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 هللا الرمحن الرحيم بسم
 املقدمة

وأصحابه  والصالة والسالم على نبيه األمني ، ورضي هللا عن آله ، العاملني هلل رب    احلمد
 يوم الدين ، أما بعد : إىل والتابعني

األوىل على يد رسول هللا صلى  هنضتهم حظيت القراءات القرآنية ابهتمام املسلمني منذ فقد
جترد عدد كبري من علماء املسلمني  فلقد هللا عليه وسلم وصحابته الكرام إىل يومنا هذا ،
وكبرية حول هذا العلم ، وسطروا كل ما  ريةصغ خلدمة هذا الكتاب ، وافنوا أعمارهم بتتبع كل

مفخرة املسلمني ومضان الدارسني من  أصبحت جادت به عقوهلم وأفكارهم يف مؤلفات
 بعدهم يف الدرس والتأليف .

اللغوي العريب جيد أن الدرس العريب قد أتثر أتثراً واضحاً هبذه املؤلفات ،  الدرس يف واملتأمل
 وات العربية وصرفها وحنوها من مجلة كبرية من القراءات ومايكاد خيلو كتاٌب يف أص ال إذ

 هبا من مسائل مثلت القواعد والضوابط اليت أصلت ورفدت مفردات هذه العلوم اليت يتصل

 علماء املسلمني. سطرها

من املستشرقني ، درسوا أتريخ  كبرية من بني املهتمني بتأريخ القرآن والقراءات طائفة وكان
كثرية ، كان بعضها يتسم ابجلدية والنظرة  وأحباثً  ات ، وكتبوا يف ذلك كتباً القرآن والقراء

والتشكيك يف القرآن وقراءاته ، وكانت مسألة  الطعن العلمية ، وكثري منها ال خيلو من
اليت اختذها عدد من املستشرقني مسوغاً للطعن  املسائل االختالف يف القراءات القرآنية من

القرآن وقراءاته ابلتناقض واالضطراب وعدم الثبات ،  يصفون وراحوايف القرآن الكرمي ، 
وكان وراء ذلك كله نفي النبوة والوحي عن النيب صلى  ، ذلك وحاولوا تشكيك املسلمني يف

 يكون القرآن بقراءاته من هللا صلى هللا عليه وسلم . أن هللا عليه وسلم ، وإنكار

ذا االختالف ، وموقف علماء املسلمني منه ، حقيقة ه أبني أجل هذا كله حاولت أن من
يف القراءات القرآنية ، وكيف ساهم االختالف يف  االختالف ومفهومهم له ، ومقاصد

 واتساعها . املعاين القراءات القرآنية يف تعدد

شيٍء من أسراره   عن هذا البحث ليلقي الضوء على جزء من هذا املوضوع ، ويكشف فجاء
 -ه الثالثة :وذلك من خالل مباحث
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 القرآنية واملراحل اليت مرت هبا . القراءات األول : نشأة املبحث

 القرآنية عند العلماء . القراءات الثاين : مفهوم االختالف يف املبحث

 الثالث : القراءات واملعىن . املبحث

 البحث هو إسهامه متواضعة خلدمة القرآن الكرمي ولغته ، من خالل بيان مفهوم هذا إن  

 يف يف القراءات القرآنية ومقاصد هذا االختالف ، وهللا اسأل أن أكون قد وفقت االختالف
  عرض املوضوع على الوجه الذي حيبه هللا ويرضاه ، وهللا من وراء القصد .

 األول املبحث

 هبا القراءات القرآنية واملراحل اليت مرت نشأة

 

صلى هللا عليه وسلم  النيب وىل اليت تلقى فيهاعن القراءات القرآنية يرتبط ابملراحل األ احلديث
وكيف تلقى الصحابة الكرام  ، وسلم آايت التنزيل ، ومن مث تبليغها للصحابة صلى هللا عليه

هللا منها مع العناية ابحلفاظ  ومراد آايت هذا الكتاب وجهودهم يف نشر معاين هذه اآلايت
 هللا عليه وسلم . لىص على نقلها للناس كافة كما تلقوها من فم النيب

من التابعني يعلمون  بعدهم املعاين وهذا اللسان سار عدد كبري من الصحابة وَمن وهبذه
السائب فيما حدث به محاد  بن الناس قراءة القرآن وأحكامه ، هذا املشهد يصوره لنا عطاء

وان أهنم كانوا القرآن عن قوم أخب  أخذان بن زيد وغريه إن  أاب عبد الرمحن السلمي قال : إان
األخر حىت يعلموا مافيهن فكنا نتعلم القرآن  العشر إذا تعلموا عشر آايت مل يتجاوزوهن إىل

  (1والعمل به . )

احلديث بشكل موجز عن مراحل نقل القرآن ومجعه قبل احلديث عن  يرتتب هذا ومن
 لكم البذور املباركة .مرت هبا ، الن علم القراءات القرآنية مثرة من ت اليت القراءات واملراحل

 اآلايت كثرية تبني كيف كان النيب عليه أفضل الصالة والسالم يتلقى هذا القرآن جاءت لقد

 ، للناس مع هذا التلقي ، وتؤكد أمر تكفل هللا املطلق حبفظ هذا القرآن ومجعه وبيانه وحاله

قوله  ، والتحليل ومن هذه اآلايت اليت تشري إىل هذه املعاين واليت سنقف عندها ابلدرس
َنا مَجَْعهح َوق حْرآنَهح ، فَإ َذا  ، ب ه   تعاىل :صلى هللا عليه وسلماَل ُتحَر  ْك ب ه  ل َساَنَك ل تَ ْعَجلَ  إ ن  َعَلي ْ

َنا بَ َيانَهح صلى هللا عليه وسلم] القيامة :  ، ق حْرآنَهح  قَ َرْأاَنهح فَات ب عْ   . [ 19-16مثح  إ ن  َعَلي ْ

يف  للبخاري ثر تفسرياً هلذه اآلايت يف الصحيحني وغريمها ، ولفظ احلديثروي يف األ فقد
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 وسلم صحيحه ، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه

كان  كما يعاجل من التنزيل شدًة وكان مما حيرك شفتيه فقال ابن عباس فأان أحركهما لكم
عباس  ابن كهما ، وقال سعيد أان أحركهما كما رأيترسول هللا صلى هللا عليه وسلم حير 

َنا مَجَْعهح  ل تَ ْعَجلَ  حيركهما ، فحرك شفتيه فأنزل هللا تعاىل:}ال ُتحَر  ْك ب ه  ل َساَنكَ  ب ه  ، إ ن  َعَلي ْ
فَإ َذا قَ َرْأاَنهح فَات ب ْع ق حْرآنَهح { قال فاستمع له  * وتقرأه َوق حْرآنَهح* قال مجعه لك يف صدرك

َنا بَ َيانَهح { مث إن علينا أن تقرأه فكان رسول هللا صلى هللا عليه إ ن   وأنصت} مثح   بعد  وسلم َعَلي ْ
 (2قرأه . ) كما ذلك إذا أاته جبيل استمع فإذا انطلق جبيل قرأه النيب صلى هللا عليه وسلم

األمر إذا لقن  ابتداء ه  ( : )) وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يف 852ابن حجر ) ت يقول
لئال ينفلت منه شيء ،  احلفظ القرآن انزع جبيل القراءة ومل يصب حىت يتمها مسارعة إىل

يريد أن حيفظ ( ، وللنسائي )  لسانه قاله احلسن وغريه ، ووقع يف رواية للرتمذي )حيرك به
ينسى أوله  وحيرك به شفتيه خشية أن ، أوله يعجل بقراءته ليحفظه ( والبن أيب حامت ) يتلقى

الشعيب ) عجل يتكلم به من حبه إايه (  عن قبل أن يفرغ من آخره ( ، ويف رواية الطبي
والشدة اليت تلحقه يف ذلك ، فأمر أبن ينصت  إايه وكال األمرين مراد ، وال تنايف بني حمبته

عاىل تفلته منه ابلنسيان أو غريه ، وحنوه قوله ت من حىت يقضى إليه وحيه ، ووعد أبنه آمن
ْلقحْرآن    (3) [ أي ابلقراءة .(( 114قَ ْبل  َأن ي حْقَضى إ لَْيَك َوْحيحهح {]طه :  م ن :}َواَل تَ ْعَجْل اب 

من أمر  وسلم اآلايت واألحاديث تؤكد أمراً هاماً ، وهو أن ليس للرسول صلى هللا عليه فهذه
احلديث بدقة  إليه ا أشارهذا القرآن إال  تبليغه للناس كما مسعه ، دون أي تغيري ، وهذا م
جبيل ( فقد تكفل هللا  قرأه بقوله : ) فإذا انطلق جبيل قرأه النيب صلى هللا عليه وسلم كما

كان للنيب صلى هللا عليه  ما عز وجل حبفظ آايت هذا الكتاب ومجعه وبيانه للناس ، إذاً 
صان أو تغيري ، مث أتيت أو نق زايدة وسلم إال  اتباع الوحي يف تبليغ آايت التنزيل دون أي

صلى هللا عليه وسلم ما أنزل إليه من  الرسول مرحلة تلقي الصحابة هلذه اآلايت بعدما بلغ
منهم من حفظ، وكتبه منهم من كتب ، قال  فحفظه ربه ، وقرأ القرآن الكرمي على أصحابه ،

كان   مجاعة من أصحابه، وكل قطعة منه حياته ه ( : )) وحفظه يف665أبو شامة ) ت 
 (4) ((. التواتر حيفظها مجاعة كثرية ، أقلهم ابلغون حد

الراشدين :  اخللفاء من أشهر ححف اظ القرآن ومعلميه من الصحابة مجاعة منهم بعد وكان
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وعبد هللا بن  ، كعب معاذ بن جبل وزيد بن ثبت ، وسامل موىل أيب حذيفة ، وأحيب  بن
 (5مسعود ، وأبو الدرداء ، وغريهم . )

ه  ( : )) وملا خص هللا تعاىل حبفظه من شاء من أهله أقام له 833 ابن اجلزري ) ت وليق
وبذلوا أنفسهم يف إتقانه  لتصحيحهحرفاً حرفاً مل يهملوا منه حركة  أئمة ثقات جتردوا

سكوانً وال إثبااتً وال حذفاً ، وال دخل عليهم يف شيء منه شك وال وهم  وال وتلقوه من النيب
حفظه كله ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من حفظ بعضه كل ذلك  من((.  وكان منهم

 (6) يف زمن النيب

وذلك ألن  القرآن   ،  أنتقل رسول هللا  وماإىل الرفيق األعلى إال  والقرآن جمموعاً ومكتوابً  
بني لوحني   مجع من الصحابة، ولكن مل جيمع يف مصحف منظم يف حياته  عندكان

 ، ابملسلمني مفرقاً ، مث مجع يف عهد الصديق  ينزلامة حني استحر القتلعقب معركة اليم

يف كتب  مشهورة والسيما محلة القرآن ، وتفاصيل هذه املرحلة من مجع القرآن معروفة
 (7احلديث والتأريخ وعلوم القرآن .)

ضهم قد وج ه بع  بغاية اإلتقان والضبط ، وكان النيب  تلقى الصحابة القرآن من وهكذا
( وظهر يف قراءة 8الناس تالوة القرآن وأحكام الدين ، ) ليعلموا هللا  رسولإىل البلدان

نطق بعض الكلمات ، يرجع ذلك إىل  يفوأقرهم عليه ، بسب أن  الصحابة للقران تباين
مل جيعل على عباده حرجاً يف دينهم وال ضي ق عليهم فيما افرتض   ما أابح هلم به رسول هللا

لغات من أنزل عليهم القرآن خمتلفة ، ولسان كل   صاحب لغة ال  كانت  هللا، إذعليهم 
لغٍة أخرى إال  بعد تكلٍُّف ومئونٍة شديدة ، ولو أن كل فريق من هؤالء أمر  إىل يقدر على رد  ه

 عن لغته الشتد ذلك عليه وعظمت احملنة فيه، فأراد هللا برمحته ولطفه أن جيعل يزول أن

 جرت اللغات ومتصرفاً يف احلركات ، فأمر رسوله أبن يقرىء كل قوم بلغتهم وما يف محتسعاً 

وهكذا  ابإلمالة عليه عاداهتم ، فقوم جرت عاداهتم ابهلمز وقوم ابلتخفيف وقوم ابلفتح وقوم
  (9اإلعراب واختالفه يف لغاهتم وغري ذلك . )

قرآن ما تيسر منه ، وهذا يدل لنبيه أن ييسر على الناس ويقرئهم ال  هذا أابح هللا فالجل
كعب أنه قال  بنجبيل ، فقال : اي جبيل إين بعثت إىل أمة أميني  عليه حديث أحيب  
العجوز والشيخ والكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتاابً قط  منهم :لقي رسول هللا 
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  رواية ملسلم أن جبيل أتى(، ويف10اي حممد إن  القرآن أحنزل على سبعة أحرف . ) : ، قال

 معافاته النيبفقال : إن  هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ، فقال : أسال هللا 

تقرأ أمتك القرآن  أن ومغفرته ، وإن  أميت ال تطيق ذلك ، مث أاته الثانية فقال إن  هللا أيمرك
ذلك ، مث جاءه الثالثة فقال  تطيق  العلى حرفني ، فقال أسال هللا معافاته ومغفرته وإن  أميت

أسأل هللا معافاته ومغفرته وإن   أحرف،فقال إن  هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة
إن  هللا أيمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة  فقال أميت ال تطيق ذلك ، مث جاءه الرابعة

  (11) .أصابوا أحرف فأميا حرف قرءوا عليه فقد

قراءهتم ، ختفيفاً  على رسول هللا  فكانعلم الصحابة قراءة القرآن ويسمع منهم ، ويقرهمي 
املعقد على تعلم نطق لغة  اللغوي وتوسعة من هللا تعاىل عليهم ، ومل حيملهم أمام ذلك الوضع

ه من أذن وأابح هلم بقراءة القرآن بوجو  وإمنا قريش   اليت نزل هبا القرآن   لقراءة القرآن هبا ،
اليت التضاد فيها ابملعين وتباين ، فالقراءات  ، عليها النطق اليت اعتادوها و ألفوها ونشأوا

( ، 12وأذن للصحابة معه بتلك القراءات وأقرهم عليها . )  القرآنية ترتبط هبذا األصل
ءة أخذ التابعون قراءة القرآن من أكابر علماء الصحابة ابلقرا مث بينه رسول هللا  الذيومن

 اليت أخذوها عن رسول هللا  قراءاهتمإما مشافهًة أو إقراراً ، وانطلقوا هبا يف  ، ومحلوا عنهم

الذين   البالد اإلسالمية خارج اجلزيرة العربية اليت فتحت على أيدي املسلمني ، فكان أرجاء
ا وهكذ ،   الصحابةنزلوا يف األمصار اإلسالمية حريصني على تعليم املسلمني يف تلك

 صيت أحكام الدين وتالوة القرآن على ضوء ما تلقوه من رسول هللا  األمصارذاع

يتلقون  املسلمون العشرات من التابعني ممن عرف ابلقراءة والتلقي من أفواه الصحابة ، وأخذ
مع ما فيها  ، القرآن عنهم القراءة بشكل كبري يف تلك األمصار ودارت معها حلقات قراءة

ألصحابه واقر هم عليه إبذن   يقه أهل تلك األمصار اليت دخلت ُتت لواءمن تيسري مما يط
حىت خرجت عن   يف حميط ما أابحه النيب  اإلسالموكانت مظاهر ،  هللا

واهلدف  العام يف القراءات بلغت أشدها يف زمن خالفة عثمان بن عفان  التنوعإطارها
فصار أحدهم  القرآن اختلف عوام الناس يفالذي من اجله كان هذا التنوع يف القراءات ، إذ 

من قراءتكم ،  أوىل يقول لآلخر : قراءيت خري من قراءتك أو اصح من قراءتك، أو قراءتنا
عندما حضر فتح أرمينية   حىت كاد أن يكفر بعضهم بعضا ، وهذا ما أدركه الصحايب اجلليل
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على عثمان و أشار  فقدم بن اليمان  حذيفةوأذربيجان فرأى ومسع من الناس ما أفزعه ،
كما يرويها كثري من  والواقعة إليه أبن يتدارك هذا األمر وجيمع الكلمة قبل تفاقم األمر ،

وكان  ،  قدم على عثمان  احملد  ثني واملؤرخني وأصحاب كتب علوم القرآن هي : أن
، فأفزع مع أهل العراق  وأذربيجان بن اليمان  حذيفةيغازي أهل الشام يف فتح أرمينية

أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن  اي حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال حذيفة لعثمان :
فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا  ، خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى

عثمان ، فأمر زيد بن ثبت ، وعبد  إىل ابملصاحف ، مث نردها إليك ، فأرسلت هبا حفصة
بن احلارث بن هشام ، فنسخوها يف  الرمحن بن الزبري ، وسعيد بن العاص ، وعبد هللا

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثبت يف شيء  : الثالثة املصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيني
نزل بلساهنم ففعلوا ، حىت إذا نسخوا الصحف يف  فإمنا من القرآن فاكتبوه بلسان قريش

يف كل صحيفة أو  آنوأمر مبا سواه من القر  ، حفصة صحف إىلاملصاحف رد  عثمان ال
 (13مصحف أن حيرق . )

على مأل من مجع الصحابة تلقوه ابلرضى والقبول واالستحسان،فعن سويد  األمر هذا وكان
 وهللا ال أحدثكم إال  شيئاً مسعته من علي بن أيب طالب ، مسعته يقول : اي )) : قال بن غفلة

 ، املصاحف غلوا يف عثمان وال تقولوا له إال  خرياً   أو قولوا له خرياً   يفالناس ال ت أيها

فقال :  ، مجيعاً  وإحراق املصاحف ، فو هللا ما فعل الذي فعل يف املصاحف إال  من مأل منا
من قراءتك ، وهذا  خري ما تقولون يف هذه القراءة ؟ فقد بلغين أن بعضهم يقول : إن قراءيت

مصحف واحد، فال  على كفراً ،قلنا : فما ترى ؟ قال: نرى أن جيمع الناس  يكاد أن يكون
الناس أفصح ، وأي  أي تكون فرقة وال يكون اختالف ، قلنا : فنعم ما رأيت ، قال : فقيل
ثبت ، فقال : ليكتب  بن الناس أقرأ ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص ، و أقرؤهم زيد

علي وهللا لو وليت  قال ال ، ومجع الناس على مصحف ، قال :أحدمها وميلي اآلخر ، ففع
  (14لفعلت مثل الذي فعل .(( )

اخلالف الذي كاد أن يتسع بني املسلمني يف قراءة القرآن   أدرك اخلليفة الراشد وهكذا
القرآن مبا يوافق خط املصحف، والذي كتب على ما  قراءة بن عفان  عثمانفالزمهم على

وساعد شكل املصحف يف ذلك الوقت من عدم النقط  ، قريش آن وهو لسانأنزل عليه القر 
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مما ال ختالف خط املصحف ، فتعددت قراءة أهل  القراءات والشكل على بقاء مجلة من
  وسقط من قراءهتم ما خيالف اخلط . ، اخلط األمصار لذلك مبا ال خيالف

هها إىل األمصار ومحلهم املصاحف وج   عثمان ه  ( : )) فلما كتب437مكي ) ت  يقول
كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما   أهل على ما فيها وأمرهم برتك ما خالفها ، قرأ

خط املصحف ، وتركوا من قراءهتم اليت   يوافق كانوا يقرؤون قبل وصول املصحف إليهم مما
الف قراءة أهل األمصار لذلك مبا ال خي فاختلفت كانوا عليها مما خيالف خط املصحف ،

 . اخلط اخلط ، وسقط من قراءهتم كلهم ما خيالف

 إىل ذلك اآلخر عن األول يف كل مصر، فاختلف النقل لذلك ، حىت وصل النقل ونقل

 مل هؤالء األئمة السبعة على ذلك فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختالف أهل األمصار ،
د من أهل األمصار عن خيرج واحد منهم عن خط املصحف فيما نقل ، كما مل خيرج واح

ه إليهم.(( ) املصحف خط  (15الذي وج  

 والقراءاتعلى كتابة القران بلسان قريش ،  يعرض لبعض املطلعني على أتريخ القرآن وقد

أن هذا القرآن أنزل بلساهنم هذا من  وأتكيده إشكاالً يكمن يف حرص عثمان بن عفان 
واليت تنص على أن القرآن أنزل على سبعة  اً سابق جانب ، واألحاديث النبوية اليت أوردانها

  بني هذين األمرين ؟ التوفيق أحرف من جانب أخر ، فكيف ميكن

جيد أن نزول القرآن على سبعة  القرآن لألحاديث والنصوص الواردة خبصوص نزول املتتبع
 الً أو حني أمر القرشيني الثالثة بكتابة  أحرف مل يكن من أول وهلة ، بل الظاهر أنه نزل

بلسان قريش يف حال حصول خالف  املصاحف بلغة قريش وهذا ما قصده عثمان بن عفان
وهبذا صرح أبو شامة يف املرشد الوجيز  نزل، بينهم وبني زيد بن ثبت ، ألن ه بلسان قريش

( ، ومن بعد 16قراءته على سبعة أحرف.(( ) يف بقوله : )) يعين : أول نزوله قبل الرخصة
 أحرف،وابألحرف السبعة ، وهذا ما جيليه  ة بقراءة القرآن على سبعةذلك جاءت الرخص

احلافظ بن حجر بقوله : )) أن يقال :  بوضوح وهذا يعين أن القرآن تكرر نزوله على النيب
مث نزل ابألحرف السبعة املأذون يف قراءهتا  السبعة إنه نزل أوالً بلسان قريش أحد األحرف

فلما مجع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن احلرف  ، بيانه تسهيالً وتيسرياً كما سيأيت
األحرف فحمل الناس  أوىلوملا له من األولية املذكورة .((  الذي نزل القرآن أوالً بلسانه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

مث يقول يف موطن آخر وهو يدلل على كالم أيب شامة  ، )17) عليه لكونه لسان النيب 
أوالً بلسان قريش مث سهل على األمة أن يقرؤوه بغري  أنه أنزل قرره املتقدم : )) ويدل على ما

أن كثر دخول العرب يف اإلسالم ، فقد ثبت أن ورود التخفيف  بعد لسان قريش ، وذلك
يف حديث أيب بن   كماوهو عند أضاة بين غ فار فقال : إن هللا  بذلك كان بعد اهلجرة

ى حرف ، فقال : أسال هللا أن تقريء أمتك القرآن عل أيمرك كعب أن جبيل أتى النيب
 (.18…(( )تطيق  ال معافاته مغفرته ، فإن أميت

فالتنوع يف القراءات مل  ، بين غ فار هي موضع ابملدينة النبوية ينسب إىل بين غ فار وأضاة
املباركة ، ألن  احلاجة مل تكن  النبوية يعرف يف العهد املكي ، وإمنا كان التنوع بعد اهلجرة

أنزل بلساهنم وعلى ما جرت عليه عاداهتم  والقرآن دد القراءات يف العهد املكيقائمة ألن تتع
لغات العرب مجيعاً ، ومع أن تعدد وجوه القراءات  إليه يف النطق الذي هو افصح ما انتهت

يستطيع كل عريب أن يقرأ القرآن أبحرفه وكلماته اليت اعتاد  وحىت جاء لييسر القراءة للناس ،
تضمنت أيضاً ضرابً من ضروب اإلعجاز ، وهو أن التحدي يف  فإهنا ومه ،عليها من حلن ق

لكل العرب ، فلو اقتصر إنزال القرآن على لغة واحدة هي  عامة معارضة هذا القرآن كان
ما كان يستقيم التحدي للعريب من أهل غري قريش اليت  ، وأعالها أفصح لغات العرب مجيعاً 

ا القرآن أن يتحدى هبا ، فكان من متام إعجازه أن ينزل القرآن نزل هب اليت لغته أدىن من اللغة
حرف ، ليعجز العرب كافة عن معارضته واإلتيان مبثله ، بل آبية من مثله ،  من على أكثر

 الرافعي   رمحه هللا   : )) وإذا مت هذا النظم للقرآن مع بقاء اإلعجاز الذي يقول ويف هذا

على ما يكون يف نظمه من تقلب الصور اللفظية يف به، ومع اليأس من معارضته  ُتدى
والكلمات حبسب ما يالئم األحوال يف مناطق العرب ، فقد مت له التمام كله  األحرف بعض

 إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية يف نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ومهما يكن من وصار ،

  (19) ((. أمرها

 ،  أن عمل عثمان بن عفان  هذا يتحصل ومنيتلخص يف محل الناس على 

 ،  بوجه واحد على ضوء ما نزل به القرآن أول نزول ووافقه عليه الصحابة القراءةوترك

 حرية القراءة فيما خيالف خط املصحف ، وذلك إذا أتكد ثبوته عن النيب للصحابةوال

  رضوانالتعليم العام للمسلمني إال  من املصحف الذي أمجع على ما فيه الصحابة  يكون
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يقرأ بقراءة   عليهم أمجعني ، وهبذا مل يلغ  عثمان بن عفان هللاسائر احلروف إمنا ترك الباب
اتمة ، ولكن  حبرية لكل من كان يؤكد من الصحابة أنه مسع النيب مفتوحاً معينة أن يقرأ هبا

إال  بنقل  عثمان بشكل خاص ونطاق ضيق ، ولذلك مل ُتظ القراءات املخالفة ملصحف
عليه إمجاع الصحابة  ووافقه حاد ، ألنه ألزم العامة ابلقراءة ابملصحف الذي اختار حروفهاآل

املصحف ، فكأهنا  خط   ، وهبذا يقول مكي : )) وسقط العمل ابلقراءات اليت ختالف
 منسوخة ابإلمجاع على خط   املصحف .

لقراءة مبا خيالف اختالف ، فلذلك متادى بعض الناس على ا فيه للقرآن ابإلمجاع والنسخ
وليس ذلك جبيد وال بصواب ، ألن فيه خمالفة اجلماعة ، وفيه  ، خط املصحف مما ثبت نقله

 (20وذلك غري جائز عند أحٍد من الناس . (( ) ، اآلحاد أخذ القرآن أبخبار

ومن خالل هذا اجلهد العظيم اختزلت القراءات اليت اتسعت  ، العمل املنظم والدقيق وهبذا
القراءة بكثري من القراءات ألهنا خالفت خط املصحف  وسقطت يف زمن عثمان وتنوعت

الصحابة ، ومضى املسلمون يتلقون القرآن بقراءاته من  قبل الذي صار إليه اإلمجاع من
جيالً بعد جيل متحرين الدقة يف الرواية ، معتمدين يف ذلك  التابعني علماء التابعني واتبعي

على الدراية واالجتهاد واالكتفاء ابملصاحف ، يقول ابن جماهد )  ال والسماع على املشافهة
والقراءة اليت عليها الناس ابملدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي  )) : ( ه  324ت 

 تلقوها عن أو ليهم تلق  ياً ، وقام هبا يف كل مصر من هذه األمصار رجل ممن أخذ اليت القراءة

 على صة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه ومتس كوا مبذهبهالتابعني ، أمجعت اخلا عن

عبد  بن مارحو ي عن عمر بن اخلطاب،وزيد بن ثبت،وعروة بن الزبري،وحممد بن املنكدر،وعمر
  (21العزيز،وعامر الشعيب . (( )

فهة اهلجري يف االعتماد على الرواية املشا األول سارت مرحلة القراءة يف مطلع القرن وهكذا
واستقروا يف األمصار اإلسالمية اليت بعثهم إليها  ،  من أفواه الصحابة الذين أخذوا

مع املصاحف ، وقد توخى عثمان يف اختيار هؤالء املوفدين   عن رسول هللا القراءةاخلليفة
مع كل مصحف قارىء توافق قراءة أهل ذلك املصر يف  يكون عثمان بن عفان الراشدأن

 (22) األكثر األغلب .

 املرحلة انتقلت القراءات من طور الرواية اجملردة إىل طور التدوين والتأليف يف تلك وبعد
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 ه  ( مث 89وأول من ينسب إليه مؤلف يف القراءات هو حيىي بن يعمر ) ت ، القراءات

 املؤلفات يف تدوين القراءات ، وكان ممن أل ف يف هذا اجملال أابن بن تغلب ) ت توالت

ه   161ه  ( ، وزائدة بن قدامة الثقفي ) ت  150، ومقاتل بن سليمان ) ت ه  (  141
 ) ممن ألفوا الكتب يف هذا اجملال وكان اشهرها كتاب أيب عبيد القاسم بن سال م وغريهم ( ،

  (23ه  ( الذي جعل القراء مخسة وعشرين قارءاً .) 224ت 

ه  ( الذي كان له  324اهد ) ت هذا العلم حىت عصر ابن جم يف تتابعت املؤلفات وهكذا
  والتأليف يف القراءات القرآنية . االهتمام األثر الكبري يف توجيه

 

 الثاين املبحث

 القراءات القرآنية عند العلماء يف االختالف مفهوم

 

اليت ذكرت األحرف السبعة اهتمام علماء  النبوية مسألة األحرف السبعة واألحاديث انلت
أو علوم القرآن إال  وقد عرض هلذا املوضوع  القراءات كتاب تناول  املسلمني ، وال يكاد

يف منأى عن اخلوض يف هذه املسألة ، الن  املوضوع  أكون ابلبسط والتفصيل ، هلذا سوف
هذا املبحث منعقد حول بيان موقف العلماء من اختالف  أن أحشبع ابلدرس والتأليف ، كما

الختالف ، فهذا املوضوع من األمهية مبكان ، وحيتاج إىل ا هلذا القراءات القرآنية ومفهومهم
ألن ه أمر يتعلق جبانب اعتقادي يف حياة املسلم ، إذ جيب على  ، والبيان شيء من التفصيل

عن القرآن وقراءاته التناقض واالختالف والتدافع ، وإن هذا اجلانب من  ينفي املسلم أن
 املستشرقني املغرضني ، وراحوا يصفون للطعن والتشكيك من قبل بعض تعرض املوضوع

 ابلتناقض واالضطراب. وقراءاته القرآن

والقراءات ابالضطراب  القرآن (، الذي وصف24من أجرئهم املستشرق جولد تسيهر) وكان
دينية اعرتافاً عقدايً أنه  طائفة ال يوجد كتاب تشريعي اعرتفت به )وعدم الثبات، إذ يقول

هذه الصورة من االضطراب  مثل نص منزل أو موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله
  (25وعدم الثبات كما جند يف نص القرآن .(( )

خر هنا اختالف القراءات كما صرح يف كالمه بعد ذلك ، ويقول يف موطن آ يقصد وهو
الروم :  ]  الواردة يف قوله تعاىل:  للقراءاتغحل َبت  الرُّومح ، يف  أَْدىَن اأْلَْرض   امل وهو يعرض
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غلب الروم و  ) قراءة م  ن بَ ْعد  َغَلب ه ْم َسيَ ْغل بحوَن  َوهحم[ ، ويشري لالختالف يف1-3
تناقض ، إذ يقول : )) ابل القراءتني سيغلبون ( ابلبناء للمعلوم واجملهول فيهما ، واخذ يصف

القراءة املشهورة هم الغالبون يف القراءة  يف إن  القراءتني متناقضتان يف املعين ، املغلوبون
الذي صرح أبقبح من ذلك واسفه ، مما  املستشرق ( ، وال غرابة من هذا26األخرى . (( )

عن ابلقرآن نيته وقصده السيء يف الط فساد يدل عن جهله يف هذا املوضوع إْن مل نقل
بقتل النفس أو قتل  األمرإ ىَل اَبر ئ كحمْ  فَ تحوبحواْ  والقراءات ، إذ يقول: )) وقد رأى قتادة أن

[ ، هو من القسوة والشدة حبيث ال يتناسب 54البقرة :]  العصاة يف قوله تعاىل: 
رجوع والتوبة من الفعل فقرأ ) فاقْ ي ُّلحوا أنفسكم ( ، أي : حققوا ال الفعل أَنفحَسكحمْ  فَاقْ ت حلحواْ مع

 هذا املثال نرى وجهة نظر موضوعية كانت سبباً أدى إىل القراءة املخالفة . (( ويف ابلندم ،

(27)  

وهو  ، ابملوضوعية (  28يطعن ابلقراءة املشهورة ، ويصف قراءة قتادة   مع أهنا شاذة ) فهو
ليست سنة متبعة  القراءة من جانب آخر يتهم القراء ابلقراءة ابلتشهي واالجتهاد ، وكأن

 األصل فيها التلقي واملشافهة ال الرأي واالجتهاد .

 هذا كله كان بيان وجهة نظر علماء املسلمني حول هذه القضية له أمهيته البالغة يف أجل من

 القرآنية والعربية، لذا سوف أعرض بشيء من اإلمجال أقوال العلماء يف هذه الدراسات

  ء املهتم ابلدرس القرآين يف تصور صحيح هلذا املوضوع .مما يضع القاري القضية

علماء املسلمني إىل أن االختالف يف القراءات هو اختالف تنوع وتغاير ال  مجهور ذهب
وتناقض ، وأن االختالف حاصل يف األلفاظ املسموعة وليس يف املعاين  تضاد اختالف

ه ( حني 440ي )ت يف حدود صرح املهدو  وهبذاأحنزل القرآن على سبعة  املفهومة ،
إذ قال : )) واختلف الناسح يف معىن احلديث اختالفاً كثرياً ،  ، أحرف عرض حلديث النيب 

  (29يف األلفاظ املسموعة ال يف املعاين املفهومة .(( ) معناه فأكثرهم على أن

لتنافر يف يعين أن القلة من العلماء قائلون ابلتناقض أو التضاد أو ا ال أكثرهم ( ) وقوله
هلم تفسريات مغايرة حول معىن احلديث ، فبعضهم فسر األحرف السبعة  بل القراءات ،
 (30فسرها ابحلالل واحلرام واحملكم واملتشابه وغريها . ) وبعضهم ابللغات ،

ه  ( ما ينبغي اعتقاده يف القراءات ، إذ يقول : ))ومجلة ما نعتقده من 444 الداين )ت وبني
 من إنزال القرآن وكتابته ومجعه وأتليفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه وخنتاره هوغري  هذا الباب
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 القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاٍف كاٍف وحق وصواب وأن هللا تعاىل قد خري فإن

اترة  معانيها يف مجيعها وصوهبم إذا قرؤوا بشيء منها وأن هذه األحرف السبعة املختلف القراء
وال فساد .((  إحالة تفاق املعىن ليس فيها تضاد وال تناف للمعىن والوألفاظها اترة مع ا

املعاين اليت تشتمل  وبني (، وكان الداين من قبل هذا قد فصل القول يف تعدد القراءات31)
اختالف هذه السبعة  يشتمل عليه اختالف القراءات ، حيث قال : ))وأما على كم معىن

  حييط هبا كلهاأحرف فإنه يشتمل على ثالثة معاٍن 

 اختالف اللفظ واملعىن الواحد . -:أحدها

مع جواز أن جيتمعا يف شيء واحد لعدم تضاد  مجيعا اختالف اللفظ واملعىن -: والثاين
واملعىن مع امتناع جواز أن جيتمعا يف شيء  اللفظ اختالف -اجتماعهما فيه . والثالث:

(، مث ساق من بعد 32اء هللا . (( )ذلك إن ش نبني واحد الستحالة اجتماعهما فيه وحنن
 (33هلا حول هذا املوضوع . ) أصل ذلك القراءات ودلل على القواعد اليت

ولكن بشيء من التفصيل والبيان  (ه  833من هذا التأصيل اإلمام ابن اجلزري )ت  وأفاد
هذه  اختالفوفائدته فإن االختالف املشار  واالستقراء األوسع ، فيقول : )) وأما حقيقة

يف ذلك اختالف تنوع وتغاير ، الختالف  إليه السبعة األحرف املنصوص عليها من النيب
هللا تعاىل  كالمأََفالَ يَ َتَدب  رحوَن اْلقحْرآَن َوَلْو َكانَ   تضاد وتناقض ، فإن هذا حمال أن يكون يف

وقد تدبران ،[82 الَفًا َكث ريًا ع ند  َغرْي  اّلل   َلَوَجدحواْ ف يه  اْخت   م نْ النساء :]  ، قال تعاىل :
  اختالف القراءات كلها فوجدانه ال خيلو من ثالثة أحوال:

 اللفظ واملعىن واحد. اختالف -: أحدها

 واحد . شيء اختالفهما مجيعاً مع جواز اجتماعهما يف -: الثاين

من وجه  يتفقان اختالفهما مجيعاً مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد بل -: الثالث
 آخر ال يقتضي التضاد .

ويؤده ، والقدس ، وحيسب ( وحنو ذلك  ، وعليهم األول فكاالختالف يف ) الصراط ، فأما
 (34) مما يطلق عليه أنه لغات فقط .

تعاىل ، ألنه  هللا الثاين فنحو ) مالك ، وملك ( يف الفاُتة ، ألن املراد يف القراءتني هو وأما
وَيْكذ بون يف   وكذلك ) َيْكذ بون ، ويحَكذ  بون ( ألنمالك يوم الدين وملكه ، 
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 … هبما هم املنافقون ، ألهنم يحكذ  بون ابلنيب  املرادأخبارهم

َوإ ن َكاَن َمْكرحهحْم ) وكذا الثالث فنحو )َوظَنُّواْ َأهن حْم َقْد كحذ بحواْ ( ابلتشديد والتخفيف ، وأما
فإن … األخرى ،وبكسر األوىل وفتح الثانية  ورفع الم األوىلل تَ زحوَل م ْنهح اجلْ َبالح ( بفتح ال

اجتماعه يف شيء واحد فإنه جيتمع من وجه آخر  وامتنع ذلك كله وإن اختلف لفظاً ومعىن
 (35) ميتنع فيه التضاد والتناقض . ((

وتضاد  تناقض ما ذكره ابن اجلزري ومن قبله الداين أن اختالف القراءات ال يلزم فحاصل
ه   728ت ) اب ، وهذا ما قرره علماء املسلمني ، بل ذهب شيخ اإلسالم ابن تيميةواضطر 

ذهبنا إليه  ما ( أن إمجاع املسلمني منعقد على عدم تناقض القراءات أو تضادها ، وهذا يؤكد
والتضاد ، بل  ابلتناقض سابقاً من أن املهدوي ال يقصد بقوله : ) فأكثرهم ( أن غريهم يقول

املعىن وال تضاد كما يقول  يف علماء املسلمني يف أن القراءات ال تتضمن تناقضال نزاع بني 
أنزل القرآن عليها ال تتضمن  اليت وال نزاع بني املسلمني أن احلروف السبعة ) ابن تيمية
كما قال عبد هللا بن مسعود  متقاراب عىن وتضاده ، بل قد يكون معناها متفقا أوتناقض امل

أحدمها ليس هو معىن اآلخر لكن   معىن إمنا هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال ، وقد يكون
تضاد  اختالفيف هذا حديث أنزل  كال املعنيني حق وهذا اختالف تنوع وتغاير ال

على سبعة أحرف إن قلت غفورا  القرآن املرفوع عن النيب  وتناقض وهذا كما جاء يف احلديث
رمحة آبية عذاب أو آية عذاب آبية  آية رحيما أو قلت عزيزا حكيما فاهلل كذلك ما مل ختتم

 … رمحة ، وهذا كما يف القراءات املشهورة

 خَيَْدعحون القراءات ما يكون املعىن فيها متفقا من وجه متباينا من وجه كقوله : ) ومن

َاد عون ( ، و) َيْكذ بون ويحَكذ  بون (،و) َلَمْست حم والَمْست حم و)حىت َيْطهحْرن وَيط َهْرن ( وحنو ،) وخيح
حق وكل قراءة منها مع القراءة األخرى مبنزلة  كلها ذلك فهذه القراءات اليت يتغاير فيها املعىن

عىن علما وعمال ال جيوز ترك واتباع ما تضمنته من امل كلها اآلية مع اآلية جيب اإلميان هبا
أن ذلك تعارض ، بل   ظناً من كفر حبرف منه فقد كفر به  موجب إحدامها ألجل األخرى
مث يشري بعد ذلك إىل أن أئمة علماء  ،)36) ((. كله كما قال عبد هللا بن مسعود 

متفقون على أن األحرف السبعة ال خيالف بعضها  والقراء السلف وطوائف من أهل الكالم
بل يصدق بعضها بعضاً كما تصدق اآلايت  ، ويتناقض بعضاً خالفاً يتضاد فيه املعىن
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 (37بعضها بعضاً . )

ه  ( يف البهان واإلمام  794األقوال اإلمام الزركشي) ت هذه مجلة من ونقل
مما يدل على أن املراد ابالختالف يف القراءات ، )38) اإلتقان ه  ( يف 911السيوطي)ت
وتغاير ال اختالف تناقض وتضاد ، بل رجح اإلمام ابن حجر  تنوع اختالفالقرآنية هو 

على غريه ، إذ قال  وقواهفاقرؤوا ما تيسر منه ( : )) أي من املنزل )  العسقالين هذا املعىن
وفيه إشارة إىل احلكمة يف التعدد املذكور ، وأنه للتيسري على القارىء ، وهذا  ، يف شرح قوله 

 ل : املراد ابألحرف أتدية املعىن ابللفظ املرادف ، ولو كان من لغة واحدة ،من قا قول يقوي

 لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءهتما ، نبه على ذلك ألن  

 (39) عبد الب ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو املراد ابألحرف السبعة . (( ابن

بني  تدافع ابختالف قراءاته ال يلزم منه تناقض وال تضاد والهذا أن نزول القرآن  معىن
مع األخرى  منها مدلوالت معانيه يسبب اضطراابً واختالفاً بني آايت القرآن ، بل كل قراءة

من ذلك فقد وجب قبوله   مبنزلة اآلية مع اآلية ، جيب قبوهلا واإلميان هبا والعمل مبقتضاها ،
من األمة رده ولزم  أحد اجلزري : )) كل ما صح عن النيب ذلك يقول ابن  ويف، ومل يسع

مبنزلة اآلية مع اآلية ،  األخرى اإلميان به ، وأن كله منزل من عند هللا إذ كل قراءة منها مع
وعمالً ، ال جيوز ترك موجب إحدامها  علماً  جيب اإلميان هبا كلها واتباع ما تضمنته من املعىن

 (40) عارض .((ال جل األخرى ظناً أن ذلك ت

املعىن  هذا مصطلح ) االختالف ( يف القراءات ال يعين التعارض والتباين كما يفهم فمفهوم
تضاد وال  إليها من املصطلح عند علماء الفقه ، فالقراءات على اختالفها وتنوعها مل يتطرق
ه هذا نب وإىل تناقض ، وال تعارض وتباين كما حيصل ذلك يف اختالف وتنوع الفقهاء ،

الفقهاء ، إذ يقول :  واختالف اختالف القراء نياإلمام اجلليل ابن اجلزري   رمحه هللا   وفرق ب
القراء كله حق وصواب  اختالف )) وهبذا افرتق اختالف القراء من اختالف الفقهاء ، فإن

اجتهادي ، واحلق يف  اختالف نزل من عند هللا وهو كالمه ال شك فيه ، واختالف الفقهاء
وكل قراءة ابلنسبة  ، اخلطأ األمر واحد ، فكل مذهب ابلنسبة إىل اآلخر صواب حيتملنفس 

  (41) ((.به إىل األخرى حق وصواب يف نفس األمر ، نقطع بذلك ونؤمن

أََفالَ يَ َتَدب  رحوَن   يف القراءات حق ال تضاد فيه وال تدافع بني معاين اآلايت ، فاالختالف
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ع ند  َغرْي  اّلل    م نْ [ ،82النساء : ] ما دل عليه قوله تعاىل:  ذاوهاْلقحْرآَن َوَلْو َكانَ 
 وماللمختلفني يف القراءة بقوله : أصبتم ، أو كالكما حمسن ،  َلَوَجدحواْ ف يه  اْخت الَفًا َكث ريًا 

أي ذلك قرأمت أصبتم ، وما دلت عليه نقوالت علماء املسلمني من  أو دل عليه إقرار النيب 
الشاذة تفسري القراءات املشهورة وتبيني معانيها ، يقول الزركشي  القراءات ى مقاصدأن إحد

عبيد يف كتاب فضائل القرآن إن القصد من القراءة الشاذة تفسري القراءة  أبو : )) قال
معانيها وذلك كقراءة عائشة وحفصة )حافظوا على الصلوات والصالة  وتبيني املشهورة

راءة ابن مسعود ) والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما( ومثل قراءة وكق (العصر الوسطى صالة
 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن (وكقراءة سعد بن أىب وقاص) أىب

 وإن كان له أخ أو أخت من أم فلكل (وكما قرأ ابن عباس) ال جناح عليكم أن تبتغوا)

 ذا قراءته )وأيقن أنه الفراق وقال ذهب الظن ( قالمن ربكم يف مواسم احلج(قلت وك فضال

 الفتح : يريد أنه ذهب اللفظ الذي يصلح للشك وجاء اللفظ الذي هو مصرح ابليقني أبو

 وكقراءة جابر ) فإن هللا من بعد إكراههن له غفور رحيم ( ،فهذه احلروف وما، انتهى

 بعض التابعني يف التفسريقد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن  شاكلها

ذلك فكيف إذا روى عن كبار الصحابة مث صار يف نفس القراءة فهو اآلن أكثر  فيستحسن
 وأقوى فأدىن ما يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل على أهنا من العلم التفسري من

 آن . ((ال يعرف العامة فضله إمنا يعرف ذلك العلماء ولذلك يعتب هبما وجه القر  الذي

(42) 

للقراءات  ومبينة كانت القراءات الشاذة ال تقتضي تضاداً وال تناقضاً، إمنا هي مفسرة فإذا
فهل من املعقول  ، والقبول املشهورة ، فكيف ابلقراءات الصحيحة اليت تلقتها األمة ابلرضى

 !.متبايناً ؟ مضطرابً  أن تتضمن تناقضاً واختالفاً يقتضي التضاد يكون هبا القرآن

الن  القرآن ال تناقض  ، عقيدته هذا الكالم ال يصدر إال  من رجٍل ساءت نيته وفسدت إن  
بعضها بعضاً ، وإن تنوع  يصدق فيه وال تباين وال اضطراب ، إمنا هو آايت حمكمات

هذا يقول الشيخ الزرقاين )  ويف القراءات يقوم مقام تعدد اآلايت من دون تناقض وتضاد ،
وذلك ضرب من ضروب  اآلايت )) إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد ه  (:1367ت 

أضف إىل ذلك ما يف  ، اإلعجاز البالغة يبتدىء من مجال هذا اإلجياز وينتهي إىل كمال
أن القرآن كالم هللا وعلى صدق من  على تنوع القراءات من الباهني الساطعة واألدلة القاطعة
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على كثرهتا ال تؤدي إىل تناقض يف  القراءة االختالفات يفجاء به وهو رسول هللا ، فإن هذه 
كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا  القرآن املقروء وتضاد وال إىل هتافت وختاذل ، بل

واحد يف علو األسلوب والتعبري وهدف  منط ويبني بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على
يفيد تعدد اإلعجاز بتعدد القراءات  شك واحد من مسو اهلداية والتعليم ، وذلك من غري

القراءة ويعجز أيضا إذا قرىء هبذه  هبذه واحلروف ، ومعىن هذا أن القرآن يعجز إذا قرىء
الثالثة وهلم جرا، ومن هنا تتعدد املعجزات  القراءة القراءة الثانية ويعجز أيضا إذا قرىء هبذه

ق حممد ألنه أعظم يف اشتمال أن ذلك أدل على صد ريب بتعدد تلك الوجوه واحلروف وال
البيان على كل حرف ووجه  ويفل  يَ ْهل َك َمْن َهَلَك َعن  القرآن على مناح مجة يف اإلعجاز

َ َلَسم يٌع َعل يٌم  بَ ي  َنةٍ ] وبكل هلجة ولسان   [42: األنفال َوحَيْىَي َمْن َحي  َعن بَ ي  َنٍة َوإ ن  اّلل 

.)) (43) 

وهو ضرب من ضروب  ، يف القراءات يقوم مقام تعدد اآلايتاالختالف والتنوع  إن  
واحد من جوانب  جانب اإلعجاز انفرد به هذا الكتاب الكرمي ، وسنبني يف املبحث الالحق

على أن هذا القرآن  القاطعة إعجازه يف تعدد القراءات ،وما فيها من الباهني الساطعة واألدلة
وأنه )) سلسلة واحدة متصلة  ، خلفه ن بني يديه وال منبقراءاته كالم هللا ال أيتيه الباطل م

مهما تعددت طرق قراءته ومهما  والغاايت احللقات حمكمة السور واآلايت متآخذة املبادىء
 (44تنوعت فنون أدائه .(( )

 

 الثالث املبحث

 واملعىن القراءات

رفع احلرج عن األمة هو التيسري و  واختالفها املعلوم أن اهلدف الرئيس من تعدد القراءات من
هذا اهلدف احتوت ظاهرة التنوع يف  جانب يف قراءة كتاب رهبا عز وجل ، ولكن إىل

على الكتب السماوية األخرى  ومسوه القراءات جوانب أخرى أعطت للنص القرآين متيزه
مما استحق أن يتصف هذا القرآن  ، سواء وعلى النصوص البشرية النثرية والشعرية على حدٍ 

 از .ابإلعج

املعاين بتعدد القراءات ،إذ كل قراءة زادت معىن  تعدد من بني هذه اجلوانب جانب وكان
األخرى ، وهبذا اتسعت املعاين بتعدد القراءات ، إذ تعدد  القراءة جديداً مل تبينه أو توضحه
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 اآلايت القرآنية . تعدد القراءات يقوم مقام

ظاهرة تكرار القصص القرآين ،  كبري ه إىل حدٍ والتنوع يف القراءات القرآنية يشب واالختالف
أو الواقعة السابقة ، ففي قصة سيدان إبراهيم  اآلية فكل آية أو واقعة تبني معىن جديداً مل تبينه

ذكر هللا عز وجل يف سورة هود رسله وأهنم قدموا على  فقد مع ضيوفه ما جيلي هذا املقصد ،
ْلبحْشَرى قَالحواْ َساَلًماَوَلَقْد جَ   إبراهيم عليه السالم، فقال  ]   : تعاىلاءْت رحسحلحَنا إ بْ رَاه يَم اب 

َأاَتَك َحد يثح َضْيف   َهلْ  َساَلٌم َفَما لَب َث َأن َجاء ب ع ْجٍل َحن يٍذ  قَالَ [ ، وقال يف69هود : 
ًما قَاَل َساَلٌم قَ ْوٌم مُّنَكرحوَن َعَلْيه  فَ َقالحوا َساَل  َدَخلحوا الذارايت :  سورةإ بْ رَاه يَم اْلمحْكَرم نَي ، إ ذْ 

نٍي  إ ىَل [ .26-24الذارايت :  ]  ، فَ رَاغَ   أَْهل ه  َفَجاء ب ع ْجٍل مسَ 

خيب يف سورة هود أنه أرسل رسله إىل إبراهيم ، بينما نرى يف سورة الذارايت   أن هللا فنلحظ
براهيم عليه السالم ، كما جنس هؤالء الرسل وهم املالئكة وأهنم منكرون لدى إ يبني أنه

هو  واحلنيذ املشهد األول أن إبراهيم عليه السالم يقدم هلم عجالً يصفه هللا ابحلنيذ ، يف نرى
يتقاطر حىت  شحمه العجل املشوي على الر صف حبر احلجارة من غري أن متسه النار مما جيعل

أن العجل كان  يبني ايت( ، بينما نرى املشهد الثاين الذي صورته سورة الذار 45تنضجها )
جديداً مل تبينه  معىن مسيناً فهو ليس ابهلزيل ، وهذا قمة إكرام الضيف ، فكل آية أعطت

 اآلية األخرى .

يف مواطن كثرية من القرآن ،  ذحك َرتفَأَْلَقى  األمر يف قصة سيدان موسى ، فقد وكذلك
فَإ َذا ه َي  َعَصاهح آخر قال [، ويف موطن107األعراف : ] ومن هذه املواطن قوله تعاىل : 

 : ث حْعَباٌن مُّب نٌي 

َا َجانٌّ َوىل   َوأَْلق   [، فاجلان الصغري من احليات ، 10النمل :  ] َعَصاَك فَ َلم ا َرآَها هَتْتَ زُّ َكَأهن 
  منها ، فهل تعارضت هااتن اآليتان ؟ الكبري َوملَْ ي حَعق  ْب  محْدب رًاوالثعبان

بعض املشككني أنه اختالف وتعارض يف آايت  يظنه تفسرياً هلذا مما قد ذكر العلماء لقد
خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها  خلقها القرآن ، يقول الزركشي : )) وذلك ألن

  (46وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته .(( )

 ، زهاواهتزا األعراف بينت شكلها وهيئتها وخلقتها ، وآية النمل بينت حال ُتركها فآية

والقصص  اآلايت فكل آية أعطت معىن جديداً مل تبينه اآلية األخرى ،وعلى هذا كثري من
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يقتضيه  وغاية القرآين ،ال اختالف وال تناقض بني اآلايت ، إمنا لكل آية مقصد وهدف
 السياق وجو السورة العام .

توضح وتبني معىن  عن هذا املقصد ، إذ كل قراءة خيتلف يف القراءات القرآنية ال واالختالف
وبذلك تتسع املعاين وتتعدد بتعدد القراءات ، إذ كل قراءة  ، السابقة جديداً مل تبينه القراءة

ه ( : )) على أنه ال مانع من أن يكون 1393يقول ابن عاشور ) ت  ذلك مبقام آية ، ويف
اء بوجوه فتكثر من ما حيتمل تلك الوجوه مراداً هلل تعاىل ، ليقرأ القر  على جميء ألفاظ القرآن

 وهذا فيكون وجود الوجهني فأكثر يف خمتلف القراءات جمزءاً عن آيتني فاكثر ، ، املعاين ذلك

وهبذا  ، (47… (( )نظري التضمني يف استعمال العرب ، ونظري التورية والتوجيه يف البديع 
من غري  ولكن يكون من مقاصد االختالف يف القراءات القرآنية تكثري املعاين واتساعها ،
القراءات ،  بعض تناقض أو تباين يف املعاين ، وسوف ندلل على هذا األمر مبا سنعرضه من

وأكب من هذا  أمشل ألن هذا املقام ال يتسع لذكر القراءات مجيعها ، فاألمر يتطلب دراسة
ح سوف ترسم مالم تضمنتها البحث ، ولكن هذه القراءات اليت سنختارها ونبني املعاين اليت
من خالهلا ويوجه  ينطلق واضحة للموضوع يكون الدارس معها على ركيزة ثبتة ميكن أن
  مجيع االختالف يف القراءات القرآنية من غري تناقض أو تضاد .

َا  َعَذابٌ [.10البقرة : ]  قوله تعاىل :  -1ق حلحوهب  م م َرٌض فَ زَاَدهحمح اّلل ح َمَرضاً َوهَلحم يف   أَل يٌم مب 
 وا َيْكذ بحوَن َكانح 

َيْكذ بحوَن ( بفتح الياء وتسكني الكاف وختفيف الذال ، وقرأ  ) والكسائي عاصم ومحزة فقرأ
 وأبو عمرو وابن عامر ) يحَكذ  بوَن ( بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال . كثري انفع وابن

(48) 

اإلسالم  إظهار م يفابلتخفيف معناها أهنم استحقوا العذاب األليم بسبب َكذ هبَ  فالقراءة
 اآلخر ( . وابليوم واإلميان وهم يف ابطنهم كافرون ، فهم كاذبون يف قوهلم : ) آمنا ابهلل

 النيب  تكذيبهم.  ابلتشديد معناها أهنم استحقوا العذاب األليم بسبب والقراءة

( ابلتخفيف َيْكذ بحوَن  ) قرأ ه  ( : )) ويقرأ ) يحَكذ  بوَن ( ، فمن 311الزجاج ) ت  يقول
هم مبؤمنني ( ، وأما  وما(49) ((.  مؤمنون ، قال عز وجل : ) مفإن  َكذ هَبحم قوهلم أهن

  يحَكذ  بوَن ابلتثقيل فمعناه بتكذيبهم النيب 

 القراءتني أن املنافقني سيعذبون العذاب األليم بسبب كذهبم وتكذيبهم ، ففي فحاصل
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القراءة  وبينت دى القراءتني أهنم كاذبون يف أخبارهم ،تنوع يف املعاين ، إذ بينت إح القراءتني
ال يقتضي هذا  هذا األخرى أبهنم يحَكذ  بون النيب وما جاء به من عند هللا تعاىل ، ومع
ابن أيب طالب  مكي االختالف التضاد يف املعىن ، ألن املراد هبما هم املنافقون ، يقول

رسالة الرسل  كذب معىن واحد ، ألن  من القيسي : )) والقراءاتن متداخلتان ترجع إىل
مبا أنزل هللا .  مكذب وحجة النبوة فهو كاذب على هللا ، ومن كذب هللا وجحد تنزيله فهو

مع جواز اجتماع  مجيعاً  ( ، وحنو هذا ذهب الداين يف ابب اختالف اللفظ واملعىن50(( )
وكذا ) مبا كانوا  ) يقول القراءتني يف شيء واحد من اجل عدم تضاد اجتماعهما فيه ، إذ

القراءتني مجيعاً هم املنافقون ،  هباتني يكذبون ( بتخفيف الذال وبتشديدها ، ألن  املراد
فيما جاء به من عند هللا تعاىل ،  النيب ويحكذ  بون وذلك أهنم كانوا َيكذ بون يف أخبارهم ،

هللا تعاىل بذلك عنهم وأعلمنا أنه معذهبم هبما .((  فأخب فاألمران مجيعاً جمتمعان هلم ،
ابن تيمية : )) يف )يكذبون ( قراءاتن مشهوراتن ،  اإلسالم (،ويف ذلك يقول شيخ51)

ول يف الباطن وإن صدقوه يف ابهلل وابليوم اآلخر ( وكذبوا الرس آمنا فإهنم كذبوا يف قوهلم )
ه  ( :  774ويقول ابن كثري ) ت  ،مبا كانوا َيكذ بون ( وقرىء )  (52الظاهر . (( )

وقد كانوا متصفني هبذا وهذا ، فإهنم كانوا كذبة ويكذبون ابلغيب  ( يحَكذ  بون ))وقوهلم 
 (53هذا وهذا.(( ) بني جيمعون

مع عدم التناقض والتضاد  األخرى تبينه القراءةفإن كل قراءة زادت معىن جديداً مل  وهبذا
 بينهما.

ر  قحْل ف يه َما إ مْثٌ َكب رٌي َوَمَناف عح ل لن اس   اخْلَْمر   قوله تعاىل :  -2َعن   يْسأَلحوَنكَ   َوإ مْثحهحَمآ َواْلَمْيس 

ح اّلل ح َلكحمح اآلاَيت  َلَعل كحْم َكذَ  اْلَعْفوَ  َأْكَبح م ن ن  ْفع ه َما َوَيْسأَلحوَنَك َماَذا يحنف قحوَن قحل   ل َك يحبني  
 [.219البقرة :  ] تَ تَ َفك رحوَن 

 (54إمث كبري ( ابلباء . )) محزة والكسائي ) فيهما إمث كثري ( ابلثاء ، وقرأ الباقون فقرأ

ألن شرب اخلمر حيدث معه آثم   وذلك قراءة محزة والكسائي ) إمث كثري ( من الكثرة ، فمعىن
يف الفرائض ويف غري ذلك ،  وتفريط ة من لغط وختليط وسب وأميان وعداوة وخيانةكثري 

َا فوصف ابلكثرة ، واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل :  َنكحمح  إ من  يحر يدح الش ْيطَانح َأن يحوق َع بَ ي ْ
ر  َوَيصحد كحْم َعن ذ ْكر  اّلل    يف   اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء [، 91املائدة : ]   َوَعن  الص الَة  اخْلَْمر  َواْلَمْيس 
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 أَنتحم مُّنتَ هحوَن  فَ َهلْ (55فذكر أشياء من اإلمث . )

 ه  ( : )) ووصف اإلمث ابلكثرة إما ابعتبار اآلمثني فكأنه قيل فيه 745حيان ) ت  أبو يقول

 يصدر للناس آثم ، أي كل واحد من متعاطيها آمث ، أو ابعتبار ما يرتتب على شرهبا مما :

اخلمر ولعن   من شارهبا من األفعال واألقوال احملرفة ، أو ابعتبار من زاوهلا من لدن كانت
له  واملشرتاة أن بيعت وشريت فقد لعن رسول هللا  إىلمعها عشرة ابئعها ومبتاعها

مثنها ، فناسب  وآكل وعاصرها ومعتصرها واملعصورة له وساقيها وشارهبا وحاملها واحملمولة له
 (56اإلمث ابلكثرة هبذا االعتبار . (( ) وصف

كبري ( فهو من الكب والعظم أ ي: فيها إمث عظيم ، واستدلوا على ذلك  إمث معىن قراءة ) أما
َش َوإ َذا َما  بقوله تعاىل [ ، فكذلك 37الشورى :  ]  :َوال ذ يَن جَيَْتن بحوَن َكَبائ َر اإْل مثْ  َواْلَفَواح 

بحواكبري (  ينبغي أن يكون ) إمث شرب اخلمر وامليسر من الكري ، ويف  ألن   هحْم يَ ْغف رحوَن  َغض 
يف اخلمر فبني ، ألهنا توقع العداوة والبغضاء ،  الذي هذا يقول الزجاج : )) فأما اإلمث الكبري

( ، ويقول مكي : )) 57به ويعرف ما جيب خلالقه . (( ) مييز وُتول بني املرٍء وعقله الذي
 (58الكبائر فوجب أن يوصف إلمثه ابلكب .(( ) من ى أن شرب اخلمرأمجعوا عل

اخلمر وذمها لعظيم إمثها وعقوبتها ، وكذلك لكثرة  ُترمي القراءتني هو التأكيد على فحاصل
ألهنما يف ذم اخلمر وتقبيح شارهبا ، فكل قراءة بينت  ، القراءتني آثمها ، فال تناقض بني

االتساع يف املعاين الذي ال يقتضي التضاد والتباين ، وكلتا  من ابب وهو أمراً هو فيها ،
هللا عز وجل ، ويف ذلك يقول أبو حيان : )) ذكر بعض الناس ترجيحاً لكل  مراد القراءتني
 القراءتني على األخرى وهذا خطأ ، ألن  كالً من القراءتني كالم هللا تعاىل ، هاتني قراءة من

 (59) شيء من قبل أنفسنا إذ كله كالم هللا تعاىل . ((جيوز تفضيل شيء منه على  فال

 

 

 

َها قَاَل َأىن َ حيحْي ي َهذ ه   َخاو يَةٌ  قوله تعاىل :  -3أَْو َكال ذ ي َمر  َعَلى قَ ْريٍَة َوه يَ   َعَلى عحرحوش 
َا َئَة َعاٍم مثح  بَ َعَثهح قَاَل َكْم لَب   فََأَماَتهح  اّلل ح بَ ْعَد َمْوهت  يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبل  لَب ْثتح  ْثَت قَالَ اّلل ح م 

َئَة َعاٍم فَانظحرْ  َار كَ  إ ىَل  ل ب ْثَت م  آيًَة ل  لن اس   َول َنْجَعَلكَ  َطَعام َك َوَشرَاب َك ملَْ يَ َتَسن ْه َوانظحْر إ ىَل مح 
زحَها مثح   َ َعَلىحلَْ  َنْكسحوَها َوانظحْر إ ىَل الع ظَام  َكْيَف نحنش  َ َلهح قَاَل َأْعَلمح َأن  اّلل  البقرة:  ]  ًما فَ َلم ا تَ َبني 
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 َشْيٍء َقد يٌر  كحل   [ . 259

ابلراء ، وقرأ عاصم وابن عامر ومحزة والكسائي )  ( ننشرها ابن كثري وانفع وأبو عمرو ) فقرأ
 (60) ننشزها ( ابلزاي .

فمعناها  ( ننشزها بعد موهتا ، أما قراءة )قراءة ) ننشرها ( أي : إحياؤها وبعثها  فمعىن
األوىل ، فرتفع  حالته نرفعها واإلنشاز نقلها إىل موضعها برفع بعضها إىل بعض وتركبه على

ق يَل انشحزحوا فَانشحزحوا يَ ْرَفع   َوإ َذا العظام وتركب لإلحياء ، ومنه نشوز املرأة وهو ارتفاعها على
 آَمنحوا م نكحْم َوال ذ يَن أحوتحوا اْلع ْلَم َدَرَجاٍت  ال ذ ينَ اجملادلة ]  :  ومنه قوله تعاىل ، زوجهااّلل ح 

 أي ارتفعوا . ، [11:

ننشرها ( ،  ) عباسإ َذا َشاء مثح   الفراء : )) اإلنشاز نقلها إىل موضعها ، وقرأها ابن يقول
  رَهح أَنشَ (61[ .(( )22عبس :  ]  إنشاءها : إحياؤها ، واحتج  بقوله : 

زحها ( ابلزاي وقال رحها ، ونَ ْنشحرحها ( ابلراء فمن قرأ نحنشزها كان  )و الزجاج : )) يقرا ) نٌ ْنش  ن حْنش 
انشزة ينشز بعضها إىل بعض ، أي يرتفع ، والنشز يف اللغة  وهجودها معناه جنعلها بعد ب الها

رحها ، ونَ ْنشحرحها ( فهو م ، ما أرتفع عن األرض ن أنشر هللا املوتى ونشرهم ، ومن قرأ ) ن حْنش 
 هللا أي بعثهم ، كما قال :  َنَشرهم[. (( ) 18امللك :  ]  َوإ لَْيه  النُّشحورح   وقد يقال

62) 

من موهتا اليت   وبعثها القراءتني أن هللا بني كيفية إحياء املوتى ، وذلك إبحياء العظام فحاصل
كيفية إحياء العظام ، وذلك  ابلزاي القراءة كانت فيها كما دلت عليه القراءة ابلراء ، وبينت

يف القراءتني ، ويف هذا يقول  املعنيني برفع بعضها إىل بعض حىت التأمت فضمن هللا تعاىل
العظم ، وذلك أن هللا تعاىل أنشرها أي أحياها ،  هي الداين : )) املراد هباتني القراءتني مجيعاً 

فأخب سبحانه أنه مجع هلا هذين األمرين من  التأمت حىت وأنشزها أي رفع بعضها إىل بعض
إىل بعض لتلتئم فضمن تعاىل املعنيني يف القراءتني تنبيهاً  بعضها إحيائها بعد املمات ورفع

 (63) (( على عظيم قدرته .

تناقٍض أو  غري ابلقراءتني على عظيم قدرته سبحانه يف البعث واإلحياء والرتكيب من فدل
 تبايٍن أو تضاٍد فيهما.

لح َعَلْيكحم َحَفَظًة َحىت َ إ َذا َجاء َأَحدَكحمح  فَ ْوقَ  قوله تعاىل :  -4َوهحَو اْلَقاه رح    ]  ع َباد ه  َوي حْرس 

 . تَ َوف  ْتهح رحسحلحَنا َوهحْم الَ ي حَفر  طحوَن  اْلَمْوتح [61األنعام : 
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 ( ي حْفر طحون ) وهم العامة العشرة ) وهم ال ي حَفر  طحون ( بتشديد الراء ، وقرأ األعرج  قرأ

 (64بتخفيف الراء وسكون الفاء . )

يقصرون فيما يؤمرون به من تويف من ُتضره املنية وال  ال قراءة العامة أن املالئكة فمعىن
األعرج ) ال ي حْفر طحون ( فهو من اإلفراط أي الزايدة ، فهم ال  قراءة يغفلون وال يتوانون ، أما

 392أمروا بتوفيه ال يتجاوزن احلد يف ذلك ، قال ابن جين ) ت إال  من  يتوفون يزيدون وال
 ال يقال أفرط يف األمر إذا زاد فيه ، وفر ط فيه إذا قص ر، فكما أن قراءة العامة ) )) ه  ( :

يزيدون ،  ال ي حَفر  طحون (ال يقصرون فيما يؤمرون به من تويف   من ُتضر منيته ، فكذلك أيضاً 
 (65[ . (( ) 8الرعد :  ]   من أحم رحوا بتَ َوف  يه ، ونظريه قوله جل وعز :وال يَ تَ َوف ون إال  

 وَكحلُّ َشْيٍء ع نَدهح مب  ْقَداٍر 

أن املالئكة يفعلون ما يؤمرون به دون زايدة أو نقصان فكل قراءة  على ابلقراءتني فدل
التوسع يف هللا عز وجل دون تضاد أو تناقض ، وهو من ابب  مراد وضحت معىن هو من

ه  (  538( ، ويف هذا يقول الزخمشري ) ت66معاين القراءات . ) يف املعاين من غري تباين
والتخفيف ، فالتفريط التواين والتأخري عن احلد   ، واإلفراط  ابلتشديد : )) و ) يفرطون (

  (67أي ال ينقصون مما أمروا به وال يزيدون فيه .(( ) ، جماوزة احلد   

بحكحم له تعاىل : قو  -5َوَما  أْلحفحق  اْلمحب ني  ، َوَما هحوَ  َصاح  َْجنحوٍن ، َوَلَقْد َرآهح اب  التكوير  ]  مب 
يٍم  َعَلى:  . [25-22 اْلَغْيب  ب َضن نٍي ، َوَما هحَو ب َقْول  َشْيطَاٍن َرج 

سائي عمرو والك وأبو انفع وعاصم وابن عامر ومحزة ) ب ضنني ( ابلضاد ، وقرأ ابن كثري قرأ
 (68ورويس ) بظنني ( ابلظاء . )

الضنة وهي البخل ، أي معناها ما هو على الغيب ببخيل ،  فمن ابلضاد ) بضنني ( فالقراءة
 فمن الظنة وهي االهتام ، أي ما هو على الغيب مبتهم . ( بظنني أما القراءة ابلظاء )

عن زر بن حبيش قال : قيس بن الربيع عن عاصم بن أيب النجود  حدثين الفراء : )) يقول
ببخيل ، وحنن تقرأ ) بظنني ( مبتهم ، وقرأ عاصم وأهل احلجاز وزيد  ( بضنني تقرءون ) نتمأ

وهو حسن ، يقول : أيتيه غيب السماء وهو منفوس فيه فال يضن به  ( بضنني بن ثبت )
مكان على ، عن صلح أو الباء كما تقول : ما هو بضنني ابلغيب ،  كان عنكم ، فلو

احتجوا أبن على تقوي قوهلم ، كما تقول : ما أنت على فالن مبتهم .  بظنني والذين قالوا :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

هذا ذهب الزجاج بقوله : ))فمن قرأ بظنني فمعناه ما هو على الغيب  وحنو ( ،69(( )
فيما أداه عن هللا جل وعز ، يقال ظننت زيداً يف معىن اهتمت زيداً ، ومن قرأ  الثقة مبتهم وهو

 . فمعناه ما هو على الغيب ببخيل ، أي هو  ( بضننيي عن هللا وي حَعل  مح كتاب هللايؤد  )

)) (70) 

بظنني (  ) ه  ( : )) قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي 370ابن خالويه ) ت  ويقول
 . ابلظاء ، أي : مبتهم ، يقال : بئٌر ظننٌي ، إذا كان ال يحوَثقح هبا

من  هللا لضاد ، أي : ببخيل ، أي ليس خبيل ابلوحي مبا أنزلالباقون ) بضنني ( اب وقرأ
 : ويحنشد القرآن فال يكتمه أحداً ، تقول العرب : ضننت ابلشيء أضن به : إذا خبلت به ،

 (71َضنَ نحوا. (( ) وإنْ  أَعاذ لح َقْد َجر ْبت  م ْن خحلحق ي إين   أجحْودح ألقوامٍ  َمْهالً 

كما أورد ، )72) القراءات املفسرين وأصحاب كتب علل يشذ عن هذه املعاين مجهور ومل
كتب التفسري ،  أصحاب أصحاب كتب النظائر بني الظاء والضاد ما يؤكد ما ذهب إليه

ابحلديث عن الظاء  اختصت ومعاين القرآن، وعلل القراءات ، لكن املفيد يف الكتب اليت
على ما قرره علماء  واالعتماد مولوالضاد هو انفرادها برواية النظائر بشيء من التوسع والش

الباب ، ألهنا عاجلت ما  هذا اللغة يف معجماهتم ، كما أهنا أصبحت مضان الدارسني يف
معنامها خمتلف يف بناء الكلمة  أن أصاب بعض املتأخرين من اخللط بني احلرفني يف النطق مع

اليت تدل عليها هذه املعاين  ذكر ، فوضعت هذه الكتب الضوابط للتفريق بني احلرفني مع
 األلفاظ .

ويكون الظ نُّ مبعىن الشَك  )) : (هَلحم ب ه   َما السرقوسي ) ت هناية القرن السادس يقول
 ع ْلٍم إ ال  ات  َباَع الظ ن    م نْ إ ن ن ظحنُّ إ ال    ، [ 157النساء: ]  والتهمة ، قال هللا تعاىل : 

  ظَنًّا[ . 32اجلاثية :  ] 

فقحرىء ابلظاء على معىن التهمة ، وقحرىء  ،  يف سورة التكوير يف قوله :  واختلفهحوَ  َوَما 
البخيل ) وما هو على الغيب بضنني ( أي :  معىن اْلَغْيب  ب َضن نٍي  َعَلىابلضاد على

 (73ببخيل . (( )

ن ًا ه  ( : )) فأما ) الضنُّ ( ابلضاد فمصدرح ضن  ابلشيء ضَ  672 ت ابن مالك ) ويقول
ن اً  بضنني  الغيب إذا خبَ َل به وَشح  ، واضننيح : البخيلح ، وقحر ىء : ) وما هو على وَضَنانَةً  وض 

… ) 
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أي  ( بظننيألنه ليس ،  الظنُّ ( ابلظاء : التحهمةح ، وقحرىء ) وما هو على الغيب ) وأما
 (74تهم . (( )وال مب ببخيل مبتهم ، وكالمها ابلظاء والضاد متوجهان يف حق   النيب 

أو يتضاد معنامها ، بل تصدق  يتناقض يتحصل أن القراءتني وإن اختلف لفظهما فلم وهبذا
القراءة األخرى ،  بهوذلك أنه كان ،  بعضهما بعضاً ، وكل قراءة تزيد معىن جديداً تكمل

وغري خبيل بتعليم متهم فيما أخب به عن هللا تعاىل  غري فاملراد هباتني القراءتني مجيعاً هو النيب 
 انتفى عنه األمران مجيعاً ، فأخب هللا تعاىل عنه هبما يف القراءتني . فقد ما علمه هللا وأنزله إليه

(75) 

تنوع  اختالف خالل ما تقدم يتبني بشكل جلي أن االختالف يف القراءات القرآنية هو من
تضاد  وال اءات تنافٍ وتغاير ، وليس اختالف تناقض أو تضاد ، إذ ليس يف شيء من القر 

اآلية  يف وال تناقض وال تباين ، وإن من مقاصد هذا االختالف هو التكثري من املعاين
وكأن  ، األخرى الواحدة ، فكانت كل قراءة تلقي الضوء على جانب معني مل تبينه القراءة
صورة تبينه ال مل املوضوع جمموعة صور ملسجد أو بيت كل صورة تبني أو تزيد شياً جديداً 

 األخرى ، مع أن مجيع الصور هي ملكاٍن واحد .

 

 

 والنتائج اخلامتة

 دراسة أطوي صفحات هذا البحث حىت أمجل بعض احلقائق اليت خرجتح هبا من خالل لن

 -هذا املوضوع واليت تتلخص يف األمور اآلتية : 

لعريب ، ألن  من املوضوعات املهمة يف الدرس اللغوي ا القرآنية إن  موضوع القراءات (1)
الكثري من القضااي اللغوية املهمة ) الصوتية والصرفية والنحوية  يكشف دراسة هذا املوضوع

الضوء على الكثري من اخلصائص اللهجية اليت اتسمت هبا القبائل العربية  ويلقي والداللية (،
 ن روافد الدرسمادة القراءات القرآنية وما يتعلق هبا من قضااي رافداً مهماً م تعد ، وهبذا

 العريب ال ميكن جتاهله أو التقصري فيه ،والسيما دارس العربية . اللغوي

خالل البحث أن علماء املسلمني أمجعوا على أن االختالف يف القراءات إمنا  من تبني (2)
تنوع وتغاير ، ال اختالف تضاد وتناقض ، ودللنا على ذلك جبملة من أقوال  اختالف هو

واليت تثبت ذلك ، وتوضح بشكل قاطع جهل بعض املستشرقني يف هذا  املسلمني علماء
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 االختالف يف القراءات القرآنية ابالضطراب . يصفون املوضوع وهم

يف القراءات القرآنية اثر القراءات يف تعدد  االختالف اتضح من خالل عرض بعض (3)
مقصد من مقاصد االختالف  من املعاين يف اآلية الواحدة هو اإلكثار املعاين واتساعها ، وإن

 وهذه القراءات اليت يتغاير فيها املعىن كلها حق وكل قراءة مع األخرى ، القرآنية يف القراءات

 . وعمالً  اآلية مع اآلية ، جيب اإلميان هبا كلها واتباع ما تضمنته من املعاين علماً  مبنزلة

احتوت على  القراءات وتوجيهاملوضوع مل يغفل عنه علماء املسلمني ، فكتب التفسري  وهذا
الذي عرضناه دراسة  ابلشكل جوانب كثرية من هذا املوضوع إال  أهنا مل تدرس هذا املوضوع
األقوال مبثوثة هنا أو  بعض استقصائية ، وإمنا كانت توضح حجة أو علة كل قراءة وتورد

ظة متجاهلة   يف هبذه اللف القراءة هناك ، كأهنا ترجح قراءة على أخرى أو تبني العلة من
االختالف يف القراءات القرآنية ،  خالل األعم األغلب   الفوائد واللطائف اليت تتحقق من

وإفراده بتصنيف يبني املعاين والفوائد  املوضوع لذا أرى من املفيد مجع كل ما يتعلق هبذا
ري قابل جانب اإلعجاز يف النص القرآين بكونه غ ويبز واللطائف اليت تضمنتها القراءات

 من تعدد القراءات وتنوعها . الرغم للتناقض والتباين واالضطراب على

 . دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وآخر

 

 

 

 

  اهلوامش

 .1/54ينظر : معرفة القراء الكبار  (1)

. واحلديث يف : مسند اإلمام أمحد 6/2736و 1/6البخاري  صحيح (2)
، وسنن النسائي  5/430ي الرتمذ وسنن، 1/330،وصحيح مسلم 1/343
 . 6/503و1/324

 .1/30فتح الباري  (3)

 .33الوجيز  املرشد (4)

 .2/424ينظر : مجال القراء  (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

 .1/6النشر  (6)

، وصحيح البخاري  13و1/10مسند اإلمام أمحد : ينظر (7)
، وكتاب  5/7والنسائي ، 5/283 ، وسنن الرتمذي 6/2629و1907و4/1720

 .56-55 القرآن ، و حماضرات يف علوم 25-23إلابنة ، وا 1/170املصاحف 

 .15ينظر : اإلابنة  (8)

 .43-42 واإلابنة ، 39ينظر : أتويل مشكل القرآن  (9)

 . 2944رقم  5/194احلديث يف سنن الرتمذي  (01)

 .1/562 صحيح مسلم (11)

 . 109ينظر : حماضرات يف علوم القرآن  (21)

، 5/284، وسنن الرتمذي  4/1908ح البخاري صحي:يف ينظر متام الواقعة (31)
 .172-1/169 ، واإلتقان5/6وسسن النسائي

 .171-1/170. وينظر اإلتقان  1/214كتاب املصاحف  (41)

 .16 اإلابنة (51)

 .92املرشد الوجيز  (61)

 .9/9الفتح  (71)

 .9/28 املصدر السابق (81)

 .41إعجاز القرآن والبالغة النبوية  (91)

 .10نة اإلاب (02)

 .49 السبعة (12)

 .285و1/279ينظر : مناهل العرفان  (22)

 .32-27اتريخ وتعريف  القرآنية ينظر : القراءات (32)

رحل إىل سورية  املصنفات هو مستشرق يهودي جمري األصل ، له العديد من (42)
م 1921تويف سنة  ، ) وفلسطني ومصر، وعني أستاذاً يف جامعة بودابست ) عاصمة اجملر

 .1/84. ينظر : األعالم 

 .4 مذاهب التفسري اإلسالمي (52)
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 .18املصدر السابق  (62)

 . 5املصدر السابق  (72)

 .6القراءات  شواذ ينظر : خمتصر يف (82)

 .240بيان السبب املوجب الختالف القراءات  (92)

ت ، والقراءا 141-1/131، و اإلتقان  59-57السبعة للداين  األحرف ينظر : (03)
 .29-24النحوية  الدراسات القرآنية وأثرها يف

 .60األحرف السبعة  (13)

 .47 املصدر السابق (23)

 .51-50ينظر : املصدر السابق  (33)

السراط(ابلسني و)الصراط(ابلصاد ) )) : 48-47يف األحرف السبعة للداين (43)
مليم وبكسر اهلاء مع ضم مع إسكان ا اهلاء و)الزراط( ابلزاي و )عليهم، و إليهم،ولديهم(بضم

ماله(بصلة اهلاء وبغري صلتها  ءايت،وعنه امليم وإسكاهنا و)فيه هدى،و عليه كنز،و منه
وبكسرها مع صلتها  اهلاء و)يؤده إليك،ونؤته منها،وفألقه إليهم(إبسكان

بضم السني (ميسرة واختالسها،و)أكلها،ويف األكل(إبسكان الكاف وبضمها،و) إىل
واإلدغام واملد  البيان (بكسر الراء وبضمها وكذلك ما أشبهه وحنو ذلكوبفتحها،و)يعرشون

 أنه لغات فقط .(( عليه والقصر والفتح واإلمالة وُتقيق اهلمز وختفيفه وشبهه مما يطلق

 .1/51النشر  (53)

 .392-13/391 جمموعة الفتاوى (63)

 .13/401ينظر : املصدر السابق  (73)

 .135-1/132اإلتقان  و ، 1/221ينظر : البهان  (83)

 .9/26فتح الباري  (93)

 .1/51النشر  (04)

 .1/52 السابق املصدر (14)

 .338-1/336البهان  (24)

 .1/54تفسري التحرير والتنوير  مقدمة . وينظر:106-1/105مناهل العرفان  (34)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

 .1/130مناهل العرفان  (44)

 .9/23القرطيب  تفسري ينظر : (54)

 .2/55البهان  (64)

 .1/54التحرير والتنوير  (74)

،  2/597، واإلقناع 72، والتيسري  2/310، والتذكرة  143السبعة  : ينظر (84)
 .2/207والنشر  ، 2/404والكنز 

القراءات السبع  وإعراب ، 42. وينظر : معاين القراءات 1/87معاين القران وإعرابه  (94)
يف  واملوضح ، 1/228والكشف ،  257-1/255، واحلجة أليب علي  1/66وعللها 

 .258-257تعليل وجوه القراءات 

 .1/229الكشف  (05)

 .1/50النشر  : ظروين .49-48 السبعة األحرف (15)

 .7/182جمموعة الفتاوى  (25)

 .1/88العظيم  القرآن تفسري (35)

 ، 2/608 واإلقناع ، 80، والتيسري  2/333، والتذكرة 182ينظر : السبعة  (45)

 .2/227، والنشر  2/424والكنز 

واملوضح يف تعليل وجوه  ، 1/261 والكشف، 133ينظر : حجة القراءات  (55)
 .302القراءات 

 .158-2/157 البحر احمليط (65)

 .1/292معاين القرآن وإعرابه  (75)

 .302تعليل وجوه القراءات  يف . وينظر املوضح1/291الكشف  (85)

 .2/185البحر احمليط  (95)

، والكنز 2/611، واإلقناع 82، والتيسري 2/339ووالتذكرة ،189 ظر : السبعةين (06)
 .2/231 ، والنشر2/429

 .1/173معاين القرآن  (16)

، وإعراب القراءات 144القراءات  حجة . وينظر :1/344معاين القرآن وإعرابه  (26)
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وجوه  واملوضح يف تعليل ،311-1/310 ، والكشف86، ومعاين القراءات 1/97السبع 
 .312-311القراءات 

 .1/50النشر  : وينظر .49األحرف السبعة  (36)

 .1/223ينظر : احملتسب  (46)

 املصدر السابق. (56)

 .484-1/483إعراب القراءات الشواذ  : ينظر (66)

 .2/32الكشاف  (76)

، 2/805، واإلقناع 220، والتيسري 2/756والتذكرة  ،673 السبعة ينظر : (86)
 .2/398 ، والنشر2/707والكنز 

 .3/243معاين القرآن  (96)

 .5/293معاين القرآن وإعرابه  (07)

  . 2/446القراءات السبع  إعراب (17)

، 2/364والكشف  ،752 ، وحجة القراءات531ينظر : معاين القراءات  (27)
-9/342 القامسي ، وتفسري4/713، والكشاف 705واملوضح يف تعليل وجوه القراءات 

343. 

 .317ظاءات القرآن  (37)

 .39-38 والضاد االعتماد يف نظائر الظاء (47)

  .49األحرف السبعة  (57)

 

 املصادر واملراجع قائمة

ه  ( ُتقيق :  437عن معاين القراءات   ملكي بن أيب طالب القيسي ) ت  اإلابنة -1
  0ت(  0الفتاح إمساعيل شليب   مطبعة هنضة مصر   القاهرة )د عبد الدكتور

ه  ( ، ُتقيق : حممد أبو  911القرآن   جلالل الدين السيوطي )ت  علوم اإلتقان يف -2
  0م (1988ه  = 1408العصرية   بريوت   ) املكتبة الفضل إبراهيم  

ه  ( ُتقيق : عبد املهيمن طحان   444ت ) الداين أليب عمرو –األحرف السبعة  -3
 0م( 1988ه  = 1408وىل ) األ الطبعة مكتبة املنارة   مكة املكرمة  
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ه  ( ُتقيق : 672حممد بن مالك ) ت  الدين اإلعتماد يف نظائر الظاء والضاد   جلمال -4
ه  = 1406ت الطبعة الثالثة )  بريوت –مؤسسة الرسالة  –الدكتور حامت الضامن 

 0م ( 1985

به جنوى عباس    ملصطفى صادق الرافعي ، راجعه واعتىن   إعجاز القرآن والبالغة النبوية -5
 0( 2003ه =1423األوىل )  الطبعة مؤسسة املختار   القاهرة  

 370بن أمحد بن خالويه )ت  احلسني أليب عبد هللا –إعراب القراءات السبع وعللها  -6
 –مكتبة اخلاجني ابلقاهرة  –العثيمني  سليمان ه ( ، حققه وقدم له : الدكتور عبد الرمحن بن

  0م ( 1992ه  = 1413الطبعة األوىل )

 حممد ه  (، دراسة وُتقيق :616أليب البقاء العكبي )ت –إعراب القراءات الشواذ  -7

 0 ( 1996ه  = 1417الطبعة األوىل ) –بريوت  –عامل الكتب  –السيد أمحد عزوز 

 الطبعة ه  ( دار العلم للماليني   بريوت  1396األعالم   خلري الدين الزركلي ) ت -8

 0م ( 1980ه  =1400 اخلامسة )

 540بن علي املعروف اببن الباذش )ت أمحد أليب جعفر –اإلقناع يف القراءات السبع  -9
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء  – قطامش ه (، حققه وقدم له : الدكتور عبد اجمليد

الفكر مطبعة دار  –جبامعة أم القرى  اإلسالمية الرتاث اإلسالمي لكلية الشريعة والدراسات
  0م( 1983 ه  =1403الطبعة األوىل ) –دمشق  –

بريوت    – ه  ( دار الفكر745أليب حيان األندلسي )ت -البحر احمليط يف التفسري -01
  0م ( 1983ه  = 1403الطبعة الثانية )

ه  (، ُتقيق  794بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ) ت  حملمد البهان يف علوم القرآن   -11
 0م ( 1972ه  = 1391دار املعرفة   بريوت   الطبعة األوىل )    و الفضل إبراهيم: حممد أب

الختالف القراءات   أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي ) ت  املوجب بيان السبب -21
كتاب نصوص حمققة يف علوم القرآن الكرمي   ُتقيق : الدكتور  ضمن ه  (440يف حدود 

 0م ( 1991  =ه1411 ) حامت الضامن   بغداد

ه  ( ُتقيق : 276ت  ) قتيبة أتويل مشكل القرآن   أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن -31
 0م ( 1973ه = 1393 سيد أمحد صقر   دار الرتاث   القاهرة   الطبعة الثانية )
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بن عاشور  الطاهر التحرير والتنوير ) تفسري ابن عاشور التونسي ( حملمد -41
  0م ( 2000 ه  =1420الطبعة األوىل )  –بريوت  –لتأريخ مؤسسة ا –ه ( 1392)ت

هت (    399 ت التذكرة يف القراءات   أليب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون ) -51
  القاهرة ت الطبعة  العريب ُتقيق : الدكتور عبد الفتاح حبريي إبراهيم   الناشر   الزهراء لإلعالم

 م ( .1991ه  = 1411الثانية ) 

إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي  –تفسري ابن كثري (  ) العظيم تفسري القرآن -61
أبو معاوية مازن بن عبد الرمحن اجلصلي   مجعية إحياء الرتاث  : وتعليق ه ( ، ختريخ774)ت

  0( 2004= 1425  الطبعة األوىل )  الكويت اإلسالمي  

أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب    ( القرآن تفسري القرطيب ) اجلامع ألحكام -71
 0م ( 1988ه  =1408الطبعة األوىل )  – بريوت –دار الكتب العلمية  –ه ( 671)ت

 

ه  ( عىن بتصحيحه اوتو  444عمرو الداين) ت أليب –التيسري يف القراءات السبع  -81
 –ثىن م( أعادت طبعه مكتبة امل1930ه  = 1350) مطبعة الدولة –استانبول  –برتزل 
  0بغداد 

  لعلم الدين أبو احلسن علي بن حممد السخاوي ) ت  اإلقراء مجال القراء وكمال -91
البواب  ع مكتبة الرتاث   مكة   الطبعة األوىل )  حسني ه  ( ، ُتقيق : علي 643
 0م ( 1988هت = 1408

النجدي  ُتقيق : علي 1ج –أليب علي الفارسي  –يف علل القراءات السبع  احلحج ة -02
 عبد احلليم النجار،والدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب دار الكتاب العريب والدكتور انصف،

  0م ( 1965ه  = 1385) مبصر

ه ( ، 400ت أواخر ) زجنلة أليب زحرعة عبد الرمحن بن حممد بن –حجة القراءات  -12
ه  = 1422) اخلامسة الطبعة –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –ُتقيق : سعيد األفغاين 

  0م ( 2001

ه (، ُتقيق :  324جماهد )ت  بن أليب بكر أمحد بن موسى –السبعة يف القراءات  -22
 0م( 1988ه = 1408) الثالثة الطبعة –دار املعارف مبصر  –الدكتور شوقي ضيف 

ه  ( ُتقيق :  275ت  ) السجستاين سنن أيب داود   لسليمان بن األشعث أبو داود -32
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 0ت ( .د الدين عبد احلميد   دار الفكر   بريوت )حممد حميي 

 : وشرح ه  (، ُتقيق297أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت –سنن الرتمذي  -42

 = ه  1408بريوت الطبعة األوىل ) –دار الكتب العلمية  –أمحد حممد شاكر وآخرين 

  0م ( 1987

ُتقيق :  ،) ه  303سائي ) ت سنن النسائي   أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب الن -52
  بريوت    العلمية الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن   دار الكتب

 0م ( 1991ه  = 1411الطبعة األوىل ) 

ه ( ، ُتقيق : 256هللا حممد بن إمساعيل البخاري )ت  عبد أليب –صحيح البخاري  -62
ه  = 1407واليمامة   بريوت   الطبعة الثانية ) كثري  ابن الدكتور مصطفى البغا   دار

 0م ( 1987

ه  (،  261أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ) ت    صحيح مسلم -72
 0الباقي   دار إحياء الرتاث العريب   بريوت ) د.ت (  عبد ُتقيق : حممد فؤاد

سرقوسي ) ت أوآخر السادس الربيع سلمان بن أيب القاسم ال أليب ظاءات القرآن   -82
يف علوم القرآن الكرمي ، ُتقيق: الدكتور حامت الضامن  حمققة اهلجري ( ضمن كتاب نصوص

 0م ( 1991 ه  =1411  بغداد ) 

الدين  حمب ه  ( ، ُتقيق :852فتح الباري   ألمحد بن علي بن حجر العسقلين ) ت  -92
 0اخلطيب   دار املعرفة   بريوت ) د.ت ( 

  للدكتور عبد اهلادي الفضلي   دار القلم بريوت    وتعريف قراءات القرآنية أتريخال -03
 0م ( 1985 ه  =1405الطبعة الثالثة ) 

سامل مكرم مؤسسة  العال القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحوية   للدكتور عبد -13
  0م ( 1996ه  = 1417الرسالة   بريوت   الطبعة الثالثة ) 

أليب بكر عبد هللا بن سليمان بن االشعث السجستاين  –كتاب املصاحف  -23
دراسة وُتقيق ونقد : الدكتور حمب الدين عبد السبحان واعظ   وزارة  ، ه (316)ت

  0م(1995ه = 1416الطبعة األوىل ) –قطر  – اإلسالمية األوقاف والشؤون

أليب القاسم  –وجوه التأويل وعيون األقاويل يف  التنزيل الكشاف عن حقائق غوامض -33
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دار  –ه ( ، ُتقيق وختريج وتعليق : عبد الرزاق املهدي 538ت حممد بن عمر الزخمشري )
  0م( 2001ه = 1421الطبعة الثانية ) – بريوت –إحياء الرتاث العريب 

ملكي بن أيب طالب القيسي،  –وحججها  وعللها الكشف عن وجوه القراءات السبع -43
ه  1401الطبعة الثانية ) –بريوت  – الرسالة مؤسسة –ر حميي الدين رمضان ُتقيق:الدكتو 

  0م ( 1981= 

ه ( دراسة  740  لعبد هللا بن عبد املؤمن الواسطي) ت العشر الكنز يف القراءات -53
املشهداين   مكتبة الثقافة الدينية   القاهرة   الطبعة األوىل )  امحد وُتقيق : الدكتور خالد

 0م ( 2004 ه  =1425

بن قاسم  حممد ه  ( ، مجع : عبد الرمحن بن 728جمموعة الفتاوى   البن تيمية ) ت  -63
  0م ( 1978ه  = 1398  مطبعة الرسالة   سورية   الطبعة األوىل ) 

الطبعة    حماضرات يف علوم القرآن   لغامن قدوري احلمد   دار الكتاب للطباعة   بغداد -73
 0م ( 1981ه  = 1401األوىل ) 

حَتسب يف تبيني وجوه شواذ -83
ح
واإليضاح عنها   أليب الفتح عثمان بن جين  القراءات امل

والدكتور عبد احلليم النجار، والدكتور عبد  انصف، ه ( ، ُتقيق: علي النجدي392)ت 
 0م(2004ه  =1424للشؤون اإلسالمية ابلقاهرة ) األعلى الفتاح إمساعيل شليب   اجمللس

 0عىن بنشره : ج –كتاب البديع البن خالويه  من ر يف شواذ القراءاتخمتص -93
 0ت(0دار اهلجرة )د –برجشرتاسر 

 التفسري اإلسالمي   جلولد تسيهر ، ترمجة : الدكتور عبد احلليم النجار   مطبعة مذاهب -04

 0م ( 1955 = ه 1375احملمدية   القاهرة )  السنة

ابلكتاب العزيز   أليب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل  تتعلق املرشد الوجيز إىل علوم -14
ه  = 1395طيار آليت قوالج   دار صادر بريوت )  : ُتقيق ه  ( ، 665املقدسي ) ت 

  0م ( 1975

ه  ( ،  241أمحد بن حنبل   أليب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين ) ت  اإلمام مسند -24
 م (1995ه  = 1415القاهرة   الطبعة األوىل ) حممد شاكر   دار احلديث    أمحد ُتقيق :

0 

 ه ( ، حققه وعلق370أليب منصور حممد بن أمحد األزهري )ت –معاين القراءات  -34
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 1420الطبعة األوىل ) –بريوت  –دار الكتب العلمية  –الشيخ أمحد فريد املزيدي  – عليه

  0م( 1999 = ه 

حممد علي  : ُتقيق ه ( ،207د الفراء )تأليب زكراي حيىي بن زاي –معاين القرآن  -44
ه  = 1400) الطبعة الثانية –بريوت  –عامل الكتب  –النجار ، وأمحد يوسف جنايت 

  0م ( 1980

وُتقيق : الدكتور  شرح ه (،311أليب إسحاق الزجاج )ت –معاين القرآن وإعرابه  -54
م ( 1988ه  = 1408) الطبعة األوىل –بريوت  –عامل الكتب  –عبد اجلليل عبده شليب 

0  

بشار عواد معروف  : ُتقيق للذهيب ، –معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  -64
الطبعة األوىل  بريوت -مؤسسة الرسالة –، وشعيب األرانؤوط ، وصاحل مهدي عباس 

 0ه ( 1404م = 1984)

ه  (   دار  1367ت عبد العظيم الزرقاين )  حملمد مناهل العرفان يف علوم القرآن   -74
  0م ( 1996ه  =  1417 الفكر   بريوت   الطبعة األوىل )

ه ( ، دراسة 440ت) املهدوي أليب العباس –املوضح يف تعليل وجوه القراءات السبع  -84
 –جامعة بغداد  –اآلداب  كلية رسالة ماجستري مقدمة إىل –وُتقيق : سامل قدوري احلمد 

  0 ه (1408م = 1988 الضامن )ُتت إشراف الدكتور حامت صاحل

 – الضباع البن اجلزري ، تصحيح ومراجعة : علي حممد –النشر يف القراءات العشر  -94

 ت (.0بريوت )د –دار الفكر 
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