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ABSTRACT: 
This research deals with different readings and their effect 
on interpretation, the concept of readings, different readings 
and their developments, and the effect of difference in 
interpretation. This research was divided into an introduction, 
three topics, and a conclusion, as follows: Introduction: It 
includes: the importance of the topic, reasons for choosing it, 
research objectives, previous studies, research methodology 
and its plan. The first topic: the concept of readings, and it 
includes: The first requirement: the definition of readings. 
The second requirement: the genesis of readings. The third 
requirement: the difference between reading, narration, path 
and face. The second topic: the difference in readings. It 
includes: The first requirement: the different readings in the 
era of revelation. The second requirement: the different 
readings during the era of the Rightly Guided Caliphs. The 
third requirement: the difference in readings in the light of the 
Qur’ans sent to the regions. The third topic: the relevance of 
readings to interpretation. It guarantees: The first 
requirement: sections of the readings in terms of 
acceptance, the second requirement: sections of the 
recitations from the point of interpretation. The third 
requirement: the type of difference between the readings. 
Fourth requirement: wisdom from different readings. Then 
the conclusion. And it contains the most prominent findings 
and recommendations. 
Key Words: Qira'at Differences, Interpretation, Novel, 
reading, commentators. 
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  :المقدمة

وأشھد أن ال إلھ ، وباقیًا إلى یوم الدیِن، الحمد هللا الذي أنزل القرآن ھادیًا وشفیعًا
صّلى اُهللا علیِھ وعلى آلِھ ، وأشھُد أّن محمدًا عبده ورسولُھ، ال شریك لُھإال اهللا وحدُه 

  ... وبعد، وصحبِھ أجمعین

وطریق ، لقد أنزل اهللا الكتب السماویة على الناس لتبّین لھم طریق الھدى فیّتبعوهف
فِظ  بالحلكّن اهللا اختّص القرآن الكریم من بین ھذه الكتب الّسماویة، الضالل فیبتعدوا عنھ

   ].٩: الحجر[  M  n  m   l  k     j  i  h  gL  :فقال، إلى أن تقوم الّساعة

تعّدد القراءات في عدٍد من : وحفظ اهللا لكتابھ العزیز جاء على صوٍر متعددة منھا
، وھذا أّدى ذلك إلى وقوع الخالف بین المفّسرین في تفسیر عدد منھا، آیاِت القرآِن الكریِم

، لخدمتھ والنیل من محاسنِھ، زمُت الھّمة للغوِص في آیاِت اهللا أكثرومن ھذا المنطلق ع
  . عن أثر اختالف القراءات في التفسیر- بإذن اهللا تعالى –وسأتناول في ھذا البحث 

   :قضیة البحث

وھذه ،  في تعدد داللة اآلیة الوحدةرًا في تعدد القراءات واختالفھا أثإّن
 فیھ األسالیب أو تتنوع فیھ األقوال تتغایرالف تنوع االختالفات ال تخرج من كونھا اخت

فكان ھذا البحث للوقوف على مواطن اختالف القراءات وأثرھا في . دون أن تتعارض
التفسیر، والنظر في تعدد أقوال المفسرین واستنباط الحكم والفوائد منھا، والجمع بین 

إلیھام التعارض والتناقض بین اختالفاتھم، والنظر في ترجیحاتھم مع الرد علیھا، دفعًا 
 .وجوه القراءات

  : أھداف البحث

 . فھم وتدبر آیات القرآن الكریم .١
بیان أھمیة اختالف القراءات، والحاجة الماسة إلیھا، فھي مصدر مھم من مصادر  .٢

 .التفسیر
 .الرغبة في الكشف عن توجیھ القراءة تفسیرًا، ولغًة، وإعرابًا .٣
ختلف نواحیھ، عن طریق بیان معاني القراءات بیان وجوه اإلعجاز القرآني بم .٤

 مع –وعللھا وحججھا، وكیف أنھا رغم تنوعھا لم تختلف اختالف تضاد وتناقض 

M  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K : مصداقًا لقولھ تعالى-كثرتھا 

  Y  X  WL ] ٨٢:لنساس[. 

سیرھا؛ فیكون الباعث على ذلك بیان معنى اآلیة التي قرئت بأكثر من وجھ وتف .٥
 . التوضیح واإلفھام
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  : أھمیة البحث

  :تبرز أھمیة الدراسة في أنھا تتعلق بأمرین ھامین ھما

  .القراءات  - أ
 .والتفسیر  - ب

فھي توضح أثر اختالف القراءات في التفسیر، والقراءة الصحیحة المتواترة، وما یعتمد 
فسیر القرآن بالقرآن قد یغفل عنھا منھا في التفسیر، كما أنھا تحقق صورة من صور ت

أحیانًا، وصورة من صور تفسیر القرآن بالسنة، وصورة من صور تفسیر القرآن بقول 
ومن ھنا كانت أھمیة دراسة ھذا الموضوع للوقوف على . الصحابي قد ال ینتبھ لھ

  .مواضع اختالف القراءات وأثره في التفسیر

  : الدراسات السابقة

وضوع عدة رسائل جامعیة، كانت في بعض جوانبھ، وقد اطلعت لقد كتب في ھذا الم
بفضل اهللا على ما أعلم منھا، واستفدت منھا في وضع أبواب البحث وفصولھ، وھذه 

  :الدراسات ھي

اختالف القراءات وأثره في التفسیر واستنباط األحكام  " :رسالة دكتوراه بعنوان .١
ل��دار الح��دیث الح��سنیة  . میت��وعب��د الھ��ادي ب��ن عب��د اهللا ح  :  مقدم��ة م��ن الباح��ث "

  .م١٩٨٠بالمغرب، لعام 
 مقدمة من "القراءات وأثرھا في التفسیر واألحكام " : رسالة دكتوراه بعنوان .٢

محمد بن عمر بن سالم بازمول، لقسم الكتاب والسنة، بكلیة الدعوة : الباحث
 وھذه الرسالة والتي قبلھا ھي. ھـ١٤١٣وأصول الدین، جامعة أم القرى، لعام 

 الذي أنا بصدده، "اختالف القراءات وأثره في التفسیر"النواة األولى لمشروع 
ولكنھا لم تستوعب الموضوع لضخامتھ، بل اقتصرت على الجانب النظري فقط 

  . مع ذكر بعض األمثلة على ذلك
مقدمة من " اتجاھات المفسرین في توجیھ القراءات "رسالة دكتوراه بعنوان  .٣

ل سیسي، لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، لعام أحمد بن جبری: الباحث
ویالحظ على الرسالة أنھا مخصصة للكالم على اتجاھات المفسرین . ھـ١٤١٣

  .فقط، كما ھو ظاھر من عنوانھا
: من الباحث" أثر اختالف القراءات في األحكام الفقھیة"رسالة دكتوراه بعنوان  .٤

. ه١٤٢٦ن سعود اإلسالمیة، لعام عبداهللا بن برجس، لجامعة اإلمام محمد ب
والرسالة أقرب الختالف الفقھاء منھا إلى اختالف القراءات وأثره في التفسیر، 

 .وھذا واضح من خالل الرسالة
 دراسة -القراءات المتواترة في تفسیر الزمخشري ": رسالة دكتوراه بعنوان .٥

 بجامعة محمد محمود بني دومي، لكلیة الشریعة:  مقدمة من الباحث"نقدیة
  . ه١٤٢٥الیرموك، اربد، لعام 
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القراءات الواردة في تفسیر معالم التنزیل لإلمام : "رسالة ماجستیر بعنوان .٦
 من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة - جمعًا ودراسًة وتوجیھًا -البغوي 
إبراھیم رمضان عبد الباقي عبد الكریم، لكلیة :  مقدمة من الباحث"األنعام 

 .م٢٠١٤امعة أم درمان السالمیة، لعام أصول الدین بج
القراءات المتواترة التي أنكرھا ابن جریر الطبري في : "رسالة ماجستیر بعنون .٧

 مقدمة من " من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة –تفسیره والرد علیھ 
محمد عارف عثمان الھردي، للجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، لعام : الباحث
 . ه١٤٠٦

ابن جریر الطبري ومنھجھ في توظیف القراءات القرآنیة من : "الة بعنوانرس .٨
رحمة الشایخي، لقسم دبلوم : مقدمة من الباحث" خالل تفسیر جامع البیان

 .م١٩٩٠الدراسات العلیا، بكلیة اآلداب المغرب الرباط 
 "الق��راءات القرآنی��ة وتوجیھھ��ا ف��ي تف��سیر ال��رازي  ": رس��الة ماج��ستیر بعن��وان  .٩

 .سیفان موسي إبراھیم خلیل: من الباحثمقدمة 
توجی��ھ الق��راءات ال��شاذة ف��ي س��ورة الح��ج     : "رس��الة ماج��ستیر بعن��وان   .١٠

، جامع�ة أب�و بك�ر بلقای�د    ، أحمد بن جعف�ر : مقدمة من الباحث  " وأثرھا في التفسیر  
 .ھـ١٤٣٥عام، الجزائر

ولم وجمیع ھذه الرسائل السابقة خصصت تفسیرًا معینًا كما ھو واضح من عنوانھا، 
وبسؤالي عن ھذا الموضوع من خالل مركز الملك فیصل للبحوث . تتعرض كذلك ألثرھا

والجامعة اإلسالمیة، ، والدراسات اإلسالمیة، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
نظریة "تبین لي أنھ لم یسبق ألحد دراسة ھذا الموضوع دراسة ، وجامعة الملك فیصل

  ".تطبیقیة
  : منھج البحث

  :نھجي في البحث كان على اتجاھین ھماوم

 دراسة نظری�ة ع�ن مفھ�وم الق�راءات، واخ�تالف الق�راءات وتطوراتھ�ا، والتعری�ف                 :األول
بالقراء العشرة ورواتھم، وأث�ر اخ�تالف الق�راءات ف�ي التف�سیر، معتم�دًة عل�ى كت�ب عل�وم                     

  . القرآن، وكتب التاریخ، وكتب التراجم، وغیرھا مما یلزم

  :استقرائیة استنتاجیة، وذلك من خالل الترتیب التالي دراسة :الثاني

، أوردت اآلی��ة الت��ي ح��صل فیھ��ا اخ��تالف ف��ي الق��راءة وك��ان ل��ھ أث��ر ف��ي التف��سیر -١
ملتزم��ًة بترتی��ب اآلی��ات عل��ى ترتی��ب الم��صحف، وملتزم��ًة ك��ذلك بن��سخة مجم��ع    
الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، على ما یوافق روایة حفص بن سلیمان بن 

 . رة األسدي الكوفي، لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعيالمغی
ذكرت القراءات التي وردت ف�ي اآلی�ة ملتزم�ًة ب�القراءات المت�واترة الع�شر فق�ط                   -٢

  ".القراءات الواردة في اآلیة " : وأھملت ما سواھا، تحت عنوان
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لمعن�ى  ذكرت المعنى اللغ�وي للمف�ردة إذا ك�ان للخ�الف تعل�ق بھ�ا، وال�ربط ب�ین ا                 -٣
 ".التحلیل اللغوي: "اللغوي وبین التفاسیر، تحت عنوان

 ".توجیھ القراءات" : بینت معنى كل قراءة بشكل مختصر، تحت عنوان -٤
ذكرت أقوال المفسرین المختلفة أو التي ظاھرھا الخ�الف ف�ي معن�ى ك�ل ق�راءة،           -٥

 . "الدراسة": وترجیحاتھم، تحت عنوان
اولة الجمع ب�ین الق�راءتین المختلفت�ین      ذكرت حاصل القراءات في المعنى مع مح       -٦

وردھم��ا إل��ى معن��ى واح��د إن أمك��ن، أو التوفی��ق ب��ین المعنی��ین المختلف��ین، تح��ت    
 ".حاصل القراءات" : عنوان

م�ا یترت�ب     ":ذكرت المسائل العقدیة المترتبة على اختالف القراءة تح�ت عن�وان           -٧
 ".على اختالف القراءات من أثر عقدي 

م�ا یترت�ب   :" المترتبة على اخ�تالف الق�راءة تح�ت عن�وان    ذكرت المسائل الفقھیة    -٨
 ".على اختالف القراءات من أثر فقھي 

ُیب�ّین معن�ى اآلی�ة      بینت االختالفات الواردة ف�ي الق�راءة ونوعھ�ا م�ن حی�ث كون�ھ               -٩
 أو ُیزی��ل اإلش��كال، أو ُیخ��صص   ،ویوض��حھ ویؤك��ده، أو ُیوس��ع المعن��ى ویعمق��ھ   

لمجم�ل وك�ذلك م�ن حی�ث ك�ون االخ�تالف ف�ي        العام، أو ُیقی�د المطل�ق، أو ُیف�صل ا       
اللفظ والمعنى جمیعًا مع إمكان الجمع بینھما، وھذا أكثر مواضع اختالف المعنى         
في القراءات، أو اختالف اللفظ والمعنى، مع عدم اجتماعھما في معنًى من وجھ،           
واجتماعھما في صحة كلِّ معنًى منھما عل�ى االس�تقالل، فیك�ون ك�ل معن�ى منھم�ا         

ة اآلیة المستقلة، وكذلك وضحت أھم ما تمیز بھ االختالف م�ن حی�ث كون�ھ                بمنزل
أثر عقدي أو تشریعي بالغ األھمیة، أو تفسیر تتجلى فیھ مرونة التشریع وی�سره،           

بی���ان ن���وع " : أو توجی���ھ لغ���وي یث���ري ال���نص تف���سیرًا وتحل���یًال، تح���ت عن���وان  
 ".االختالف 

ل منھا ذكرتھ�ا ونبھ�ت علیھ�ا ف�ي     إن وجدت فائدة في األقوال المذكورة أو في قو   -١٠
 ".فائدة " : موضعھا، تحت عنوان

معتم��دًة ف��ي ذل��ك عل��ى كت��ب توجی��ھ الق��راءات، وكت��ب التفاس��یر، وكت��ب الفق��ھ المق��ارن  
  .وغیرھا مما یلزم

   :حدود البحث

یتناول ھذا البحث اختالف القراءات وأثره في التفسیر، مفھوم القراءات، واختالف 
  . وأثر االختالف في التفسیرالقراءات وتطوراتھا،
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   :ھیكل البحث

  :قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي

  :وتتضمن: المقدمة

أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھداف البحث، والدراسات السابقة، ومنھج 
  .البحث وخطتھ

  .مفھوم القراءات:  المبحث األول-

  .یف القراءاتتعر: المطلب األول

  .نشأة القراءات: المطلب الثاني

  .الفرق بین القراءة والروایة والطریق والوجھ: المطلب الثالث

  .االختالف في القراءات: المبحث الثاني -

  .اختالف القراءات في عھد الوحي: المطلب األول

  .اختالف القراءات في عھد الخلفاء الراشدین: المطلب الثاني

  .ختالف القراءات في ضوء المصاحف المرسلة إلى األمصارا: المطلب الثالث

  .صلة القراءات بالتفسیر: المبحث الثالث -

  :أقسام القراءات من حیُث القبول: المطلب األول

  .أقسام القراءات من جھة التفسیر: المطلب الثاني

  .نوع االختالف الواقع بین القراءات: المطلب الثالث

   .)١(اختالف القراءاتالحكمة من : المطلب الرابع

  .وفیھا أبرز النتائج والتوصیات. الخاتمة

  

                                                           

  .٥٤ -٥٢/ ١، النشر في القراءات العشر: ینظر)١(
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  املبحث األول

  .والفرق بينها وبني الرواية والطريق والوجه، ونشأتها، تعريف القراءات

   اولاطب

  .رف اراءات

  :القراءات لغًة: أوًال

ع إل�ى  وب�الرجو  ، )١(وھي مصدر سماعي لقرأ یقرأ ق�راءة   ، جمع قراءة : القراءات
  :معاجم اللغة المعتمدة تبّین ما یلي

من�ھ  "و، )٢ ("جمع�ُھ وض�ّم بع�ضُھ إل�ى بع�ضٍ         "قرآنا بال�ّضم أي     : جاء في الصحاح  
  . )٣("قرأُت الماء في الحوض أي جمعتھ

، )٤("لفظت بھ مجموعا أي ألقیتھ: "ومعنى قرأت القرآن كما جاء في لسان العرب
  .)٥(ویضّم بعضھا إلى بعضوسّمي القرآُن قرآنًا ألنھ یجمع السور 

أي ] ١٧: القیام���ة[} إن علین���ا جمع���ھ وقرآن���ھ{:  ف���ي قول���ھ تع���الى)٦(ق���ال ال���رازي
  . )٧("قراءتھ"

                                                           

، النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر     ، ھ�ـ ٦٠٦: ت، ثی�ر مجد ال�دین ب�ن محم�د الج�زري اب�ن األ       : ینظر)١(
/ ٤، )ھ�ـ   ١٣٩٩، المكتب�ة العلمی�ة   : بی�روت (،  محمود محمد الطن�احي    -طاھر أحمد الزاوى    : تحقیق

٣٠  .  
، ٥ط، یوس��ف ال��شیخ محم��د : تحقی��ق، مخت��ار ال��صحاح ، ھ��ـ٦٦٦: ت، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ال��رازي   )٢(

  .٢٤٩/ ١، )ھـ١٤٢٠، وذجیةالدار النم، المكتبة العصریة، صیدا: بیروت(
محم�د أب�و الف�ضل    : تحقی�ق ، اإلتقان في علوم الق�رآن ، ه٩١١: ت، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي    )٣(

  . ١٨٢/ ١، )ھـ١٣٩٤، الھیئة المصریة العامة للكتاب(، إبراھیم
 ١٤١٤، دار ص�ادر : بیروت(، ٣ط، لسان العرب ، ھـ٧١١: ت، محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقى     )٤(

  .١٢٨/ ١، )ـھ
  .١٨٢/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، والسیوطي، المرجع السابق: ینظر)٥(
، أصلھ من الري. ُلقَِّب ِبَزْین الّدین أبو عبد اهللا     ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي        : ھو)٦(

ھب اإلبری�ز  ال�ذ : مختار ال�صحاح، ول�ھ  : صاحب. وھو من فقھاء الحنفیة، ولھ علم بالتفسیر واألدب       
: ت، خی��ر ال��دین ب��ن محم��ود الزركل��ي: (ینظ��ر. ه٦٦٦ت��وفي بع��د س��نة ، ف��ي تف��سیر الكت��اب العزی��ز

  ).٥٥/ ٦، ) م٢٠٠٢، دار العلم للمالیین: بیروت(، ١٥ط، األعالم، ه١٣٩٦
  .٢٤٩/ ١، مختار الصحاح، الرازي)٧(
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ومعناھا جمع الحروف ، إذًا فالقراءات لغة ھي جمع قراءة ومصدر سماعي لقرأ      
یعن�ي أنھ�ا جمع�ت ذل�ك        ، وال�سور ببع�ضھا   ، والجمل ببعضھا ، ببعضھا، والكلمات ببعضھا  

  .)١(ضمتھ في القرآن الكریمكلھ و

  :القراءات اصطالحًا: ثانیًا

ولع�ّل أح�سنھا جمًع�ا      ، تعّددت الّتعاریف واختلفت عند القّراء في تعریف القراءات       
عل�م بكیفی�ة أداء     : " فق�د عّرفھ�ا بقول�ھ      -رحم�ھ اهللا  -  )٢(وشموًلا تعریف اإلمام اب�ن الج�زري      
تمد ھذا الّتعریف كثیر من المؤلفین في علم واع ، )٣("كلمات القرآن واختالفھا بعزو الناقلة

  .)٤(القراءات

الق�راءات ھ�ي اخ�تالف ألف�اظ ال�وحي الم�ذكور ف�ي              : "  فق�ال   )٥(وعّرفھا الزرك�شي  
   . )٦("كتابة الحروف أو كیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھما

                                                           

. ٢٤٩/ ١، مختار ال�صحاح  ، يوالراز، ٣٠/ ٤، النھایة في غریب الحدیث واألثر    ، ابن األثیر : ینظر)١(
وفھ�د ب�ن   ، ١٨٢/ ١، اإلتق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن    ، وال�سیوطي . ١٢٨/ ١، لسان العرب، وابن منظور 

  . ٣١٤/ ١، )ھـ١٤٢٤(، ١٢ط، دراسات في علوم القرآن الكریم، عبد الرحمن الرومي
مان�ھ وق�رأ   ش�یخ اإلق�راء ف�ي ز   ، محمد بن محمد بن محمد بن علي ب�ن یوس�ف الدم�شقي ال�شافعي       : ھو)٢(

أل�ف الن�شر ف�ي الق�راءات        . دخ�ل ب�الد العج�م وول�ي ق�ضاء ش�یراز           . علیھ القراءات جماعة كثی�رون    
م�ات بمدین�ة ش�یراز س�نة     . وصفھ ابن حج�ر ب�الحفظ ف�ي مواض�ع عدی�دة م�ن ال�درر الكامن�ة         . العشر
 مكتب�ة (، غایة النھایة في طبق�ات الق�راء      ، ھـ٨٣٣: ت، محمد بن محمد بن الجزري    : (ینظر. ه٨٣٣

وعب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر  ، ٢٥١، ٢٤٨/ ٢، )ه١٣٥١ُعن��ي بن��شره ألول م��رة ع��ام  ، اب��ن تیمی��ة
، ٥٤٩/ ١، )١٤٠٣، دار الكت��ب العلمی��ة : بی��روت(، ١ط، طبق��ات الحف��اظ ، ه٩١١: ت، ال��سیوطي
  ).٤٥/ ٧، األعالم، والزركلي

/ ١، )ه١٤٢٠، علمی�ة دار الكت�ب ال (، ١ط، منجد المقرئین ومرشد الط�البین  ، ه٨٣٣: ت، ابن الجزري )٣(
  . ضد القاطنین: الناقلة: وفي القاموس المحیط. ٣

/ ١، ) ھ�ـ  ١٤٢١، مؤسسة الرسالة : بیروت(، ١ط، المنار في علوم القرآن   ، محمد علي الحسن  : ینظر)٤(
١١٧.  

ع��الم ف�ي الح�دیث والتف�سیر وبفق��ھ    ، محم�د ب�ن عب�د اهللا ب��ن بھ�ادر الزرك�شي الموص�لي ال�شافعي       : ھ�و )٥(
ولي مشیخة خانقاه ك�ریم  ، تركي األصل، مصري المولد والوفاة . ألصول وجمیع العلوم  الشافعیة وا 

: ینظ��ر.  ھ��ـ٧٩٤وت��وفي س�نة  ، م��ن م��صنفاتھ البرھ�ان ف��ي عل�وم الق��رآن  ، ال�دین بالقراف��ة ال�صغرى  
، س�لیمان ب�ن ص�الح الخ�زي    : تحقی�ق ، طبق�ات المف�سرین   ، ه١١ق  : ت، أحمد ب�ن محم�د األدن�ھ وي       (
: ت، ومحم��د ب��ن عل��ي ال��داوودي  ، ٣٠٢/ ١، )ھ��ـ١٤١٧، ة العل��وم والحك��م مكتب��: ال��سعودیة(، ١ط

/ ٦، األع��الم، والزركل��ي، ١٦٢/ ٢، )دار الكت��ب العلمی��ة : بی��روت(، طبق��ات المف��سرین ، ھ��ـ٩٤٥
٦٠.(  

محم��د أب��و الف��ضل  : تحقی��ق، البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  ، ه٧٩٤: ت، محم��د ب��ن عب��د اهللا الزرك��شي  )٦(
 ١٩٥٧ - ھ�ـ  ١٣٧٦، ء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وش�ركائھ دار إحیا (، ١ج، ١ط، إبراھیم

  .٣١٨، )م
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ھي مذھب یذھب إلیھ إمام من أئمة القراء مخالفا ب�ھ     : "  فقال  )١(وعرفھا الزرقاني 
ه ف��ي النط��ق ب��القرآن الك��ریم م��ع اتف��اق الروای��ات والط��رق عن��ھ س��واء أكان��ت ھ��ذه       غی��ر

   . )٢("المخالفة في نطق الحروف أم في نطق ھیئاتھا

ھ�و عل�م ُیع�رف      : " فقد عّرفھا بقول�ھ    -رحمھ اهللا -  )٣(أما الشیخ عبد الفتاح القاضي    
ا م��ع ع��زّو ك��ل وج��ھ  ب��ھ كیفی��ة النط��ق بالكلم��ات القرآنی��ة، وطری��ق أدائھ��ا اتفاًق��ا واختالًف��    

   .)٤("لناقلھ

م�ام  إلق�راءات ھ�ي العل�ُم ال�ذي ی�سلكھ      ویتضح لنا من خالل التعاریف ال�سابقة أّن ا     
من أئمة الق�راءات حت�ى ُیمّكن�ُھ م�ن أداِء كلم�اِت الق�رآِن م�ع اخ�تالِف ألفاظھ�ا عل�ى مذھب�ِھ                         

وھ�ذه الق�راءات   . م�ع إس�ناد ك�ل وج�ٍھ لناقل�ھِ     ، سواًء اتفقت ھذه الروایة مع غیره أم اختلفت 
أي أنَّھ�ا وج�ٌھ واح�ٌد م�ن أوُج�ِھ لغ�اِت           ، المتعّددة إّنما ھي حرٌف واحٌد من األح�رف ال�سبعة         

وھ��ذا یعن��ي أّن الق��راءات تختل��ف ع��ن األح��رف  ، الع��رِب الف��صیحِة الت��ي ن��زَل بھ��ا الق��رآن 
ف ولیست قراءة كل قارئ من القراء السبعة، ھي أحد الحرو، السبعة التي نزل بھا القرآن

  .)٥(السبعة

                                                           

تخرج من كلی�ة أص�ول ال�دین،        ، أشعري، من علماء األزھر بمصر   : محمد عبد العظیم الزرقاني   : ھو)١(
مناھ�ل  : م�ن كتب�ھ  ،  ھـ١٣٦٧توفي سنة  ، وتوفي بالقاھرة ، وعمل بھا مدرسا لعلوم القرآن والحدیث     

/ وع��ضو ملتق��ى أھ��ل الح��دیث  ، ٢١٠/ ٦، األع��الم، الزركل��ي: (ینظ��ر.  الق��رآنالعرف��ان ف��ي عل��وم
  ).٢٠٣، ) ھـ١٤٣١(، الوفیات واألحداث، الباحث

مطبع�ة عی�سى   (، ٣ط، مناھ�ل العرف�ان ف�ي عل�وم الق�رآن        ، ه١٣٦٧: ت، محمد عبد العظیم الزرق�اني     )٢(
  .٤١٢/ ١، )البابي الحلبي وشركاه

، الغني بن محمد القاضي، ع�الم معاص�ر مب�رٌز ف�ي الق�راءات وعلومھ�ا              الشیخ عبدالفتاح بن عبد   : ھو )٣(
وت��درج ف��ي التعل��یم حت��ى ح��صل عل��ى ش��ھادة    ، حف��ظ الق��ران الك��ریم . ویعتب��ر ش��یخ الق��ّراء بم��صر 

ثم أصبح رئیسًا لقسم القراءات بكّلیة القرآن الكریم والدراس�ات      ). الدكتوراه حالیا (الّتخّصص القدیم   
إلی�اس ب�ن أحم�د ح�سین     : ینظ�ر . ه١٤٠٣ت�وّفي س�نة   . سالمیة بالمدینة النبوی�ة  اإلسالمیة بالجامعة اإل  

دار الن�دوة   (، ١ج، ١ط، إمتَاُع الُفَضالء بَت�راِجم الق�ّراء ِفیم�ا َبع�َد الَق�رن الث�اِمن الِھج�ري               ، البرماوي
، وَعلوي بن عبد القادر السقاف، ١٩٤، ) م٢٠٠٠ - ھـ   ١٤٢١، العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع   

، ) ھ��ـ١٤٣٣، dorar.netموق��ع ال��درر ال��سنیة عل��ى اإلنترن��ت      (، ١٠ج، لموس��وعة التاریخی��ة ا
المعج�م الج��امع ف��ي ت��راجم العلم��اء وطلب��ة العل��م  ، وأس��امة ب��ن الزھ��راء، ، بت�رقیم ال��شاملة آلی��ا ٣٣٢

  .قیم الشاملة آلیًابتر  http://www.ahlalhdeeth.com، ٢٥٠، المعاصرین
، الب��دور الزاھ��رة ف��ي الق��راءات الع��شر المت��واترة ، ه١٤٠٣: ت، عب��د الفت��اح ب��ن عب��د الغن��ي القاض��ي )٤(

  .٥/ ١، )دار الكتاب العربي: بیروت(
، ٤١/ ٩، ل����سان الع����رب ، واب����ن منظ����ور ، ٣٦، اإلبان����ة ع����ن مع����اني الق����راءات  ، مك����ي: ینظ����ر )٥(

  . ٧٩٩، القاموس المحیط، والفیروزآبادى
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   . )٢(" والحرُف القراَءَة التي ُتقَرُأ َعلى َأْوُجھ: ")١(قال ابن سیده

ب اطا  

  ة اراءات

مما ال شّك فیھ أّن القرآن نزل على الّنبي صلى اهللا علیھ وسلم عن طریق جبریل      
ف�ي الّت�سھیل   ورغبًة من الّرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       ، علیھ الّسالم بلساٍن عرّبي فصیحٍ    

على أّمتھ طلب م�ن جبری�ل علی�ھ ال�ّسالم أْن ُیق�ِرأُه الُق�رآن عل�ى ع�ّدة أح�رف أخ�رى حت�ى             
  .   )٣(یسُھل على جمیع األْلُسن تلقیھ

وقد ثبت في ال�صحیحین م�ن ح�دیث اب�ن عب�اس أن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم                       
یزی�دني حت�ى انتھ�ى إل�ى     أقرأن�ي جبری�ل عل�ى ح�رف فراجعت�ھ، فل�م أزل أس�تزیده و              : (قال

  بلغني أن تلك السبعة إنما ھي في : ")٦(  قال ابن شھاب)٥(زاد مسلم ، )٤()سبعة أحرف

                                                           

، إم��ام اللغ��ة العربی��ة، وص��احب المحك��م   ، المع��روف ب��ابن س��یده  ، عل��ي ب��ن إس��ماعیل المرس��ي  : ھ��و)١(
وفی�ات  ، ابن خلكان: (ینظر. ه٤٥٨: توفي سنة، -وكذلك أبوه-في اللغة، كان ضریرا  ، والمخصص

قالدة ، وبامخرمة، )١٤٥ -١٤٤/ ١٨، سیر أعالم النبالء ط الرسالة     ، والذھبي، ٣٣٠/ ٣، األعیان
  ). ٢٦٤ -٢٦٣/ ٤، األعالم، والزركلي، ٤٢٣/ ٣ر في وفیات أعیان الدھر النح

  . ٤١/ ٩، لسان العرب: ابن منظور )٢(
دراس�ات ف�ي عل�وم    ، ومحم�د بك�ر إس�ماعیل   ، ٢١١/ ١، البرھان ف�ي عل�وم الق�رآن     ، الزركشي: ینظر )٣(

  .٩٠/ ١، )م١٩٩٩-ھـ١٤١٩، دار المنار(، ٢ط، القرآن
أنزل القرآن عل�ى س�بعة     : باب، فضائل القرآن : كتاب، ]٤٩٩١: [رقم، حھأخرجھ البخاري في صحی    )٤(

، ص�الة الم�سافرین وق�صرھا   : كت�اب ، ]٢٧٢[وأخرج�ھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ رق�م       . ١٨٤/ ٦، أحرف
  . ٥٦١/ ١، بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه: باب

: س�مع م�ن  . ب كت�اب ال�صحیح  ص�اح ، اإلم�ام ، مسلم بن الحجاج ب�ن م�سلم الق�شیري النی�سابوري          : ھو )٥(
الترمذي واب�ن أب�ي ح�اتم ال�رازي وأب�و       : وحدث عنھ . وغیرھم، یحیى بن یحیى والحنظلي والقعنبي    

، ت�اریخ بغ�داد   ، ھ�ـ ٤٦٣: ت، أحمد ب�ن عل�ي البغ�دادي      : (ینظر. ه٢٦١: توفي سنة . وغیرھم، عوانة
 ٢٠٠٢ -ھ�ـ  ١٤٢٢، دار الغ�رب اإلس�المي  : بی�روت (، ١ط، ال�دكتور ب�شار ع�واد مع�روف      : تحقیق

، التقیی�د لمعرف�ة رواة ال�سنن والم�سانید        ، ه٦٢٩: ت، ومحمد بن عبد الغني الحنبلي    ، ١٢١/ ١٥، )م
، ٤٤٩-٤٤٦/ ١، )م١٩٨٨ -ھ��ـ١٤٠٨، دار الكت��ب العلمی��ة (، ١ط، كم��ال یوس��ف الح��وت : تحقی��ق

 ال�دكتور   :تحقیق، تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم    ، ھـ٧٤٨: ت، ومحمد بن أحمد الذھبي   
  .٤٣٧-٤٣٠/ ٦، ) م٢٠٠٣، دار الغرب اإلسالمي(، ١ط، بشار عّواد معروف

عم�ھ  : ح�دث ع�ن  . اإلمام، العالم، الثقة، محمد بن عبد اهللا بن مسلم بن ش�ھاب الزھ�ري، الم�دني              : ھو )٦(
أحم�د  : (ینظ�ر . ھ�ـ ١٥٢م�ات س�نة     . یعقوب بن إبراھیم بن سعد، وآخ�رون      : وعنھ. كثیرًا، وعن أبیھ  

، ٢ط، وص�ي اهللا ب�ن محم�د عب�اس      : تحقی�ق ، العل�ل ومعرف�ة الرج�ال     ،  ب�ن حنب�ل ال�شیباني      بن محم�د  
وعل��ي ب��ن الح��سن ب��ن ھب��ة اهللا المع��روف ب��ابن      ، ٤٨٨/ ٢، ) ھ��ـ١٤٢٢، دار الخ��اني: الری��اض(

دار الفك��ر للطباع��ة (، عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي : تحقی��ق، ت��اریخ دم��شق، ھ��ـ٥٧١: ت، ع��ساكر
، ھ�ـ ٧٤٨: ت، ومحمد بن أحمد ال�ذھبي    ، ٣٦، ٢٨/ ٥٤، ) م ١٩٩٥ - ھـ   ١٤١٥، والنشر والتوزیع 

، ٣ط، مجموع��ة م��ن المحقق��ین بإش��راف ال��شیخ ش��عیب األرن��اؤوط      : تحقی��ق، س��یر أع��الم الن��بالء  
  .١٩٧/ ٧، ) ھـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة(
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  . )١("األمر الذي یكون واحدا ال یختلف في حالل وال حرام

، وقد اختلف الّصحابة رضي اهللا عنھم في األخذ عنھ صلى اهللا علیھ وسلم القرآن             
ث�ّم تفّرق�وا ف�ي األم�صار     ، ومنھم من زاَد بأكثر من ذلك، فمنھم من أخذُه على حرٍف واحدٍ 

كلٌّ ُیقرئ الّناس على حسب القراءة التي تلّقاھا ع�ن الرس�ول ص�لى              ، وھم على ھذه الحال   
   . )٢(اهللا علیھ وسلم

ث�م تلقاھ�ا ع�نھم أتب�اع        ، ثم تلّقى الّتابعون القراءات عن الّصحابة رض�ي اهللا ع�نھم          
تظھ�ر م�ن    ،  ف�ي الق�راءات وق�ع االخ�تالف ب�ین أتب�اع الت�ابعین              وبسبب االختالف ، الّتابعین

وھم األئّم�ة الق�ّراء     ، وانقطع للقراءات لیضبطھا ویعتني بھا وینشرھا     ، اھتم وتخّصص بھا  
  . )٣(المشھورون

وإن ك�ان االخ�تالف ف�ي الواق�ع اختالف�ًا ف�ي             ، وھكذا نشأ علم الق�راءات واختالفھ�ا      
وكلھ��ا كان��ت م��ن عن��د اهللا ال م��ن عن��د   ،  الق��رآنح��دود ال��سبعة األح��رف الت��ي ن��زل علیھ��ا  

وفائدة ذلك تكمن في غیر   . )٤(الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وال أحد من القّراء أو غیرھم          
ب�ل ت�دّل أی�ضًا عل�ى نھای�ة البالغ�ة،          ، ما ذكرناُه سابقًا الت�سھیل والتخفی�ف عل�ى ھ�ذه األم�ة            

   .)٥(وغایة االختصار، وجمال اإلیجاز، وكمال اإلعجاز

  اطب اث

  اراءة واروا واطرق واوارق ن 

  :القراءة: أوًال

منھ قرأُت الم�اء    "و ، )٦( كما ذكرنا سابقًا ھي مصدر سماعي لقرأ یقرأ قراءة         :لغًة
  .)٨("لفظت بھ مجموعا أي ألقیتھ"و. )٧("في الحوض أي جمعتھ

                                                           

بی�ان أن الق�رآن   : ب�اب ، ص�الة الم�سافرین وق�صرھا   : كت�اب ، ]٢٧٢[أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ رق�م        )١(
  . ٥٦١/ ١، عة أحرف وبیان معناهعلى سب

 ھ�ـ   ١٤٢٢، دار القلم العربى  : حلب(، ١ط، موسوعة علوم القرآن  ، عبد القادر محمد منصور   : ینظر )٢(
  . ٢٠٣/ ١، ) م٢٠٠٢ -

  .٤١٣/ ١، مناھل العرفان في علوم القرآن، الزُّْرقاني: ینظر )٣(
  . المرجع نفسھ: ینظر )٤(
عل�ي محم�د    : تحقی�ق ، النشر في الق�راءات الع�شر     ،  ھـ ٨٣٣: ، ت محمد بن محمد بن الجزري    : ینظر) ٥(

  .٥٢/ ١، )المطبعة التجاریة الكبرى(، الضباع
  .٣٠/ ٤، النھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر: ینظر )٦(
  . ١٨٢/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، السیوطي )٧(
  . ١٢٨/ ١، لسان العرب، ابن منظور )٨(
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ء مم�ن أجمع�ت علی�ھ الّروای�ات     ھي كّل خالٍف نسب إلى إمام من األئمة القرا      : واصطالحًا
بال�سند المت�صل إل�ى    ، بكیفیة ق�راءة اللف�ظ القرآن�ي عل�ى ح�سب م�ا تلّق�اُه م�شافھة                ، والّطرق

  . )١(وغیرھما، قراءة نافع، وعاصم: مثل،  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

   .)٢( إثبات البسملة بین السورتین قراءة ابن كثیر والكسائي وعاصم:مثالھ

  :وایةالر: ثانیًا

م��ن َرَوْی��ُت الح��دیَث وال��ِشعر ِروای��ًة فأن��ا راٍو، وتك��ون ف��ي الم��اء وال��ِشْعر          : روى: لغ��ًة
  .)٣(وفیھ تشبیھ بالذي یأتي القوم بعلم أو خبر فیرویھ، كأنھ أتاھم بریھم من ذلك. والحدیث

م�ن حی�ُث كیفی�ة    ، ھي كل خالٍف نسب لمن روى عن إم�اٍم م�ن األئم�ة الق�ّراء     : واصطالحًا
ك�ّل منھم�ا ُع�رف ب�القراءِة الت�ي اخت�ار       ، وكّل إم�اٍم ق�ارئ ل�ھ راوی�ان      ، اللفظ القرآني قراءة  

روای��ة ورش ع��ن ن��افع، روای��ة حف��ص ع��ن  : مث��ل، روایتھ��ا ع��ن إمام��ھ ف��ي إط��ار قراءت��ھ 
  . عاصم

  .)٤( إثبات البسملة بین السورتین روایة قالون عن نافع:مثالھ

                                                           

/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، والسیوطي، ٢٠٠/ ٢، النشر في القراءات العشر، ريابن الجز: ینظر )١(
ال�شمعة الم�ضیة بن�شر ق�راءات ال�سبعة          ، ھ�ـ ١٠١٤: ت، ومنصور بن أبي النصر الطََّبالوي    ، ٢٥٦

 -ھ��ـ ١٤٢٣ -الری��اض/  ال��سعودیة -مكتب��ة الرش��د (، عل��ي س��ید أحم��د جعف��ر. د: تحقی��ق، المرض��یة
إتحاف فضالء البشر ، ھـ١١١٧: مد بن محمد الدمیاطّي الشھیر بالبّنا، ت  وأح، ١٢٣/ ١، )م٢٠٠٣

/ ١، )ھ�ـ ١٤٢٧، دار الكت�ب العلمی�ة  : لبن�ان (، ٣ط، أن�س مھ�رة  : تحقیق، في القراءات األربعة عشر  
  . ١٠/ ١، البدور الزاھرة، والقاضي، ٢٦

/ ١، إتح�اف ف�ضالء الب�شر     والبّن�ا،   ، ٨٠/ ١، منج�د المق�رئین ومرش�د الط�البین       ، ابن الج�زري  : ینظر )٢(
٢٦.  

عب��د ال��سالم محم��د  : تحقی��ق، معج��م مق��اییس اللغ��ة ، ھ��ـ٣٩٥: أحم��د ب��ن ف��ارس ال��رازي، ت  : ینظ��ر )٣(
ال��صحاح ت��اج اللغ��ة  ، وإس��ماعیل ب��ن حم��اد الف��ارابي  ، ٤٥٣/ ٢، )ھ��ـ١٣٩٩، دار الفك��ر(، ھ��ارون

، ل��م للمالی��ین دار الع: بی��روت(، ٦ج، ٤ط، أحم��د عب��د الغف��ور عط��ار   : تحقی��ق، وص��حاح العربی��ة 
  . ٢٣٦٤، ) ھـ١٤٠٧

، وعب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ال�سیوطي      ، ٢٠٠/ ٢، النشر في القراءات الع�شر  ، ابن الجزري : ینظر )٤(
، الھیئ��ة الم��صریة العام��ة للكت��اب (، محم��د أب��و الف��ضل إب��راھیم : تحقی��ق، اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن 

، ٢٦، إتحاف ف�ضالء الب�شر    ، البّناو، ١٢٣/ ١، الشمعة المضیة ، والّطبالوي، ٢٥٦/ ١، )ھـ١٣٩٤
: الق�اھرة (، ٢ط، نفح�ات م�ن عل�وم الق�رآن       ، ومحمد أحمد معبد  ، ١٠/ ١، البدور الزاھرة ، والقاضي

  . ٥٠/ ١، )م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦، دار السالم
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  :الطریق: ثالثًا

. مذھب��ھ: وطریق��ة الرج��ال. والجم��ع َأْطِرَق��ٌة وُط��رٌق، ُثال��سبیُل، ی��ذكَّر ویؤنَّ��: لغ��ًة
   . )١(ما زال فالٌن على طریقة واحدة، أي على حالة واحدٍة: یقال

   .)٢(ھو كّل خالف نسب إلى اآلخذ عن الراوي وإن سفل: واصطالحًا

   .)٣( ترك التسمیة في القراءة من طریق األزرق عن ورش:مثالھ

  : الوجھ: رابعًا

والَوْج�ُھ مع�روف،    . أصٌل واحٌد یدّل على مقابل�ٍة ل�شيء       : واو والجیم والھاء   ال :لغًة
ول�ى  : وتوج�ھ ال�شیخ  . یقال وجھ الرجل وغی�ره . والجمع الُوجوُه، وھو المستقبل لكّل شيء 

   . )٤(وأدبر، كأنھ أقبل بوجھھ على اآلخر

   .ألوجھ الجائزةھو كّل خالٍف خّیر فیھ القارئ باإلتیان بأي وجھ كان من ا: واصطالحًا   

  .  )٥( جواز القصر والتوسط والمد عند الوقف على العالمین:مثالھ

ف��الخالف إن ك��ان ألح��د األئم��ة ال��سبعة أو الع��شرة أو نح��وھم    ":)٦(ق��ال ال��سیوطي
  واتفقت علیھ الروایات والطرق عنھ فھو قراءة وإن كان للراوي عنھ فروایة أو لمن بعده 

                                                           

، ال�صحاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة         ، ھ�ـ ٣٩٣: ت، إسماعیل بن حماد الج�وھري الف�ارابي      : ینظر )١(
  . ١٥١٣، ) ھـ١٤٠٧، دار العلم للمالیین: بیروت(، ٤ج، ٤ط، غفور عطارأحمد عبد ال: تحقیق

، ١٢٣/ ١، ال��شمعة الم��ضیة ، والّط��بالوي، ٢٥٦/ ١، اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  ، ال��سیوطي: ینظ��ر )٢(
  . ١٠/ ١، البدور الزاھرة، والقاضي، ٢٦، إتحاف فضالء البشر، والبّنا

وأحم�د ب�ن عل�ي ب�ن أحم�د الغرن�اطي،       ، ٢٩٦/ ١،  ال�سبع ج�امع البی�ان ف�ي الق�راءات    ، ال�داني ، ینظ�ر  )٣(
، ٥٢، )دار ال�صحابة للت�راث    (، اإلقن�اع ف�ي الق�راءات ال�سبع       ، ھ�ـ ٥٤٠: ت، المعروف بابن الَب�اِذش   

جم�ال الق�راء وكم�ال    ، ھ�ـ ٦٤٣: وعلي بن محم�د ب�ن عب�د ال�صمد الھم�داني الم�صري ال�شافعي، ت              
 - بی�روت  – دم�شق    -دار الم�أمون للت�راث      (، راب�ة مح�سن خ  . مروان العطیَّة ود  . د: تحقیق، اإلقراء
  .٢٦٣/ ١، النشر في القراءات العشر، وابن الجزري، ٥٨١، )م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

وال��رازي، معج��م  . ٢٢٥٥، ٢٢٥٤/ ٦، ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة   ، الج��وھري: ینظ��ر )٤(
  . ٨٩، ٨٨/ ٦، مقاییس اللغة

/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، والسیوطي، ٢٠٠/ ٢، العشرالنشر في القراءات ، ابن الجزري: ینظر )٥(
، والقاض��ي، ٢٦، إتح��اف ف��ضالء الب��شر ، والبّن��ا، ١٢٣/ ١، ال��شمعة الم��ضیة ، والّط��بالوي، ٢٥٦

  .  ١١/ ١، البدور الزاھرة
وأخ�ذ العل�م   ، ن�شأ یتیم�ًا وحف�ظ الق�رآن    . ھو عبد الرحمن بن كمال الدین أبي بكر بن محم�د ال�سیوطي      )٦(

والغال�ب  ، َجَمَع وألََّف وھ�و ص�غیر     . والحنبلي، وولي مشیخة الحدیث   ، والمالكي، والحنفي، يالشافع
". اإلتقان في علوم القرآن: "زادت مؤلفاتھ على خمسمائة منھا. في مصنفاتھ تلخیص كتب اآلخرین

، ذی��ل طبق��ات الحف��اظ لل��ذھبي، عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر ال��سیوطي: (ینظ��ر.  ھ��ـ٩١١ت��وفي س��نة 
ومحم�د ب�ن عب�د ال�رحمن        . ٢٢٦ -٢٢٣، )دار الكتب العلمی�ة   (، ١ج، الشیخ زكریا عمیرات  : تحقیق

. ٦٥، )من�شورات دار مكتب�ة الحی�اة    : بی�روت (، ٤ج، الضوء الالمع ألھ�ل الق�رن التاس�ع       ، السخاوي
  ).٣٠١ -٣٠٠/ ٣، األعالم، والزركلي
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ل��صفة مم��ا ھ��و راج��ع إل��ى تخیی��ر الق��ارئ فی��ھ       فن��ازال فطری��ق أوال عل��ى ھ��ذه ا   
   .)١("فوجھ

إذًا ف��الفرق ب��ین الخالف��ین أن الق��ارئ ل��و أخ��ّل ب��شيء م��ن الق��راءات والروای��ات       
والطرق كان نقصًا في روایتھ؛ ألن ذلك من الخالف الواجب ال�ذي ُیل�زم الق�ارئ باإلتی�ان                

ألوجھ الذي ھ�و عل�ى     عكس خالف ا  ، وإن أخّل بشيء منھا عّدت روایتھ ناقصة      ، بجمیعھا
وال ، ویجزئ ف�ي الق�راءة إتی�ان الق�ارئ ب�أّي وج�ھ      ، سبیل التخییر واإلباحة كأوجھ البسملة    

   . )٢(ُیعتبر إخالًال بشيء من الروایة

                                                           

  .  ٢٥٦/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، السیوطي )١(
/ ١، البدور الزاھرة ف�ي الق�راءات  ، والقاضي، ٢٧، ٢٦/ ١، اطّي، إتحاف فضالء البشر الدمی: ینظر) ٢(

  . ٢٥٦/ ١، اإلتقان في علوم القرآن، والسیوطي، ١١
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  املبحث الثاني

  االختالف يف القراءات

  اطب اول

ود ا  راءاتف ا١(ا(   

 عل�ى أوج�ھ    علی�ھ ال�سالم  رآن ع�ن جبری�ل  لقد تلقى الّنبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم الق�    
، ]٢: یوس��ف[} قرآن��ا عربی��ا{: لقول��ھ، عل��ى ل��سان ق��ریش والع��رب، مختلف��ة م��ن الق��راءات

  ] .١٩٥: الشعراء[} بلسان عربي مبین{: وقولھ

ی��ا أیھ��ا  {: لقول��ھ، تطبیق��ًا ألم��ر اهللا ، ث��ّم أق��رأ ھ��ذه الق��راءات لل��ّصحابة كم��ا تلّقاھ��ا   
وقرآن�ا فرقن�اه لتق�رأه      {: وقول�ھ ، ]٦٧اآلی�ة   : المائ�دة [} رب�ك الرسول بلغ ما أن�زل إلی�ك م�ن          

  ]. ١٠٦اآلیة : اإلسراء [٢} على الناس على مكث

وقد ترك صلى اهللا علیھ وسلم اختیار القراءة أم�رًا م�شروعًا ف�ي األّم�ة حت�ى بع�د                  
وكان�ت َق�ْد ُس�معت من�ھ ص�لى اهللا علی�ھ       ، فما اس�تقامت علی�ھ األل�ُسن م�ن الق�راءة          ، أْن مات 

  . فإّنھ یمكُن اختیارھا واألخُذ بھا؛ ألّنھا كّلھا َنزلت من عند اهللا، لم في مقاٍموس

؛ ألّن�ھ ق�د   اإلق�راء وبھذا یمكن القول إّن الّنبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أول ش�یٍخ ف�ي       
  .عن رّب العّزة جّل جاللھ وتباركت آالؤه، تلقى جمیع الوجوه عن جبریل علیھ السالم

                                                           

عب�د  . د: تحقی�ق ، األح�رف ال�سبعة للق�رآن   ، ھ�ـ ٤٤٤: ت، عثم�ان ب�ن س�عید ب�ن عثم�ان ال�داني      : ینظ�ر  )١(
، عثمان بن سعید بن عثمان الداني   ، ٤٦، )ه١٤٠٨ - مكة المكرمة  -مكتبة المنارة   (، المھیمن طحان 

جامع��ة (، رس��الة ماج��ستیر م��ن جامع��ة أم الق��رى ، ج��امع البی��ان ف��ي الق��راءات ال��سبع ، ھ��ـ٤٤٤: ت
: ت، محم���د عب���د العظ���یم الزُّْرق���اني  ، ١١٩/ ١، ) م٢٠٠٧ - ھ���ـ ١٤٢٨ - اإلم���ارات –ال���شارقة 

/ ١، )الب��ابي الحلب��ي وش��ركاه مطبع��ة عی��سى (، ٣ط، مناھ��ل العرف��ان ف��ي عل��وم الق��رآن ، ھ��ـ١٣٦٧
 ١٤١٥ -المكتب�ة األمدادی�ة   (، ص�فحات ف�ي عل�وم الق�راءات       ، عبد القیوم عبد الغف�ور ال�سندي      ، ٤١٣

دار (، الق�راءات المت�واترة وأثرھ�ا ف�ي الرس�م القرآن�ي واألحك�ام ال�شرعیة               ، محم�د ح�بش   ، ٣٥، )ھـ
  .٤٢-٤١، ) م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩ - دمشق–الفكر 
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  أن عبد )٢(حّدثني عبید اهللا بن عبد اهللا:   قال)١(شھابففي الصحیحین عن ابن 
أقرأني جبریل على حرف : (اهللا بن عباس حّدثھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

    . )٣() فراجعتھ، فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف

مباش�رة  ، ق�راءة كما أّن جمیع الخالف�ات الت�ي كان�ت تن�شأ ف�ي م�سألٍة م�ن م�سائل ال          
  .أو ُیِقرُُّھَما جمیعًا، كان یحسم فیھا الّنبي صلى اهللا علیھ وسلم ویصّوبھا ألحد الوجھین

عم�ر  : م�نھم ، وقد وقع االختالف في القراءة في عھد الّنبي بین عدد من ال�ّصحابة  
: حی�ث أّن عم�ر ب�ن الخط�اب رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال               ،  رض�ي اهللا عنھم�ا     )٤(وھشام ب�ن حك�یم    

، وك�ان   )٥(م ب�ن حك�یم ب�ن ح�زام، یق�رأ س�ورة الفرق�ان عل�ى غی�ر م�ا أقرؤھ�ا                      سمعت ھ�شا  "
                                                           

وأح�د  ، بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شھاب القرش�ي الزھ�ري، م�دني، ت�ابعي، ثق�ة     محمد بن مسلم    : ھو )١(
، وعكرم�ة ، ب�ن كی�سان   : وروى عن�ھ  . س�ھل ب�ن س�عد وأن�س ب�ن مال�ك، وآخ�رین             : سمع من . األعالم

م�ا اس�تعدت   : "وقال ابن شھاب ع�ن نف�سھ     ". ما رأیت أحدا أعلم من الزھري     : "قال أیوب . وآخرون
محمد ب�ن إس�ماعیل ب�ن إب�راھیم     : (ینظر. ه١٢٤: توفي سنة . ي أحد األعالم  ورّتبھ الّذھب ، "حدیثا قط 

-٢٢٠/ ١، ) ال�دكن –دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آب�اد  (، التاریخ الكبیر، ھـ٢٥٦: البخاري، ت 
  ).٢٩٩/ ١٢، تھذیب التھذیب، وبن حجر، ٤١٢، الثقات ط الباز، والعجلي، ٢٢١

ومفت�ي أھ�ل المدین�ة، وھ�و      ، إم�ام، وع�الم   . البصیر، تبة الھذلي المدني  عبید اهللا بن عبد اهللا بن ع      : ھو )٢(
یلتقي في الّنسب مع عبد اهللا بن م�سعود رض�ي اهللا عنھم�ا    . ومن أعالم التابعین، أحد الفقھاء السبعة 

. أخ�وه، والزھ�ري، وآخ�رون   : عائشة، وأبي ھری�رة، وآخ�رین، وعن�ھ   : حدث عن. عند جدھما ُعتبھ 
س��یر أع��الم ، ال��ذھبي: (ینظ��ر. ه٩٨: ت��وفي س��نة". ام��ا حج��ة حافظ��ا مجتھ��دًاوك��ان إم: "ق��ال ال��ذھبي

تھ��ذیب ، اب��ن حج��ر، ١١٣٧/ ٢، ت��اریخ اإلس��الم ت ب��شار ، ال��ذھبي، ٤٧٥/ ٤، الن��بالء ط الرس��الة
  ).١٩٥/ ٤، األعالم، والزركلي، ٢٤ -٢٣/ ٧، التھذیب

أنزل القرآن  : باب، ل القرآن فضائ: كتاب، ]٤٩٩١: [رقم، أخرجھ البخاري في صحیحھ   . متفٌق علیھ  )٣(
أقرأن�ي جبری�ل علی��ھ   : (بلف�ظ مق��ارب ، وأخرج�ھ م�سلم ف��ي ص�حیحھ   ، ١٨٤/ ٦، عل�ى س�بعة أح��رف  

: رق��م، )ال��سالم عل��ى ح��رف، فراجعت��ھ، فل��م أزل أس��تزیده فیزی��دني حت��ى انتھ��ى إل��ى س��بعة أح��رف  
، ان معن�اه بیان أن القرآن عل�ى س�بعة أح�رف وبی�      : باب، صالة المسافرین وقصرھا  : كتاب، ]٨١٩[
٥٦١/ ١ .  

وخدیجة زوج النبي صلى اهللا علیھ ، ھشام بن حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد القرشي األسدي   : ھو) ٤(
وكان ممن ی�أمر ب�المعروف وینھ�ى ع�ن     ، أسلم یوم الفتح، وكان من خیار الصحابة. وسلم عمة أبیھ 

م�ن  : "عجلي في الّثق�ات أّن�ھ  ذكره ال. وھو الذي صارع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وصرعھ       ، المنكر
أحم�د ب�ن   : (ینظ�ر . ه٤٠مات قبل أبیھ في ح�دود  ". أصَحاب النَّبي صلى اهللا علیھ وسلم َوَكاَن متبتالً    

معرفة الثقات من رجال أھل العل�م والح�دیث وم�ن    ، ھـ٢٦١: ت، عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفي   
 المدین�ة  -مكتبة ال�دار  (،  العظیم البستوي عبد العلیم عبد  : تحقیق، الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم   

ویوس�ف ب�ن    ، ٤٣٤/ ٣، الثقات، وابن حّبان ، ٣٢٨/ ٢، )م١٩٨٥ –ه  ١٤٠٥ - السعودیة –المنورة  
عل�ي  : تحقی�ق ، االس�تیعاب ف�ي معرف�ة األص�حاب    ، ھ�ـ ٤٦٣: ت، عبد اهللا بن محمد النمري القرطبي 

وعل��ي ب��ن أب��ي الك��رم  ، ١٥٣٨/ ٤، )م١٩٩٢ -ھ��ـ ١٤١٢ - بی��روت-دار الجی��ل(، محم��د البج��اوي
أس��د الغاب��ة ف��ي معرف��ة  ، ھ��ـ٦٣٠: ت، محم��د ب��ن محم��د ال��شیباني الج��زري، ع��ز ال��دین اب��ن األثی��ر  

 -ھـ ١٤١٥ -دار الكتب العلمیة(،  عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض : تحقیق، الصحابة
  ).٢٠٥/ ٢٧، الوافي بالوفیات، والصفدي، ٣٧٢/ ٥، )م١٩٩٤

تعلیق مصطفى البغا عل�ى  : ینظر.  تعلمت قراءتھا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   خالف ما : أي )٥(
  .١٢٢/ ٣، صحیح البخاري
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، ث��م أمھلت��ھ حت��ى   )١(رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أقرأنیھ��ا، وك��دت أن أعج��ل علی��ھ     
إن��ي : ، فجئ��ت ب��ھ رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، فقل��ت)٣(، ث��م لببت��ھ بردائ��ھ)٢(ان��صرف

: ، فق�رأ، ق�ال   )اقرأ: (، ثم قال لھ   )أرسلھ: (ل لي سمعت ھذا یقرأ على غیر ما أقرأتنیھا، فقا       
ھكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة       : (، فقرأت، فقال  )اقرأ: (، ثم قال لي   )ھكذا أنزلت (

   .)٦( )")٥(، فاقرءوا منھ ما تیسر)٤(أحرف

ب اطا  

  راءات  د اء ارادناف ا

ب�اختالف  ، ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم للق�رآن      لقد اختلف الّصحابة في األخذ عن النب�       
ت�شَر ال�ّصحابة ف�ي الُبل�داِن     ان، وبعد أِن اّت�سعت رقع�ة الدول�ة اإلس�المیة        ، لھجاتھم وتعددھا   

  . )٧(ون الناس كلٌّ بما سمع على حسب لھجتھئُیقر

صراط من "وكان یقرأ } مالك یوم الدین{:  عمر  رضي اهللا عنھ كان یقول:فمثًال
: وكان علي رضي اهللا عنھ یقرأ، " المغضوب علیھم وغیر الضالینأنعمت علیھم غیر

فما : "  رضي اهللا عنھ)٨(وقرأ ُأبّي بن كعب، "آمن الرسول بما أنزل إلیھ وآمن المؤمنون"
   . )٩("استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى

                                                           

  .المصدر السابق. في اإلنكار والتعرض لھ: أي) ١(
  .المصدر السابق. انتھى من القراءة: أي) ٢(
  .المصدر السابق. جمعت رداءه عند صدره وجررت بھ: أي) ٣(
  .المصدر السابق.  ولغاتھا وقیل غیر ذلكحسب لھجات العرب)٤(
  . المصدر السابق. َلُكْم ِحفَظُھ من القرآن )٥(
ك�الم الخ�صوم   : باب، الخصومات: كتاب، ]٢٤١٩: [رقم، أخرجھ البخاري في صحیحھ. متفق علیھ  )٦(

ھكذا أنزلت، إن ھذا القرآن    : (بلفظ زائد ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ   ، ١٢٢/ ٣، بعضھم في بعض  
، صالة الم�سافرین وق�صرھا  : كتاب، ]٨١٨: [رقم، )على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تیسر منھ     أنزل  

  . ٥٦٠/ ١، بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه: باب
مناھ��ل العرف��ان ف��ي عل��وم   ، والزرق��اني، ٤٨ -٤٧، اإلبان��ة ع��ن مع��اني الق��راءات  ، الم��الكي: ینظ��ر )٧(

  .٤١٣/ ١، القرآن
یس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مال�ك ب�ن النج�ار واس�مھ ت�یم ال�الت،       أبي بن كعب بن ق   )٨(

، ش�ھد ب��دراً ، س�ید الم��سلمین علم�ًا وقرآن�ًا وفقھ��اً   . یكّن�ى أب�ا المن��ذر  ، األن�صاري الخزرج�ي المع��اوي  
، وھو ممن جم�ع الق�رآن ف�ي عھ�د الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         ، كان من أقرأ الصحابة   ، والعقبة

لیھن�ك  : (بشره صلى اهللا علیھ وس�لم فق�ال ل�ھ      . صلى اهللا علیھ وسلم بعرض القرآن علیھ      وأمر النبي   
الطبق��ات ، اب��ن س��عد: (ینظ��ر. ه٣٠: اختل��ف ف��ي وفات��ھ، واألص��ح أن��ھ ت��وّفي س��نة). العل��م أب��ا المن��ذر

، ٣١، م��شاھیر علم��اء األم��صار وأع��الم فقھ��اء األقط��ار   ، والُب��ستي، ٣٧٨/ ٣، الكب��رى ط العلمی��ة 
  .١٦٨/ ١، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وابن األثیر، ٢١٤/ ١، معرفة الصحابة، واألصبھاني

  .  ١٦٤ -١٥٩، المصاحف، أبي داود: ینظر )٩(
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 ،وقِد اعتمد أھل كّل بلدٍة في كتابِة مصاحفھم قراءة ذلك الّصحابي الذي نزَل إلیھا            
وأھ�ُل دم�شق ك�انوا    ، فأھُل الكوفة  كانوا یكتبون مصحفھم على قراءة عبد اهللا ب�ن م�سعود           

فعك�ست ھ�ذه   ، ، وھك�ذا ف�ي بقّی�ة األم�صار    )١(ق�د كتب�وا م�صحفھم عل�ى ق�راءة أب�ي ال�درداء       
  . )٢(المصاحف االختالف في القراءات

وانت��شرت ف��ي خ��الل ذل��ك ص��حف ف��ي اآلف��اق كتب��ت ع��ن     : " )٣(ق��ال اب��ن عطی��ة 
وغی�ر ذل�ك،    ابة كمصحف ابن مسعود وما كتب عن الصحابة بالشام ومصحف ُأب�يّ  الصح

   .)٤("وكان في ذلك اختالف حسب السبعة األحرف التي أنزل القرآن علیھا

وبع��د أن ب��رز اخ��تالف الق��راءات ف��ي عھ��د الخلف��اء الراش��دین والت��ي ظھ��ر أثرھ��ا  
 عنھ بكتاب�ة الم�صحف عل�ى      وّجھ ُعثمان بن عّفان رضي اهللا     ، بشكٍل واضٍح بین المسلمین   
  . )٥(وأمر الناس بأّلا یعتمدوا سواھا وأن یحرقوا كّل ما عداھا، حرف واحد وطریقة واحدة

                                                           

اإلم�ام، الق�دوة، ص�احب رس�ول اهللا ص�لى اهللا      . أب�و ال�درداء  ، عویمر بن زید بن قیس األنصاري    : ھو)١(
جم�ع  ،  تال على النبي صلى اهللا علیھ وسلم   .توّلى القضاء بدمشق  . وسید القراء بدمشق  ، علیھ وسلم   

ت�اریخ  ، اب�ن ع�ساكر  : (ینظ�ر . ه٣٣: ت�وفي س�نة  ، القرآن ف�ي حی�اة رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم             
س�یر أع�الم الن�بالء ط       ، وال�ذھبي ، ١١٥/ ٣، أس�د الغاب�ة ط العلمی�ة      ، وابن األثی�ر  ، ٩٣/ ٤٧، دمشق

  ).٦٢٢ -٦٢١/ ٤،  تمییز الصحابةاإلصابة في، وابن حجر، ٣٥٣، ٣٣٦ -٣٣٥/ ٢، الرسالة
، ٧١، ٣٥٧، الم���صاحف، أب���ي داود، ٢٧٢/ ٢، الطبق���ات الكب���رى ط العلمی���ة  : اب���ن س���عد : ینظ���ر )٢(

: ت، ومجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبل�ي  ، ٤٨، اإلبانة عن معاني القراءات   ، والمالكي
 -دار الن�وادر (، ور الدین طال�ب ن: تحقیق وضبط وتخریج، فتح الرحمن في تفسیر القرآن ،  ھـ ٩٢٧

  .١٣/ ١، ) م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطیة اإلمام الكبیر قدوة المف�سرین أب�و            : ھو )٣(

ل�ھ التف�سیر   ، الفقی�ھ، والمح�دث، والمف�سر   . اإلمام العالمة، شیخ المفسرین، محمد الغرناطي القاضي 
وق�ال جماع�ة م�ن    ، "ل�و ل�م یك�ن ل�ھ إال تف�سیره لكف�ى      : "ق�ال ال�ذھبي  ،  التف�سیر  الوجیز ف�ي  : المشھور
: ( ینظ��ر. ه٥٤٢: ت��وفي س��نة". كت��اب اب��ن عطی��ة أجم��ع ولل��سنة ال��سنیة أخل��ص وأكم��ل : "الف��ضالء

ومحم�د  ، ٤١/ ١٨، الوافي بالوفیات ، والصفدي، ٤٠١/ ١٤، سیر أعالم النبالء ط الحدیث    ، الذھبي
: ت، األندل��سي، ل��سان ال��دین اب��ن الخطی��ب   ، لماني اللوش��ي، الغرن��اطي ب��ن عب��د اهللا ب��ن س��عید ال��س   

، ٤١٢/ ٣، )ھ���ـ١٤٢٤ - بی���روت-دار الكت���ب العلمی���ة(، اإلحاط���ة ف���ي أخب���ار غرناط���ة ، ھ���ـ٧٧٦
  ). ١٧٦، طبقات المفسرین، واألدنھ وي، ٦١ -٦٠، طبقات المفسرین، ھـ٩١١: ت، والسیوطي

  . ٤٩/ ١، اب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكت، ابن عطیة )٤(
، ٢٥٧/ ١، مناھ�ل العرف�ان ف�ي عل�وم الق�رآن     ، والزرق�اني ، ٩، معرف�ة الق�راء الكب�ار    ، الذھبي: ینظر )٥(

  . ٢٢/ ١، التفسیر المنیر، والزحیلي
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إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء م�ن الق�رآن،            : "قال عثمان رضي اهللا عنھ    
  . )٢("، فإنما نزل بلسانھم ففعلوا ذلك)١(فاكتبوه بلسان قریش

  اطب اث

اوء ا  راءاتف ارا إ رف ا  

عندما أدرك الخلیفة الّراشد ُعثمان بن عف�ان رض�ي اهللا عن�ھ الخ�الف ال�ذي ك�اَد        
 ألزمُھم على قراءتِھ بما یواف�ق خ�ّط الم�صحف،    ، أن یّتسع بیَن المسلمین في قراءة القرآن      

سخت إل�ى ُك�لِّ م�صٍر م��ن     فوجَّ�َھ بإرس�اِل م��صحٍف م�ن الم�صاحِف الت�ي ُن��     المرس�ل إل�یھم  
   .)٣(األمصاِر اإلسالمّیة، واحتفَظ عندُه بمصحٍف یقاُل لُھ اإلمام

فق��د أرس��ل ُعثم��ان رض��ي اهللا عن��ھ ھ��ذه الم��صاحف ومعھ��ا جماع��ة م��ن ق��ّراء        
وح�رص أن تك�ون ق�راءة الق�ارئ موافق�ة لق�راءة             ، الّصحابة لتعلیم الن�اس الق�رآن ب�الّتلقین       

وجََّھ عبد اهللا بن السَّائب المخزومي إلى مكة المكرمة،    حیُث  ، المصحف الذي ُأرسل معھ   
وأرس��ل أب��ا عب��د ال��رحمن ال��سُّلمي إل��ى الكوف��ة، وأرس��ل ع��امر ب��ن ق��یس إل��ى الب��صرة،        

ووجَّ��َھ ، والمغی��رة ب��ن أب��ي ش��ھاب إل��ى ال��ّشام، وأبق��ى زی��د ب��ن ثاب��ت مقرئ��ًا ف��ي المدین��ةِ      
   .)٤(ومصحٍف إلى البحرین، بمصحٍف إلى الیمن

ة الّصحابة تغایرت بتغایر روایاتھم، فقد أقرأ ك�ّل ص�حابي أھ�ل إقلیم�ھ      لكّن قراء 
وھي قراءٌة یحتملھا رسم المصحِف ، بما سمعُھ تلّقًیا من رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم          

كما أنَّ شكل المصحِف في ذلَك الوقت قد ساعد على بق�اِء ُجمل�ٍة م�ن الق�راءات           ، الُعثماني
" َفَتَبیَُّن�وا : "فم�ثًال لف�ظ    ، )٥( وذلَك ب�سبِب ع�دِم ال�ّنقط وال�ّشكل         مما ال ُتخالف خّط المصحفِ    

                                                           

  .١٨٠/ ٤، تعلیق مصطفى البغا على صحیح البخاري. بلغتھم ولھجتھم: أي) ١(
محم�د زھی�ر ب�ن    : تحق�ق ، الج�امع الم�سند ال�صحیح   ، ف�ي محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخ�اري الجع       )٢(

عن إبراھیم بن ، عبد العزیز بن عبد اهللا: من طریق، )ھـ١٤٢٢ -دار طوق النجاة  (، ناصر الناصر 
، ١٨٠/ ٤، مناق�ب ق�ریش  : ب�اب ، المناق�ب : كت�اب ، ]٣٥٠٦: [سعد، عن ابن شھاب، عن أن�س، رق�م     
موسى، ع�ن إب�راھیم، ع�ن    : ریق آخر وھوبنفس اللفظ من ط   ، وأخرجھ البخاري أیضًا في صحیحھ    

/ ٦، جم��ع الق��رآن: ب��اب، ف��ضائل الق��رآن: كت��اب، ]٤٩٨٧: [اب��ن ش��ھاب، ع��ن أن��س ب��ن مال��ك، رق��م
١٨٣ .  

مناھ��ل العرف��ان ف��ي عل��وم  : والزرق��اني، ٧/ ١، الن��شر ف��ي الق��راءات الع��شر ، اب��ن الج��زري: ینظ��ر )٣(
  .٤٠٣/ ١، القرآن

 . والمرجع السابق، ١/٩، اءات العشرابن الجزري، النشر في القر: ینظر )٤(
  .٤٠٥/ ١، والمرجع السابق، ٨-٧/ ١، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: ینظر )٥(
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من غیر نقط یحتمل قراءة     ] ٦: الحجرات[} ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَُّنوا    {: من قولھ تعالى  
   .)١("َفَتَثبَُّتوا"

ّي الذي َأقرأُھم وترُكوا َما وعلى ھذا فقد تمسََّك أھُل كّل إقلیٍم بما تلّقْوُه َسماًعا من الصَّحاب 
  )٢ (.ِعداُه مما َتسبََّب في ُظھوِر الِخالِف بین القراءاِت

فلّما كتب ُعثمان المصاحف، وّجھھا إلى األمصار، وحملھم عل�ى          : ")٣(قال مّكي 
ما فیھا وأمرھم بترك ما خالفھا، قرأ أھل كل مصر م�صحفھم ال�ذي وّج�ھ إل�یھم عل�ى م�ا                 

الم��صحف إل��یھم، مم��ا یواف��ق خ��ط الم��صحف، وترك��وا م��ن   ك��انوا یق��رءون قب��ل وص��ول  
   .)٤("قراءتھم التي كانوا علیھا، مما یخالف خط المصحف

                                                           

وابن ، ٢٠٩، حجة القراءات ، وابن زنجلة ، ١٨٠، المبسوط في القراءات العشر   ، النیسابورّي: ینظر )١(
  .٢٥١/ ٢، النشر في القراءات العشر، الجزري

  . ٨-٧/ ١، النشر في القراءات العشر، وابن الجزري، ٤٩، اإلبانة عن معاني القراءات، يمك:ینظر )٢(
مك�ي ب�ن أب�ي طال�ب واس�م أب�ي طال�ب حم�وش ب�ن محم�د ب�ن مخت�ار اإلم�ام، أب�و محم�د القی��سي                : ھ�و )٣(

ك��ان م��ن أھ��ل . المغرب��ي، القیروان��ي ث��م األندل��سي القرطب��ي، العالم��ة المق��رئ، ص��احب الت��صانیف 
: م�ن ت�صانیفھ   ، ح�سن الفھ�م والخل�ق     ، عل�وم الق�رآن والعربی�ة، وعالم�ًا بمع�اني الق�راءات           التبحر في   

/ ١٧، سیر أع�الم الن�بالء ط الرس�الة   ، الذھبي: (ینظر. ھـ٤٣٧: توفي سنة. الھدایة إلى بلوغ النھایة  
  ).١١٤، طبقات المفسرین، واألدنھ وي، ٢٢٠، معرفة القراء الكبار، والذھبي، ٥٩٢ -٥٩١

  .٤٩ -٤٨، إلبانة عن معاني القراءاتا، مكي)٤(
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  املبحث الثالث

  صلة القراءات بالتفسري

  .ومن جھة تفسیر اآلیة، تتصل القراءات بالتفسیر اتصاًلا وثیًقا من حیُث قبول القراءات

  اطب اول

ا ث ن راءاتم اولأ  

ومنھ�ا م�ا ھ�و    ، ومنھا ما ھو مردود، فمنھا ما ھو مقبوٌل، لیست كل القراءات ُیؤخُذ بھا 
  : وتلك األقسام ھي، شاذ متوقٌف فیھا

 : ھما، القراءة المقبولة وتنقسم إلى قسمین/ أ

 :القراءة المتواترة .١

 ال یمك�ن تواط�ؤھم عل�ى الك�ذب        ، وھي القراءة التي رواھا جمٌع عن مثلھم إلى منتھ�اه         

  .)١ (وغالب القراءات كذلك

 : القراءة المشھورة .٢

ووافقت رسم الم�صحف ول�و   ، وھي كّل قراءة صّح سندھا دون أن تبلغ درجة التواتر    
   . )٢ (واشتھرت عند القّراء بالقبول، ووافقت العربیة ولو بوجھ، احتماًلا

 : وھي تنقسم إلى ثالثة أنواع: القراءة المردودة/ ب

ولم تتلّق بالقبول عند ، وخالفت العربیة، ووافقت الّرسم، دھا القراءة التي صّح سن .١
 .علماء القراءات

  .القراءة التي لم یصّح سندھا .٢
   .)٣(وال سند لھا، القراءة التي وافقت الرسم والعربیة .٣

                                                           

وقی�ل ب�الّتعیین   ، ١٨، ومنج�د المق�رئین ومرش�د الط�البین     ، ٢٦٤/ ١، اإلتقان ف�ي عل�وم الق�رآن      : ینظر )١(
منج�د  . س�بعون : أربع�ون، وقی�ل   : ع�شرون، وقی�ل   : وقی�ل ، اثنا ع�شر  : وقیل، ستة: واختلفوا فیھ فقیل  

  .١٨، المقرئین ومرشد الطالبین
  . ٩/ ١، والنشر في القراءات العشر، ٢٦٤/ ١، ن في علوم القرآناإلتقا: ینظر )٢(
  . ٢٦٣/ ١، واإلتقان في علوم القرآن، ٥١، اإلبانة عن معاني القراءات: ینظر )٣(



 - ٣٢٨٣ -

وخالفت ، ووافقت العربیة،  وھي القراءة الّشاّذة التي صّح سندھا:القراءة المتوقف فیھا/ ج
وال برّدھا إذ یحتمل أن تكون م�ن قبی�ل م�ا        ، القراءة ال ُیحكم بقبولھا   فھذه  ، رسم المصحف 

   . )١(یسّمى بالقراءات الّتفسیریة

ُیق�َرُأ االخ�تالف بالزی�ادة وال�نقص ف�ي الح�روف والكل�م ف�ي الم�صاحف              :  )٢(قال الزركشي 
، التي وّجھ بھا عثمان إلى األمصار ما دام ھذا االخ�تالف ل�م یخرج�ھ ع�ن خ�ط الم�صحف        

وال ینقص شيء لم ، وال یزاد شيء لم یزد فیھا، قرأ منھ ما لم تختلف فیھ المصاحف      وال ی 
   . )٣(ینقص منھا

وال�ذي جم�ع ف�ي زمانن�ا األرك�ان الثالث�ة ھ�ي ق�راءة األئم�ة الع�شرة                   : ")٤(قال ابن الجزري  
   . )٥("التي أجمع الناس على تلقیھا بالقبول

  : تكون كاآلتي، ومدى صلة ھذه األقسام بالتفسیر

وذل��ك ألن��ھ یح��دُث فیھ��ا األث��ر     ، إّن الق��راءات المقبول��ة ھ��ي الت��ي لھ��ا ص��لة بالتف��سیر      / أ
وب�الّطبع فھ�ذا   ، بحیُث ُیصبح بعض اختالف القراءات فیھ�ا ل�ھ أكث�ر م�ن معن�ى              ، التفسیري

وھذا ُیعّد م�ن  ، فكّل قراءة في آیة من الممكن أن تكون آیة لوحدھا، یؤثر على تفسیر اآلیة   
حی�ُث إّن أف�ضل ط�رق       ، وھي من أفضل الّطرق في تف�سیر الق�رآن        ، لقرآنتفسیر القرآن با  

  : وھي، الّتفسیر تنحصر في عّدة نقاط

  .تفسیر القرآن بالقرآن -١
  .تفسیر القرآن بأقوال الّصحابة -٢

                                                           

واإلبان�ة ع�ن    ، ١٩، ومنج�د المق�رئین ومرش�د الط�البین       ، ١٤/ ١، الن�شر ف�ي الق�راءات الع�شر       : ینظر )١(
  .٣٥٥/ ١، شاراتولطائف اال، ٣٤ -٣٣، معاني القراءات

تركي األص�ل، م�صري المول�د       ، الزركشي، بدر الدین ، أبو عبد اهللا  ، محمد بن عبد اهللا بن بھادر     : ھو)٢(
ول�ھ ت�صانیف كثی�رة،    ، وّل�ي ق�ضاء ال�ّشام   . وأدی�بٌ ، ومف�ّسرٌ ، عالٌم بفقھ ال�ّشافعیة واألص�ول   ، والوفاة

 ال یت�رّدُد إل�ى أح�د إال إل�ى س�وق             ك�ان منقطًع�ا ف�ي منزل�ھ       : "ق�ال اب�ن حج�ر     ، "البحر المح�یط  : "منھا
، ١٣٤ -١٣٣/ ٥، ال��درر الكامن��ة ف��ي أعی��ان المائ��ة الثامن��ة : (ینظ��ر. ھ��ـ٧٩٤: ت��وفي س��نة". الكت��ب

م�ن ص�در اإلس�الم وحت�ى     «ومعج�م المف�سرین     ، ١٣٥/ ٥، والدرر الكامنة في أعیان المائ�ة الثامن�ة       
واألع�الم  ، ٤٣٧/ ١، رةوحسن المحاض�رة ف�ي ت�اریخ م�صر والق�اھ          ، ٥٠٥/ ٢، »العصر الحاضر 

  ).٦٠/ ٦، للزركلي
  .بتصرف بسیط، ٣٣٦/ ١، البرھان في علوم القرآن )٣(
ش�یخ اإلق�راء ف�ي زمان�ھ وق�رأ      ، محمد بن محمد بن محمد بن علي ب�ن یوس�ف الدم�شقي ال�شافعي       : ھو)٤(

أل�ف الن�شر ف�ي الق�راءات        . دخ�ل ب�الد العج�م وول�ي ق�ضاء ش�یراز           . علیھ القراءات جماعة كثی�رون    
م�ات بمدین�ة ش�یراز س�نة     . وصفھ ابن حج�ر ب�الحفظ ف�ي مواض�ع عدی�دة م�ن ال�درر الكامن�ة         . عشرال

مكتب�ة  (، غایة النھایة في طبق�ات الق�راء      ، ھـ٨٣٣: ت، محمد بن محمد بن الجزري    : (ینظر. ه٨٣٣
وعب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر  ، ٢٥١، ٢٤٨/ ٢، )ه١٣٥١ُعن��ي بن��شره ألول م��رة ع��ام  ، اب��ن تیمی��ة
، ٥٤٩/ ١، )١٤٠٣، دار الكت��ب العلمی��ة : بی��روت(، ١ط، طبق��ات الحف��اظ ، ه٩١١: ت، ال��سیوطي
  ). ٤٥/ ٧، األعالم، والزركلي

  . ١٨، منجد المقرئین ومرشد الطالبین )٥(
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   . )١(وبلغة العرب، تفسیر القرآن بأقوال التابعین -٣

  .ھا بالتفسیروال عالقة ل، إّن القراءات المردودة ال یوجد بھا أثر تفسیري/ ب

ف�إن  ، والتي ال نستطیع الجزم بقرآنیتھ�ا وال بع�دمھا  ، أما القراءات الشاّذة المتوقف فیھا   / ج
ف�یمكن الق�ول بأّن�ھ تف�سیر     ، لم یك�ن الّتف�سیر الّن�اتج م�ن الق�راءة ُیع�ّد تف�سیر الق�رآن ب�القرآن                 

ال أو عل��ى أدن��ى ح��ال وھ��و تف��سیر ب��أقو    ، الق��رآن بق��ول الّرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم    
   .)٢(الّصحابة

إن القْصد من األخذ ب�القراءة ال�ّشاذة ھ�و تف�سیر     :   في كتاب فضائل القرآن   )٣(قال أبو عبید  
كق���راءة عائ���شة وحف���صة ح���افظوا عل���ى ال���صلوات ، الق���راءة الم���شھورة وتبی���ین معانیھ���ا

، فھذه الح�روف وم�ا ش�ابھھا ق�د ص�ارت مف�ّسرة للق�رآن            ، والصالة الوسطى صالة العصر   
واألق�وى من�ھ إذا ُروي   ، مثل ھذا عن بعض الّتابعین في الّتفسیر فاستحسن ذل�ك   وقد ُرِوَي   

   . )٤(فھو قد أصبح أكثر من التفسیر، عن الّصحابة ثم صار في نفس القراءة

ب اطا  

  أم اراءات ن  ار

، تعل�ق بالتف�سیر  إحداھما لیس لھ�ا  : فھي لھا حالتین، لیست كّل القراءات لھا تعّلٌق بالّتفسیر     
  .والثانیة لھا تعّلق بالتفسیر من عّدة جھات

  : الحالة األولى

ك�االختالف ف�ي    ، تتمّثل في االختالف بین الق�ّراء ف�ي وج�وه الّنط�ق ب�الحروف والحرك�ات               
: مث�ل قول�ھ   ، والھمس والغنة، والتحقیق والجھ�ر    ، مقادیر المّد واإلمالة والّتخفیف والّتسھیل    

  .بسكون الیاء وفتحھا] ١٥٦: األعراف[} عذابي{

                                                           

مقدم��ة ف��ي أص��ول التف��سیر الب��ن  : ینظ��ر، ولالس��تزادة، ١٧٥/ ٢، البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن: ینظ��ر )١(
  . ٥٠ -٣٩، تیمیة

  . ٣٣٦/ ١، والبرھان في علوم القرآن، ٣٢٥،  للقاسم بن سالمفضائل القرآن: ینظر )٢(
اإلم�ام، الح�افظ، المجتھ�د،    . أب�و ُعبی�د البغ�دادي   ، األزدي، القاسم ب�ن س�ّالم ب�ن عب�د اهللا الھ�روي         : ھو )٣(

ول�ھ ت�صانیف كثی�رة ف�ي ع�ّدة       ، ت�ولي ق�ضاء َطَرُس�وس     ، م�ن كب�ار العلم�اء     ، الفقی�ھ القاض�ي   ، األدیب
ك�ان مؤدًِّب�ا، ص�احب َنْح�و وعربّی�ة وطل�ب            : ق�ال محم�د ب�ن َس�ْعد       ". ب الم�صنف  الغری: "منھا، فنون

وس��یر أع��الم الن��بالء ط ، ٣١٥/ ٨، تھ��ذیب التھ��ذیب: (ینظ��ر. ھ��ـ٢٢٤: ت��وفي س��نة. للح��دیث والفق��ھ
، وتاریخ اإلسالم ت بشار، ٤٩٢/ ١٠، وسیر أعالم النبالء ط الرسالة   ، ٤٩١، ٤٩٠/ ١٠، الرسالة

  ).١٧٦/ ٥، ركليواألعالم للز، ٦٥٤/ ٥
  . ٣٢٥، فضائل القرآن للقاسم بن سالم: ینظر )٤(
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: البق��رة[} حت��ى یق��ول الرس��ول{: مث��ل قول��ھ، وأی��ًضا االخ��تالف ف��ي تع��ّدد وج��وه اإلع��راب
: البق��رة[} ال بی��ع فی��ھ وال خل��ة وال ش��فاعة{: ونح��و قول��ھ، بف��تح الم یق��ول وض��مھا، ]٢١٤
  . برفع األسماء الثالثة أو فتحھا أو رفع بعض وفتح بعض، ]٢٥٤

أّنھ�ا حفظ�ت عل�ى أبن�اء العربی�ة م�ا ل�م یحفظ�ھ            وھ�ي     لھ�ا می�زٌة      فالقراءات من ھذه الجھ�ة    
كم�ا  ، فھي حفظت لھم كیفیات نطق العرب للح�روف م�ن مخارجھ�ا وف�ي ص�فاتھا       ، غیرھا

بتلق��ي ذل��ك ع��ن طری��ق ق��راء الق��رآن    ، بّین��ت م��دى اخ��تالف لھج��ات الّنط��ق عن��د الع��رب   
أّن�ھ ال عالق�ة ل�ھ بالّتف�سیر؛         إال  ، وھذا الغرض مھمٌّ ج�ًدا    ، باألسانید الصحیحة من الصحابة   

   . )١(ألّنھ ال ُیؤّثر في تنویع المعاني وتلوین الّدالالت 

  : الحالة الثانیة

: الفاتح�ة [} مال�ك ی�وم ال�ّدین     {: مث�ل قول�ھ   ، ھي االختالف بین القراء في ح�روف الكلم�ات        و
}، رھانن�ش {: وقول�ھ ، بإثب�ات ال�الم ف�ي األول�ى وحذف�ھ ف�ي الثانی�ة       }، ملك یوم ال�دین   {و  ، ]٤
  . والثانیة بالزاي، في األولى بالراء، ]٢٥٩: البقرة[} ننشزھا{و

ولم�ا ض�رب اب�ن م�ریم        {: وكذلك اختالف الحركات الذي یختلف مع�ھ معن�ى الفع�ل كقول�ھ            
وقرأ حمزة بكسرھا، ، قرأ نافع بضم الّصاد، ]٥٧: الزخرف[} مثال إذا قومك منھ یصدون

وك�ال  ، ، والّثانیة معناھا ص�دودھم ف�ي أنف�سھم        فاألولى معناھا یصّدون غیرھم عن اإلیمان     
المعنی��ین حاص��ل م��نھم، وھ��ي م��ن ھ��ذه الجھ��ة لھ��ا مزی��د تعّل��ق بالتف��سیر؛ ألن ثب��وت أح��د   
اللفظ�ین ف��ي ق��راءة ق��د یب��ین الم��راد م��ن نظی�ره ف��ي الق��راءة األخ��رى، أو یثی��ر معن��ى آخ��ر   

  . غیره

حتى {:  في اآلیة الواحدة نحو قولھأیًضا فإّن اختالف القّراء في ألفاظ القرآن یكّثر المعاني
ُتقرأ بفتح الّطاء المشّددة والھاء الم�شّددة، وب�سكون الّط�اء وض�م             ، ]٢٢٢: البقرة[} یطھرن

  .}لمستم النساء{و، ]٤٣: النساء[} المستم النساء{: الھاء مخّففة، ونحو قولھ

أكثر؛ الحتمال أصبحت المعاني ، إًذا متى ما وقع االختالف في القراءة على وجھین فأكثر
  . وھو من زیادة مالئمة البالغة في القران، اآلیة على معًنا ُیجزُئ عن آیتیِن فأكثر

                                                           

  . ٥١/ ١: تفسیر ابن عاشور: ینظر )١(



 - ٣٢٨٦ -

فیك�ون وج�ود   ، والظّن أن الوحي نزل بالوجھین وأكثر تكثیرا للمعاني  : )١(قال ابن عاشور  
ال��وجھین ف��أكثر ف��ي مختل��ف الق��راءات مجزئ��ا ع��ن آیت��ین ف��أكثر، وھ��و م��ن زی��ادة مالءم��ة 

وإذا ك�ان اخ�تالف اللف�ظ الواح�د عن�د الق�ّراء ق�د ین�تج عن�ھ اختالًف�ا ف�ي                        ، )٢(لقرآن  بالغة ا 
فإّن��ھ ال ی��صّح ت��رجیح أو حم��ل إح��دى الق��راءتین عل��ى األخ��رى إذا كان��ت كّلھ��ا      ، المعن��ى
   .)٣(متواترة

الدیانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بھ�ا الجماع�ة، وال   : ")٤(وقال أبو جعفر النّحاس  
   . )٥("ن تكون مأخوذة إال عن النبي صّلى اهللا علیھ وسّلمیجوز أ

  اطب اث

راءاتن ا واف اوع ا  

ع��ادًة یك��ون أول م��ا یج��ول ف��ي أفھامن��ا عن��د س��ماعنا لكلم��ة اخ��تالف ھ��و وج��ود معنی��ین        
لك��ن عن��د الّنظ��ر ف��ي الق��رآن الك��ریم نج��د أّن اهللا س��بحانھ  ، مت��ضادین أح��دھما یقاب��ل اآلخ��ر

أف��ال {: حی��ُث ق��ال، ط��رح عل��ى المعرض��ین ع��ن الق��رآن والمنك��رین ل��ھ س��ؤاًلا اس��تفھامًیا    ی
وھ�و  ، ]٨٢: الن�ساء [} یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اهللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا    

  .وحّثھم على تدّبر آیاتھ في القرآن الكریم، استفھام بمعنى االنكار علیھم

  : ومعنى ذلك

، فیعلم�وا حّج�ة اهللا عل�یھم   ، ا نزل علیك في كتاب اهللا من ائتالف وتناس�ق   أفال یتفكرون فیم  
وال ُیعرضون عن طاعتك واتباع أمرك، أولم یروا أّن ھذا الق�رآن ل�و ك�ان م�ن عن�د غی�ر             

                                                           

اإلم��ام ال��ضلیع ف��ي العل��وم  . محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التون��سي    : ھ��و)١(
وشیخ ج�امع   ، ونسرئیس المفتین المالكّیین بت   ، شیخ االسالم ، الشرعیة واللغویة واألدبیة والتاریخیة   

التحری���ر : "وأش���ھر م��صّنفاتھ ، م��ن أع���ضاء المجمع��ین الع��ربیین ف���ي دم��شق والق��اھرة     . الزیتون��ة 
م��ن ص��در اإلس��الم وحت��ى الع��صر  «معج��م المف��سرین : (ینظ��ر. ھ��ـ١٣٩٣: ت��وفي س��نة، "والتن��ویر
، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤/ ٣، وت��راجم الم��ؤلفین التون��سیین، ٥٤٢، ٥٤١/ ٢، »الحاض��ر
  ).١٧٤ -١٧٤/ ٦، م للزركليواألعال

  . ٥٥/ ١، التحریر والتنویر: ینظر )٢(
  . ٥٦، ٥٥/ ١، التحریر والتنویر: ینظر )٣(
ك�ان حاذًق�ا، بارًع�ا،    ، مف�ّسر، وأدی�ب  ، أحمد بن محم�د ب�ن إس�ماعیل ب�ن ی�ونس الم�رادي الّنح�وي          : ھو)٤(

وك�ان م�ن   ،  واجتم�ع بعلمائ�ھ  ثم رحل إل�ى الع�راق  ، َرَحَل إلي الّشام، وأخذ عن الزّجاج    ، كبیر الشأن 
توفي بمصر ، "إعراب القرآن"و" تفسیر القرآن: "منھا، لھ مصّنفات، نظراء نفطویھ وابن األنباري

/ ١، وسلم الوص�ول إل�ى طبق�ات الفح�ول        ، ٧١٣/ ٧، تاریخ اإلسالم ت بشار   : (ینظر. ھـ٣٣٨: سنة
  ).٢٠٨/ ١، واألعالم للزركلي، ٢٠٧

  .١٤٣/ ٥، إعراب القرآن للنحاس )٥(
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ول�یس لم�ن   ، اهللا لوجدوا فیھ تفاوًتا وتناق�ًضا كثی�ًرا؟ وذل�ك ال یظھ�ر إال لم�ن ت�دّبره وتأّمل�ھ        
  . )١(أعرض عنھ ولم یتأّملھ 

ووج�ھ ھ�ذا ال�دلیل أن�ھ ل�یس م�ن م�تكلم كالم�ا طویًل�ا إّل�ا وج�د ف�ي كالم�ھ              : )٢(قال ابن حّیان 
اخ��تالف كثی��ر، والق��رآن العظ��یم ل��یس فی��ھ ش��يء م��ن ذل��ك؛ ألّن��ھ ك��الم المح��یط بك��ل ش��يء  
صاحب البالغة المعجزة، واألخبار الصادقة، والمع�اني ال�ّصحیحة، والت�ي ال یق�در علیھ�ا               

   .)٣(علمھ أحد سواهإال العالم بما ال ی

إًذا فكی��ف یمكنن��ا أن نجم��ع ب��ین األم��رین م��ن االخ��تالف و عدم��ھ بم��ا یتواف��ق م��ع الق��رآن    
  وتستوعبھ عقولنا؟

  : إّن االختالف ینقسم إلى قسمین: فالجواب ھو

  . اختالف تضاد:األول

  .  اختالف تغایر وتنوع:الثاني

بل ، ع في القرآن قوالن متنافیان ولم یق ، ال یجوز، وھو منفي في القرآن     : فاختالف التضاد 
: قال تعالى، وفي األحكام واألخبار یصّدق بعضھ بعًضا، إّنھ في الفصاحة یشبھ أولھ آخره

وع��ْدًلا ف��ي ، ص��ْدًقا ف��ي األخب��ار : أي، ]١١٥: األنع��ام[} وتّم��ت كلم��ة رب��ك ص��ْدًقا وع��دًلا {
ع اهللا حكًما بحكٍم آخر وما رف، إال ما كان في الناسخ والمنسوخ من األمر والنھي، األحكام

   .)٤(إال ولھ سبحانھ حكمة في ذلك

، جائز، فھ�و المق�صود ب�ھ عن�د ذك�ر اخ�تالف الق�راءات       فھو :  أّما اختالف الّتغایر والّتنوع   
  . ویقع بین القراءات والتفسیر وغیره

أي بعد حین، وبعد أّمة أي بعد نسیان لھ، ] ٤٥: یوسف[} واّدكر بعد أمة{: ومثل ذلك قولھ
لمعنیان وإن اختلفا كالھما صحیحان؛ ألنھ ذكر أمر یوس�ف بع�د ح�ین وبع�د ن�سیان ل�ھ،                  وا

  . )٥(فنزلت اآلیة بالمعنیین جمیًعا في غرضین

                                                           

  . ٥٦٧/ ٨، تفسیر الطبري: ینظر )١(
، الغرن��اطي، محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف ب��ن حی��ان األندل��سي أثی��ر ال��دین أب��و حی��ان : ھ��و )٢(

ومن كب�ار علم�اء العربی�ة والتف�سیر والح�دیث والت�راجم             ، إمام النحو في عصره   ، الشافعي، الّنحوي
: ، ت�وفي س�نة  "البح�ر المح�یط ف�ي التف�سیر     ":وكانت لھ معرفة ب�القراءات، أش�ھر ت�صانیفھ     ، واللغات

وس��لم الوص��ول إل��ى طبق��ات   ، ٤٢٣، العق��د الم��ذھب ف��ي طبق��ات حمل��ة الم��ذھب   : (ینظ��ر. ھ��ـ٧٤٥
  ).١٥٢/ ٧، واألعالم للزركلي، ٢٩٢/ ٣، الفحول

  . بتصرف یسیر، ٧٢٦/ ٣ -٧٢٥/ ٣، البحر المحیط في التفسیر )٣(
  . ٣٣: تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة: ینظر )٤(
  . ٣٣، تأویل مشكل القرآن: ینظر )٥(
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  .إًذا فاختالف القراءات ُیعّد اختالف تغایر وتنوٍع ال اختالف تناقٍض وتضاد 

لیھ�ا م�ن    وأم�ا حقیق�ة اخ�تالف ھ�ذه ال�سبعة األح�رف المن�صوص ع              : ")١(قال اب�ن الج�زري    
 وفائدتھ، فإن االختالف المشار إلیھ في ذلك اخ�تالف تن�وع           - صلى اهللا علیھ وسلم      -النبي  

 -وتغ��ایر ال اخ��تالف ت��ضاد وتن��اقض، ف��إن ھ��ذا مح��ال أن یك��ون ف��ي ك��الم اهللا تع��الى ق��ال  
   .)٢("}أفال یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اهللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا: "-تعالى 

  :ھي،  العلماء أن اختالف القراءات ال یخلوا من ثالثة أحوالوذكر

 .اختالف اللفِظ واّتحاُد المعنى، بأن یكوَن في أحِد الكلمتیِن زیادٌة في المبنى -١

ب�دون أل�ٍف،    ، ]١١: النازعات[ } نخرة{: كأن تكون في القراءة زیادة ألٍف، ومنھ قولھ       
    . )٣(بألٍف} ناخرة{و 

ف�األولى ُق�رأت   ، ]٧١: الزمر[} فتحت{قولھ  : وذلك مثل ، عیٍفأو تكون فیھا زیادة تض    
كأنَّھا فتحت مرَّة بعد مرًَّة، أو ، والمراد بھا التَّنبیھ على تكراِر الفعِل، بالشدَِّة على التاء

ُق�رأت بتخفی�ف    ، ]٧٣: الزم�ر [} فتح�ت {و الثانی�ة    ، تكثیر الف�تح، أو المبالغ�ة ف�ي الف�تح         
   .)٤( بھا حصول الفتح لمرة واحدةالتَّاء المكسورِة، والمراُد

 . اختالف اللفظ واختالف المعنى، مع جواز اجتماعھما في شيء واحد -٢

} ومال�ك ، مل�ك {: كأن تكون القراءُة بیاًن�ا لمعن�ى ق�راءٍة أخ�رى، وم�ن ذل�ك قول�ھ تع�الى          
   . )٥(فمنھم من قرأھا باأللف ومنھم من قرأھا بدون األلف، ]٤: الفاتحة[

: المجادل��ة[} ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وا ِإَذا ِقی��َل َلُك��ْم َتَف��سَُّحوا ِف��ي اْلَمَج��اِلِس َفاْف��َسُحواَی��ا َأیَُّھ��{: وقول��ھ
: فالمق�صود ف�ي الجم�ع    ، الجم�ُع واإلف�راد   : قراءت�ان } المج�الس {، فقد ورَد في لفِظ      ]١١

: والمق��صود ب��اإلفراد، فیك��ون الخط��اُب عام��ا لكاف��ة الم��ؤمنین، مج��الس العل��م والعلم��اء
   . )٦(فیكون الخطاُب خاصا للصَّحابة ، ل اهللا صلى اهللا علیھمجلس رسو

وھ�ذا  ، فیكون معنى كّل قراءة بمنزل�ة آی�ة م�ستقلة         ، االختالف الكّلي للفظ والمعنى    -٣
 :األمُر ال یخلو من حالین

                                                           

  . تقّدمت ترجمتھ )١(
  . ٤٩/ ١، النشر في القراءات العشر )٢(
  . ٣٧١/ ٦، والحجة للقراء السبعة، ٣٦٢، والحجة في القراءات السبع، ٧٤٨، حجة القراءات: ینظر )٣(
 -٦٢٥، حج�ة الق�راءات   ، ١٠٠/ ٦، والحجة للقراء السبعة  ، ٣١١، الحجة في القراءات السبع   : ینظر )٤(

٦٢٦.  
 -١٩/ ١، والحج��ة للق��راء ال��سبعة، ٦٢، والحج��ة ف��ي الق��راءات ال��سبع، ٧٧، حج��ة الق��راءات: ینظ��ر )٥(

  . ٥١ - ٤٩/ ١، النشر في القراءات العشر: ولالستزادة ینظر، ٢٠
  . ٢٨٠/ ٦، والحجة للقراء السبعة، ٣٤٣، والحجة في القراءات السبع، ٧٠٤، حجة القراءات: ینظر )٦(
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 أن یكوَن اختالُف القراءة راجًعا إلى ذاٍت واحدٍة، فیكوُن ُحْكًما لھذه ال�ذات              :األول
  . راءاتبمعاني ھذه الق

} َوَم��ا ُھ��َو َعَل��ى اْلَغْی��ِب ِب��َضِنینٍ   {: وم��ن ذل��ك الق��راءات ال��واردُة ف��ي قول��ھ تع��الى    
م��ا ھ��و بم��تَّھٍم ف��ي بالِغ��ھ    : ، بمعن��ى}ظن��ین{، فق��د قرئ��ت بالظ��اء   ]٢٤: التك��ویر[

وُقرئ��ت بال��ضَّاِد، ، لل��وحي، فھ��و ی��بلغكم وحی��ھ، ال یزی��د فی��ھ وال ی��نقص من��ھ ش��یًئا 
، علیكم بالذي آتاه اهللا من الوحي، فھو یرشدكم وُیعلِّمكم بھأّنھ لیس ببخیٍل  : بمعنى

ُثمَّ إّنُھ صّلى اهللا علیھ وسّلم غیر بخیٍل بھذا الوحي، وال م�تَّھم ف�ي أمانت�ھ ب�ھ، فھ�و         
  .)١(یؤدیھ كما سمعھ

 أْن یك��وَن اخ��تالُف الق��راءِة راجًع��ا إل��ى أكث��َر م��ن ذاٍت، فیك��ون لك��لِّ ذاٍت    :الث��اني
  . ا من معنى قراءِتھاالحكُم الخاصُّ بھ

، فق�د ُق�ِرَئ     ]١٥: الب�روج [} ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجی�دُ   {: ومن ذلك ما ورَد في قولھ تعالى      
، }ذو{فم��ن ق��رأ ب��الرَّفِع، جع��َل المجی��َد م��ن ص��فِة    ، ب��الرفِع والج��رِّ } المجی��ِد{لف��ُظ 

ِش، ومن قرأه بالجرِّ، جعلھ من صفِة العر، ذو العرِش ـ وھو اهللا ـ مجیٌد: والمعنى
   .)٢(فالعرُش ھو المجیُد

لیس م�ن ال�شرط أن تك�ون إح�دى الق�راءتین بمعن�ى األخ�رى،           : ")٣(وقال األنباري 
   . )٤("وإذا اعتبرتم ھذا في القراءات وجدتم االختالف في معانیھا كثیًرا جدا

                                                           

 -٣٨٠/ ٦، والحجة للقراء السبعة، ٣٦٤، والحجة في القراءات السبع، ٧٥٢، حجة القراءات: ینظر )١(
٣٨١ .  

  . ٣٩٣/ ٦، والحجة للقراء السبعة، ٣٦٧، والحجة في القراءات السبع، ٧٥٧، حجة القراءات: ینظر )٢(
ك�ان َش�ْیخ   ، م�ال ال�دین األنب�اري   عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري، أبو البرك�ات، ك   : ھو )٣(

ل��م أر ف��ي العّب��اد : "ق��ال الموف��ق َعْب��د اللطی��ف . َوِرًع��ا متیًن��ا، وص��الًحا زاھ��ًدا، الع��راق ِف��ي ع��صره
: " منھ�ا ، ل�ھ أكث�ر م�ن مئ�ة م�صّنف     ". والمنقطعین أقوى منھ ِفي طریقھ، َوَلا أصدق منھ ِفي أس�لوبھ    

والعقد المذھب  ، ٥٩٩/ ١٢، خ اإلسالم ت بشار   تاری: (ینظر. ھـ٥٧٧: توفي سنة ". أسرار العربیة   
واألع�الم  ، ١٥٦ -١٥٥/ ٧، وطبق�ات ال�شافعیة الكب�رى لل�سبكي       ، ٣٢٠، في طبق�ات حمل�ة الم�ذھب      

  ). ٣٢٧/ ٣، للزركلي
  .٢٢١/ ١، اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین )٤(
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راب اطا  

  )١(ا ن اف اراءات

لم��ا یحتمل��ُھ م��ن ،  نقل��ھ عل��ى ھ��ذه األم��ة ت��سھیل ق��راءة الق��رآن وحفظ��ھ وفھم��ھ وتی��سیر / ١
فھ�ذا أی�سر   ، السیما إذا كان الرس�م واح�ًدا      ، البالغة واإلیجاز في تعّدد معاِن الكلمة الواحدة      

وأدع�ى لقبول�ھ م�ن حفظ�ھ جمًل�ا م�ن الك�الم؛ الخ�تالف فئ�ات المتلّق�ین              ، لفًظا وأسھل حفًظ�ا   
م��نھم : عث��ت إل��ى أم��ة أمی��ینی��ا جبری��ل إن��ي ب: (فق��د ق��ال ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ، ولھج��اتھم

كم�ا أّن   ، )٢ ()العجوز، والشیخ الكبیر، والغالم، والجاریة، والرجل الذي لم یق�رأ كتاب�ا ق�ط             
فلو ُألزمت األّمة على كیفّیٍة واحدة ، ومتباینة اللھجات واللغات، قبائل العرب كانت متعّددة

ولق�د ی�سرنا الق�رآن    {:  تع�الى وھذا كّلھ تحقی�ٌق لقول�ھ  ، في القراءة لشّق ذلك على األّمة كلھا   
 ].١٧: القمر[} للذكر فھل من مّدكر

إظھار أّن القرآن اشتمل على البالغة واإلعجاز، واالختصار واإلیجاز، إذ ك�ان تن�وع             / ٢
ف�بعض الق�راءات تظھ�ر فیھ�ا م�ن المع�اني م�ا ق�د ُیجھ�ل ف�ي           ، اللفظ بكلمة یق�وم مق�ام آی�ات     

ومن ذلك ، لى معنى واحد لكان ذلك من التطویلقراءٍة أخرى، ولو كانت كّل آیٍة تحتمل ع
َواْم��َسُحوا {: دالل��ة ك��ل ق��راءة عل��ى حك��م ش��رعي دون تك��رار لف��ظ أو إع��ادة خ��ط، نح��و       

دلی�ٌل عل�ى    } وأرجلك�م {فقراءة النصب ف�ي     ، ] ٦: المائدة[} ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْینِ   
ففي اآلیة قراءتین ت�دّل     ، ز المسح على الخّفین   وجوِب الَغْسل، وقراءة الجر دلیٌل على جوا      

  .)٣(على حكمین متغایرین، ولو لم یكن كذلك الحتاج كل حكم إلى آیة خاصة لبیانھ 

الداللة على عظیم برھان القرآن ووضوح أدلتھ، إذ كان مع كث�رة اختالف�ھ وتنوع�ھ ل�م      / ٣
ًضا، وی�صّدق بع�ضھ   یتطرق إلیھ تن�اقض وال ت�ضاد وال تخ�الف، ب�ل كّل�ھ یب�ّین بع�ضھ بع�               

، على أسلوب واحد ونمط واح�د، وم�ا ذل�ك م�ن ك�الم الب�شر         ، بعًضا، ویشھد بعضھ لبعض   
َأَفَل�ا َیَت�َدبَُّروَن اْلُق�ْرَآَن َوَل�ْو     {: لقول�ھ ، بل ھو آیة بالغة، وبرھان قاطع عل�ى أّن�ھ م�ن عن�د اهللا         

كم�ا ی�دّل عل�ى ص�دق م�ن       ، ]٨٢: النساء[} یًراَكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَوَجُدوا ِفیِھ اْخِتَلاًفا َكثِ        
َتْنِزی��ُل اْلِكَت��اِب َل�ا َرْی��َب ِفی��ِھ ِم��ْن َربِّ اْلَع��اَلِمیَن، َأْم  {: لقول��ھ، ج�اء ب��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس�لم  

  ] .٣-٢: السجدة[} َیُقوُلوَن اْفَتَراُه َبْل ُھَو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك

بذلونھ من جھٍد في بلوغ قصدھم من تتّبع مع�اني         زیادة األجر والّثواب لھذه األمة لما ی      / ٤
وامع�اِن النظ�ر   ، واستنباط الِحكم واألحكام من داللة كّل لفظ م�ن األح�رف ال�ّسبعة         ، اآلیات

بق�در م�ا بلغھ�م م�ن     ، في الك�شف ع�ن علل�ھ وتوجیھات�ھ وترجیحات�ھ ف�ي الروای�ات القرآنی�ة                
ة الت�ي ب�ذلت مج�وًدا ف�ي خدم�ة           وال ش�ّك ف�ي أّن لھ�ذه األّم�         ، العلم، ووصلوا إلیھ في فھمھ�م     

                                                           

  .٥٤ -٥٢/ ١، النشر في القراءات العشر: ینظر )١(
أبواب : باب، ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف      : باب، ]٢٩٤٤: [رقم، أورده الترمذّي في سننھ    )٢(

  ".حسن صحیح: "وقال األلباني، ٤٤/ ٥، القراءات عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .٥٧، ٥٢/ ١٠، جامع البیان ت شاكر= تفسیر الطبري : ینظر )٣(
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فاستجاب لھم ربھم أني ال أضیع عمل عامل منكم من {: قال تعالى، كتاب اهللا أجًرا عظیًما
  ].١٩٥: ال عمران[} ذكر أو أنثى

حی�ُث إّن جمی�ع األم�م ال�سابقة نزل�ت      ، بیان فضل وشرف ھ�ذه األّم�ة عل�ى س�ائر األم�م      / ٥
ه األّم�ة م�ن ب�ین األم�م بھ�ذه اآلی�ات المتع�ّددة               بینم�ا خ�ّص اهللا ھ�ذ      ، كتبھم على وج�ٍھ واح�دة     

وبذلوا الجھد في حمایتھ من الّتحریف بالبح�ث ع�ن       ، فأقبلوا على القرآن  ، لمعاني واأللفاظ ا
مم�ا ل�م یھت�د إلی�ھ فك�ر أم�ة            ، وإتقان تجوی�ده  ، وبیان صحیِحھِ ، والكشف عن ِصَیِغھِ  ، ألفاظھ

  . من األمم، وال یوصل إلیھ إال بإلھام بارئ النسم

وھ��ي إس��نادھا ، ونعم��ًة جلیل��ة، نقب��ة عظیم��ةإّن اهللا اخ�تّص ھ��ذه األم��ة ب��أن اّدخ��ر لھ��ا م / ٦
فك�ّل  ، إعظاًما وتقدیًرا ألھل ھذه المّلة الحنفیة، واتصال السبب اإللھي بسببھا ، لكتاب رّبھا 

ولم ل�م تك�ن لھ�م إال ھ�ذه     ، قارئ یوصل حروفھ بالّنقل إلى أصلھ یقطع على الُمْلحد ارتیابھ   
  .الخّصیصة الّنبیلة لكفت

، وصیانتھ بأوفى البیان والّتمییز، ّلیھ سبحانھ حفظ كتابھ العزیزظھور حكمة اهللا في تو/ ٧
فاهللا تعالى لم ُیخّل عصًرا ، ]٩: الحجر[} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون{: حیُث قال

من األع�صار، ول�و ك�ان ف�ي قط�ٍر م�ن األقط�ار، م�ن إم�اٍم ُحّج�ة یق�وُم بنق�ل كتاب�ھ وإتق�ان                             
 وقراءات��ھ، وم��ا یؤّك��د لن��ا بت��وّلي اهللا لحف��ظ الق��رآن    حروف��ھ وروایات��ھ، وت��صحیح وجوھ��ھ 

 . العظیم ھو بقاؤُه حتى اآلن في المصاحف والّصدور
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  الخاتمة

  : وھي، وفي نھایة البحث توّصلُت إلى أبرز النَّتائج والّتوصیات

  : النتائج

  . لّشاذةوا، والمردودة، المقبولة: تختلف القراءات من حیُث القبول إلى عّدة أنواع ھي: أوًلا

  . القراءات المقبولة ھي القسم الوحید الذي لھ صلة بالّتفسیر: ثانًیا

ومنھا ما یزیُد في تفسیر ، فمنھا ما حِفَظ الّلغة، لیست كّل القراءات لھا تعّلق بالّتفسیر: ثالًثا
  . ومنھا ما ُیكثُِّر معاني اآلیة الواحدة، اآلیة

  . ال اختالف تضاّد، ھ اختالف تنّوٍعإّن االختالف الواقع في القرآن كل: رابًعا

  : الّتوصیات

یج��ب العنای��ة بالّدراس��ات القرآنی��ة وتوّلیھ��ا أش��ّد االھتم��ام؛ ألّنھ��ا عل��ٌم یھ��تّم ب��القرآن      : أوًل��ا
  . الكریم

وَردِّ ، واألخذ ب�المقبول منھ�ا  ، یجب االعتبار بأنواع القراءات من حیُث القبول والّردّ   : ثانًیا
  . المرُدود

  . وشكر اهللا على ھذه الّنعمة العظیمة،  ُبدَّ من تدّبر حكمة اهللا في اختالف القراءاتال: ثالًثا

وأس�ألھ أن یجعل�ھ خال�ًصا    ، وفي الختام أحمُد اهللا تعالى على أن مّن علّي بإتمام ھذا البحث          
  . وصلِّ اللھّم على محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، لوجھھ الكریم
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 :َثبَّت المصادر
 ریمالقرآن الك. 
           إتح�اف ف�ضالء الب��شر ف�ي الق�راءات األربع��ة ع�شر، أحم�د ب��ن محم�د ب�ن أحم��د ب�ن عب��د

أن�س مھ�رة،   : ، المحق�ق  )ھ�ـ ١١١٧: المتوفى(الغني الدمیاطّي، شھاب الدین الشھیر بالبناء       
 .ھـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر

     واستنباط األحكام، عبد الھ�ادي ب�ن عب�د اهللا حمیت�و،             اختالف القراءات وأثره في التفسیر 
 .م١٩٨٠لعام 

     ،إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الق��رآن الك��ریم، محم��د ب��ن محم��د العم��ادي أب��و ال��سعود
 ) مجلدات ٥. ( بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي 

          ١، طأس��باب اخ��تالف المف��سرین، لمحم��د ب��ن عب��د ال��رحمن ال��شایع، مكتب��ة العبیك���ان ،
 .ه١٤١٨

   أس�باب اخ��تالف المف��سرین ف��ي تف��سیر آی��ات األحك��ام، لعب��د اإلل��ھ ح��وري، رس��الة مقدم��ة
 .ه١٤٢٢لكلیة دار العلوم، جامعة القاھرة لنیل درجة الماجستیر، لعام 

         أصول في التفسیر، لمحمد بن صالح العثیمین، ض�من مجموع�ة رس�ائل األص�ول، جم�ع
 .روإعداد دار البصیرة، اإلسكندریة، مص

           األع��الم للزركل��ي، خی��ر ال��دین ب��ن محم��ود ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن ف��ارس، الزركل��ي
 أی�ار  -الخامسة ع�شر  : دار العلم للمالیین، الطبعة  : ، الناشر )ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي  

 . م٢٠٠٢مایو / 
                      البحر المحیط، محمد بن یوسف ال�شھیر ب�أبي حی�ان األندل�سي، تحقی�ق ع�ادل أحم�د عب�د

 -ھ��ـ ١٤٢٢، بی��روت، لبن��ان، دار الكت��ب العلمی��ة،   ١محم��د ع��وض، ط الموج��ود، وعل��ي  
 ) مجلدات٨.(م٢٠٠١

          البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة م�ن طریق�ي ال�شاطبیة وال�دُّرة، عب�د الفت�اح
دار الكت��اب العرب��ي، : ، الناش��ر)ھ��ـ١٤٠٣: المت��وفى(ب��ن عب��د الغن��ي ب��ن محم��د القاض��ي   

 . لبنان–بیروت 
 ت��ونس، ال��دار التون��سیة للن��شر،    ١ن��ویر، محم��د الط��اھر اب��ن عاش��ور،ط    التحری��ر والت ،

 ). مجلد٣٠(م، ١٩٨٤
                ،،الجامع ألحكام القرآن، القرطب�ي، أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر القرطب�ي

،، بی�روت، مؤس�سة الرس�الة،    ١عبد اهللا بن عب�د المح�سن الترك�ي، وآخ�رون، ط         . تحقیق د 
 )مجلد٢٤. (م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

           المت��وفى(الحج��ة ف��ي الق��راءات ال��سبع، الح��سین ب��ن أحم��د ب��ن خالوی��ھ، أب��و عب��د اهللا :
 جامع��ة -عب��د الع��ال س��الم مك��رم، األس��تاذ الم��ساعد بكلی��ة اآلداب      . د: المحق��ق) ھ��ـ٣٧٠

 ھـ١٤٠١الرابعة، :  بیروت، الطبعة–دار الشروق : الكویت، الناشر
     ف��ار الفارس��ّي األص��ل، أب��و عل��ي    الحج��ة للق��راء ال��سبعة، الح��سن ب��ن أحم��د ب��ن عب��د الغ

عب�د  :  ب�شیر جویج�ابي، راجع�ھ ودقق�ھ    -ب�در ال�دین قھ�وجي    : ، المحق�ق  )ھـ٣٧٧: المتوفى(
بی��روت، /  دم��شق -دار الم��أمون للت��راث :  أحم��د یوس��ف ال��دقاق، الناش��ر -العزی��ز رب��اح 

 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الثانیة، : الطبعة
      ترة، ھ��شام عب��د الج��واد الزھی��ري،    ال��درر الب��اھرة ف��ي توجی��ھ الق��راءات الع��شر المت��وا

 .ه، الطبعة األولى ١٤٣١: الدار العالمیة للنشر والتوزیع، سنة النشر: الناشر
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                الصحاح تاج اللغة وص�حاح العربی�ة، إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري، تحقی�ق أحم�د عب�د
م ١٩٩٠ -ھ�����ـ ١٤١١، بی�����روت، لبن�����ان، دار العل�����م للمالی�����ین،   ٤الغف�����ور عط�����ار، ط 

 )مجلدات٦.(
 ھـ١٤١٣اءات وأثرھا في التفسیر واألحكام، محمد بن عمر بن سالم بازمول، عام القر . 
     الك��شاف ع��ن حق��ائق التنزی��ل وعی��ون األقاوی��ل ف��ي وج��وه التأوی��ل، أب��و القاس��م ج��ار اهللا

محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، اعتنى بھ وخ�رج أحادیث�ھ خلی�ل م�أمون ش�یحا،               
 .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠نشر، ، بیروت، دار المعرفة للطباعة وال٣ط

              الكشف عن وج�وه الق�راءات وعللھ�ا وحججھ�ا، أب�و محم�د مك�ي ب�ن أب�ي طال�ب حّم�وش
مؤس���سة الرس���الة، : محی���ي ال���دین رم���ضان، الناش���ر : المحق���ق) ٤٣٧:المت���وفي(القی���سي 

 .م١٩٨٤: الثالثة: الطبعة
                       المحتسب في تبیین وج�وه ش�واذ الق�راءات واإلی�ضاح عنھ�ا، أب�و الف�تح عثم�ان ب�ن جن�ي 

المجل����س األعل����ى لل����شئون -وزارة األوق����اف: ، الناش����ر)ھ����ـ٣٩٢: المت����وفى(الموص����لي 
 .ھـ١٤٢٠: اإلسالمیة، الطبعة

           ھ�ـ ١٤٢٢: المت�وفى (المغني في توجیھ القراءات العشر المتواترة، محمد سالم محیسن( ،
 .ه، الطبعة الثانیة ١٤٠٨:  لبنان، سنة النشر–بیروت –دار الجیل : الناشر

 راءات الع��شر وتوجیھھ��ا م��ن طری��ق طیب��ة الن��شر، محم��د س��الم محی��سن   المھ��ذب ف��ي الق��
 ١٩٩٧=  ه ١٤١٧: المكتبة األزھریة للتراث، س�نة الن�شر      : ، الناشر )ھـ١٤٢٢: المتوفى(
 .م

                     الموضح في وجوه القراءات وعللھ�ا، أب�و عب�د اهللا ن�صر ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ال�شیرازي
الجماع�ة  : ان الكبی�سي، الناش�ر    عم�ر حم�د   : المحق�ق ) ھ�ـ ٥٦٥ت(المعروف بابن أبي مریم     

، رق��م ٣: ، ع��دد المجل��دات١٩٩٣ – ١٤١٤: الخیری��ة لتحف��یظ الق��رآن بج��دة، س��نة الن��شر  
 .١: الطبعة

                النشر في القراءات الع�شر، ش�مس ال�دین أب�و الخی�ر اب�ن الج�زري، محم�د ب�ن محم�د ب�ن
: ش�ر ، النا) ھ�ـ  ١٣٨٠المت�وفى   (علي محمد الضباع    : ، المحقق ) ھـ ٨٣٣: المتوفى(یوسف  

 .المطبعة التجاریة الكبرى
               أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي، ناصر الدین أبي الخی�ر عب�د

اهللا ب���ن عم���ر ب���ن محم���د ال���شیرازي ال���شافعي البی���ضاوي، تحقی���ق محم���د عب���د ال���رحمن  
 .المرعشلي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي

     م، شمس الدین أبو عبد اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن           تاریخ اإلسالم وَوفیات المشاھیر واألعال
دار : ب�شار ع�ّواد مع�روف، الناش�ر    : المحق�ق ) ھـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن َقاْیماز الذھبي     
 . م٢٠٠٣األولى، : الغرب اإلسالمي، الطبعة

  أب��و محم��د الح��سین ب��ن م��سعود البغ��وي، حقق��ھ وخ��رج  "مع��الم التنزی��ل"تف��سیر البغ��وي ،
، الری�اض، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، دار     ١ النمر، وآخرون، ط أحادیثھ، محمد عبد اهللا 

 ). مجلدات٨. ( م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩طیبة، 
    تف�سیر الثع��البي الم��سمى ب��الجواھر الح��سان ف��ي تف�سیر الق��رآن، لإلم��ام عب��د ال��رحمن ب��ن

محمد بن مخلوف أب�ي زی�د الثع�البي، حق�ق أص�ولھ ال�شیخ عل�ي محم�د ع�وض وآخ�رون،                  
 ). مجلدات٥.( م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ان، دار إحیاء التراث العربي، ، بیروت، لبن١ط



 - ٣٢٩٥ -

         تفسیر الفخر الرازي، الشھیر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، اإلمام محمد ال�رازي فخ�ر
ھ�ـ  ١٤٠١، بیروت، دار الفكر للطباعة والن�شر،      ١الدین ابن العالمة ضیاء الدین عمر، ط      

 . م١٩٨١ -
       دار إحی�اء    ١تأوی�ل، محم�د جم�ال ال�دین القاس�مي، ط          تفسیر القاسمي الم�سمى محاس�ن ال ،

 . م١٩٧٥ -ھـ ١٣٧٦عیسى بابي الحلبي، : الكتب العربي
                       تفسیر القرآن العظیم، اب�ن كثی�ر إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي الدم�شقي، تحقی�ق

، الری�اض، المملك�ة ال�سعودیة، دار طیب�ة للن�شر والتوزی�ع،             ٢سامي بن محمد السالمة، ط    
 ). مجلدات٨. (م١٩٩٩ -ه١٤٢٠

                     ،توجیھ مشكل القراءات العشریة الفرش�یة لغ�ًة وتف�سیرًا و إعراب�ًا، عب�د العزی�ز الحرب�ي
 . ه١٤١٧رسالة ماجستیر، مقدمة لكلیة الدعوة وأصول الدین، بجامعة أم القرى، لعام 

         عب�د  . جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أب�و جعف�ر محم�د ب�ن جری�ر الطب�ري، تحقی�ق د
 عب����د المح����سن الترك����ي، بالتع����اون م����ع مرك����ز البح����وث والدراس����ات العربی����ة  اهللا ب����ن

، الق���اھرة، م���صر، ھج���ر للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع،  ١واالس���تراتیجیة ب���دار ھج���ر، ط
 ) مجلد ٢٦. (م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

         ح��والي : المت��وفى(حج��ة الق��راءات، عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د، أب��و زرع��ة اب��ن زنجل��ة
 .دار الرسالة: سعید األفغاني، الناشر: حواشیھ، محقق الكتاب ومعلق )ھـ٤٠٣

             روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ألبي الف�ضل ش�ھاب ال�دین ال�سید
 )جزء٣٠. (بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي. محمود األلوسي، ط

                        محم�د  زاد المسیر ف�ي عل�م التف�سیر، أب�و الف�رج جم�ال ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن 
 ) مجلدات ٩. (م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، بیروت، المكتب اإلسالمي، ٣الجوزي، ط

 سنن ابن ماجة، أبو عبد اهللا بن محمد بن یزید القزویني، بیروت، دار الكتب العلمیة. 
            ،سنن أبي داود، أب�و داود س�لیمان ب�ن األش�عث السج�ستاني، تعلی�ق ع�زت عبی�د ال�دعاس

 .دیث للطباعة والنشر وعادل السید، حمص، سوریة، دار الح
                 ،سنن الترمذي، أبو عیسى محمد بن عی�سى ب�ن س�ورة، تحقی�ق إب�راھیم عط�وه، الق�اھرة

 ) مجلدات٦. (مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده 
         بی��روت، مؤس��سة  ١س��نن الن��سائي، أب��و عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب الن��سائي، ط ،

 .ھـ١٤٢١الرسالة، 
   ،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیم�از ال�ذھبي      سیر أعالم النبالء 

مجموع�ة م�ن المحقق�ین بإش�راف ال�شیخ ش�عیب األرن�اؤوط،             : المحق�ق ) ھـ٧٤٨: المتوفى(
 . م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

                    ھ�ـ ٤٤٠ت(وي  شرح الھدایة ف�ي الق�راءات ال�سبع، أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عم�ار المھ�د( ،
ع�دد  . ه١٤١٥: مكتب�ة الرش�د، س�نة الن�شر    : ح�ازم ب�ن س�عید حی�در، الناش�ر        : محقق الكتاب 

 .٢: األجزاء
          ،شرح مقدمة في أصول التفسیر، البن تیمیة، لمحمد بن عمر بازمول، دار اإلم�ام أحم�د

 .ه١٤٢٧، ١القاھرة، ط
      ی��ار، دار اب��ن  ش��رح مقدم��ة ف��ي أص��ول التف��سیر، الب��ن تیمی��ة، لم��ساعد ب��ن س��لیمان الط

 .ه١٤٢٧، ١الجوزي، ط



 - ٣٢٩٦ -

                     صحیح البخاري، اإلمام أبي عبد اهللا محم�د ب�ن إس�ماعیل ب�ن إب�راھیم البخ�اري، ض�بطھ
، بی��روت، لبن��ان، ن��شر   ٥م��صطفى دی��ب البغ��ا، ط   . وخ��رج أحادیث��ھ ووض��ع فھارس��ھ د   

 ).مجلدات٩(م، ١٩٩٣وتوزیع دار ابن كثیر، 
    تحقی�ق  . الحج�اج الق�شیري النی�سابوري    أبو الحسن مسلم ب�ن      : صحیح مسلم، اإلمام مسلم

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة
     ھ�ـ ١٤٠٥: المتوفى(طالئع البشر في توجیھ القراءات العشر، محمد الصادق قمحاوي( ،

 .األولى: ، الطبعة٢٠٠٦ = ١٤٢٧: دار العقیدة، سنة النشر: الناشر
 الناش��ر)ھ��ـ٣٧٠: المت��وفى( زھ��ري عل��ل الق��راءات، أب��و من��صور محم��د ب��ن أحم��د األ ، :

 - ھ��ـ ١٤١٢األول��ى، :  جامع��ة المل��ك س��عود، الطبع��ة  -مرك��ز البح��وث ف��ي كلی��ة اآلداب   
 .٣:  م، عدد األجزاء١٩٩١

          غایة النھایة في طبقات القراء،شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محم�د ب�ن محم�د ب�ن
عن�ي بن�شره ألول م�رة ع�ام       : بع�ة مكتب�ة اب�ن تیمیة،الط    : الناشر) ھـ٨٣٣: المتوفى(یوسف  
 . ھـ١٣٥١

               فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التف�سیر، محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د
 . م٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٨،بیروت، دار المعرفة، ٤الشوكاني، مراجعة یوسف الغوش، ط 

       ھ�ـ ١٤٠٥: المت�وفى (قالئد الفكر في توجیھ القراءات العشر، محمد الصادق القمحاوي( ،
، ٢٠٠٦ = ١٤٢٧: دار ال��سعادة للطباع��ة، س��نة الن��شر    : وقاس��م أحم��د ال��دجوي، الناش��ر    

 .األولى: الطبعة
    أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظ�ور، بی�روت،      : لسان العرب، ابن منظور

 .لبنان، دار لسان العرب
    قی�ق دكت�ور    أبي إسحاق إبراھیم بن ال�سري، ش�رح وتح        : معاني القرآن وإعرابھ، الزجاج

 . م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨، عالم الكتب، ١عبد الجلیل عبده شلبي، ط
            ع�دنان زرزور، دار الرس�الة،   : مقدمة في أصول التفسیر، ل�شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة، ت

 .وغیرھا. ه١٤١٥مكة المكرمة، 
 




