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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.



 

 رئيس التحرير                                                             م1211شرر، نةة  ثايندد ال، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ب         :0132ISSN-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  شةابة باللغة العربية يف أفغانستان وتأثريها شلى لغيت الفارنية والبرتوية 

جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       حممو كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(   عألمستصذ احملصضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلين )أفغصنستصن(عألمستصذ احملصضر 
 205-822 )أفغصنستصن(                                                              حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين  عألمستصذ احملصضر

 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن( ، جصمر  ختصررحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 

 األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(
 162-124 راجوري، كشمري )هنو(                                         عةبصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصه،

   
 

 البسملة ترمجتها وتفسريها ونرا تكرارها يف السور القرآنية 
 154-166                                                      )أفغصنستصن(      جنةب هللا رلحصين، جصمرـ  يرلان عألمستصذ املسصنو 

 

 حکم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاين 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 عة يف الفقه اإلنّلميأحكام الودي 
 181-134(                                   احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 اجلدارة يف ضوء الرريعة اإلنّلمية 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( ةوکتور نبواعرافع نةةمیع

    544-185                                                        ، جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن(        مویزمری حمعألمستصذ احملصضر 
     

                                     

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ى قـَْةِبَك هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح األِمنُي  َنةَ لاحلمو 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنة

اعولعة   فأهاًل لمسهاًل يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

بقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمية  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل ك2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
نص اعكرام، عرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءحةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  ا

فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف 
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أفاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل خوم  عةغ  اعضصد لترةةمهص جصءت مقصع  "

الالت )نر ( يف اعقراءات د" دالالت اعكةمصت يف اعقراءات اعقرآنة ليف  اعففصرمسة  لاعبشتوی لتأثرياهتص نةى عغيت 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتففليف جمصل اعبالغـ  اعقرآن لترمجتهص "اعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

قصم يرض نمر اي  اعففصرض املصري"، ل  احلب اإلهلي يف شرركذعك أعقى اعبصحث اهلنوي "يف اعسور اعقرآنة " ل 
ک  اعترزیر يصملصل حاألمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  "

کره فقهصً لقصنونصً"ا   اعزّاين، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "نقوييف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين"
ُ
 . مل

ل أحكصم اعودیر  يف اعففقه اإلمسالمي" لاعبصحث األفغصين حو اعبصحث املوریتصنةصئي اعضوء حول " كذعك أعقى ل 
 رنصی  اجلوارة تنتج نةى   زدهصر اعبةوان."لامستنتج فةهص أن  اجلوارة يف ضوء اعشریر  اإلمسالمة  "

ثریك  تنقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني أهنص مس 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني  اعشریفف  يف قةوب األجةصل
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
األكصدميةصت ألجل ةةصت ل االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعك

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي 
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
ةه يرو أن تهص يف اعرصمل كلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صة

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ص.نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهب لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

جنو يف اعبالد  األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

  .عةغ  اعرريةتوجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لا
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

  اعسصحرة ةكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرض
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

رجصل هنومسني لاملورمسني ل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لامل
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

لأّمص عولع  أفغصنستصن كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

وموا املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخاعومسصئل املختةفف  لاعطرق 
اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُنشر يرض مقصالت مزیج م  اعررية  لاعففصرمسة  
يف أّلل جریوة  أفغصنة  "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ  

يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة  اعررية 
نومي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص 

ففةوك  م لمستجولن فةه مص ی2422يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  اآلن نودهص اعثصين نشر مسن  
 لینففرك   ن شصء هللا. 

لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

یو يف ني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلوهذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمه
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 املَُلخَّصُ 
 عأرير  مواض اعقرآن يف يفكمص لردت ،  )نر ( كةم ع مففصهة  دالعة ا اعبحث تنصلل هذی

ص، مسترمصهلاهص لأحوال مص قبةهص لمص يروهص ل مرادحةث اهت  هبص اعةغویون يبةصن يوالالت خمتةفف ، 
ُمبةن  مرنصهص، لأصةهص م  حةث االشتقصق لاجلمود، لنود مرات لرلدهص يف اعقرآن اعکرمي، ليةصن 

ر، ل يوال، لختمت کسفتح، ل قرائتهص م   مذاهب اعقراء يف قرائتهص، لاعوقف نةةهص، لمص یرتتب نةی
ر، راءة اجلمهو  ّن قراءة )نـََر ( يففتح اعرني ق  عةهص، مثل: نصيبةصن أه  اعنتصئج اعيت توصة بحثاع هذا

 ، لأمص اعقراءة، يکسر اعرنيمل یتكة  أحو مم  قرأه لعو يكةم  لاحوةلهذه قراءة ال خالف فةهص، ل
 كعررب، فهي عکنصن ، لهذیل، لمع ذعغصت ا)نَِر (، قراءة مسبرة  متواترة، لعغ  صحةح  م  ع

ضّرف يرض اعرةمصء قراءة اعکسر، لاحتجوا يأهنص عةست عغ  فصشة  عةررب، فرد نةةه  يأهنص قراءة 
-متواترة مسبرة  لال نربة يرو اعتواتر يکالم أحو، لأّن هذه اعقراءة: )کسر اعرني( ثصيت  ن  اعنيب

، قـََتصَدَة َنْ  َرُجٍل ِمْ  خثْـَر  قَصَل: َدَفرتُ  َحِویثِ يف »حةث لرد:  -صةی هللا نةةه لمسة   ِ ىَل اعنَّيبِّ
ُ َنَةْةِه َلمَسةََّ ، َلُهَو مبِىًن فـَُقْةُت: أنَت اعَِّذي تزُن  أَنََّك َنيبٌّ؟ فـََقصَل: نَِرْ ، لَكَ  لهذا « َسَر اْعَرنْيَ َصةَّى اهللَّ

املراجع مث رفقت اعرمسصع  يذکر املصصدر ل  - ن شصء هللا-مص مسنذکره يف مکصنه لمقصمه يصعتففصةل 
 املستففصدة منهص يف کتصي  هذه اعرمسصع .  

  .نعم القراءة، الداللة، ،اجلواب األصل، االختّلف، الكلمات املفتاحياة:
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 :املقدمة
احلمو هلل اعذي أنر  نةةنص جبمةع نرمه اعکصمة  لآالئه اعشصمة ، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه 

عسصيقني ، لصصرلا م  اهی آعه لصحبه اعذی  يّةغوا أحصدیثيّةغ اهلوای  لأّدی األمصن ، لنةاعذي 
 األلعني هلذه األم   عی یوم اعقةصم .

ال شك أن حرلف املرصين م  أيرز مظصهر رقي اعةغ  ل نجصزهص، لقو اکتست تةك احلرلف 
حصء لاعبةغصء، آن م  يةصن أنجز اعففصا م  اعبالغ  لاعففصصح ، مبص عةقر ص جویوً يف اعقرآن اعکرمي ثويً 

لمبص عه م  خصصئص عغوی  مّةزت  ن  مسصئر أنواع اعکالم، فهو کالم هللا، لحسبنص أن نقول:  نه  
 کالم هللا. 

لم  مجة  حرلف املرصين: حرلف اجلواب، لقو لرد يف اعقرآن اعکرمي م  حرلف اجلواب يف 
وال مص قبةهص لمص ص، لأحیون يبةصن دالالهتص لأصوهلمواضع کثرية، لمنهص )نر (، حةث اهت  هبص اعةغو 

 امسترمصالهتص، لمص یرتتب نةی قرائتهص م  اعوصل لاعوقف نةةهص.يروهص ل 
 أمهية البحث

)نـََر ( م  حرلف اجلواب اعيت لردت يف اعذکر احلکة ، لالمسترمصهلص م  كةم  يأّن   كالش
نهص ملص لقو اهت  هبص املففسرلن ننو حویث  ناعبالغ  لاعبةصن مص جيرةهص جویرا يصعبحث لاعورامس ، 

ملرصين ن  حرلف ا يف امسترمصهلص م  اعبالغ  لاعبةصن، کمص اهت  هبص اعةغویون ننو حویثه 
ص، لمص یففةوه کل حرف م  املرصين املختةفف ، لقو مسةط حبثنص اعَضوء نةةهص مبةنص موقرهص لامسترمصهل

صهص، لأحوال مصقبةهص لمصيروهص، لنود مرات يف اعبةصن اعقرآين، کمص یتحوث ن  أصةهص، لمرن
 لرلدهص يف اعقرآن اعکرمي، لغري هذا ممص یترةق هبص. 
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 نبب اختيار البحث
عی دالع  )نر (،  اعتحقةق يف هذا املوضوع هو: اعوصول   عی ئةسي اعذي دفرنص ن اعسبب اعر 

  لصل للقف، جيوز نةةهص مئتهص، لمص لأصةهص، لامسترمصالهتص يف آیصت اعقرآن اعکرمي، لکةففة  قرا
 لالجيوز.  

 مرکلة البحث
رة ، أل صروي  يف  نواد لترتةب هذه املقصع  عکثيففضل هللا لمّنه نةةنص مص لاجهنص مشكة 

الت، يف زم  تزداد فةه اعکتب، لالجم -لاحلمو هلل–اعکتب، لاملصصدر لاملراجع، ألننص نرةش 
 ، مة  اعيت ال أنتربهص  ال مصء حلةصة طالب اعرةلاعرمسصالت، لاعبحوث، لنةی رأمسهص املکتب  اعشص

المسةمص طالب اعةغ  اعررية ، لطالب کةة  اعشریر ، لأخريا ال یسرنص اعکالم  ال أن نشکر مل  قصم 
لمسری، لجهو، يإنواد هذه املکتب  املبصرک ، فنسأل اهلل عنص لهل  اعتوفةق لاعسواد، لجرل نمةه  

 هذا جصریص  عی قةصم اعسصن .  
 خلفية البحث

نةی حسب اطالننص نةی اعرمسصئل األکصدمية  يف اعةغ  لاألدب اعرريب، لم  خالل مراکز 
" نيةدالالت )نـََعْم( يف القراءات القرآ األحبصث لالجمالت اجلصمرة ، مل  جنو أي درامس  تنصلعت "

 ب  لعك  توجو ُکت ،-حسب نةمي – ال توجو درامسصت مسصيق  هلذا املوضوع لينصء نةی ذعك
یق  اعيت اخرتنصه، ال هبذه اعطر -عغوی  أشصرت لحتوثت  عی هذا املوضوع ضمنص حتت ننصلی  خمتةفف ، 

م  يةصن املرنی لاألصل لاالمسترمصل لموارد اعذکر، لاعقراءة، مثل:  نراب اعقرآن اعکرمي، اجلولل 
الي  یرةش  ليف  نراب اعقرآن، اعتبةصن يف  نراب اعقرآن، لمثل: اعکتصب عسةبویه، لشرح املففص

 لغريهص م  اعکتب اعيت حتوثت ن  هذا املوضوع.
  



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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 مةهج البحث 
تقرائي ملررف  هو: املنهج االمس ل نواده بحثاع ايف کتصي  هذ ومنصه ن املنهج املتبع اعذي امستخ

لنود مرات لرلد )نر ( يف اعقرآن اعکرمي، لاملنهج اعوصففي اعتحةةةي المسترراض مص خیص  ،مواضع
هذه احلرف م  أقوال لاختالف؛ کي تتضح مرصمل اعبحث، مرتموا نةى اعكتب لاملصصدر لاملراجع 

  املولن  يف هذا اعففّ .
، لمقوم  ثأمص خطتنص هلذه املقصع  فصقتضت طبةر  هذه املقصع  أن تأيت  عی مةخص عةبح

فةهص أمهة  اعبحث، مسبب اختةصر اعبحث، مشکة  اعبحث، لخةففة  اعبحث، مث حتوثنص ن  أصل 
املوضوع لصةبه يتقسة  املقصع   عی مطةبني، املطةب األلل لحتته موضونصن حول )نر (، لاملطةب 

ه  اعنتصئج أ اعثصين يف يةصن مذاهب اعقراء يقراءة )نر ( لأحکصم اعوقف نةةهص، لختمت املقصع  يذکر
اعيت حصةنص نةةهص خالل اعبحث، مذیّةني يففهرمس  عةمصصدر لاملراجع اعيت أفصدت اعبحث، مسصئةني 

 اعتوفةق لاعسواد يف اعواری ، لاإلخال  يف اعقول لاعرمل. -جل جالعه-املوعی 

 املطلب األول: داللة )نعم( ومواضع انتعماهلا يف القرآن الکرمي
 اعکرمي، لفةه موضونصن: مواضع امسترمصهلص يف اعقرآن

 داللة )نعم(، وأصلها، وانتعماالهتا: املوضوع األول:
دالعتهص: )نـََر ( حرف تصویق عةکالم نةی مص یورده املتکة  م  نففي ل جيصب، کمص  أوال:

أنه  ذا قةل: قصم زیو، فإذا قةت: نر ، فقو صّوقته نةی أنه قصم، ل ذا قةل: مل یق  زیو، فقةت: 
اح کصن يف اعکالم امستففهصم مث قةت: نر ، فهو تصویق يصطر  نر ، صّوقته نةی أنه مل یق ، ل ذا

ففهصم، کقول اعقصئل: هل قصم زیو؟ فإذا قةت: نر ، فقو قةت:  نه قصم، ل ذا قةل: أمل حرف امست
 "،فروة  لتصویق   لأمص نر یق  زیو؟ فقةت: نر ، فکأنك قةت: مل یق ، قصل مسةبویه يف اعکتصب: "

 (.1/261 :م4488، )مسةبویه



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن
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لاعتصویق ال  ةلقو ألضح أيو نةي اعففصرمسي يف کتصيه )احلج ( مراد مسةبویه، ليني أن اعرو
أنّه یسترمل  لاعذي یریوه يقوعه: نوة لتصویق:»جيتمرصن يف )نر (، يل عکل م  املرنةني موضره، 

نوة، لیسترمل تصویقص، لعةس یریو أن اعتصویق جيتمع مع اعروة، أال ترى أنّه  ذا قصل: أترطةين؟، 
قته فقةت: نر ، فقو صوّ فقصل: نر ، كصن نوة، لال تصویق يف هذا، ل ذا قصل: قو كصن كذا لكذا 

 (.1/24:م4446)اعففصرمسي، .«لال نوة يف هذا
لقو ذهب يرض املتأخری   ىل أنه جيوز أن یقع "نر " موقَع "يةى"، لهو »قصل اي  یرةش: 

خالُف نص مسةبویه. لأحسُ  مص حُيَمل نةةه كالُم هذا املتأخر أّن "نر "  ذا لقرْت يرو نففٍي قو 
ه مبنزعِ  "يةى" يرو اعنففي، أنين عإلثبصت؛ ألن اعنففي  ذا دخل نةةدخل نةةه االمستففهصُم، كصنت 

 (.5/35 :م 2444 ،، )األمسِوي املوصةي«االمستففهصُم ُرّد  ىل اعتقریر لصصر  جيصيًص
قو »لنقل نصظر اجلةش کالم اي  نصففور يف تألیل لقوع )نـََر ( يرو االمستففهصم املنففي فقصل: 

عك ألداة االمستففهصم لاملراد يه  جيصب املنففي  ذا أم  اعةبس، لذتقع نر  يف جواب اعنففي املصصحب 
يصعنظر  ىل املرىن؛ ألن اعتقریر يف املرىن  جيصب، أال ترى أنك  ذا قةت: أمل یق  زیو؟ فإمنص تریو أن 

 ، كففرلا،  ن نر: عو قصعوا: -رضي هللا ننهمص-ه قول اي  نبصس تثبت عةمخصطب قةصم زیو، للج
لاعظصهر أن اعذي قصعه: أهن  عو قصعوا: نر ، مل یك  كصفةص  -رضي هللا ننه- صح هذا اعنقل ننه

يف اإلقرار يصعريوية ، ألن مرانصة اعةففظ يف مقصم االحتمصل ألىل م  مرانصة املرىن، كةف لاملقصم 
یقتضي اإلتةصن حبقةق  االنرتاف يصعريوية  ل خال  اعربودی ؟ ل ذا كصن كذعك، لجب أن یرول 

 ،ر اجلةشظحملتمل عغري املقصود لیؤتى يصعةففظ اعقصطع اعذي ال یكون فةه احتمصل. )نصن  اعةففظ ا
 (.4/1542 :هـ4128

أصةهص: یری اإلمصم اي  جين أن )نـََر ( حرف مشتق، لقو نقل ذعك ننه اعزرکشي يف ثانيا: 
: ااِلْشِتَقصُق َكَمص یـََقُع يف اأْلَمسَْ »اعبحر احملةط، فقصل:  َقُع يف احْلُُرلِف، فَِإنَّ " نـََرْ  صِء یَـ قَصَل اْيُ  ِجينِّ



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
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صًحص، أِلَنَّ " َحْرُف َجَواٍب. َلأََرى َأنَّ نـََرْ ، َلاعنَِّرَ ، َلاعنـَّْرَمصَء، َلاعنَِّرةَ  ُمْشتَـقَّ   ِمْنُه، لََكَذِعَك أَنـَْرَ  َصبَ 
 (.2/645 :م4441 )اعزرکشي،«. ُبوب  عِْةُقُةوبِ اجلََْواَب يِِه حمَْ 

ألمستصذ اعوکتور حممو حس  جبل يف کتصيه )املرج  االشتقصقي املؤصل( أن املرنی ذکر ال 
احملوري اعذي یولر نةةه أصل مصدة )نـََر ( هو: رق  اعشيء ل عةونته، لخةّوه م  اعغةظ  لااخشون ، 
لمنه اعنرصم  اعيت تتمةز ينروم  ریشهص، لعني طبرهص لجبنهص، لهو متنصمسب مع اعرق  لاعةةون  اعيت 

ول نةةهص أصل مصدة اعکةم ، لم  ذعك اعِنرم  يصعکسر، لاعَنرمصء لاعنرة ، لاعُنرمی يصعض : ت
ااخففض لاعَون  لغضصرة اعرةش، قصل: لم  األصل )نـََر ( يف اجلواب يصإلجيصب،  ذ هي تررب ن  
تصویق مص تقوم مصضةص أل مستقبال، مثبتص أل منففةص، لهذه مسهوع  لیسر؛ ألهنص موافق  لکل ذعك 

 (.1/2223 :م2444ممص ینصمسب اعةةون  لاعرق  لاعطرالة يف األصل. )جبل، 
 امسترمصالهتص: ذکر اعرةمصء أن )نـََر ( تأيت نةی ثالث  أضرب. ثالثا:

 األلل: تصویق خمرب، کأن یقصل: جصء زیو، أل مصجصء زیو، فةقصل: نر .
 اعثصين:  نالم املستخرب، کأن یقصل: هل جصء زیو؟ فةقصل: )نـََر (. 

اعثصعث: لنو  عطصعب، کأن یقصل: اضرب زیوا، أل ال تضرب زیوا، فةقصل: نر ، لهي يف 
 اعقرآن اعکرمي نةی املرنی اعثصين ) نالم املستخرب( ألهنص مسبقت يصمستففهصم يف کل املواضع يف اعقرآن

 (. 442 :م2442اعکرمي. )احلصري،
 مواضع )نـََر ( يف اعقرآن اعکرمي. املوضوع الثاين:

 َر ( يف اعقرآن اعکرمي يف أرير  مواضع لهي:لردت )نَـ 
قاص ﴿َلنَصَدى َأْصَحصُب اجْلَنَِّ  َأْصَحصَب اعنَّصِر َأْن َقْو َلَجْونَص َمص َلَنَونَص َريُـَّنص حَ قوعه ترصعی:  .4

نَـُهْ  َأْن  ْرَنُ  اهللَِّ َنَةى اعظَّصِعِمنَي  عَ فـََهْل َلَجْوُُتْ َمص َلَنَو َريُُّكْ  َحقاص قَصُعوا نـََرْ  فََأذََّن ُمَؤذِّن  يـَةـْ
 .[11]األنراف:



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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قَصَل نـََرْ  قوعه ترصعی: ﴿َلَجصَء اعسََّحرَُة ِفْرَنْوَن قَصُعوا ِ نَّ عََنص أَلَْجرًا ِ ْن ُكنَّص ََنُْ  اْعَغصعِِبنَي ، ﴿ .2
 [.441-446َلِ نَُّكْ  َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي  ]األنراف: 

ص َجص .6  اْعَغصعِِبنَي ، ﴿قَصَل ءَ اعسََّحرَةُ قَصُعوا ِعفِفْرَنْوَن أَِئ َّ عََنص أَلَْجرًا ِ ْن ُكنَّص ََنْ ُ قوعه ترصعی: ﴿فـََةمَّ
 [.12-14نـََرْ  َلِ نَُّكْ  ِ ًذا َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي  ]اعشرراء:

ُروثُوَن ، ﴿أََلآيَصُؤنَص ا .1 َنص لَُكنَّص تـُرَايًص َلِنظَصًمص أَِ نَّص َعَمبـْ لَُّعوَن ، ﴿ُقْل نـََرْ  َلأَنـُْتْ  أْلَ ﴿أَِ َذا ِمتـْ
 [.48-43-43َداِخُرلَن  ]اعصصفصت:

 القراءة بـ)نـََعم( والوقف شليها املطلب الثاين: مذاهب القراء يف
 أوال: القراءات الواردة يف )نعم( ثّلثة:

لهي قراءة مجهور اعقراء يففتح نني )نـََر (، لهذه اعقراءة ال خالف فةهص، القراءة األولی: 
 لمل یتکة  أحو فةهص.
لهي قراءة اعکسصئي، يکسر اعرني )نَِر (، لهي قراءة مسبرة  متواترة، لعغ   القراءة الثانية:

وا يف نر  لاختةفف»صحةح  م  عغصت اعررب، فهي عکنصن ، لهذیل، قصل اي  اجلزري يف اعنشر: 
 )اي  اجلزري،«  حةث لقع، فقرأ اعکسصئي يکسر اعرني منهص، لقرأ اعبصقون يففتحهص يف األرير

 .(2/234 د.ت:
احتج ضّرف يرض اعرةمصء قراءة اعکسر، ل ، قراءة م  قرأ )نَِر ( يکسر اعرنياعترةةق نةی 

يأهنص عةست عغ  فصشة  عةررب، لهذا کالم مردلد لغري مقبول؛ ألهنص قراءة متواترة مسبرة  لال نربة 
–نيب مستوعني يتواتر اعرلای  ن  اعيرو اعتواتر يکالم أحو، لقو رد اعرةمصء نةی هذا اعکالم، 

ةُنهص، لهبص قرأ لُتْكَسُر ن»لصح  نريّةتهص، قصل اعسمني يف اعور املصون:  -صةی هللا نةةه لمسة 
عةس اعكسر »نةةهص لقصل:  اعكسصئي لاألنمش لحيىي ي  لثصب، لهي عغُ  كنصن . لطر  أيو حصُت

ا: نـََر  ي  ااخطصب أنه مسأل قومًص فقصعو  . لاحتجَّ اعكسصئي عقراءته مبص حُيكى ن  نمر«مبررلف
لمل نـََر اعررب »و: أي يصعكسر. قصل أيو نبة« أمَّص اعنـََّر  فةإِليل، فقوعوا: نَِر »یرين يصعففتح فقصل: 



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
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 . )اعسمني احلةيب،«قةت: هذا طر   يف املتواتر فال یُقبل« . یررفون مص َرَلْله ن  نمر، لنراه ُمَوعَّواً 
 (.5/63 د.ت:

 «لالنربة مب  أنکره مع اعقراءة يه ل ثبصت أهل اعةغ  عه يصعنقل اعصحةح: »عومسيآللقصل ا
 (.1/632:ه4145، عومسياآل)

جه عتخطئتهص فال ل  -صةی اهلل نةةه لمسة –لاحلق أنه  ذا صحت اعقراءة لثبتت ن  اعنيب 
تهص، فصعقراءة  ئلال عردهص، ألهنص حةنئذ قرآن، لقو ثبتت اعقراءة يصعکسر ننو اعکسصئي، فاللجه عتخط

يء لأئم  اعقراءة ال ترمل يف ش: »-رمحه اهلل–کصآلی  مع اآلی ، لقو قصل اإلمصم أيو نمرل اعواين 
م  حرلف اعقرآن، نةى األفشى يف اعةغ ، لاألقةس يف اعررية . يل نةى األثبت يف األثر، لاألصح 

تبر ، یةزم قبوهلص ، ألن اعقراءة مسّن  ميف اعنقل، لاعرلای   ذا ثبتت ال یرّدهص قةصس نرية ، لال فشّو عغ 
 (.4/54 :م 2443)اعواين، «. لاملصري  عةهص

نبو اهلل ، لنمر، لنةي، ل -صةی اهلل نةةه لمسة –لقو لردت رلای  اعکسر يف کالم اعنيب 
، لرد -ه لمسة صةی اهلل نةة–لقو ذکر اي  منظور حویثص ن  اعنيب  -رضي اهلل ننه –ي  اعزيري 

، قـََتصَدَة َنْ  َرُجٍل ِمْ  خثْـَر  قَصَل: َدفَ  َليف َحِویثِ »م  )نـََر (، قصل: فةه کسر اعرني  رُت ِ ىَل اعنَّيبِّ
ُ َنَةْةِه َلمَسةََّ ، َلُهَو مبِىًن فـَُقْةُت: أنَت اعَِّذي تزُن  أَنََّك َنيبٌّ؟ فـََقصَل: نَِرْ ، لَ  َكَسَر اْعَرنْيَ، ِهَي َصةَّى اهللَّ

: هـ4141، ياإلفریق يففر)األنصصري اعرلی« صْعفَفْتِح اعَّيِت عِْةَجَواِب، َلَقْو قرَئ هِبَِمصعَُغ   يف نـََرْ ، يِ 
42/584.) 

لقصل يرض اعررب: كصن أيب  ذا مسََِع رجاًل یقول: نـََر ، قصل: نـََر   لشصء ، »لقصل األنبصري 
سي فواؤُه ... هللا نفف  منص هي نَِر ، يكسر اعرني. لقصل اعشصنر يف اعةغتني مجةرصً: )دنصين نبوُ 

 (.2/52م، 4442)األنبصري،  «فةصعَك م  داٍع دنصنص نـََرْ  نَِر ْ 
عك مبص مرةال ذ -رضي اهلل ننه–رلای  اعکسر ن  نمر  -رمحه اهلل– عومسيلقو ضّرف اآل

 (.1/632 :هـ 4145، آعومسيفةه م  املخصعفف  ألصح اعففصةح )



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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ه  أن قراءة اعکسر أفصح م  قراءة یو  -رضي اهلل ننه–لمسر ذعك أن کالم مسةونص نمر 
اعففتح، لهذا م  أمسبصب تضرةف اعرلای  ننوه؛ ألن قراءة اعکسر کصنت مشهورة لقوی  لفصةح  

سر توه  أن قراءة اعک -رضي اهلل ننه– ال أن اعففتح أشهر لأقوی لأفصح، لاعرلای  ن  نمر 
أنه رأی ذعك لک - ننهرضي اهلل– عی تضرةف رلای  نمر عومسيأفصح لأشهر، لهذا اعذي دفع اآل

نونص م  اعترصب عقراءة اعکسر لرفع درجتهص نةی قراءة اعففتح، مع أهنص أصح اعففصةح کمص هي 
 رمحه اهلل.–نبصرته 

 التعليل لقراءة الکسر بأمرين مها:
عةففرق يني )نَر ( اعيت هي حرف جواب، ليني اعنر  اعذي هو امس  عإليل لیؤیو األول: 

 (.6/365:ه4122،[.)ااخطةب45﴿َفَجزَاء  ِمْثُل َمص قـََتَل ِمَ  اعنََّرِ   ]املصئوة: هذا قول ترصعی:
( يکسرتني کمص نزعت )نِر  لشِهو اتبصنص عکسرة اعرني تنزیال هلص منزع  اعففرل يف قوهل :الثاين: 

 (.1/24 :م4446)يةی( منزع  اعففرل يف اإلمصع ، )اعففصرمسي،
لاعصواب م  اعقراءة ننونص )نـََرْ ( »ةق نةةهص يقوعه: لقو ذکر اإلمصم اعطربي اعقراءة لن

)اآلمةي،  «يففتح"اعرني"، ألهنص اعقراءة املستففةض  يف قراءة األمصصر، لاعةغ  املشهورة يف اعررب
 (.42/113 :م 2444

أن قراءة اعکسر عةست صوايص، لَن  نريأ يصإلمصم  -رمحه هللا–لظصهر کالم اإلمصم اعطربي 
ب أن یرد قراءة متواترة ثصيت  لهو اعذي قصل کمص نقةه ننه مکي ي  أيب طصع -رمحه هللا–أيب جرففر 
ألمته  -صةى هللا نةةه لمسة -كل مص صح ننونص م  اعقراءات، أنه نةمه رمسول هللا »يف اإليصن : 

م  كصن  ءيم  األحرف اعسبر  اعيت أذن هللا عه، لهل  أن یقرءلا هبص اعقرآن، فةةس عنص أن خنط
وافقص اخط املصحف. فإن كصن خمصعففص اخط املصحف مل نقرأ يه، للقففنص ننه، لن  اعكالم ذعك يه م

 (.56د.ت:  )اعقريلاين،« فةه



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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رضي – يوال نني )نـََر ( حصء، لهي قراءة تنسب  عی نبو اهلل ي  مسرود القراءة الثالثة: 
ة ، ذکر ذعك فصش ، فتصري )ََنَ (، لهي قةصس نةی  يوال حصء )حتی( نةنص، لهي عغ -اهلل ننه

 (.5/63 د.ت: اعسمني يف اعور املصون. )اعسمني احلةيب،
ْ "؛ لرمبص أيوعوا احلصء م  اعرني، فقصعوا: "ََنَْ " يف "نـَرَ »لقصل اي  یرةش يف شرح املففصل: 

ألهنص تةةهص يف املخرَج، لهي أخف م  اعرني؛ ألهنص أقرُب  ىل حرلف اعفف . حكى ذعك اعنَّضر ي  
 (.5/58 :م 2444مسوي املوصةي،)األ« مُشَةل

لهذه هلج  عبرض اعررب لعةست قراءة، لمل یوردهص أصحصب اعقراءات، فةذعك ال یقرأ هبص 
 يف املصصحف لال يف اعصالة.

 
 :ا: أحکام الوقف شلی )نعم(ثانيً 

لردت )نـََر ( يف اعقرآن اعکرمي يف أرير  مواضع، لعکل موضع حکمه يف اعوقف نةی )نـََر (، 
 ك فةمص یةي: لتففصةل ذع

َنَونَص ﴿َلنَصَدى َأْصَحصُب اجْلَنَِّ  َأْصَحصَب اعنَّصِر أَْن َقْو َلَجْونَص َمص لَ املوضع األلل: قوعه ترصعی: 
نَـُهْ  َأْن َعْرَن ُ اهللَِّ  ى اعظَّصِعِمنَي   َنةَ َريُـَّنص َحقاص فـََهْل َلَجْوُُتْ َمص َلَنَو َريُُّكْ  َحقاص قَصُعوا نـََرْ  فََأذََّن ُمَؤذِّن  يـَةـْ

 .[11]األنراف:
املختصر يف هذا املوضع جواز اعوقف نةی )نـََر (، لهو لقف کصف، عروم اعترةق اعةففظي يني 
مص يرو )نـََر ( لمص قبةهص، فهو جواب ن  مسؤال أهل اجلن  ألهل اعنصر، لقو ُت اعکالم يه، فأفصد 

 ُمَؤذِّن  يـَْةَنُهْ  َأْن ﴿فََأذَّنَ  قوعه ترصعی:حةنئذ فصئوة حيس  اعسکون نةةهص، لأمص اجلمة  يروه، لهي 
، -مسبحصنه ترصعی–َعْرَنُ  اهللَِّ َنَةى اعظَّصِعِمنَي  فةةست م  کالم أهل اعنصر يل هي م  کالم احلق 

ل ن کصن هنصك ترةق مرنوي، حةث اعسةصق متصل يف احلویث ن  أهل اجلن  لاعنصر، لهذا هو 
 (.33 :م 2444،يناعوقف اعکصيف ننو اعقراء. )اعوا



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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 اْعَغصعِِبنَي ، قوعه ترصعی: ﴿َلَجصَء اعسََّحرَُة ِفْرَنْوَن قَصُعوا ِ نَّ عََنص أَلَْجرًا ِ ْن ُكنَّص ََنْ ُ  املوضع اعثصين:
 [. 441-446﴿قَصَل نـََرْ  َلِ نَُّكْ  َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي  ]األنراف: 

وهص )نـََر (؛ ألهنص مجة  جواب مترةق  مبص يرلاملختصر يف هذا املوضع: نوم جواز اعوقف نةی 
ترةقص عففظةص لمرنویص، حةث  ن مجة  ﴿قَصَل نـََرْ   مرطوف نةةهص مجة : ﴿َلِ نَُّكْ  َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي ، 
لأصل اعکالم:  ن عک  ألجرا، ل نک  مل  املقريني، لکةتصل اجلمةتني مقول اعقول، لال یففصل يرض 

: قصل فرنون یقول جل ثنصؤه: »-رمحه هللا–اآلی  کمص قصل اإلمصم اعطربي املقول ن  يرضه، لمرنی 
عةسحرة،  ذ قصعوا عه:  ن عنص ننوك ثوايًص  ن َن  غةبنص مومسى؟ قصل: نر ، عك  ذعك، ل نك  ملم  

حلس  يف (. للصففه األنبصري يص46/23 :م 2444 -هـ  4124)اعطربي، « أقرِّيه لأْدنةه مين
(. لأجصزه األمشوين يف منصر اهلوی نةی 2/355 :م4442)األنبصري، اء،  یضصح اعوقف لااليتو

 (.4/231 :م 2442أن اجلمة  يروهص امستئنصفة . )األمشوين املصري اعشصفري، 
َغصعِِبنَي ، ﴿فـََةمَّص َجصَء اعسََّحرَُة قَصُعوا ِعفِفْرَنْوَن أَِئ َّ عََنص أَلَْجرًا ِ ْن ُكنَّص ََنُْ  اعْ املوضع اعثصعث: 

يف تةك  )نـََر ([. لحک  اعوقف نةی 12-14﴿قَصَل نـََرْ  َلِ نَُّكْ  ِ ًذا َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي  ]اعشرراء:
اآلی  کحک  اآلی  اعسصيق  متصمص؛ ألهنص قص  لاحوة ل ن تروت مواضع اآلیصت، فال جيوز اعوقف 

)األمشوين املصري  . آلی  اعسصيقفةهص، لأجصزه األمشوين يف منصر اهلوی عةرة  املذکورة يف ا)نـََر ( نةی 
 (.2/43:م 2442اعشصفري، 

[. املختصر يف هذه اآلی  نوم 48املوضع اعرايع: ﴿ُقْل نـََرْ  َلأَنـُْتْ  َداِخُرلَن  ]اعصصفصت: 
؛ ألن اجلمة  يروهص، لهي قوعه ترصعی: ﴿َلأَنـُْتْ  َداِخُرلَن  مجة  حصعة  )نـََر (جواز اعوقف نةی 

 نـََر ()لاجلمةُ  حصل  م  فصنِل مص دلَّ نةةه »، لاملرنی، کمص يف اعکشصف:  ()نـَرَ مترةق  جبمة  
 (.3/483 د.ت: ،)اعرمصدي« أي: كةُّك  مبروثون لاحلصُل أنَّك  صصغرلَن أذالء

  ن جرل مص يروهص مجة  حصعة ، أي: )نـََر (لال یوقف نةى »قصل األمشوين يف منصر اهلوی: 
شصفري، األمشوين املصري اع« )تبرثون لأنت  صصغرلن، ل ن جرل مستأنفًفص حس  اعوقف نةةهص.

 (.2/445 :م 2442



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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ل نری أنه حةث اتص)نـََر ( لم  خالل مص تقوم م  کالم اعرةمصء حول أحکصم اعوقف نةی 
نـََر (، )ففك أجزاء اعکالم، أمص  ذا ُت املرنی ننو مبص قبةهص امتنع اعوقف؛ عکي ال تن )نـََر (مص يرو 

فإن اعوقف حيس  نةةهص ألهنص حةنئذ مففةوة مرنی تصمص حيس  اعسکوت نةةه لاإلفصدة منه، لهبذا 
ك م  حةث اجلواز لنومه، لضرلرة االعتزام يذع )نـََر (یتبني ضرلرة مررف  أحکصم اعوقف نةی 
 ی نةی اعوجه اعصحةح.عکي یففه  اعقصرئ لاعسصمع کتصب هللا ترصع

هذا لأمسأل هللا ترصعی أن أکون قو لفّقت يف نرض مص یترةق يـ)نـََر ( نةی لجه حتصل يه 
 فصئوة عکصتبه لقصرئه، لصةی هللا ترصعی نةی مسةونص لموالنص حممو يوًءا لختصمص، لاحلمو رب اعرصملني.

 البحث: خامتة
ةم  "نر " كاليو عذكرهص  أن  يف اعقرآن اعکرمي، )نـََر ( كةمـ  يرو هذه اجلوع  اعبحثة  مع  

أرير  مواضع، لضصيط اعوقف نةةهص لنومه: أنه  ن لقع يروهص لال مل جيز  اعقرآن يف لردت يف
اعوقف نةةهص ل ن مل یقع يروهص لال فصملختصر اعوقف نةةهص؛ ألن مص يروهص غري مترةق مبص قبةهص، 

ص َريُـَّنص َحقاص صُب اجْلَنَِّ  َأْصَحصَب اعنَّصِر َأْن َقْو َلَجْونَص َمص َلَنَونَ ﴿َلنَصَدى َأْصحَ  لمثصل ذعك قوعه ترصىل:
نَـُهْ  َأْن َعْرَنُ  اهللَِّ َنَةى اعظَّ   صِعِمنَي فـََهْل َلَجْوُُتْ َمص َلَنَو َريُُّكْ  َحقاص قَصُعوا نـََرْ  فََأذََّن ُمَؤذِّن  يـَةـْ

نر  "؛ ألن مص يروهص غري مترةق مبص قبةهص؛ حةث  هنص فصملختصر هنص اعوقف نةى " (11)األنراف:
 م  قول اعكففصر، لمص يروهص )فأذن( عةس م  قوهل .

لأمص املواضع اعثالث  اعبصقة  اعىت لردت فةهص كةم  "نر " فإنه ال یوقف نةةهص عكوهنص مرتبط  لمترةق  
 مبص يروهص، لهى قوعه ترصىل:

 قَصَل نـََرْ  َلِ نَُّكْ  َعِمَ  اْعُمَقرَِّينَي  ،صُعوا ِ نَّ عََنص أَلَْجرًا ِ ْن ُكنَّص ََنُْ  اْعَغصعِِبنيَ ﴿َلَجصءَ اعسََّحرَةُ ِفْرَنْوَن قَ  -4
 .(4446-442)األنراف:

 (4446-442)األنراف:   ل قَصَل نـََرْ  َلِ نَُّكْ  َعِمَ  اْعُمَقرَِّينيَ  -2
 .(48)اعصصفّصت: ل ﴿ُقْل نـََرْ  َلأَنـُْتْ  َداِخُرلَن  -6



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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ه  هذه أ ميکننص أن خنرج مبجمون  م  اعنتصئج اعيت أمسففر ن  اعبحث، لم  ليرو ُمففصل اعكالم
 اعتصعة : نقصطاعنتصئج اع
 يف اعقرآن اعکرمي يف أرير  مواضع کةهص يف اعسور املکة ، لهلص دالعتهص. )نـََر ( لرد  .4
صن، لال نربة مب  رد صحةحتيففتح اعرني لکسرهص، لکالمهص قراءتصن متواترتصن )نـََر ( قُرئت  .2

 قراءة اعکسر يرو ثبوهتص، لتواترهص.
يف يرض هلجصت اعررب حصء کمص تبول حصء )حتی( نةنص، عک  ال )نـََر ( قو تبول نني  .6

 یقرأ هبص يف املصصحف لاعصةوات.
ص يف اعقرآن اعکرمي، ال حيس  اعوقف نةةهص عترةق مص يروهص مبص قبةه)نـََر ( مجةع مواضع  .1

، نوا موضع لاحو لهو مسورة األنراف: ﴿فـََهْل َلَجْوُُتْ َمص َلَنَو َريُُّكْ  َحقاص قَصُعوا عففظص لمرنی
 [، فةجوز اعوقف نةةه، لهو لقف کصف ننو اعقراء.11نـََرْ   ]األنراف:

  عی غري ذعك م  اعنتصئج املبثوث  يف ثنصیص اعبحث، لاعيت ال ختففی نةی املتأمل فةهص.
 التوصيات واالقرتاحات

 امس  يف مثل هذه املوضونصت اعةغوی .اعبحث لاعور  -4
 جواز اعوقف نةی )نـََر ( لنوم جوازه.مررف  اعففه  اعوقةق نةي نةی اعرتکةز  -2
یففه  اعقصرئ لاعسصمع کتصب هللا ترصعی نةی اعوجه  قراءة اعقرآن قراءة  االعتزام نةی -6

 .اعصحةح
 مررف  اعوصل م  اعوقف يف قراءة اعقرآن اعکرمي.   -1

 لصةی اهلل نةی مسةونص حممو لنةی آعه لصحبه أمجرني، لاحلمو هلل رب اعرصعةم . 
  



 

َعْم( في القراءات القرآنیة ومذاهب القراء في قرائتها 
َ
 العزيز واعظو عبد   محمد أدیب عظیمي              دالالت )ن

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
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 فهرس املصادر واملراجع
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