخلــالف؛ فقدَّ

- الكتــاب أو املقــال ونحومهــا ممــا أقــف عليــه فــإين أكتــب منهــج املؤلــف فيــه، ومــا مل أقــف عليــه 

فــإين أكتفــي بتدويــن اســم املرجع. 

ــف الــذي يشــمل أكثــر مــن نــوٍع مــن أنــواع اإلعجــاز ســُيْدَرس كل جــزٍء منــه يف الفصــل  - املؤلَّ

املناســب.

ــم  ــف، وأه ــم املؤل ــه: كاس ــم أوصاف ــى أه ــتمل ع ــزًا يش ــًا موج ــع وصف ــت كل مرج - وصف

ــك. ــو ذل ــتها، ونح ــت دراس ــي مت ــات الت ــه، واآلي ــي احتوت ــث الت املباح

ــات  ــة اآلي ــم، وكتاب ــاء بعالمــات الرتقي ــة البحــث بحســب اإلمــالء احلديــث، مــع االعتن - كتاب

ــاين. بالرســم العث
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- عزو اآليات، ونسبة األقوال، ونحو ذلك بحسب الطرق األكاديمية املعتربة.

- التعليق عى املسائل الواردة يف البحث بحسب ما حُيتاج إليه.

   الدراسات السابقة:

ــوان ال يف  مل أقــف بحســب بحثــي وســؤايل إال عــى بحــٍث واحــٍد مشــابٍه هلــذه الدراســة يف العن

املضمــون، وهــو: 

- إعجــاز القــراءات القرآنيــة: دراســة يف تاريــخ القــراءات واجتاهــات القــراء، لصــربي األشــوح، 

مطبــوع يف مكتبة وهبــة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1419هـــ-1998م. 

ولكــن القــارئ يف الكتــاب ُيــْدِرك مــن الوهلــة األوىل أنَّ الكتــاب ال يتحــدث عــاَّ يتحــدث عنــه 

اء والــرواة، وبيــان كل منهــج وطريقــة قــارئ  ــا ُيعقــد مقارنــات بــن اختالفــات القــرَّ هــذا البحــث، وإنَّ

عــى حــدة، ثــم يعقــد مقارنــات رياضيــة وبيانّيــة إحصائيــة، وهــو كتــاب جديــد يف بابــه، ليــس لــه نظــٌر 

عــى ِمنوالــه، ولكنــه بعيــد كل البعــد عــن موضــوع بحثنــا احلــايل.
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   تعريف املناهج: 

املنهــج لغــة: الطريــق الواضــح. واســتنهج الطريــق: صــار هنًجــا)1(، يقــول تعــاىل: ژ ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں ژ ]املائــدة:48[، أي: لــكل قــوٍم منكــم جعلنــا طريًقــا إىل احلــقِّ يؤمــه، وســبياًل واضًحا 

يعمــل به)2(. 

ــل  ــن أج ــدة، م ــكار العدي ــن األف ــلة م ــح لسلس ــم الصحي ــنُّ التنظي ــالح: ف ــج يف االصط واملنه

الكشــف عــن احلقيقــة حــن نكــون جاهلــن هبــا، أو مــن أجــل الربهنــة عليهــا لآلخريــن ملــا نكــون 

عارفــن هبــا. 

أو: الوســيلة املؤديــة إىل اهلــدف املطلــوب، والتــي يتبعهــا الباحــث يف دراســته للمشــكلة كشــًفا 

عــن احلقيقــة بوســاطة طائفــة مــن القواعــد العامــة، هتيمــن عــى ســر العقــل وحتــدد عملياتــه حتــى 

يصــل إىل نتيجــة معلومــة)3(. 

    تعريف اإلعجاز:

ــُز،  ــَز َيْعُج ــل: َعَج ــُز، وقي ــه: َيْعِج ــَز، ومضارع ــي َعَج ــل الثالث ــن الفع ــة م ــاز لغ ــتق اإلعج اش

ــُز)4(. ــَز َيْعَج وَعِج

وقيل: عِجَز لغة شاذة)5(. 

)1(  لسان العرب، البن منظور )300/14(. 
)2(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )57/3(. 

)3(  مناهج البحث العلمي، لبدوي عبد الرمحن )ص:4-3(. 
)4(  معاين القرآن، لألخفش )280/1(. 

)5(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )145/6(. 
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ــرة  ــى مؤخ ــا: ع ــدل أحدمه ــان ي ــالن صحيح ــزاي أص ــم وال ــن واجلي ــارس: »الع ــن ف ــال اب ق

ــف«)1(. ــز أي: ضعي ــف ... عاج ــى الضع ــدل ع ــاين: ي ــيء، والث ال

ــزين  ــث: »أعج ــال اللي ــي. ق ــالن، أي: فاتن ــزين ف ــال: أعج ــبق، يق ــوت والس ــاز: الف واإلعج

ــه«)2(. ــه وإدراك ــن طلب ــزت ع ــالن: إذا عج ف

والَعْجــز: اســم للقصــور عــن فعــل الــيء، وهــو ضــد القــدرة، قــال تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  =   ژ ]املائــدة:31[، وعجــز فــالن عــن كــذا َعْجــًزا: إذا مل يقــدر عليــه 

ومل يقــم به)3(. 

ــه.  ــدر علي ــك ومل تق ــيء: إذا فات ــزين ال ــول: أعج ــز. وتق ــه يعج ــاًزا: إذا جعلت ــه إعج وأعجزت

ــاىل: ژ جت  حت   ــال تع ــن:12[،  وق ــاىل: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  ]اجل ــه تع ــه قول ومن

خت           مت  ىت        يت  جث   ژ  ]فاطــر:44[. 

والعاجز عن اليء: الذي ال يتمكن من اليء وال يقدر عليه. 

واملعجزة: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مع عدم املعارضة)4(. 

ــه  ــره وجعل ــد قه ــون ق ــه، فيك ــرص دون ــه ويق ــه خصم ــز عن ــيء يعج ــأيت بال ــاز: أن ي واإلعج

ــه)5(.  ــًزا عن عاج

ويقال: عاجزه وأعجزه: إذا غلبه وسبقه)6(. ويقال: أعجز: إذا عدا فسبق)7(.

واملــراد باإلعجــاز هنــا: هــو إظهــار صــدق الرســول  يف دعــوى الرســالة، بإظهــار 

)1(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس )232/4( مادة )ع ج ز(. 
)2(  لسان العرب، البن منظور )370/5(. 

)3(  املفردات يف غريب القرآن، للراغب )ص:322(.
)4(  اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام، للقرطبي )ص:239(، واإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )148/2(. 

)5(  الكشف والبيان، للثعلبي )193/4(. 
)6(  اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي )5886/9(. 

)7(  اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي )6599/10(. 
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ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــدة وه ــه اخلال ــه يف معجزت ــن معارضت ــا ع ــاس مجيًع ــل الن ــرب ب ــز الع عج

ــاعة)1(. ــام الس ــم إىل قي ــن بعده ــال م وعجزاألجي

وقد قيل: إن نصوص القرآن سميت آية ألهنا عجب يعجز البرش عن التكلم بمثلها)2(. 

ــه ثــالث آيــات)3( كأقل ســورة مــن القــرآن، وبعض  واملعجــُز مــن القــرآن يــرى بعــض العلــاء أنَّ

العلــاء يــرى أن العــرب قــد عجــزوا عــن حمــاكاة بعــض آيــة واحــدة منــه كقولــه تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ   ژ  ]البقــرة:179[، فثبــت عجزهــم عــن أقــل القليــل)4(. 

 تعريف القراءات: 

ــًا،  ــراءة وقرآن ــرأ ق ــرأ يق ــن ق ــاعي ِم ــدر س ــة مص ــي يف اللغ ــراءة، وه ــع ق ــة: مج ــراءات لغ الق
ــع)5(. ــمِّ واجلم ــى: الض ــا بمعن ــْرُء هن والَق

ــن  ــف اب ــًا تعري ــنها تعريف ــن أحس ــات، وم ــدة تعريف ــاء بع ــا العل ــد عرفه ــالح: فق ويف االصط

اجلــزري حيــث قــال: »القــراءات علــم بكيفيــات أداء كلــات القــرآن، واختالفهــا معــزوًا لناقلــه«)6(.

وكذلــك ِمــن أحســنها تعريــف الشــيخ عبــد الفتــاح القــايض الــذي عرفهــا بقولــه: »هــو ِعْلــٌم 

ــًا، مــع عــزو كلِّ وجــٍه  ــًا واختالف ــة، وطــرق أدائهــا اتفاق ــة النطــق بالكلــات القرآني ــه كيفي يعــرف ب

ــه«)7(. لناقل

)1(  منهج القرآن الكريم يف دعوة املرشكني إىل اإلسالم، حلمود الرحييل )403/1(. 
)2(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )66/1(، وتفسري القرآن العظيم، البن كثر )17/1(. 

)3(  انظر: مصاعد النظر، للبقاعي )147/1(. 
)4(  املنظومة التربيزية يف العقيدة الصحيحة السنية، رشح وحتقيق : مرزوق الزهراين )ص:56(. 

)5(  لسان العرب، البن منظور )128/1( مادة )قرأ(.
)6(  منجد املقرئني، البن اجلزري )ص:3(.

)7(  البدور الزاهرة، للقايض )ص:5(.
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 املقصود بإعجاز القراءات:

ــراض  ــراءات إال ألغ ــدد الق ــم تتع ــاز، فل ــن رضوب اإلعج ــا م ــدُّ رضًب ــراءات ُيَع ــدد الق إنَّ تع

ــة. ــة، أو رصفي ــة، أو نحوي ــة، أو لغوي ــة، أو بالغي ــة، أو فقهي ــة؛ عقدي مهم

ألجــل ذلــك جعــل العلــاء تعــدد القــراءات بمثابــة تعــدد اآليــات، قــال ابــن تيميــة: »فهــذه 

القــراءات التــي يتغــر فيهــا املعنــى كلهــا حــق، وكل قــراءة مــع القــراءة األخــرى بمنزلــة اآليــة مــع 
ــة«)1(. اآلي

وقــال ابــن اجلــزري: »كل قــراءة بمنزلــة اآليــة؛ إذ كان تنــوع اللفــظ بكلمــة تقــوم مقــام آيــات، 

ــَف مــا كان يف ذلــك مــن التطويــل«)2(. ولــو جعلــت داللــة كل لفــظ آيــة عــى حدهتــا مل َيْ

وقــال الزرقــاين: »إنَّ تنــوع القــراءات يقــوم مقــام تعــدد اآليــات، وذلــك رضٌب مــن رضوب 

البالغــة، يبتــدئ مــن مجــال هــذا اإلعجــاز، وينتهــي إىل كــال اإلعجــاز«)3(.

)1(  جمموع الفتاوى، البن تيمية )391/13(. 
)2(  النرش، البن اجلزري )47/1(. 

)3(  مناهل العرفان، للزرقاين )149/1(. 
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 املبحث األول:
 اإلعجاز اللغوي

لقــد جــاء النبــي  بالقــرآن الــذي هــو ِمن جنــس كالم العــرب؛ غــر أنــه كان أفصح، 

وأوجــز، وأحســن نظــًا، وقــد عجــز القــوم عــن معارضتــه ومقابلتــه، مــع إيثارهــم لذلــك، واجتــاع 

مهمهــم لــه، وتوفــر دواعيهــم عليــه، وعلمهــم بجعلــه حجــًة لــه، وداللــة عــى صدقــه، وعجــزوا عــن 

اإلتيــان بمثلــه ِمــن هــذه الناحيــة)1(. 

وممــا يــدل عــى إعجــاز القــراءات اللغــوي: قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ژ  

ــة  ــة والبالغ ــة الفصاح ــه يف غاي ــارض، وألفاظ ــا وال تع ــض فيه ــاهبة ال تناق ــه متش ــر:23[، فمعاني ]الزم

والتناســب بحيــث أعجــزت الفصحــاء والبلغــاء)2(؛ فيســتنتج منــه أنَّ ألفــاظ القــراءات املختلفــة كثــٌر 

منهــا مــا يكــون متشــاهًبا، ومــع ذلــك ال يناقــض بعُضــه بعًضــا، وال يعــارض بعضــه بعًضــا.

ــض  ــر بع ــون بتغي ــد تك ــراءات ق ــوي: أنَّ الق ــراءات اللغ ــاز الق ــى إعج ــه ع ــتدل ب ــا يس ومم

األحــرف أو احلــركات، والنــاس لــو حاولــوا هــذا التغيــر ملــا اســتطاعوا أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن 

ــراءات.  أو الق

ــع كل  ــر، وال تط ــك وهاج ــلِّ لرب ــر، فص ــاك اجلاه ــا أعطين ــال: »إن ــروى ق ــا ي ــك م ــن ذل وِم

ــه جــاء بــا  كافــر وســاحر«)3(، فرغــم اســتعاله لبعــض األلفــاظ القرآنيــة وتغيــره لبعــٍض منهــا إال أنَّ

ــاز. ــة اإلعج ــغ درج ــا أو يبل ــون فصيًح ــن أن يك ــاًل ع ــه؛ فض ــتهزأ ب ــك ويس ُيْضِح

ــاز  ــري، واإلعج ــاز التصوي ــاين، واإلعج ــاز البي ــرية: اإلعج ــب كث ــوي جوان ــاز اللغ ولإلعج

ــة. ــراءات القرآني ــة بالق ــب املتعلق ــذه اجلوان ــض ه ــيل بع ــا ي ــرصيف، وفي ــاز ال ــوي، واإلعج النح

)1(  متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل، للباقالين )ص:170(. 
)2(  البحر املحيط يف التفسري، أليب حيان )195/9(. 

)3(  االنتصارات اإلسالمية يف كشف شبه النرصانية، للرصرصي )608/2(. 
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   املطلب األول: اإلعجاز البياين

إنَّ جوانــب إعجــاز القــرآن كثــرة، لكــن أمههــا والــذي اتفــق عليهــا العلــاء هــو اإلعجــاز البيــاين، 

ــة:  ــن عطي ــال اب ــور:34[ )1(، ق ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹژ  ]الط ــه تع ــود بقول ــو املقص وه

اق يف وجــه إعجــازه- أنــه بنظمــه، وصحــة معانيــه، وتــوايل  »والصحيــح -والــذي عليــه اجلمهــور واحلُــذَّ

فصاحــة ألفاظــه«)2(.

وِمن الكتابات التي وقفُت عليها يف هذا اجلانب: 

ــن  ــد ب ــور أمح ــتاذ الدكت ــرة«، لألس ــة املتوات ــراءات القرآني ــوء الق ــاين يف ض ــاز البي أواًل: »اإلعج

ــالمية  ــؤون اإلس ــف، وزارة الش ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــع جمم ــراط، طب ــد اخل حمم

ــورة، 1426هـــ.  ــة املن ــعودية، املدين ــة الس ــة العربي ــاد، اململك ــوة واإلرش ــاف والدع واألوق

منهج الكتاب:

ة.  اذَّ - اشتملت الدراسة عى القراءات القرآنية العرش املتواترة، دون الّشَّ

- عدد اآليات التي متت دراستها 81 آيًة.

- الكتاب يف أصله حمارضات أكاديمية للمؤلف منقحة ومزيدة. 

ــر،  ــن كث ــر اب ــربي، وتفس ــر الط ــات: تفس ــالث مصنف ــى ث ــب ع ــف يف الغال ــد املؤل - اعتم

ــاين. ــر اجلرج ــد القاه ــرشي وعب ــب الزخم ــى كت ــد ع ــة اعتم ــم يف البالغ ــر، ث ــر والتنوي والتحري

ــواع  ــه، وأن ــرة وفائدت ــراءات املتوات ــن الق ــالف ب ــة االخت ــه: حقيق ــد في ــاب بتمهي ــدأ الكت - ب

ــرآين.  ــاز الق اإلعج

- ذكــر الباحــُث أنَّ الدراســات يف اإلعجــاز البيــاين كثــرة؛ لكــن ُجــّل جهــود تلــك الدراســات 

)1(  اإلعجاز البياين يف ضوء القراءات القرآنية املتواترة، للخراط)ص:31(. 
)2(  اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي )6/4(. 
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ــراءات  ــو الق ــه نح ــادر أن تتوج ــن الن ــراءات، وم ــه الق ــي علي ــا تلتق ــول م ــدور ح ــت ت كان

املتواتــرة)1(، ولعلــه يقصــد بذلــك الدراســات التــي انفــردت بإعجــاز القــراءات؛ ألن القــراءات 

ــم. ــرآن الكري ــاز يف الق ــل يف اإلعج ــة تدخ املتفق

- تنطلق الدراسة من اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة:

 هــل تغــرُّ ألفــاظ القــرآن مــن املعلــوم إىل املجهــول، ومــن التخفيــف إىل التشــديد، ومــن   

الزيــادة إىل النقــص، ومــن املفــرد إىل اجلمــع، ومــن الرفــع إىل النصــب أو اجلــر، ومــن احلرف 

املعجــم إىل احلــرف اخلــايل مــن اإلعجــام؛ هــل حيمــل هــذا التغيــر معــاين ودالالت جديــدة 

ذات شــأن يمكــن أن نضيفهــا إىل مقاصــد القــرآن الكريــم وهديــه؟

 هل يصاحب هذا التغير خصائص بيانية ومجالية تعبرية متميزة؟  

ــذا    ــق ه ــا تطبي ــة إذا حاولن ــراءات القرآني ــناه يف الق ــا ملس ــوازي م ــى يشء ي ــل ع ــل نحص  ه

التغيــر اللفظــي عــى النصــوص األدبيــة البرشيــة التــي أمجــع النقــاد عــى تقديرهــا ورفــع 

ــأهنا؟)2(. ش

ــم املؤلــُف القــراءات القرآنيــة إىل قســمن: قســٌم ال عالقــة لــه بالتفســر ودالالت األلفــاظ  - قسَّ

ــارج  ــهيل وخم ــف والتس ــد والتخفي ــر امل ــق كمقادي ــوه النط ــل بوج ــا يتص ــو م ــا، وه ومعانيه

احلــروف ونحــو ذلــك، وهــذه مل يدرســها البحــُث، وأمــا مــا يدخــل يف الدراســة فهــو دراســة 

ــة)3(،  ــة والبالغي ــة والبياني ــة التــي ختتلــف دالالهتــا املعنوي اء يف الكلــات القرآني اختــالف القــرَّ

ــه مل يــدرس مجيــع املواضــع. ــا فقــط، ممــا يعنــي أنَّ ــار 81 موضًع ــه اخت ولكن

ــى  ــت ُتعن ــات كان ــذه املصنف ــراءات؛ أن ه ــه الق ــات توجي ــاب ومصنف ــذا الكت ــن ه ــرُق ب - الف

)1(  )ص:36(. 
)2(  )ص:37(.

)3(  )ص:42(. 
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باالحتجــاج ألي قــراءة وبيــان فصاحتهــا، وأمــا هــذا البحــث فقــد كان غرضــه التأكيــد عــى أن 

هــذا االختــالف الــذي طــرأ عــى اللفظــة لــه داللتــه ومعنــاه ومقاصــده وبالغتــه)1(. 

- مل يتعــرِض البحــُث للمســائل البالغيــة التــي توجــد يف اآليــة أو القــراءة إال بحــدود مــا يســاعد 

ــك  ــائل، وبذل ــع املس ــة بجمي ــى، دون اإلحاط ــة املعن ــراءة أو خدم ــاز الق ــه إعج ــار وج يف إظه

يتلــف هــذا البحــُث عــن كتــاب )التوجيــه البالغــي للقــراءات القرآنيــة( للدكتــور أمحــد ســعد 

حممــد -عــى ســبيل املثــال-)2(.

- طريقــة عــرِض إعجــاز القــراءة كانــت عــى النحــو التــايل: يبــدأ املؤلــف بمقدمــة بــن موضــوع 

اآليــة يــرشح فيــه املعنــى العــام، ثــم يــورد نــص اآليــة، ثــم يبــن اختــالف القــراءات املــرادة، 

ثــم يبــن دالالت تلــك القــراءات ومعانيهــا)3(.

- جاءت مباحث هذه الدراسة عى النحو التايل: 

 الفصل األول: وقوع حرف مكان حرف، وورد فيه ثالثة عرش مثااًل.   

الفصل الثاين: التغير يف زيادة حرف ونقصه، وفيه اثنا عرش مثااًل.   

 الفصل الثالث: بن التخفيف والتشديد، وفيه اثنا عرش مثااًل.   

 الفصل الرابع: التغير يف احلركات اإلعرابية، وفيه تسعة أمثلة.   

 الفصل اخلامس: التغير يف احلركات غر اإلعرابية، وفيه ستة عرش مثاالً.  

 الفصل السادس: بن الفعل املعلوم والفعل املجهول، وفيه ثانية أمثلة.  

 الفصل السابع: بن املفرد واجلمع، وفيه مخسة أمثلة.  

)1(  )ص:43(. 
)2(  )ص:44(.

)3(  )ص:46(. 
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ــراط،  ــد اخل ــد حمم ــة«، د. أمح ــراءات القرآني ــوء الق ــاين يف ض ــاز البي ــن اإلعج ــح م ــا: »مالم ثانًي

مقــال منشــور يف جملــة األدب اإلســالمية، املجلــد األول، العــدد الرابــع، ربيــع الثــاين مجــادى اآلخــرة 

1415هـــ، ســبتمرب- نوفمــرب 1994 )ص88-84()1(. 

ومما ُيالحظ يف هذا املقال: 

- تنبيهــه عــى قلــة الكتابــة يف هــذا اجلانــب؛ حيــث يقــول: »وأود يف هــذا البحــث أن ألفــت أنظــار 

الء، وَنــَدَرت األقالم،  ت فيــه الــدِّ الباحثــن واملهتمــن بدراســات إعجــاز القــرآن إىل جانــٍب َعــزَّ

ــِت التأمــالت، وهــو جانــب اإلعجــاز البيــاين يف ســاحة القــراءات القرآنيــة املتواتــرة«.  وَقلَّ

ــة  ــا كاف ــيا أن علاءن ــب »ال س ــون اجلان ــٌب مضم ــو جانِ ــراءات ه ــاز يف الق ــب اإلعج - أنَّ جان

.» ــول اهلل ــندها إىل رس ــة س ــالمتها، وصح ــرون بس يق

ــد  ــة ق ــه املختلف ــري بجوانب ــاز التعب ــب اإلعج ــن جان ــة م ــراءات القرآني ــن الق ــث ع - أنَّ احلدي

ــة  ــن روع ــث ع ــث كان احلدي ــاج(؛ حي ــراءات واالحتج ــه الق ــب )توجي ــل يف كت ــن قب ــِدَم م ُخ

ــات.  ــروف والكل ــار احل ــباب اختي ــلوب، وأس ــم واألس النظ

ــذا لــو  - أنَّ اجلانــب الناقــص هنــا هــو اجلانــب اجلــايل األديب يف القــراءات كل عــى ِحــَدٍة، »وحبَّ

ُعنــي املتخصصــون بإبــراز هــذا اجلانــب الــذي يتصــل بأغــوار اللغــة والبالغــة أكثــر ممــا يتصــل 

باختــالف اللهجــات العربيــة«.

- التنبيــه عــى أنَّ بيــان أوجــه البالغــة يف إحــدى القراءتــن ال يعنــي تفضيــل قــراءة متواتــرة عــى 

غــره تفضيــاًل يغــضُّ مــن شــأن القــراءة األخــرى.

ــه عنــد بيــان إعجــاز القــراءات ينبغــي املحافظــة عــى منطــوق اللغــة، وحدودهــا،  - التنبيــه عــى أنَّ

ه دائــرة اللغــة نفســها. وطاقتهــا التعبريــة، واالبتعــاد عــن التكلــف الــذي ال ُتِقــرُّ

- اإلعجاز البياين الذي حتدث عنه املؤلف إنا كان يف آيات معينة.

)1(  وهــو منشــور عــى شــبكة األلوكــة حتــت هــذا الرابط:/https://www.alukah.net/literature_language/0/26،بتاريــخ 
ــق 2006/10/11م. 1427/9/18هـ املواف

https://www.alukah.net/literature_language/0/26
https://www.alukah.net/literature_language/0/26
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ثالًثــا: »مظاهــر اإلعجــاز يف انفــرادات اإلمــام أيب جعفــر: دراســة تطبيقيــة«، للدكتــور أمحــد بــن 

عــي بــن عبــد اهلل الســديس، مقــال منشــور يف جملــة الدراســات اإلســالمية، املجلــد 26، العــدد األول، 

ربيــع اآلخر 1435هـــ، فربايــر 2014م )ص154-133(.

وقد كان منهج هذه الدراسة كالتايل: 

- ُعنِيت الدراسة بمواضع من انفرادات اإلمام أيب جعفر املدين، أو انفرادات أحد رواته.

- بيَّنــت هــذه الدراســة وجــه اإلعجــاز املســتنبط مــن هــذه االنفــرادة، والفــرق بينهــا وبــن قــراءة 

اجلاعــة مــن حيــث املعنــى. 

ــه يف  ــر في ــا تظه ــاز إن ــل اإلعج ــإن دالئ ــط؛ ف ــريش فق ــالف الف ــى اخل ــة ع ــرصت الدراس - اقت

ــب.  الغال

- اقترصت الدراسة عى دراسة طريق الدرة دون طرق النرش أو غر ذلك. 

- تناولت الدراسة اإلعجاز يف هذه القراءة من جهة اإلعجاز البياين دون أوجه اإلعجاز األخرى.

ــد  ــر أو أح ــام أيب جعف ــرادات اإلم ــع انف ــتقِص مجي ــرادات، ومل تس ــبع انف ــة س ــت الدراس - تناول

ــه لئــال يطــول البحــث. راويي

- الناذج املختارة هي التي يظهر فيها بجالٍء تقرير وجه اإلعجاز)1(.

- يبدأ بذكر اآلية، ثم ذكر القراءات، مع ذكر الشاهد من متن الدرة. 

- يذكر بعد ذلك توجيه القراءة التي سيستنبط منها وجه اإلعجاز فقط.

- يذكر بعد استكال التوجيه اللغوي؛ بيان وجه اإلعجاز. 

- تضمن البحُث مقدمات متهيدية يف: تعريف االنفرادة، وترمجة اإلمام أيب جعفر وراوييه.

)1(  )ص:136(. 
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رابًعــا: اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 

مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــرش )2007م(.

حتدث يف املبحث الثالث فيه عن اإلعجاز البياين يف تعدد وجوه القراءات القرآنية)1(. 

ــة  ــة جامع ــرش يف جمل ــرازي، ن ــد الغ ــز حمم ــور فائ ــة، للدكت ــراءات القرآني ــاز الق ــا: إعج خامًس

ــمرب، 2015م )ص332-291(.  ــو - ديس ــاين، يولي ــد الث ــادس، املجل ــدد الس ــارص، الع الن

- وقد درس أربع آيات من الناحية البالغية. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات.

ــاركة  ــي مش ــاين«، وه ــاز بي ــا إعج ــاين ويف تعداده ــوع يف املب ــة تن ــراءات القرآني ــا: »الق سادًس

ــك يف  ــدة، وذل ــدكايل، باجلدي ــعيب ال ــة ش ــايل بجامع ــم الع ــتاذ التعلي ــي، أس ــن صدق ــور احلس للدكت

ــة  ــات القرآني ــوث يف الدراس ــة البح ــه جمموع ــذي نظمت ــاز« ال ــة واإلعج ــراءات القرآني ــر »الق مؤمت

بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية باجلديــدة باململكــة املغربيــة حتــت إرشاف جامعــة شــعيب الــدكايل 

ــدة.  باجلدي

ــامهتها يف  ــة، ومس ــة العربي ــل اللغ ــة داخ ــاين اللغوي ــع املب ــراءات يف تنوي ــة الق ــت قيم - وضح

إنتــاج بالغــة عربيــة راقيــة، وكذلــك تعددهــا، الــذي أدى إىل ظهــور إعجــاز بيــاين يف القــرآن الكريــم، 

حيــث صعــب عــى فطاحلــة اللغــة العربيــة أثنــاء نــزول الوحــي عــى تقليــده أو حماكاتــه)2(.

https://0i.is/Cc1i :1( مل أستطع الوقوف عى الكتاب، وقد أشار إليه املؤلف عى صفحته يف الفيس بوك حتت هذا الرابط(
http://diwanalarab.com/ :2(  موقــع ديــوان العــرب، بقلــم: عزيــز العربــاوي، الســبت 3 يوليــو 2010م، حتــت هــذا الرابــط(

spip.php?article24060.

https://0i.is/Cc1i
https://0i.is/Cc1i
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
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ــة  ــة«، مداخل ــورة الفاحت ــالل س ــن خ ــوي م ــاز اللغ ــة يف اإلعج ــراءات القرآني ــر الق ــابًعا: »أث س

للدكتــور مهــدي بــن عــي القرين، أســتاذ بجامعــة امللك خالــد بالســعودية، وذلــك يف مؤمتــر »القراءات 

القرآنيــة واإلعجــاز« الــذي نظمتــه جمموعــة البحــوث يف الدراســات القرآنيــة بكليــة اآلداب والعلــوم 

اإلنســانية باجلديــدة باململكــة املغربيــة حتــت إرشاف جامعــة شــعيب الــدكايل باجلديــدة.

ــح مكامــن اإلعجــاز اللغــوي يف هــذه الســورة االفتتاحيــة لكتــاب اهلل وقيمتهــا يف الصــالة  - وضَّ

والدعــاء وتربية النــشء)1(.

ــا: »أوجــه اإلعجــاز يف توجيــه القــراءات«، لألســتاذ الدكتــور نــارص بــن ســعود القثامــي،  ثامنً

ــة  ــة متعلق ــدوة علمي ــي( يف ن ــاز البالغ ــة واإلعج ــراءات القرآني ــور )الق ــا يف حم ــة قدمه ــة علمي ورق

ــرب)2(. ــاز يف املغ ــة واإلعج ــراءات القرآني بالق

ومل أستطع الوقوف عليها.

تاســًعا: »القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز البالغــي«، ورقــة علميــة قدمهــا األســتاذ الدكتور 

حممــود بــن ســعد بــن عبــد احلميــد شــمس، مــن جامعــة الطائــف بالســعودية، ضمن حمــور )القــراءات 

القرآنيــة وأثرهــا يف الــدرس اللغــوي( يف نــدوة عــن القــراءات القرآنيــة واإلعجاز يف املغــرب)3(.

ومل أستطع الوقوف عليها.

http://diwanalarab.com/:1(  موقــع ديــوان العــرب، بقلــم: عزيــز العربــاوي، الســبت 3 يوليــو 2010م، حتــت هــذا الرابــط(
spip.php?article24060.

)2(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:459(.
)3(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(. 

http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
http://diwanalarab.com/spip.php?article24060.
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عــارًشا: »القــراءات القرآنيــة وإعجــاز النظــم«، األســتاذ الدكتــور خدجيــة إيكــر، كليــة اآلداب، 

ــن  ــدوة ع ــوي( يف ن ــدرس اللغ ــا يف ال ــة وأثره ــراءات القرآني ــور )الق ــن حم ــرب، ضم ــدة، املغ اجلدي

ــرب)1(. ــاز يف املغ ــة واإلعج ــراءات القرآني الق

ومل أستطع الوقوف عليها.

احلــادي عــرش: »مثــال عــى اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء اختــالف القــراءات«، لســعيد النامرنــة، 

مقــال منشــور عى ملتقى أهــل احلديــث، منتدى القــرآن الكريــم وعلومــه، بتاريــخ 2012/4/26)2(. 

- تناول قوله تعاىل: ژ ڱ   ڱ  ڱ    ژ  ]املسد:4[. 

- أورد أقوال املفرسين يف معنى اآلية. 

اء يف اآلية.  - ثم أورد خالف القرَّ

- ثم أورد إعراب هاتن القراءتن. 

- ثم ذكر املعنى الداليل لكل قراءة؛ موضًحا وجه اإلعجاز فيها. 

ــن«،  ــه يف ضــوء أقــوال املفرسي ــاين عــرش: »اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات: دراســة وتوجي الث

رســالة دكتــوراه، ملحمــود بــن ســعد بــن عبــد احلميــد شــمس، بــإرشاف: عمــر بــن يوســف محــزة، 

كليــة أصــول الديــن، جامعــة أم درمــان اإلســالمية، الســودان، 1432هـــ.

- تتنــاول هــذه الدراســة إعجــاز القــراءات البالغــي مــن حيــث العالقــة بــن مفهــوم اإلعجــاز 

ــك  ــرى، وكذل ــع األخ ــع دون املواض ــض املواض ــدة يف بع ــة الواح ــراءة يف الكلم ــي وورد الق البالغ

اء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة يف بعــض الكلــات التــي هــي املتشــابه اللفظــي؛ فقــد تــرد  اتفــاق القــرَّ

)1(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(.
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282002 :2(  حتت هذا الرابط(

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=282002
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ــا، أو  اء مجيًع ــرَّ ــاق الق ــرى باتف ــع األخ ــا دون املواض ــض مواضعه ــة يف بع ــرى يف الكلم ــراءة األخ الق

ــن مــراًدا،  ــى القراءت ــان يف كلمــة يف بعــض املواضــع، حيــث يكــون معن ــان متواترت ــرد القراءت ــد ت ق

ــع أو  ــى اجلمي ــق ع ــا ينطب ــون معناه ــث يك ــدة؛ حي ــرة واح ــراءة متوات ــرد ق ــرى ت ــع األخ ويف املواض

هــو املــراد يف األصــل، بينــا تــرد األخــرى شــاذة، حيــث معناهــا ينطبــق عــى البعــض، أو ليــس هــو 

املــراد أصالــة، وقــد تــرد القــراءات يف الكلمــة ويــرى البعــض أهنــا لغــات يف الكلمــة، فقــد تبــن أن 

اء مجيعــا عــى قــراءة واحــدة  بعــض تلــك القــراءات هلــا دور رئيــس يف املعنــى املــراد، وقــد يتفــق القــرَّ

فيــا هــو مــن قبيــل متشــابه اللفظــي مــن حيــث ورود الكلمــة الواحــدة يف موضــع بلفــظ، ويف موضــع 

آخــر بلفــظ آخــر كـــ )مكــة، وبكــة( كل يف موضعــه، أو بثبــات حــرف العطــف يف موضعــه، و حذفــه 

يف موضــع آخــر، أو بتقديــم الكلمــة يف موضــع و تأخرهــا يف جمــل آخــر، أو بالتعريــف و بالتنكــر. 

- كان من أبرز نتائج الدراسة ما يأيت: 

 أن يف أقــوال أهــل التفســر مــا يؤكــد إعجــاز القــراءات البالغــي، فعندهــم كنــوز ضخمــة مــن 1. 

املعــاين حتتــاج ملــن جيمعهــا، ويرتبهــا، ويــربز إعجــاز القــراءات البالغي. 

 أن إعجــاز القــراءات البالغــي ثابــت حيــث لــكل قــراءة دور يف املعنــى، وذلــك مــن خــالل 2. 

ــواء  ــرى، س ــع األخ ــا دون املواض ــض مواضعه ــة يف بع ــراءات يف الكلم ــأيت: ورود الق ــا ي م

أكانــت متواتــرة أم شــاذة. اتفــاق القــراءات املتواتــرة عــى قــراءة، حيــث يكــون املعنــى ينطبــق 

عــى اجلميــع، ثــم ورود قــراءة أخــرى شــاذة، حيــث يكــون املعنــى ينطبــق عــى البعــض فقــط. 

اتفــاق القــراءات متواترهــا وشــاذها عــى قــراءة واحــدة فيــا هــو مــن قبيــل املتشــابه اللفظــي. 

ة  ــاذَّ أن يف بعــض القــراءات التــي يــرى البعــض: أهنــا لغــات، إعجــازا بالغيــا. أن القــراءة الّشَّ

جيمعهــا فقــدان التواتــر، ثــم هــي بعــد ذلــك عــى أنــواع منهــا : مــا وافــق الرســم و العربيــة، 

و منهــا : مــا خالــف الرســم و وافــق العربيــة، و منهــا : مــا خالــف الرســم و العربيــة، ومنهــا : 

مــا وافــق الرســم و خالــف العربيــة)1(. 

https://0i.is/2gQ0:1( من ملخص الرسالة املوجود عى هذا الرابط(

https://0i.is/2gQ0
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الثالــث عــرش: »اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات: وقفــات تأمليــة«، للدكتــور حممــود شــمس، 

منشــور عــى ملتقــى أهــل التفســر، بتاريــخ 1430/2/25هـــ)1(.

- بدأ ببيان مفهوم اإلعجاز البالغي. 

- ثم ذكر أنواعه اإلعجاز البالغي، مع ذكر أمثلة له. 

- ثم ذكر ثالثة أمثلة لبعض أنواع اإلعجاز البالغي. 

- يبدأ بذكر القراءات يف اآلية.

- ثم يوجهها. 

- ثم يبن موضع اإلعجاز البالغي يف القراءات. 

ــني  ــور احلس ــتاذ الدكت ــداليل«، األس ــاز ال ــوه اإلعج ــة ووج ــراءات القرآني ــرش: »الق ــع ع الراب

آيــت ســعيد، كليــة اآلداب مراكــش، عرضــت يف مؤمتــر علمــي عــن القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز 

ــرب)2(.  يف املغ

ومل أستطع الوقوف عليه.

اخلامــس عــرش: »العالقــة بــني القــراءات القرآنية املتواتــرة وإعجــاز القــرآن الكريــم«، للدكتور أمحد 

بــن حممــد حممــد شــعبان، بحــث مقــدم يف املؤمتــر القــرآين الــدويل الســنوي )مقــدس 5( املنعقــد يف مركــز 

بحــوث القــرآن بجامعة ماليــا يف ماليزيــا، يف املــدة 16-1436/7/17ه، املوافق لـــ5-2015/5/6م)3(. 

ومل أستطع الوقوف عليه.

https://vb.tafsir.net/tafsir14883/#.Xc_oP1czbIU :1(  حتت هذا الرابط(
)2(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:460(. 

)3(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد العرشون، ذو احلجة 1436هـ)ص:434(. 
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الســادس عــرش: »دالئــل اإلعجــاز يف اإلجيــاز مــن قــراءات القــرآن«، للجيــي عــي أمحــد بــالل، 

ــرآن  ــة الق ــه كلي ــذي نظمت ــة ال ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز يف الق ــول اإلعج ــدويل ح ــر ال املؤمت

ــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا، مــرص، 18-2012/11/19م = 4-1434/1/5هـــ)1(.  الكري

ومل أستطع الوقوف عليه.

الســابع عــرش: عقــدت كليــة أصــول الديــن يف اجلامعة اإلســالمية بغــزة، املؤمتــر الثالــث لإلعجاز 

يف القــرآن والســنة النبويــة، وكان أحــد حمــاور املؤمتر: »اإلعجــاز يف القــراءات املتواتــرة الصحيحة«)2(.

ولكني مل أستطع الوقوف عى البحوث املطروحة يف هذا املحور. 

الثامــن عــرش: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس 

البكالوريــوس يف جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــرش فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا 

ــاز«)3(.  ــه لإلعج ــن أوج ــا م هب

وكان أحد املباحث املطروحة فيه: »اإلعجاز البياين واللغوي يف تنوع القراءات«.

- والناذج املطروحة يف هذا الكتاب ست آيات. 

- وعقــد مبحــث بعنــوان: »القــراءات وأثرهــا يف التوجيــه البالغــي وتنــوع األســاليب«، ومتــت 

فيــه دراســة تســع آيــات. 

ــاين،  ــروف املع ــب، وح ــرب والطل ــة اخل ــا: صيغ ــث؛ منه ــة يف مباح ــن البالغ ــكالم ع ــل ال - جع

ــا.  ــات، وغره ــرة االلتف ظاه

- الكتاب مستفاد من دراسة »اإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات« لعبد الكريم إبراهيم صالح.

http://ioquranics.com/bib/9:1(  انظر هذا الرابط(
https://0i.is/Kt9H:2(  انظر هذا الرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838 :3(  انظر هذا الرابط(

http://ioquranics.com/bib/9
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التاســع عــرش: »اإلعجــاز البالغــي يف القــراءات القرآنيــة«، د. إبراهيــم حممــد البيومــي، مقــال 

ــر2019م، )ص ص48- ــر 1441هـ-أكتوب ــدد )654(، صف ــالمي، ع ــي اإلس ــة الوع ــور يف جمل منش

50(، وهــو منشــور أيًضــا عــى موقعهــا اإللكــرتوين)1(. 

- بدأ املقال باحلديث عن إعجاز القرآن. 

- ثم ثنى باحلديث عن تعدد القراءات القرآنية وأنه يعد مظهًرا من مظاهر اإلعجاز. 

ــر  ــة:4[، فذك ــاىل: ژ ٺ  ٺ    ٺ   ژ  ]الفاحت ــه تع ــو قول ــرآن وه ــاز الق ــااًل إلعج ــر مث ــم ذك - ث

ــا.  ــاز فيه ــه اإلعج ــنَّ وج ــة، وب ــواردة يف اآلي ــراءات ال الق

ــنبل  ــم س ــد إبراهي ــف: حمم ــام، تألي ــع بينه ــة واجلم ــراءات القرآني ــاز يف الق ــرشون: اإلعج الع

ــة األوىل، 1437هـــ-2016م)2(.  ــا، الطبع ــرتاث، طنط ــة لل ــن، دار الصحاب وآخري

- اقترص الكتاب عى القراءات العرش املتواترة. 

- هــدف الكتــاب الــردُّ عــى شــبهات املرجفــن الذيــن يشــككون يف القــراءات القرآنيــة مدعــن 

أن بينهــا تعارًضــا واختالًفــا. 

- بيان أوجه اإلعجاز يف اجلمع بن القراءات من نواحيه املختلفة)3(. 

احلــادي والعــرشون: أثــر اختــالف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن، لفــالح 

خــري الديــن، إرشاف: حممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كلية العلــوم اإلنســانية والعلوم اإلســالمية، 

قســم احلضــارة اإلســالمية، جامعة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)4(. 

.http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654 :1(  حتت هذا الرابط(
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=- الرابـط:  هـذا  حتـت   )2(

books
 ./https://www.alukah.net/culture/0/110840 :3(  انظر حتت هذا الرابط(

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :4( انظر هذا الرابط(

http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654.
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=2344&Vol=654.
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb213942-5227745&search=books
https://www.alukah.net/culture/0/110840/.
https://www.alukah.net/culture/0/110840/.
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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- بــدأت الرســالة بموضوعــات متهيديــة للبحــث؛ حيث ناقشــت القــراءات القرآنيــة، واألحرف 

الســبعة، ثــم مباحــث اإلعجــاز مــن حيــث مســائله، وضوابطــه، ومقاصــده، وبيــان عظمــة القــرآن 

والقــراءات، والــرد عــى مــن انتقــد القــراءات. 

- يف القســم الثــاين مــن البحــِث نصــوٌص منتقــاة تبــن إعجــاز القــراءات القرآنيــة مــن الناحيــة 

البالغيــة، وقــد يتعــرض لبعــض النواحــي األخــرى.

- يبــدأ الباحــث بمقدمــة طويلــة يــرشح فيهــا املوضــوع الــذي حصــل فيــه اإلعجــاز؛ مــن جهــة 

الصــوت أو الترصيــف أو غــره. 

- ثم يذكر القراءات الواردة يف اآلية. 

- ثم يوجهها التوجيه القرآين. 

- ثم يتحدث عن وجه اإلعجاز يف القراءتن. 

- كان الفصل األول يف اإلعجاز القرآين بن بالغة الكلات ودالالت األصوات. 

حتدث يف هذا الفصل عن اإلعجاز البالغي الصويت يف ثالث آيات. 

ــر يف ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ   ــايض إىل األم ــن امل ــول م ــي يف التح ــاز البالغ ــن اإلعج وع

]البقــرة:125[.

وعــن اإلعجــاز البالغــي يف التحــول مــن املضــارع إىل األمــر يف ژ  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  

]البقــرة:259[.  جبژ  

- وكان الفصل الثالث يف احلديث عن إعجاز النظم القرآين وتغاير القراءات. 

حتدث فيه عن إعجاز اتساع معاين النظم عند اختالف القراءات، وذكر فيه آيتن. 

ثم حتدث عن اإلعجاز البالغي بالتقديم والتأخر، ومثل له بمثالن. 
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ــه تعــاىل: ژ  ڄ  ڄ   ــه بقول ــل ل ــم حتــدث عــن اإلعجــاز البالغــي بالذكــر واحلــذف، ومث ث

]القصــص:23[.  ژ  ڃڃ  

الثــاين والعــرشون: »اللمحــة اإلعجازيــة يف متواتــر القــراءات القرآنيــة«، ملحمــد عبــد الواحــد 

حممــود الدســوقي، مكتبــة اإلمــام البخــاري، القاهــرة، 1434هـــ-2013م)1(. 

مل أستطع الوقوف عليه. 

الثالــث والعــرشون: »اإلعجــاز والقــراءات«، د. فتحــي عبــد القــادر فريــد، دار العلــوم للطباعــة 

والنــرش، الطبعــة األوىل، 1402هـ-1982م.

- الفصل األول من الكتاب كان عن إعجاز القرآن. 

- الفصل الثاين عن نزول القرآن عى سبعة أحرف. 

- الفصل الثالث كان عن القراءات واإلعجاز)2(. 

ــاح  ــد الفت ــى عب ــرة، أ.د. املثن ــة املتوات ــراءات القرآني ــة يف الق ــاز الكلم ــرشون: إعج ــع والع الراب

حممــود حممــد، األســتاذ املشــارك بقســم التفســر وعلــوم القــرآن يف اجلامعــة، جملــة اجلامعة اإلســالمية، 

العــدد 182، الســنة 51، 1439هـــ، اجلــزء الثــاين. 

ــان املعــاين الكثــرة  - ركــز البحــث عــى جانــب إعجــاز الكلمــة، وأهنــا مقصــودة لذاهتــا؛ لبي

التــي تتحقــق مــن خالهلــا.

- يعد إعجاز الكلمة يف القراءات القرآنية رافًدا من روافد اإلعجاز البياين.

http://ioquranics.com/cgi- :1(  وردت معلومــات الكتــاب يف موقــع املرصــد الــدويل للتفســري وعلــوم القــرآن، انظــر الرابــط(
bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768

https://www.goodreads.com/ :2(  مل أقــف عــى الكتــاب، وإنــا اســتفدت وصَفــه مــن توصيــف الكتــاب عــى هــذا الرابــط(
book/show/29539336

http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
http://ioquranics.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24768
https://www.goodreads.com/book/show/29539336
https://www.goodreads.com/book/show/29539336
https://www.goodreads.com/book/show/29539336


وصفيًة(. ِفاَت يف إِْعَجاز اْلِقَراَءات )ِدَراَسة ً امُلَْؤلَّ

33

- جاء البحث يف مبحثن: 

املبحث األول: الكلمة ذات األصل اللغوي املختلف يف القراءات القرآنية، وهي ثالث آيات. 

واملبحث الثاين: الكلمة ذات األصل اللغوي الواحد يف القراءات القرآنية. وفيه مطلبان: 

املطلب األول: األلفاظ ذات الداللة املتنوعة. وأورد فيه أربعة أمثلة.  

ــة: ژ   ٺ     ــن األمثل ــه م ــدة. وأورد في ــة الواح ــاظ ذات الدالل ــاين: األلف ــب الث املطل

ــرة:265[.  ٺژ  ]البق

- اكتفى البحُث بأمثلة قليلة دالٍة عى املراد، دون تكثر من النقول. 

- يورد الباحُث اآلية، ثم يذكر القراءات فيها، ثم يذكر توجيه القراءات.

- بعد أن ينتهي من هذا ينتقل إىل بيان إعجاز الكلمة. 

ــار  ــن ن ــواظ م ــل عليكــا ش ــاىل: ژيرس ــه تع ــاز يف قول ــراءات واإلعج ــرشون: »الق ــس والع اخلام

ونحــاس فــال تنتــرصانژ  ]الرمحــن:35[ ، مقــال منشــور ضمــن سلســلة مقــاالت بعنــوان: »كنــوز اإلبــداع 

يف اللغــة العربيــة«)1(.

- اكتفى باحلديث عن هذه اآلية. 

- املبحث األول كان عن معنى شواظ، ومعنى نحاس. 

- املبحث الثاين عن القراءة يف هاتن الكلمتن، وتوجيهها.

- املبحث الثالث: بيان وجه اإلعجاز يف اآلية. 

https://0i.is/clcQ :1( حتت هذا الرابط(

https://0i.is/clcQ
https://0i.is/clcQ


34

الســادس والعــرشون: »مــن صــور اإلعجــاز البيــاين يف القــراءات القرآنيــة: اختــالف احلــركات 

اإلعرابيــة نموذًجــا«، بحــث منشــور يف جملــة آداب الفراهيــدي، كليــة اآلداب – جامعــة تكريــت، أ.د. 

حممــد خليــل إبراهيــم وأ.د. صــالح ســاير فرحــان العبيــدي، العــدد 27، أيلــول 2016م)1(. 

- اقترص البحث عى القراءات القرآنية املتواترة. 

- اقتــرص البحــث عــى بيــان اإلعجــاز البيــاين يف اختــالف احلــركات اإلعرابيــة يف قــراءة الكلمــة 

القرآنيــة. 

- كان املبحث األول: قراءات بن الرفع واجلزم. وذكر مثالن. 

- واملبحث الثاين: قراءات بن الرفع واجلر. وذكر مثالن.

- واملبحث الثالث: قراءات بن الرفع والنصب. وذكر مثالن.

- واملبحث الرابع: قراءات بن النصب واجلر. وذكر مثااًل واحًدا. 

- يبــدأ املبحــث بذكــر اآليــة، والقــراءات الــواردة فيهــا منســوبة إىل أصحاهبــا، ثــم توجيههــا مــن 

كتــب أهــل العلــم، ثــم بيــان اإلعجــاز الــذي فيهــا. 

الســابع والعــرشون: »سلســلة إعجــاز القــراءات القرآنيــة«، املهنــدس جعفــر فــوارس، نرشهــا 

عــى الفيســبوك.

- ينــرش يف كل مقــال إعجــاز آيــة مــن اآليــات، واآليــات التــي درســها هــي: ژ ڃ  چ  چ  

چ  ژ  ]األنعام:159[، ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ژ  ]األنبياء:87[، ژ ۉ  ې  ې  ې   ېژ  ]البقرة:125[، 

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ  ]احلجــرات:6[، ژ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ژ  ]املائــدة:89[، ژ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ  ]املائــدة:6[. 

.https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243 :1(  انظر الرابط(

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243.
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=117243.
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- يذكر اآلية والقراءات التي فيها منسوبة إليها. 

- ثم يذكر حجة كل قراءة من كالم أهل العلم. 

- ثم يذكر وجه اإلعجاز يف تعدد القراءات يف اآلية. 

الســابع والعــرشون: »أوجــه اإلعجــاز يف القــراءات القرآنيــة«، وهــي أمســية اســتضافها نــادي 

القصيــم األديب، ألقاهــا د. عــار بــن أمــن الــددو، يــوم الثالثــاء 2016/6/14م. 

ــان  ــة، وذلــك يف بي ــاين يف القــراءات القرآني حتــدث فيهــا عــن بعــض مــن أوجــه اإلعجــاز البي

د هبــا أبــو جعفــر املــدين)1(.  ــه بعــض وجــوه القــراءات التــي تفــرَّ املعنــى الــذي يؤدي

الثامــن والعــرشون: »مظاهــر اإلعجــاز يف القــراءات القرآنيــة«، لفضيلــة الدكتور أمحد الســديس، 

جــزء من حمــارضة منشــورة عــى اإلنرتنت حتــت سلســلة جمالــس أكاديميــة 3 )2(. 

ومن أهمِّ ما أشر إليه يف تلك املحارضة: 

- أن البحــث يف مظاهــر إعجــاز القــراءات إنــا عنــي بــه املتأخــرون، لكــن أصولــه موجــودة عنــد 

 . من ملتقد ا

- أنَّ الذي رصف املتقدمن عن الترصيح بوجه اإلعجاز يف القراءات أمور، منها: 

 ظن بعض اللغوين أن القراءات ليست توقيفية.   

 إخضاع بعض النحاة القراءات القرآنية ألصوهلم النحوية.   

 تقديم هلجة عى غرها، وتفضيل لغة عى أختها.   

https://0i.is/DLDe :1(  من موقع جريدة املدينة بتاريخ يوم الثالثاء 2016/6/14م حتت هذا الرابط(
)2(  حتــت هــذا الرابــط: https://vb.tafsir.net/tafsir42292/#.Xc_gHFczbIU وغــره، ضمــن املجلــس الثالــث مــن سلســلة 
ــة  ــة العلمي ــع اجلمعي ــاون م ــورة، بالتع ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس ــم باجلامع ــرآن الكري ــة الق ــا كلي ــي تعقده ــة، الت ــس أكاديمي جمال

الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه )تبيــان( فــرع املدينــة، وذلــك يــوم االثنــن 1435/5/16هـــ. 

https://0i.is/DLDe
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- أنَّ احلديــث عــن إعجــاز القــراءات هــو أعــى مرتبــة مــن توجيــه القــراءات، وال يكــون إال بعــد 
ــراءات.  توجيه الق

- أكثر أوجه اإلعجاز هو اإلعجاز البياين، وهناك أنواع أخرى من اإلعجاز؛ كالترشيعي.

   املطلب الثاين: اإلعجاز التصويري

أواًل: »اإلعجــاز التصويــري يف القــراءات القرآنيــة يف قولــه تعــاىل: ژ ٺ ٺ ٺ  ژ ]الفاحتــة:4[«، 

ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــم(، لألس ــرآن الكري ــاز الق ــوان: )إعج ــاالت بعن ــن مق ــرش ضم ــن ع ــال الثام املق

الســالم مقبــل املجيــدي)1(.  

- حتدث فيه عن اإلعجاز التصويري يف القراءتن الواردتن يف اآلية. 

- بدأ بذكر القراءتن منسوبة ألصحاهبا. 

- ثم ذكر املشهدين اللذين تصوراهنا القراءتان. 

- ثم أورد سؤااًل: هل يمكن أن يكون أحٌد ملًكا دون أن يكون مالًكا؟

- ثم مجع بن املشهدين لتكوين الصورة الكلية. 

- ثم أورد خامتة يف تكامل القراءتن. 

ــع  ــة«، مقــال منشــور عــى موق ــري يف القــراءات القرآني ــاالن عــى اإلعجــاز التصوي ــا: »مث ثانًي

ــالم ويب)2(. إس

- املثال األول: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک    ژ ]البقرة:10[

 -واملثال الثاين: قوله تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ژ   ]البقرة:74[. 

https://0i.is/iGbm :1(  مقال منشور يف 2014/4/27 عى موقع طريق اإلسالم، حتت هذا الرابط(
https://0i.is/Wweh:2(  مقال منشور بتاريخ 2014/9/28م، واسم الكاتب: )إسالم ويب(، حتت هذا الرابط(

https://0i.is/iGbm
https://0i.is/Wweh
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- بدأ بذكر القراءات الواردة يف اآلية، مع توجيهها الرصيف. 

- ثم يقارن بن القراءتن من الناحية املعنوية. 

- ثم ُيَبنِّ كيف أن القراءتن صورت مشهدين خمتلفن. 

- ثم بيان احلكمة يف القراءتن. 

ثالًثــا: »أثــر اختــالف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن«، لفــالح خــري الديــن، 

ــم  ــالمية، قس ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع إرشاف: حمم

احلضــارة اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)1(.

- وقــد كان الفصــل الرابــع فيــه عــن التغايــر القراءائــي واإلعجــاز التصويــري، وأورد فيــه مــن 

األمثلــة: ژ ڀ  ڀ   ٺ    ژ  ]املدثــر:50[. 

https://0i.is/jCvq:1(  انظر هذا الرابط(

https://0i.is/jCvq
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   املطلب الثالث: بقية أنواع اإلعجاز اللغوي

ــواٍع أخــرى، والبحــث يف  ــان إىل أن إنَّ فــروع اللغــة -كــا هــو معلــوم- تتجــاوز البالغــة والبي

ــواع.  ــة األن ــاين إىل بقي إعجــاز القــرآن اللغــوي يتجــاوز اإلعجــاز البالغــي والبي

ولكنــي مل أقــف عــى يشٍء مكتــوب يف هــذه األنــواع، وقــد وجــدُت أن نــدوة »القــراءات القرآنية 

ــادى  ــن مج ــاين م ــاء يف األول والث ــاء واألربع ــي الثالث ــة يوم ــة املغربي ــدة يف اململك ــاز« املنعق واإلعج

األوىل عــام 1429هـــ، واملوافــق للســادس والســابع مــن مايــو عــام 2008م، قــد كان املحــور الثــاين 

فيهــا: )القــراءات وأثرهــا يف الــدرس اللغــوي(، ومــن املوضوعــات التــي اقرتحتهــا النــدوة يف هــذا 

املحــور: )القــراءات القرآنيــة ووجــوه اإلعجــاز الصــويت(، )القــراءات ووجــوه اإلعجــاز الــرصيف(، 

)القــراءات ووجــوه اإلعجــاز النحــوي(، ومــع ذلــك مل يقــم أيٌّ مــن الباحثــن بتقديــم أيِّ بحــٍث يف 

هــذه املجــاالت. 

إذن هــو جمــاٌل مفتــوٌح للدارســن والباحثــن ليبحثــوا فيــه، ويقدمــوا فيــه مــا يرونــه مــن أنــواع 

إعجــاز اللغــوي النحــوي والــرصيف واللغــوي املســتنبطة مــن القــراءات.
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املبحث الثاين:
اإلعجاز العلمي

املقصــود باإلعجــاز العلمــي: إخبــار القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة، بحقيقــة أثبتهــا العلــم 

.)1(
 ــة إدراكهــا بالوســائل البرشيــة يف زمــن الرســول التجريبــي، وثبــت عــدم إمكاني

والبحُث يف هذا النوع مل يكن كثًرا، وقد وجدُت فيه ما ييل:

ــد  ــليان حمم ــور س ــي«، للدكت ــاز العلم ــا يف اإلعج ــرة وأثره ــة املتوات ــراءات القرآني أواًل: »الق
ــة، األردن)2(.  ــة مؤت ــة، جامع ــد قورش ــد حمم ــور أجم ــور، والدكت الدق

منهج هذا البحث:

ة.  اذَّ - تناول البحث دراسة الكلات القرآنية املتواترة فقط دون الّشَّ

ــا  ــي، وفيه ــاز علم ــا إعج ــد فيه ــه يوج ــاء أنَّ ــا العل ــر فيه ــي ذك ــات الت ــث اآلي ــاول البح - تن

ــار. ــتقراء دون االختي ــك باالس ــرة، وذل ــراءات متوات ق

ق البحُث إىل أثر اختالف هذه القراءات يف احلديث عن اإلعجاز العلمي.  - تطرَّ

ــد دالالت  ــٌر يف حتدي ــة أث ــراءات القرآني ــل للق ــايل: ه ــؤال الت ــث يف الس ــكلة البح ــرزت مش - ب

ــة.  ــات القرآني ــي لآلي ــاز العلم اإلعج

ــى  ــول املعن ــاًل لقب ــا وأص ــة ضابًط ــراءات القرآني ــالف الق ــار اخت ــث: اعتب ــداف البح ــن أه - م

ــه. ــي أو رفض ــاز العلم ــق باإلعج املتعل

ــد  ــد حمم ــن ول ــد األم ــيخ حمم ــدرم، والش ــعد يل ــداين وأ.د. س ــد الزن ــد املجي ــنة، لعب ــرآن والس ــي يف الق ــاز العلم ــل اإلعج )1(  تأصي
ــح )ص:30(.  ــد اهلل املصل ــور عب ــه، للدكت ــه وضوابط ــنة تارخي ــرآن والس ــي يف الق ــاز العلم )ص:17-18(، واإلعج

https://0i.is/VgFW :2(  انظر حتت هذا الرابط(

https://0i.is/VgFW
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ــة  ــة نظري ــند: دراس ــة الس ة صحيح ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــي( يف الق ــي )الطب ــاز العلم ــا: »اإلعج ثانًي
ــة،  ــي كنان ــة بن ــود عقل ــى حمم ــداد: د. جمتب ــري«، إع ــب النظ ــراءات والط ــري والق ــة يف التفس تطبيقي

أســتاذ التفســر وعلــوم القــرآن والقــراءات املشــارك بكليــة الرشيعــة، جامعــة نجــران، جملــة اجلامعــة 

ــدد 183 )ص409(.   ــق الع ــرش، ملح ــث ع ــزء الثال ــالمية، اجل اإلس

منهج هذا البحث: 

ــة مل يســبق دراســتها يف  ــراءات ثابت ــند »وهــي ق ة صحيحــة الس ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــاده عــى الق - اعت

ــراءات  ة، أو الق ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــا بالق ــمى يف تراثن ــا يس ــي م ــي، وه ــا العلم ــص إعجازه ــا ي م

ــرق  ــن ط ــاءت م ــي ، ج ــبت إىل النب ــناد نس ــة اإلس ــا صحيح ــم أهن ــة، رغ اآلحادي

ــا«)1(. ــت إلين ــى وصل ــها حت ــرة نفس ــراءات املتوات الق

ــرآن  ــاز الق ــند يف إعج ــة الس ة صحيح ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــة الق ــات حجي ــل إثب ــث بتأصي ــدأ البح - ب

ــم.  الكري

ــا،  ــق هب ــة املتعل ــق العلمي ــراءات احلقائ ــذه الق ــت ه ــي أثبت ــا الت ــض القضاي ــث بع ــج البح - عال

ــراءات.  ــذه الق ــى ه ــالع ع ــم اط ــس لدهي ــن لي ــون مم ــاء الغربي ــه العل ــا درس ــة مل موافق

ــا  ــي يف حقيقته ــق، وه ــة حقائ ــاء الطبيع ــميها عل ــي يس ــا الت ــض القضاي ــُث لبع َض البح ــرَّ - تع

ــة سياســية إلخضــاع اخلصــوم والســيطرة عــى  ــال علمــي حــامل لعلائهــم، أو كذب »حمــض خي

األمــم التــي يســموهنا دول العــامل الثــالث، أو فرضيــات مــا زالــت حتتــاج الختبــارات إلثبــات 

ــا«)2(. ــا أو صدقه زيفه

ة صحيحــة الســند يف أبواب  ــاذَّ - كان مــن أهــداف البحــث ونتائجــه: إثبــات حجيــة القــراءات الّشَّ

اإلعجــاز عامــة؛ واإلعجــاز العلمــي خاصة. 

)1(  )ص:410-409(. 
)2(  )ص:411(. 
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- اآليات التي متت دراستها يف هذا البحث ثالث آيات.

ــاء  ــى أنب ــوف ع ــا للوق ــري هل ــول التفس ــات واملدل ــول الكل ــوي يف أص ــث اللغ ــد البح - اعتم

وأخبــار قرآنيــة يف هــذه القــراءات زائــدة عــى القــراءات املشــهورة، هــذه األنبــاء تــم اختبارهــا 

مــن علــاء بالوســائل احلديثــة وبالبحــث املضنــى توصلــوا إليهــا، ممــا يظهــر إعجــاز القــرآن)1(. 

ــى احلاصــل باجلمــع بــن  ــن واللغويــن يف القراءتــن يذكــر املعن - بعــد أن يذكــر أقــوال املفرسي

ــن.  القراءت

- ثم يتبع ذلك عن احلديث بن االرتباط بن القراءة والعلم احلديث. 

- ختم املبحث بملخٍص جيمل فيه املسائل اللغوية والتفسرية واإلعجازية يف اآلية. 

ثالًثــا: »أثــر اختــالف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين«، لفــالح خــري الديــن، 
إرشاف: حممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســالمية، قســم 

احلضــارة اإلســالمية، جامعة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)2(.

- حيث أورد مثااًل لإلعجاز الطبي بقوله تعاىل: ژ ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ  ]البقرة:222[)3(. 

- وأفــرد الفصــل الســابع للحديــث عــن اإلعجــاز العلمــي، وأورد لــه مثــااًل قولــه تعــاىل: ژ ې  

ــراف:57[. ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ     ژ  ]األع

)1(  انظر: )ص:453(.
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228:2(  انظر هذا الرابط(

)3(  )ص:309(. 

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228


42

رابًعــا: أقيــم يف عــام 1434هـــ مؤمتــًرا يف طنطــا يف مــرص بعنــوان: )املؤمتــر الــدويل األول حــول 
ــرع  ــم ف ــرآن الكري ــة الق ــة كلي ــت رعاي ــك حت ــة(، وذل ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز يف الق اإلعج

جامعــة األزهــر بطنطــا، وذلــك يومــي األحــد واالثنــن 18 و19 نوفمــرب 2012م)1(. 

وكان حمــوره األول: اإلعجــاز العلمــي يف القــراءات القرآنيــة )الطــب – الفلك – النبــات – البحار 

ــوم األرض ... إلخ()2(. – عل

ومل أستطع الوقوف عى يشء من البحوث املطروحة يف هذا املحور. 

خامًســا: »ورقــة علميــة حــول اإلعجــاز العلمــي والقــراءات«، قدمها األســتاذ الدكتــور إدريس 
اخلرشــاف، ممثــل هيئــة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة باملغــرب، يف نــدوة دوليــة عــن القــراءات 

ــاز يف املغرب)3(.  ــة واإلعج القرآني

ومل أستطع الوقوف عليها. 

سادًســا: »تعــدد معــاين القــراءات القرآنيــة« حلقــة قدمــت ضمــن برنامــج اإلعجــاز العلمــي 
يف القــرآن والســنة، يقدمهــا: د. حممــد ضحــاوي الباحــث يف اإلعجــاز اللغــوي للقــرآن والســنة )4(. 

https://0i.is/mk5o :1(  نرش يف موقع اليوم السابع يوم األحد 18 نوفمرب 2012م، حتت رابط(
ر املؤمتر وُنرِش عى موقع يوتيوب بتاريخ 2013/4/14م )2(  وقد ُصوِّ

 https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8:اليوم األول حتت هذا الرابط 
https://www.youtube.com/watch?v=p_80ehQPThk:واليوم الثاين حتت هذا الرابط      

https://vb.tafsir.net/ :3(  ذكــره الدكتــور عبــد الرمحــن الشــهري ضمــن تقريــر قدمــه عــن املؤمتــر، موجــود حتــت هــذا الرابــط(
.tafsir19557/#.Xku7vGgzbIU

https://www.youtube.com/ الرابــط:  هــذا  حتــت   2016/7/16 بتاريــخ  يوتيــوب  موقــع  عــى  منشــور  وهــو    )4(
watch?v=m0AAHdrxdig

https://0i.is/mk5o
https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8، 
https://www.youtube.com/watch?v=LFx1zQpXcx8، 
https://www.youtube.com/watch?v=p_80ehQPThk
https://www.youtube.com/watch?v=m0AAHdrxdig
https://www.youtube.com/watch?v=m0AAHdrxdig
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املبحث الثالث:
اإلعجاز الترشيعي

الرشيعــة اإلســالمية مــن جهــة أحكامهــا تنقســم إىل: أحــكام اعتقاديــة، وأحــكام عمليــة فقهيــة، 

وأحــكام أخالقيــة تربويــة؛ ويف هــذا املبحــث ســيكون الــكالم عــن اإلعجــاز الترشيعــي بأنواعــه. 

   املطلب األول: اإلعجاز الترشيعي العقدي

أواًل: »معــامل اإلعجــاز العقــدي يف القــراءات القرآنيــة )دراســة تطبيقيــة(«، إعــداد: د. أمحــد بــن 
عــي الســديس)1(:

ويمكن تلخيص منهج املؤلف يف اآليت: 

- اقتــرص البحــث عــى دراســة اآليــات ذات العالقــة باالعتقــاد املشــتملة عــى وجــوه قــراءات 

متعــددة. 

- اقتــرص املؤلــف عــى نــاذج منتقــاة، دون اســتقصاء مجيــع أفــراد هذا املبحــث؛ ألنه االســتقصاء 

يطــول، والبحــُث كان بحًثــا منشــوًرا يف جملــة علميــة ال يتناســُب معها طــول الصفحات.

- اآليات التي متت دراستها ست آيات. 

- مل يتعــرض املؤلــف جلميــع القــراءات الــواردة يف اآليــات، وإنــا عــى بعــٍض مــن املتواتــر ممــا 

يظهــر بــه وجــه اإلعجــاز العقــدي بوضــوح.

))1  وقــد كان للدكتــور أمحــد الســديس مداخلــة يف هــذا املوضــوع حتــت عنــوان: »اإلعجــاز العقــدي يف القــراءات القرآنيــة« يف مؤمتــر 
»القــراءات القرآنيــة واإلعجــاز« يف املغــرب. 



44

ثانًيــا: »إعجــاز القــراءات القرآنيــة«، للدكتــور فائــز حممــد الغــرازي، األســتاذ املشــارك بقســم 
القــرآن الكريــم وعلومــه وعميــد كليــة الرتبيــة، النــادرة، جامعــة إب، نــرش البحــث يف جملــة جامعــة 

النــارص، العــدد الســادس، املجلــد الثــاين، ديســمرب 2015م. 

منهج البحث: 

- كان هــدف الدراســة »بيــان إعجــاز تعــدد أوجــه القــراءات القرآنيــة«)1(، ومــن اجلوانــب التــي 

ــب العقدي. ــها: اجلان درس

- اآليات التي درسها أربع آيات. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات. 

ثالثــًا: »اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات«، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 
مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــرش )2007م(.

حتدث يف املبحث األول فيه عن اإلعجاز العقدي يف تعدد وجوه القراءات القرآنية.

ومل أستطع الوقوف عى الكتاب. 

رابًعــا: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس يف 
جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــرش فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه 

لإلعجــاز«)2(. 

)1(  )ص:291(. 
https://al-maktaba.org/book/33838 :2(  انظر هذا الرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838
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وكان أحــد املباحــث املطروحــة فيــه: »اإلعجــاز يف تنــوع أوجــه القــراءات فيــام يتعلــق ببعــض 

مســائل االعتقــاد«.

ومنهجه يف هذا املبحث:

- تذكر اآلية، ثم القراءة، ثم وجه اإلعجاز العقدي فيها.

- كان املطلب األول هو: مطلب أفعال العباد، وحتدث فيه عن القراءات يف ثالث آيات. 

- واملطلب الثاين: ما يتعلق بالنبوات، وذكر فيه آيتن. 

ــر  ــالح خ ــرآن«، لف ــاز الق ــور اإلعج ــان ص ــة يف بي ــراءات القرآني ــالف الق ــا:»أثر اخت خامًس
ــالمية،  ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع ــن، إرشاف: حمم الدي

ــر، 1435هـــ-2014م)1(. ــران، اجلزائ ــة وه ــالمية، جامع ــارة اإلس ــم احلض قس

حيث كان الفصل الثاين منه يف احلديث عن إعجاز القراءات العقائدي: 

ــن  ــى ب ــق عيس ــه خل ــر مثال ــة، وذك ــدرة اإلهلي ــاز الق ــي وإعج ــر القرائ ــوع األول: التغاي - املوض

مريــم يف قولــه تعــاىل: ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  ]مريــم:24[. 

- املوضــوع الثــاين: التغايــر القرائــي واإلعجــاز العقائــدي، وذكــر مثــااًل لــه البعــث والنشــور يف 

قولــه: ژ  ٹ  ڤ     ژ  ]البقــرة:260[. 

ــه أورد يف إعجــاز القــراءات املقاصــدي يف حفــظ الديــن قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ   - كــا أنَّ

ہہ  ژ  ]البقــرة:116[. 

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :1( انظر هذا الرابط(

http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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   املطلب الثاين: اإلعجاز الترشيعي الفقهي
لقــد أشــار الزركــي  يف الربهــان إىل أنَّ اختــالف القــراءات يــؤدي أحَياًنــا إىل اختــالف 

األحــكام الرشعيــة العمليــة الفقهيــة)1(. 

وهــذا االختــالف يف األحــكام ليــس ِمــن بــاب اختــالف الفقهــاء ُيْعَمــل بأحــد القولــن، وإنــا 

جيــب العمــل بكلتــا القراءتــن)2(.

ومما وقفت عليه من املؤلفات يف إعجاز القراءات الفقهي:

أواًل: »اإلعجــاز يف تنــوع وجــوه القــراءات«، للدكتــور عبــد الكريــم إبراهيــم صالــح، طبــع يف 
مــرص، دار املحدثــن للبحــث العلمــي والرتمجــة والنــرش )2007م(.

حتدث يف املبحث الثاين فيه عن اإلعجاز الترشيعي الفقهي يف تعدد وجوه القراءات القرآنية.

ــة  ــة جامع ــرش يف جمل ــرازي، ن ــد الغ ــز حمم ــور فائ ــة«، للدكت ــراءات القرآني ــاز الق ــا: »إعج ثانًي
ــمرب، 2015م )ص:332-291(.   ــو – ديس ــاين، يولي ــد الث ــادس، املجل ــدد الس ــارص، الع الن

ومنهجه يف احلديث عن اإلعجاز الترشيعي الفقهي: 

- اآليات التي تناوهلا من ناحية اإلعجاز الفقهي مخس آيات. 

- يبدأ املبحث بذكر القراءات القرآنية الواردة يف اآلية. 

- ثم يذكر توجيه القراءات من كتب أهل العلم. 

- ثم يذكر اإلعجاز يف تعدد القراءات.

)1(  الربهان يف علوم القرآن، للزركي  )474/1(. 
)2(  أحكام القرآن، البن العريب )169/1(. 
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ثالثــًا: »القــراءات القرآنيــة ووجــه إعجازهــا يف اســتنباط األحــكام الرشعيــة«، األســتاذ الدكتــور 
ميمــون باريــش، كليــة اآلداب، مراكــش، املغــرب، ورقــة علميــة قدمــت يف مؤمتــر القــراءات القرآنيــة 

واإلعجــاز يف املغــرب)1(. 

ومل أستطع الوقوف عليها.

ــعد  ــن س ــود ب ــركات«، ملحم ــالف احل ــا باخت ــع بتنوعه ــراءات يف الترشي ــاز الق ــا: »إعج رابًع
ــة  ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــاز يف الق ــول اإلعج ــدويل ح ــر ال ــمس، املؤمت ــد ش ــد احلمي ــن عب ب

الــذي نظمتــه كليــة القــرآن الكريــم بفــرع جامعــة األزهــر يف طنطــا، مــرص، 18-2012/11/19م = 

4-1434/1/5هـــ)2(.

ومل أستطع الوقوف عليها.

خامًســا: »كتــاب اإلعجــاز اللغــوي يف القــرآن الكريــم«، وهــو منهــج لتدريــس البكالوريــوس 
يف جامعــة املدينــة العامليــة، وكان الــدرس احلــادي عــرش فيهــا: »القــراءات القرآنيــة ومــا هبــا مــن أوجــه 

 .)3 لإلعجاز«)

وكان أحد املباحث املطروحة فيه: »تنوع القراءات القرءانية من حيث اإلعجاز الترشيعي الفقهي«.

- تذكر اآلية، ثم القراءة، ثم وجه اإلعجاز العقدي فيها.

- والناذج املطروحة للدراسة هي ثالث آيات. 

ــري  ــالح خ ــرآن«، لف ــاز الق ــور اإلعج ــان ص ــة يف بي ــراءات القرآني ــالف الق ــر اخت ــا: »أث سادًس
ــالمية،  ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع ــن، إرشاف: حمم الدي

ــر، 1435هـــ-2014م)4(. ــران، اجلزائ ــة وه ــالمية، جامع ــارة اإلس ــم احلض قس

)1(  جملة معهد اإلمام الشاطبي، العدد اخلامس )ص:461(، ضمن تقرير حتدث فيه عن املؤمتر. 
https://0i.is/18ep:2( انظرهذاالرابط(

https://al-maktaba.org/book/33838 :3(  انظر هذا الرابط(
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228 :4( انظر هذا الرابط(

https://0i.is/18ep
https://al-maktaba.org/book/33838
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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- حتدث فيه يف الفصل اخلامس عن القراءات واإلعجاز الترشيعي الفقهي. 

ــة: ژ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     ژ   ــادات آي ــي يف العب ــاز الترشيع ــااًل لإلعج - أورد مث

ــدة:6[.  ]املائ

- وأورد مثااًل لإلعجاز الترشيعي يف العالقات الزوجية آية: ژ ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ]البقرة:222[. 

   املطلب الثالث: اإلعجاز الرتبوي يف القراءات
ــاز  ــر اإلعج ــدم يف مؤمت ــث ق ــرة«. بح ــراءات املتوات ــوي للق ــاز الرتب ــوه اإلعج ــن وج أواًل: »م
ــة  ــرع جامع ــم ف ــرآن الكري ــة الق ــه كلي ــذي نظمت ــة، وال ــات القرآني ــراءات واملصطلح ــي يف الق العلم

ــرب/2012م)1(.  ــا، 18/نوفم ــر بطنط األزه

ومل أقف عليه. 

ثانًيــا: أثــر اختــالف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآن«، لفــالح خــري الديــن، 
ــم  ــالمية، قس ــوم اإلس ــانية والعل ــوم اإلنس ــة العل ــوراه، يف كلي ــالة دكت ــراط، رس ــد زع إرشاف: حمم

احلضــارة اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م)2(.

ــه  ــااًل قول ــه مث ــوي يف القــراءات، وذكــر في - حتــدث يف الفصــل الســادس عــن اإلعجــاز الرتب

تعــاىل: ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ ]غافــر:35[.

https://0i.is/y4f5:1( موقع اليوم السابع حتت هذا الرابط(
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228:2( انظر هذا الرابط(

https://0i.is/y4f5
http://www.quranmarsad.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15228
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A

احلمــد هلل وكفــى، والصــالة والســالم عــى النبــي املصطفــى، املبعــوث بخــر اهلــدى، وعــى آلــه 

وصحبــه ومــن تــال، وبعــد ...

ــذا  ــالل ه ــن خ ــت يل م ــي تبين ــات الت ــج والتوصي ــض النتائ م بع ــدِّ ــث ُأَق ــذا البح ــام ه يف خت

ــايل: ــي كالت ــث، وه البح

   النتائج: 

ــام بعــد، فمــع وجــود مؤلفــاٍت  ــه عــى وجــه الت - إنَّ البحــَث يف هــذا املوضــوع مل يســتوِف حقَّ

متنوعــة مطولــة وخمتــرصة، ومقــاالت وتغريــدات، إال أنَّ العلــم مــا زال حيتــاج إىل مزيــِد تأليــٍف 

وعنايــة. 

ــٌر مــن املؤلفــات التــي يمكــن أن تنــدرج ضمــن إعجــاز القــراءات مل يعنــون هلــا املؤلفــون  - كث

ــا  ــا فإهن ــروا فيه ــن أن ينظ ــى الباحث ــا، وع ــا هن ــي ال أذكره ــا جعلن ــاز(، مم ــوان: )إعج بعن

تســتحق أن ُتراجــع، مثــل: )التوجيــه البالغــي للقــراءات القرآنيــة( للدكتــور أمحــد حممــد ســعد، 

و)الوجــوه البالغيــة يف توجيــه القــراءات القرآنيــة( للدكتــور حممــد أمحــد اجلمــل، بــل كل كتــب 

ــه  ــن أوج ــا م ــون أوجًه ــا يك ــا م ــتخرج منه ــتطاع أن يس ــا اس ــر فيه ــن َنَظ ــراءات َم ــه الق توجي

ــراءات. ــاز الق إعج

ة  ــاذَّ ــراءات الّشَّ ــا إىل الق ــل تعداه ــرة، ب ــراءات املتوات ــى الق ــرص ع ــراءات مل يقت ــاز الق - إنَّ إعج

ــه.  ــت علي ــٍد وقف ــٍث واح ــالل بح ــن خ ــك م ــة، وذل واآلحادي

َفــق العلــاء عــى إعجــاز القــرآن اللغــوي البيــاين، واختلفــوا فيــا عــداه؛ وقــد ظهــر أثــُر ذلــك  - اتَّ

ونتيجُتــه يف هــذه الدراســات، حيــث كانــت البحــوث يف اإلعجــاز البيــاين أكثــُر أنــواع البحــوث 

ِمــن ناحيــة الكــمِّ والكيــف أيًضــا.
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ــت الدراســات عــى بيــان اإلعجــاز يف القــراءات التــي يــؤدي اختالُفهــا إىل اختــالف يف  - انَصبَّ

املعنــى، أمــا مــا كان اختالًفــا يف األداء كالتســهيل والرتقيــق واإلمالــة ونحــو ذلــك فلــم يتعرضوا 

لــه يف يشء. 

ــض  ــت أو بع ــاؤها يف اإلنرتن ــود أس ــة موج ــاالت واألوراق األكاديمي ــوث واملق ــض البح - بع

املجــاالت والبحــوث، لكنــي مل أســتطع الوقــوف عليهــا بــأي طريقــة كانــت؛ ســواء ورقيــة أو 

ــة.  إلكرتوني

- الكتابــة يف )إعجــاز القــراءات( تعتمــد بشــكل كبــر عــى )توجيــه القــراءات(؛ فاإلعجــاز فــرٌع 

مــن فــروع التوجيــه، وثمــرة مــن ثــاره. 

ــة  ــة، بــل كانــت األوعي ــع القــراءات القرآني - مل أقــف عــى كتــاب حتــدث عــن اإلعجــاز يف مجي

ــا مهتمــة باحلديــث عــن جانــٍب واحــد مــن جوانــب اإلعجــاز كاإلعجــاز البالغــي  املعرفيــة إمَّ

ــا شــاملًة ولكنهــا تنتقــي أمثلــًة وتتحــدث عنهــا.  أو العقــدي أو غــره، وإمَّ

   التوصيات: 

-  ال ُبــدَّ ِمــن العنايــة بجوانــب هــذا املوضــوع، فهــو بــاٌب يمكــن أن ُيْفَتــح فيــه مئــات الرســائل 

ه مــن الدراســة والبحــث.  العلميــة والبحــوث، لــو ُأْعطِــَي مــا يســتحقُّ

- ِمــن املعــروف أنَّ توجيــه القــراءات لــه أوجــه: فِمنــه التوجيــه النحــوي، ومنــه التوجيــه الرصيف، 

والتوجيــه باعتبــار هلجــات القبائــل؛ ومل أِجــد َمــن تكلــم عــن أوجــه اإلعجــاز يف هــذه النواحي. 

ــذه  ــزت ه ــد متيَّ ــرة، وق ــنوات املتأخ ــذه الس ــه يف ه ــة في ــوادر الكتاب ــرت ب ــم ظه ــذا العل - ه

ــود، أو  ــي املعه ــف الورق ــواء التألي ــف؛ س ــن التألي ــٍة م ــة متنوع ــواٍع خمتلف ــود أن ــنوات بوج الس

ــورات،  ــدات، أو املنش ــاالت، أو التغري ــق املق ــن طري ــة ع ــه املختلف ــرتوين بأنواع ــرش اإللك الن

ــو  ــا ه ــاك مم ــا وهن ــرة هن ــوًرا متناث ــد أم ــِم جي ــذا العل ــَث يف ه ــل الباح ــا جيع ــك؛ مم ــو ذل أو نح
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عرضــٌة للتلــف والفقــدان، فمــن املناســب أن ُتوِجــد اجلامعــات املتخصصــة جلاًنــا جتمــع مثــل 

هــذه التغريــدات واملنشــورات واملقــاالت يف ملفــات ورقيــة وتصنفهــا وتطبعهــا وحتفظهــا؛ لئــال 

ــك. ــة ونحــو ذل ــات اإللكرتوني ــر اهلج ــل خماط ــود مث ــع وج ــرتاث م ــذا ال ــل ه ــع مث يضي

ــت بعــض الدراســات يف إعجــاز قــراءات قــارئ معــن؛ كــا كتــب يف انفــرادات أيب  - لقــد ُكتَِب

جعفــر، ممــا يعنــي أنــه يمكــن أن ُيفتــح املجــال أمــام الباحثــن يف كل روايــة عــى حــدة للكتابــة 

ــا.  يف إعجازه

ــة  ــع الفهرس ــك مواق ــة، وكذل ــدوات العلمي ــن الن ــر ع ــدم تقاري ــي تق ــالت الت - أويص املج

اإللكرتونيــة التــي تفهــرس الرســائل العلميــة واملقــاالت والنــدوات ونحوهــا؛ أن تقــوم بإحلــاق 

ــًة مــع عــدم توفــر  ملخــٍص لــكل بحــٍث بأهــم مســائله التــي طرحهــا ونتائجــه وتوصياتــه، خاصَّ

كثــر مــن تلــك األطروحــات.

ــة  ــراءات القرآني ــع الق ــاز يف مجي ــه اإلعج ــن أوج ــدث ع ــة تتح ــوعة علمي ــي موس - أويص بتبن

ــا.  ــوع إليه ــهل الرج ــا يس ــون مرجًع ــٍد؛ لتك ــكان واح ــا يف م ــواردة، وجتمعه ال
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1. أثــر اختــالف القــراءات القرآنيــة يف بيــان صــور اإلعجــاز القــرآين، لفــالح خــر الديــن، إرشاف: 

حممــد زعــراط، رســالة دكتــوراه، يف كليــة العلــوم اإلنســانية والعلــوم اإلســالمية، قســم احلضــارة 

اإلســالمية، جامعــة وهــران، اجلزائــر، 1435هـــ-2014م.

ــن العــريب املعافــري اإلشــبييل املالكــي  ــو بكــر ب ــد اهلل أب 2. أحــكام القــرآن، للقــايض حممــد بــن عب

)ت:543هـــ(، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتب 

العلميــة، بــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1424هـــ-2003م. 

ــوح،  ــربي األش ــراء، ص ــات الق ــراءات واجتاه ــخ الق ــة يف تاري ــة: دراس ــراءات القرآني ــاز الق 3. إعج

ــة، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1419هـــ-1998م.  مكتبــة وهب

ــيوطي )ت:911هـــ(،  ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــرآن، جل ــوم الق ــان يف عل 4. اإلتق

ــاب، 1394هـــ-1974م.  ــة للكت ــة العام ــة املرصي ــم، اهليئ ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم حتقي

5. اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة املتواتــرة، لألســتاذ الدكتــور أمحــد بــن حممــد اخلراط، 

ــاف  ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــف، وزارة الش ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــع جمم طب

والدعــوة واإلرشــاد، اململكــة العربيــة الســعودية، املدينــة املنــورة، 1426هـــ.

ــز  ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــور عب ــه، للدكت ــه وضوابط ــنة تارخي ــرآن والس ــي يف الق ــاز العلم 6. اإلعج

ــة، 1427هـــ-2006م.  ــة الثاني ــح، الطبع املصل

7. اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم، منهج درايس يف جامعة املدينة العاملية، ماليزيا. 

8. اإلعــالم بــام يف ديــن النصــارى مــن الفســاد واألوهــام وإظهار حماســن اإلســالم، أليب عبــد اهلل حممد 

بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت:671هـــ(، 

حتقيــق: د. أمحــد حجــازي الســقا، دار الــرتاث العــريب.
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ــد  ــن عب ــن ســليان ب ــع نجــم الدي ــة، أليب الربي 9. االنتصــارات اإلســالمية يف كشــف شــبه النرصاني

القــوي بــن عبــد الكريــم الطــويف الــرصرصي )ت:716هـــ(، حتقيــق: ســامل بــن حممــد القــرين، 

مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة األوىل، 1419هـــ. 

10.البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن األندلــي )ت:745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر، بــروت، 1420هـ. 

11.البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــرش املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدرة، لعبــد التــاح بــن 

عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض )ت:1403هـــ(، دار الكتــاب العــريب، بــروت - لبنــان. 

ــي  ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 12.الربه

ــو الفضــل إبراهيــم، الطبعــة األوىل، 1376هـــ-1957م.  )ت:794هـــ(، حتقيــق: حممــد أب

ــي  ــوف الثعالب ــن خمل ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــرآن، أليب زي ــري الق ــان يف تفس ــر احلس 13.اجلواه

ــرتاث  ــاء ال ــود، دار إحي ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض، وع ــيل مع ــد ع ــق: حمم )ت:875هـــ(، حتقي

العــريب، بــروت، الطبعــة األوىل، 1418هـــ. 

ــي  ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــحاق أمح ــرآن، أليب إس ــري الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 14.الكش

)ت:427هـــ(، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: أ. نظــر الســاعدي، دار 

ــان، الطبعــة األوىل، 1422هـــ-2002م.   ــرتاث العــريب، بــروت - لبن ــاء ال إحي

ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 15.املف

)ت:502هـــ(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم/ الــدار الشــامية، دمشــق/ بــروت، 

ــة األوىل، 1412هـ. الطبع

16.املنظومــة التربيزيــة يف العقيــدة الصحيحــة الســنية، رشح وتوثيــق: مــرزوق بــن هيــاس آل مــرزوق 

الزهــراين، مكتبــة العلــوم واحلكــم، املدينــة املنــورة - اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة األوىل، 

1426هـ-2005م. 
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17.النــرش يف القــراءات العــرش، لشــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ابــن اجلــزري 

)ت:833هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد الصبــاغ، املطبعــة التجاريــة الكربى.

18.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومه، أليب 

حممــد مكــي بــن أيب طالــب محــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــرواين األندلــي القرطبــي 

ــث  ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع ــي )ت:437هـــ(، حتقي املالك

العلمــي جامعــة الشــارقة، بــإرشاف: أ.د. الشــاهد البوشــيخي، النــارش: جمموعــة بحــوث الكتــاب 

ــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية بجامعــة الشــارقة، الطبعــة األوىل، 1429هـــ- والســنة، كلي

2008م. 

ــدروم،  ــعاد يل ــداين، وأ.د. س ــد الزن ــد املجي ــنة، لعب ــرآن والس ــي يف الق ــاز العلم ــل اإلعج 19.تأصي

ــان.  ــروت - لبن ــة، ب ــة العرصي ــيخ، املكتب ــد الش ــن ول ــد األم وحمم

20.تفســري ابــن كثــري = تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش 

البــرصي الدمشــقي )ت:774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــرش والتوزيع، 

الطبعــة الثانية، 1420هـــ-1999م. 

21.تفســري القرطبــي = اجلامــع ألحــكام القــرآن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح 

األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت:671هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ-1964م. 

22.متهيــد األوائــل يف تلخيــص الدالئــل، للقــايض أيب بكــر حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر 

بــن القاســم الباقــالين املالكــي )ت:403هـــ(، حتقيــق: عــاد الديــن أمحــد حيــدر، مؤسســة الكتــب 

الثقافيــة، لبنــان، الطبعة األوىل، 1407هـــ-1987م. 

23.لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل = تفســري اخلــازن، لعــالء الديــن عــيل بــن حممــد بــن إبراهيــم 

بــن عمــر الشــيحي أيب احلســن املعــروف باخلــازن )ت:741هـــ(، تصحيــح: حممــد عــيل شــاهن، 
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دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة األوىل، 1415هـــ. 

24.لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــيل أيب الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــي اإلفريقــي )ت:711هـــ(، دار صــادر، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1414هـــ. 

25.مباحــث يف إعجــاز القــرآن، د. مصطفــى مســلم، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الثالثــة، 1426هـــ-

2005م. 

26.جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين 

)ت:728هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 

ــعودية، 1416هـــ-1995م.  ــة الس ــة العربي ــة - اململك ــة النبوي ــف، املدين الرشي

ــن  ــاط ب ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، إلبراهي ــد الس ــى مقاص ــإلرشاف ع ــر ل ــد النظ 27.مصاع

عــيل بــن أيب بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ(، مكتبــة املعــارف، الريــاض، الطبعــة األوىل، 1408هـ-

1987م.

البــرصي  البلخــي  بالــوالء  املجاشــعي  احلســن  أيب  األوســط  لألخفــش  القــرآن،  28.معــاين 

ــة األوىل،  ــرة، الطبع ــي، القاه ــة اخلانج ــة، مكتب ــود قراع ــدى حمم ــق: د. ه )ت:215هـــ(، حتقي

1411هـــ-1990م.  

29.معجــم مقاييــس اللغــة، أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي 

الفكــر، 1399هـــ-1979م.  دار  الســالم حممــد هــارون،  عبــد  )ت:395هـــ(، حتقيــق: 

30.مالمــح مــن اإلعجــاز البيــاين يف ضــوء القــراءات القرآنيــة، د. أمحــد حممــد اخلــراط، مقال منشــور 

يف جملــة األدب اإلســالمية، املجلــد األول، العــدد الرابــع، ربيــع الثــاين مجــادى اآلخــرة 1415هـــ، 

ســبتمرب - نوفمــرب 1994.

31.مناهج البحث العلمي، لعبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة، 1977م. 

رقــاين )ت:1367هـــ(، مطبعة عيســى  32.مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن، ملحمــد عبــد العظيــم الزُّ



56

البــايب احللبــي ورشكاه، الطبعــة الثالثــة. 

33.منجــد املقرئــني ومرشــد الطالبــني، لشــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن يوســف ابــن 

اجلــزري )ت:833هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل، 1420هـــ-1999م. 

34.منهــج القــرآن الكريــم يف دعــوة املرشكــني إىل اإلســالم، د. محــود بــن أمحــد بــن فــرج الرحيــيل، 

عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، املدينــة املنــورة - اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعة 

األوىل، 1424هـ-2004م. 

املجالت:. 	.

جملــة األدب اإلســالمية، املجلــد األول، العــدد الرابــع، ربيــع الثاين/ مجــادى اآلخــرة، 1415هـ،  -

ــبتمرب/ نوفمرب/1994م.  س

جملة اجلامعة اإلسالمية، اجلزء الثالث عرش، ملحق العدد 183. -

جملة جامعة النارص، العدد السادس، املجلد الثاين، يوليو - ديسمرب، 2015م -

جملة الدراسات اإلسالمية، املجلد 26، العدد األول، ربيع اآلخر 1435هـ، فرباير 2014م.  -

جملــة معهــد اإلمــام الشــاطبي للدراســات القرآنيــة، العــدد اخلامــس، مجــادى اآلخــرة 1429هـــ  -

، يونيو/حزيــران 2008م. 

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد العرشون، ذو احلجة 1436هـ. -

جملة الوعي اإلسالمي، عدد 654، صفر 1441هـ-أكتوبر2019م -

املواقع اإللكرتونية:. 	.

.https://www.alukah.net شبكة األلوكة -

.https://search.emarefa.net »قاعدة البيانات الرقمية العربية »معرفة -

https://www.alukah.net
https://www.alukah.net
https://search.emarefa.net


وصفيًة(. ِفاَت يف إِْعَجاز اْلِقَراَءات )ِدَراَسة ً امُلَْؤلَّ

57

.http://ioquranics.com املرصد الدويل للمعلومات القرآنية -

.https://vb.tafsir.net :ملتقى أهل التفسري عى هذا الرابط -

.https://www.islamweb.net موقع إسالم ويب -

. https://www.ahlalhdeeth.com موقع أهل احلديث -

. https://www.researchgate.net  موقع بوابة البحث -

.https://www.al-madina.com  موقع جريدة املدينة -

.http://diwanalarab.com موقع ديوان العرب -

.https://ar.islamway.net  موقع طريق اإلسالم -

.https://ar-ar.facebook.com موقع فيسبوك -

ــة  ــن – اجلامع ــول الدي ــة أص ــة/ كلي ــنة النبوي ــرآن والس ــاز يف الق ــث لإلعج ــر الثال ــع املؤمت - موق

.http://eajazconf.iugaza.edu.ps غــزة   – اإلســالمية 

.http://alwaei.gov.kw موقع جملة الوعي اإلسالمي -

.https://al-maktaba.org موقع املكتبة الشاملة احلديثة -

 .https://www.neelwafurat.com  موقع نيل وفرات -

.https://www.iasj.net موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية -

.https://www.youtube.com موقع يوتيوب -

 .https://www.youm7.com موقع اليوم السابع -

http://ioquranics.com
https://vb.tafsir.net
https://www.islamweb.net
https://www.ahlalhdeeth.com
https://www.researchgate.net
https://www.al-madina.com
http://diwanalarab.com
https://ar.islamway.net
https://ar.islamway.net
https://ar-ar.facebook.com
http://eajazconf.iugaza.edu.ps
http://alwaei.gov.kw
https://al-maktaba.org
https://www.neelwafurat.com
https://www.iasj.net
https://www.youtube.com
https://www.youm7.com
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