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ملخص: 

خالل  من  الواحدة؛  اللفظة  يف  قراءاته  بتعدد  القراآن  اإعجاز  البحث  هذا  يربز 
اختالفها،  وحقيقة  واأق�سامها،  الع�رش،  القراآنية  القراءات  مفهوم  على  ال�سوء  ت�سليط 
األفاظ  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  واأثر  واآفاقه،  القراآن  يف  الفني  الت�سوير  واأهمية 
ب�سفة  الق�س�سي  امل�سهد  ويف  عامة،  ب�سفة  القراآن  يف  الفني  الت�سوير  يف  الآيات 
الق�س�ص  يف  الفني  للم�سهد  والتج�سيد  الت�سخي�ص  يف  اأثره  مدى  ويظهر  خا�سة، 
وذلك  املعرو�ص؛  امل�سهد  زيادة  يف  القراءات  اإحدى  حروف  يف  الزيادة  واأثر  القراآين، 
ال�سالم-،  عي�سى–عليه  ميالد  وق�سة  الكهف،  اأ�سحاب  ق�سة  من  م�ساهد  على  تطبيقًا 

 . القرنني(  )ذو  ق�سة  من  وم�سهد 
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Abstract: 
This research highlights the miracle of the Qur’anic multiple recitations 

per word through shedding light on the concepts of the ten Qur’anic 
recitations, their divisions, the reality of their differences, and the importance 
of the artistic imagery in the Qur’an & its prospects. It also shows the 
impact of the different Qura’nic recitations of verses words on the artistic 
imagery in the Qur’an in general & in stories in particular. In addition, this 
research shows the impact of the multiple recitations on the personification & 
embodiment in the Qur’anic stories & the impact of increasing letters in one 
of the recitations on expanding the shown scene. This is applied on scenes 
from the story of the people of the cave، the story of Jesus’ –Peace be upon 
him- birth & a scene from the story of Thulkarnain. 
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مقدمة: 
اأنف�سنا ومن �سيئات  اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �رشور 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له. واأ�سلي واأ�سلم على خري الربية 
�سيدنا حممد –�سلى اهلل عليه و�سلم- الذي ق�ص اهلل عليه اأح�سن الق�س�ص يف كتابه الكرمي، 

وعلى اإخوانه من الر�سل والأنبياء اأهل القدر العظيم. و بعد؛ 
القراآنية  بالقراءات  القراآنية  الآيات  بتف�سري  املاج�ستري  مرحلة  يف  ا�ستغايل  كان  ملا 
القراآين  القراآن ب�سفة عامة، والق�س�ص  الفني يف  الت�سوير  انتباهي روعة  الع�رش، فقد لفت 
ب�سفة خا�سة، والدقة يف الت�سوير، واجلمال الفني املوؤثر يف الوجدان، و�سدة تاأثري اختالف 
القراءات يف الكلمة الواحدة يف جالء هذا اجلمال الذي يوحي باإعجاز القراآن، دفعني هذا 
�سغلت من  التي  فالق�س�ص  الإعجاز؛  الروعة وهذا  للك�سف عن هذه  البحث  اإجراء  اإىل  الأمر 
اأكرث بقليل اإحدى و�سائل القراآن لإبالغ هذه الدعوة وتثبيتها، �ساأنها �ساأن  اأو  القراآن ربعه 
اأي و�سيلة اأخرى اأخ�سعها القراآن لتحقيق اأغرا�سه الدينية، وهذا الت�سوير البديع كان حمل 
اهتمام العلماء قدميًا وحديثًا؛ فقد كان احلديث عنه يف بع�ص الكتب والبحوث والدرا�سات، 
واأ�سهرها على الإطالق كتاب الت�سوير الفني يف القراآن ل�سيد قطب الذي كان مرجعًا جلميع 
حول  الأقدمني  كتب  بع�ص  يف  اإ�سارات  هناك  كانت  واإن  ودرا�ساتهم،  املحدثني  بحوث 
يف  اأو  القراآين،  الإعجاز  اأنواع  من  نوعًا  بكونه  الت�رشيح  دون  القراآن  يف  الفني  الت�سوير 
طريقة التناول كما تناوله املحدثون؛ فدرا�ستهم لظاهرة الت�سوير )مل حتظ عندهم بدرا�سة 
اإىل  لها،  املحدود  اجلزئي  الفهم  عن  تخرج  مل  حولها،  اآراءهم  اأن  كما  م�ستقلة،  متخ�س�سة 
»الفهم الكلي« املدرك خل�سائ�سها الفنية يف الن�ص كله( . )1( وخذ مثاًل على ذلك الباقالين 
يف كتابه ال�سهري )اإعجاز القراآن( ؛ فقد عربَّ عن جمال ت�سوير ما يف النف�ص بقوله: )ومما 
ي�سّور لك الكالم الواقع يف ال�سفة ت�سوير ما يف النف�ص، وت�سكيل ما يف القلب، حتى تعلمه 
بالنطق  يح�سل  كما  والأمارة،  بالّدللة  ويح�سل  بالإ�سارة،  يقع  كان  واإن  م�ساهده،  كاأنك 
ال�رشيح، والقول الف�سيح، ومما ي�سور لك الكالم الواقع يف ال�سفة؛ كقوله حكاية عن ال�سحرة 
ُمنَقِلُبوَن}  َنا  َربِّ اإِىَل  ا  اإِنَّ رْيَ  َل �سَ اآمنوا: {َقاُلوا  ملا توعدهم فرعون مبا توعدهم به حني 
رْباً} الأعراف: 126.( )2( وممن تابع الباقالين  َنا اأَْفِرْغ َعَلْيَنا �سَ ال�سعراء: 50، وقولهم: {َربَّ
يف احلديث عن الت�سوير القراآين؛ ال�رشيف الّر�سي بكتابه: )تلخي�ص البيان يف جمازات القراآن( ، 
والزخم�رشي يف تف�سريه: )الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل( ، وابن الأثري يف كتابه ال�سهري: 
)املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر( ، )فقد اعتاد املحدثون على اقتبا�ص جمالية املو�سيقا 

القراآنية من كتابه، بينما تعّمق هو يف عموم وجوه اجلمال الفني القراآين( . )3( 



369

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من متهيد ومبحثني، وخامتة، وفهر�س للم�صادر واملراجع. 

التمهيد: تعريف بالقراءات القراآنية الع�رش وحقيقة اختالفها.  ●
املبحث الأول: الت�سوير الفني يف القراآن واأثر القراءات فيه.  -
املبحث الثاين: اأثر القراءات يف الت�سوير الفني يف الق�س�ص القراآين.  -
اخلامتة: وتت�سمن اأهم ما تو�سل اإليه البحث من نتائج.  ●
واأخرياً- فهر�ست امل�سادر واملراجع:  ●

متهيد- القراءات القرآنية العشر وحقيقة اختالفها:
واإن  التعريفات، تدور جميعها يف فلك واحد،  القراءات جملة من  للعلماء يف تعريف 

كان بع�سها اأكرث �سموًل واإحاطة من الآخر. )4( 
القراآن واختالفها  اأداء كلمات  بكيفية  »القراءات: علم  بقوله:  ابن اجلزري  فقد عرفها 

بعزو الناقلة« )5( 
اهلل  لكتاب  الناقلني  اتفاق  منه  يعرف  »علم  بقوله:  الق�سطالين  الدين  �سهاب  وعرفها 
واختالفهم يف اللغة، والإعراب، واحلذف والإثبات، والتحريك والإ�سكان، والف�سل والت�سال، 
اتفاقهم  منه  يعرف  علم  يقال:  اأو  ال�سماع.  حيث  من  والإبدال  النطق  هيئة  من  ذلك  وغري 

واختالفهم يف اللغة والإعراب، واحلذف والإثبات، والف�سل والو�سل، من حيث النقل«. )6( 
النطق بالكلمات  الزاهرة بقوله: »علم ُيعرف به كيفية  البدور  وعرفها �ساحب كتاب 

القراآنية، وطريق اأدائها اتفاقًا واختالفًا مع عزو كل وجه لناقله«. )7( 
اأداء كلمات القراآن والنطق بها اتفاقًا واختالفًا  اإذن علم يبحث يف كيفية  فالقراءات 
امل�سايخ  وامل�سافهة من  التلقي  و�سلم-، عن طريق  اهلل عليه  النبي-�سلى  اأنزلت على  كما 
املجودين؛ لأن هناك اأموراً يف القراءة ل ُتعرف اإل عن طريق امل�سافهة وال�سماع كالإمالة، 
باأ�سول  ُيعرف:  ما  ذلك، وهو  الهمزة بني بني ونحو  والقلقلة، ونطق  والرتقيق،  والتفخيم، 

القراءات. 
أقسام القراءات

تنق�صم القراءات اإىل ثالثة اأق�صام: 
الق�سم الأول: القراءات املتواترة، وهي: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت  ♦
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القراءات  بها  ويلحق  نقلها،  وتواتر  �سندها،  و�سح  احتماًل،  ولو  العثمانية  امل�ساحف  اأحد 
ال�سحيحة اجلامعة لالأركان الثالثة، امل�ستفي�سة، املتلقاه بالقبول، وهي القراءات الع�رش. 

حكمهما: هذان النوعان هما اللذان ُيقراأ بهما، مع وجوب اعتقادهما، ول يجوز اإنكار 
اأو  �ساذة  اأو  �سعيفة  عليها  اأطلق  الثالثة  الأركان  هذه  من  ركن  اختل  ومتى  منهما.  �سيء 

باطلة، وهذا هو املعتمد عند اأئمة التحقيق من ال�سلف واخللف. 
الأئمة  قراءة  هو  الثالثة،  الأركان  هذه  زماننا  يف  جمع  »والذي  اجلزري:  ابن  يقول 
الع�رشة التي اأجمع النا�ص على تلقيها بالقبول، وهم: اأبو جعفر ونافع وابن كثري واأبو عمرو 
اأن  اإىل  ال�سلف  عن  اخللف  اأخذها  وخلف،  والك�سائي  وحمزة  وعا�سم  عامر  وابن  ويعقوب 

و�سلت اإىل زماننا... فقراءة اأحدهم كقراءة الباقني يف كونها مقطوعًا بها«. )8( 
ي�ستف�ص  ♦ مل  لكنها  الثالثة،  لالأركان  اجلامعة  ال�سحيحة  القراءات  الثاين:  الق�سم 

اأكرث القراءات الأربع التي بعد الع�رشة،  نقلها، ومل تتلقها الأمة بالقبول. وهو ما جنده يف 
وهي: قراءة احل�سن الب�رشي، وابن حمي�سن، واليزيدي، والأعم�ص. 

الق�سم الثالث: القراءات ال�ساذة: وهي القراءات التي �سح �سندها، ووافقت العربية،  ♦
اأو  اأو نق�ص،  باأ�سانيد �سحاح يف كتب احلديث من زيادة  الر�سم، ومثاله ما ورد  وخالفت 

اإبدال كلمة باأخرى، ونحو ذلك. )9( 

حقيقة اختالف القراءات: 
)ذهب جمهور علماء امل�سلمني اإىل اأن الختالف يف القراءات هو اختالف تنوع وتغاير، 
ل اختالف ت�ساد وتناق�ص، واأن الختالف حا�سل يف الألفاظ امل�سموعة، ولي�ص يف املعاين 
املفهومة، وبهذا �رشح املهدوي حني عر�ص حلديث النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اأُنزل 
اإذ قال: )واختلف النا�ُص يف معنى احلديث اختالفًا كثرياً   ، اأحرف« )10(  القراآن على �سبعة 

فاأكرثهم على اأن معناه يف الألفاظ امل�سموعة ل يف املعاين املفهومة( )11( . 
قال ابن اجلزري: )قد تدبرنا اختالف القراءات كلها فوجدناه ل يخلو من ثالثة اأحوال: 
اأحدها: اختالف اللفظ واملعنى واحد. الثاين: اختالفهما جميعًا مع جواز اجتماعهما 
يف �سيء واحد. الثالث: اختالفهما جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما يف �سيء واحد، بل 
يتفقان من وجه اآخر ل يقت�سي الت�ساد. فاأما الأول: فكالختالف يف )ال�رشاط وال�رشاط، 
عليِهم وعليُهم، يح�َسب ويح�ِسب( ونحو ذلك مما يطلق عليه اأنه لغات فقط. واأما الثاين: فنحو 
الدين  يوم  مالك  لأنه  تعاىل،  اهلل  هو  القراءتني  يف  املراد  لأن  الفاحتة؛  يف  وملك(  )مالك، 
اهلل  اأن  وذلك  العظام؛  هي  بهما  املراد  لأن  وبالزاي؛  بالراء  نن�زشها(  )كيف  وكذا  وملكه... 
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ن اهلل تعاىل  اأن�رشها، اأي: اأحياها، واأن�زشها اأي: رفع بع�سها اإىل بع�ص حتى التاأمت، ف�سمَّ
َقْد ُكِذُبواْ( يو�سف: 110، بالت�سديد  ُهْم  اأَنَّ واْ  املعنيني يف القراءتني. واأما الثالث: فنحو )َوَظنُّ
والتخفيف... فاأما وجه ت�سديد )ُكّذبوا( فاملعنى: وتيقن الر�سل اأن قومهم قد كذبوهم، ووجه 
اإليهم اأن الر�سل قد كذبوهم فيما اأخربوهم به، فالظن يف الأوىل  التخفيف: وتوهم املر�سل 
الثالثة للمر�سل  الثانية �سك، وال�سمائر  القراءة  الثالثة للر�سل، والظن يف  يقني، وال�سمائر 
اإليهم. ثم قال: فلي�ص يف �سيء من القراءات تناف ول ت�ساد ول تناق�ص، وكل ما �سح عن 
النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم- من ذلك فقد وجب قبوله، ومل ي�سع اأحداً من الأمة رده، ولزم 
الإميان به، واأن كله منزل من عند اهلل؛ اإذ كل قراءة منها مع الأخرى مبنزلة الآية مع الآية 
يجب الإميان بها كلها، واتباع ما ت�سمنته من املعنى علمًا وعماًل، ل يجوز ترك موَجب 

اإحداهما لأجل الأخرى ظنًا اأن ذلك تعار�ص( . )12( 
اإىل  القراءة ل توؤدي  الآيات؛ فالختالفات يف  القراءات يقوم مقام تعدد  )فاإن تنوع 
تناق�ص يف املقروء وت�ساد؛ بل القراآن كله على تنوع قراءاته، ي�سدِّق بع�سه بع�سًا، ويبني 
القراءة،  بهذه  قرىء  اإذا  يعجز  القراآن  اأن  هذا  ومعنى  لبع�ص،  بع�سه  وي�سهد  بع�سًا،  بع�سه 
الثالثة،  القراءة  بهذه  اإذا قرىء  اأي�سًا  الثانية، ويعجز  القراءة  بهذه  اإذا قرىء  اأي�سًا  ويعجز 
وهلمَّ جراً، ومن هنا تتعدد املعجزات بتعدد تلك الوجوه واحلروف( . )13( فكل قراءة تو�سح 
وتبني معنًى جديداً مل تبينه القراءة ال�سابقة، وبذلك تت�سع املعاين وتتعدد بتعدد القراءات، 
اإذ كل قراءة مبقام اآية، ويف ذلك يقول ابن عا�سور: “على اأنه ل مانع من اأن يكون جميء 
األفاظ القراآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً هلل تعاىل، ليقراأ القراء بوجوه فتكرث من جراء 
ذلك املعاين، فيكون وجود الوجهني فاأكرث يف خمتلف القراءات جمزءاً عن اآيتني فاأكرث، وهذا 

نظري الت�سمني يف ا�ستعمال العرب، ونظري التورية والتوجيه يف البديع.” )14( 

املبحث األول: 

التصوير الفين يف القرآن وأثر القراءات فيه: 

روعة  اإىل  كتاباتهم  يف  تطرقوا  والباحثني  الكتاب  من  عدداً  اأن  من  الرغم  على 
الت�سوير  ال�سهري:  كتابه  يف  قطب  �سيد  ال�سهيد  راأ�سهم  وعلى  القراآن،  يف  الفني  الت�سوير 
فاإن  كتاباتهم؛  الكتاب يف  هذا  من  فائدة عظيمة  ا�ستفاد  قد  واأغلبهم  القراآن،  الفني يف 
الروعة؛  هذه  بيان  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  اأثر  بيان  اإىل  يتطرق  مل  منهم  اأحداً 
ومن  واآفاقه،  القراآن  الفني يف  الت�سوير  اأهمية  بيان  على  اأوًل  نعرج  اأن  لبد  كان  لذلك 

القراءات يف هذا الت�سوير.  اأثر  اإىل بيان  ثم ننتقل 
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أهمية التصوير الفين يف القرآن:

القراآين ملا له من تاأثري يف  الإعجاز  القراآن وجهًا من وجوه  الفني يف  الت�سوير  يعد 
القراآن.  اأ�سلوب  يف  املف�سلة  )الأداة  فهو  القراآن؛  يف  التعبري  مع  يتناغم  اأنه  كما  النفو�ص، 
احلادث  وعن  النف�سية؛  واحلالة  الذهني،  املعنى  املتخيلة عن  املح�سة  بال�سورة  يعرب  فهو 
األوان جمردة  ل  الأحياء،  عامل  منتزع من  ت�سوير حي  وهو  املنظور؛  وامل�سهد  املح�سو�ص، 
والوجدانات، فاملعاين  الأبعاد فيه وامل�سافات، بامل�ساعر  تقا�ص  وخطوط جامدة. ت�سوير 
اأو يف م�ساهد من الطبيعة تخلع عليها احلياة(  اآدمية حية،  تر�سم وهي تتفاعل يف نفو�ص 
والألوان  الأ�سباغ  راأ�سها  من  تنبع  ري�سة  اإىل  اجلامدة  ال�سوتية  )احلروف  فتحوِّل   )15(  .
يتاأملها  �سور  اإىل  املعتادة  املعاين  بدورها-  لتحيل-  والطلب،  احلاجة  ح�سب  املختلفة، 
كما  وهو-  العقل.  ي�ستوعبها  اأن  قبل  ت�ستوعبها  العني  وتكاد  ال�سعور،  ويدركها  اخليال، 
يقول �ساحب كتاب الت�سوير الفني يف القراآن- ت�سوير باللون، وت�سوير باحلركة وت�سوير 
ال�سورة  فتثري   ،  )16( التمثيل(  يف  اللون  مقام  تقوم  بالنغمة  ت�سوير  اأنه  كما  بالتخييل، 
الفنية باملتلقي )ال�سعور الديني وال�سعور الإن�ساين معًا، فهي تهّز اأعماق الإن�سان، لتوقظه 
ال�ساخ�سة،  امل�ساهد املعرو�سة، وال�سور  الوجود، عن طريق  على حقائق احلياة، وحقائق 
مداه،  الوجداين  التاأثر  ليبلغ  املا�سية،  والق�س�ص  الواقعة،  والأحداث  املر�سومة،  والنماذج 
وتتفتح منافذ النف�ص ل�ستقبال التاأثري عرب الفكر والوجدان، والعقل وال�سعور معًا، وتنفرد 
املنظورة  احلياة  وراء  وما  والإن�سان،  والكون  احلياة  حقائق  بت�سوير  القراآنية  ال�سورة 
التاأثري  قّمة  احلقائق  لهذه  الت�سوير  بهذا  بلغت  وقد  الآخر،  العامل  يف  اأبدية  حياة  من 
يف  يكمن  الذي  الواقعي،  بال�سدق  ميتاز  القراآن  يف  الفني  فالت�سوير  باملتلقي(.)17( 
العر�ص، وتن�سيق الأداء، وبراعة الإخراج( )18( اإذ يعر�ص احلقيقة الواقعة باأ�سلوب  )جمال 
فني موؤثر، دون اأن يحيد عن احلقيقة اأو يبتعد عنها. فلغة الت�سوير هي اللغة العربية فهي 
من اأكرث اللغات ان�سجامًا مع التعبري الفني، فاألفاظها األفاظ حية، لها ظاللها، واإيحاءاتها، 
ف�سمح  يكون،  ما  اأح�سن  مالئمًا على  ون�سقًا وجواً  نظامًا  لالألفاظ  القراآين  التعبري  هّياأ  وقد 
اأو ال�سعوري العام  لالألفاظ باأن ت�سّع وتوحي بالظالل وال�سور، وتتنا�سق مع اجلو النف�سي 
الذي ير�سمه، وحروفها لها اإيقاعات من�سجمة مع ال�سورة الفنية اأمت ان�سجام؛ بل اإنها ت�سفي 
اأو  معني،  بن�سق  وتتابعها  وحركاتها،  و�سفاتها،  فمخارجها،  وحياة  روحًا  ال�سورة  على 
تفّرقها يكّون جر�سًا يزيد ال�سورة الفنية روعة وبيانًا. لهذا اعتربها عبا�ص حممود العقاد 
لغة فنية؛ لأنها: )يف جملتها فن منظوم من�ّسق الأوزان والأ�سوات( )19( هذا اإن كانت حروف 
الكلمة  لهذه  القراآنية  القراءة  اإن تعددت  بالك  الروعة، فما  الواحدة وحركاتها بهذه  الكلمة 

ر مدى روعة الت�سوير الفني حينئذ؟! .  فت�سوَّ
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آفاق التصوير الفين يف القرآن )20( وأثر اختالف القراءات القرآنية يف هذا التصوير: 

ت�صوير املعاين الذهنية يف �صورة ح�صية: . 1
َماء َوَل  اأَْبَواُب ال�سَّ ُح َلُهْم  َعْنَها َل ُتَفتَّ واْ  ِباآَياِتَنا َوا�ْسَتْكرَبُ ُبواْ  ِذيَن َكذَّ قال تعاىل: {اإِنَّ الَّ
 .40 الأعراف:  ْجِرِمنَي}  امْلُ ِزي  جَنْ َوَكَذِلَك  َياِط  اخْلِ �َسمِّ  يِف  َمُل  اجْلَ َيِلَج  َحتَّى  َة  نَّ اجْلَ َيْدُخُلوَن 
عمل،  ول  قول  اهلل  اإىل  لهم يف حياتهم  ي�سعد  لن  كفروا  الذين  اأن  الآية  هذه  اهلل يف  يبني 
ول تفتح لأرواحهم اأبواب ال�سماء؛ لأن اأعمالهم خبيثة، ولن يدخلوا اجلنة اإطالقًا. )21( هذه 
املعاين  هذه  يخرج  القراآن  ولكن  املجردة.  املعاين  هذه  عن  للتعبري  الذهنية  الطريقة  هي 
يثري  فني  برتكيب  الفنية  ال�سورة  لنا  تنقله  بديعة  بطريقة  للم�ستمع  وي�سورها  الذهنية 
الغرابة والده�سة، وهي ا�ستحالة دخول اجلمل اأو احلبل الغليظ يف ثقب الإبرة، رغم املحاولة 
والتكرار وترتك ال�سورتان معنى الرف�ص ومعنى ال�ستحالة، لي�ستقرا يف النهاية يف اأعماق 
النف�ص املتفاعلة مع الت�سوير. ولكن هذا املعنى يزداد اإثارة وقربًا بتعدد القراءات يف قوله 
ُح( الأعراف: 40؛ فقد قراأ اأبو عمرو )َل ُتْفَتُح( بالتاأنيث والتخفيف، وقراأ حمزة  تعاىل )َل ُتَفتَّ
ُح( بالتاأنيث والت�سديد.  والك�سائي وخلف )ل ُيفَتُح( بالتذكري والتخفيف، وقراأ الباقون )َل ُتَفتَّ
)22( قال الأزهري: »من �سدد فلتكثري الفتح، وكرثة الأبواب. ومن خفف َفِلَتْقِليلِه، ويجوز هذا 

«. )23( وقال ابن زجنلة: فاأما الت�سديد فاإنه من التفتيح مرة بعد مرة  وهذا فيما يكرُث ويقلُّ
اأخرى، ومن خفف دل على املرة الواحدة. )24( من هذه املعاين يدعك الن�ص القراآين تر�سم 
بخيالك �سورة للذين كفروا وهم منتظرون اأمام اأبواب ال�سماء الكثرية املو�سدة يف وجوههم 
رجاء اأن تفتح لهم ولو مرة واحدة، ولكنها لن تفتح لهم مهما حاولوا ل مرة بعد اأخرى، ول 
الدنيا لن تقبل منهم كثريها وقليلها،  التي عملوها يف  اأعمالهم  حتى مرة واحدة، وكذلك 

ف�سيظلون منتظرين اإىل اأن يلج اجلمل يف �سم اخلياط. 
ت�صوير احلاالت النف�صية واملعنوية: . 2

َيْعُرُجوَن} 14 {َلَقاُلواْ  ِفيِه  َفَظلُّواْ  َماِء  ال�سَّ َن  مِّ َبابًا  َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  تعاىل: {َوَلْو  قال 
�ْسُحوُروَن} 15 احلجر: 14 – 15، قراأ ابن كثري )�ُسِكَرْت(  اُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم مَّ َرْت اأَْب�سَ ا �ُسكِّ َ اإِمنَّ
بالتخفيف  )�ُسِكرت(  معنى   )25( الكاف.  بت�سديد  َرْت(  )�ُسكِّ الباقون:  وقراأ  الكاف،  بتخفيف 
�ُسدَّت   : َرْت(  )�ُسكِّ وبالت�سديد  وقفته،  اإذا  النهر  يف  املاء  �سكرت  تقول  كما  ووقفت،  �ُسِحَرْت، 
وقراءة  يب�رشون،  عادوا  فما  �سدت  اأب�سارهم  اأن  اأفادت  الت�سديد  فقراءة   )26( واأُغ�سيْت. 
اأ�سبحوا  اأب�سارهم مل يكن حمكمًا حتى يفقدوا الإب�سار نهائيًا، بل  اأن �سد  التخفيف بينت 
والعناد  للمكابرة  منوذج  فهذا   )27( امل�سحور.  اأو  ال�سكران  يرى  كما  وتغري  باختالط  يرون 
البغي�ص للكافرين يخرجه القراآن، وي�سورهم ي�سعدون يف ال�سماء من باب يفتح لهم فيها، 
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ويرون  ال�سعود  حركة  ويح�سون  اأمامهم،  املفتوح  الباب  ويرون  باأج�سامهم،  في�سعدون 
دلئلها، ثم هم بعد ذلك يكابرون ويقولون باأن ما راأوه جمرد تخيالت، واأنهم �سحروا فراأوا 

ما لي�ص ب�سيء �سيئًا. 

التشخيص: 

الت�سخي�ص يتمثل يف خلع احلياة على املواد اجلامدة، والظواهر الطبيعية، والنفعالت 
الوجدانية. يقول �ساحب املعجم الأدبي: )الت�سخي�ص اإبراز اجلماد اأو املجّرد من احلياة من 

خالل ال�سورة ب�سكل كائن متمّيز بال�سعور واحلركة واحلياة( . )28( 
َواأَنَبَتْت ِمن  ْت َوَرَبْت  اء اْهَتزَّ اأَنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَ اْلأَْر�َص َهاِمَدًة َفاإَِذا  قال تعاىل: {َوَتَرى 
ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج} احلج: 5، اختلف القراء يف )وربت( فقراأ اأبو جعفر )رباأت( بهمزة مفتوحة 
بعد الباء، وقراأ الباقون )وربت( بحذف الهمزة. )29( ومعنى )َوَرَبْت( : انتفخت، )ورباأت( : 
ارتفعت. )30( فَمْن قراأ: )َوَرَبْت( فهو من ربا يربو اإذا زاد على اأي اجلهات، َوَمْن َقراأ )َوَرَباأْت( 
اْرَتَفَعْت. )31( وعليه فقد اأفادت قراءة )وربت( معنى الزيادة، وباأن الأر�ص  بالهمز فمعناه 
اجلافة تنتنفخ وتتو�سع اأفقيًا عند نزول املاء عليها. واأفادت قراءة )ورباأت( معنى الرتفاع، 
وباأن الأر�ص اجلافة تتو�سع راأ�سيًا عند نزول املاء عليها. وبذلك ي�سور القراآن هنا عملية 
الإحياء بعد املمات، وهي حجة اأخرى على البعث، وقد جاء ب�سيغة امل�سارع للدللة على 
وهي  اهتزاز،  حركة  تتحرك  املاء  عليها  ينزل  حني  اجلافة  فالرتبة  وال�ستمراِر؛  التَّجدِد 
تت�رشب املاء وتنتفخ، وتزداد فرتبو، فيزداد حجمها عموديًا وراأ�سيًا. فاإن اختالف القراءات 

عه.  قد اأثرى الت�سوير ونوَّ

التجسيم: 

وت�سابيه  و�سور  ر�سوم  يف  والعواطف  العامة  والأفكار  املاهيات  )اإبراز  هو: 
لأن  الت�سوير،  من  جزء  )فالتج�سيم   )32(  . عنها(  معربة  رموز  واقعها  يف  هي  حم�سو�سة، 
ت�سبيه  ي�سمل  والت�سوير  املعنوي،  ال�سيء  على  احل�سي  املظهر  اإ�سباغ  يت�سمن  التج�سيم 
الت�سوير  وي�ستخدم  اأعّم،  م�سطلح  فهو  باملح�سو�ص،  واملح�سو�ص  باملح�سو�ص،  املعقول 
و�سائل خمتلفة، كاحلروف والأفعال واحلوار وغري هذا. اأما و�سائل التج�سيم املوجودة يف 
البيان القراآين، فهي مفردات م�ستمدة من الطبيعة اجلامدة، والطبيعة املتحركة( . )33( قال 
تعاىل: {َوُهْم َيْحِمُلوَن اأَْوَزاَرُهْم َعَلى ُظُهوِرِهْم اأََل �َساء َما َيِزُروَن} الأنعام: 31. فالأوزار 
اأحمال  وكاأنها  القراآن،  مها  ج�سَّ الكافرون،  اأولئك  اقرتفها  التي  الذنوب  وهي  معنويات، 

مثقلة، تنوء بحملها ظهورهم يوم القيامة. 
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فاإنه  التمثيل،  هذا  يف  الأوزار  لفظ  و�سع  التوجيه  لطائف  ومن   » عا�سور:  ابن  يقول 
م�سرتك بني الأحمال الثقيلة وبني الذنوب، وهم اإمنا وقعوا يف هذه ال�سدة من جراء ذنوبهم، 

فكاأنهم يحملونها لأنهم يعانون �سدة اآلمها«. )34( 
 )واللفظ القراآين ي�سور املعنى ويل�سق �سورته و�سكله بالإح�سا�ص، بتاأثري من تنا�سق 
ِذيَن اآَمُنواْ َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل  َها الَّ حروفه وحركاته، وتركيب مفرداته وجمله. قال تعاىل: {َيا اأَيُّ
َمَتاُع  َفَما  ِمَن الآِخَرِة  ْنَيا  الدُّ َياِة  ِباحْلَ يُتم  اأََر�سِ الأَْر�ِص  اإِىَل  اَقْلُتْم  اثَّ اهلّلِ  يِف �َسِبيِل  انِفُرواْ  َلُكُم 
اقلتم( ، مكونة  ْنَيا يِف الآِخَرِة اإِلَّ َقِليٌل} التوبة: 38، فالت�سكيلة ال�سوتية للفظة )اثَّ َياِة الدُّ احْلَ
ب�سكل  الأ�سنان  باأطراف  عالقًا  الل�سان  يجعل  عليه  ال�ّسّدة  ووجود  اللثوّي،  الثاء  حرف  من 
قوّي، وهذا ميّثل حّبهم للقعود، وعدم التحرك، ف�سيغة »اثاقلتم« تدل على املبالغة( ، )35( 
)حينها يت�سور يف خيالك ذلك اجل�سم املتثاقل، يرفعه الرافعون يف جهد، في�سقط من اأيديهم 
يف ثقل وكاأنه القناطري املقنطرة من الأثقال، كل ذلك ير�سمه يف خيالك هذا اللفظ املختار 

)اثاقلتم(. )36( 
ومن التج�سيم اأي�سًا جت�سيم املعاين اخُلُلِقيَّة كت�سوير حالة اجلنب التي ت�سيب املنافقني 
َوُهْم  اإَِلْيِه  ْواْ  َولَّ لَّ َخاًل  ُمدَّ اأَْو  َمَغاَراٍت  اأَْو  َمْلَجاأً  َيِجُدوَن  حينما يدعون للنفري، قال تعاىل: {َلْو 
َيْجَمُحوَن} التوبة: 57. )قراأ يعقوب )َمْدَخاًل( بفتح امليم واإ�سكان الدال خمففة. وقراأ الباقون 
)ُمدَّخاًل( ب�سم امليم وفتح الدال م�سّددة( . )37( فَمدَخاًل: ا�سم مكان من الفعل الّثالثي دخل 
يدخل َمدخاًل، وامَلْدخل اأي: الدُّخول والدَّخول كقبول ا�سم مو�سع، ودخل نقي�ص خرج. )38( 
َخاًل: من اأدخل املزيد، وامُلْدخل ب�سم امليم الإدخال، واملفعول من اأدخله، تقول اأدخلته  وُمدَّ
ال  ْدق. وُمدَّخاًل اأ�سله ُمْدَتِخاًل، ولكن التاء ُتبدل بعد الدال؛ لأن التاء مهمو�سة والدَّ ُمدخل �سِ
جمهورة والتاء والدال من مكان واحد، فكان الكالم من وجه واحد اأخف، وامُلّدخل �ِسْبه الغار 
ُيدخل فيه، وهو مفتعل من الدُّخول اأو �رِشبًا يف الأر�ص، وهو مكان ُيدخلون فيه اأنف�سهم اأو 
ُيدخلهم اخلوف فيه. )39( فقد بينت قراءة )َمْدخاًل( بفتح امليم و�سكون الدال؛ اأن املنافقني لو 
وجدوا مكانًا يدخلون فيه هربًا من املوؤمنني لدخلوا. اأما قراءة )ُمدََّخاًل( ب�سم امليم وت�سديد 
ب�سعوبة جداً  يدخلونه  بحيث  ال�سيق؛  غاية  باأنه �سيق  املدخل؛  هذا  ف�سورت حال  الدال؛ 
ل�سدة �سيقه؛ ورغم ذلك يدخلونه من �سدة خوفهم من املوؤمنني، ورغبتهم بالهروب اإىل اأي 
مكان مينعهم منهم. وعليه فالقراءتان تر�سمان �سورة لهذا اجلنب الذي يعرتي املنافقني 
النف�ص والقلب، تربزها يف حركة ج�سد وعيان وم�سهد  وجت�سده يف حركة وم�سهد، فحركة 
متكامل: فت�سور املنافقني وهم يبحثون عن اأي �سيء مينعهم من املوؤمنني؛ خمباأ يحتمون 
ور  به وياأمنون فيه؛ ح�سنًا اأو مغارة اأو نفقًا اأو اأي �سيء، اإنهم مذعورون مطاردون، وت�سِّ
حال املدخل الذي يهربون اإليه عند ال�سدائد؛ فهو مكان �سيق غاية ال�سيق بحيث يدخلونه 
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بغاية الع�رش وال�سعوبة؛ فهم ُيدخلون اأنف�سهم فيه، اأو يْدخلهم اخلوف فيه يطاردهم الفزع 
الداخلي واجلنب الروحي. 

الت�سيري  وجه  على  بل  والتمثيل،  الت�سبيه  وجه  على  ل  املعنويات،  جت�سيم  ومن 
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى �َسْمِعِه  لَُّه اهللَّ �سَ َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه َواأَ والتحويل. قال تعاىل: {اأََفَراأَْيَت َمِن اتَّ
ُروَن} اجلاثية: 23، قراأ  َتَذكَّ اأََفاَل   ِ َبْعِد اهللَّ َيْهِديِه ِمن  َفَمن  ِغ�َساَوًة  ِه  َعَلى َب�رَشِ َوَجَعَل  َوَقْلِبِه 
الباقون  وقراأ  األف.  غري  من  ال�سني  واإ�سكان  الغني،  بفتح  )غ�سوة(  وخلف  والك�سائي  حمزة 
. )40( فالغ�ساوة: ما يغطى به ال�سيء، )41(  بك�رش الغني وفتح ال�سني واألف بعدها )غ�ساوة( 
وقال بع�ص اأهل النظر اإمنا قال غ�ساوة ل�ستمالها على الب�رش بظلمتها فهي يف الوزن مثل 
الهداية. )42( وغ�سوة: مبعنى: اأنه غ�ساه �سيئًا يف دفعة واحدة، ومّرة واحدة. )43( قال الفراء 
كاأن غ�ساوة ا�سم، وغ�سوة �سيء يغ�سي الب�رش يف مرة واحدة ويف وقعة واحدة مثل الرمية 
والوقعة. )44( فقد اأفادت قراءة )غ�ساوة( تغطية ب�رش هذا ال�سال. اأما قراءة )غ�سوة( ف�سورت 

كيفية و�سع هذا الغطاء باأنه مرة واحدة ويف دفعة واحدة. 
الهوى  الثابت، وتتبع  الأ�سل  الب�رشية حني ترتك  للنف�ص  القراآن منوذجًا  )فهنا ير�سم 
املتقلب وحني تتعبد هواها، وتخ�سع له، وجتعله م�سدر ت�سوراتها واأحكامها وم�ساعرها 
بالطاعة  املتقلبة  اإ�ساراته  تتلقى  عليها،  م�ستوليًا  لها،  قاهراً  اإلهًا  وتقيمه  وحتركاتها. 
والت�سليم والقبول. وهذا النموذج يخذله اهلل، فيطم�ص فيه تلك املنافذ التي يدخل منها النور 
وتلك املدارك التي يت�رشب منها الهدى. ويعطل فيه اأدوات الإدراك بطاعة الهوى( . )45( فهي 
جت�سم هذه احلواجز املعنوية، كاأمنا هي موانع ح�سية. وقد اأ�سافت القراءات م�سهداً م�سوراً 
لهيئة املانع عن ال�ستب�سار بتغطية الب�رش بغطاء ولكن هذا الغطاء ليكون على دفعات بل 
يغ�سي الب�رش يف مرة واحدة ويف وقعة واحدة، وهذا هو اخلذلن بعينه، فال اإميان بعد ملن 

كان هذا حاله. 

املبحث الثاني: 

أثر القراءات يف التصوير الفين يف القصص القرآني: 

ُتعدُّ الق�سة من اأكرث الأ�ساليب الفنية تاأثرياً يف النفو�ص، وقد يرجع هذا التاأثري اإىل ما 
متتاز به الق�سة من تعدد امل�ساهد، وطريقتها الفنية يف حبك الأحداث املتنوعة فيها، ومن 
ت�سوير لل�سخ�سيات من النواحي النف�سية واجل�سمية وال�سلوكية والفكرية، ومن �سعة اخليال 
اإىل انفعال القارئ باملواقف واحلوادث حني يتخيل  الفني يف عر�ص امل�ساهد، مما يوؤدي 
فائقة  مبهارة  العربية  اللغة  فيها  ا�ستخدمت  اإن  ذلك  اأثر  ويزيد  الأحداث،  هذه  و�سط  نف�سه 

ف�سيغت الق�سة باأ�ساليب بيانية رائعة. 
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يقول حممد يو�سف جنم يف دور الت�سوير يف الق�سة: )وال�سورة البيانية امل�رشقة لها 
خطرها يف تقومي العمل الأدبي عامة، اأّما يف الق�سة، فاإن لها �ساأنًا اآخر، اإذ يجب اأن تكون 
وظيفّية؛ اأي اأن جتمع بني الفائدة الق�س�سية، والروعة البيانية( )46( والقراآن الكرمي يراعي 
الدينية،  اأغرا�سه  لتحقيق  فنية،  و�سيلة  فيّتخذها  الق�سة،  نحو  لالإن�سان  الفطري  امليل  هذا 
الديني،  مبو�سوعها  الفنية،  الق�س�ص  من  غريها  عن  تتمّيز  الكرمي  القراآن  يف  )فالق�سة 
فنية  ق�سة  فهي  وحوادثها...  واأ�سخا�سها،  الكرمي،  القراآن  ل�سمو  املالئم  الرفيع  واأ�سلوبها 
ذات هدف ديني بحت، ولكنها تفي بكل العنا�رش الفنية للق�سة فاإن التعبري القراآين يتناول 
التي يعر�سها،  التي يتناول بها جميع امل�ساهد واملناظر  الت�سوير املبدعة  الق�سة بري�سة 

فت�ستحيل الق�سة حادثًا يقع وم�سهداً يجري، ل ق�سة ُتروى ول حادثًا قد م�سى( . )47( 
متكامل  مل�سهد  امل�سورة  القراآنية  املفردات  بع�ص  يف  القراآنية  القراءات  جاءت  لقد 
من امل�ساهد الق�س�سية، لت�سيف اإىل الت�سوير الفني لهذا امل�سهد اإ�ساءات، ما كانت لتدرك 
لول اختالف القراءات يف هذه املفردات، واأحيانًا جتيء هذه القراءات يف مفردة من م�سهد 
ت�سويري من م�ساهد الق�سة، لتلفت النظر اإىل معنى اأو �سورة يف هذا امل�سهد قد يغفل عنه 

النظارة رغم اأهميته يف م�سهد اآخر من الق�سة. ولن�رشب اأمثلة على ذلك. 

مشاهد من قصة أصحاب الكهف:

ُهْم  ْقِر�سُ َزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َواإَِذا َغَرَبت تَّ ْم�َص اإَِذا َطَلَعت تَّ قال تعاىل: {َوَتَرى ال�سَّ
ِلْل َفَلن  ْهَتِد َوَمن ُي�سْ ُ َفُهَو امْلُ ِ َمن َيْهِد اهللَّ ْنُه َذِلَك ِمْن اآَياِت اهللَّ َماِل َوُهْم يِف َفْجَوٍة مِّ َذاَت ال�سِّ
َماِل  �َسُبُهْم اأَْيَقاظًا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت ال�سِّ ْر�ِسداً} 17 {َوحَتْ َد َلُه َوِلّيًا مُّ جَتِ
ِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعبًا} 18  ْيَت ِمْنُهْم ِفَراراً َومَلُ َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ يِد َلِو اطَّ َوَكْلُبُهم َبا�ِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَو�سِ
الكهف: 17 – 18. ت�سور هذه الآيات م�سهداً من م�ساهد ق�سة اأ�سحاب الكهف، ويركز هذا 
امل�سهد على احلال التي كانوا عليها يف الكهف الذي كان ملجاأً لهم من بط�ص كفار قومهم، 
وكيف حفظ اهلل لهم اأج�سادهم من البلى رغم مرور �سنوات كثرية على مكوثهم يف الكهف، 
وكيف كانت هيئاتهم تلقي يف قلوب من ينظر اإليهم الرهبة، وقد زادت القراءات يف بع�ص 
مفردات هذا امل�سهد من الآيات و�سوحًا وروعة وبيانًا على معجزات اهلل مل تكن لتدرك بهذا 

الو�سوح لولها. 
ْم�َص اإَِذا  ولنبداأ مب�سهد تهيئة اهلل لهم الكهف الذي التجاأوا اإليه؛ قال تعاىل: {َوَتَرى ال�سَّ
ْنُه  مِّ َفْجَوٍة  َوُهْم يِف  َماِل  ال�سِّ َذاَت  ُهْم  ْقِر�سُ تَّ َغَرَبت  َواإَِذا  اْلَيِمنِي  َذاَت  َكْهِفِهْم  َعن  َزاَوُر  تَّ َطَلَعت 
ْر�ِسداً} الكهف: 17،  َد َلُه َوِلّيًا مُّ ِلْل َفَلن جَتِ ْهَتِد َوَمن ُي�سْ ُ َفُهَو امْلُ ِ َمن َيْهِد اهللَّ َذِلَك ِمْن اآَياِت اهللَّ
( باإ�سكان الزاي وت�سديد الراء من غري األف. وقراأ عا�سم وحمزة  قراأ ابن عامر ويعقوب )َتْزَورُّ
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والك�سائي وخلف )َتَزاَوُر( بفتح الزاي وتخفيفها واألف بعدها وتخفيف الراء. وقراأ الباقون 
اَوُر( بفتح الزاي وت�سديدها واألف بعدها وتخفيف الراء. )48(  )َتزَّ

تزاور عن كهفهم: اأي: متيل وتعدل، وهو من الزور، يعني الِعَوج وامليل. )49( فمن قراأ 
ت(  )ازورَّ من   ،  ) )ت�سفرُّ و   ) )حتمرُّ مثل  األف،  غري  من  الراء  وت�سديد  الزاي  باإ�سكان   ) )َتْزَورُّ
فهي )تزوّر( ، كـ )احمّرت( فهي )حتمّر( ، ومعناه: تنقب�ص. ومن قراأ )َتَزاَوُر( بتخفيف الزاي، 
اَوُر( بت�سديد الزاي، فهي من  فهي من )تتزاور( وُحذفت اإحدى التاءين تخفيفًا. ومن قراأ )َتزَّ
)تتزاور( اأي�سًا اإل اأنها اأُدغمت التاء يف الزاي و�ُسددت. ومعناهما: متيل عنه. )50( فقد اأفادت 
قراءة )َتَزاَوُر( بالتخفيف: اأّن ال�سم�ص حني �رشوقها على الكهف متيل عن الكهف، وتنحرف 

جهة اليمني، فال تدخل اأ�سعتها احلامية اإليه حتى ل توؤذي اأ�سحابه. 
اَوُر( بالت�سديد: اأّن ال�سم�ص تتمايل با�ستمرار وتنحرف عن الدخول يف  واأفادت قراءة )َتزَّ
الكهف اإىل جهة اليمني، فهو حال خفي عند من مل يراقب هذا النحراف. وهذا ما ي�سبه حال 
الكهف.  انزوائهم يف  الذين كان حالهم خفيًا عن غريهم عند هروبهم، وعند  الفتية  اأولئك 
الفتية بقوله:  اأولئك  ال�سم�ص وبني حال  البقاعي حينما ربط بني ميل  وهذا املعنى و�سفه 
»وملا كان حالهم خفيًا، وكذا حال انتقال ال�سم�ص عند من مل يراقبه، اأدغم تاء التفاعل نافع 
اور )اأي: تتمايل  وابن كثري واأبو عمرو، واأ�سقطها عا�سم وحمزة والك�سائي، فقال تعاىل( تزَّ

وتنحرف«. )51( 
بانقبا�سها  الكهف؛ وذلك  ال�سم�ص عند نهاية ميلها عن  ( حال  )َتْزَورُّ قراءة  و�سورت 
عنه. وهذا املعنى اأفاده املعنى اللغوي للقراءة كما �سبق بيانه. يقول البقاعي: »ولعل قراءة 
( بوزن حتمرُّ ناظرة اإىل احلال عند نهاية امليل عن كهفهم، بتقل�ص  ابن عامر ويعقوب )تْزَورُّ

�سعاعها بارتفاعها اإىل اأن تزول«. )52( 
الكهف  هيئة  �سورت  حني  الفتية،  بهوؤلء  الإلهية  العناية  م�سهد  �سورت  فالآيات 
الكهف عند مطلعها  ال�سم�ص وهي متيل عن  ال�سمال، وحركة  نحو  بابه  يفتح  الذي  الوا�سع 
فال ت�سيئه، وجُتاوُزهم عند مغيبها فال تقع عليهم. ولكن القراءات جاءت لتزيد هذا امل�سهد 
دقيقًا كاأنك ت�ساهدها يف تلك احلركة؛ فال�سم�ص  ال�سم�ص ت�سويراً  و�سوحًا ف�سورت حركة 
حني �رشوقها متيل وتنحرف عن الكهف اإىل جهة اليمني با�ستمرار، ويف نهاية ميلها عن 
الكهف يف كل مرة ُتقلِّ�ص �سعاعها وتقب�سه بارتفاعها �سيئًا ف�سيئًا اإىل اأن تزول، في�سيبهم 

من حرها ما مينع عنهم التعفن. 
القراءات ت�سوير للحالة  ال�سم�ص؛ واإمنا كان يف تعدد  الأمر عند بيان حال  ومل يقف 
النا�ص. فهو ت�سوير بديع ربط بني حال  اأعني  اأهل الكهف من اخلفاء عن  التي كان عليها 
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اور(- يف قراءات عدة. ف�سبحان من  العاقل وغري العاقل يف كلمة واحدة – وهي كلمة )تزَّ
البديع. وعلى  التعبري  يعربِّ عنهما هذا  اأن  لأحد من خملوقاته  يكن  بكلمة حالني مل  ر  �سوَّ
القراءات  �سورت  كما  الأخرى،  للقراءة  جديداً  معنًى  اأ�سافت  القراءات  من  قراءة  فكل  ذلك 
اأحد لول اجلمع بني  اإليه  جمتمعة حال ال�سم�ص وحال الفتية ت�سويراً بديعًا مل يكن ليتنبه 

هذه القراءات. وهذا من اإعجاز تعدد القراءات يف اللفظة الواحدة. 
قال  اهلل،  معجزة  يظهر  عجيب  م�سهد  يف  الفتية  اأولئك  حال  ت�سوير  الآيات  وتتابع 
َبا�ِسٌط  َوَكْلُبُهم  َماِل  ال�سِّ َوَذاَت  اْلَيِمنِي  َذاَت  َوُنَقلُِّبُهْم  ُرُقوٌد  َوُهْم  اأَْيَقاظًا  �َسُبُهْم  {َوحَتْ تعاىل: 
ِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعبًا} الكهف: 18. قراأ  ْيَت ِمْنُهْم ِفَراراً َومَلُ َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ يِد َلِو اطَّ ِذَراَعْيِه ِباْلَو�سِ
باقي  اأي  الباقون–  وقراأ  ال�سني،  بفتح  �َسُبُهْم(  )َوحَتْ جعفر  واأبو  وحمزة  وعا�سم  عامر  ابن 
لِّْئت(  )َومَلُ جعفر  واأبو  كثري  وابن  نافع  قراأ   )53( ال�سني.  بك�رش  �ِسُبُهْم(  )َوحَتْ الع�رشة-  القراء 
ِلْئَت( بتخفيف الالم. )54( قراأ ابن عامر والك�سائي  )َومَلُ الباقون  الثانية. وقراأ  بت�سديد الالم 

واأبو جعفر ويعقوب )ُرُعبًا( ب�سم العني. وقراأ الباقون )ُرْعبًا( باإ�سكان العني. )55( 
�ِسُبُهْم( : من ح�ِسب  �َسُبُهْم( : من ح�ِسب يح�َسب، نحو: عِلم يعَلم. وهي لغة متيم. )حَتْ )حَتْ

يح�ِسب، نحو: وِرث يِرث. وهي لغة اأهل احلجاز. )56( 
قال الأزهري: »واإمنا ي�سمى احل�ساب يف املعاملة ح�سابًا؛ لأنه يعلم به ما فيه كفاية 
لي�ص فيها زيادة على املقدار، ول نق�سان.« )57( فعلى ذلك فاحل�ساب يفيد اليقني، وكذلك 

�ِسُبُهْم( تفيد اليقني ل الظن.  فقراءة )حَتْ
الفعل  تكرير  اأراد  الثانية،  الالم  بت�سديد  لِّْئت(  )َومَلُ قراأ  فمن  امتالأت،  اأي:   : )ومللئت( 
ِلْئَت( بتخفيف الالم الثانية، اأراد  والدوام عليه، )58( ففيه تاأكيد للمبالغة. )59( ومن قراأ )َومَلُ

مرة واحدة. )60( 
)61( وهو:  َرِعب.  فهو  رعبًا،  يقال: رعبته فرعب  امتالء اخلوف،  النقطاع من  الرعب: 

اخلوف الذي يرعب ال�سدر، اأي: ميلوؤه، من رعبت احلو�ص اإذا مالأته. )62( 
ت�سور الآية هيئة اأ�سحاب الكهف يف اأثناء رقودهم وهم يقلبون من جنب اإىل جنب يف 
نومتهم الطويلة. فيح�سبهم الرائي اأيقاظًا، ثم ينتقل بال�سورة اإىل كلبهم فهو با�سط ذراعيه 
بالفناء قريبًا من باب الكهف كاأنه يحر�سهم. وهم يف هيئتهم هذه يثريون الرعب يف قلب 
من يطلع عليهم. اإذ يراهم نياما كالأيقاظ، يتقلبون ول ي�ستيقظون. ثم يعلق باأن ذلك من 

تدبري اهلل كي ل يعبث بهم عابث، حتى يحني الوقت املعلوم. )63( 
امل�سهد  لتزيد  الت�سويرية  اللم�سات  من  مزيداً  لت�سيف  جاءت  القراآنية  القراءات  لكن 
عليه حالهم من حركة  وما  الكهف  لأهل  الرائي  اأن   : �َسُبُهْم(  )َوحَتْ قراءة  اأفادت  فقد  حياة؛ 
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�ِسُبُهْم( : فاأفادت اليقني بحياة اأ�سحاب  وتقلب يظنهم اأحياء ولي�سوا اأمواتًا. اأما قراءة )َوحَتْ
الكهف ملا عليه حالهم، وبخا�سة حركة اأعينهم الرام�سة التي ل يفعلها اإل امل�ستيقظ. 

ي�سعر بخوف  الكهف  اأ�سحاب  يرى حال  اأن من  بالتخفيف؛  ِلْئَت(  )َومَلُ قراءة  واأفادت 
لِّْئت( بالت�سديد؛ فاأفادت اأن من يرى اأ�سحاب الكهف على  �سديد ميالأ �سدره. اأما قراءة )َومَلُ
األقاها اهلل عليهم لبدَّ واأن يتملكه خوف �سديد ميالأ �سدره وي�سعر  التي  هيئتهم، واملهابة 
لِّْئت( بالت�سديد، يف  )َومَلُ )ُرُعبَا( قراءة  به با�ستمرار، ي�سعره بذعر دائم. وبهذا وافقت قراءة 
�سدة اخلوف الذي ي�سل اإىل درجة الذعر ال�سديد مع ا�ستمرار ال�سعور به ملا يف توايل ال�سمة 
يف حرفني متتاليني من كلمة واحدة من الثقل الذي يدل على ثقل ال�سعور. يقول ابن عطية: 

»)ملّلئت( ب�سد الالم على ت�سعيف املبالغة، اأي: ملئت ثم ملئت ثم ملئت«. )64( 
هكذا ي�سور القراآن بتعدد القراءات يقني الناظر اإىل اأ�سحاب الكهف، وهم على حالتهم 
فيخ�سى  كامل�ستيقظ،  الرام�سة  اأعينهم  حركة  يراقب  وهو  بحياتهم  عليها  اهلل  اأرقدهم  التي 
القرتاب منهم؛ ويزداد هذا اخلوف �سيئًا ف�سيئًا حتى ي�سعر برعب وفزع �سديد ميالأ �سدره، 
فيطلق �ساقيه للريح ل يدري طريقه. )وذلك من تدبري اهلل كي ل يعبث بهم عابث، حتى يحني 
الوقت املعلوم( . )65( ثم تتتابع الق�سة يف ت�سوير م�ساهدها، ويك�سف اختالف القراءات يف 

اإحدى املفردات عن حلقة و�سل بني هذا امل�سهد وباقي امل�ساهد. 
َلِبْثَنا  َلِبْثُتْم َقاُلوا  ْنُهْم َكْم  َبْيَنُهْم َقاَل َقاِئٌل مِّ ِلَيَت�َساءُلوا  َبَعْثَناُهْم  قال تعاىل: ْ{َوَكَذِلَك 
ِديَنِة َفْلَينُظْر  ىَل امْلَ ا َلِبْثُتْم َفاْبَعُثوا اأََحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه اإِ ُكْم اأَْعَلُم مِبَ َيْومًا اأَْو َبْع�َص َيْوٍم َقاُلوا َربُّ
ْف َوَل ُي�ْسِعَرنَّ ِبُكْم اأََحداً} الكهف: 19. قراأ اأبو  ْنُه َوْلَيَتَلطَّ ِتُكم ِبِرْزٍق مِّ َها اأَْزَكى َطَعامًا َفْلَياأْ اأَيُّ
عمرو و�سعبة وحمزة وخلف وروح )ِبَوْرِقُكْم( باإ�سكان الراء، وقراأ الباقون )ِبَوِرِقُكْم( بك�رش 

الراء. )66( 
جاء يف الل�سان: الَوِرُق والِوْرُق والَوْرُق والرَِّقُة: الدراهم. ويف ال�سحاح: الَوِرُق الدراهم 
امل�رشوبة. 67 ولكن ابن قتيبة كان اأكرث بيانًا لكلمة )الَوِرق( حيث قال: )الَوِرق( : الف�سة 
الُكالب  اأنفه يوم  اأ�سيبت  اأ�سعد  َعْرَفَجَة بن  اأن  اأم غري دراهم، ويدل على ذلك  دراهم كانت 
)68( فاتخذ اأنفًا من َوِرق-اأي من ف�سة- فاأننت عليه، فاأمره النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم- 

امل�رشوبة وغري  الف�سة  على  ُيطلق  )الَوِرق(  اأن  يتبني  وبذلك   )69( اأنفًا من ذهب.  يتخذ  اأن 
امل�رشوبة، اأما )الَوْرق( فُيطلق على الف�سة امل�رشوبة-الدراهم- فقط.  

كم  يعرفون  ل  الطويلة، وهم  رقدتهم  ي�ستيقظون من  الفتية  م�سهد  الآية  ت�سور هذه 
اإىل الآخرين في�ساأل عن مدة لبثهم، فتاأتي  اأحدهم  اأدركهم النعا�ص، ويلتفت  اأن  لبثوا منذ 
الإجابة لتنم عن �سعورهم بطول مدة النوم، ثم راأوا اأن يرتكوا هذه امل�ساألة، ويدعوا اأمرها 
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الفتية  بني  احلوار  يعود  ثم  تعبرياً،  الت�سوير  فيزداد  الرد  بهذا  الإميان  ي�رشق  وهنا  هلل، 
وهم حذرون خائفون، ويقررون بعث اأحدهم اإىل املدينة لي�سرتي لهم طعامًا وزودوه مبا 
اأطيب  باأن ي�سرتي لهم  واأو�سوه  النقود م�رشوبة،  معهم من نقود ف�سية، وقد كانت هذه 
اأنهم كانوا ذوي �ساأن يف قومهم وعن طيب نفو�سهم،  الطعام، وقد ك�سفت هذه اجلملةعن 
لبقًا حتى ل  اأن يكون حذراً  ر�سولهم  اأو�سوا  الطيب، كما  اإل  تقبل  الطيبة ل  النفو�ص  فاإن 

ينك�سف اأمرهم فيبط�ص القوم بهم. 
فاأفادت قراءة )ِبَوِرِقُكْم( بك�رش الراء، اأن ما اأراد الفتية ال�رشاء به هي: قطع من الف�سة، 
اأفادت  الراء،  باإ�سكان  )ِبَوْرِقُكْم(  قراءة  ولكن  م�رشوبة.  غري  تكون  وقد  م�رشوبة  تكون  قد 
اأن هذه القطع الف�سية التي مع الفتية هي دراهم ف�سية م�رشوبة، ومما يدلل على ذلك اأّن 
بائع الطعام الذي راأى النقود تعرَّف على ع�رشها حينما اأعطاه اإياها الفتى الذي ذهب اإىل 
الأخرى.  القراءة  القراءتني ما كان مبهمًا يف  اإحدى  الطعام. وبذلك بينت  لي�سرتي  املدينة 
وهذا الأمر الذي ك�سفته القراءة كان له اأثر يف ق�سة الفتية يف امل�ساهد الالحقة حينما تعرَّف 
عليهم اأهل املدينة ب�سبب النقود امل�رشوبة والتي عليها �سورة اأو �سعار مللك زمان الفتية، 
فكانت كال�سلة بني هذا امل�سهد وامل�سهد التايل له، فقد ميزت احلقبة التاريخية التي عا�ص 

فيها اأ�سحاب الكهف. 
والنفعالت  العواطف  ت�سوير  الق�سة:  يف  الت�سوير  األوان  من  اآخر  لون  اإىل  والآن 
واإبرازها وبيان اأثرها على احلالة اجل�سدية وكل ذلك باختالف القراءات يف بع�ص مفردات 
تعاىل:  قال  ال�سالم-؛  عي�سى–عليه  ميالد  عند  مرمي  ق�سة  م�سهد  هنا  ومنوذجها  الآية، 
ن�ِسّيًا}  مَّ َن�ْسيًا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  َلْيَتِني  َيا  َقاَلْت  ْخَلِة  النَّ ِجْذِع  اإِىَل  َخا�ُص  امْلَ َفاأََجاءَها   }
( ب�سم امليم،  مرمي: 23، قراأ ابن كثري واأبو عمرو وابن عامر و�سعبة واأبو جعفر ويعقوب )ُمتُّ
الباقون  النون، وقراأ  )َن�سيًا( بفتح  )70( قراأ حف�ص وحمزة  ( بك�رش امليم.  الباقون )ِمتُّ وقراأ 
( : من  ( ترجعان اإىل اأ�سل ال�ستقاق: )ِمتُّ ( و )ُمتُّ )ِن�سيًا( بك�رش النون. )71( القراءتان )ِمتُّ
( : من )مات ميوت( نحو )قام يقوم( . )72( النِّ�ْسي:  )مات ميات( نحو )خاف يخاف( ، )ُمتُّ
�ْسي: م�سدر الن�سيان. )75( اأي من  ال�سيء احلقري الذي اإذا اأُلقي ُن�ِسي. )73( وهو ال�سم. )74( النَّ
قولك )ن�سيت( )76( اأَْن�سى َن�ْسيًا وِن�سيانًا )77( فهو م�سدر مو�سوع مو�سع املفعول للمبالغة. 
)78( )وقال ابن الأنباري: من ك�رش النون قال: النِّ�ْسي ا�سم ملا ُين�سى، مبنزلة الُبغ�ص ا�سم ملا 

�ْسي بفتح النون ا�سم ملا ُين�سى اأي�سًا على اأنه م�سدر ناب  ب ا�سم ملا ُي�َسب، والنَّ ُيبَغ�ص، وال�سَّ
عن ال�سم، كما ُيقال: الرجل ِدْنف وَدْنف، فاملك�سور هو الو�سف ال�سحيح، واملفتوح م�سدر 

�سد م�سد الو�سف( . )79( 
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اآلم  فيها  بداأت  حني  للموت  ال�سالم-  –عليها  مرمي  متني   :  ) )ِمتُّ قراءة  اأفادت  فقد 
لها. ومتنيها هذا كان  وامتحان  ابتالء  �سيكون حمل  املولود  اأن هذا  املخا�ص، ملا عرفت 
م�سوبًا باحلزن والأ�سى، وال�ستحياء من النا�ص؛ ملا تفيده الك�رشة من ال�سعف الذي يوحي 
باحلزن وال�ستحياء. فهذه القراءة كانت و�سفًا للحالة النف�سية التي مرت بها ال�سيدة مرمي يف 
( فاأفادت: �سدة متنيها للموت مع �سدة �سعورها باآلم املخا�ص؛  هذا املوقف. اأما قراءة )ُمتُّ
ملا يف ال�سم من ثقل وقوة. وعليه جاءت هذه القراءة لتعرب عن احلالة النف�سية واجل�سدية 
التي مرت بها مرمي – عليها ال�سالم-، وقراءة )ِن�سيًا( اأفادت: متني مرمي– عليها ال�سالم- 
اأن تكون كاأي �سيء حقري يلقى فين�سى من الذاكرة حلقارته وذلك من �سدة تاأثرها مبا حدث 
لها، و�سدة المتحان الذي �ستتعر�ص له. اأما قراءة )َن�سيًا( فاأفادت: املبالغة يف متني كونها 
من�سية من الذاكرة. فتن�سى ول يعتد بها، ول تخطر على بال اأحد، فتمحى من الذاكرة متامًا. 
ال�سالم–  بها مرمي–عليها  التي مرت  النف�سية واجل�سدية  احلالة  الكرمية  الآية  ت�سور 
عند خما�سها، وذلك بعدما نفخ امَلَلك يف جيبها باأمر اهلل لتحمل بعي�سى –عليه ال�سالم-، 
وانق�ساء مدة حملها. فهي هنا و�سيكة اأن تواجه املجتمع بالف�سيحة، فقد حترك الولد يف 
وتعتمد  به  لت�سترت  اآلمها  �سدة  النخلة من  اإىل جذع  فت�رشع مرمي  باخلروج،  موؤذنًا  بطنها 
عليه عند الولدة، وهي وحيدة فريدة، تعاين حرية العذراء يف اأول خما�ص، و�سغطًا نف�سيًا 
اأرهقها، واإننا لنكاد نرى مالحمها، ونح�ص ا�سطراب خواطرها، ونلم�ص مواقع الأمل فيها، 
جاءت القراءات لت�سور هذا الأمل النف�سي والأمل اجل�سدي اللذين ترافقا، وا�ستدا حتى متنت 
يلقى  حقري  �سيء  كاأي  تكون  اأن  حينها  ومتنت  املخا�ص،  اآلم  ل�سدة  موافقة  ب�سدة  املوت 

فيمحى من الذاكرة، فال يخطر ببال اأحد ليتذكره.
ثم جاء م�سهد ميالد عي�سى –عليه ال�سالم- فجاءت القراءات لت�سور هذا امل�سهد بدقة، 
ِتَها  حَتْ ِمن  لها. قال تعاىل: {َفَناَداَها  املق�سود باملنادي  العلماء من  اأقوال  ولرتجح بني 
ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُت�َساِقْط  ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ّيًا} 24 {َوُهزِّي  َتِك �رَشِ ِك حَتْ َربُّ َقْد َجَعَل  َزيِن  اأَلَّ حَتْ
َجِنّيًا} 25 مرمي: 24 - 25، فقد قراأ ابن كثري واأبو عمرو وابن عامر و�سعبة وروي�ص )َمْن 

ِتها( بك�رش امليم وخف�ص التاء. )80(  َتها( بفتح امليم ون�سب التاء. وقراأ الباقون )ِمْن حَتْ حَتْ
فالقراءة بك�رش ميم )ِمن( وجر تاء )حتِتها( على اأن )ِمن( حرف جر، وما بعدها جمرور، 
واجلار  ال�سالم-،  جربيل–عليه  على  اأو  ال�سالم-،  عي�سى–عليه  على  يعود  �سمري  والفاعل 
)َمن(  اأن  على  )حتَتها(  تاء  ون�سب  )َمن(  ميم  بفتح  القراءة  اأما  بناداها.  متعلق  واملجرور 
ا�سم مو�سول فاعل )نادى( ، وحتت ظرف مكان متعلق مبحذوف �سلة. )81( وعلى ذلك فقد 
ِتها( بك�رش امليم والتاء: اأن عي�سى–عليه ال�سالم- كلَّمها وهو حتتها،  اأفادت القراءة )ِمْن حَتْ
اأي: من حتت ثيابها، لأن ذلك مو�سع ولدة عي�سى–عليه ال�سالم-، وقيل اإن الذي ناداها هو 
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اأ�سفل من مكانها، اأي: من دونها، كما تقول: داري حتت دارك،  جربيل–عليه ال�سالم- من 
َتها( بفتح امليم والتاء؛ فاأفادت: اأن الذي  وبلدي حتت بلدك، اأي: دونها. اأما القراءة )َمْن حَتْ
كلمها هو الذي حتتها، فيكون: اإما املراد به الذي حتت الثياب وهو عي�سى–عليه ال�سالم-، 

واإما اأن يكون الذي دونها واأ�سفل منها يف املكان وهو جربيل–عليه ال�سالم-. )82( 
قال  اأقوال:  على  للقراءتني  بالن�سبة  املنادي  حتديد  يف  العلماء  اأقوال  تباينت  وقد 
اأقوى يف املعنى،  القراءة بفتح امليم  اأبي طالب: »وكون ال�سمري لـ )عي�سى( ، يف  مكي بن 
ويجوز  املعنى،  يف  اأقوى  امليم  بك�رش  القراءة  يف  ال�سالم-  ال�سمري جلربيل–عليه  وكون 
يف القراءتني اأن يكون لـ )عي�سى( واأن يكون لـ )جربيل( –عليهما ال�سالم-«. )83( )والقول 
باأن الفاعل هو جربيل –عليه ال�سالة وال�سالم- مروي عن ابن عبا�ص وعكرمة وال�سحاك 
وعمرو بن ميمون والرباء و�سعيد بن جبري وقتادة )84( وا�ستظهره القرطبي. )85( والقول باأن 
الفاعل هو عي�سى–عليه ال�سالة وال�سالم- مروي عن جماهد واحل�سن واأبي بن كعب )86( ، 
واختاره الطربي )87( ، وا�ستظهره اأبو حيان )88( وال�سنقيطي )89( .( )90( وقد جزم الفراء بكونه 
جربيل–عليه ال�سالم- على القراءتني. )91( وكذلك ف�رشَّ به املن�سوري وال�سعدي وال�سابوين، 
باأنه جربيل؛ بالقراءة  القائل  الفريق  ا�ستدل  )93( وقد  الزحيلي يف تف�سريه.  )92( وا�ستظهره 

)94( وكذلك مبا روي   ، ابن عبا�ص-ر�سي اهلل عنه- )فناداها ملك من حتتها(  ال�ساذة عن 
عنه من اأنه قال: ومل يتكلم عي�سى حتى اأتت به قومها. )95( اأما الفريق القائل اإن املنادي 
هو عي�سى–عليه ال�سالم- فقد ا�ستدل على ترجيحه بقرينتني كما بينهما ال�سنقيطي وهما: 
اإليه،  الرجوع  يجب  ذلك  بدليل �سارف عن  اإل  مذكور  اأقرب  اإىل  يرجع  ال�سمري  اأن  الأوىل: 
واأقرب مذكور يف الآية هو عي�سى ل جربيل. لأن اهلل قال )فحملته( يعني عي�سى )فانتبذت 
به( اأي: بعي�سى. ثم قال بعده )فناداها( فالذي يظهر ويتبادر من ال�سياق اأنه عي�سى. والثانية: 
اأنها ملا جاءت به قومها حتمله، وقالوا لها ما قالوا اأ�سارت اإىل عي�سى ليكلموه... واإ�سارتها 
اأنه يتكلم على �سبيل خرق العادة لندائه لها  اأنها عرفت قبل ذلك  اإليه ليكلموه قرينة على 

عندما و�سعته. )96( 
وعلى ذلك فكال الراأيني له وجهة نظر واجتهاد مقبولة اإل اأن الراأي القائل باأن جربيل 
هو املنادي يرتجح على الراأي الآخر؛ وذلك لأن القراءة ال�ساذة املروية عن ال�سحابة هي 
يف الأ�سل تف�سري للقراآن. كما اأن مرمي عليها ال�سالم عندما �سمعت النداء مل تخف ومل تفزع 
لأن �سوت املنادي ماألوف لها، فلو كان املنادي هو عي�سى–عليه ال�سالم- لفزعت، وبذلك 
يكون املنادي هو جربيل–عليه ال�سالم-، وذلك لأن جربيل–عليه ال�سالم- حينما جاءها 
يف املرة الأوىل فزعت، ولكن لأنها األفت �سوته مل تفزع هذه املرة، بل اطماأنت اإىل اأن اهلل لن 
يرتكها، لذلك حينما طلب منها اأن ت�سمت حينما تاأتي قومها تيقنت اأن اهلل �سيدافع عنها، 
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واأنه �سيحدث معجزة اأخرى تنجيها من التهام، كما اأنها فهمت اأن هذا الوليد �سيكون مدافعًا 
عنها بقدرة اهلل، لذلك اأ�سارت اإليه عند قدومها اإىل قومها. وعليه فالقراءة الأوىل بينت مكان 
املناداة. والقراءة الثانية اأ�سارت اإىل �سخ�سية املنادي دون ذكرها �رشاحة فجاءت القراءة 

ال�ساذة وهي قراءة ابن عبا�ص لتحديدها؛ وهو: جربيل –عليه ال�سالم-. 
وبعد حتديد �سخ�سية املنادي جاءت القراءات لت�سور بدقة م�سهد الكرامة التي اأجراها 
اهلل على يد مرمي–عليها ال�سالم- لُيذهب حزنها وُيطمئن قلبها اإىل اأن كل ما حدث لها هو 
ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا} مرمي: 25،  من اأمر اهلل. قال تعاىل: {َوُهزِّي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ
بفتح  )َت�َساَقط(  وقراأ حمزة  ال�سني.  وتخفيف  القاف  وك�رش  التاء  ب�سم  )ُت�َساِقط(  قراأ حف�ص 
بالياء  اَقط(  )َي�سَّ قرءوا  فقد  عنه  بخلف  و�سعبة  يعقوب  اأما  ال�سني.  وتخفيف  والقاف  التاء 
اَقط( بفتح التاء وت�سديد  على التذكري وفتحها وت�سديد ال�سني وفتح القاف. وقراأ الباقون )َت�سَّ
ال�سيء من  ال�سقوط: طرح  الراغب:  )97( قال  ل�سعبة.  الثاين  الوجه  القاف، وهو  ال�سني وفتح 

مكان عال اإىل مكان منخف�ص. )98( 
، والفاعل �سمري يعود  : م�سارع )�ساَقطت ت�ساِقط م�ساقطًة(  )ُت�َساِقط(  فقراءة حف�ص 
على النخلة، ورطبًا مفعوله. و )ت�ساقط( على وزن ُتَفاِعل، وهذا يدل على اأن ال�سقوط ل يكون 
دفعة واحدة، واإمنا �سيئًا بعد �سيء. وقراءة حمزة )َت�َساَقط( : م�سارع )ت�ساقط( ُحذفت منه 
اَقط( :  اإحدى التاءين تخفيفًا، والفاعل �سمري يعود على النخلة، ورطبًا متييز. وقراءة )َت�سَّ
م�سارع )ت�ساقط( اأدغمت التاء يف ال�سني، والفاعل �سمري يعود على النخلة، ورطبًا متييز. 
اَقط( : اأي: )يت�ساقط( م�سارع )ت�ساقط( اأدغمت التاء يف ال�سني تخفيفًا، والفاعل  وقراءة )َي�سَّ

�سمري يعود على )اجلذع( ورطبًا متييز. )99( 
ال�سالم من  عليها  النازل على مرمي  الرطب  : كرثة  )ُت�َساِقط(  قراءة  اأفادت  فقد  وعليه 
النخلة كاأنها ماأمورة باإ�سقاطه، وكاأن الهز هو من قبيل الأخذ بالأ�سباب، كما تدل القراءة 
على نزول الرطب من النخلة تدريجيًا، �سيئًا بعد �سيء ولي�ص دفعة واحدة. اأما قراءة )َت�َساَقط( 
اَقط( اأفادت: �سدة ت�ساقطه، مع ال�ستغراب من  فاأفادت: �سهولة ت�ساقطه وكرثته. وقراءة )َت�سَّ
اَقط(  )َي�سَّ قراءة  اأما  ال�ستاء.  ف�سل  يف  الأمر  لكون  اإقنائها  وعدم  ليب�سها،  النخلة  من  كونه 
فاأفادت: اأن الرطب ي�سقط من اجلذع ب�سدة وكرثة، ويف هذا دليل على اأن النخلة التي التجاأت 
اإليها مرمي عليها ال�سالم مل تكن �سوى جذع جاف، ل اأوراق ول ثمار لها، ولكن بقدرة اهلل 

حتولت اإىل نخلة مثمرة. 
اأن  للدللة على  التفاعل يف قراءة اجلماعة وحمزة  البقاعي: )والتعبري ب�سيغة  يقول 
التمر ي�سقط منها، ومن حقه اأن يكون منتفيًا لأنها غري متاأهلة لذلك، فهو ظاهر يف اأنه على 
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وجه خارق للعادة، وقراءة اجلماعة بالإدغام ت�سري مع ذلك اإىل اأنه مع �سدته يكاد اأن يخفى 
كونه منها ليب�سها وعدم اإقنائها، وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف ت�سري اإىل �سهولة ت�ساقطه 
واأنه  الكرثة،  تدل على  القاف من فاعل،  بال�سم وك�رش  وكرثته، وقراءة حف�ص عن عا�سم 

ظاهر يف كونه من فعلها( . )100( 
ر ت�ساقط الرطب ب�سدة وكرثة وتتابع، رطبًا نا�سجًا طيبًا، من  فاختالف القراءات �سوَّ
نخلة ياب�سة ل راأ�ص لها ول ثمر ويف ف�سل ال�ستاء، ويف ذلك تطمني لها، وبيان لقدرة اهلل 
على الإيجاد من العدم، فالذي َقَدَر على اإثمار جذع النخلة يف ال�ستاء َقَدَر على اأن يحبلها 

من غري زوج. 

مشهد من قصة )ذو القرنني(:

وم�سهد اآخر من م�ساهد الق�س�ص القراآين ي�سوره اختالف القراءات القراآنية؛ فقد تاأتي 
قراءة يف املفردة القراآنية تزيد يف مقاطعها، فيوؤدي ذلك اإىل الزيادة يف امل�سهد املعرو�ص؛ 
فالتطويل يف املفردة الواحدة، يزيد من زمن عر�ص ال�سورة اأمام العيون، ويزيد اأي�سًا من 
تاأثريها يف النفو�ص. وخذ مثاًل على ذلك كلمة )ا�سطاعوا( يف م�سهد قومي ياأجوج وماأجوج 
اأَن  ا�ْسَطاُعوا  {َفَما  تعاىل: ْ قال  ؛  القرنني(  )ذو  ق�سة  يف  ال�سد  من  اخلروج  يحاولون  وهم 
وقراأ  الطاء.  بت�سديد  اعوا(  )ا�سطَّ حمزة  قراأ   .97 الكهف:  َنْقبًا}  َلُه  ا�ْسَتَطاُعوا  َوَما  َيْظَهُروُه 
وهي:   )102( ال�سيء.  على  القدرة  وال�ستطاعة:   )101( الطاء.  بتخفيف  )ا�سَطاعوا(  الباقون 
ا�ستفالة من الطوع، وذلك وجود ما ي�سري به الفعل متاأتيًا، وهي عند املحققني ا�سم للمعاين 
اأ�سياء: بنية خم�سو�سة  اأربعة  اإحداث الفعل، وهي  التي بها يتمكن الإن�سان مما يريده من 
وي�ساده  كالكتابة،  اآليا  الفعل  كان  اإن  واآلة  لتاأثريه،  قابلة  ومادة  للفعل،  وت�سور  للفاعل. 
العجز. )103( واأ�سل )ا�سطاعوا( : ا�ستطاعوا بالتاء، ولحتاد التاء والطاء يف املخرج، حذفت 
الطاء  التاء يف  واأدغمت  ا�ستطاعوا  اأي�سًا  فاأ�سلها  اعوا(  )ا�سطَّ اأما   )104( اللفظ.  ليخف  التاء 
لأنهما اأختان. )105( وبذلك جمع بني ال�سني وهي �ساكنة والتاء املدغمة وهي �ساكنة اأي�سًا. 
 )107( احلدث.  تكرار  اإىل  اإ�سارة  احلرف  تكرار  اأن  كما  املبالغة،  به  ُيق�سد  والت�سعيف   )106(

اعوا( .  دة هنا م�سعفة لت�سديد الطاء يف )ا�سطَّ ونظراً لأن من �سفات الطاء ال�سدة؛ فاإن ال�سِّ
ياأجوج  قوما  عليها  كان  التي  احلالة  الطاء:  بتخفيف  )ا�سَطاعوا(  قراءة  �سورت  فقد 
اعوا( بت�سديد الطاء:  وماأجوج من عدم القدرة على اعتالء الردم ملال�سته. و�سورت قراءة )ا�سطَّ
انتفاء القدرة مطلقًا يف حق ياأجوج وماأجوج على ت�سلق الردم، على الرغم من حماولتهم 
امل�ستمرة، فحروف الكلمة توحي بذلك؛ وذلك لأن اجتماع �ساكنني يف كلمة واحدة يوحي 
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اأن وجود  اأو حتى ت�سلقه. كما  ب�سكون احلركة، وبذلك عجزوا عجزاً �سديداً عن علو الردم 
اجتمع  اإذا  بالنا  فما  و�سدته،  احلرف  بقوة  يوحي  الكلمة  حروف  من  حرف  يف  الت�سديد 
اأكرث  ال�سدة فيه؟! وبذلك تكون امل�سقة م�ساعفة، واحلركة  مع �سدة النطق باحلرف �سفة 

و�سعوبة.  بطئًا 
وبذلك زاد اختالف القراءات يف اللفظة الواحدة من ت�سوير م�سهد احلالة التي �سيكون 
عليها قوما ياأجوج وماأجوج حينما يحاولون ت�سلق الردم؛ فهم يحاولون الت�سلق ب�سورة من 
الفو�سى في�سقطون، لذلك يرتكون الت�سلق، ويعمدون اإىل النقب فيه مرة تلو الأخرى، وبذلك 
يكون خروجهم عن طريق النقب عندما ي�ساء اهلل. ومما يوؤيد القول بخروج ياأجوج وماأجوج 
- ِبيَّ عن طريق النقب ما روي يف ال�سحيح َعْن َزْيَنَب ِبْنِت َجْح�ٍص-ر�سي اهلل عنها- اأَنَّ النَّ

َب،  ُ، َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن �رَشٍّ َقِد اْقرَتَ �سلى اهلل عليه و�سلم-، َدَخَل َعَلْيَها َفِزًعا َيُقوُل: »َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ
َبِعِه الإِْبَهاِم َوالَِّتي َتِليَها، َقاَلْت  �سْ ُجوَج ِمْثُل َهِذِه« َوَحلََّق ِباإِ ُفِتَح الَيْوَم ِمْن َرْدِم َياأُْجوَج َوَماأْ
وَن؟ َقاَل: »َنَعْم اإَِذا َكرُثَ اخَلَبُث«)108(  احِلُ ِ: اأََنْهِلُك َوِفيَنا ال�سَّ َزْيَنُب ِبْنُت َجْح�ٍص َفُقْلُت َيا َر�ُسوَل اهللَّ

خامتة البحث: 

يف ختام البحث البد من ت�صجيل اأهم النتائج التي تو�صل اإليها البحث، وهي: 
ت�ساد . 1 اختالف  ل  وتغاير،  تنوع  اختالف  هو  القراآنية  القراءات  يف  الختالف  اإن 

وتناق�ص، واأن القراءات القراآنية كلها منزل من عند اهلل، واأن كل قراءة تو�سح وتبني معنًى 
جديداً مل تبينه القراءة الأخرى. 

اأ�ساليب . 2 يعد الت�سوير الفني يف القراآن وجهًا من وجوه الإعجاز القراآين؛ فهو اأحد 
القراآن لتبليغ الدعوة ملا له من تاأثري يف النفو�ص. 

اإن القراءات القراآنية لي�ص لها تاأثري مبا�رش يف الت�سوير الفني يف اأغلب الأحوال؛ . 3
واإمنا تاأثريها يتمثًّل يف زيادة ال�سورة الفنية تعبرياً واإ�رشاقًا وتو�سيفًا. 

اأهم مظاهر الت�سوير الفني يف القراآن: التج�سم والتخييل؛ فهما يعربان عن املعاين . 4
والق�س�ص  وامل�ساهد  احلوادث  يف  ويبثان  ح�سية،  �سورة  يف  النف�سية  واحلالت  الذهنية، 
احلياة واحلركة، وقد �ساهمت القراءات القراآنية يف قوة تاأثري الت�سوير، كما مل�سنا ذلك يف 

ق�سة مولد عي�سى–عليه ال�سالم-، وق�سة اأ�سحاب الكهف. 
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الكلمة . 5 حروف  طبيعة  بني  عالقة  ثمة  اأن  بالقراءات  التف�سري  خالل  من  تبني  وقد 
وت�سكيلها، وبني املواقف التي تذكرها، واأن احلركات ت�سارك احلروف يف الت�سوير. 

اختالف . 6 خالل  من  املعنى  جلوانب  القراآنية  املفردة  ا�ستيعاب  تبنيَّ  وقد 
فيها.  القراءات 

ومن النتائج التي تو�سل اإليها البحث: قدرة املفردة القراآنية بقراءاتها املختلفة؛ . 7
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يف . 8 الفني  الت�سوير  روعة  عن  القراآنية؛  املفردة  يف  القراءات  اختالف  َك�َسَف 
القراآين.  الق�س�ص 
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