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 اللغة العربيةعلوم في إتقان  اودورىالقرآنية القراءات  شواىد

 ملخص البحث: 

 لطالب الذين كصلوا إىلكخاصَّة ا،  علم النحو كالصرؼ كالبالغة كغَتىااللغة العربية أف ييتقنوا تعلُّم يتطلَّع راغيب    
صُّ  كىي من القرآف الكرمي كخاصة - القراءات القرآنيةأفَّ إىل بياف الباحث  يهدؼص كالعادلية، فادلرحلة اجلامعية كالتَّخى

الناطقُت بغَت العربية ، بل ييعدُّ  اللغة العربية خاصَّة لطالب العلم منعلـو إلتقاف  تيعدُّ من أىمّْ الطريًؽ  -ادلتواترة منها
القرآنية يف العلـو  كتتصل ىذه الدراسة باحملور األكؿ كىو تأثَت الشواىد،  كمهما للطالب العرًب كذلكمسلكا سهالن 

الباحث ذلك كسيقدـ  غنية باللهجات العربية ، كسيبُتّْ  لعلـو العربية ككوهنايف ادلا للقراءات القرآنية مداخل العربية 
هم معاين القرآف الكرمي بدقَّة كعمق فب امباشر حيث إف القراءات القرآنية ترتبط ارتباطا  ك ظلاذج من القرآف الكرميأمثلة 

٘تتاز بقدرهتا على جٍذب رغبة الطالب ادلسلمُت الراغبُت يف التػَّعىمُّق يف الدين اإلسالمي كعلومها كمعرفة ، ك  كتفصيل
عارفا مطيعا مرضيا هلل  سيكوف مسلما م يتعلَّم القرآف كيفهم متطلباتو، كإف الطالب الذكفركعها كأحكامهاأسسها 

لكرمي مصداقا لقوؿ اهلل تعاىل : }إنا ضلني نزَّلنا الذّْكرى كإنا لو من اجلنود الذين ػلافظوف على القرآف اتعاىل ، بل يعد 
كقد تكوَّف البحث من  حلافظوف{، كال شك أفَّ ىذا مسلك مؤدو إىل أعلى مراتب اجلنة الذم يسعى إليو كل مسلم .

الثاين  ادلبحث ينما كاف كخصائصها ، ب ، فكاف ادلبحث األكؿ يف بياف نشأة القراءات القرآنية كأنواعهاميقدّْمة كمبحثُت
أف دراسة  علـو اللغة العربية، كختمت البحث بنتائج توصَّل إليها البحث منهاالقراءات القرآنية يف إتقاف  بيانا يف دكر

، كٕتعل الطالب متواصال كغَتىانمي ادلقدرة يف فهم علـو العربية كالنحو كالصرؼ كالبالغة كالداللة القراءات القرآنية ت
أفضل طريقة لفهم العلـو العربية  القرآنية القراءاتمع القرآف الكرمي كقراءاتو ، كتعمّْق لديو فهم اإلسالـ كمبادئو، فتعد 

 .  كاستنباط أحكامها ، كتطبيق العلـو العربية على القراءات القرآنية خَت سبيل يف فهم معاين القرآف الكرمي كتفسَتىا

 ر عبد الغٍت بن زلمد دينالدكتو 
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 ميقدّْمة

احلمد هلل رب العادلُت الذم جعل القرآف معجزا كأنزلو بكالـ عريب مبُت ، كالصالة كالسالـ علي سيد اخللق النيب     
 األمي كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت كتابعي التابعُت كتابعيهم إىل يـو الدين. 

كقد أمجعت العلماء من  العلمية قد أثرت العلـو العربية كالعلـو الشرعية كالدنيوية فتبُت للعلماء أف القراءات القرآنية 
، كأف من ؽللك علما مث تعلَّم القرآف الكرمي عظمة القرآف كالقراءات القرآنية ادلسلمُت كغَت ادلسلمُت ادلنصفُت على

أعلية القرآف كقراءاتو كدكره يف تعميق علومو ، كازداد يقينا ببَتا يف عمق تفكَته ، كصدؽ علوموكقراءاتو لكاف عامال ك
كإتقانو ، فمنها العلـو العربية ، فطالب العربية عندما يطبقو على الشواىد القرآنية كالقراءات القرآنية يزداد تعمّّقا ، 

ة من ضلو كصرؼ كًدقَّة ، كإتقانا ، فسييثبت البحث أفَّ الشواىد من القراءات القرآنية خَت سبيل لتطبيق القواعد العربي
كبالغة كغَتىا ، كأنو ّٔذا العمل كىذه الطريقة سيزداد تعمُّقا كدقَّة كفهما كإتقانا ، سيوضح البحث أفَّ القراءات 
القرآنية من أىمّْ األسباب إلتقاف اللغة العربية خاصَّة لطالب العلم من غَت الناطقُت بغَت العربية ، بل ييعدُّ مسلكا 

 بالعربية ، دلا للقراءات القرآنية مداخل للعلـو العربية كالنحو كالصرؼ كالبالغة كعلم اللغة سهالن للطالب الناطقُت
ا غنية باللهجات العربية ، كسيبُتّْ الباحث ذلك  كعلم الداللة بل العلـو الشرعية كالفقو كالعبادات كغَتىا ، بل إهنَّ

رآنية بتعلُّقها ادلباشر بالقرآف الكرمي كفهم معانيها بدقَّة كتفصيل بأدلة مقنعة كأمثلة أك ظلاذج حيَّة ، كتتميز القراءات الق
، ك٘تتاز بقدرهتا على جٍذب رغبة الطالب ادلسلمُت الراغبُت يف التػَّعىمُّق يف الدين اإلسالمي كعلومها كمعرفة أسسها ، 

 تعاىل ، كمن اجلنود الذين كإف الطالب الذم يتعلَّم القرآف كيفهم متطلباهتا سيكوف مسلما عارفا مطيعا مرضيا هلل
، كال شك أفَّ ىذا (1)ػلافظوف على القرآف الكرمي مصداقا لقوؿ اهلل تعاىل : }إنا ضلني نزَّلنا الذّْكرى كإنا لو حلافظوف{

 مسلك مؤدو إىل أعلى مراتب اجلنة الذم يسعى إليو كل مسلم .    
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 في بيان نشأة القراءات القرآنية وأنواعها وخصائصها :المبحث األول

رمي مراحل عدَّة مٍنذ نزكلو على نبييا زلمد صلى اهلل على كسلم ، كمن خالؿ ما استطلعو لقد مرَّ على القرآف الك
 ادلؤلفات ادلتعددة تبُت أف القراءات القرآنية مر على مرحلتُت:الباحث كما قرأه من الكتب ادلعنية ك 

 

  : أحرف نزول القرآن على سبعة المرحلة األولى : 

فلم ؼلتلف الصحابة يف قراءة  ة على حرؼ كاحد؛كة ادلكرمٔتعلى النيب صلى اهلل عليو كسلم القرآف الكرمي أينزؿ    
طلب صلى اهلل  ة(ر اآليات القرآنية يف مكة ادلكرمة ، كعندما ىاجر النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل يثرب )ادلدينة ادلنو 

هلل صلى اهلل عليو حديث رسوؿ ا ىذا عليو كسلم من جربيل عليو السالـ التخفيف يف قراءة اآليات القرآنية يصور
قاؿ: أقرأين جربيل على حرؼ  صلى اهلل عليو كسلمعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل البخارم  يةركا كسلم

َّ بن كعب رضي  عنمسلم  حديث آخر ركاه. ك (2)فراجعتو فلم أزىٍؿ أستزيده كيزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرؼ." أييبى
كاف عند أىضاًة بٍت غفار قاؿ فأتاه جربيل عليو السالـ فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ   صلى اهلل عليو كسلماهلل عنو قاؿ "إفَّ النيب 

أمَّتىك القرآف على حرؼ. فقاؿ : أسأؿ اهلل ميعافاتو كمغفرتو، كإفَّ أميت ال تيطيق ذلك. مث أتاه الثانية فقاؿ: إف  أف تقرأ
اهلل يأمرؾ أف تقرأ أمتك القرآف على حرفُت. فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتو كمغفرتو، كإف أميتّْ ال تطيق ذلك. مث جاء الثالثة 

القرآف على ثالثة أحرؼ. فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتو كمغفرتو، كإف أميت ال تطيق  فقاؿ:"إف اهلل يأمرؾ أف تقرأ أمتك
ا حرؼ قرأكا عليو فقد  ذلك. مث جاء الرابعة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرأ أمتك القرآف على سبعة أحرؼ، فأؽلَّ

  آخرلغَته ، ككاف  صحايبه ؤ قر يسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم القراءة كيي  ةالصحابأحد فكاف  . (3)أصابوا"
صحابيِّا آخر قراءة غَت قراءتو  صحايبّّ أف مسع حدث  كقد غَته ،له ؤ قر مث يي  ن النيب صلى اهلل كسلمغقراءة يسمع 

ثّْل ذلك حديث عن أيب بن كعب رضي اهلل عنو حيث قاؿ : كنت يف ادلسجد فدخل رجل يصلى ، فقرأ   فاختلفا ؽلي
ر، فقرأ قراءة سول قراءة صاحبو. فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسوؿ اهلل قراءة أنكرهتا عليو، مث دخل آخ

،فقلت: إف ىذا قرأ قراءة أنكرهتا عليو، كدخل آخر فقرأ سول قراءة صاحبو، فأمرعلا رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم
: )يا أييب أيرسىل إيلَّ أف أقرإ القرآف شأهنما... فقاؿ يل  صلى اهلل عليو كسلمفقرآ. فحسَّن النيب  صلى اهلل عليو كسلم

على حرؼ. فرددتي إليو : أف ىوّْف على أمىت . فريدَّ إيلَّ الثانية: اقرأه على حرفُت. فرددتي إليو : أف ىوّْف على أمىت . 

                                                                 

   . 6/100، طبع ادلكتبة السلفية.، ٖتػ: زلمد عبد الباقي ، ( البخارم ، صحيح البخارم ، كتاب فضائل القرآف ، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ  2)
   .دار إحياء الًتاث العريبٖتػ: زلمد فؤاد عبد الباقي،  280كتاب الصالة باب بياف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ، رقم ح مسلم ،  مسلم ، صحي(  3)
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ألميت. اللهم اغفر فريدَّ إيلَّ الثالثة: اٍقرأٍه على سبعة أحرؼ. فلك بكل ردَّة رددهتا مسألة تسألنيها. فقلتي : اللهم اغفر 
 . (4) ألميت. كأخٍَّرتي الثالثة ليوـو يرغب إيلَّ اخللق كلهم ، حىت إبراىيم عليو السالـ"

حيث كانت بألسنتها عادات  ككاف السبب يف اختالؼ تلك القراءات ىو اختالؼ ذلجات العرب كقبائلها    
متأصلة فيها ٕتعلها تنحرؼ بألسنتها اضلرافات متباينة كاف من الصعب التخلص منها شلا جعل النيب صلى اهلل عليو 
كسلم بوحي من اهلل يتسامع يف ذلك رغبة منو يف تبليغ القرآف الكرمي إىل أكسع شرػلة من تلك القبائل ، كترغيبا منو 

، شلا دعا النيب صلى اهلل عليو كسلم يسأؿ اهلل معافاتو كمغفرتو بأف أمتو ال تطيق ذلك يف أمة  ذلم يف قراءتو كحفظو
ركل الًتمذم عن أيب بن كعب رضي اهلل عنو أنو قاؿ :"لقى رسوؿ اهلل صلى اهلل  أمية ال تطيق ذلك يبُت ذلك ما

و كسلم جلربيل :"إين بيعثت إىل أمة أميُت عليو كسلم جربيل عند أحجار ادلركة قاؿ: فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
فيهم الشيخ الفاين كالعجوز الكبَتة كالغالـ ، قاؿ جربيل: فميرىم فليقرؤا القرآف على سبعة أحرؼ  ... كيف ركاية 

م حذيفة بن اليماف : فقلت : يا جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية فيهم الرجل كادلرأة كالغالـ كاجلارية كالشيخ الفاين الذ
 . (5)مل يقرأ كتابا قط ، قاؿ جربيل : إف القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فمن قرأ منها شيئا فهو كما قرأ"

عثماف بن عفاف عهد األحرؼ السبعة إىل  ت القراءة علىحرؼ السبعة كاستمر كتلك القراءات كانت تيعرؼ باأل  
ميفرقا كاف رضي اهلل عنو ، علما أنو يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو مت مجع القرآف يف صحيفة كاحدة بعد أف  

من ضياع القرآف حيث استشهد كثَت من صحابة  كالسبب ىو اخلوؼ على العظاـ كاألحجار كسعف النخلكمكتوبا 
بكر الصديق رضي اهلل عنو ّتمع القرآف الكرمي بعدما تقدَّـ إليو عمري بن أمر أبو رسوؿ اهلل يف معركة اليمامة ، حيث 
عقب معركة اليمامة حُت استحر القتل  -أم ّتمع القرآف الكرمي يف مصحف -اخلطاب رضي اهلل عنو ّٔذا االقًتاح 

استحر يـو اليمامة ًبقيرَّاء ، فقد قاؿ عمر أليب بكر رضي اهلل عنهما: إفَّ القتل قد (6)بادلسلمُت، كالسيما محلة القرآف
القرآف، كإينّْ أخشى أف يستًحرَّ القتلي بالقيراء يف كل ادلواطن فيذىبي من القرآف كثَت، كإين أرل أف تأمير ّتمع 

.  كقد صىوَّر ابن كثَت ىذا األمر كبُتَّ حقيقتو كفائدتو بقولو :))فكاف الذم فعلو الشيخاف أبو بكر كعمر (7)القرآف
هما من أكرب ادلصاحل الدينية كأعظمها من حفظهما كتاب اهلل يف الصحف؛ لئال يذىب منو شيء ٔتىٍوًت رضي اهلل عن

مث كانت تلك الصحف عند الصديق أياـ حياتو، مث أخذىا عمر بعده  صلى اهلل عليو كسلممن تلىقَّاهي عن رسوؿ اهلل 

                                                                 

   . 562 -1/561( مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب صالة ادلسافرين ، باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ ،  4)
 الزركشي ، بدر الدين زلمد،  20/ 1 زلمد الضباع، دار الكتب العلمية ابن اجلزرم : النشر يف القراءات العشر، أشرؼ على تصحيحو على ( ينظر : 5)

   .  227/ 1 ىػ دار الفكر1400، 3ىػ( : الربىاف يف علوـ القرآف ، ٖتػ: زلمد أبو الفضل إبراىيم ، ط794بن عبد اهلل الزركشي )
  .  6/2629،  4/1720 طبع ادلكتبة السلفية،( البخارم ، جزء من حديث يف صحيح البخارم، اجلامع الصحيح،  6)
 37ىػ : ص 1398ابن الندمي ، الفهرست ، دار ادلعرفة ، بَتكت،  (  7)
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ّْ ادلؤمنُت؛ ألهنا كانت كًصيَّتو من أكالده على فكانت عنده زلركسة معظَّمة ميكرَّمة، فلما مات كانت عند حفصة  أ
ًتو، ككانت عند أـ ادلؤمنُت حىت أخذىا أمَت ادلؤمنُت عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو.((  . (8) أكقافو كتىرًكى

إذنا السبب يف نزكؿ القرآف على سبعة أحرؼ ىو التسهيل كالتيسَت حيث كاف العرب الذين نزؿ القرآف بلغتهم 
سلتلفة كذلجاهتم متباينة كيتعذر على الواحد منهم أف ينتقل من ذلجتو اليت نشأ عليها إىل غَتىا ، كقد  كألسنتهم

اقتضت رمحتو تعاىل ّٔذه األمة أف ؼلفف كييسر عليها حفظ كتأّا كتالكة دستورىا فكاف من احلكمة أف يقرئ النيب 
ا رغبة يف تبليغ الرسالة ادلنزلة إىل العرب كافة ، كمن خالذلم صلى اهلل عليو كسلم كل قبيلة ٔتا يوافق لغتها كيالئم لساهن

 إىل شعوب األرض ادلعمورة . 

 :  لقرآنل رضي اهلل عنو المرحلة الثانية : نشوء القراءات بعد جمع عثمان بن عفان

كذلك ؛ القرآف الكرمي على حرؼو كاحد بعد كاف على سبعة أحرؼ  ثماف بن عفاف رضي اهلل عنوع لقد مجع     
مث إفَّ "ادلشهد اإلماـ البغوم حيث قاؿ :كضح ىذا  :ما علم باختالؼ الناس يف القراءات اختالفا شديدابعد

صلى كانوا يقرؤكف القرآف بعده على األحرؼ السبعة اليت أقرىم رسوؿ اهلل   صلى اهلل عليو كسلمأصحاب رسوؿ اهلل 
بإذف اهلل عز كجل ، إىل أف كقع االختالؼ بُت القراء يف زمن عثماف، كعظيم األمري فيو ككتب الناس  اهلل عليو كسلم

بذلك من األمصار إىل عثماف كناشدكه اهللى تعاىل يف مجع الكلمة، كتداريؾ الناًس قبل تفاقيًم األمر، كقًدـ حيذيفة بن 
لك ادلهاجرين كاألنصار كشاكرىم يف مجع القرآف يف اليماف من غزكة أرمينية فشافهو بذلك، فجمع عثماف عند ذ

ط ادلصاحف على حرؼ كاحد ليزكؿ بذلك اخلالؼ كتتفق الكلمة، كاستصوبوا رأيو كحضُّوه عليو كرأ ٍكا أنو من أحوى
 . (9)"األمور للقرآف.

قراءات متعددة  ككانت مصاحف عثماف السبع اليت بعثها إىل األمصار خالية من النقط كالتشكيل شلا نشأ منو     
القراءات ثبتت كصحت عن رسوؿ اهلل  لذلك فهذه قيل إهنا ما اٖتتملتو األحرؼ السبع،  سلتلفة عن بعضها البعض

ى ادلصحف يف سنة ميتَّبعة، فالقيراء مل يعتمدكا علليست من اجتهادات القرَّاء بل ىي  كأهنا، صلى اهلل عليو كسلم 
، فاألساس ىو الركاية عن  صلى اهلل عليو كسلم، كلكنو الركاية ادلتواترة عن صحابة رسوؿ اهلل  إىل رسوؿ اهلل القراءة 

، كقد تلقَّى صحابتو عنو شفًويِّا، كعن الصحابة تلقَّاه التابعوف، كتواىل ذلك بالسند  صلى اهلل عليو كسلمالرسوؿ 
كقد استمر الصحابة يتلوف  السماع والمشافهة ىما أساس القراءات،أنَّ ادلتواتر جيال بعد جيل. كنؤكَّد مرة أخرل 

أثناء صحبتهم لو. مث تكاثر يف كل من األمصار اإلسالمية  صلى اهلل عليو كسلمالقرآف كما سبمعوه من الرسوؿ 
                                                                 

 .  19ابن كثَت ، فضائل القرآف، دار األندلس ، بَتكت،  ص  (  8)
 .  4/523، 1403، 2البغوم ، شرح السنة ، ادلكتب اإلسالمي، ط (  9)
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طبقاهتم خلفاء جيل بعد جيل،  كبعد ذلك كثر القراء كتفرَّقوا يف البالد كانتشركا كخلَّفهم أمم بعد أمم كعرفت 
. فكاف كل قارئ ؼلتار من بُت مركياتو مع (10)كاختلفت صفاهتم فكاف منهم : ادلتقن للتالكة ادلشهور بالركاية كالدراية

االجتهاد يف اختياره، أك اختيار الراكم من بُت مسموعاتو كما فعل نافع إذ ؼلتار ما يسمعو أك ما يركيو ، كيًتؾ 
التابعُت، فنظرت إىل ما اجتمع عليو اثناف منهم أخذتو، كما شذ فيو  بعضها حيث قاؿ : "قرأت على سبعُت من

. ككذلك (11)كاحد تركتو، حىت ألَّفت ىذه القراءة من ىذه احلركؼ، كقاؿ: تركت من قراءة أيب جعفر سبعُت حرفا
خذ من قراءة فعل الكسائي الذم قرأ على محزة كىو ؼلالفو يف ضلو ثالث مائة حرؼ؛ ألنو كاف يتخَتَّ القراءات، فأ

. ككذلك سلك ىذا ادلسلك أبو عمرك بن العالء فقد قرأ على ابن كثَت ، كىو ؼلالفو يف (12)محزة بعضا كترؾ بعضا
حركؼ كثَتة؛ ألنو قرأ على غَته كاختار من قراءتو من قراءة غَته قراءة .... كىكذا مجيع القراء ، حقيقة إف اختيارات 

ىػ( كتابا مجع فيو قراءات مخسة كعشرين 224صٌنف أبو القاسم بن سالَـّ )ت . كقد (13)القراء أكثر من أف ضلصرىا
إماما سول السبعة ادلشهورين الذين عرَّؼ ّٔم فيما بعد كأقامهم أئمة للقراء ابني رلاىد يف كتابو )السبعة يف 

باحلق فقاـ جهابذة . مث كثر بينهم لذلك االختالؼ كقلَّ الضبط كاتسع اخلرؽ ككاد الباطل يلتبس  (14)القراءات(
علماء األمة كصناديد األئمة، فبالغوا يف االجتهاد كبينوا احلق ادلراد كمجعوا احلركؼ كالقراءات كعزىٍكا الوجوه كالركيات، 

 . (15)كميزكا ادلشهور كالشاذ ، الصحيح كالفاذ بأصوؿ أصَّلوىا كأركاف فصلوىا
 نشوء القراءات السبع : 

قراءات السبعة، حيث مجع ادلشهور من قراءات سبع  من القراءات الكثَتة كادلتشعبة مث اختار أبو بكر ابن رلاىد 
احلرمُت كالعراقيُت كالشاـ، فبدأ ّتمع قراءات سبعة مشاىَت من أئمة قػيرَّاء ىذه األمصار؛ ليكوف ذلك موافقا لعدد 

السبعة ىي احلركؼ السبعة ، أك أف ىؤالء  احلركؼ اليت أينػزًؿ عليها القرآف، ال العتقاده غَته من العلماء أف القراءات
، ىي (17)كالقراءات السبعة ادلختارة من قبل ابن رلاىد  .(16)السبعة ادلعنيُت ىم الذين ال غلوز أف ييقرا بغَت قراءهتم

 على النحو التايل:
 ىػ .118قراءة عبد اهلل بن عامر اليحصيب ادلتويف سنة -1

                                                                 

     .  13/390ىػ 1398،  1( ابن تيمية ، رلموع الفتاكم، مطبعة الرسالة، سوريا ، ط 10)
     .  109/ 1ق، 1404، 1ط -بَتكت –ٖتػ: بشار عواد كزمالؤه، مؤسسة الرسالة ( الذىيب ، معرفة القراء الكبار ،  11)
     .  55، صىػ5041، 3عن معاين القراءات، ٖتػ: عبد الفتاح شليب، ادلكتبة الفيصلية، ط( مكي بن أيب طالب ، اإلبانة  12)
       538/ 1ق1400 2يف طبقات القراء ، عٌت بنشره ج برجسًتاسر، طبع دار الكتب العلمية، ط( ابن اجلزرم ، غاية النهاية  13)
     .  14( الدكتور شوقي ضيف ، ٖتقيق السبعة يف القراءات ، ادلقدمة ، ص 14)
     .  9/ 1( ابن اجلزرم ، النشر ،  15)
     .  13/390ىػ 1398،  1( ابن تيمية ، رلموع الفتاكم، مطبعة الرسالة، سوريا ، ط 16)
 . 87 – 53،  ص 2ابن رلاىد ، السبعة يف القراءات ، دار ادلعارؼ ، ط (  17)
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 ىػ . 120ويف سنة قراءة عبد اهلل بن كثَت الدارم ادلت-2

 ىػ. 127قراءة عاصم بن ّٔدلة أيب النجود ادلتويف سنة -3

 ىػ.154قراءة أيب عمرك بن العالء ادلتويف سنة  -4

 ىػ .156قراءة محزة بن حبيب الزيات ادلتويف سنة -5 

 ىػ.169قراءة أيب عبد الرمحن بن أيب نعيم ادلتويف سنة  -6 

 ىػ.189 سنة قراءة على بن محزة الكسائي ادلتويف-7

كىذه القراءات السبعة ال تشتمل على األحرؼ السبعة؛ ألهنا متواترة على حرؼ كاحد، كلكن ىي مشتملة على   
على جربيل عليو  صلى اهلل عليو كسلمما ػلتملو رمسها من السبعة فقط جامعة للعرضة األخَتة اليت عرضها النيب 

 . (18)السالـ ، ميتضمّْنة ذلا ، مل تًتؾ حرفا منها"
 

 نشوء القراءات الثالثة المكملة للعشر :
ال شك أف ابن رلاىد قد أدَّل دكرنا كبَتا يف استخالص القراءات الصحيحة بالشركط الثالثة اليت كضعها كبعد    

يف مجيع أقطارىم كأمصارىم  ْتث كفحص طويل اختيار القراء السبعة من أئمة القراءات محل عليهم ادلسلموف
، ككاف عملو ىذا (19)ملىَّ الشعث، كأدرؾ األمة قبل أف يتسع بينها اخلالؼ يف قراءات السماكم العظيمفىاستطاع 

اقتداء بفعل الصحابة رضي اهلل عنهم يف مجعهم للقرآف كتوحيدىم للمصاحف، كقد تأثر بوجو خاص بسيدنا عثماف 
على إمجاع األمة كتوحيد كلمتها فلذلك بن عفاف رضي اهلل عنو  حيث كاف اذلدؼ كاحدا كىو درء اخلالؼ كالعمل 

فقد تلقى ىذا االختيار كتلك الشركط قبوال كبَتا من العلماء ، بل كاف ذلذا العمل تأثَتا كبَتا يف من جاء بعده من 
، فنجد أف  (20)أىل صناعتو حىت أصبحت قراءاتو منبعا ثرِّا ينهل منو العلماء الوجوه الصحيحة كيلتفوف حولو دارسُت

د صار ادلصدر الوحيد أك األساسي فلم ؼلرجوا عن سبعتو ، كمع ذلك فإف سنة احلياة أف يكوف لكل عمل كتابو ق
معارضة كتقييم كلكن ليست ادلعارضة يف اختياراتو أك ما تضمنتو كتابو ، فقد اعًتضوا على كوف القراءات سبعة من 

 :(21)القراء كذلك ألمرين، علا
                                                                 

 1/85ابن اجلزرم : النشر يف القراءات العشر،   (  18)
 15ابن رلاىد، مقدمة كتاب السبعة يف القراءات ، ص  (  19)
 . 67ص  ق1401، 1عبد الفتاح القاضي : القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب، دار الكتاب العريب، ط  ( 20)
 .  168 – 167ص مكتبة كىبة ، القاىر ، الدكتور زلي الدين سامل ، علل القراءات القرآنية ،  (  21)
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يع ىذه عند العامة من التياس لسبعة احلديث الشريف بقراءات ىؤالء القراء السبعة األكؿ: ما أدَّت إليو عملية التسب
قاؿ ابن اجلزرم :"غَت أف ىؤالء السبعة لشهرهتم ككثرة الصحيح آّتمع عليو يف قراءاهتم تركن النفس إىل ما نيقل 

 (22)عنهم فوؽ ما نقل عن غَتىم"

 
 لى ثالثة أقسام ، ىي: والجدير بالذكر أن العلماء قسَّموا القراءات إ

 القراءات الشاذة.  و ،  القراءات المشهورة  و، القراءات المتواترة 

كاليت  كىي اليت ركاىا مجع عن مجع ال ؽلكن تواطؤىم على الكذب فالقراءات المتواترة فهي القراءات السبعة
 ، كقد ذكرناىا سابقا. (23)اختارىا ابن رلاىد كارتضى األكثركف اختياره، كإف عارضو بعضهم
كىي القراءات اليت صح سندىا بنقلها العدؿ  (24)والقراءات المشهورة ىي القراءات الثالثة المتممة للعشر

الضابط عن مثلو ، ككافقت العربية كالرسم العثماين فتيلقُّْت بالقبوؿ كىذا القسم قد أنشأه ابن اجلزرم كأضافو إىل 
 كىي :  (25)السبعة اليت اختارىا ابن رلاىد

 ىػ.130( قراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع ادلدين ادلتويف سنة 8)-1

 ىػ.205( قراءة أيب زلمد يعقوب بن إسحاؽ احلضرمي ادلتويف سنة 9)-2 

 ىػ.229( قراءة أبن زلمد خلف بن ىشاـ البزار ادلتويف سنة 10) -3

الصحيحة اليت توافرت ذلا شركط القبوؿ، كارتضاىا  كأصبح القراء العشر ادلذكوركف ىم الذين تنتهي إليهم القراءات
، قاؿ القرطيب :"كقد أمجع ادلسلموف يف مجيع األمصار على االعتماد على ما صح عن ىؤالء األئمة فيما ( 26)اإلمجاع

ككتبوا يف ذلك مصنَّفات، كاستمر االمجاع على الصواب، كحصل ما  -يعٌت األئمة العشرة–رككه، كرأكه من القراءات 
كعد اهلل بو من حفظ الكتاب، كعلى ىذا األئمة ادلتقدموف، كالفضالء احملققوف كابن جرير الطربم، كالقاضي أيب بكر 

 (27)بن الطيب كغَتعلا"

                                                                 

 .  1/100، كانظر السيوطي ، اإلتقاف  1/10ابن اجلزرم ، النشر  (  22)
 . 1/56،  ـ1895 -ىػ1445 1علوـ القراءات مدخل كٖتقيق كدراسة، ادلكتبة الفيصلية ، مكة ادلكرمة، طد رزؽ الطويل ، سيالد.   (  23)
  7أمحد عبد الغٍت الدمياطي، إٖتاؼ فضالء البشر يف القراءات األربع عشر، دار الندكة اجلديدة،  ص  (  24)
 .   1/9لذين اختارىم ابن رلاىد مث أضاؼ إليهم ثالثة قيراء آخرين . انظر ابن اجلزرم ، النشر ، فقد كافق ابن اجلزرم على السبعة ا (  25)
 .   1/32، كٖتقيق كدراسة علوـ القراءات مدخلد. السيد رزؽ الطويل ،  (  26)
  1/46القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، ط . دار الكتب ادلصرية ،  (  27)
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 ، وىي : (28)أما القراءات الشاذة فهي قراءة التابعين األربعة المتممة لألربع عشرة

 ىػ.  110( قراءة احلسن البصرم ادلتويف سنة 11)-1 

 ىػ . 148( قراءة األعمش سليماف بن مهراف ادلتويف سنة 12)-2

 ىػ . 202( قراءة اليزيدم ػلِت بن ادلبارؾ ادلتويف سنة 13)-3

  .(29)ىػ123( قراءة ابن زليصن زلمد بن عبد الرمحن ادلكي ادلتويف سنة 14)-4

 

 نية في إتقان علوم اللغة العربيةدور القراءات القرآ المبحث الثاني :

القرآف الكرمي ىو من خٌلص اللغة العربية من شتات اللٌهجات الكثَتة، كىو إضافة لذلك جعل من اللٌغة العربية إفَّ   
، كحسبنا ما نعلمو من  اذلند كالصُت كأفغانستافكل أضلاء ادلعمورة منها لغة عادلٌية تنطق ّٔا األمم، إذ تغلغلت يف  
 ، باإلضافةماجو، كالقزكيٍت، كغَتىم الكثَت رم، كمسلم، كالنسائي، كابنمشاىَت العلماء من تلك البالد، مثل: البخا

ٔتنزلة الركح ييعدُّ القرآف الكرمي  ؽلكننا القوؿ بأفة كضبطها، ك لو الفضل الكبَت يف تقعيد اللغ فَّ القرآف الكرميفإإىل ذلك 
كضيًبطت قواعدىا، كاٌتصلت حلقات عصورىا،  بفضلو سادت اللٌغة العربٌية كهتٌذبت،ك بالٌنسبة للٌغة العربٌية،  من اجلسد

 كانفتحت للعلـو كادلعارؼ، كحفظت كحدهتا.

إالٌ ما ىو فيها اليت حصل االختالؼ كإف لبنٌاء بُت الٌنحاة، أحدثت نوعان من التفاعل افقد ية أٌما القراءات القرآن
من غلهل القراءات القرآنية كما ىي عليو من  السبيل كادلنطلق إىل لغة قرآنية سليمةو من كٌل زللو أك حلنو قد يقع فيو

، ال سبيل لتخطئة قراءاتو إذا ما  سالمةو يف اللغة، فالقرآف الكرمي الذم جاء على سبعة أحرؼ كلّّ منها شاؼو كاؼو
فلذلك ؽلكننا القوؿ إفَّ القراءات  توافرت ذلا شركط القراءة الٌصحيحة، كمل ٗترج عن مقاييس اللٌغة نثرىا كشعرىا.

 لقرآنية بأنواعها ادلتعددة ذلي السبيل إلتقاف العلـو العربية من ضلو كصرؼ كبالغة كداللة كغَتىا .ا

 كيف ىذا ادلبحث سنذكر دكر القراءات القرآنية يف إتقاف علـو اللغة العربية على النحو التايل:

  

                                                                 

 7ص   ،الدمياطي، اإلٖتاؼ  (  28)
  ( كيعد مقرئ أىل مكة ، كلوال ما يف قراءتو من سلالفة رسم ادلصحف العثماين أليحلقت بالقراءات ادلشهورة .  29)
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 أوال: إتقان علم النحو  

تيعد  بلمينذ نىشأهًتا كأصبحت من منابع االحتجاج النحوم  القرآنيةبالقراءات ارتبطت الدراسات النحوية  ال شك أفَّ 
واًفقة للقياس النحوم أك ا النحوية األصيلةًمن الشواىد 

ي
، فنرل أفَّ القراءات النحوية قد أسهمت يف دلخالفة لوسواءن ادل

لَّدىت عنه ا قواعد ضلوية ، بل أفَّ ىناؾ قراءات تأصيل القواعد النحوية كأٍخرىل رىدَّت قاعدة ضلوية ، كثالثة قراءات تػىوى
ٍت عن طرائف ضلوية ، كما أسهمت القراءات أثرت يف الدراسات النحوية ميتأثّْرة باللهجات العربية .  لَّدى  كى

من الدراسات  تيعدُّ ىذا النوع من الدراسات ك رىا ادلخالفة للقواعد النحوية ، ظاىاليت القراءات  كقد كىجَّو النحويوف
العميقة كالدقيقة يف علم النحو ، كقد اىتم ّٔا العلماء القدامي كسيبويو كاألخفش كالفراء كادلربد كاين السراج كأيب 

 علي الفارسي ، كأيب الفتح ابن جٍت كقطرب كغَتىم كثَت.

مي كمعانيها كأسرارىا ، ك ال ػلتاج كأرل أف الطالب سيستمتع ّٔذا الدراسات الشيقة ادلفيدة اليت تيقرّْبو إىل القرآف الكر 
الطالب أف يسعى إىل ًحفظ تلك ادلواضع ؛ ألهنا شيّْقة فإهنا ستيقًحم نفسها إىل قلبو فتناؿ الرضا كالقبوؿ كاحلب 
كالعشق ، فبذلك فإف الطالب سيتمكَّن ًمن اللغة العربية كقواعد النحو العريب بل تكوف عميقة يف كيجدانو ، ككذلك 

يستىًمرَّة دلواضع القراءات القرآنية النحوية ستيوًلدي لديو ادلعرفة العميقة يصَت تعلُّ 
قىو بالقرآف الكرمي محيمة ، فالقراءة ادل

ؤثّْرة يف فهم القرآف الكرمي ، كسأكرًدي بعض ادلواضع حىت نستمتع معنا بتلك الدراسات 
ي
كالعشق ذلذه ادلادة ادلهمَّة كادل

 :  كإليك بعض النماذج من القراءات القرآنية اليت سيتفيد منها طالب العربية القرآنيةالنحوية ادلتعلّْقة بالقراءات 

ا قالوا مىٍعًذرةه إىل ربّْكيم{قاؿ اهلل تعاىل-1 م عذابنا شديدن  (30): }كإٍذ قالىٍت أمَّةه مًلى تًعظوفى قػىٍومنا اهللي ميلًهكيهم أك ميعذّّْٔي
ابن عامر كابن كثَت كأبو عمرك كنافع الرفع قرأه : قراءة ف حيث قيرأت بالرفع كالنصب: مىٍعًذرةه( فالقراءة تنوَّعت يف )

               (31)من القراء العشرةالباقوف  هقرأ، أما قراءة النصب فقد زة كالكسائي كأبو بكر عن عاصم  كمح
رأّا ، كمعٌت كل إعراب ، سيبحث الطالب عن سبب قراءة الرفع ، كقراءة النصب شلا يستدعي أف يعرؼ موقع إع

، كأما قراءة فمن قرأ بالرفع فقد جعل )معذرةه( خرب مبتدأ زلذكؼ ، كالتقدير : مواعظتنا معذرةه ، أك ىذه معذرةه 
 النصب فهي كاضحة كىي أهنا مفعوؿ بو لػ"قالوا"

فاإلشكاؿ يف قراءة الرفع شلا يتطلَّب معرفة أمور كثَتة كاستعادهتا منها : شركط كجوب حذؼ ادلبتدأ ، كمىت غلوز 
 حذفو ، كمىت ؽلتنع، فاألقواؿ فيها على ما يلي: 

                                                                 

 .  164األعراؼ ، اآلية  (   30)
 . 2/273، كابن اجلزرم ، النشر يف القراءات العشر  296ينظر ابن رلاىد ، السبعة يف القراءات ص (   31)
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علل ع علىى إضمار مبتدأ دؿَّ عليو الكالـ ، قدَّره اجلمهور : موعظتنا معذرةه . ككىو اختيار سيبويو حيث و فأنَّو مر 
استئنافا من أمر مل عليو ، كلكنهم قيل ذلم : مل تعظوف قوما ؟ فقالوا :  بقولو: ألهنم مل يريدكا أف يعتذركا اعتذارا

   .(32)معذرةه، أم: موعظتنا معذرةه إىل ربكم"

أهنم قالوا: ، يف حُت قاؿ الزجاج يف معٌت اآلية : ادلعٌت (33)كحكى ابن خالويو أف تقديره عند أيب عبيد: ىذه معذرةه 
 . (34)األمر بادلعركؼ كاجب علينا ، فعلينا موعظةي ىؤالء لعلهم يتقوف ، أم: كجائز عندنا أف ينتفعوا بادلعذرة

كنقل القرطيب عن مجهور ادلفسرين أهنم قالوا: إف بٍت إسرائيل افًتقت ثالث فرؽ ، فرقة عصىٍت كصادت ، ككانوا ضلوا 
،ملى كإف ىذه الطائفة قالت للناىيةكفرقة ثالثة قامت بالدعوة ، ، ٍنوى كمل تٍعصً رقة اعتزلت كلن تػى سبعُت ألفا ، كف من

اهلل تعاىل حينئذ باألمة ، كما عهد من فعل مهلكهم أك معذّٔم على غلبة الظن اهلل -أم العاصية–تعظوف قوما 
كلعلكم  الت الناىية للعاصية:نت فرقتُت لق، كلو كاتنا معذرةه إىل اهلل لعلهم يتقوف: موعظالعاصية، فقالت الناىية

 . (35)تتقوف

ًر ًمٍثلي حظّْ األينٍػثػىيػىٍُتً فإٍف كينَّ كمعناىا )كانٍت( قراءة التحقيق يف -2 يف قولو تعاىل :}يوصيكيمي اهللي يف أكالدًكيٍم للذَّكى
 } ةن فػىلىها النٍّْصفي دَّدي من قراءًة حركة ًنساءن فٍوؽى اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ ثػيليثا ما تػىرىؾى كإف كانٍت كاحدى أىي ناقصة أـ تامَّة ، كىذا ػلي

)كاحدة( فقد قيرأٍت بالنَّصًب )كاحدةن( كىي قراءة التسع القراء من العشرة ، كقيرأت بالرَّفًع )كاحدةه( كىي قراءة نافع 
 فالطالب سيتعرؼ على اإلعراب كسببها كمعٌت اآلية ، كىي كما يأيت :  ، (36)كحده

: حدىثى ككقىعى ، فال ٖتتاج إىل خرب ، فبذلك ريًفعى )كاحدةه( ، أم : كانٍت كاحدةه ، فمعٌت )كاف( تامَّةراءة الرفع أمفقأ(
أك كقعت ، على معٌت حدث حكمها أك إرثها ؛ ألف ادلراد حكمها كالقضاء  بفعلها ، كالتقدير : كإف حدثت كاحدةه 

 . فالتقدير : فإف كقع إرث الواحدة أك حدث ، فكوهنا تامة ىنا أكىل من كوهنا ناقصة . (37)يف إرٍثًها ال يف نفسها

( ناقصة فتحتاج إىل اسم كخرب ، فأيضًمرى امسيها فيها ، كنصب كاحدة على أهنا تأما قراءة النصب فباعتبار )كانب(
مكي بن أبو طالب األندلسي :"ككفق يف  خربىا ، كالتقدير: كإف كانت ادلًتككة أك ادلولودة أك الوارثة كاحدة ، قاؿ

                                                                 

  .   320/ 1( سيبويو ، الكتاب  32)
  .   1/211 ،ـ 1992 -ق1413، 1القاىرة ، ط –كعللها ، ٖتػ: د. عبد الرمحن العثيمُت ، مكتبة اخلاصلي القراءات السبع  خالويو ، إعراب ابن(  33)
  .   385/ 2،  ىػ1408 1ىػ(، معاين القرآف كإعرابو ، ٖتػ: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، ط311الزجاج )ت (  34)
  .  195/ 7 ـ1996 -ق1416دار الكتب العلمية ، د.ط،  –بَتكت  ( القرطيب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، 35)
، 1، ٖتػ: د. عفيف عبد الرمحن ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ط، كأبو حياف ، التذكرة يف القراءات 227( ينظر : ابن رلاىد ، السبعة يف القراءات ص 36)

  .   372/ 1 ـ1986 -ق1406
  .   276/ 2،  يف شرح القصيدة ، ٖتػ: زلمود زلمد حفٍت الشرقاكم، رسالة دكتوراه الدرة الفريدةادلنتجب اذلمذاين ، (  37)
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ذلك بُت آخر كالمو كأكلو ، أال ترل أف أكلو "فإف كنَّ نساءن" فنيصبى ، كأيٍضًمر يف "كاف" امسها ، فلما أمجع على 
النصب يف )نساء( أجرم "كاحدة" على ذلك ؛ ألف اآلخر قسيم األكؿ ، فجرل على لفظو كحكمو ؛ ألنو تعاىل 

واحدة يف اإلعراب رلرل كحكمهن يف مَتاثهن ، مث ذكر حكم الواحدة يف مَتاثها ، فجرل الذكر مجاعة البنات 
 .(38)"اجلماعة؛ ألف قبل كل كاحد منهما )كاف( ، كالتقدير: فإف كاف ادلًتككات نساء ... كإف كانت ادلًتككة كاحدة

:}فاٍغًسلوا كيجوىكم كأيديكم إىل ادلرافق يف قولو تعاىل كادلعاين اليت دلت عليها القراءات يف كلمة )أىٍرجيلكم( -1
 .(39){ريؤكسكم كأٍرجيلىكيم إىل الكعبُتكاٍمسىحوا بً 

ففيها ثالث قراءات ، فالطالب سيعرؼ موضعها اإلعرايب، مث ادلعٌت اخلاص بكل إعراب، كما فيو من أحكاـ سلتلفة 
 فإليك البياف:

لىكيم( كىي قراءة : نافع كابن عامر كعاصم يف ركاية حفص ، كالكسائي  القراءة األكىل :أ( قراءة النصب أم: )أٍرجى
على أهنا مفعوؿ بو للفعل )اغسلوا( ، فادلعٌت :  فكأيديىكم( ادلنصوبتا على )كيجوىىكممعطوفة  كىي. (40)كيعقوب

كيم كأيديىكم إىل ادلرافق كأٍرجيلىكم إىل الكعبُت ،  امسحوا برؤكسكم، كسيعرؼ الطالب أيضا احلكم ك فاغسلوا كجوىى
كم كأيديىكم{  الشرعي ، ففي قراءة النصب يكوف حكم األرجل ىو الغسل ؛ ألهنا معطوفة كما تبُت على }كجوىى

سح بُت ادلغسوالت   ،(41)كإظلا أيٍدًخل مٍسح الرأس بُت ادلغسوالت زلافظة على الًتتيب ؛ ألف الرأس ؽلي

، كخلف كعاصم يف كراية أيب بكر ، كمحزة : أيب عمرك ، كابن كثَت ،الالـ من )أرجيًلكيم( كىي قراءة قراءة خفضب(
كيم كأيديىكم إىل ادلرافق كاٍمسىحيوا ًبريؤكًسًكم كأٍرجيًلكيم إىل (42)جعفر كأيب . كادلعٌت على قراءة اخلفض : اٍغًسلوا كيجوىى

، كينتج أفَّ حكم األرجيًل ىو ادلسح ؛ ألهنا معطوفة على  كسكم(" فػ"أرجًلكٍم" رلركرة بالعطف على )ريؤ الكعبُت
ا عيطفت على اجًلوار فيكوف العطف على )رؤكسكم( لفظا ال معٌت فيكوف حكم  }ريؤكًسكيم{ لفظا كمعٌت، كقيل : إهنَّ

اخلفض على األرجل الغسل أيضا، كللزجاج النحوم رأم يف اخلفض على اجلوار تعقيبا على قراءة اجلر ، حيث قاؿ :"
اجلوار ال غلوز يف كتاب اهلل عز كجل، كإظلا غلوز يف ضركرة الشعر ، كلكن ادلسح على الرجل لو كاف مسحا كمسح 

، قاؿ اهلل عز كجل }كامسحوا برؤكًسكم{ الرأس مل غلز ٖتديده إىل الكعبُت كما جاز التحديد يف اليدين إىل ادلرافق 
                                                                 

  .   378/ 1،  ىػ1444، 3، ٖتػ: زلي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة ، طلكشف عن كجوه القراءاتالقيسي: امكي بن أيب طالب (  38)
  .   6( ادلائدة ، اآلية  39)
  .    254/ 2( ابن اجلزرم ، النشر ،  40)
  .   7/ 2،  ق1386، 1زلمد األمُت بن زلمد ادلختار اجلنكي الشنقيطي : أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف، مطبعة ادلدين ، ط(  41)
زة حاكمي ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، جدة ، مؤسسة علوـ القرآف ، بَتكت ، أبو بكر ابن مهراف : ادلبسوط يف القراءات العشر ، ٖتػ: سبيع مح ( 42)

  .   242، ابن رلاىد، السبعة يف القراءات، دار ادلعارؼ ،  254/ 2، ابن اجلزرم ، النشر ،  161، ص  ق 1449، 2ط
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فامسحوا بوجوىكم كأيديكم منو{ من غَت ٖتديد فهذا كلو يوجب غسل بغَت ٖتديد يف القرآف ، ككذلك التيمم }
 .(43)الرجلُت "

كيم كأيديىكيم إىل  (44)قراءة رفع الالـ )أٍرجيليكم( كىي قراءة شاذة قرأه احلسن البصرمج( ، كمعناه : اٍغًسلوا كيجوىى
ادلرافق كامسحوا ًبريؤكًسكم ، كأٍرجيليكم مٍغسيولىةه ، فيكوف حيٍكم األٍرجيل الغيٍسلي؛ ألف }أٍرجيليكيم{ مرفوعة على أنو ميبتدأ 

 القراءة بالنصب.، كتكوف ىذه القراءة يف معٌت (45)كاخلرب زلذكؼ كالتقدير : ًاٍغًسلوىا أك مغسولةه أك ضلو ذلك 

 

ءتاف متواتراف ، ففيها قرا: (46){كاتقوا اهلل الذم تساءلوف بو كاألرحاـ}: تعاىل  وقولقراءة كلمة )األرحاـ( يف -2
 . (47)بنصبها قرأكا الباقوفالعشرة ، ك (األرحاـ)ّتر كحده قرأ محزة بالنصب كاجلر ، حيث 

أف التقدير: كاتقوا اهلل،  كٖتٌذر من قطعها؛ إذ أكثر اللغويُت علىث على صلة األرحاـ احلقراءة النصب فادلعٌت على 
 . (48)كاإلحساف إليها كاتقوا األرحاـ. كليس معٌت اتقائها إال صلتها كعدـ قطعها

كانوا يف عظائم أمورىم يتساءلوف  رفعه من شأف الرحم كتذكَت ذلم بصنيعهم إذفهي قراءة اجلر معناىا يف كأما 
 .(49)باألرحاـ. "

ىاء سيتعرؼ طالب العربية أفَّ رأم الكوفيُت الذين يركف جواز اجلر على كونو معطوفا على من القراءتُت الواردتُت 
 ،ف ال يركف جواز ىذه القاعدةكاف البصريو ف  كإ، كعلينا قبولو جائز يف العربية الضمَت الذم يف زلل رفع يف قولو )بو( 

كخرجت يف ادلشهور على العطف على  يقوؿ: "كقرأ محزة باجلر، ثالقراءتُت حيعن  اآللوسي كأحب أف أذكر قوؿ
الضمَت آّركر كبعض الكلمة لشدة اتصالو ّٔا، فكما ال يعطف  الضمَت آّركر، كضٌعف ذلك أكثر النحويُت بأف

سألو ْتق أخيو عبد اهلل بن جعفر كاف إذا  كقد ثبت عن علي كـر اهلل كجهو أف ابن .عليو على جزء الكلمة ال يعطف

                                                                 

  .    593/ 2( ينظر : ابن منظور ، لساف العرب ،  43)
  .   42، القراءات الشاذة ص  198( ينظر : الدمياطي ، اإلٖتاؼ ص  44)
  .   142، البيضاكم ، تفسَت البيضاكم ص  208/ 1( ينظر : ابن جٍت ، احملتسب  45)
  .  1( النساء اآلية  46)
  .    198اؼ ص الدمياطي ، اإلٖت ،153، أبو بكر ابن مهراف ، ادلبسوط ص 247/ 2ابن اجلزرم، النشر ،  ( ينظر : 47)
  .   424/ 2جالؿ الدين السيوطي ، الدر ادلنثور ، ( ينظر :  48)
  .   ادلصدر السابق (  49)
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األقساـ بغَت جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم؛ ألف حق اهلل إظلا  جعفر أعطاه. كليس ىذا من باب األقساـ، فإف
 . (50)كجعفر حقو على علي" كجب بسبب جعفر،

كاهلل متم نوره كلو كره اهلل بأفواىهم  يريدكف ليطفئوا نور}:  ادلعٌت يف اختالؼ قراءة )متم( يف قولو تعاىل-3
قرأ الباقوف بالتنوين بينما ، )أم بدكف تنوين(  باإلضافة قرأ ابن كثَت كمحزة كالكسائي كحفصفقد : (51){الكافركف

أسرار العربية يف الطالب سرَّا من يدرؾ س من القراءينتشيء كاحد،  ه(. كرٔتا يظن ألكؿ كىلة أف القراءتُتكنصب )نورى 
من ف .األلفاظ احلركات من فركؽ بُت ادلعاين نإتة عن الفركؽ بُت كما تؤدم اختالؼ كدقتها، إحكامها كأحكامها 

يفيد ٖتقق  ضاربي زيدو. كضاربه زيدان، كاألكؿ يقاؿ: ىذاف يؤدم إىل تعدُّد ادلعٌت التفريق بالتنوينأفَّ ركعة العربية 
لنظامها، كفارقان يف بعض األحواؿ اإلعراب الذم جعلو اهلل كشيان لكالمها كحلية  الضرب ككقوعو. قاؿ ابن قتيبة: "كذلا

يف إمكاف الفعل أف يكوف  الكالمُت ادلتكافئُت ادلختلفُت كالفاعل كادلفعوؿ ال يفرؽ بينهما إذا تساكت حاالعلا بُت
؛ -باإلضافة-، كقاؿ آخر: ىذا قاتلي أخي -بالتنوين- لكل كاحد منهما باإلعراب، كلو أف قائالن قاؿ: ىذا قاتله أخي

الكرؽلة،  كعلى ىذا غلب أف نفهم اآلية.  (52)كدٌؿ حذؼ التنوين على أنو قد قتلو" ن على أنو مل يقتلو،لدٌؿ التنوي
اإل٘تاـ بإكماؿ الدين، كقد يكوف بنصر أىلو  فقراءة اإلضافة ترشد إىل أف اهلل تبارؾ كتعاىل قد أمت نوره، كقد يكوف ىذا

 فيها ادلنة اإلذلية على نبيو كادلؤمنُت معو ٔتا أكرمهم اهلل بو من -إذف-اإلضافة  قراءةف .كالتمكُت ذلم كدحر أعدائهم
إىل أف يرث اهلل األرض كمن  إ٘تاـ ىذا النور، كلكن القرآف الكرمي ليس ذلذه الفئة كحدىا، بل ىو للمسلمُت مجيعان 

اهلل ال يتخلف، فيها طمأنينة  قراءة التنوين فيها عدة ربانية ككعد عليها، فإذا كانت قراءة اإلضافة فيها مٌنة إذلية، فإف
مُّ ظلمة، كييوحش ليل، كيستنسر بغاث، بأف حاالن مثل ىذا لن يدـك أبدان، كال للمؤمنُت عندما يتم اهلل نوره   بد أف تىٍدذلًى

ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من  كعد اهلل الذين آمنوا منكم كعملوا الصاحلات}كما أ٘تو من قبل 
 . فما أسٌد كالِّ من القراءتُت يف(53){من بعد خوفهم أمنان كليبدلنهم  ٌن ذلم دينهم الذم ارتضى ذلمقبلهم كليمكن

 !معناىا، كما أصدؽ كل قراءة فيما ترشد إليو

 

 

                                                                 

 .332/ 4جػ ، د.ت  2دار الفكر ، ط –، بَتكت  ادلنارتفسيَت : ، زلمد رشيد  رضا(  50)

   . .  8الصف : (  51)
  .11الكتب العربية ص ـ( تأكيل مشكل القرآف، ٖتقيق السيد أمحد صقر، دار إحياء889 -ىػ 276اهلل بن مسلم )ت ابن قتيبة: أبو زلمد عبد(  52)

   . . 55النور: (  53)
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 ثانيا: إتقان علم الصرف 

ييعدُّ علم الصرؼ قسيم علم النحو ، كعلا قد نشآ معا مث استقل علم الصرؼ بكونو يتعلَّق باأللفاظ ميفردىةن ، كٖتديد 
حركاهتا لتحديد ادلعٌت ادلراد منها ، كصلد ىذا يف القراءات ادلتعلّْقة بالدراسات الصرفية من حيث معرفة حركات األمساء 

ضارعة ، ككوف حرؼ لتحديد نوعها أك جنسها مث معرفة مع
ي
ناىا بالدّْقة ، ككذلك معرفة حركات األفعاؿ ادلاضية أك ادل

ضارعة بالياء أك بالتاء أك بالنوف أك باذلمزة لتحديد معناىا كفاعلها كنوعها من الغائب أك ادلخاطب أك ادلتمكلم 
ي
ادل

دّْد معاين القراءات القرآنية ْتسب حرؼ ادلضارع ة ، ككذلك ييبُتّْ اختالؼ أبواب كضلوه ، كعلم الصرؼ كذلك ػلي
ضارع من خالؿ القراءات ادلختلفة ، كاىتم علماء النحو بتوجيو القراءات توجيها صرفيا أك تصريفيا ، لبياف ادلعٌت 

ي
ادل

 بالتحديد كالدّْقة ، كسأعرض بعض تلك ادلواضع : 

: )كعدنا( بدكف ألف، كقرأىا الباقوف  العالءأبو عمرك بن  : قرأ(54){كإذ كاعدنا موسى أربعُت ليلة}قولو تعاىل: يف -1
 دلعاين ىذين البناءين :، كسيعرؼ الطالب ادلعاين من خالؿ التطبيق (55)(كاعدنا) :بألفمن العشرة 

فهناؾ كعد من اهلل دلوسى بإعطائو التوراة، ككعد من  قراءة اجلمهور فيها معٌت ادلفاعلة، فادلواعدة تكوف بُت اثنُت،ف
 كاحلضور.  كااللتزاـموسى بالتنفيذ 

دلوسى عليو السالـ، فهو من جهة كاحدة، فإذا  أما قراءة أيب عمرك فإهنا تدؿ على أف الوعد كاف من اهلل تبارؾ كتعاىل
يطمح إليو كليم اهلل تبارؾ كتعاىل من فرحة اللقاء، كنور ادلؤانسة اليت ذاؽ  كانت قراءة اجلمهور دالة على ما كاف

 كما تلك بيمينك يا}، كحُت سئل: {إين أنا ربك}حينما خوطب:  (56)ائد من مدينل كىو عمن قب حالكهتا
 . (57){ ّٔا على غنمي كيل فيها مآرب أخر ىي عصام أتوكأ عليها كأىش}فأطاؿ القوؿ:  {موسى

 

نوح عليو السالـ:  قٌصو يف سيتبُت الطالب يف قراءة )عميت( التطبيق القرآين دلعاين )فًعل كفػىعَّل( يف قولو تعاىلك -2
 (58){يكم أنلزمكموىا كأنتم ذلا كارىوفريب كآتاين رمحة من عنده فعيٌميت عل قاؿ يا قـو أرأيتم إف كنت على بينة من}

                                                                 

   .51البقرة:  (  54)
  .   239/ 1مكي ابن أيب طالب ، الكشف ، ( ينظر :  55)
  .   199/ 1أبو حياف ، البحر احمليط ، ( ينظر :  56)
   .18طو:  (  57)
   .28ىود:  (  58)
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حفص كمحزة كالكسائي )فعٌميت( بالتشديد على بناء الفعل للمفعوؿ، كقرأ  ، فقرأد تعددت القراءات يف اآليةفلق
 .(59)للفاعلاء الفعل بالتخفيف كبن الباقوف

ألف قلؤّم  ؛يت، كقد يكوف الذم عٌماىا عليهم ىو اهلل تبارؾ كتعاىلمّْ الرمحة قد عي  قراءة التشديد تبُت أففادلعٌت على 
كما ادلفسرين.   ، كىو خالؼ مشهور بُت(60)فأضلهم اهلل كأصمهم كأعمى أبصارىم، كقد يكوف غَته سبحانو غلف،

، فقد قيل إف ادلزيٌن ىو  (62){كفركا احلياة الدنيا زيٌن للذين}، كقاؿ: (61){اتزيٌن للناس حب الشهو }قاؿ تعاىل: يف 
 .عنها ادلزيٌن ىو الشيطاف، كلكلٍّ كجهة فيما ذىب إليو. كىذا يصدؽ على اآلية اليت نتحدث اهلل سبحانو، كقيل إف

العربية شائع مشتهر، يقاؿ:  تدؿ على أف الرمحة ىي اليت عميت عليهم كىو أسلوب يف)عىًميىٍت( كقراءة التخفيف 
عميت عليهم الرمحة أهنم ىم عموا عنها، أك تكوف  أدخلت األصبع يف اخلامت، كأدخلت اخلامت يف اإلصبع. فمعٌت

آّاز. قاؿ الشيخ زاده رمحو اهلل: "كقرأ الباقوف بفتح العُت كٗتفيف ادليم.  عميت ٔتعٌت خفيت، كيكوف ذلك من باب
كما توصف باإلبصار  ينة فلم هتدكم كما لو عمى دليل القـو عليهم يف ادلفازة فإف احلجةفعميت عليكم الب كادلعٌت

آياتنا مبصرة(. كذلك توصف بالعمى إذا كانت  إذا كانت معلومة ألهنا ىادية كالبصر. قاؿ تعاىل: )فلما جاءهتم
 .(63){فعميت عليهم األنباء}تعاىل:  رلهولة خفية لكوهنا غَت ىادية. قاؿ اهلل

 

تًٍلكى }:تعاىل اهلل القراءات يف )دلهلكهم( يف قوؿ-3 عىٍلنىا ظىلىميوا لىمَّا أىٍىلىٍكنىاىيمٍ  القيرىل كى ٍهًلًكًهمٍ  كىجى ا{ ًلمى   (64)مىٍوًعدن
 بضم ،{ميٍهلىًكًهمٍ : }اجلمهور أم باقي العشرة  كقرأىا الالـ، ككسر ادليم بفتح( مىٍهًلًكهم) عاصم عن حفص فقرأىا

 كالالـ. ادليم بفتح ،(مىٍهلىًكهم) بكر أبو الالـ ، كقرأىا كفتح ادليم

ا فمعٌت قراءة حفص عن عاصم  ا، إلىالكهم كجعلنا: ادلعٌت يكوف كعليو إىالكهم،: ٔتعٌت مصدر أهنَّ  يراد كقد موعدن
ا إىالكهم لزمن جعلنا: ادلعٌت يكوف كحينئذ الزَّماف، اسم ّٔا                                               .موعدن

ا كالصيغة على قراءة اجلمهور   مىنٍ : ٔتعٌت ادلفعوؿ اسم ّٔا يراد كقد كسليٍرىج؛ ميٍدخىل،: ضلو اإلىالؾ: ، ٔتعٌت مصدر أهنَّ
                                                                 

  .   527/ 1، مكي ابن أيب طالب ، الكشف ،  338ابن زصللة ، حجة القراءات ، ص  ينظر : ( 59)
  .  ادلصدرين السابقُت (  60)
   .14آؿ عمراف:  (  61)
   .212البقرة:  (  62)
دار الطباعة الباىرة ببوالؽ مصر،  حاشية زاده على البيضاكم )أربعة أجزاء(، ،(ـ1568ىػ) 975الشيخ زاده: زلمد عبد الوىاب بن عبد الكرمي )ت (  63)

 .42، ص 3جػ ىػ،1263

   .  59الكهف : (  64)
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، ا.  أيىًلك ًلمىن كجعلنا: حينئذ كادلعٌت منها، أيٍىًلكى  ما أك أيٍىًلكى                                                موعدن
ا أما داللتها على قراءة أيب بكر فهي ا ذلالكهم جعلنا: حينئذ كادلعٌت كسلىٍرىج؛ كمىٍدخىل، مىٍطلىع،: ضلو مصدر؛ أهنَّ  .موعدن

 

لعىنَّاىيم اختالؼ القراءات كما تبعو اختالؼ يف ادلعٌت يف كلمة )قاسية( يف قولو تعاىل :}فىًبما نػىٍقًضهم ميقاقػىهيم -4
ظِّا شلَّا ذيكّْركا ًبو كال تىزاؿي تىطًَّلعي على خائًنىةو ًمنػٍهيم إالَّ قليالن  كجعىٍلنا قيلوبػىهيم قاًسٌيةن  ًلمى عىٍن مَّوىاًضًعو كنىسيوا حى  ػليىرّْفوفى الكى

} بُّ الػميٍحًسًنُتى   (65)ًمنػٍهيم فىاٍعفي عىنػٍهيم كاٍصفىٍح إفَّ اهللى ػلًي

 فقرأ مٍحزىةي كالًكساًئيُّ }قيلوبػىهيٍم قىًسيَّةن{ بغَت ألف كتشديد الياء . 

م قاًسيىةن{ باأللف خفيفة الياء  .(66)كقرأ سائر العشرة }قلؤّى

 كسيعرؼ الطالب على كجو الدّْقة ادلعاين اليت تدؿُّ على كل قراءة كىي على التفصيل اآليت: 

 كالكسائي )قىًسيَّة( فيو قوالف: معٌت القراءة األكىل : كىي قراءة محزة 

األكؿ: أف "قىًسيَّة" فىعيلة من القىٍسوًة ، كجاءت على كزف "فىًعيلة" للميبالىغىة يف الوصف ؛ فإفَّ "فعيلة" من "فاًعل" كما 
اًمع" يعنا" من "سى " ، ك"مسًى  فهذه القراءة مفيدة للمبالغة يف كصف القسوة. .(67)أفَّ "عليما" من "عاملًو

اليت ليست ٓتاًلصة اإلؽلاف، أم: خالطها كيٍفره ، فهي فاًسدةه، أف "قىًسيَّة" ليست من القىٍسوة ، كمعٌت "قىًسيَّة" :  الثاين:
ق( :"كقيرئ 502. كنستدؿ ٔتا قاؿ الراغب )ت  (68)كذلذا قيل للدراىم اليت خالطها غشّّ من ضلاس أك غَته : قىًسيَّة

"قىًسيَّة" أم : ليست قلؤّم ٓتالصة من قوذلم ، درىم قسيّّ ، كىو جنس من الفضة ادلغشوشة فيو قىساكة، أم" 
. فتصف ىذه القراءة عدـ قبوؿ احلق كقساكة قلؤّم ، فهم ػلملوف قلوبا فاسدة ؼلالطها الكفر، فهي  (69) صالبة."

 قسية مغشوشة كصلبة قاسية .كالدراىم ال

                                                                 

   .13ادلائدة  (  65)
 .  254/ 2، كابن اجلزرم ، النشر ،  162-161ادلبسوط ، ص ، أبو بكر ابن مهراف (  66)

 .   312/ 2زاد ادلسَت ، ابن اجلوزم ، ،  407/ 1( مكي ، الكشف ،  67)

جة القراءات ، ص  ابن زصللة ،(  68)  .  11/ 2ادلغٍت يف توجيو القراءات ، زلمد سامل زليسن ، ، ك  224حي

 .  404، ص بَتكت  –يف غريب القرآف ، دار ادلعرفة ادلفردات الراغب األصفهاين ،  (  69)
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بينما معٌت قراءة باقي العشرة "قاًسيىة" ىي من القسوة ، أم: غليظةه بائًنىةه عن اإلؽلاف قد نزعت منها الرمحة كالرأفة ، 
 . (70)كالقسوة يف اللغة : الغلظة كالييبس كشدة الصالبة 

  :  والصوت والدالالت  علم اللغة إتقان

لمات يف احلركؼ كاحلركات، كذلك  اللغوية يشمل العديد من األمور اليت تتعلق باختالؼ الكعلم اللغة أك الظواىر 
ختالؼ بُت ذلجات القبائل العربية كظاىرة التماثل بأنواعها ، بُت الصوائت كأنصاؼ الصوائت ، كقراءة قولو كاال

مَّ" ، ك"زليٍيىيّّ" ، ك"بيٍشرىٌم" . ككاالختال ٍن تىًبعى ىيدى ؼ يف ظاىرة ادلماثلة بُت الصوامت أم: اإلبداؿ كقراءة تعاىل :"فىمى
}كالنخل باصقات{ بالصاد كادلشهور بالسُت، ككاالختالؼ يف ظاىرة احلركات كىي ظاىرة تبادؿ بُت احلركات 
 القصَتة يف اللهجات ادلختلفة ، كالتناكب بُت الفتح كالكسر يف فاء االسم ، ضلو "السَّلم" ك"السّْلم"، كالتناكيب بُت
الفتح كالكسر يف عُت الفعل ، كبُت الفتح كالضم كما يف "الضٍَّعف" ك"الضُّعف"، ككذلك ظاىرة زيادة حركة كحذفها 

 كذلك يف العالقة بُت "عيذير" ك "عيٍذر" ، ك "نيذير" ك"نيٍذر" بإثبات احلركة كحذفها ، كإليك بعض النماذج القرآنية: 

ٌ ذم العرش مكُت عاىل: )إنو لقوؿ رسوؿ كرمي . ذم قوة عندقولو تاختالؼ القراءة يف )بضنُت( يف  -1 . مطاع مثى
. فقد قرأ ابن كثَت كأبو (71)كما ىو على الغيب بضنُت...( . أمُت . كما صاحبكم ٔتجنوف . كلقد رآه باألفق ادلبُت

الظاء  . فقراءة(72)كمعناه ببخيل)بضنُت( بالضاد : كالكسائي بالظاء )بظنُت( كمعناه )ٔتتهم(، كقرأ الباقوف  عمرك
ليس ٓتيالن ٔتا أمر بتبليغو فال  منسجمة مع الوصف السابق كىو قولو سبحانو )أمُت(، أما قراءة الضاد فمعناىا أنو

كعلى ىذا فهذه القراءة منسجمة مع ما بعدىا من قولو: )كما  .يكتم ما عنده تلقاء أجر يتلقاه، كما يفعل الكٌهاف
 انة كاجلنوف جاء يف مثل قولو سبحانو: )فذٌكر فما أنت بنعمة ربك بكاىن كالالكه صاحبكم ٔتجنوف(؛ فإف نفي

 .بعدىا رلنوف(. كىكذا تتفق القراءة األكىل مع ما قبلها، كتنسجم الثانية مع ما

الكرؽلة اختلف فيها ادلفسركف، فبعضهم ذىب  كىناؾ أمر آخر يظهر يل من اختالؼ القراءتُت كىو أف ىذه اآليات
قالوا إف ادلقصود ىو النيب صلى اهلل عليو كسلم. كإذا كاف األمر كذلك  ادلقصود جربيل عليو السالـ، كآخركفإىل أف 

فالنيب ليس ٓتيالن  ادلعنيُت صحيحان، فإف الذم أراه أف قراءة الضاد ترجح أنو النيب صلى اهلل عليو كسلم، ككاف كلّّ من
كقراءة الظاء ترجح أنو جربيل عليو السالـ الذم  رصات الشياطُت،بوحي اهلل كما ىو شأف الكهاف الذين يبخلوف بتخ

                                                                 

 .  181 -180/ 15ينظر : ابن منظور ، لساف العرب ،  (  70)

 24-19التكوير:  .التبديل كالتغيَتحيث  مثاالن الختالؼ األحرؼ من(  71)

  .   248، الدمياطي ، اإلٖتاؼ ص  398/ 2، ابن اجلزرم ، النشر ،  298ابن مهراف ، ادلبسوط ، ( ينظر :  72)
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ادلدين فيما بعد: )قل من كاف عدٌكان جلربيل فإنو نزٌلو على قلبك بإذف اهلل(.  ، كما حكى لنا القرآف(73)اهتمو اليهود
 !يبدك يل يف توجيو ىاتُت القراءتُت من حيث النظم، كهلل دٌر التنزيل ىذا ما

يػّْريكيٍم يف البػىرّْ كالبٍحًر حىت إذا جرىٍينى ًًّٔم ًبرًيحو  االختالؼ يف -2 َتّْكم( يف قولو تعاىل :}ىو الذم ييسى قراءة كلمة )ييسى
ٍوجي ًمٍن كيلّْ مىكافو كظىنُّوا أىنػَّهيم قىٍد أيًحيطى ًًٍّٔم دى 

ى
اءىهٍتا رًيحه عاًصفه كجاءىىيمي ادل ًصُتى لو الدّْينى عىويا اهللى سليٍلً طىيّْبىةو كفىرًحيوا ًّٔا جى

ًذًه لىنىكيونىنَّ ًمنى الشَّاًكرًينى{   (74)لىًئٍن أىصٍلىٍيتػىنىا ًمٍن ىى

 فقرأ أبو جعفر كابني عاًمر }يٍنشيركم{ ًبفىٍتح الياء كنوف ساكنة بعدىا كشُت معجمة مضمومة .

يػّْريكم{ بضم الياء كسُت مهملة مفتوحة بعدىا ياء مكسورة مشددة   . (75)كقرأ باقي العشرة }ييسى

فقراءة أيب جعفر كابن عامر }ينشركم{ ىي من النٍَّشر ضدُّ الطَّيّْ، أم : يػىبيثُّكم كييفرّْقكم يف الرب كالبحر ، كما قاؿ 
                                       (77)فيهيا ًمٍن كيلّْ دابَّةو{ كقاؿ تعاىل :}كبىثَّ ، (76)تعاىل :}فانتًشركا يف األٍرًض{

كّْنيكيم منو يػّْريكم{ فادلعٌت فيها : ػلىًٍمليكم على السًََّت كؽلي                               . (78)أما قراءة الباقُت }ييسى
نعمو الكثَتة على الناس ، فهو سبحانو الذم كاجلدير بالذكر أف حاصل القراءتُت ىو تذكَت اهلل سبحانو تعاىل من 

كما قاؿ تبارؾ   (79)بث الناس كنشرىم كفرقهم يف أرجاء الدنيا برا كْترا ، كىو سبحانو الذم سَتىم كمكنهم من ذلك
 . (80)ا ككلوا من رزقو كإليو النشور {كتعاىل }ىو الذم جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبه

ٍنتيٍم ًمنػٍهيم  (81))ًسٍخرًيِّا( كمعناىاالتحقيق من ضبط كلمة -3 ٍوىيٍم ًذٍكرًم ككي يف قولو تعاىل :}فاٗتَّىٍذ٘تييوىيٍم ًسٍخرًيِّا حىىتَّ أٍنسى
كيوف{ ـٍ ككذلك يف قولو تعاىل :}كقالوا ما لنا ال نىرل رًجاالن كينَّا نػىعيدُّىم ًمنى األٍشراًر ، أىٗتٌىٍذنىاىيٍم ًسٍخرًيِّا  (82)تىٍضحى أ

  (83)نػٍهيمي األٍبصاري{زاغىٍت عى 

                                                                 

  .   752، ابن زصللة ، حجة القراءات ، ص  364/ 2مكي ، الكشف ، ( ينظر :  73)
   .22يونس:  (  74)
 .  248، الدمياطي ، اإلٖتاؼ ، ص  282/ 2، كابن اجلزرم ، النشر ،  199ادلبسوط ، ص  ابن مهراف، ( 75)

   .10اجلمعة:  (  76)
   .164البقرة:  (  77)
 .  248( الدمياطي ، اإلٖتاؼ ، ص  78)

   .570/ 2ـ،  1، دار اذلجرة للنشر كالتوزيع ، طت كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ ينظر : زلمد عمر با زموؿ ، القراءا (  79)
 15ادللك :  .(  80)

   .63-62 /1ـ  ينظر : زلمد عمر با زموؿ ، القراءات كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ (  81)
   .110ادلؤمنوف:  (  82)
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فلقد تنػىوَّعىًت القراءات يف قولو }ًسٍخرًيِّا{ : فقرىأ ناًفعه كمحزةي كالكسائي كأبو جعفر كخلف }سيٍخرًيِّا{ ًبضىمّْ السُت يف 
                                                    ادلوًضعىٍُتً . كقرأ باقي العشرة }ًسٍخرًيِّا( بكسر السُت فيهما .

 كإليك كالـ العلماء يف معٌت القراءتُت ، كىي على النحو التايل: 

 . (84)كذكر الزجاج أف ىذا منقوؿ من سيبويو كاخللييل -أم بكسر السُت كضمها–قيل إف القراءتُت ٔتعٌت كاحد  أ(

رىًة كالتٍَّسخَت، كىو اخًلٍدمىةي . أما القراءة  ب( كقيل إف ىناؾ فرؽ بُت الكلمتُت : فالقراءة بضم السُت يكوف من السَّخى
قاؿ أبو حياف : "قاؿ أبو عبيدة كالكسائي كالفراء : ضم السُت فمن السُّخرية كاالستهزاء.  -بكسر السُت–الثانية 

. كقاؿ احلسن كقتادة كأبو عمرك بن العالء ، (85) السٍَّخر كىو االستهزاء ...."من السخرة كاالستخداـ، كالكسر من 
رىة، كالسٍّْخرًم بالكسر ما كاف من اذلزؤ."  . (86) كىذا معٌت ما قالوا :"السٍُّخرًمُّ بالضم ما كاف من جهة السَّخى

رةن للخدمة؛ ألنو كاف ؽللكو عٍبدا ، أك كالتحقيق أنو ال ٘تانع بُت ادلعنيُت إذ أفَّ الكيفَّار منهم من اٗتذ ادلؤمنُت  سىخى
 . (87)يقهره زلكوما ٖتت سلطانو كضلو ذلك ، كمنهم من اٗتذ ادلؤمنُت ًسٍخرًيِّا كاستهزاءن 

 إتقان علم البالغة :

إف الدراسات البالغية يف توجيو القراءات القرآنية ستجلي ادلعاين ادلتعددة من جراء اختالؼ القراءات كتعددىا 
عما كراء دالالت األلفاظ الظاىرة من استعارات كتشبيهات ككنايات كرلازات كدقة يف ادلعٌت كامنة كراء  كتكشف

أساليب التقدمي كالتأخَت كاحلذؼ كالذكر كالتعريف كالتنكَت كالفصل كالوصل كالقصر كاإلغلاز كاإلطناب كادلساكاة كغَت 
ن إدراؾ الطالب كقدرتو البالغية كينمي يف شخصيتو ذلك من األساليب، كىذه الدراسات كاالستفادات ستزيد م

 صفات نفسية كذكقية خاصة ٕتعل فيو من الشفافية ما يؤىلو إلدراؾ دقائق ادلعاين كلطائف النكات كاإلشارات
دقة تلك القراءات كأحكامها كركعتها من حيث معانيها كغاياهتا كمن عدـ تعارضها كسيتبُت للطالب التوىصُّل إىل 

، بل من حيث انسجامها مع أىداؼ القرآف الكرمي يف آّاالت الدعوية كالفكرية كالتهذيبية كالتشريعية  كتناقضها
كغَتىا ، فتعدد القراءات يف اآلية الواحدة يؤدم إىل تعدد ادلعاين ادلستفادة من ىذه اآلية ، كيوسع دائرة فهمنا دلراد 

من أشكاؿ اإلغلاز الذم يفضي إىل كماؿ اإلعجاز ، إذ أغٌت  اهلل تعاىل من كالمو يف ادلوضوع الواحد ، كىذا شكل
                                                                                                                                                                                                                 

  . 63ص :  (  83)
 .  24/ 4( ينظر : الزجاج ، معاين القرآف ،  84)

 .  423/ 6ياف ، البحر احمليط ، حأبو (  85)

 .  488/ 4( ينظر : النحاس ، معاين القرآف ،  86)

 . .  570/ 1( ينظر : زلمد عمر با زموؿ ، القراءات كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ ،  87)
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تنوع القراءات من تعدد اآليات ، فنجد اللفظ القليل ػلتمل ادلعاين الكثَتة ادلتنوعة كادلهمة . إف تنوع القراءات بشكل 
ءة معينة ، عاـ يؤدم إىل ثراء ادلعٌت كسعتو ، كقد يثور خالؼ بُت العلماء حوؿ فهم بعض اآليات من خالؿ قرا

كيكثر حولو معانيها اجلدؿ ، فتأيت القراءة األخرل لتضبط الفهم أك توجو اخلالؼ كيجهةه أخرل، كتنفتح آفاقا لفهم 
جديد، كما ستضفي التوجيو البالغي للقراءات القرآنية دراسة تطبيقية ذات إفادة عالية فسيتعرؼ الطالب إف تنوع 

تلفة يف سور سلتلفة تشابو نظمها كمعرفة األسرار الكامنة فيها، كما  سيجد أف القراءات القرآنية سيجدىا يف آيات سل
بعضها تعددت فيها القراءات يف الكلمة الواحدة ، بينما سيالحظ أفَّ ىذه الكلمة نفسها يف ادلوضع آخر مل تيقرأ إال 

 : ينقسم إىل قسمُت راءاتبوجو كاحد، كسوؼ يتبُت لو حينما ؽلعن النظر غلد أف ىذا الشكل من تنوع الق

القسم األكؿ: تنوع القراءات فيو ال ينتج عنو تنوع يف ادلعاين كالدالالت ، كلكنو تنوع يرجع إىل تعدد اللهجات يف 
 .  (88)الكلمة أك تعدد اللغات يف ادلصدر مع كحدةة ادلعٌت أك تنوع صيغة اجلمع كغَت ذلك

نو تنوع ادلعاين ، ْتيث صلد آيات متشأّة النظم قرئت بأكثر من القسم الثاين : تنوع القراءات يف ىذا القسم ينتج ع
قراءة ، لكل قراءة معٌت ككجهة ، بينما صلد آية أخرل تشبو اآليات اليت تعددت فيها القراءات يف النظم ، كلكنها مل 

كىذاادللحظ يشهد  تقرأ إال بقراءة كاحدة  كحُت نتأمل ىذا ادلوضع صلده ال يصلح فيو إال ىذا الوجو من القراءة ،
 .(89)مو عن اخللل كاالضطرابلبالغة القراءات كركعة بياهنا ، فسبحاف اهلل الذم غلمل كال

كاجلدير بالذكر أف العامل البالغي ينبغي أف تتوافر فيو متطلبات أساسية كىي أف يكوف ٔتعرفة كاملة كتامة بعلم النحو 
بياف كادلعاين كالبديع كيتقنها إتقانا كامال كىذا ما سنراه يف كالصرؼ كالدالالت كمعاين الكلمات حىت ػلذؽ علم ال

 كإليك بعضا منو القراءات القرآنية كتوجيهها بالغيا : ظلاذج التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ،  

 أكال: سنذكر ظلوذجا أف التوجيو البالغي للقراءة ستؤكد أف تنوع القراءات ستكشف معٌت اآلية كتوضح داللتها، 
ٍيف نػيٍنًشزيىا مث نىٍكسيوىا حٍلما...{  (90) كذلك يف تنوع القراءة لكلمة )نػيٍنًشزيىا( يف قولو تعاىل :}كاٍنظيٍر إىل الًعظاـً كى

 فقرأ أبو جعفر كنافع كابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب }كيف ننشرىا{ بالراء . 

 . (91)الزامكقرأ ابن عامر كعاصم كمحزة كالكسائي كخلف }كيف نػيٍنًشزيىا{ ب

                                                                 

   .358/ 2زلمد أمحد اجلمل ، الوجوه البالغية يف توجيو القراءات  القرآنية ، ـ(  88)
   . 363/ 2، ـ ادلصدر السابق (  89)
   .  259البقرة : (  90)
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 فمعٌت القراءة األكىل بالراء }كيف ننشرىا{ أم: كيف ضلييها كنبعثها بعد موهتا . 

كمعٌت القراءة الثانية بالزام }كيف ننشرىا{ أم: نرفع بعضها إىل بعض كنركّْبو على حالتو األكىل ال ؼلتل عظم عن 
 مكانو ، ,النشر : الرفع ، فًتفع العظاـ كتركب لألحياء ؟ 

ضيف كل كاحدة منهما إىل األخرل معٌت ، فقراءة }كيف ننشرىا{ بينت أف العظاـ رفعت كريكّْبت فالقراءتاف ت
 بعضها على بعض دكف تعرض ألحيائها ، كقراءة }ننشرىا{ بينت أف العظاـ أحياىا اهللي .

م من مكانو ، فأفادت اآلية بالقراءتُت أف اهلل ركب العظاـ على بعضها كما كانت على حالتها األكىل مل ؼلتل عظ
 . (92)مع اإلغلاز –كىو النبيو على عظيم قدرتو سبحانو  –كأحياىا اهلل ، فأدت القراءتاف ادلعٌت ادلراد بيانو 

إف تنوع القراءات بشكل عاـ يؤدم إىل ثراء ادلعٌت كسعتو ، كقد يثور خالؼ بُت العلماء حوؿ فهم بعض اآليات من 
أخرل، خالؿ قراءة معينة ، كيكثر حولو معانيها اجلدؿ ، فتأيت القراءة األخرل لتضبط الفهم أك توجو اخلالؼ كيجهةه 

 .  (93)كتنفتح آفاقا لفهم جديد

تعدد القراءات يف )ننسخ( ك )نػيٍنًسها( من قولو تعاىل :}ما نػىٍنسىخي ًمٍن آيىةو أك نػيٍنًسها نىٍأًت ٓتىٍَتو ًمٍنها أىٍك ىذا ما غلسّْديه 
ٍيءو قىًديره { ٍ تػىٍعلىٍم أفَّ اهللى على كيلّْ شى   (94)ًمٍثًلها أىملى

 السُت.فقد قرأ ابن عامر )نػيٍنًسخي( ًبضىمّْ النُّوف األكىل كسكوف الثانية ككسر 

 كقرأ الباقوف من العشرة )نػىٍنسىخي( بفتح النوف األكىل كالسُت .

 أما يف }نػيٍنًسها{ فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك )نػىٍنسٍأىا( بفتح النوف األكىل كالسُت كعلزة ساكنة بُت السُت كاذلاء.

 .  (95)كقرأ باقي العشرة )نػيٍنًسها( بضم النوف األكىل ككسر السُت من غَت علزة

                                                                                                                                                                                                                 

رب، دار الععبد الفتاح القاضي: البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة من طريق الشاطبية كالدرم، كيليو القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة (  91)
   . 54، ص 1441، 1الكتاب العريب، ط

 .  144، حجة القراءات ص ، ابن زصللة310/ 1كينظر : مكي ، الكشف  ، 495/ 2القراءات كأثرىا يف التفسَت كاألحكاـ ، زلمد عمر بازموؿ ( 92)

   . 332/ 2زلمد أمحد اجلمل ، الوجوه البالغية يف توجيو القراءات  القرآنية ، ـ(  93)
   .106البقرة : (  94)
  .   38البدكر الزاىرة ، ص عبد الفتاح القاضي، ،  165/ 2ابن اجلزرم ، النشر ، ( ينظر :  95)
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أشكل فهم قراءة )نػيٍنًسها( على بعض الناس ، كقالوا: غَت جائز أف يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نسى كلقد 
من القرآف شيئا شلا مل يينسخ ، إال أف يكوف نسى شيئا مث ذكره.  كلو كاف صلى اهلل عليو كسلم نسى شيئا ، فال 

 . (96)ضي اهلل عنهم بعد تبليغو ذلمييتصوَّر أف ينساه مجيع الذين قرأكه كحفظوه من أصحابو ر 

         كما نشأ خالؼ معركؼ عند أىل العلم حوؿ كقوع النٍَّسًخ كعدمو، ما ىي القضايا اليت يلحقها النسخ؟ 
كقد ساعد على تعدد األفهاـ يف ذلك : تعدد ادلعاين اللغوية للنسخ كنتج عنو أمُّ ىذه ادلعاين ؽلكن أف يرجع يف 

 سياؽ ىذه اآلية .

كتأيت أعلية تعدد القراءة يف }نػىٍنسىخي{ ك }نػيٍنًسخي( لتأكيد كتثبيت كقوع النسخ بتصريف القوؿ فيو، فتارة : اهلل ىو 
 الناسخ، كأخرل اهلل ىو اآلمر بالنسخ، كعلى كال احلالُت ، فالفاعل ىو اهلل تعاىل . 

وّْؿ احلالؿ حراما ، كاحلراـ  قاؿ الطربم : }ما ننسخ{ ما ننقل من حكم آية إىل غَته فنبدلو كنيغَته ، كذلك أف ضلي
حالال ، كادلباح زلظورا ، كاحملظور مباحا ، كال يكوف ذلك إال يف األمر كالنهي كاحلظر كادلنع كاإلباحة ، فأما األخبار 
فال يكوف فيها ناسخ كمنسوخ ... كقد جعل علماء األصوؿ مباحث النسخ من مجلة مقاصد ذلك الفن ... كقد 

ل اإلسالـ على ثبوتو سلفا كخلفا ، كمل ؼلالف يف ذلك أحد إال من ال يعتد ٓتالفو كال يؤبو لقولو، كقد اشتهر اتفق أى
. كقاؿ الزسلشرم : "كنسخ اآلية إزالتها بإبداؿ أخرل مكاهنا ، كإنساخها : (97) عن اليهود أقماىم اهلل إنكاره ..."

 .(98)بأف غلعلها منسوخة باإلعالـ بنسخها "األمر بإنساخها ، كىو أف يأمر جربيل عليو السالـ 

 أماا قراءة )نػيٍنًسها( ففي معناىا كجهاف من التأكيل كما قاؿ اإلماـ الطربم: 

 أحدعلا: )نػيٍنًسها( من النسياف على بابو الذم ضد الذكر .

 نها: اآلخر: )نػيٍنًسها( نًتكها ، من النسياف الذم ٔتعٌت الًتؾ ، كػلتمل ىذا يف اآلية عدف معاف م

 (99)أم نًتكها على حاذلا فال نبدذلا كال ننسخها ، )قالو ابن عباس كالسدّْم( كمنو قولو تعاىل }نسوا اهلل فنسيهم{-1
 أم: تركوا عبادتو فًتكهم يف العذاب .

                                                                 

 . 525/ 1( يينظر الطربم ، جامع البياف ،  96)

 كما بعدىا . 521/ 1( الطربم ، جامع البياف ،  97)

 . 303/ 1( الزسلشرم ، الكشاؼ  98)

   .67التوبة: (  99)
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ٍيتيو الشيء : أم أمرت بًتكو . -2  نأمر بًتكها ، يقاؿ : أٍنسى

نسخها، يقاؿ : نسأتي ىذا األمر إذا أخَّرتو ، كمن ذلك قوذلم : ًبعتيو نىٍسأن، إذا كمعٌت قراءة )نػىٍنسٍأىا( باذلمزة : نيؤخّْر 
، كقيل : معٌت (100)أخَّرتو ، قاؿ ابن فارس: كيقولوف : نسأ اهلل يف أجلك، كأٍنسأ اهللي أجلك،... أخَّره كأبعده

 .(101))ننسأىا( نيؤخّْرىا عن النسخ إىل كقت معلـو

السابقة : أما القوؿ بأف معٌت )ننسها( يف اآلية : من النسياف الذم ىو عدـ التذكر، فقد علمنا كنتابع توضيح ادلعاين 
وا ّٔائيا قرآنا  ما أثَت حوؿ ىذا ادلعٌت من اعًتاض، إذ القوؿ بأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة ؽلكن أف يٍنسى

رآف كسالمة نصو ، ال سيما مع كجود ركايات ال ييشكُّ نزؿ، كال يذكره أحد منهم ، يفتح بابا كاسعا للتشكيك يف الق
يف بيطالهنا تيساعد على ىذا التشكيك ... كالصحيح أف ًنسياف النيب صلى اهلل عليو كسلم ما أراد اهلل نسخو ، كمل ييرد 

معصـو عنو قبل أف ييثبتو قرآنا جائز ، لكنو مل يقع ، فأما النسياف الذم آفةه يف البشر فالنيب صلى اهلل عليو كسلم 
التبليغ ، كأما بعد التبليغ كحفظ ادلسلمُت لو فجائز ، كقد ركل أنو صلى اهلل عليو كسلم أسقط آية من سورة يف 

 .(102)الصالة فلما فرغ قاؿ أليبٍّ مل مل تيذىكٍّْرين ، قاؿ : حسبت أهنا ريفعت ، قاؿ : ال ، كلكٍت نسيتها

و ضد التذكر ، ال ؽلكن أف ييقبل ؛ ألنو ػلدث إشكالية ضلن يف غٌت عنها، إذف ادلعٌت األكؿ لقراءة )نػيٍنسها( الذم ى
كيبدك أنو مقابل لقولو تعاىل }نػىٍنسىخ{ –أما ادلعٌت اآلخر ذلذه القراءة كىو )نًتكها على حاذلا فال نبدذلا كال ننسخها 

 ٓتَت منها أك مثلها{. فمردكد بسياؽ اآلية بعدىا }نأت  –أم ما ننسخ من آية أك نًتكها بال نسخ كما ىي 

كأما القوؿ بأف معٌت )نينسها( نأمر بًتكها ، فإف كاف ادلراد نأمر بًتكها كما ىي دكف نسخ فمعناه كمعٌت القوؿ السابق 
 .(103)ىذا أم نأمر بًتكها على حاذلا دكف نسخ كقد رددناه

يؤكؿ إىل معٌت النسخ، فكأنو قيل : ما كأما إف قصد )نأمر بًتكها( أم بالتخلي عنها كٕتاىل كوهنا من القرآف فهذا 
 ننسخ من آية أك ننسخها ، كىو تكرار يف ادلعٌت ال يقبل الكالـ البليغ فضال على كالـ اهلل تعاىل . 

كىذا التفسَت دلعٌت قراءة )ننسها( يؤكؿ إىل معٌت قراءة )ننسٍأىا( فتتفق القراءتاف يف ادلعٌت ، كدلا كانت قراءة )نينسها( 
يف معٌت تأخَت النسخ ،كاحتملت معاين أيخر قد يشكل فهمها على البعض ، جاءت قراءة )ننسأىا( غَت صرػلة 

                                                                 

 . 422/ 5( ابن فارس ، مقاييس اللغة ،  100)

 . 66/ 2 ( القرطيب ، أحكاـ القرآف ، 101)

 . 194/ 1( ينظر : ابن عطية األندلسي ، عبد احلق بن غالب ، احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ،  102)

   . 337/ 2زلمد أمحد اجلمل ، الوجوه البالغية يف توجيو القراءات  القرآنية ، ـ(  103)
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صحرػلة يف معٌت التأخَت غَت زلتملة دلعٌت النسياف ، كمٍحلي معٌت )ننسها( على )ننسأىا( ييذىب ما قد ييتوىَّم إشكالو 
 . (104)يف ىذا القراءة

 
 اخلا٘تة : 

ىناؾ شك أف القراءات القرآنية ادلصدر األكؿ للتقعيد النحوم كالصريف كالبالغي كالداليل كضلوىا ، فبعد أف يكن مل 
 خيضنا يف ىذا البحث الشيق طلرج منها بنتائج منها : 

أثرت القراءات بأنواعها تأثَتنا كبَتا يف العلـو الشرعية كغَتىا، ضلو علم التفسَت كعلم الفقو )استنباط  -1
األحكاـ( كعلم النحو ، ككذلك علم الصرؼ كغَتىا؛ ألف القراءات القرآنية تيعدُّ مصدرنا ميًهمِّا من 

 مصارد علومها ؛ لذا استفادت تلك العلـو من القراءات القرآنية أؽلا إفادة .
بينت القراءات القرآنية أف اختالؼ علماء النحو كالصرؼ كلها تيصب يف توضيح ىذه اللغة الواسعة  -2

لغربية كالفريدة ، كىذا يدؿ أف كل األحكاـ النحوية كالصرفية ادلستنتجة من كالـ العرب صحيحة ا
 كمقبولة . 

أعطت إف التوجيهات البالغية قد بينت أمورا معنوية كثَتة جدا غرؼ منها ادلفسركف كاللغويوف حيث  -3
ات إىل رفع إشكاؿ متوىم يف معٌت القراءات ادلختلفة للفظة القرآنية معاين جديدة ، كأدَّل تنوُّع القراء

، فتعاملوا مع ىذه القراءات ككأهنا آيات مستقلة حىت قيل : إف كل قراءة آية مستقلة من حيث  اآلية
 شلا جعل رصيد التفسَت كافرا بسبب تعدد القراءات كمن تنوع مدلوالهتا كمعانيها. ، داللتها على ادلعٌت

لغويا كضلويا كصرفيا كبالغيا لطالب العربية ؛ ألف القراءات القرآنية من أعًليَّة دراسة القراءات القرآنية  -4
 األمور اليت ٖتمل يف طياهتا األسرار الدقيقة يف فهم اآليات القرآنية

دراسة القراءات القرآنية تيكمل مسَتة طالب العربية كيزداد متانة كقوة كإتقانا . فيقًتح الباحث أف ٕتعل  -5
ة من ادلواد األساسية يف مرحلة اإلجازة العالية كالتخصص يف الكليات اإلسالمية دراسة القراءات القرآني

كالعربية يف كل اجلامعات، حىت يتَّضح مدل أعلية القراءات القرآنية كتظل يف القلوب دائما كال تغيب 
 أبدا ، كيتحقق ذلا التطبيق يف احلياة العلمية كالعملية .

 

                                                                 

 . 338/ 2 صدر السابق ـادل(  104)
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 ادلصادر كادلراجع : 
 غني الدمياطي، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر، دار الندوة الجديدةأحمد عبد ال -1

 .1405 1ىـ( : معاني القرآن، تحـ: عبد األمير محمد أمين، عالم الكتب، ط 215األخفش )ت  -2
طبع المكتبة البخاري ، محمد بن إسماعيل : صحيح البخاريى )الجامع الصحيح(، تحـ: محمد عبد الباقي ،  -3

 السلفية.

 3041، 2البغوي ، شرح السنة ، تحـ: شعيب األرناؤوط، ومحمد زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، ط -4

أبو بكر ابن مهران : المبسوط في القراءات العشر ، تحـ: سبيع حمزة حاكمي ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،  -5
 ه.  3044، 2جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ط

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، دار الفكر . تفسير البيضاوي البيضاوي ، -6

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الرياض، توزيع ونشر الرئاسة العامة  ،َمجموع الفتاوى ابن تيمية: -7
  لإلفتاء

 دار الفكر .جالل الدين السيوطي: المزىر في علوم اللغة وأنواعها، تحـ: محمد أحمد جاد المولى، وزمالؤه،  -8
ابن الجزري ، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء ، عنى بنشره ج برجستراسر،  -9

 ىـ.1400 2طبع دار الكتب العلمية، ط
 ابن الجزري : النشر في القراءات العشر، أشرف على تصحيحو على محمد الضباع، دار الكتب العلمية. -10

عثمان ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، تحـ: على ابن جني، أبو الفتح  -11
 ىـ3142النجدي وعبد الفتاح شلبي، وعبد الحليم النجار، القاىرة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، 

المكتب اإلسالمي  –ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي ، زاد المسير في علم التفسير ، تحـ: زىير الشاوش  -12
 ه.1404،  3بيروت ، ط –

 -ه1406، 1، تحـ: د. عفيف عبد الرحمن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طأبو حيان ، التذكرة في القراءات  -13
 م.1986

 م. 3541 -ه3041،  2أبو حيان ، تفسير البحر المحيط، دار الفكر ، ط -14
 -ه1397، 2عال سالم مكرم ، دار الشروق، طابن خالويو ، الحجة في القراءات السبع ، تحـ: د. عبد ال -15

 م.1997
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 –تحـ: محمد سيد الكيالني ، دار المعرفة في غريب القرآن ، المفردات  الراغب األصفهاني ، حسين بن محمد، -16
 بيروت .

ىـ(، معاني القرآن وإعرابو ، تحـ: عبد الجليل عبده شلبي، 311الزجاج ، أبو إسحاق إبراىيم بن السري )ت  -17
 ىـ.1408 1الكتب، طعالم 

ىـ( : البرىان في علوم القرآن ، تحـ: محمد أبو الفضل 794الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ) -18
 ىـ دار الفكر. 1400، 3إبراىيم ، ط

 م.1997 -ه1397،  5ط –ابن زنجلة : حجة القراءات ، تحـ:سعيد األفغاني ، مؤسسة الرسالة  -19
 ه.1397،  1الفكر ، ط الزمخشري ، الكشاف ، دار -20

الذىبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سيرة أعالم النبالء ، أشرف على التحقيق شعيب األرنؤوط،  -21
 ىـ.1409، بيروت، مؤسسة الرسالة 6ط

ىـ(: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تحـ: بشار عواد، 748الذىبي، محمد بن أحمد )ت  -22
 م. 1988 -ىـ1408 2ط -بيروت–رسالة وزمالؤه، مؤسسة ال

 . 1بيروت ، ط –سيبويو : الكتاب ، تحـ: د.  عبد السالم ىارون ، دار الجيل  -23
 3د. السيد رزق الطويل ، علوم القراءات مدخل وتحقيق ودراسة، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة، ط -24

 م.3541 -ىـ3041

حاشية زاده على البيضاوي )أربعة  ،(م1568ىـ) 975الشيخ زاده: محمد عبد الوىاب بن عبد الكريم )ت  -25
 ه1263أجزاء(، دار الطباعة الباىرة ببوالق مصر، 

ىـ 3121وىي صورة عن طبعة بوالق،  0اإلمام الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن، دار المعرفة بيروت، ط -26
. دار الكتب المصرية،  2ين، طالقرطبي ، محمد بن أحمد: الجامع ألحكام القرآن ، صححو جماعة من الباحث

 ىـ، دار الكتاب العربي.3141

عبد الفتاح القاضي: البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري، ويليو القراءات  -27
 .3043، 3الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، دار الكتاب العربي، ط

 .1401، 1يهها من لغة العرب، دار الكتاب العربي، طعبد الفتاح القاضي : القراءات الشاذة وتوج -28
، تحـ: عبد السالم عبد ابن عطية األندلسي ، عبد الحق بن غالب ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -29

 م .1993 -ه1413،  1بيروت ، ط -دار الكتب العلمية –الشافي محمد 
 م.1979 -ه1399دار الفكر للطباعة والنشر ، ابن فارس ، مقاييس اللغة ، تحـ: عبد السالم ىارون ،  -30
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م( تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد 889 -ىـ 276اهلل بن مسلم )ت ابن قتيبة: أبو محمد عبد -31
 الكتب العربية صقر، دار إحياء

 ابن كثير ، فضائل القرآن، دار األندلس ، بيروت -32

تحـ: شوقي ضيف، دار المعارف ، ءات السبع(، ىـ(، السبعة )في القرا324ابن مجاىد ، أحمد بن موسى )ت  -33
 .2ط

رسالة دكتوراه في تخصص التفسير  –محمد أحمد الجمل ، الوجوه البالغية في توجيو القراءات  القرآنية  -34
 ه.1426/ محرم 7األردن  –إربد  –جامعة اليرموك  –وعلوم القرآن 

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مطبعة المدني ، محمد األمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي : أضواء  -35
 ه . على نفقة محمد بن عوض بن الدن .1386، 1ط

محمد سالم محيسن ، المغني في توجيو القراءات العشر المتواتر ، دار الجيل ، بيروت ، مكتبة الكليات  -36
 ه. 1398، 2األزىرية، ط

 قرآن ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي. محمد عبد العظيم الزرقاني: مناىل العرفان في علوم ال -37
د. محمد عمر با زمول: القراءات وأثرىا في التفسير واألحكام، رسالة دكتوراه، دار الهجرة للنشر والتوزيع  -38

 م.3552 -ىـ 3033، 3ط

 م.  2009القاىرة ، دار الكتب المصري  –، مكتبة وىبة  محي الدين سالم ، علل القراءات القرآنية. د  -39

 اإلمام مسلم، صحيح مسلم )الجامع الصحيح(، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي . -40

، 1، اإلبانة عن معاني القراءات، تحـ: عبد الفتاح شلبي، المكتبة الفيصلية، ط القيسي مكي بن أبي طالب -41
 ىـ3041

وعللها وججها، تحـ: محي الدين رمضان، مؤسسة    لكشف عن وجوه القراءاتا القيسي:مكي بن أبي طالب  -42
  ىـ.3040، 1الرسالة ، ط

 دار المعارف . –ابن منظور ، لسان العرب ، تح: لجنة من األساتذة  -43

ىـ(، إعراب القرآن، تحـ: زىير غازي زاىد، عالم 338النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ، )ت  -44
 ىـ.1405،  2مكتبة النهضة الحديثة، طالكتب، 

بيروت  –ىـ(، فهرست ابن النديم، نشر دار المعرفة 385ابن النديم، محمد بن إسحاق ابن النديم )ت  -45
 ىـ.1398
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