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Abstract: 

In the Name of Allah, and All the praises and thanks be to 
Allah. May Peace And Blessings Of Allah Be Upon our Profit 
Mohammad. 

This research is a partial fulfillment degree in Kitab and 
Sunnah, which discusses qira’at differences and its influence 
on Interpretation  

This study includes an introduction, two discussion parts, 
conclusion, and table of content. The first discussion part 
includes the theoretical study. It is divided into four chapters. 
The first chapter is about what qira’at means. It is subdivided 
into three parts. The second chapter is about differences in 
qira’at. It is subdivided into three parts. The third chapter is 
about who were the ten qari’i and their riwayah. This chapter 
is subdivided into ten parts. The fourth chapter is about the 
differences between qira’at and its influence on Quran 
interpretation. It is subdivided into three parts. The second 
discussion part includes an applied study about qira’at 
differences and its influence on Quran interpretation . 
Research goal: explaining the influence of the differences 
between the ten mutawatir qira’at on Quran interpretation. 
Also, negating the misconception of conflict and 
contradiction between qira’at.  The research method of the 
theoretical part: theoretical study about what is qira’at, qira’at 
differences and development, who are the ten qari’i and their 
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rwuah, and the influence of qira’at differences on Quran 
interpretation.  The research method of the applied part: 
descriptive and conclusive study of some Quran words that 
are recited differently by different qari’i which extend to 
differences in Quran interpretation. This research concluded 
with explaining the influence of qira’at differences on Quran 
interpretation. I concluded this research with the most 
important results followed by a table of content of the whole 
research. 

 

Key words: Qira'at Differences, interpretation, Surat al-
Qiyamah, the ten recitation, the ten frequent recitations. 
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  :المقدمــة

الحمد هللا الذي أنزل الكتاب لیھدي بھ الناس من الظلمات إلى النور، وأودع فیھ من 
األوامر والنواھي ما فیھ صالح الصدور، وضمَّنھ من المعجزات واأللفاظ فانتظمت 

 من اآلیات البینات ما فیھ شفاء للصدور، وجالء للھموم كاللؤلؤ المنثور، وجعل فیھ
والكدور والصالة والسالم على سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد الھادي البشیر وعلى آلھ 

  . وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

 وجعلھ ملسو هيلع هللا ىلص كتابھ الخاتم أفضل الكتب على خاتم الرسل سیدنا محمد  أنزل اهللا
لدة التي تحدى بھا العقول منذ صدر اإلسالم إلى أن تقوم الساعة، فتنوعت معجزتھ الخا

آیاتھ العظیمة بین لغة وأدب وبیان وفصاحة ما وقف عندھا أھل اللغة وأھل العلوم 
المختلفة ساجدین لعظمة ھذا الكتاب الذي ال یخلق على كثرة الترداد بل كلما زاد تكراره 

  . زاد إعجازه ومكانتھ

 مبعوثًا لكافة الناس أنزل اهللا سبحانھ وتعالى كتابھ علیھ ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ولما كان ا
بالقراءات المتعددة المختلفة لیناسب لھجات المسلمین غیر العربیة فضًال عن مناسبتھ 
للھجات وألسنة العرب لیكون سھًال على ألسنة العرب والعجم على حد سواء، ومیسرًا في 

یر العرب أن یحفظونھ ویرددونھ بكل یسر النطق والحفظ والتالوة، بل واستطاع غ

 }ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن{: وسھولة، وذلك مصداقًا لقولھ تعالى

، فالقراءات في القرآن الكریم إعجازًا من إعجازه حیث تنوعت ]١٧:سورة القمر[
باختالفھا تفاسیره وأحكامھ، فقراءة اآلیات بالقراءات المختلفة متنوعة المعاني ال 

عض وال ینفي بعضھا بعض بل یزید المعنى رحابًة وسعًة وتعددًا یتعارض بعضھا مع ب
  . ألوجھ األلفاظ التي تدور بین الفصیح واألفصح والبیان واألبین

ولما لدراسة معاني القراءات المختلفة والمتعددة من فائدة عظیمة في فھم كتاب اهللا عز 
 بعمل دراسة توضح وجل والوقوف على أحكامھ وبیانھ، عزمت مستعینة باهللا عز وجل

بیان أثر ھذه القراءات في التفسیر مقارنة بین أقوال المفسرین جامعة بینھا وأحاول أثناء 
ذلك الترجیح بینھا وبیان تناغم القراءات وتداخلھا وداللة كل قراءة على األخرى بالجمع 

  . بینھا

 ویجري الخیر وأسال المولى عز شأنھ التوفیق والسداد وأن یفتح علینا فتوح العارفین
على أیدینا ویجعلھ عمًال خالصًا متقبًال نافعًا للمسلمین وال حول وال قوة إال باهللا فھو نعم 

  .المولى ونعم النصیر



 - ٣٩١٥ -

  

 مشكلة البحث :  

انطالًقا من أمر اهللا وحثھ لنا بالتدبر في معاني القرآن ودعوتھ لنا للتفكر في آیاتھ كما قل 

سورة [} زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ {: عز من قال

، فقد كان ذلك دافعًا للبحث في اختالف قراءات القرآن وتعددھا في اآلیة الواحدة ]٢٩:ص
تعددًا ال یخرج عن كونھ تنوعًا في األسالیب والمعاني خال من التعارض والتناقض، 
باعثًا للنظر على أماكن اختالفات القراء وما أثرت فیھ في التفسیر وأقوال المفسرین فیھا 

  . مع بینھا مع إمعان النظر في ترجیحاتھم واستنباط الفوائد واألحكام منھامع الج

 أھداف البحث:  

  . بیان أھمیة القراءات القرآنیة في بیان واستنباط األحكام بشكل عام -١

  . إن اختالف القراءات یعد من مصادر التفسیر المھمة التي یحتاج إلیھا المفسر -٢

ھ المتعددة سواء كان تفسیرًا أو لغًة أو توضیح توجیھ القراءة القرآنیة بأشكال -٣
  . إعرابًا أو لھجًة

الكشف عن وجوه القراءات في اآلیة الذي یثري المعنى ویزیده سعة وجماًال مما  -٤
  . یدل على إعجاز القرآن في تعدد اللفظ الواحد مع بقاء الفصاحة والبیان والبالغة

 أھمیة البحث:  

ات لھ من األھمیة بمكان، وتوضیح معاني إن تعلق ھذه الدراسة بالتفسیر والقراء
القراءات المتعددة وأثرھا في التفسیر وعدم التعارض بینھا بل وأنھا تكمل بعضھا بعضًا 
وتؤید بعضھا بعضًا فجاءت ھذه الدراسة لتبین ذلك وتقف على ھذه القراءات القرآنیة 

  .ال الصحابة والتابعینموقف المبین الشارح المؤید بأقوال المفسرین وما ورد فیھا من أقو

 الدراسات السابقة:  

  : لقد كتب في ھذا الموضوع علمیة منھا

: مقدمة من الباحث" اتجاھات المفسرین في توجیھ القراءات"رسالة دكتوراه بعنوان  .١
  . ھـ١٤١٣أحمد بن جبریل سیسي، لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، لعام 

عبد : من الباحث" القراءات في األحكام الفقھیةأثر اختالف "رسالة دكتوراه بعنوان  .٢
  . ه١٤٢٦اهللا بن برجس، لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، لعام 

والرسالة أقرب الختالف الفقھاء منھا إلى اختالف القراءات وأثره في التفسیر، وھذا  .٣
  . واضح من خالل الرسالة

"  دراسة نقدیة-فسیر الزمخشري القراءات المتواترة في ت: "رسالة دكتوراه بعنوان .٤
محمد محمود بني دومي، لكلیة الشریعة بجامعة الیرموك، اربد، : مقدمة من الباحث

  . ه١٤٢٥لعام 
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جمعًا -القراءات في تفسیر معالم التنزیل لإلمام البغوي : "رسالة ماجستیر بعنوان .٥
د، محم: مقدمة من الباحث"  سورة یس إلى آخر سورة الناس من أول-ودراسة 

  . م٢٠١٥محمد األمین حمزة، جامعة أم درمان اإلسالمیة كلیة أصول الدین السودان، 

ابن جریر الطبري ومنھجھ في توظیف القراءات القرآنیة من خالل : "رسالة بعنوان .٦
رحمة الشایخي، لقسم دبلوم الدراسات العلیا، : مقدمة من الباحث" تفسیر جامع البیان

  . م١٩٩٠ بكلیة اآلداب المغرب الرباط

مقدمة " القراءات القرآنیة وتوجیھھا في تفسیر الرازي": رسالة ماجستیر بعنوان .٧
  . سیفان موسي إبراھیم خلیل: من الباحث

وجمیع ھذه الرسائل السابقة خصصت تفسیرًا معینًا كما ھو واضح من عنوانھا، ولم 
  ". تطبیقیةنظریة "لم یسبق ألحد دراسة ھذا الموضوع دراسة . تتعرض كذلك ألثرھا

 منھج البحث:  

  : وسوف یكون منھج الدراسة في ھذا البحث على اتجاھین

  : الدراسة النظریة: أوًال

والتي اعتمدت فیھا على المنھج االستقرائي في بیان مفھوم القراءات، واختالفھا 
وتطوراتھا، والتعریف بالقراء العشر ورواتھم وأثر ذلك في التفسیر وذلك باالعتماد على 

  . صادر الالزمة من كتب التفسیر وعلوم القرآن وكتب التراجم وغیرھاالم

الدراسة التطبیقیة والتي اعتمدت فیھا على المنھج االستقرائي االستنتاجي وذلك : ثانیًا
  : من خالل ما یلي

أورد اآلیة التي فیھا اختالف القراءة الذي لھ أثرًا في التفسیر، مع مراعاة االلتزام  -١
 الملك فھد لطباعة المصحف الشریف الموافق لروایة حفص بن سلیمان بن بنسخة مجمع

  . المغیرة األسدي الكوفي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي

ألتزم بذكر القراءات العشر المتواترة في اآلیة فقط دون ما سواھا من القراءات الشاذة  -٢
  " القراءات الواردة في اآلیة"والغریبة تحت عنوان 

  ". توجیھ القراءة "بیان معنى كل قراءة بشكل مختصر تحت عنوان -٣

أذكر أقوال المفسرین المختلفة في معنى القراءة والتي ظاھرھا الخالف وترجیحاتھم،  -٤
  " الدراسة "تحت عنوان

إذا تعلق الخالف بالمعنى اللغوي أذكره ثم أربط بینھ وبین التفاسیر الواردة فیھ تحت  -٥
  " حلیل اللغويالت "عنوان

ذكر حاصل القراءات في المعنى مع محاولة الجمع بین القراءتین المختلفتین وردھا  -٦
  " . حاصل القراءات"إلى معنى واحد، أو التوفیق بین المعنیین المختلفین تحت عنوان 

ما یترتب على ": ذكرالمسائل العقدیة المترتبة على اختالف القراءة تحت عنوان -٧
  ". اءات من أثر عقدياختالف القر
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ما یترتب على : "أذكرت المسائل الفقھیة المترتبة على اختالف القراءة تحت عنوان -٧
  ". اختالف القراءات من أثر فقھي

بیان االختالفات الواردة في القراءة ونوعھا من حیث كونھ مبینًا لمعنى اآلیة أو  -٩
ًا في المعنى واللفظ مع إمكان یوسعھ أو یوضح اإلشكال فیھ، أو من حیث كونھ اختالف

الجمع بینھما، أو اختالف اللفظ والمعنى مع عدم اجتماعھما في المعنى من وجھ، 
واجتماعھما في صحة كل معنى مستقًال بذاتھ فیكون كل معنى بمثابة اآلیة المستقلة، تحت 

  " . بیان نوع االختالف "عنوان

والتنبیھ على موضعھا تحت عنوان ذكر الفوائد في األقوال المذكورة إن وجدت  -١٠
  " .فائدة"

 منھج البحث :  

كتابة اآلیات الكریمة برسم المصحف العثماني الموافق لروایة حفص عن عاصم بین  -١
، ومن ثم عزو اآلیات إلى مواضعھا في القرآن الكریم، وذلك بذكر ُّ َّقوسین مزھرین 

  . الحواشياسم السورة ورقم اآلیة في أصل الرسالة تجنبًا إلثقال 

، وااللتزام بتخریجھا، فإن كان الحدیث في ()كتابة األحادیث الشریفة بین قوسین  -٢
الصحیحین اكتفیت بذلك، وإال فإنني أخرجھ من السنن األربعة مع بیان حكم المحدثین 
على الحدیث صحة وضعفًا، فإن لم أجده فیھا أخرجتھ من الكتب التسعة أو أخرجتھ من 

  . ة مع بیان حكم المحدثین علیھالمصادر الحدیثی

تخریج اآلثار والقراءات وعزو النصوص المقتبسة وأقوال العلماء والشعراء إلى  -٣
أصحابھا، وإحالة جمیع ما أكتب إلى مصادره من كتب التفسیر وعلوم القرآن واللغة 

ھ والنحو ودواوین الشعر وكتب التاریخ والسیر والرجال والمعاجم وغیرھا مما أقع علی
  . في أثناء البحث

األعالم واألماكن والفرق والمذاھب التي تحتاج إلى بیان ومن ثم : الترجمة لما یلي -٤
إحالتھا إلى المصادر المستقاة منھا من كتب التراجم والتواریخ والطبقات والمعاجم 

  . والبلدان وغیرھا

  . نترتیب فھرس المصادر في الھامش حسب ترتیب تاریخ الوفاة للمؤلفی -٦

  . اإلحالة إلى المعلومة السابق ذكرھا عند تكرارھا عند الحاجة لذلك-٧

یحتوي البحث على فھرس المصادر والمراجع بلقب المؤلف مع ترتیبھا أبجدیًا على -٨
  . حروف المعجم

 حدود البحث :  

یتناول البحث اختالف القراءات وأثره في التفسیر مع دراسة تطبیقیة على سورة القیامة، 
  .  القراءات العشر المتواترةحسب
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 خطة البحث :  

  : یحتوي البحث على المقدمة التي بین أیدیكم والخاتمة وبینھما ثالث فصول وھي

  : مفھوم القراءات ویشتمل على ثالث مباحث: الفصل األول

  .  تعریف القرآن الكریم:المبحث األول

  .  تعریف القراءات:المبحث الثاني

  . بین القرآن والقراءات المتواترة الفرق :المبحث الثالث

  .  الفرق بین الروایة والقراءة والطریق والوجھ:المبحث الرابع

  . اختالف القراءات ویشتمل على ثالث مباحث: الفصل الثاني

  . اختالف القراءات في عھد الوحي :المبحث األول

  : ویشتمل على ثالث مطالب

  . نزول القرآن على سبعة أحرف: المطلب األول

  . معنى الحرف وما المقصود بالسبعة أحرف: المطلب الثاني

  . اختالف الصحابة رضوان اهللا علیھم في القراءات في زمن الوحي: المطلب الثالث

  : اختالف القراءات بعد جمع القرآن :المبحث الثاني

  . جمع القرآن الكریم في عھد عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ: المطلب األول

ھل النسخة التي كتبھا عثمان ھي حرف واحد من األحرف السبعة أم أنھا : يالمطلب الثان
  اشتملت على السبعة أحرف كلھا؟ 

اختالف القراءات في ضوء المصاحف المرسلة إلى األمصار ویشتمل : المبحث الثالث
   :على أربعة مطالب

  ین أیدیھم؟ لماذا اختلف األئمة في القراءة بالرغم أن المصحف مرسوم ب: المطلب األول

  ما السبب في انتشار ھؤالء األئمة دون غیرھم بالقراء؟ : المطلب الثاني

  كیف اختار اإلمام قراءتھ؟ : المطلب الثالث

  . اختالف القراءات بعد األئمة المشھورین: المطلب الرابع
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  : صلة القراءات بالتفسیر: الفصل الثالث

  . تعریف التفسیر: المبحث األول

  . أثر اختالف القراءات في التفسیر: المبحث الثاني

  . نوع االختالف الحاصل بین القراءات: المبحث الثالث

  . الحكمة من اختالف القراءات: المبحث الرابع

الدراسة التطبیقیة على مواطن اختالف القراءات وأثره في تفسیر سورة : الفصل الرابع
  : البالقیامة ویحتوي على ثالث مسائل في كل مسألة أربعة مط

  . القراءات الواردة في اآلیة: المطلب األول

  . التحلیل اللغوي: المطلب الثاني

  . توجیھ القراءة: المطلب الثالث

  . أثر القراءات في التفسیر: المطلب الرابع

  . حاصل القراءات: المطلب الخامس

  . نوع االختالف: المطلب السادس

  . فائدة: المطلب السابع

  . لنتائج والتوصیاتالخاتمة وتشتمل على ا

  .فھرس المصادر والمراجع
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  الفصل األول

   مفهوم القراءات

  : ویشتمل على ثالثة مباحــث

 تعریف القراءات: المبحث األول .  

 نشأة القراءات: المبحث الثاني .  

 الفرق بین القراءة والروایة والطریق والوجھ: المبحث الثالث .  

  الفصل األول

  مفهوم القراءات

 إلى ملسو هيلع هللا ىلصات ال تعدو أن تكون قرآنًا یتلى فھي تواترت من لدن عھد النبي إن القراء
  . یومنا ھذا، ولعل أول ما ُیقدم تعریفة ھو القرآن الكریم الذي ھو أصل القراءات المتواترة

  املبحث األول

  تعريف القرآن الكريم

   :القرآن في اللغة: أوًال

قرآن ھو كتاب اهللا العظیم، وبھ سمى المولى عز وجل وال، َقَرَأُه، َیْقَرُؤُه، وَیْقُرُؤُه، قرأ: من

 وتسعین، منھا )١(، ولھ أسماء كثیرة تصل إلى نیفملسو هيلع هللا ىلصكالمھ الذي أنزلھ على رسولھ 
، وال یمكن أن یطلق اسم قرآن على أي جمع للكالم فھو اسم مختص )٢(الكتاب والفرقان

  . ملسو هيلع هللا ىلص المنزل على خاتم الرسل  بكتاب اهللا

                                                           

 الشيء إذا أرتفع وأشرف، ویطلق على الزیادة، فیقال عشرون ونیف إذا زاد عن العقد، وقال :النیف  )١(
، بیروتدار )م١٩٨٧(، طجمھرة اللغةمحمد األزدي، : ال یطلق نیف إال إذا بعد عقد، ینظر: اللحیاني

، ٣، طلسان العرب، محمد الرویفعي ابن منظور، )٩٧٢/ ٢(رمزي بعلبكي، : العلم للمالیین، تحقیق
 ). ٣٤٢/ ٩(، )ھـ١٤١٤(بیروت دار صادر

اإلتقان في علوم ، عبد الرحمن السیوطي، )١٢٨/ ١(، لسان العرب، مرجع سابقابن منظور، :  ینظر ) ٢(
 ). ١٧٨/ ١(محمد أبو الفضل إبراھیم، : لھیئة المصریة العامة للكتاب، تحقیق، ا)ه١٣٩٤: (، طالقرآن
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  :  االصطالحالقرآن في: ثانیًا

للقرآن العظیم تعریفات كثیرة منھا ما ھو جامع ومنھا ما ھو موجز، وفي الحقیقة فإن 
القرآن العظیم یحتوي من الخصائص ما یعجز تعریف أن یشملھ، وقد تم اختیار التعریف 

  :الجامع وھو

، المكتوب في ملسو هيلع هللا ىلص ھو كالم اهللا سبحانھ وتعالى المعجز المنزل على النبي محمد 
ف، المحفوظ في الصدور، المنقول إلینا بالتواتر، المتعبد بتالوتھ، المفتتح بسورة المصاح

  .)١(الحمد والمختتم بسورة الناس

  

                                                           

 ). ١٩/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، :  ینظر ) ١(
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  املبحث الثاني

  تعريف القراءات

  : القراءات في اللغة: أوًال

وھي جمع قراءة وھي من التالوة، والمقرئ ھو العالم بالقراءات وأقرأ غیره ورواھا 
  )١(. م ال یضبط إال بالسماع والمشافھةمشافھة، فھو عل

  : القراءات في االصطالح: ثانیًا

  : جاءت تعریفات كثیرة توضح معنى القراءات وسوف أذكر بعضھا

  ھي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف : )٢()ھـ٧٩٤(قال الزركشي
  )٣(أو كیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھما

 علم بكیفیة أداء كلمات :  القراءات على أنھا)٤()ھـ٨٣٣( قال اإلمام ابن الجزري
 .)٥(القرآن واختالفھا بعزو الناقلة

                                                           

 ). ٩: ص(منجد المقرئین، مرجع سابق، ابن الجزري، :   ینظر ) ١(
ولد بمصر، وكان من أبرز علماءھا  بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي، كان تركي األصل و ) ٢(

في القرن الثامن الھجري فھو من أھل النظر واالجتھاد، عالم بالفقھ والحدیث والتفسیر وأصول الطین 
عبد : ھـ بمصر، ینظر٧٩٤وكان من شیوخھ األسنوي وابن كثیر المفسر المحدث وآخرین، مات سنة 

/ ٢(، المدینة المنورةمكتبة طیبة، ٢، طيھدایة القاري إلى تجوید كالم البارالفتاح المرصفي، 
 ). ٦٠/ ٦(، )م٢٠٠٢(، ١٥، طألعالم، خیر الدین الزركلي، ا)٧١٢٧١٣

، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي )م١٩٥٨(، طالبرھان في علوم القرآنمحمد الزركشي، :  ینظر ) ٣(
 ). ٣١٨/ ١(محمد أبو الفضل إبراھیم، : تحقیق: الحلبي وشركاه

 محمد بن محمد بن محمد بن یوسف العمري الدمشقي الشھیر بابن الجزري، شمس الدین، شیخ وإمام  ) ٤(
القراء في زمانھ حافظًا للحدیث، ولد ونشأ في دمشق، ولھ فیھا مدرسة دار القرآن، لھ من المؤلفات 

بن إبراھیم الكثیر والمنظومات في علم القراءات، قرأ باإلفراد على أبي محمد بن السالر، وأحمد 
الطحان وغیرھم، وأخذ عنھ القراءات ابنھ أبو بكر أحمد والشیخ محمود بن الحسین الشیرازي وغیرھم، 
سافر إلى مصر مرات عدیدة وإلى بالد الروم حتى بلغ إلى بالد ما وراء النھر، ثم رحل إلى شیراز 

 ط طبقات الحفاظ، عبد الرحمن السیوطي،:  ه، ینظر٨٣٣وتولى القضاء فیھا، وتوفى بھا سنة 
ھدایة القاري إلى تجوید كالم ، عبد الفتاح المرصفي، )٥٤٩: ص(، بیروتدار الكتب العلمیة، )ھـ١٤٠٣(

موسوعة ، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، )٧٢١/ ٢(، المدینة المنورة مكتبة طیبة، ٢، طالباري
اإلسالمیة للنشر والتوزیع، المكتبة : ، مصرالقاھرةمواقف السلف في العقیدة والمنھج والتربیة

 )٢٢٧/ ١(، مرجع سابق األعالم، الزركلي، )٤٦٦/ ٨(النبالء للكتاب، : المغربمراكش
 ). ٩: ص(منجد المقرئین، مرجع سابق، ابن الجزري، :  ینظر ) ٥(
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  : أنواع القراءات: ثالثًا

  : لم تستوي القراءات التي نقلت ووصلت إلینا في القوة والصحة فانقسمت بذلك لعدة أقسام

  : من جھة نقلھا: القسم األول

  :القراءة المتواترة  -  أ

العربیة الموافقة لرسم المصاحف العثمانیة أو أحدھا ولو تقدیرًا وھي الموافقة للغة 
واستفاض نقلھا، والذي تحقق منھا في ھذا الزمان ما نقل عن القراء العشرة وأجمع علیھا 

  )١(. األمة بالقبول

كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجھ، : "وقد ذكر اإلمام ابن الجزري شروطھا فقال
ثمانیة ولو احتماال وصح سندھا، فھي القراءة الصحیحة التي ووافقت أحد المصاحف الع

ال یجوز ردھا وال یحل إنكارھا، بل ھي من األحرف السبعة التي نزل بھا القرآن ووجب 
على الناس قبولھا، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غیرھم من 

لثالثة أطلق علیھا ضعیفة أو شاذة أو األئمة المقبولین، ومتى اختل ركن من ھذه األركان ا
  )٢(" باطلة

  )٣(. وقد أضاف بعض األئمة شرط التواتر

  )٤(: وھي قسمان: القراءة األحادیة  -  ب

وھي القراءة التي وافقت الرسم ولو احتماًال ووافقت وجھًا من : قراءة مشھورة- ١
  . العربیة وتلقتھا األمة بالقبول وصح سندھا ولكن لم یصل إلى التواتر

وھي القراءة التي اختل منھا شرطًا من شروط القراءة األحادیة : قراءة غیر مشھورة- ٢
  . المشھورة وتختلف في درجة القبول، وسیتم بیتنھ في القسم الثاني

                                                           

، زالمرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیعبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي، أبو شامة، :  ینظر ) ١(
منجد ، ابن الجزري، )١٧١١٧٢/ ١(طیار قوالج، : دار صادر، تحقیق: ـ، بیروت)ه١٣٩٥(النشر

 )١٨: ص(المقرئین، مرجع سابق، 
علي الضباع، : ، المطبعة التجاریة الكبرى، تحقیقالنشر في القراءات العشرمحمد بن الجزري، :  ینظر ) ٢(

)٩/ ١ .( 
ن تعیین عدد من أول السند إلى منتھاه یستحیل تواطؤھم على الكذب، نقل جماعة عن جماعة بدو: التواتر  ) ٣(

وھو الصحیح، واختلف العدد لمن قال بالتعیین فقیل ستة وقیل اثنا عشر وقیل عشرون وقیل أربعون 
منجد المقرئین، مرجع سابق، ، )١١١٣/ ١(لنشر، مرجع سابق، ابن الجزري، ا: وقیل سبعون، ینظر

 ). ٢٦٠٢٦٤/ ١(، تقان، مرجع سابقاإل، السیوطي، )١٨: ص(
 ). ١٨١٩: ص (منجد المقرئینابن الجزري، : ینظر ) ٤(
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  : القراءات من جھة القبول: القسم الثاني

  )١(: القراءات المقبولة  -  أ

  : وھي قسمان

  . ھا صحیحة مقبولة وال خالف في ذلكوقد سبق بیانھا، وكون: القراءة المتواترة- ١

ھي القراءة التي توافرت فیھا شروط القراءة من صحة السند : القراءة المشھورة- ٢
وموافقة رسم المصحف والعربیة ولو بوجھ من الوجوه واستفاض نقلھا فھي ضرب من 

  . القراءة المتواترة ومقطوع بصحتھا وتلقتھا األمة بالقبول

لرواة وكذلك بعض الكتب المعول علیھا ومراتب القراء في المد تفردت بعض ا: ومثالھا
  . وغیر ذلك

  : القراءات المردودة  -  ب

  : وھي ثالثة أقسام

  : القراءة صحیحة السند الموافقة للرسم وخالفت العربیة- ١

وھي القراءة المنقولة عن ثقة ولیس لھا وجھ في العربیة فھي مردودة وإن وافقت خط 
  ).٢(المصحف

  :  غیر الصحیحة السندالقراءة- ٢

وھي القراءة التي لم یصح سندھا فھي مردودة وإن وافقت خط المصحف أو اللغة 
  ).٣(العربیة

  : القراءة التي ال سند لھا- ٣

وھي القراءة الموافقة للعربیة ولرسم المصحف ولكن لم ینقلھا أحد، فھي أحق القراءات 
  .)٤(ةبالرد والمنع ومن قرأ بھا فقد ارتكب لكبیرة عظیم

  

  : القراءات المتوقف فیھا  -  ت

وھي القراءة الصحیحة السند الموافقة للعربیة ولكنھا خالفت رسم المصحف، فالحكم 
فیھا التوقف فال نقبلھا وال نردھا، لورود احتمال كونھا من األحرف السبعة التي لم تكتب 

  .)٥(في مصاحف اإلمام عثمان رضي اهللا عنھ

                                                           

 ). ١٨١٩: ص(ابن الجزري، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
 ). ٢٦٣/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، )١٤/ ١(النشر، مرجع سابق ابن الجزري، :  ینظر ) ٢(
 ). ١٧/ ١(، النشر، مرجع سابقابن الجزري، :  ینظر ) ٣(
 ). ٢٦٣/ ١(إلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، ا)١٧/ ١(النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، :  ینظر ) ٤(
 ). ١٥/ ١(النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، :  ینظر ) ٥(
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  املبحث الثالث

  آن والقراءات املتواترة الفرق بني القر

اختلف العلماء في الفرق بین القراءات والقرآن في كونھما یطلقان على معنى واحد 
  : أم أن لكل واحد منھما معنى مستقل عن اآلخر، وقد ورد في ذلك قوالن

أن القرآن والقراءات مختلفان عن بعضھما البعض فالقرآن ھو وحي اهللا عز وجل : األول

 بینما القراءات ھي االختالفات الواقعة في ألفاظ القرآن الكریم ملسو هيلع هللا ىلصلھ المنزل على رسو
من تخفیف وتثقیل وتسھیل وتحقیق للھمز وإظھار وإدغام إلى ما غیر ذلك من وجوه 

  ).١(االختالف

  .)٢(أن القرآن والقراءات لھما معنى واحد: الثاني

د أن اللفظان ال یختلفان بالنظر إلى التعریفات السابقة للقرآن والقراءات المتواترة نج
اختالفًا تامًا فبینھما اتفاق من حیث أن القرآن وحي من عند اهللا تعالى والقراءات 
المتواترة ھي جزء من القرآن لشمولیتھ لكل ما نزل فیھ من آیات ومعجزات وقراءات 
وغیر ذلك، ومواضع اختالف القراءات جزء منھا فتكون العالقة بینھما عالقة الجزء 

ل، ویختلفان بالرغم من تداخل معنیھما فالقرآن ھو عبارة عن التركیب واللفظ، بالك
  ).٣(والقراءات المتواترة ھي تدور في اللفظ وكیفیة النطق بھ، فھما متداخالن ومرتبطان

  

                                                           

، ، البناء)٣١٨/ ١(البرھان، مرجع سابق، الزركشي، :  قالھ بدر الدین الزركشي والدمیاطي أیضًا، ینظر ) ١(
 ). ٧: ص(حاف فضالء البشر، مرجع سابق، إت

القراءات  قالھ محمد سالم محیسن في كتابھ القراءات وأثرھا في علوم العربیة، محمد سالم محیسن،  ) ٢(
 ). ١٠/ ١(، القاھرةمكتبة الكلیات األزھریة، )م١٩٨٤(، طوأثرھا في العربیة

، ط مقدمات في علم القراءاتد شكري، ، محم)٣١٨/ ١(لبرھان، مرجع سابق، الزركشي، ا:  ینظر ) ٣(
 ). ٤٩: ص(عماندار عمار : ، األردن)م٢٠٠١(
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  الثاني الفصل

  القراءات اختالف

  :ویشتمل على ثالث مباحث

 اختالف القراءات في عھد الوحي :المبحث األول .  

 اختالف القراءات بعد جمع القرآن :حث الثانيالمب .  

 اختالف القراءات في ضوء المصاحف المرسلة إلى األمصار: المبحث الثالث.  

  املبحث األول

  اختالف القراءات يف عهد الوحي

  اطب اول

  زول ارآن   أرف

 بلسان قریش وھي من ملسو هيلع هللا ىلصأنزل المولى جل شأنھ كتابھ العزیز على رسولھ 
أفصح ألسن العرب، وال یخفى ما في ذلك من المشقة على المسلمین لتفاوت لھجاتھم 

 إال أن یطلب التخفیف على أمتھ ملسو هيلع هللا ىلصوألسنتھم فما كان من المبعوث رحمة للعالمین 
والتوسیع علیھم لییسر علیھم قراءتھ كٌل حسب لسانھ ولھجتھ، كما ورد في الصحیحین 

أقرأني جبریل على حرف : ( قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رضي اهللا عنھ )١(من حدیث ابن عباس
  )٢()فراجعتھ، فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف

                                                           

الصحابي الجلیل عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم القرشي الھاشمي، كنیتھ أبو العباس رضي   )١(

مھ اللھم عل: "  فقالملسو هيلع هللا ىلص ولد لثالث سنوات قبل الھجرة، دعا لھ النبي ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنھ، ابن عم النبي 
، فصیحًا عالمًا، ولقب بترجمان القرآن وكان عمر بن الخطاب رضي عنھ یقربھ "الحكمة وتأویل القرآن

یوسف بن عبد اهللا : ھـ في خالفة ابن الزبیر، ینظر٦٨ویشاوره مع الصحابة الكبار، توفي بالطائف سنة 
/ ٣( البجاوي، علي محمد: دار الجیل، تحقیق: النمري، االستیعاب في معرفة األصحاب، بیروت

: دار الكتب العلمیة، تحقیق: ، أحمد بن علي، ابن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة، بیروت)٩٣٣٩٣٥
 ). ٣/٩٣٣٩٣٤(عادل عبد الموجود وعلي معوض، 

 الحدیث متفق علیھ، أخرجھ البخاري ومسلم، محمد بن إسماعیل الجعفي، صحیح البخاري، دار طوق  ) ٢(
/ ٦(زھیر الناصر، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، محمد : النجاة، تحقیق

كتاب صالة المسافر وقصرھا، باب بیان أن القرآن صحیح مسلم، مرجع سابق، ، )٤٩٩١(برقم) ١٨٤
 ). ٨٢٠(برقم) ٥٦١/ ١(أنزل على سبعة أحرف وبیان معناه 
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ب اطا  

   ارف و اود  أرف

  

  : معنى الحرف: أوًال

یطلق على الحرف من حروف الھجاء، وعلى األدوات التي تربط بین األسماء وبین 
غة سواء كان من حرف واحد كالباء والالم أو كانت من أكثر من حرف األفعال في الل

وكذلك یطلق على الطرف أو الجانب، وأیضًا على طرف ، حتى وھل ولعل وغیرھا: مثل
الشيء وشفیره وحده، وعند أھل النحو ھو معنى لیس باالسم وال بالفعل، ویأتي الحرف 

 ىن مننن زن رن مم ام يل ىل{:بمعنى الناحیة والجھة والطریقة، قال تعالى

 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

، أي على وجھ واحد أو حال واحد فیعبد في ]١١:سورة الحج [}حت جت هب مب

  )١(. السراء دون الضراء أو أنھ یعبد اهللا سبحانھ وتعالى على شك غیر مطمئن من أمره

  

یف عن وقد ورد في الحدیث الشر، )٢(وإذا قرئت الكلمة بوجوه في القرآن تسمى حرفًا

  )٣()نزل القرآن على سبعة أحرف كلھا شاف كاف: ( قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

/ ٩(لسان العرب، مرجع سابق، ن منظور، ، اب)١٣٤٢/ ٤(الصحاح، مرجع سابق، الجوھري، :  ینظر ) ١(
 ). ٧٩٩: ص(القاموس المحیط، مرجع سابق، ، الفیروزآبادي، )٤١

 ). ٤١/ ٩(لسان العرب، مرجع سابق،  ابن منظور،  ) ٢(
أحمد بن شعیب :  أخرجھ النسائي في سننھ وأبو شیبة في مصنفھ والطبراني في معجمھ األوسط، ینظر ) ٣(

عبد الفتاح أبو : م، حلب مكتب المطبوعات اإلسالمیة، تحقیق١٩٨٦، ٢: ، طئيسنن النساالخراساني، 
،، عبد اهللا خواستي العبسي، )٩٤٠(، برقم)١٥٣/ ٢(غدة، كتاب االفتتاح، باب جامع ما جاء في القرآن، 

كمال : ھـ، الریاضمكتبة الرشد، تحقیق١٤٠٩:  طالكتاب المصنف في األحادیث واآلثار،،أبو شیبة 
، سلیمان )٣٠١١٨(، برقم )١٣٧/ ٦(كتاب فضائل القرآن، باب القرآن على كم حرف نزل، الحوت، 

طارق بن عوض، عبد : ، القاھرة دار الحرمین، تحقیقالمعجم األوسطاللخمي، أبو القاسم الطبراني، 
 ). ٦٠٣٣(، برقم )١٤٢/ ٦(المحسن العبسي، باب المیم، من اسمھ محمد، 
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وقد وردت جمیع األحادیث أن األحرف التي نزل بھا القرآن العظیم سبعة، إال حدیثًا 

أنزل القرآن على ثالثة : ( أنھ قالملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي )١(واحدًا روي عن سمرة بن جندب
  )٢(). أحرف

 القرآن أنزل على ثالثة أحرف مثل كلمة وقد یكون معنى ھذا الحدیث أن بعض
 فھي تقرأ على ثالثة أوجھ، أو قد یكون المقصود أن من القرآن ما نزل على )٣()جذوة(

حرفین أو ثالثة أحرف أو أكثر من ذلك إلى سبعة أحرف الختالف اللغات واأللفاظ 
دل على ذلك المترادفة، للتوسعة على العباد، والمحفوظ والمشھور أنھا سبعة أحرف وقد 

األحادیث السابقة من ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف، وقد روى ذلك جمع من 
  )٤(. الصحابة

مما سبق من تعدد المعاني واالطالقات للفظ الحرف فھو من قبیل المشترك اللفظي، 
والمقصود بالمشترك اللفظي أن معناه یظھر ویتضح حسب القرائن والموضع الذي ذكر 

ن ھذه المعاني أن الحرف ھو الوجھ على ما سیرد في معنى األحرف فیھ، واألنسب م
  )٥(: السبعة فیما یلي

                                                           

بن جندب بن ھالل بن فزارة الفزاري أبو عبید رضي اهللا عنھ، قدم إلى المدینة  الصحابي الجلیل سمرة  ) ١(

 یستعرض الغلمان من األنصار ملسو هيلع هللا ىلصمع أمھ بعد وفاة والده وتزوجت رجًال من األنصار، كان النبي 

 أن یصارعھ ویبعثھ بدًال منھ ملسو هيلع هللا ىلصفیجیز منھم في البعث وقد أجاز منھم غالمًا فطلب سمرة من النبي 

، قیل أنھ توفي ملسو هيلع هللا ىلصفصارعھ فصرعھ فأجازه في البعث، أمینًا محبًا لإلسالم، غزا مع النبي إذا غلبھ، 
دار : الریاضمعرفة الصحابة، أحمد بن عبد اهللا بن مھران األصبھاني، أبو نعیم، : ھـ، ینظر٥٨سنة 

/ ٢(االستیعاب، مرجع سابق، ، النمري، )١٤١٥/ ٣(عادل العزازي، : الوطن للنشر، تحقیق
 ). ١٥٠/ ٣(اإلصابة، مرجع سابق، ، ابن حجر، )٦٥٣٦٥٤

دار : أخرجھ الحاكم في المستدرك وقال صحیح لیس لھ علة، الحاكم محمد بن عبد اهللا الطھماني، بیروت ) ٢(
بسم اهللا «كتاب التفسیر المستدرك على الصحیحین، مصطفى عبد القادر عطا، : الكتب العلمیة، تحقیق

ھذا الكتاب بنزول القرآن، فیما روي في المسند من القراءات، وذكر الرحمن الرحیم قد بدأنا في 
 ). ٢٨٨٤(برقم) ٢٤٣/ ٢(الصحابة الذین جمعوا القرآن وحفظوه، ھذا قبل تفسیر، 

: ، ینظر)ِجذوة(، وقرأ الباقون بكسرھا)ُجذوة(، وقرأ حمزة وخلف بضم الجیم)َجذوة( قرأ عاصم بفتح الجیم ) ٣(
، )٣٤١/ ٢(النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )١٧١: ص(سیر، مرجع سابق، التیأبو عمرو الداني، 

 ). ٢٤١: ص(البدور الزاھرة، مرجع سابق، القاضي، 
 عدد الصحابة الذین رووا ھذا الحدیث واحد وعشرون صحابي منھم أبي بن كعب وأنس وحذیفة بن  ) ٤(

اإلتقان، ، السیوطي، )٨٨/ ١(ع سابق، المرشد الوجیز، مرجأبو شامة، : الیمان وزید بن أرقم، ینظر
 ). ١٦٣/ ١(مرجع سابق، 

 ). ١٥٣/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، :  ینظر ) ٥(
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  : واختلف في المقصود باألحرف السبعة

اختلف في معنى األحرف السبعة على نحو أربعین قوًال، وسأقتصر على القول 
ج عن ، وھو أن االختالف في السبعة أحرف ال یخر)١(الراجح لإلمام أبو الفضل الرازي

  :)٢(كونھ اختالف في سبعة أوجھ

: كلمة: أن تختلف األسماء في اإلفراد والتثنیة والجمع والتأنیث والتذكیر، ومثالھ-١

، وفي }جغ{في عدة مواضع في التنزیل قرئت بالجمع وقد قرئت باإلفراد}ّٰ{

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف{: قولھ تعالى

  )٣(. التأنیث والتذكیر، قرئت ب]٤٨:سورة البقرة[ }جن مم خم حم جم هل

 جخ{: أن تختلف األفعال في تصریفھا ماضي ومضارع وأمر، ومثالھ قولھ تعالى-٢

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

، فقد ]١٢٥:سورة البقرة [}حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

. قرئ الفعل واتخذوا بفتح الخاء على الفعل الماضي وبكسر الخاء على األمر من الفعل
)٤(  

                                                           

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي العجلي، العالم الجلیل المقرئ عالمًا بالقراءات والنحو  ) ١(
 الداراني وأبي نصر أحمد بن علي السمناني وخلق، وقرأ علیھ واألدب ثقة ورعًا، قرأ على علي بن داود

الحسین بن محمد : القراءات أبو القاسم الھذلي ونصر بن محمد الشیرازي وغیرھم، وممن حدث عنھ
الخالل وأبو سھل بن سعدویھ، كثیر الرحلة أنفق أكثر وقتھ في قراءة القرآن لھ الكثیر من التصانیف 

معرفة محمد بن أحمد بن قایماز الذھبي، : ھـ، ینظر٤٥٤في بكرمان سنة جامع الوقوف، تو: ومنھا
، محمد بن محمد ابن )٢٣٢٢٣٤: ص(، دار الكتب العلمیة، القراء الكبار على الطبقات واألعصار

 ). ٣٦١٣٦٣/ ١(، مكتبة ابن تیمیة، )ھـ١٣٥١(، النشرغایة النھایة في طبقات القراءالجزري، 
لرازي في كتابھ اللوامح، ویعرف باللوائح أیضًا، والكتاب ألبي الفضل عبد الرحمن  وھو مذھب اإلمام ا ) ٢(

بن أحمد العجلي الرازي، كتاب ضخم في القراءات وتوجیھھا قال عنھ الدكتور حازم حیدر بقي منھ فیما 
بالمكتبة األحمدیة بحلب ) شرح حدیث أنزل القرآن على سبعة أحرف(نعلم قطعة مخطوطة متضمنة 

، علوم القرآن بین اإلتقان والبرھانحازم حیدر، : وھي التي ُأِخذ منھا مذھبھ، ینظر) ٨٨٤(رقم
، )٣٥٩: ص(دار الزمان للنشر والتوزیع، : ھـ، المملكة العربیة السعودیةالمدینة المنورة١٤٢٠ط

 ). ١٥٥/ ١(، مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، )١٦٦/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، السیوطي، 
، )٢١٢/ ٢(، النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري)١١٨: ص(التیسیر، مرجع سابق، الداني، :  ینظر ) ٣(

 ). ٣٢: ص(البدور الزاھرة، مرجع سابق، القاضي، 
أبو عمرو الداني، : ، ینظر)واتِخذوا(، وقرأ الباقون بكسرھا)واتَخذوا( قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء من  ) ٤(

البدور ، القاضي، )٢٢٢/ ٢(، النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري)٧٦: ص(بق، لتیسیر، مرجع ساا
 ). ٤٠: ص(الزاھرة، مرجع سابق، 
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 جن مم خم حم جم هل{:  وجوه اإلعراب، ومثالھ قولھ تعالىاالختالف في-٣

، فقد قرئت برفع آدم على أنھ فاعل ]٣٧:سورة البقرة[} ٰه مه جه هن من حنخن

  )١(. وخفض كلمات على أنھ مفعول بھ، وقرئت بنصب آدم ورفع كلمات

 جم يل ىل مل خل{: االختالف في الزیادة والنقصان، ومثالھ قولھ تعالى-٤

ل سورة آ [}خن حن جن يم ىم مم خم حم

فقد قرئت بزیادة واو على الفعل وسارعوا وقرئت بحذف الواو في  ،]١٣٣:عمران
  )٢(. المصحف الشامي

 جح مج حج مث هت{: االختالف في التقدیم والتأخیر، ومثالھ في قولھ تعالى-٥

 حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح

  )٣(. ، فقد قرئت بتقدیم فیقتلون وبتأخیرھا]١١١:سورة التوبة [} خضمض

 }حك جك مق حق مف{: اإلبدال، ومثالھ قولھ تعالىاالختالف في -٦

  .)٤()ننُشُرھا(، فقد قرئت بالزاي وقرئت بالراء ]٢٥٩:سورة البقرة[

االختالف في اللغات كالفتح واإلمالة والتفخیم والترقیق واإلظھار واإلدغام وغیر ذلك، -٧
إلمالة أو وفي ذلك توسعة على العرب ولما فیھ من التیسیر على كل قوم فمن كانت لغتھ ا

  )٥(. تخفیف الھمز أو اإلدغام أو صلة میم الجمع أو ھاء الكنایة ال یكلف غیرھا

                                                           

، أبو عمرو الداني، )كلماٍت(ونصب ) آدُم(، وقرأ الباقون برفع )كلماٌت(ورفع ) آدَم( قرأ ابن كثیر بنصب  ) ١(
البدور ، القاضي، )٢١١/ ٢ (قالنشر مرجع ساب، ابن الجزري، )٧٣: ص(التیسیر، مرجع سابق، 
 ). ٣٠: ص(الزاھرة، مرجع سابق، 

أبو عمرو : ، ینظر)وسارعوا(بدون واو قبل السین، وقرأ الباقون بالواو) سارعوا(  قرأ نافع وابن عامر  ) ٢(
، القاضي، )٢٤٢/ ٢(النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٩٠: ص(التیسیر، مرجع سابق، الداني، 

 ). ٧٠: ص(، مرجع سابق، البدور الزاھرة
، وقرأ الباقون بفتح )فُیقَتلون(  قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الیاء وفتح التاء مبنیًا للمفعول في األول  ) ٣(

، وقرأ الباقون بفتح الیاء وضم التاء مبنیًا للفاعل في )وَیقُتلون(الیاء وضم التاء مبنیًا للفاعل في الثاني
، ینظر، أبو عمرو الداني، )وُیقَتلون(الیاء وفتح التاء مبنیًا للمفعول في الثاني ، وبضم )فَیقُتلون(األول 

البدور ، القاضي، )٢٤٦/ ٢(، النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، )٩٣: ص(التیسیر، مرجع سابق، 
 ). ١٤٠: ص(الزاھرة، مرجع سابق، 

أبو عمرو الداني، : ، ینظر)ننِشُرھا(راء وقرأ الباقون بال) ننِشُزھا( قرأ ابن عامر والكوفیون بالزاي  ) ٤(
البدور ، القاضي، )٢٣١/ ٢(، النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، )٨٢: ص(التیسیر، مرجع سابق، 
 ). ٥٤: ص(الزاھرة، مرجع سابق، 

 ). ٩٧/ ١(المرشد الوجیز، مرجع سابق، أبو شامة، :  ینظر ) ٥(
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  : والقول األقرب إلى الصواب لعدة أسباب منھا

  . أنھ القول الذي یوافق معنى األدلة في نزول القرآن على سبعة أحرف-١

لسبعة أوجھ من خالل االستقراء التام للخالفات في القراءات نرى دخولھا ضمن ا-٢
 التي قاربت مذھبھ إال أن )١(المذكورة فیھ وال تحید عن ذلك، بخالف المذاھب األخرى

االستقراء فیھا ناقصًا وال یفي بجمیع القراءات، وتعذر الرجوع بأوجھ القراءات كلھا 
  . إلیھا

 بنزول القرآن على سبعة ملسو هيلع هللا ىلصأن عدد االختالفات فیھ سبعة وھو ما وافق قول النبي -٣
 ألن في زیادتھا عن السبعة یعنى وجود حرف زائد عنھا، أو تكون أقل من أحرف،

السبعة وھذا یدل على أن أحد األحرف لم ینزل بھ قراءة، وكالھما فیھ خطأ عظیم لعدم 

  . )٢(ملسو هيلع هللا ىلصموافقتھ ما ورد عن النبي 

  اطب اث

ون از  راءاتا  م وان ار ف اا.  

 فقد أخذ ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة الكرام رضوان اهللا علیھم في أخذھم عن النبي لقد اختلف
بعضھم عنھ بحرف ومنھم من أخذ بحرف آخر ومنھم من زاد عن حرف، فنشأ عن ذلك 
اختالف في قراءتھم ولكن لم یتجاوز ھذا الخالف حدود األحرف السبعة وقد أقر الرسول 

رك اإلنكار على قراءة من ، فأصبح معروفًا لدیھم تملسو هيلع هللا ىلص كل قارئ بما أخذه عنھ ملسو هيلع هللا ىلص
 حدیث عمر بن -: خالفھم من الصحابة، وقد ورد ذلك في عدة أحادیث منھا

، یقرأ سورة الفرقان في )٤(سمعت ھشام بن حكیم بن حزام: رضي اهللا عنھ قال)٣(الخطاب

، فاستمعت لقراءتھ، فإذا ھو یقرأ على حروف كثیرة، لم یقرئنیھا ملسو هيلع هللا ىلصحیاة رسول اهللا 
                                                           

الزرقاني، : ي والقاضي ابن الطیب، ومذاھبھم بالتفصیل ینظر مذھب اإلمام ابن قتیبة والمحقق ابن الجزر ) ١(
 ). ١٥٨١٦٠/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، 

 ). ١٥٨/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، :  ینظر ) ٢(
فاء  الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح القرشي العدوي، أمیر المؤمنین ثاني الخل ) ٣(

علي وابن : ھـ فأعز اهللا بھ اإلسالم، روى عنھ خلق كثیر منھم٦الراشدین، الفاروق رضي اهللا عنھ، أسلم في عام 
مسعود وابن عباس، كان طویل القامة أصلع تعلوه حمرة، كان شدیدًا في الحق مھابًا ال یخاف لومة الئم، وردت 

 وتولى الخالفة ملسو هيلع هللا ىلصالریاحي، شھد المشاھد كلھا مع النبي عنھ الروایة في حروف القرآن، وقرأ علیھ أبو العالیة 

 وأول من سن اإلشفاع ملسو هيلع هللا ىلصبعد أبي بكر الصدیق، فقام بحقھا ودون دواوین العطاء، وأرخ التاریخ بھجرة النبي 
 ١٠في لیال رمضان وأول من لقب بأمیر المؤمنین، وفتحت في خالفتھ الشام والعراق ومصر، استمرت خالفتھ 

االستیعاب، ، النمري، )٣٩/ ١(معرفة الصحابة، مرجع سابق، أبو نعیم، : ھـ، ینظر٢٣عونًا سنة سنوات، قتل مط
سیر أعالم ، الذھبي، )٤٨٤/ ٤(اإلصابة، مرجع سابق، ، ابن حجر، )١١٤٦، ١١٤٥١١٥٢/ ٣(مرجع سابق، 

 ). ٥٩١/ ١(غایة النھایة، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٧١/ راشدون(، مرجع سابق، النبالء
 الصحابي الجلیل ھشام بن حكیم بن حزام القرشي األسدي، كان إسالمھ یوم الفتح، النمري، من خیرة صحابة  ) ٤(

: ھـ، ینظر٤١، كثیر األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، مات في أول خالفة معاویة سنة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 ). ٤٢٢/ ٦(، اإلصابة، مرجع سابق، ابن حجر العسقالني، )٤/١٥٣٨١٥٣٩(االستیعاب، مرجع سابق، النمري، 
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: فكدت أساوره في الصالة، فتصبرت حتى سلم، فلببتھ بردائھ، فقلت، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

كذبت، : ، فقلتملسو هيلع هللا ىلصأقرأنیھا رسول اهللا : من أقرأك ھذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال

 قد أقرأنیھا على غیر ما قرأت، فانطلقت بھ أقوده إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفإن رسول اهللا 

 حروف لم تقرئنیھا، فقال رسول إني سمعت ھذا یقرأ بسورة الفرقان على: ، فقلتملسو هيلع هللا ىلص

فقرأ علیھ القراءة التي سمعتھ یقرأ، فقال رسول اهللا "أرسلھ، اقرأ یا ھشام «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول » اقرأ یا عمر«: ، ثم قال»كذلك أنزلت«: ملسو هيلع هللا ىلص

كذلك أنزلت إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تیسر «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
  )١(»نھم

 أن رجلین اختلفا في آیة من القرآن، كالھما یزعم أنھ )٢(عن أبي جھیم األنصاري-٣

، فذكر أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص، فمشیا جمیعا حتى أتیا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصتلقاھا من رسول اهللا 

  )٣("إن ھذا القرآن نزل على سبعة أحرف فال تماروا فیھ فإن مراء فیھ كفر :"  قالملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

كتاب فضائل القرآن، باب صحیح البخاري، مرجع سابق،  الحدیث متفق علیھ، أخرجھ البخاري ومسلم،  ) ١(
كتاب صالة صحیح مسلم، مرجع سابق، ، )٤٩٩٢(برقم ) ١٨٤/ ٦(أنزل القرآن على سبعة أحرف 

 ). ٢٧٠(برقم ) ٥٦٠/ ١(ف وبیان معناه المسافر وقصرھا، باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحر
 الصحابي الجلیل عبد اهللا بن جھیم األنصاري، وقیل ابن الحارث بن الصمة بن زید مناة، أبو جھیم،  ) ٢(

رضي اهللا عنھ، ابن أخت أبي بن كعب رضي اهللا عنھ، حدیثھ في الصحیحین، روى عنھ بشر بن سعید 
تھذیب ، المزي، )١٦١١/ ٣(رفة الصحابة، مرجع سابق، معأبو نعیم، : وأخوه مسلم بن یزید، ینظر

 ). ٦٢/ ٧(اإلصابة، مرجع سابق، ، ابن حجر، )٢٠٩/ ٣٣(، مرجع سابق، الكمال
، أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان، أحمد بن )٨٤/ ١(المرشد الوجیز، مرجع سابق، أبو شامة، :  ینظر ) ٣(

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض یمان، شعب اإلالحسین الخسروحردي الخراساني، البیھقي، 
د عبد العلي حامد، كتاب تعظیم اإلیمان، فصل في ترك : بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي الھند، تحقیق

 ، )٢٠٦٩(برقم) ٥٣١/ ٣(المماراة في القرآن، شعب اإلیمان 
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  املبحث الثاني

  اءات بعد مجع القرآناختالف القر

  اطب اول

  اف ا ر ا م  اراءات

 ا ن ر ن ن د  .  

وفي عھد عثمان رضي اهللا عنھ اختلف القراء في وجوه القراءات القرآنیة حتى 
  عندما قدم)٢( في حدیث أنس بن مالك)١(اقتتلوا على ذلك وقد روى البخاري في صحیحھ

 على عثمان وكان یغازي وأبلغھ اختالف الناس في القراءة وإنكار كل )٣(حذیفة بن الیمان
قوم على اآلخرین قراءتھم، حتى كاد أن یكفر بعضھم بعضًا، فلما بلغ ذلك عثمان رضي 
اهللا عنھ خشي من أن یتفاقم األمر فجمع اثني عشر رجًال من قریش واألنصار لیكتبوا 

النسخة التي جمعھا عمر رضي اهللا عنھ والتي كانت محفوظة لدى مصحفًا إمامًا وأحضر 
   )٤(أم المؤمنین حفصة رضي اهللا عنھا، وأمر عثمان رضي اهللا عنھ زید بن ثابت

                                                           

 ). ٤٩٨٧(، برقم)١٨٣/ ٦(،  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن ) ١(
 الصحابي الجلیل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام األنصاري الخزرجي رضي اهللا  ) ٢(

 لیخدمھ وھو ابن عشر سنین فقبلھ ودعا لھ ملسو هيلع هللا ىلصعنھ، كنیتھ أبو حمزة، أتت بھ أمھ أم سلیم إلى النبي 
ینبت في العام مرتین وكثر ولده، أكثر من الروایة أن یكثر مالھ وولده وأن یدخلھ الجنة، فكان لھ بستان 

 في الحدیث وروى عنھ القراءة في حروف القرآن، وقرأ علیھ قتادة ومحمد بن مسلم ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 ثمان غزوات وكان آخر من توفي بالبصرة من الصحابة فقیل أنھ توفي ملسو هيلع هللا ىلصالزھري، وغزا مع النبي 
/ ١(االستیعاب، مرجع سابق، النمري، ) ٢٧٥/ ١(بق، اإلصابة، مرجع ساابن حجر، : ه، ینظر٩٣سنة 

غایة النھایة، مرجع ، ابن الجزري، )٢٣١/ ١(معرفة الصحابة، مرجع سابق، ، أبو نعیم، )١٠٩١١١
 ). ١٧٢/ ١(، سابق

 الصحابي الجلیل حذیفة بن حسل ویقال حسیل بن جابر بن عمرو العبسي القطیعي رضي اهللا عنھ،  ) ٣(

 وصاحب سره ملسو هيلع هللا ىلصه حسیل بن جابر، شھد أحدًا، وھو من كبار أصحاب النبي والیمان لقب والد
جابر وجندب وغیرھم، خیره : وروى عنھ الكثیر من األحادیث، روى حروفًا من القرآن وروى عنھ

 بین الھجرة والنصرة فاختار النصرة، ومات بعد مقتل عثمان وبیعة علي رضي اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
، ابن حجر، )٣٣٤٣٣٥/ ١(النمري، االستیعاب، مرجع سابق، : ـ، ینظرھ٣٦عنھما بأربعین یومًا سنة 
 ). ٢٠٣/ ١(، ابن الجزري، غایة النھایة، مرجع سابق، )٣٩/ ٢(اإلصابة، مرجع سابق، 

الصحابي الجلیل زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لذوان بن النجار األنصاري النجاري رضي اهللا عنھ، وكنیتھ  ) ٤(

 بغزوة بدر ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدینة وھو ابن إحدى عشرة سنة، وكان ممن ردھم النبي ملسو هيلع هللا ىلصم النبي أبو سعید، قد
لصغر سنھ، وشھد بعدھا أحد وما بعدھا، وقیل أول ما شھد غزوة الخندق، كان كاتبًا للوحي بین یدي النبي 

قرآن العظیم ، كتب ال"أفرض أمتي زید بن ثابت: " بذلك فقالملسو هيلع هللا ىلص، كان فقیھًا في الفرائض وشھد لھ النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ھـ، ٥٦في عھد أبي بكر وفي عھد عمر رضي اهللا عنھما، واختلف في سنة وفاتھ وذكر المدائني أنھ توفي سنة 

 ). ٤٩٠/ ٢(، البن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة )٥٣٧٥٤٠/ ٢(للنمري، االستیعاب في معرفة األصحاب 
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، )٣(وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام) ٢( وسعید بن العاص)١(وعبد اهللا بن الزبیر
ردوه إلى لسان قریش لنزول القرآن وبدأوا بالكتابة متعاھدًا إیاھم، فإذا اختلفوا في شيء 

 فیكتبونھ ملسو هيلع هللا ىلصبلسانھم أو أخروه حتى یروا من أحدثھم بالعرضة األخیرة على النبي 
  ).٤(موافقًا لقراءتھ

 ملسو هيلع هللا ىلصفكتب القرآن في مصحف واحد موافقًا للقراءات الثابتة المنقولة عن النبي 
ث أنھ ھو وھو حرف زید بن ثابت رضي اهللا عنھ حی -والتي ترجع إلى حرف واحد 

 العرضة األخیرة وھو حرف جماعة المھاجرین ملسو هيلع هللا ىلصالذي كتب بین یدي رسول اهللا 

 )٥( واجتمع علیھا أبو بكرملسو هيلع هللا ىلصواألنصار وھي القراءة الراتبة المشھورة عن النبي 
وعمر وعثمان جمیع السلف والستفاضة حرف زید، وكذلك لتحریھ واحتیاطھ الشدید في 

 إال بشاھدي عدل وال یكتفي بالمكتوب من -فظھ لھامع ح–الكتابة فكان ال یكتب اآلیة 
                                                           

یلد القرشي األسدي رضي اهللا عنھ، كنیتھ أبو بكر الصحابي الجلیل عبد اهللا بن الزبیر بن العوام بن خو ) ١(
وقیل أبو بكیر، ھاجرت أمھ أسماء بنت أبي بكر الصدیق وھي حامل بھ فھو أول مولود من المھاجرین 

، قارئ القرآن وورد عنھ روایة حروف منھ، ووالده الزبیر حواري الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبالمدینة وحنكھ النبي 

ه وصلب بعد ٧٣أفریقیة، قتلھ الحجاج بن یوسف بمكة سنة ، شھد موقعة الجمل والیرموك وفتح ملسو هيلع هللا ىلص
، النمري، االستیعاب، مرجع سابق، )١٦٤٧/ ٣(أبو نعیم، معرفة الصحابة، مرجع سابق، : قتلھ، ینظر

، ابن الجزري، غایة النھایة، مرجع )٧٨٨٢/ ٤(، ابن حجر، اإلصابة، مرجع سابق، )٩٠٥٩٠٧/ ٣(
 ). ٤١٩/ ١(سابق، 

جلیل سعید بن العاص بن سعید بن العاص، القرشي األموي، رضي اهللا عنھ، كنیتھ أبو الصحابي ال ) ٢(

، لذلك ندب لكتابة القرآن، ملسو هيلع هللا ىلصعثمان، شریفًا من قریش سخیًا فصیحًا شدید الشبھ بلھجة رسول اهللا 
استعمل على الكوفة في خالفة عثمان وفتح أذربیجان، ولزم بیتھ بعد مقتل عثمان، ولم یشھد موقعتي 

لجمل وصفین لیعتزل الفتنة، وولي على المدینة في خالفة معاویة ثم عزلھ، اختلف في سنة وفاتھ وقیل ا
االستیعاب، ، النمري، )١٢٩٤/ ٣(، معرفة الصحابة، مرجع سابقأبو نعیم، : ھـ، ینظر٥٧أنھ توفي 

 ). ٩٠٩٢/ ٣(اإلصابة، مرجع سابق، ، ابن حجر، )٦٢١٦٢٤/ ٢(مرجع سابق، 
ي الجلیل عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام بن المغیرة القرشي المخزومي، كنیتھ أبو محمد، توفي  التابع ) ٣(

 ولیس لھ صحبة، أحد األربعة الذین كتبوا المصاحف ملسو هيلع هللا ىلص وعمره عشر سنین، رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
سبعة ابنھ اإلمام أبو بكر من الفقھاء ال: أبیھ وعمر وعثمان وجماعة، وروى عنھ: العثمانیة، روى عن

، الذھبي، )٨٢٧/ ٢(االستیعاب، مرجع سابق، النمري، : ھـ، ینظر٤٣والشعبي وغیرھم، توفي سنة 
 ). ٢٣/ ٥(، اإلصابة، مرجع سابق، ابن حجر، )٤٨٤/ ٣(سیر أعالم النبالء، مرجع سابق، 

 ). ٢٠٨/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، )٦٢٦٦: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، :  ینظر ) ٤(
الصحابي الجلیل عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التیمي أبو بكر الصدیق رضي  ) ٥(

 عند مرة بن كعب، أول من أسلم من ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنھ، أول الخلفاء الراشدین، یلتقي نسبھ مع النبي 

لناس إلیھ، رفیق  لقبھ بذلك فھو أحب املسو هيلع هللا ىلصالرجال، ولقب بالعتیق لجمال وجھھ، وقیل ألن الرسول 

، روى عنھ الكثیر من الصحابة والتابعین، عالمًا بأنساب قریش، كثیر النفقة في سبیل ملسو هيلع هللا ىلصھجرة النبي 
اهللا، روى حروف القرآن وكان أقرأ صحابة رسول اهللا ودلیل ذلك تقدیمھ في اإلمامة، حارب المرتدین 

ھـ، یوسف ١٣ام، توفي سنة ، استمرت خالفتھ سنتین وثالثة أشھر وتسعة أیملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة النبي 
، ابن خلكان، )٩٦٣/ ٣(م، بیوت دار الجیل، ١٩٩٢: ، طاالستیعاب في معرفة األصحابالقرطبي، 

، غایة النھایة، ابن الجزري، )٧٩/راشدون(، سیر أعالم النبالء، الذھبي، )٦٤٦٩/ ٣(، وفیات األعیان
)٤٣١٤٣٣/ ١ .( 
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، وترك ما سوى ذلك لحفظ القرآن العظیم )١(القرآن فقط حتى یشھد بھ أیضًا بتلقیھ سماعًا

 ملسو هيلع هللا ىلصمن دخول الفساد والشبھات بعد ذلك ولجمع األمة على القراءات الثابتة عن النبي 
بجمیع األحرف التي كتبھا ثم وألغى مالم یؤخذ عنھ، وكان عثمان ضي اهللا عنھ على علم 

أرسل المصاحف إلى األفاق واخُتِلف في عددھا فالمشھور أنھا خمسة مصاحف وقیل أنھا 
 )٥( وإلى البحرین)٤( وإلى الیمن)٣( وإلى الشام)٢(أربعة وقیل أنھا سبعة مصاحف إلى مكة

   وأمر بما سواه أن  واحدًا ویقال لھ اإلمام)٨(وأبقى بالمدینة )٧(وإلى الكوفة) ٦(وإلى البصرة

                                                           

ه من لعلماء، وسمي حرف زید لكونھ ھو من تولى رسمھ في  ذھب إلى ھذا القول اإلمام الطبري وغیر ) ١(
/ ١(المرشد الوجیز، مرجع سابق، أبو شامة، : المصاحف وتولى إقراء الناس بھ دون غیره، ینظر

 ). ٢٠٥/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، )١٤٢١٤٤
 أي تذھب قوتھم وقیل الزدحامھا من َمكِّھا للجبارین:  بیت اهللا الحرام، سمیت بمكة ألقوال عدیدة منھا ) ٢(

بكة وأم القرى والنساسة : بالناس وقیل لكون الناس یصفرون عند الطواف بھا، ولھا أسماء كثیرة منھ
معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، مرجع سابق، البكري، : والبیت العتیق والبلد األمین، ینظر

 ). ١٨١/ ٥( مرجع سابق، معجم البلدان،، یاقوت الحموي، )٢٦٩٢٧٠/ ١(
لوجود :  الشام البلد المعروف، تنطق بالھمز وبغیرھا وھي لغتان، وورد في سبب تسمیتھا أقوال منھا ) ٣(

شامات حمر وسود بھا، وقیل أنھا سمیت نسبة إلى سام بن نوح وعربت فنطقت بالشین، وقد امتدحھا 

: ، ینظر"ن صفوة اهللا من األرض الشامیا أھل اإلسالم علیكم بالشام فإ: "  فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
معجم ، یاقوت الحموي، )٧٧٣/ ٣(معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، مرجع سابق، البكري، 

 ). ٣١١٣١٥/ ٣(البلدان، مرجع سابق، 
  الیمن معروف كانت فیھ سبأ وسمي بذلك ألنھ یمین الكعبة وأراد بذلك من یستقبل الركن الیماني، وقیل ) ٤(

أنھا سمیت قبل أن تعرف الكعبة ألنھا یمین الشمس، وقیل یمنًا بتیمن بن قحطان، وھي بلد خضراء 
معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، مرجع سابق، البكري، : كثیرة األشجار والثمار، ینظر

 ). ٤٤٧/ ٥(معجم البلدان، مرجع سابق، ، یاقوت الحموي، )١٤٠١/ ٤(
ق على ساحل بحر الھند ما بین البصرة وعمان وقیل أنھا بلدة من الیمن وفیھا من المیاه  البحرین یطل ) ٥(

 بالصلح وأخذ الجزیة ملسو هيلع هللا ىلصوالعیون، وكانت تحت ملك الفرس إلى أن دخلت في اإلسالم في عھد النبي 
معجم ما استعجم من البكري، : ممن لم یسلم فیھا، وولى علیھا العالء بن عبد اهللا الحضرمي، ینظر

/ ١(معجم البلدان، مرجع سابق، ، یاقوت الحموي، )٢٢٨/ ١(اسماء البالد والمواضع، مرجع سابق، 
٣٤٧٣٤٨ .( 

مدینة معروفة بالعراق، وسمیت بذلك ألن البصرة ھي حجارة رخوة تمیل إلى البیاض، قیل :  البصرة ) ٦(
طیبة الحمراء، وتقع بین األرض الغلیظة ذات الحجارة التي تقلع حوافر الدواب، وقیل ھي األرض ال

/ ١(معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع، مرجع سابق، البكري، : العقیق وأعلى المربد، ینظر
 ). ٤٣٠/ ١(معجم البلدان، مرجع سابق، ، یاقوت الحموي، )٢٥٤

ر فتأذوا من البق ویقال لھا كوفان، وسمیت بذلك ألنھ عندما فتحت القادسیة نزل المسلمون األنبا:  الكوفة ) ٧(
فخرجوا منھا وأخذوا موقع الكوفة وتكّوفوا بھ أي تجمعوا، وقیل إلحاطة جبل ساتیدما بھا كالكفافة علیھا 

، )١١٤١١١٤٢/ ٤ (معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضعوالكوفان الشيء المستدیر، البكري، 
 ). ٤٩٠٤٩١/ ٤ (معجم البلدانیاقوت الحموي، 

 دون أن تنسب كونھا معروفة بذلك، وتعرف بیثرب وطیبة والعذراء ملسو هيلع هللا ىلص وھي مدینة رسول اهللا  المدینة ) ٨(

 بھا، سبخة األرض ولھا نخیل ملسو هيلع هللا ىلصوالقاصمة، فھي عزیزة في الجاھلیة وزادت عزتھا بنزول النبي 

البكري، معجم ما استعجم من اسماء البالد :  وقبره، ینظرملسو هيلع هللا ىلصكثیرة ومیاه، یتوسطھا مسجد الرسول 
 ). ٨٢/ ٥(، یاقوت الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، )١٢٠١١٢٠٢/ ٤(واضع، مرجع سابق، والم
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  . )١(یحرق

وقد قام أھل األمصار بالقراءة حسب المصحف الذي أرسل إلیھم وتركوا القراءة 
التي كانوا علیھا مما خالفت خط المصحف المرسل إلیھم، فأصبح لكل مصر من 

  )٢(. األمصار قراءتھ التي انتشرت وعرفت فیھ

ب اطا  

  ن  ا ل ارف ان ا درف وا  

   أم أ ات  ارف ا ؟

 أن المصاحف الذي كتبھا عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ كتبت على :القول الراجح
حرف واحد من األحرف السبعة التي نزل بھا القرآن العظیم وتشتمل على ما یحتملھ 

ة، فالقراءة التي علیھا األئمة والتي رسمھا من األحرف السبعة مما وافق العرضة األخیر
توافق خط المصحف العثماني ھي لیست األحرف السبعة كلھا، ولو كانت كذلك لذھبت 
العلة التي من أجلھا كتب المصحف العثماني وھي زوال االختالف الذي كرھھ بین 

  )٣(. المسلمین

األخیرة وھذا یعني أن الذي قرئ بھ ھو ما وافق خط المصحف الموافق للعرضة 
- وصحت روایتھ ھو واحد من األحرف السبعة وما احتملھ خط المصحف لحروف أخرى

ھو من األحرف الستة الباقیة جاز لنا أن نقرأ بھ إذا -لكتابتھ غیر منقوط وال مضبوط
صحت روایتھ وذلك زیادة في التحري لما أراده اإلمام عثمان رضي اهللا عنھ لعدم العلم 

  . ینھبما أراده من الحروف بع

إذًا فاألحرف السبعة غیر واجبة على المسلمین وإنما رخص االختیار منھا للتخفیف، كما 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{: في قولھ تعالى

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت

                                                           

شعیب : ، بیروت، دمشق، المكتب اإلسالمي، تحقیق٢، طشرح السنةالحسین بن مسعود البغوي، :  ینظر ) ١(
، )١/٢٤٠٢٣٦(البرھان مرجع سابق، ، الزركشي، )٥٢٤٥٢٦/ ٤(األرناؤوط ومحمد الشاویش، 

: ، طمعترك األقران في إعجاز القرآن، )١/٢٠٩٢١١(، )١٧٧/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، وطي، السی
: ص(إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، ، البناء، )١٢٤/ ١(بیروتدار الكتب العلمیة، : م، لبنان١٩٨٨

٧ .( 
 ). ٤٩: ص(إلبانة، مرجع سابق، القیسي، ا:  ینظر ) ٢(
 ). ١/١٦٨(مناھل العرفان، مرجع سابق، ، الزركشي، )٣٣: ص(رجع سابق، اإلبانة، مالقیسي، :  ینظر ) ٣(
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 }خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل

كما ورد في األحادیث المشھورة المستفیضة الصحیحة التي تدل ]. ٢٠:سورة المزمل[
على ذلك، فما تیسر في زماننا ھذا ھذه القراءة التي رووھا لنا السلف من ھذه األمة لجمع 

  . الناس على مصحف واحد درءًا للخالف

ھو لیس مما أراده عثمان وأما زاد على لفظ واحد من األحرف التي اختلف فیھا 
وذلك ألنھا إن كانت من األحرف السبعة أو لم تكن كذلك فھي لیست من الحرف الذي 
أراده عثمان في المصحف اإلمام وال یجوز القراءة بھا فھو تغییر لكتاب اهللا، إلجماع 

  )١(. األمة على عدم قبول القراءات التي تخالف خط المصحف

  

                                                           

/ ١(، ، المرشد الوجیز مرجع سابق، أبو شامة)٣٣٣٥: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، : ینظر ) ١(
/ ١(النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٢٢٣/ ١(البرھان مرجع سابق، ، الزركشي، )١٤١١٤٤

/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، ، الزرقاني، )١٧٧/ ١( مرجع سابق، اإلتقان،، السیوطي، )٣١
١٦٨ .( 
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  الثالث املبحث

  راءات يف ضوء املصاحف املرسلة إىل األمصاراختالف الق

  اطب اول

  ذا اف ا  اراءة رم أن اف روم ن أدم؟

لقد أرسلت المصاحف العثمانیة إلى األمصار بعد كتابتھا بلغة قریش، مع اإلذن ألھل 
لة إلى األمصار كل مصر أن یقرؤوا بلغتھم قدر استطاعتھم، وبما أن المصاحف المرس

خلت من التشكیل والنقط اقتضى إرسال أحد الصحابة معھا لیعلم الناس القراءة، فقرأ أھل 
كل مصر بالمصحف الذي أرسل إلیھم على ما كانوا یقرأون علیھ من قبل مما وافق 
المصحف المرسل إلیھم وأسقطوا من قراءتھم كل ما خالف الرسم، وما احتمل فیھ 

  )١(.  روایة حتى وجدوهالوجھین بحثوا عنھ

ونقل كل قارئ عمن قبلھ ولذلك اختلف النقل حتى وصل إلى األئمة السبعة، فكان كل 
واحد منھم قرأ على جماعات مختلفة ونقل ما قرأ علیھم، وكذلك كانوا یقرؤون الناس بما 

ر قرأوا فلم یردوا قراءة غیرھم، فقد قرأ اإلمام نافع على سبعین من التابعین، ولم ینك
قراءة من قرأ علیھ بما اتفق علیھ اثنان من أئمتھ، فاختلفت قراءاتھم بناًء على اختالف 
نقل أھل األمصار الذي كما ذكر لم یخرج عن خط المصحف وكان مرویًا عن النبي 

  )٢(. ، ومن ثم اختلفت روایة من نقلوا عنھم بعد ذلكملسو هيلع هللا ىلص

ب اطا  

ف ام ور بن وورا اراء مل إ ر)٣(  

لقد اشتھر ھؤالء األئمة السبعة بنسبة القراءة إلیھم دون غیرھم ممن سبقھم من األئمة 
لكثرة عدد الرواة عن األئمة واختالفھم، فأخذوا منھا ما سھل في الحفظ وتضبط بھ 

لى القراءة، فاختاروا من األئمة من اشتھر بالثقة واألمانة في النقل وحسن دینھ واجتمع ع
عدالتھ وضبطھ وعلمھ فیما روى، باإلضافة إلى موافقة قراءتھ لخط المصحف المرسل 
إلى بلده، فجعلوا في كل مصر من األمصار التي أرسل إلیھا عثمان رضي اهللا عنھ 

  )٤(. المصاحف إمامًا

                                                           

 ). ١٥٥/ ١(، المرشد الوجیز مرجع سابق، أبو شامة، )٤٩: ص(، اإلبانة، مرجع سابقالقیسي، :  ینظر ) ١(
 ). ١٥٥/ ١(المرشد الوجیز مرجع سابق، ، أبو شامة، )٤٨٤٩: ص(اإلبانة مرجع سابق، القیسي، :  ینظر ) ٢(
منجد المقرئین مرجع ، ابن الجزري، )١٥٦١٥٧/ ١(المرشد الوجیز مرجع سابق، أبو شامة، :  ینظر ) ٣(

 ). ٢٣: ص(سابق، 
 ). ٨: ص(البناء، إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، :  ینظر ) ٤(
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فكان من األئمة الذین اشتھروا باألمانة وطول العمر في اإلقراء وارتحل إلیھ الناس، 
تركھم لما كان علیھ أئمة ھؤالء القراء من القراءة فیما اختلف عن قراءتھم، مع عدم 

  : وفیما یلي ذكر األئمة العشرة ورواتھم

 وراویاه الدوري )١()ھـ١٥٤(في البصرة اإلمام أبو عمرو زبان بن العالء البصري
، واإلمام یعقوب بن )ھـ٢٦١(والسوسي صالح بن زیاد) ھـ٢٤٦(حفص بن عمر

وروح بن عبد المؤمن ) ھـ٢٣٨( وراویاه رویس محمد بن المتوكل )٢()ـھ٢٠٤(إسحاق
وراویاه خلف بن ) ھـ١٥٦(، وفي الكوفة اإلمام حمزة بن حبیب الزیات)ھـ٢٣٤(البصري

) ھـ١٢٩(، واإلمام عاصم بن بھدلة)ھـ٢٢٠(وخالد بن خالد الصیرفي) ھـ٢٢٩(ھشام
، واإلمام خلف العاشر )ـھ١٨٠(وحفص ابن سلیمان) ھـ١٩٣(وراویاه شعبة بن عیاش

، )ھـ٢٨٦( وراویاه إسحاق الوراق)٣()ھـ٢٢٩(وھو خلف بن ھشام أحد راویي حمزة 
 اإلمام الكسائي علي بن حمزة )٤(، وفي العراق)ھـ٢٩٢(وإدریس بن عبد الكریم الحداد

                                                           

لى أكثر من التابعي الجلیل أبو عمرو البصري زبان بن العالء بن عمار بن العریان واختلف في اسمھ ع ) ١(
عشرین قوًال یغلب أنھا تكون تصحیفًا أحد القراء السبعة، إمامًا عالمًا بالقراءات ووجوھھا واللغة العربیة 
متقدمًا على أھل عصره فیھما، وكان على علمھ بالعربیة وتفقھھ فیھا ال یخالف أئمة القراءة في اختیاره 

 ابن كثیر المكي وسعید بن جبیر وغیرھم، وممن قرأ مجاھد وعبد اهللا: لقراءتھ متمسكًا باألثر، قرأ على
علي بن نصر وعبد الوارث بن سعید وخلق، ثقة ضبطًا قلیل الروایة للحدیث، وثقھ ابن معین : علیھ

أنس بن مالك رضي اهللا عنھ وعطاء بن أبي رباح، وممن روى : وقال أبو حاتم لیس بھ بأس، روى عن
ابن مجاھد، السبعة : ھـ، ینظر١٥٤ر الجھضمي توفي سنة أبو عبیدة واألصمعي وعلي بن نص: عنھ

، )١٢٠١٣٠/ ٣٤(، المزي، تھذیب الكمال )٦١٦/ ٣(، ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل )٧٩٨٣: ص(
، تاریخ اإلسالم )٤٠٧٤١٠/ ٦(، الذھبي، سیر أعالم النبالء )٦٠٦٢: ص(الذھبي، معرفة القراء الكبار 

 ). ٢٨٩٢٩٢/ ١(، ابن الجزري، غایة النھایة )٧٧٨٢: ص(ات القراء ، ابن السنار، طبق)٢٦٤٢٦٦/ ٤(
یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد اهللا بن أبي إسحاق، أبو محمد الحضرمي موالھم، قارئ البصرة  ) ٢(

وإمامھا أحد القراء العشرة، محققًا ضابطًا مجودًا، روى عن أبي عمرو اإلدغام، عالمًا بارزًا باللغة 
ه العربیة كما برع في القراءات واختالفھا وتعلیلھا ومذاھب أھل النحو فیھا، محدثًا ثقة والنحو ووجو

متقدمًا مكثرًا من روایة الحدیث، قرأ على مھدي بن میمون وسالم الطویل وغیرھم كثیر، وممن قرأ 
أبو عمر الدوري ومسلم بن سفیان المفسر وخلق سواھم، روى الحدیث عن ھارون بن موسى : علیھ

لنحوي وشعبة وحمزة الزیات وغیرھم، وممن حدث عنھ أبي قالبة الرقاشي ومحمد بن عباد وخلق، ا
، )٢٨٣/ ٩ (الثقات، ابن حبان، )٢٠٣٢٠٤/ ٩ (الجرح والتعدیلھـ، ابن أبي حاتم، ٢٠٤توفي سنة 
 لكمالتھذیب ا، المزي، )٥١/ ٤ (إنباه الرواة، القفطي، )٥٤: ص(طبقات النحویین واللغویین الزبیدي، 

/ ١٠ (سیر أعالم النبالء، الذھبي، )٩٤٩٥: ص (معرفة القراء الكبار، الذھبي، )٣١٤٣١٧/ ٣٢(
 )٣٨٦٣٨٩/ ٢ (غایة النھایة، ابن الجزري، )١٦٩١٧٤

خلف بن ھشام بن ثعلب بن خلف البغدادي، أبو محمد األسدي البزار، رواي اإلمام حمزة وھو اإلمام  ) ٣(
سلیم بن عیسى وإسحاق المسیبي وغیرھم، : لمًا بالقراءات وبالنحو، قرأ ھلالعاشر من اقراء العشرة، عا

سلیم بن : وّراقھ أحمد بن إبراھیم، وإدریس بن عبد الكریم الحداد، محدثًا حدث عن: وممن قرأ علیھ
اإلمام مسلم : كبار األئمة لمحدثین ومنھم: عیسى المقرئ وحماد بن زید وأبي عوانة، وممن حدث عنھ

الجرح ھـ، ابن أبي حاتم، ٢٢٩: ھ وأبو داود وأبو زرعة الرازي وغیرھم، توفي سنةفي صحیح
: ص (معرفة القراء الكبار، الذھبي، )٢٩٩٣٠٢/ ٨ (تھذیب الكمال، المزي، )٣٧٢/ ٣ (والتعدیل

/ ١ (غایة النھایة، ابن الجزري، )٥٦٤/ ٥ (تاریخ اإلسالم، )٥٧٦٥٨٠/ ١٠(سیر أعالم النبالء ، )١٢٣
٢٧٢٢٧٤( . 

)٤ (  
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والدوري وھو أحد راویي أبي ) ھـ٢٤٠(وراویاه أبو الحارث اللیث بن خالد ) ھـ٢٤٠(
وراویاه البزي أحمد بن محمد ) ھـ١٢٠(، وفي مكة عبد اهللا بن كثیر)١()ـھ١٨٩(عمرو 

، وفي الشام اإلمام عبد اهللا بن )ھـ٢٩١(وقنبل محمد عبد الرحمن ) ھـ٢٥٠(بن أبي بزة
، وابن ذكوان عبد اهللا بن )ھـ٢٤٥(، وراویاه ھشام بن عمار بن نصیر)٢()ھـ١١٨(عامر 
، وراویاه قالون عیسى )ھـ١٦٩(فع بن عبد الرحمن، ومن المدینة اإلمام نا)ھـ٢٤٢(أحمد 

، واإلمام أبو جعفر یزید بن القعقاع )ھـ١٩٧(وورش عثمان بن سعید) ھـ٢٠٥(بن مینا 
وسلیمان بن مسلم ابن ) ھـ١٦٠(، ورویاه ابن وردان عیسى بن وردان الحذاء)٣()ھـ١٣٠(

  ). ھـ١٧٠بعد (جماز

                                                           

علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بھمن بن فیروز األسدي موالھم، أبو الحسن الكسائي، سمي بالكسائي ألنھ  ) ١(
أحرم في كساء، المنتھى في العربیة والقراءات والضبط ألصولھا، أخذھا عن الخلیل بن أحمد، فاجتمع 

ل عنھ ابن حبان مستقیم الحدیث، صاحب فیھ علم النحو والتفرد في علم الغریب والقرآن، محدثًا ثقة قا
معاني القرآن، وكتاب القراءات، قرأ على حمزة الزیات وعیسى بن عمر : التصانیف، ومن كتبھ

إبراھیم بن زاذان وأحمد بن جبیر وغیرھم، روى الحدیث عن طائفة یسیرة : الھمداني، وممن قرأ علیھ
ھ، خلف البزار ویحیى الفراء، وغیرھم، منھم اإلمام جعفر الصادق وسلیمان بن أرقم، وروى عن

/ ٨(الثقات ، ابن حبان، )٧٨: ص (السبعةابن مجاھد، : ھـ، ینظر١٨٩واختلف في وفاتھ فقیل أنھا سنة 
سیر ، )٧٣٧٧: ص (معرفة القراء الكبار، الذھبي، )١٨٢/ ٦ (الجرح والتعدیل، ابن أبي حاتم، )٤٥٨

، ابن )٨٩: ص (طبقات القراء، ابن السنار، )٩٢٧/ ٤(تاریخ اإلسالم ، )١٣١١٣٤/ ٩ (أعالم النبالء
 )٣٣٩٣٤٠/ ١ (غایة النھایةالجزري، 

التابعي الجلیل عبد اهللا بن عامر بن یزید بن تمیم الیحصبي، اختلف في كنیتھ وقیل یكنى بأبي عمران،  ) ٢(
المغیرة بن : ، قرأ علىخالص النسب أحد القراء السبعة، عالمًا حافظًا متقنًا متحریًا في األخذ عن شیوخھ

معاذ بن جبل وأبي الدرداء رضوان اهللا علیھم : أبي شھاب المخزومي وعلى الصحابة الكرام منھم
وغیرھم، وممن قرأ علیھ یحي بن الحارث الذماري، وربیعة بن زید، محدثًا قلیل الحدیث، لھ حدیث في 

بن أبي سفیان ونعمان بن بشیر معاویة : صحیح مسلم، سمع من الصحابة رضوان اهللا علیھم ومنھم
ھـ ١١٨ربیعة بن یزید وعبد الرحمن بن یزید بن جابر وآخرون، توفي سنة : وغیرھم، وممن حدث عنھ

: ، مصر)ھـ١٤٠٠(٢: ، طالسبعة في القراءاتبدمشق، أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاھد البغدادي،، 
من القضاعي الكلبي، المزي، ، یوسف بن عبد الرح)٨٧: ص(شوقي ضیف : دار المعارف، تحقیق

بشار عواد معروف، : مؤسسة الرسالة، تحقیق: ، بیروت)ھـ١٤٠٠(، طتھذیب الكمال في أسماء الرجال
، )ھـ١٤٠٥(٣، طسیر أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، )١٤٣١٤٤/ ١٥(

معرفة القراء الكبار، ، )٢٩٢٢٩٣/ ٥(شعیب األرناؤوط وآخرون، : مؤسسة الرسالة، تحقیق
، دار الغرب اإلسالمي، )م٢٠٠٣(، طتاریخ اإلسالم، )٤٦٤٩: ص(، دار الكتب العلمیة، )ھـ١٤١٧(ط

غایة النھایة في طبقات ، محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري، )٢٦٠/ ٣(د بشار معروف : تحقیق
 ). ٤٢٣٤٢٥/ ١(مكتبة ابن تیمیة، القراء، 

بن القعقاع المدني، أبو جعفر المخزومي، موالھم، إمام أھل المدینة في القراءة قارئًا متقنًا أقرأ التابعي الجلیل یزید  ) ٣(

، قرأ على الصحابة الكرام ومنھم عبد اهللا بن عباس وأبي ھریرة وممن قرأ ملسو هيلع هللا ىلصالناس في مسجد رسول اهللا 
ة ومنھم عبد اهللا بن عمر بن نافع بن أبي نعیم وعیسى بن وردان وأمم سواھم، وحدث أیضًا عن الصحاب: علیھ

الخطاب وعبد اهللا بن عباس، روى عنھ الحدیث اإلمام مالك وعبد العزیز بن أبي حازم، واختلف في سنة وفاتھ 
، المزي، )٢٨٥/ ٩(الجرح والتعدیل ، ابن أبي حاتم، )٥٦: ص (السبعة ھـ، ابن مجاھد، ١٣٠سنة : وقیل أنھا

/ ٥ (سیر أعالم النبالء، )٤٠٤٢: ص (معرفة القراء الكبار، الذھبي، )٢٠٠٢٠٢/ ٣٣(تھذیب الكمال 
 ). ٣٨٢٣٨٤/ ٢ (غایة النھایة، ابن الجزري، )٢٨٨٢٨٨
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ءتھ كثرة قراءتھم جماعات من األئمة والسبب في اختیار كل من ھؤالء األئمة لقرا
قراءات مختلفة ونقلوھا وأقرأوھا للناس، واختاروا من القراءات صحیحھا وتركوا مالم 

  . یتفق علیھ اثنان من األئمة

قرأت على سبعین من التابعین، فما اجتمع علیھ اثنان أخذتھ، وما شك فیھ :" فقال نافع
  )١("واحد تركتھ، حتى اتبعت ھذه القراءة 

  اطب اث

  ف ار ام راء؟

قد قرأ كل إمام منھم للجماعة بروایات مختلفة واختار كل واحد منھم قراءة نسبھا 
أن یكون لھ : إلى نفسھ اختیارًا معتمدین في اختیارھم للحرف أن یجمع بین ثالثة شروط

   .وجھ قوي في اللغة، وأن یوافق رسم المصحف، وأن تجتمع األمة علیھ

 في روایتھ عن نافع ولم یروھا عنھ أحدًا غیره وذلك ألن ورش قرأ )٢(لقد تفرد ورش
على اإلمام نافع ما تعلم في بلده ووافقت روایة قد قرأھا على بعض أئمتھ فتركھ على 
ذلك، وھو ما قرأ بھ قالون أیضًا، ولقد اختلف ورش وقالون راویا نافع في قراءتھما عن 

  )٣(. من ثالثة آالف حرف من قطع وھمز وتخفیف وغیرھاقراءة نافع على أكثر 

وقد قرأ الكسائي على حمزة وھو أیضًا یخالفھ في نحو ثالثمائة حرف وذلك ألنھ قرأ 
على حمزة وقرأ على غیره فاختار من القراءتین وترك منھا الكثیر، وكذلك أبو عمرو 

لك ألنھ قرأ على غیره فقد قرأ على اإلمام ابن كثیر وخالفھ في ثالثة آالف حرف وذ
  ).٤(فاختار من قراءتھ ومن قراءة غیره

ونظرًا لكون المصاحف عددھا سبع فقد ظن البعض أنھا ھي األحرف السبعة وذلك 
غلط عظیم كما ذكرنا آنفًا، لكونھ یستدعي ترك قراءة ما دون ھذه القراءات ألنھ لیس من 

افق خط المصحف وصح سنده، األحرف السبعة، وترك روایة غیرھم من األئمة مما یو

                                                           

 ). ١٥٥/ ١(، أبو شامة، المرشد الوجیز، مرجع سابق، )٤٩: ص(القیسي، اإلبانة، مرجع سابق، :  ینظر ) ١(
وقیل أبو عمرو لقبھ شیخھ نافع بورش لشدة عثمان بن سعید بن عبد اهللا بن عمرو بن سلیمان، أبو سعید  ) ٢(

بیاضھ، متثبتًا في النقل حجة في القراءة عالمًا متعمقًا بالنحو، ترأس اإلقراء بمصر فكان لھ مقرأ سمي 
نافع بن أبي رویم، كما قرأ على عبد اهللا بن عامر الكریزي : بمقرأ ورش، من أبرز شیوخھ في القراءة

یونس بن عبد األعلى وأبو یعقوب األزرق وغیرھم، روى : قرأ علیھوإسماعیل القسط وغیرھم، وممن 
عن شیخھ نافع الحدیث وممن روى عنھ إسحاق بن الحجاج ویونس بن عبد األعلى، توفي بمصر سنة 

، القیسي، )٤٥٢/ ٨(، الثقات البن حبان )١٥٣/ ٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ھـ، ینظر١٩٧
، ابن )٩١٩٣: ص(، معرفة القراء الكبار )٢٩٥/ ٩(أعالم النبالء لذھبي، سیر )٨٤: ص(اإلبانة 

 ). ٥٠٢٥٠٣/ ١(الجزري، غایة النھایة 
 )١٥٥/ ١(، المرشد الوجیز، مرجع سابق، أبو شامة، )٤٩: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، :  ینظر ) ٣(
 )٥٠: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، :  ینظر ) ٤(
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وعدم قبول زیادة أحد من القراء علیھم ألنھم استوفوا األحرف السبعة، وقد ذكر عن كثیر 
  .)١(من األئمة أكثر من سبعین رجًال ھم أعلى رتبة وأجل من ھؤالء األئمة السبعة

راب اطا  

  اف اراءات د ا اورن

ھل األمصار ثم جاء بعد ذلك جماعة من الناس یقرؤون فظھر االختالف في قراءة أ
بما ال یحل تالوتھ لموافقتھ لبدع ابتدعوھا أو إتباعًا للھوى، فرأى المسلمون باإلجماع أن 
یأخذوا قراءة األئمة الثقاة الذین تجردوا وعكفوا على قراءة القرآن وإقرائھ، فاختاروا من 

 فیھ باألمانة والثقة، واتفق على عدالتھم أھل كل بلد أرسل إلیھ مصحف األئمة المشھورین
  .)٢(بلدھم

فتفرق ھؤالء القراء في األمصار وقرأ علیھم أمم بعد أمم، فأصبح من العسیر ضبط 
القراءات لكثرة االختالف، فاجتھد أئمة ھذا الشأن وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا 

بین مشھورھا وشاذھا أوجھ القراءات والروایات ومیزوا بین صحیحھا وعلیلھا و
  : فوضعوا میزانًا تقاس بھ صحة القراءة

صحة السند، وھي القراءة التي یرویھا العدل الضابط عن مثلھ من أول السند إلى  -١
منتھاه مما اشتھرت عند األئمة الضابطین، وال تعد عندھم من الغلط وال من الشاذ وقد 

السند، ومما ال شك فیھ أنھ ما أضاف بعض المتأخرین شرط التواتر إضافة إلى صحة 
ثبت متواترًا من القرآن ال یلزم األخذ فیھ بشرط آخر غیر التواتر وذلك لوجوب قبولھ 
وكونھ قرآنًا قطعًا وإذا وضعنا شرط التواتر في جمیع األحرف فإنھ ینتفي منھا الكثیر، 

  .)٣(ولذلك ال یؤخذ بھذا القول

وه النحو فصیحًا كان أم أفصح، وسواء أجمع موافقة اللغة العربیة ولو بوجھ من وج -٢
علیھ أو اختلف فیھ خالف ال یضر مثلھ إذ كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقتھ األئمة 
بالقبول، ویعتمد األئمة في قبول القراءة على األثبت في األثر واألصح في النقل والروایة 

في اللغة كونھا سنة متبعة قارئًا عن إذا كانت القراءة لم توافق قیاسًا في العربیة وال فشوًا 
  . قارئ فیلزم قبولھا

                                                           

 )١٥٥١٥٦/ ١(، المرشد الوجیز، مرجع سابق أبو شامة،: ینظر ) ١(
: ص(إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، ، الدمیاطي، )٤٩: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، :  ینظر ) ٢(

٧ .( 
 ال یشترط التواتر مع صحة السند وبھ قال ابن اإلمام الجزري وأبو شامة، وقد بین القیسي في كتابھ  ) ٣(

المرشد الوجیز، ، أبو شامة، )٥١٥٢: ص(اإلبانة، مرجع سابق، القیسي، : ، ینظراإلبانة أقسام القراءات
إتحاف ، الدمیاطي، )١٣١٤/ ١(النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )١٧٦١٧٧/ ١(مرجع سابق، 

 ). ٨: ص(فضالء البشر، مرجع سابق، 
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موافقة الرسم، أي موافقة أحد المصاحف العثمانیة، فتقبل القراءة إذا ثبتت في أحد  -٣

 مل خل{: المصاحف العثمانیة حتى ولو لم تثبت في اآلخر مثل قولھ تعالى

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 } ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من

: ، فقد وردت في قراءة ابن كثیر في المصحف المكي بزیادة من]١٠٠:التوبةسورة [
، وغیر ذلك مواضع كثیرة، فتكون القراءة بما وافق )جنات تجري من تحتھا األنھار(

  مصحف كل

كذلك قد تكون القراءة موافقة للرسم تقدیرًا أي احتماًال وذلك ألن موافقة الرسم قد 
، فیكون موافقة القراءة للرسم في بعض المواضع تحقیقًا تكون صریحة وقد تكون تقدیرًا

 هل مل خل{: وفي بعضھا تقدیرًا، وتكون الموافقة تحقیقًا على نحو قولھ تعالى

، وتكون الموافقة } خم حم جم{: فقد قرئت) ١( ]١٤:سورة الصف[}  خم حم جم

فقد كتبت في جمیع ]. ٤:سورة الفاتحة[} جه ين ىن من{: تقدیرًا نحو قولھ تعالى

بغیر ألف حتى توافق قراءة حذف األلف تحقیقًا وتوافق القراءة  }من{احفالمص

  )٢(. باأللف تقدیرًا لأللف الواقعة علیھا

فإذا توفرت ھذه الشروط في القراءة وجب قبولھا، سواء كانت عن األئمة السبعة أم 
  )٣(العشرة أم غیرھم من القراء المعتبرین

                                                           

 ). ١٠١١/ ١(النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، :  ینظر ) ١(
 )١١/ ١(، مرجع سابقالجزري، ابن :  ینظر ) ٢(
 مذھب المحققین من السلف، وقد ذكره وصرح بھ األئمة أبو عمرو الداني، ومكي بن أبي طالب وأحمد  ) ٣(

ابن الجزري، : بن عمار المھدوي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعیل المعروف بأبي شامة، ینظر
 ). ٧٨: ص(ء البشر مرجع سابق، إتحاف فضال، الدمیاطي، )٩١١/ ١(النشر مرجع سابق، 



 - ٣٩٤٤ -

ر بكل قراءة تعزى إلى واحد من ھؤالء األئمة فال ینبغي أن یغت: " )١(فقال أبو شامة
السبعة ویطلق علیھا لفظ الصحة، وإن ھكذا أنزلت إال إذا دخلت في ذلك الضابط، وحینئذ 
ال ینفرد بنقلھا مصنف عن غیره وال یختص ذلك بنقلھا عنھم، بل إن نقلت عن غیرھم 

ع تلك األوصاف، ال من القراء، فذلك ال یخرجھا عن الصحة، فإن االعتماد على استجما
  )٢(". عمن تنسب إلیھ 

  

                                                           

عبد الرحمن بن إسماعیل أبو القاسم المقدسي، الشافعي، أبو شامة، وسمي بذلك لشامة كبیرة فوق حاجبھ  ) ١(
األیسر، إمامًا مقرئًا نحویًا، أخذ عنھ القراءات الشیخان شھاب الدین حسین الكفري وأحمد اللبان 

 لھ شرح نفیس للشاطبیة ومن كتبھ ضوء الساري إلى وجماعة وغیرھم، سمع صحیح البخاري، مصنفًا
/ ١٥(تاریخ اإلسالم، ھـ، الذھبي، ٦٦٥معرفة رؤیة الباري وغیره، ونظم في الفقھ والتاریخ، توفي سنة 

، ابن )٨٨٩٨٩١: ص(طبقات الشافعیین ، ابن كثیر، )٣٦١٣٦٢: ص (معرفة القراء الكبار، )١١٤
معجم ، عادل نویھض، )١٦٦: ص(العقد المذھب، ابن الملقن، ، )٣٦٥٣٦٦/ ١ (غایة النھایةالجزري، 
 )٢٦٣/ ١(المفسرین، 

 ). ١٧٤/ ١(المرشد الوجیز مرجع سابق، أبو شامة، :  ینظر ) ٢(
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  الثالث الفصل

  بالتفسري القراءات صلة

  :ویشتمل على أربعة مباحث

 تعریف التفسیر: المبحث األول .  

 أثر اختالف القراءات في التفسیر: المبحث الثاني .  

 نوع االختالف الحاصل بین القراءات: المبحث الثالث .  

 الف القراءاتالحكمة من اخت: المبحث الرابع .  

  الفصل الثالث

  صلة القراءات بالتفسري

ال شك أن القراءات أثرت في التفسیر بشكل كبیر، كما أنھا ساعدت في توضیح بعض 
مسائلھ، ولذلك ال تخفى علینا صلتھا بالتفسیر ولنبین ذلك في ھذا الفصل علینا أن نتطرق 

  : إلى

  . تعریف التفسیر: المطلب األول

  . أثر القراءات في التفسیر: المطلب الثاني

  املبحث األول

  تعريف التفسري

لقد سبق تعریف القراءات في الفصل األول من ھذا البحث وسنعرف التفسیر في اللغة 
واإلصالح، كما سنوضح الفرق بین التفسیر والتأویل، وأنواع القراءات التي یمكن أن 

  : یستفاد منھا في التفسیر

  : التفسیر في اللغة: أ

وبالتشدید في . وضَّحھ، وأبانھ، وكشف معناه: أي. الشيء، یْفِسُرُه، ویْفُسُرُه، وَفسََّرُهفسر 
  )١(. شرح آیاتھ وبین ما انطوت علیھ من معاني وأحكام: السین أعم، وفسر القرآن، أي

                                                           

/ ١٣(تاج العروس مرجع سابق، ، الزبیدي، )٥٥/ ٥(لسان العرب مرجع سابق، ابن منظور، :  ینظر ) ١(
، محمد الطاھر بن )٦٨٨/ ٢(لوسیط، مرجع سابق، المعجم ا، إبراھیم مصطفى وآخرون، )٣٢٣

الدار : تونستحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، عاشور التونسي، 
 )١٠/ ١(ھـ، ١٩٨٤التونسیة للنشر، سنة 
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  : الفرق بین التفسیر والتأویل

 التي جاءت أن التفسیر ھو كشف وبیان المراد من اللفظ المشكل، وشرح قصص لقرآن
  . مجملة وتوضیح معاني غریب المفردات وبیات أسباب النزول

  )١(. أما التأویل فھو بیان معنى المتشابھ من اللفظ وھو مالم یقطع بمعناه

  : التفسیر في االصطالح: ب

  : عرف التفسیر بتعریفات كثیرة ولعل من أجملھا وأدلھ اعلى معناه ھو

 حیث داللتھ على مراد اهللا تعالى بقدر الطاقة علم یبحث فیھ عن القرآن الكریم من
  )٢(. البشریة

ومما تبین لنا من معنى التفسیر فإن الختالف القراءات عالقة واضحة وأثر جلي في 
تفسیر اآلیات ویترتب علیھا كذلك اختالف لألحكام وبیان مراد اهللا عز وجل منھا یختلف 

  .باختالف القراءة

  

                                                           

/ ١٣(تاج العروس مرجع سابق، ، الزبیدي، )٥٥/ ٥(لسان العرب مرجع سابق، ابن منظور، :   ینظر ) ١(
٣٢٣٣٢٤( 

 .)٣/ ٢(مناھل العرفان مرجع سابق، الزرقاني، :   ینظر ) ٢(
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  املبحث الثاني

  القراءات يف التفسريأثر اختالف 

لقد أثرت القراءات التفسیر إثراًء كبیرًا، لما كان لھا من األثر الباغ في فھم اآلیات 
وتوضیح معانیھا، وبیان مجملھا، كما أنھ أضافت معان جدیدة فكانت بمثابة اآلیات 

  )١(. المتعددة وھو من ضروب البالغة التي بدأت من جمال اإلیجاز إلى كمال اإلعجاز

  : ان الختالف القراءات نوعانوك

  : اختالف لیس لھ أثر في التفسیر: األول

وھو االختالف في أوجھ النطق بالحروف من مقادیر المد والفتح واإلمالة والتسھیل 
والتحقیق وغیرھا، فالغرض منھا حفظ اللغة وتحدید كیفیات النطق بالحروف مخارجھا 

ن ال عالقة لھ بالتفسیر لعدم تأثر المعاني وصفاتھا وغیر ذلك، وال تخفى أھمیة ذلك ولك
  )٢(. بھ

  : اختالف لھ أثر في التفسیر: الثاني

وھو االختالف في حروف الكلمات والحركات الذي یؤدي إلى اختالف المعنى، وھو 
یتعلق ألنھ إذا ثبت أحد المعنیین فإنھ قد یبین نظیره من القراءة األخرى أو أنھ یثیر معنًا 

  : ، ومن صوره)٣(االختالف في معاني اآلیة الواحدة ذاجدیدًا ویكثر ھ

  . لبیان الحكم: أوًال

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث{: وذلك كقولھ تعالى

َوَلُھ َأٌخ َأْو :(، وردت في قراءة أخرى]١٢:سورة النساء [}يلام ىل مل يك

  )٥(. ، فبینت ھذه القراءة أن المقصود األخوة لألم))٤ (َُّأْخٌت ِمْن ُأٍم

                                                           

 )١٤٩/ ١(مرجع سابق، الزرقاني، : ینظر ) ١(
النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٥١/ ١(، التحریر والتنویر، مرجع سابقابن عاشور، : ینظر ) ٢(

)١/٣٠ .( 
 ). ٥٥/ ١(، بقالتحریر والتنویر، مرجع ساابن عاشور، : ینظر ) ٣(
الواحدي، التفسیر ، )٦٢/ ٨(جامع البیان، مرجع سابق، الطبري، : وھي قراءة سعد بن أبي وقاص، ینظر ) ٤(

 ). ٥٤٧/ ٣(البحر المحیط، مرجع سابق، ، أبو حیان، )٣٧٢/ ٦(البسیط، مرجع سابق، 
 ). ٢٨/ ١(النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، : ینظر ) ٥(



 - ٣٩٤٨ -

  . مرجحًا للحكم: ثانیًا

 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل{: في قولھ تعالى

 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

  .)١(أنھ یرجح لحكم اشتراط اإلیمان لكفارة الیمین، ]٩٢:سورة النساء[ }مك

  )٢(. یجمع بین حكمین شرعیین: ثالثًا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى{: نحو قولھ تعالى

 فعلى قراءة )٣( قرئت بالتخفیف والتشدید].٢٢٢:سورة البقرة[} خبمب حب جب هئ

التخفیف ال یقرب الحائض زوجھا حتى ینقطع الدم وعلى قراءة التشدید ال یقربھا حتى 
  )٤(. تتطھر وتغتسل فجمعت القراءتین ضرورة الحكمین

                                                           

 ). ٢٩/ ١(مرجع سابق، ي، ابن الجزر: ینظر ) ١(
 )٥٥/ ١(التحریر والتنویر، مرجع سابق، ، ابن عاشور، )٢٩/ ١(مرجع سابق، ابن الجزري، : ینظر ) ٢(
قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتشدید الطاء، وقرأ الباقون بتخفیفھا، وھم نافع وابن كثیر وأبو  ) ٣(

، )١٨٢: ص(السبعة، مرجع سابق، ابن مجاھد، : نظری. عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ویعقوب
 )٨٠: ص(التیسیر، مرجع سابق، أبو عمرو الداني، 

 )٢٩/ ١(النشر، مرجع سابق، ابن الجزري، : ینظر ) ٤(



 - ٣٩٤٩ -

  )١(مبینًا ومفسرًا: رابعًا

: ، قرئت]٥:سورة القارعة[ }مث زث رث يت ىت{: نحو قولھ تعالى

  )٢(. الصوف: ففسرت أن العھن ھو) َكالصُّوِف(

وفي ذلك داللة واضحة جلیة على أن القرآن كالم اهللا سبحانھ وتعالى وصدق ما جاء بھ 

 وذلك ألنھ بالرغم من اختالفھا على كثرتھا سلمت من التناقض والتضاد، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
قرآن بعضھ بعضًا وبین بعضھ بعضًا، في أسلوب غایة في اإلحكام والعلو یدور فصدق ال

  )٣(. لھدف واحد ھدایة الخلق وتعلیمھم

                                                           

، ابن الجزري، النشر، مرجع )٩٦: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
، ابن عاشور، التحریر )٢٠٣: ص(حاف فضالء البشر، مرجع سابق، ، البناء، إت)٢٩/ ١(سابق، 

 )٥٥/ ١(والتنویر، مرجع سابق، 
القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، : وھي قراءة عبد اهللا بن مسعود، وقرأ بھا ابن جبیر، ینظر ) ٢(

ري، النشر، مرجع ، ابن الجز)٣٢٨/ ٦(، الماوردي، النكت والعیون، مرجع سابق، )٨٤١١/ ١٢(
 )٢٩/ ١(سابق، 

 )١٤٩/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، : ینظر ) ٣(



 - ٣٩٥٠ -

  املبحث الثالث

   نوع االختالف الواقع بني القراءات

  : ویشتمل اختالف القراءات على ثالث معان یحیط بجمیع أنواعھا، وعي كما یلي

  :وذلك نحو) ١(حداختالف اللفظ والمعنى وا: أوًال

 بإشمام الصاد ]٦:سورة الفاتحة[ }يي ىي مي خي{: قولھ تعالى ،

  . )٢(زایًا وبالصاد

 ٰى ٰر ٰذ{: وقولھ تعالى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ 

  )٣(. ، قرئت بضم الھاء وبكسرھا]٧:سورة الفاتحة [} رئ ّٰ

 قرئت بكسر ]١٣٧:سورة األعراف [} جك مق حق مف{: وقولھ تعالى ،

  )٤(. الراء وبضمھا

  ٥(. واإلمالة والتخفیف وغیرھا، ویطلق علیھا لغاتوأیضًا كالفتح(  

                                                           

د : ، مكة المكرمة مكتبة المنارة، تحقیقاألحرف السبعة للقرآنعثمان بن سعید، أبو عمرو الداني، : ینظر ) ١(
 )٢٩٣٠/ ١ (النشر، مرجع سابقابن الجزري، ) ٤٧: ص(عبد المھیمن طحان، 

، وقرأ خالد باالشمام في )صراط والصراط(قرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زایًا حیث وقعت في لفظ  ) ٢(
الموضع األول فقط في سورة الفاتحة، وقرأ قنبل ورویس بالسین حیث وقعت، وقرأ الباقون بالصاد 

 وروح نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر: الخالصة حیث وقعت، وھم
، المبسوط، مرجع ، ابن مھران)١٠٥: ص(السبعة، مرجع سابق، ابن مجاھد، : ینظر. وخلف العاشر

 )١٨٦: ص(تحبیر التیسیر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٨٦: ص(سابق، 
نافع : ، وقرأ الباقون بكسرھا، وھم)لدیھم إلیھم علیھم: (قرأ حمزة ویعقوب بضم الھاء حیث وقعت في لفظ ) ٣(

ابن مجاھد، :  كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر، ینظروابن
، ابن الجزري، )٨٦٨٧: ص(المبسوط، مرجع سابق، ، ابن مھران، )١٠٨: ص(السبعة، مرجع سابق، 

 )١٨٦: ص(تحبیر التیسیر، مرجع سابق، 
نافع وابن كثیر وأبو عمرو وحفص : وھمابن عامر وشعبة، وقرأ الباقون بكسرھا، : قرأ بضم الراء ) ٤(

: ص(السبعة، مرجع سابق، ابن مجاھد، : ینظر. وحمزة والكسائي وأبو جعفر ویعقوب وخلف العاشر
تحبیر التیسیر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٢١٤: ص(المبسوط، مرجع سابق، ، ابن مھران، )٢٩٢

 ). ٣٧٧: ص(
 ). ٤٨٤٩: ص(ة، مرجع سابق، األحرف السبعأبو عمرو الداني، : ینظر ) ٥(



 - ٣٩٥١ -

  :وذلك نحو) ١(اختالف اللفظ والمعنى جمیعًا ویجوز اجتماعھما في شيء واحد: ثانیًا

 ٢٥٩:سورة البقرة[} }حك جك مق حق مف{: قولھ تعالى[ ،

والمعنى أنشرھا أي أحیاھا وأنشزھا أي رفع بعضھا إلى ) ٢(قرئت بالراء وبالزاي
  . )٣( األمرین تنبیھًا على قدرتھ سبحانھ وتعالىفجمع بین. بعض

 قرئت بالظاء ]٢٤:سورة التكویر[ }خس حس جس مخ جخ مح{: وقولھ تعالى ،

، والمراد من ظنین أي غیر متھم فیما بلغ عن اهللا سبحانھ وتعالى، )٤(وبالضاد
 )٦(. )٥(وبضنین أي لم یبخل بتعلیم ما علمھ اهللا سبحانھ وتعالى، فنفي عنھ األمران

، وال یجتمعان )٧(اختالف اللفظ والمعنى مع عدم جواز اجتماعھما في شيء واحد: لثًاثا
  :في معنى الستحالة ذلك، وذلك نحو

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت{: قولھ تعالى 

سورة [ }مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس

 .)٨(، قرئت بتشدید الذال وبتخفیفھا]١١٠:یوسف

                                                           

النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٤٧: ص(األحرف السبعة، مرجع سابق، أبو عمرو الداني، : ینظر ) ١(
)٢٩/ ١ .( 

: ، وھم)ننشزھا(، وقرأ الباقون بالزاي )ننشرھا(قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر ویعقوب بالراء ) ٢(
السبعة، مرجع سابق، ابن مجاھد، : وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ینظرابن كثیر وابن عامر وعاصم 

تحبیر التیسیر، مرجع ، ابن الجزري، )١٥١: ص(المبسوط، مرجع سابق، ، ابن مھران، )١٨٩: ص(
 ). ٣٠٩: ص(سابق، 

شر، ، البناء، إتحاف فضالء الب)١٠١: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(
 ). ٢٠٨: ص(مرجع سابق، 

نافع : ، وھم)بضنین(، وقرأ الباقون بالضاد)بظنین(قرأ ابن كثیر وأبو عمرو والكسائي ورویس بالظاء ) ٤(
ابن مجاھد، السبعة، مرجع سابق، : وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وروح وخلف العاشر، ینظر

، ابن الجزري، تحبیر التیسیر، مرجع )٤٦٤: ص(، ابن مھران، المبسوط، مرجع سابق، )٦٧٣: ص(
 )٦٠٦: ص(سابق، 

، البناء، إتحاف فضالء البشر، )٣٦٤: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ٥(
 ). ٥٧٤: ص(مرجع سابق، 

 )٤٨٤٩: ص(أبو عمرو الداني، األحرف السبعة مرجع سابق، : ینظر ) ٦(
 ). ٤٧: ص(مرجع سابق، ي، أبو عمرو الدان: ینظر ) ٧(

عاصم : قرأ نافع ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر ویعقوب بالتشدید في الذال، وقرأ الباقون بتخفیفھا، وھم ) ٨(
، ابن )٣٥١: ص(السبعة، مرجع سابق، ابن مجاھد، : وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر، نظر

 )٤١٧: ص(تحبیر التیسیر، مرجع سابق،جزري، ، ابن ال)٢٤٨: ص(المبسوط، مرجع سابق، مھران، 
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 تیقنوا أن قومھم كذبوھمأن الرسل : فعلى قراءة التشدید یكون المعنى.  

 أن المرسل إلیھم توھموا وظنوا أن الرسل قد : وعلى قراءة التخفیف
  .كذبوا فیما أخبروا بھ

ففي القراءة األولى یقین والضمیر للمرسل إلیھم والقراءة الثانیة شك والضمیر 
  )٢(. فكانت كل قراءة بمثابة آیة مستقلة قائمة بذاتھا. )١(للرسل

                                                           

، أبو عمرو الداني، األحرف )١٩٩: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
 ). ٣٣٦: ص(، البناء، إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، )٥٠٥١: ص(السبعة، مرجع سابق، 

 ). ٥١: ص(أبو عمرو الداني، مرجع سابق، : ینظر ) ٢(
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  املبحث الثالث

  احلكمة من اختالف القراءات

یتبین لنا مما ذكر من األحادیث السابقة الحكمة من نزول القرآن بالقراءات المتعددة 
  : واختالفھا، ویتجلى حكمة ذلك في عدة وجوه

لعل من أبرز أسباب نزول القرآن على سبعة أحرف التیسیر على األمة، وذلك  .١
 كافة على اختالف ألسنتھم ألن النبي صلوات اهللا وسالمھ علیھ بعث للناس

  ).١(ولھجاتھم، ولو نزل علیھم القرآن بلسان واحد لشق علیھم

جمع األمة على لسان واحد وھو لسان قریش وذلك أنھ جمع كثیرًا من مختارات  .٢
ألسنة القبائل التي كانت تفد إلى مكة في الحج وأسواقھا المشھورة، فاستملحوا 

لوھا وأدخلوھا في لغتھم، ونزل القرآن واصطفوا من كلماتھم ما راق لھم وصق
العظیم بھذه السیاسة فاصطفى من لغات القبائل بل أوفق، ولذلك یقال أنھ نزل 

  .)٢(بلغة قریش فھي جمعت لغات العرب

 وانھ كالم اهللا فبالرغم من اختالفھا وكثرتھا فال ملسو هيلع هللا ىلصداللة على صدق النبي  .٣
  .)٣(تناقض وال تضاد بینھا

قراءاتھ المتعددة، فتتعدد المعجزات بتعدد أوجھ القراءة إعجاز القرآن الكریم ب .٤
  ).٤(وحروفھا

  

                                                           

، ابن )٨٠: ص(اإلبانة، مرجع سابق، ، القیسي، )٣١: ص(مرجع سابق، أبو عمرو الداني، : ینظر ) ١(
 ). ١٤٥/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، ، الزرقاني، )٢٢/ ١(النشر، مرجع سابق، الجزري، 

 ). ١٤٦١٤٧/ ١(مناھل العرفان، مرجع سابق، الزرقاني، : ینظر ) ٢(
 ). ١٤٩/ ١(مرجع سابق، ، الزرقاني: ینظر ) ٣(
 ). ١٤٩/ ١(مرجع سابق، الزرقاني، : ینظر ) ٤(
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  الفصل الرابع

   الدراسة التطبيقية

  الدراسة التطبيقية على مواطن اختالف القراءات

   وأثره يف تفسري سورة القيامة

  سورة القیـــامـــــــــــــــــــــة

  المسألة األولى

  ]١: لقیامةا[ َّ ىق يف ىف يث ىثُّ  :قال اهللا تعالى

  َّيث ىثُّ : وردت في اآلیة الكریمة مسألة واحدة

  اطب اول

ا  واردةراءات اا  

  َّيث ىثُّ : اختلف القراء في قراءة لفظ

   :قال اإلمام الشاطبي رحمھ اهللا

َوَق��������ْصُر َوَال َھ��������اٍد ِبُخْل��������ٍف َزَك��������ا 
  َوف��������������������������������������������������������������������������ي اْل

  )١(ِقَیاَم�������������������������ِة َال اُألْوَل�������������������������ى   

 
  )٢(: وردت في اآلیة الكریمة قراءتان

  : َّلأقِسم�ُّ : القراءة األولى

  . قرأ قنبل بغیر ألف وقرأ البزي بالوجھین إثبات األلف وحذفھا

                                                           

 )٥٩: ص(الشاطبي، حرز األماني، مرجع سابق،  ) ١(
: ص(، ابن مھران، المبسوط، مرجع سابق، )٦٦١: ص(ابن مجاھد، السبعة، مرجع سابق، : ینظر ) ٢(

/ ٢(سطي، الكنز، مرجع سابق، ، الوا)٢١٦: ص(، أبو عمرو الداني، التیسیر، مرجع سابق، )٤٥٣
، )٥٩٨: ص(، تحبیر التیسیر، مرجع سابق، )٣٩٣/ ٢(، ابن الجزري، النشر، مرجع سابق، )٦٩٩

: ص(، القاضي، البدور الزاھرة، مرجع سابق، )٥٦٣: ص(البناء، إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، 
٣٣١ .( 
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  : َّيث ىثُّ بألف مقطوعة ممدودة على النفي : القراءة الثانیة

نافع والبزي في الوجھ الثاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم : قرأ بھا الباقون وھم
  . وحمزة والكسائي وأبو جعفر ویعقوب وخلف العاشر

  اطب اث

  و اراءة

  . االختالف في اللفظ الوارد بین القراءات ھو اختالف في التوجیھ النحوي

 َّم�لأقِسُّ : توجیھ القراءة األولى:  

  :  لھا عدة توجیھات

  . َّيثُّ :  أن الالم ھي الم قسم دخلت على:التوجیھ األول

  . تقع حاًال فلم تدخل النون المشددةَّيثُّ و.  ھي للتأكید:التوجیھ الثاني

  )١(. اإلیجاب:  إن فتحة الالم أشبعت فحصل منھا ألف والمعنى على:التوجیھ الثالث

 َّيث ىثُّ : توجیھ القراءة الثانیة :  

  )٢(. أقسم بیوم القیامة: من قرأ بإثبات األلف أن الالم زائدة وھي صلة الكالم، أيحجة 

في أول الكالم، وقیل إنھ یجوز ذلك ) ال(وھذا التوجیھ فیھ نظر، أن العرب ال تزید 
  : بوجھین

                                                           

الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق،  خالویھ، ابن: ینظر. قالھ ابن عباس رضي اهللا عنھ وأبو منصور ) ١(
الحجة للقراء السبعة، ، الفارسي، )١٠٥/ ٣(معاني القراءات، مرجع سابق، ، األزھري، )٣٥٧: ص(

، الكرماني، )٧٣٥: ص(حجة القراءات، مرجع سابق، ، ابن زنجلة، )٣٤٤٣٤٥/ ٦(مرجع سابق، 
، البناء، )٣٤٩: ص(الكشف، مرجع سابق، ، القیسي، )٤١٨: ص(مفاتیح األغاني، مرجع سابق، 

: ص(، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع سابق، )٥٦٣: ص(إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، 
 ). ١٨٦: ص(طالئع البشر، مرجع سابق، ، محمد قمحاوي، )١٣١٦١٣١٧

: ص(ع سابق، الحجة في القراءات السبع، مرجابن خالویھ، : قالھ الكسائي وأبو علي وأبو عبید، ینظر ) ٢(
حجة القراءات، مرجع ، ابن زنجلة، )٣٤٣/ ٦(الحجة للقراء السبعة، مرجع سابق، ، الفارسي، )٣٥٧

مفاتیح األغاني، مرجع ، الكرماني، )٣٤٩: ص(الكشف، مرجع سابق، ، القیسي، )٧٣٥: ص(سابق، 
فضالء إتحاف ، البناء، )١٣١٦: ص(، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع سابق، )٤١٨: ص(سابق، 

 ، )١٨٦: ص(طالئع البشر، مرجع سابق، ، محمد قمحاوي، )٥٦٣: ص(البشر، مرجع سابق، 



 - ٣٩٥٦ -

ردًا لكالم ) ال(من مجاز القرآن، مجاز الكالم الواحد والسورة الواحدة، أن : الوجھ األول

 رت يب ىب نب مب زب  ُّ :  سورة أخرى، مثل قولھ تعالىمتقدم في

 اك يق ُّ : ، والرد علیھ في سورة أخرى قال تعالى]٦: الحجر[ َّ نت مت زت

  )١(. ، فھي كالمتوسطة ھنا]٢: القلم[ َّيك ىك مك لك

نافیة لكالم مقدر، فھي رد على من أنكر البعث أو كفر بالتنزیل، ) ال(أن : الوجھ الثاني
  )٢(. ابتداء للكالم غیر منفي-یمًا لشأنھبیوم القیامة تعظ - وأقسم 

  

راب اطا  

دراا  

  : أثر القراءات في التفسیر: أوًال

، واختلفوا في )٣(لتعظیمھ وتفخیمھ أقسم بیوم القیامة: أجمع المفسرون على أن المعنى

  : على قولین َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ : الالم التي دخلت على قولھ تعالى

  : بدون ألف فإن الالم تكون على أمرین َّلأقِسم� ُّ  :ة األولىعلى القراء: القول األول

                                                           

، الفارسي، الحجة للقراء )٣٥٧: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
، )٧٣٥٧٣٦: ص(، ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق، )٣٤٥/ ٦(السبعة، مرجع سابق، 

 ). ١٨٦: ص(، محمد قمحاوي، طالئع البشر، مرجع سابق، )٣٤٩٣٥٠(ي، الكشف، مرجع سابق، القیس
، األزھري، معاني )٣٥٧: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر. قالھ الفراء ) ٢(

/ ٦(، الفارسي، الحجة للقراء السبعة، مرجع سابق، )١٠٥١٠٦/ ٣(القراءات، مرجع سابق، 
، الكرماني، مفاتیح األغاني، مرجع )٧٣٥: ص(، ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق، )٣٤٣٣٤٥

، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع سابق، )٣٥٠(، القیسي، الكشف، مرجع سابق، )٤١٨: ص(سابق، 
، محمد قمحاوي، طالئع )٥٦٣: ص(، البناء، إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، )١٣١٧: ص(

 ). ١٨٦: ص( سابق، البشر، مرجع
/ ٦(تفسیر القرآن، مرجع سابق، السمعاني، : ینظر. قالھ سعید ابن جبیر وابن عباس رضي اهللا عنھ ) ٣(

الجامع ألحكام القرآن، مرجع ، القرطبي، )٣٦٨/ ٤(زاد المسیر، مرجع سابق، ، ابن الجوزي، )١٠١
 )٤٠٣/ ٥(تح القدیر، مرجع سابق، ف، الشوكاني، )٩٢/ ١٩(سابق، 
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  . أقسم بیوم القیامة: ھي الم القسم والتوكید، والمعنى: األول

  .)٣(، وجماعة من المفسرین)٢(، وذكره الطبري)١(صّوب ھذا القول الفراء

د أھل فھي الم قسم دخلت على فعل الحال، ودخول القسم على فعل الحال فیھ خالف عن
  : اللغة وبعض المفسرین

أنھ ال یجوز القسم علیھ، فجعلوا المضارع خبرًا لمبتدأ محذوف، فتصبح : القول األول
  .جملة اسمیھ یصح القسم علیھا

  .، والزمخشري)٤(البصریون من النحویین :  وھو قول
  ج

وحجتھم في ذلك  :  

الحال : تفرق بینیجب أن تقرن بالنون المؤكدة، وھي تدخل ل) الم القسم(أنَّ  -١
والمستقبل، وتلزم النون في المستقبل أكثر، وورد عن الكوفیون أنھم اختاروا 

  )٥(لزوم النون وأجازوا عدم االقتران بالنون

:  یجب أن یكونفعل القسم، و)لالستقبال: (جواب القسمیكون في ) ألفعلن(أن  -٢
   ).للحال(

  .أنھ یجوز القسم على فعل الحال: القول الثاني

  .)٦(قول الكوفیون من النحویین، ورجحھ أبو حیانوھو 

وحجتھم في ذلك ما یلي  :  

                                                           

/ ١٠(الكشف والبیان، مرجع سابق، ، الثعلبي، )٢٠٧/ ٣(معاني القرآن، مرجع سابق، الفراء، : ینظر ) ١(
 )٤٧٤/ ٢٢(التفسیر البسیط، مرجع سابق، ، الواحدي، )٨١

 )٤٧/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري،  ) ٢(
/ ٦(، النكت والعیون، مرجع سابقوردي، الما) ٨١/ ١٠(الكشف والبیان، مرجع سابق، الثعلبي، : ومنھم ) ٣(

زاد المسیر، مرجع سابق، ابن الجوزي، ) ٤٧٣/ ٢٢(التفسیر البسیط، مرجع سابق، الواحدي، ) ١٥١
 )٩٢/ ١٩(الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، القرطبي، ) ٣٦٨/ ٤(

الدر السمین الحلبي، ، )٩١/ ١٠(البحر المحیط، مرجع سابق، أبو حیان، : ینظر. اختاره ابن عصفور ) ٤(
 )٤٢٩/ ١٨(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، ابن عادل، ) ٥٦٤/ ١٠(، المصون، مرجع سابق

، الواحدي، التفسیر البسیط، مرجع )٧٨٥٧/ ١٢(القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، : ینظر ) ٥(
، ابن عطیة، المحرر الوجیز، )١٠١ /٦(، السمعاني، تفسیر القرآن، مرجع سابق، )٤٧٤/ ٢٢(سابق، 

، أبو حیان، البحر )٧٢٠/ ٣٠(، الرازي، مفاتیح الغیب، مرجع سابق، )٤٠٢/ ٥(مرجع سابق، 
، ابن )٥٦٤/ ١٠(، السمین الحلبي، الدر المصون، مرجع سابق، )٩١/ ١٠(المحیط، مرجع سابق، 

 ). ٤٢٩٤٣٠/ ١٨(عادل، اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، 
اللباب في علوم الكتاب، مرجع ابن عادل، ) ٩١/ ١٠(البحر المحیط، مرجع سابق، أبو حیان، : ینظر ) ٦(

 )٤٢٩/ ١٨(سابق، 
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: ، الالم في]١٠٧: التوبة[ َّجي يه ىه مه جه  ُّ : أن في قولھ تعالى

. قسم، ولما لم یكن حلفھم حاًال بل مستقبًال، لزمت النون: جواب القسم، وھو َّ جه ُّ 
)١( 

: أ محذوف، أو على فعل الحال، والمعنىأن الالم لالبتداء وأقسم ھي خبرًا لمبتد: الثاني
  . ألنا أقسم

  ، )٥(، والرازي)٤(، وابن عطیة)٣(، وذكره الزمخشري)٢(وھو قول بعض النحویین

  )٨(.  وابن عادل)٧(، والسمین الحلبي)٦(واختاره أبو حیان

ویؤید ھذه القراءة :  

  )٩( أنھا رسمت في المصحف اإلمام دون ألف

 عدد من المفسرین منھم واعترض على ھذا القول :  

  .الزمخشري - ١

  )١٠(. ألنھ مخالف للرسم) قالوا: ( ولم یقره، وذكره بلفظ

  .الرازي - ٢

لموافقتھا بعض القراءات الشاذة لو ُسِلم بھ لكان  َّلأقِسم�ُّ  وضّعف ھذه القراءة 

قدحًا فیما ثبت بالتواتر، كما أنھ البد من إضمار قسم آخر لتكون الالم جوابًا عنھ، 
  )١١(. واهللا ألقسم بیوم القیامة وھو ركیك: ون التقدیرفیك

وأجیب عن ذلك :  

                                                           

 ). ٩١/ ١٠(أبو حیان، البحر المحیط، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
 ). ٥٦٤/ ١٠(، الدر المصون، مرجع سابقالسمین الحلبي، : ینظر ) ٢(
 ). ٦٥٩/ ٤( سابق، الكشاف، مرجعالزمخشري، : ینظر ) ٣(
 ). ٤٠٢/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، ابن عطیة، : ینظر ) ٤(
 ). ٧٢٠/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : ینظر ) ٥(
 ). ٩١/ ١٠(البحر المحیط، مرجع سابق، أبو حیان، : ینظر ) ٦(
 ). ٥٦٤/ ١٠(، الدر المصون، مرجع سابقالسمین الحلبي، : ینظر ) ٧(
 ). ٤٢٩/ ١٨(ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، : ینظر ) ٨(
/ ٣٠(، الرازي، مفاتیح الغیب، مرجع سابق، )٦٥٩/ ٤(الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، : ینظر ) ٩(

٧٢٠ .( 
التحریر والتنویر، مرجع سابق، ، ابن عاشور، )٦٥٩/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر ) ١٠(

)٣٣٨/ ٢٩( 
 )٧٢٠/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : ینظر ) ١١(
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 أنھا قراءة معروفة، علیھا أكثر القراء، وذكرھا اإلمام الشاطبي في منظومتھ، وأبو 
عمر الداني في التیسیر، وابن الجزري في النشر، والتحبیر، وقرأت بھا اإلجازة في 

  .)١(جمع العشرة وهللا الحمد

تكون على عدة   َّيث ىثُّ : على القراءة الثانیة بمد الالم قولھ تعالى: انيالقول الث

  : أوجھ

أقسم : زائدة، ویجري زیادتھا في كالم العرب، ومعنى الكالم: أنھا الم صلة أي: األول
  . بیوم القیامة

، وذكره )٤(، وأبو عبیدة)٣(، وسعید ابن جبیر)٢(قالھ ابن عباس رضي اهللا عنھ
  .)٧(وجملة من المفسرین )٦(اج، والزج)٥(الطبري

  : واستدل أصحاب القول بما یلي

  :من الكتاب - ١

 أي تسجد]١٢: األعراف[ َّ خممم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : قولھ تعالى ،.   

 ٨(]٢٩: الحدید[ َّ مض خض حض جض  ُّ : وقولھ تعالى( 

                                                           

 )١٠٢/ ٦(تفسیر القرآن، مرجع سابق، السمعاني، : ینظر ) ١(
 )١٥٠/ ٦(، النكت والعیون، مرجع سابقالماوردي، : ینظر ) ٢(
/ ١٠(، الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، )٤٧/ ٢٤(ینظر الطبري، جامع البیان، مرجع سابق،  ) ٣(

 )٧٨٥٧/ ١٢(، القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، )٨١
 )١٥٠/ ٦(الماوردي، النكت والعیون، مرجع سابق، : ینظر ) ٤(
 ) ٤٧/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري،  ) ٥(
 ) ٢٥١/ ٥(معاني القرآن، مرجع سابق، الزجاج، : ینظر ) ٦(
، القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع )٥٢٠/ ٣(وم، مرجع سابق، السمرقندي، بحر العل: ومنھم ) ٧(

الماوردي، النكت ) ٩٢/ ١٩(، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )٧٨٥٥/ ١٢(سابق، 
السمعاني، ) ٤٧٢/ ٢٢(الواحدي، التفسیر البسیط، مرجع سابق، ) ١٥٠/ ٦(والعیون، مرجع سابق، 
ابن الجوزي، ) ٦٥٨/ ٤(الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ) ١٠١/ ٦(ق، تفسیر القرآن، مرجع ساب

القرطبي، الجامع ألحكام ) ٧١٩/ ٣٠(الرازي، مفاتیح الغیب، ) ٣٦٨/ ٤(زاد المسیر، مرجع سابق، 
السمین الحلبي، ) ٩٠/ ١٠(أبو حیان، البحر المحیط، مرجع سابق، ) ٩١/ ١٩(القرآن، مرجع سابق، 

الثعالبي، ) ٥٦١/ ١٠(ابن عادل، اللباب، مرجع سابق، ) ٥٦١/ ١٠(بق، الدر المصون، مرجع سا
 )٤٠٢/ ٥(الشوكاني، فتح القدیر، مرجع سابق، ) ٥١٩/ ٥(الجواھر الحسان، مرجع سابق، 

، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )٥٢٠/ ٣(السمرقندي، بحر العلوم، مرجع سابق، : ینظر ) ٨(
، السمین الحلبي، الدر المصون، مرجع )٩٠/ ١٠(، البحر المحیط، مرجع سابق، ، أبو حیان)٩١/ ١٩(

، الشوكاني، فتح القدیر، مرجع )٥٦١/ ١٠(، ابن عادل، اللباب، مرجع سابق، )٥٦١/ ١٠(سابق، 
 )٤٠٢/ ٥(سابق، 
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في أول الكالم، ) ال(، فال یمنع أن تزاد أن القرآن الكریم كلھ كالسورة الواحدة -٢
ل جملة واحدة للسماء الدنیا في رمضان، ثم نزل متفرقًا على النبي وذلك أنھ أنز

ومجازه مجاز الكالم الواحد، فقد یذكر الشيء في سورة ویرد علیھ في ، )١(ملسو هيلع هللا ىلص

 زت رت يب ىب نب مب زب  ُّ : سورة أخرى كقولھ تعالى

 مك لك اك يق ُّ : ، وجاء ردھا في قولھ تعالى]٦: الحجر[ َّ نت مت

  )٢(]٢: القلم[ َّيك ىك

ى ھذا القول بعدة اعتراضات منھا ما یلي واعترض عل :  

ال تزاد بل ھي للنفي، وخالفھ آخرون وأجازوا ) ال(أن :  رد ھذا القول الفراء فقال-١

 ىف يث ُّ : زیادتھا في غیر النفي باعتبارھا جوابًا لما سبقھ ثم استأنف الكالم فقال

 لك اك يق  ُّ : ، وھي أیضًا لیست زائدة بال خالف في قولھ تعالى َّ يف

ألنھا متوسطة وعلیھ اعتبر القسم بالنفس اللوامة، وعلى ، ]٢: القیامة[ َّ ىك مك

  )٣(. اعتبارھا أنھا لیست قسمًا ال نافیة

واعترضوا علیھ بأنھا إنما تزاد في وسط الكالم ال في أّولھ، :"  قال الزمخشري-٢
 وأجابوا بأّن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضھ ببعض، واالعتراض صحیح،

ھي : والوجھ أن یقال. ألنھا لم تقع مزیدة إال في وسط الكالم، ولكن الجواب غیر سدید

 خل  ُّ : والمعنى في ذلك أنھ ال یقسم بالشيء إال إعظاما لھ یدلك علیھ قولھ تعالى. للنفي

 – ٧٥: الواقعة[ َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

بھ كال إعظام، یعنى أنھ إّن إعظامى لھ بإقسامى : ، فكأنھ بإدخال حرف النفي یقول]٧٦
  )٤("یستأھل فوق ذلك 

  )٥(:  من وجوه-بزیادة الالم- اعترض الرازي أیضًا على ھذا القول -٣

                                                           

/ ١٢(، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابقالقیسي، : ینظر. قول ابن عباس رضي اهللا عنھ وغیره ) ١(
٧٨٥٥( 

الجامع ألحكام القرآن، مرجع ، القرطبي، )٤٧٢/ ٢٢(التفسیر البسیط، مرجع سابق، الواحدي، : ینظر ) ٢(
 )٩١/ ١٩(سابق، 

، القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، )٢٠٧/ ٣(الفراء، معاني القرآن، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(
 )٤٠١/ ٥(، مرجع سابق، ، ابن عطیة، المحرر الوجیز)٧٨٥٧/ ١٢(

 )٦٥٨/ ٤(الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، : ینظر ) ٤(
 )٥٤١/ ١٩(اللباب، مرجع سابق، ، ابن عادل، )٧١٩/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : ینظر ) ٥(
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أن ذلك یفضي إلى الطعن في القرآن ألن بھذا التقدیر یجعل النفي إثباتًا واإلثبات : األول
  . نفیًا فال یعتمد على كلیھما

  .ط الكالم، وفیھ كالم من وجوهال یسلم أنھا إنما تزاد في وس: الثاني

أن القول ال أقسم نفي للقسم، فلو حلف ال یقسم لكان البر بترك القسم، فظھر أن : وجوابھ
  . ھذا البیت لیس من الباب

  .  وإن قلنا أن القرآن كلھ كالسورة الواحدة فیجرى أول ھذه السورة مجرى وسط الكالم-٢

 ال تناقض فیھ، وال یلزم جواز اقتران كل أن القرآن كالسورة الواحد في أنھ: وجوابھ
  . إثبات بحرف نفي في كل اآلیات ألنھ یقتضي انقالب النفي إثباتًا والعكس، وھو ال یجوز

أن القول بأنھا صلة لغو یجب إسقاطھ من الكالم ألنھ ال یجوز وصف كالم المولى -٣
  . سبحانھ وتعالى بذلك

ویرد على ذلك :  

  )١(. رازي ال یقدح في قوة ھذا القول وال رجحانھ أن اعتراض الزمخشري وال

، فتكون "واألولى عندي أنھا الم أشبعت فتحتھا، فتولدت منھا ألف :" وفي قول أبو حیان

  )٢( َّلأقِسم�ُّ  بمعنى

  . ال واهللا ال أفعل: أنھا للتوكید والقسم، كالقول: الثاني

 )٧(الماوردي )٦( والقیسي)٥(الثعلبي )٤(، وذكره الطبري)٣(قالھ أبو بكر بن عیاش
  )١١(، والسمین الحلبي)١٠(، ابن الجوزي)٩(، والزمخشري)٨(والبغوي

                                                           

 )٤٠٣/ ٥(فتح القدیر، مرجع سابق، الشوكاني، : ینظر ) ١(
، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، مرجع )٩١/ ١٠(ع سابق، أبو حیان، البحر المحیط، مرج: ینظر ) ٢(

 )٤٢٩/ ١٨(سابق، 
/ ١٠(، الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، )٤٨/ ٢٤(الطبري، جامع البیان، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(

، الماوردي، النكت والعیون، )٧٨٥٧/ ١٢(، القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، )٨١
 )١٥٠/ ٦( سابق، مرجع

 ، )٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقالطبري، : ینظر ) ٤(
 ، )٨١/ ١٠(الكشف والبیان، مرجع سابق، الثعلبي، : ینظر ) ٥(
 ، )٧٨٥٧/ ١٢(القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، : ینظر ) ٦(
 )١٥٠/ ٦(الماوردي، النكت والعیون، مرجع سابق، : ینظر ) ٧(
 )١٨٢/ ٥(معالم التنزیل، مرجع سابق، البغوي، : ینظر ) ٨(
، ابن عطیة، )٦٥٨/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر. ذكر ھذا القول بمعناه ابن عطیة ) ٩(

 )٤٠١/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، 
 )٣٦٨/ ٤(زاد المسیر، مرجع سابق، ابن الجوزي، : ینظر ) ١٠(
 )٥٦٢/ ١٠(، الدر المصون، مرجع سابق السمین الحلبي،: ینظر ) ١١(
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، فقال للنفي فھي رُد لكالم قد مضى لمن ینكر البعث أو الجنة والنار) ال(أن : الثالث
أقسم بیوم القیامة على االستئناف، وذلك في كل یمین قبلھا رد لكالم سبق البد من 

، كأنھم )١( بین ھذا الیمین التي تكون جحدًا والیمین التي تستأنفلیفرق) ال(تقدیم 
أقسم بیوم القیامة، فھي توكید : ال لیس األمر على ما ذكرتم، ثم قیل: أنكروا البعث فقیل

  .للقسم في الرد

وذكره ، )٤(، ورجحھ الطبري)٣(، منھم أبو علي الفارسي)٢(قالھ بعض نحوي الكوفة
. ، ورجحھ الشوكاني)٨(، وجماعة من المفسرین)٧(والسمرقندي، )٦(، والزجاج)٥(الفراء

)٩(  

وحجتھم في ذلك ما یلي  :  

أن الكالم ال یبتدأ بجحد وذلك ألنھ ال یعرف خبر فیھ جحد من خبر ال جحد فیھ، لذلك  -١
جاءت ال بالرد على من أنكر البعث والجنة والنار وغیرھا، وجاء القسم بالرد علیھم في 

من الكالم المبتدأ منھ وغیر المبتدأ، مثل القول واهللا إن الرسول لحق، فإن مواضع كثیرة 
ال واهللا إن الرسول لحق، ھو تكذیب لقوم أنكروه، وھذا الوجھ مع جمیع األقسام : قلت

  )١٠(. قبلھا) ال(واألیمان التي یبتدأ ب

                                                           

 )٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري،  ) ١(
 )٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري،  ) ٢(
 )٤٠١/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، ابن عطیة، : ینظر ) ٣(
 )٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري،  ) ٤(
/ ١٠(، الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، )٢٠٧/ ٣(لفراء، معاني القرآن، مرجع سابق، ا: ینظر ) ٥(

 )١٠١/ ٦(، السمعاني، تفسیر القرآن، مرجع سابق، )٨١
 ) ٢٥١/ ٥(الزجاج، معاني القرآن، مرجع سابق، : ینظر ) ٦(
 )٥٢٠/ ٣(، بحر العلوم، مرجع سابقالسمرقندي، : ینظر ) ٧(
النكت والعیون، مرجع ، الماوردي، )٧٨٥٧/ ١٢(الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، ي، القیس: ومنھم ) ٨(

تفسیر القرآن، السمعاني، ) ٤٧٢/ ٢٢(التفسیر البسیط، مرجع سابق، الواحدي، ) ١٥٠/ ٦(، سابق
الكشاف، مرجع الزمخشري، ) ١٨٢/ ٥(معالم التنزیل، مرجع سابق، البغوي، ) ١٠١/ ٦(مرجع سابق، 

مفاتیح الغیب، مرجع الرازي، ) ٣٦٨/ ٤(زاد المسیر، مرجع سابق، ابن الجوزي، ) ٦٥٩/ ٤(ق، ساب
البحر أبو حیان، ) ٩٢/ ١٩(الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، القرطبي، ) ٧٢٠/ ٣٠(سابق، 

ابن ) ٥٦١٥٦٢/ ١٠(، الدر المصون، مرجع سابقالسمین الحلبي، ) ٩١/ ١٠(المحیط، مرجع سابق، 
أبو ) ٥١٩/ ٥(الجواھر الحسان، مرجع سابق، الثعالبي، ) ٥٤١/ ١٩(اللباب، مرجع سابق، عادل، 

 )٦٤/ ٩(إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق، السعود، 
 )٤٠٢/ ٥(فتح القدیر، مرجع سابق، الشوكاني، : ینظر ) ٩(
كشف والبیان، مرجع ال، الثعلبي، )٢٠٧/ ٣(معاني القرآن، مرجع سابق، الفراء، : قول الفراء، ینظر ) ١٠(

التفسیر ، الواحدي، )٧٨٥٧/ ١٢(الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، ، القیسي، )٨١/ ١٠(سابق، 
 )٩٢/ ١٩(الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ، القرطبي، )٤٧٣/ ٢٢(البسیط، مرجع سابق، 
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ول، أن النفي للقسم ھنا لم یقصر دون إثبات، ولو قصر دون إثبات لضعف ھذا الق-٢

 اك يق ىق يف ىف يث ُّ : ثم قال َّ زت رت يب ىب نب  ُّ : ونظیره قولھ تعالى

  )١(]١، ٤: البلد[ َّ

  ج

واعترض على ھذا القول، فِقیل  :  

ضّعف الرازي ھذا القول بأن ھذا الكالم فیھ إشكال ألن إعادة النفي لكالم سابق في -١

  )٢( .تقدح في فصاحة الكالم] ٢: القیامة[ َّ ىك مك لك اك يق  ُّ : قولھ تعالى

وخبرھا، ولیس جوابًا لسائل ) ال( لم یجوز ھذا القول ابن حیان ألن فیھ حذف السم -٢
  )٣(سأل فیحتملھ كقول ال لمن سال ھل من رجل في الدار

أن الالم للنفي، ولكن لیس لنفي اإلقسام بل أن النفي ینبئ عن إعظام المقسم بھ : الرابع
 بإقسامي حق إعظامھ فھو حقیق بأكثر وتفخیمھ، والمعنى ال أقسم بكذا إي ال أعظمھ

  . من ذلك

وأبو )٧(وابن عادل) ٦(وذكره الزمخشري)٥( والسمین الحلبي)٤(ورجح ھذا القول الرازي
  )١٠(. ، وابن عاشور)٩(، الشوكاني)٨(السعود

ال أقسم علیكم بذلك الیوم وتلك النفس ولكني أسألك من غیر قسم أتحسب أنا لن : فكأنھ قال
ھ، أو أن ع عظامك بعد الموت؟ فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون علینقدر على تجمی

إثبات قدرة اهللا على ذلك أظھر وأجلى من أن یثبت بالقسم، أو یكون الغرض منھ 
أال أقسم بیوم القیامة وأال أقسم بالنفس اللوامة على : االستفھام على سبیل اإلنكار وتقدیره

  )١١(. أن النَّشر والحشر حق

                                                           

 )٦٥٩/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر ) ١(
 )١٩/٥٤٣(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، ل، ابن عاد: ینظر ) ٢(
، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، مرجع )٩١/ ١٠(أبو حیان، البحر المحیط، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(

 )٤٢٨/ ١٨(سابق، 
 ، )٧٢٠/ ٣٠(الرازي، مفاتیح الغیب، مرجع سابق، : ینظر ) ٤(
 ، )٥٦٢/ ١٠(، سابقالدر المصون، مرجع السمین الحلبي، : ینظر ) ٥(
 )٦٥٨/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر ) ٦(
 )١٩/٥٤٣(ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، : ینظر ) ٧(
 )٦٤/ ٩(أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق، : ینظر ) ٨(
 )٤٠٣/ ٥(فتح القدیر، مرجع سابق، ینظر، الشوكاني،  ) ٩(
 )٣٣٨/ ٢٩(، )٣٣٠/ ٢٧(التحریر والتنویر، مرجع سابق،  ابن عاشور، :ینظر ) ١٠(
، السمین الحلبي، )٧٢٠/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : ینظر. اختار ھذا القول أبو مسلم ) ١١(

اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، ، ابن عادل، )٥٦٢/ ١٠(، الدر المصون، مرجع سابق
)١٩/٥٤٣( 



 - ٣٩٦٤ -

  )١(. ك محسن بدیعي وھو تأكید المدح بما یشبھ الذموفي ذل

للتنبیھ لما سیقال بعدھا من  َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ : أن الالم في قولھ: الخامس

  . أال فتنبھ ثم أقسم: القسم، فكأنھ قال

  )٢(. ذكره السمعاني

واختلف أھل التأویل في أن ذلك قسمًا أم ال على قولین  :  

في ) ال(وتعالى أقسم بیوم القیامة وبالنفس اللوامة، وأن اهللا سبحانھ : القول األول
القسمین ردًا لما تقدم قبلھا من كالم بعض األقوام وجوابًا لھم، وقیل إن الالم صلة 

  . فیھما

. المتأولین وعلیھ جمھور) ٦(والثعلبي) ٥(ورجحھ الطبري) ٤( وقتادة)٣(وھو قول ابن عباس
)٧(  

  : واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

 اك يق  ُّ قسمًا، فكذلك  َّ ىق يف ىف يث ىث  ُّ : اإلجماع على اعتبار قولھ تعالى

، إال أن تأتي قرینة تدل على أن أحدھما قسمًا واآلخر ]٢: القیامة[ َّ ىك مك لك

  )٨(. خبرًا

                                                           

 )٣٣٨/ ٢٩(التحریر والتنویر، مرجع سابق،  ابن عاشور، :ینظر ) ١(
 )١٠١/ ٦(تفسیر القرآن، مرجع سابق، السمعاني، : ینظر ) ٢(
 )٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقالطبري، : ینظر ) ٣(
 .مرجع سابق ) ٤(
 .مرجع سابق ) ٥(
 ، )٨١/ ١٠(الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، : ینظر ) ٦(
، ابن عطیة، المحرر الوجیز، )١٥١/ ٦(المرجع السابق، الماوردي، النكت والعیون، مرجع سابق، : ینظر ) ٧(

، القرطبي، )٣٦٨/ ٤(ابن الجوزي، زاد المسیر، مرجع سابق، : ، ینظر)٤٠٢/ ٥(مرجع سابق، 
، )٣٤٣/ ١٠(، أبو حیان، البحر المحیط، مرجع سابق، )٩٢/ ١٩(الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، 

/ ٥(، الثعالبي، الجواھر الحسان، مرجع سابق، )٢٨٣/ ٨(ابن كثیر، تفسیر القرآن، مرجع سابق، 
 )٤٠٣/ ٥(الشوكاني، فتح القدیر، مرجع سابق، ) ٥١٩

 )٤٩/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقالطبري، : ینظر ) ٨(
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إن اهللا أقسم بیوم القیامة لشرفھا ولم یقسم بالنفس اللوامة لخساستھا، : القول الثاني
  . َُّم َلُأْقِسُّٱ : ویؤیده قراءة

  )٥(. ، وجماعة)٤(، وابن عطیة)٣( الماوردي)٢(، وذكره الطبري)١(قالھ الحسن

  )٦(. وكان تأویل البعض أن قیامة كل نفس ھي موتھ

  اطب اس

  ل اراءات

یتحصل من القراءتین أن اهللا سبحانھ وتعالى أقسم بیوم القیامة قوال واحدة واختلفوا في 
ا على قصر الالم إما للقسم أو أنھا لالبتداء، وعلى المد في الالم الالم بعدھا فیحتمل أنھ

فیحتمل أن تكون زائدة أو أنھا نفي لكالم قبلھا أو أنھا نفي للقسم یقصد منھ إعظام وتفخیم 
  . المقسم بھ وجوابھ أو أنھا للتنبیھ

  اطب ادس

  ن وع اف

  . جتماعھما في شيء واحداختالف في اللفظ مع اختالف المعنى مع عدم ا

 ترجیحًا یكاد یسقط -في التوجیھ–إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداھما : قاعدة في التفسیر
األخرى، وإذا اختلف اإلعرابان لم یفضل إعراب على إعراب، كما ال یقال أن إحدى 

  )٧(. القراءتین أجود من األخرى

  )٨(. آلیاتتنوع القراءات بمنزلة تعدد ا: قاعدة في التفسیر

                                                           

 ). ٤٨/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقالطبري، : ینظر ) ١(
 .ابقالمرجع الس ) ٢(
 ). ١٥١/ ٦(، النكت والعیون، مرجع سابقالماوردي، : ینظر ) ٣(
 ). ٤٠٢/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، ابن عطیة، : ینظر ) ٤(
/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، ، الرازي، )٣٦٨/ ٤(زاد المسیر، مرجع سابق، ابن الجوزي، : ومنھم ) ٥(

البحر المحیط، مرجع أبو حیان، ) ٩٢/ ١٩( سابق، الجامع ألحكام القرآن، مرجعالقرطبي، ) ٧٢٠
فتح القدیر، مرجع الشوكاني، ) ٢٨٣/ ٨(تفسیر القرآن، مرجع سابق، ابن كثیر، ) ٣٤٣/ ١٠(، سابق

 )٤٠٣/ ٥(سابق، 
الكشف ، الثعلبي، )٤٩/ ٢٤(، جامع البیان، مرجع سابقینظر الطبري، . قالھ المغیرة بن شعبة وأبو قبیس ) ٦(

، ابن عطیة، )١٨٢/ ٥(معالم التنزیل، مرجع سابق، ، البغوي، )٨٢/ ١٠(رجع سابق، والبیان، م
 )٤٠١/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، 

، خالد )٢٨١/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، )٣٣٩/ ١(البرھان، مرجع سابق، الزركشي، : ینظر ) ٧(
 )٩٧: ص(قواعد التفسیر، مرجع سابق، السبت، 

، )٢٧٩/ ١(اإلتقان، مرجع سابق، ، السیوطي، )٣٢٦٣٢٧/ ١(البرھان، مرجع سابق، لزركشي، ا: ینظر ) ٨(
 )٨٨: ص(قواعد التفسیر، مرجع سابق، خالد السبت، 
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   َّيث ىث َّ ُّ لأقِسم� ُّ : اختالف اللفظ: التفصیل

  : اختالف المعنى

  َّلأقِسم� ُّ : معنى القراءة األولى: أ

  . إما أنھا الم القسم أو أنھا الم ابتداء

   َّيث ىث ُّ : معنى القراءة الثانیة: ب

  . امھ أو أنھا للتوكیدإما أنھا الم زائدة أو أنھا الم نفي لكالم قبلھا أو أنھا نفي للقسم إلعظ

ب اطا  

  دة

أن المولى جل شأنھ جمع القسم بین یوم القیامة والنفس اللوامة تعظیمًا لھما ولتناسبھما إذ 
النفس اللوامة ھي التي تصدق بیوم القیامة وتقر بوقوعھ وتھیئ أسبابھ من العمل واللوم 

لخیر لتیقنھا من وقع الجزاء في على التقصیر وإن أحسنت لحرصھا على زیادة األجر وا
  )١(. ذلك الیوم

  : األثر الفقھي

 ویقصد )٢(الیمین ھو الحلف والقسم، وھو تأكید الشيء بذكر معظم بصیغة مخصوصة، 
بالیمین تعظیم للمقسم بھ، وكان العرب ال یقسمون إال بما جل قدره وعظم نفعھ عند 

وھذا التعظیم عبادة والمستحق لھا الخلق، من السماء واألرض والشمس والقمر ونحوھا، 
  )٣(ھو اهللا وحده سبحانھ وتعالى جل شأنھ 

وهللا سبحانھ وتعالى القسم بما شاء من خلقھ، ولیس ألحد على الھ حق إال ما أحقھ على 

  )٤(] ٤٧: الروم[ َّ هب مب خب حب جب هئ ُّ : نفسھ قال تعالى

                                                           

 )٣٦٢/ ٩(محاسن التأویل، مرجع سابق، القاسمي، : ینظر ) ١(
 ) ١١٥/ ١٥(الشرح الممتع، مرجع سابق، ابن عثیمین، : ینظر ) ٢(
 )٢/ ٣(، دار الكتب العلمیة، ٢، طدائع الصنائع في ترتیب الشرائعكر بن مسعود الكاساني، بأبو ب: ینظر ) ٣(
 )٢٣٦: ص(شرح الطحاویة، مرجع سابق، ابن أبي العز الحنفي، : ینظر ) ٤(
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: قال َّ ىق يف ىف يث ىث ُّ : سألت ابن عباس َعن قولھ:" عن سعید بن ُجَبیر قال

  )١("یقسم ربك ِبما شاء من خلقھ، هللا سبحانھ 

  : حكم الحلف أو القسم بغیر اهللا للعباد

إن الیمین الموجبة للكفارة ال تكون إال باهللا أو بصفة لھ یحرم الحلف بغیر هللا تعالى 
 ویدخل فیھ األنبیاء والصالحین والكعبة والبیت الحرام وغیرھا، وال تنعقد بھ الیمین وال

  )٣(.  وال تنعقد بھ الیمین)٢(تجب بھ الكفارة 

  :األدلھ على ذلك

 من القرآن العظیم :  

 نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ : قولھ تعالىٱ -١

  ]١٨٠: األعراف[ َّ نت مت زت رت يب

: اإلسراء[ َّ ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّ :  قولھ تعالى-٢

١١٠[  

                                                           

أخرجھ ابن جریر الطبري والحاكم في المستدرك وصححھ، كتاب التفسیر، تفسیر سورة : ینظر. قالھ قتادة ) ١(
، )٨٥/ ١٢(الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، ، القیسي، )٥٥٢/ ٢(، )٣٨٧٧(رقمالقیامة، 

الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ، القرطبي، )١٠١/ ٦(تفسیر القرآن، مرجع سابق، السمعاني، 
فتح القدیر، مرجع سابق، ، الشوكاني، )٣٤٢/ ٨(الدر المنثور، مرجع سابق، ، السیوطي، )٩٢/ ١٩(
)٤٠٨/ ٥( 

: ص(الروض المربع، مرجع سابق، ، البھوتي، )٣٦٦/ ١٤(التمھید، مرجع سابق، ابن عبد البر، : ینظر ) ٢(
 )١١٨/ ١٥(، دار ابن الجوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن عثیمین، )٦٩٤

لظاھریة واختاره ابن تیمیة وذھب إلى ھذا الحنفیة والحنابلة وأكثر المالكیة وبعض الشافعیة ومذھب ا ) ٣(
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، عثمان بن علي الزیلعي، : وغیره من العلماء ینظر

الفروع ومعھ محمد بن مفلح الرامیني، : ینظر) ١٠٧/ ٣(بوالق، المطبعة الكبرى األمیریة، : القاھرة
/ ١٠(مؤسسة الرسالة، تحقیق عبد اهللا التركي، تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، 

، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیلمحمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحطاب، : ینظر) ٤٣٧
تحریر الفتاوى على أبو زرعة أحمد بن عبد الرحیم المھراني، : ینظر) ٢٦٥٢٦٦/ ٣(، دار الفكر، ٣ط

دار المنھاج : ، المملكة العربیة السعودیة جدة)صرات الثالثالنكت على المخت(التنبیھ والمنھاج والحاوي 
المحلى باآلثار، مرجع ابن حزم، ) ٤٦٧/ ٣(للنشر والتوزیع، تحقیق، عبد الرحمن فھمي الزواوي، 

محمد بن أبي بكر ابن القیم ) ٢٠٤/ ١(مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ابن تیمیة، ) ٢٨٤/ ٦(سابق، 
دار الكتاب العربي، : ، بیروت٣، طن منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینمدارج السالكین بیالجوزیة، 

/ ١٥(، الشرح الممتع، مرجع سابق، ابن عثیمین، )٣٥٣/ ١(محمد المعتصم باهللا البغدادي، : تحقیق
، بیروت )ھـ١٤١٥(، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین الجنكي الشنقیطي، )١١٨
 ). ٤٢٣/ ١(للطباعة والنشر والتوزیع، دار الفكر : لبنان
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 من السنة المطھرة :  

فمن كان حالفا فلیحلف باهللا، : ( قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : نھعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ع
  )١) (أو لیصمت

 ومن األثر :  

ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إلي من أن أحلف :" قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ
  )٢ "(بغیر اهللا صادقا

  : األثر العقدي

رھا فقد صرف من حلف بغیر اهللا سبحانھ وتعالى سواء كان نبیًا أم ولیًا أو كعبة أو غی
  )٣ (عبادة لغیر اهللا وارتكب كبیرة من الكبائر ووقع في الشرك

والشرك نوعان شرك أكبر وھو من أعظم الذنوب وال یغفر إال بالتوبة، ومنھ دعاء غیر 
  )٤(. اهللا واالستعانة واالستغاثة وغیرھا من صرف العبادة لغیر اهللا

 تعالى، لما فیھ من قدح لكمال ومن الشرك األصغر والشرك باللفظ، الحلف بغیر اهللا
  )٥(التوحید وتمامھ 

                                                           

، وأخرجھ )١٨٠/ ٣(، )٢٦٧٩(متفق علیھ، أخرجھ البخاري، كتاب الشھادات، باب كیف یستحلف، رقم ) ١(
 )١٢٦٧/ ٣(، )١٦٤٦(مسلم في صحیحھ، كتاب األیمان باب النھي عن الحلف بغیر اهللا تعالى، رقم

 وقال المنذري رجالھ رجال الصحیح، وقال األلباني صحیح، رواه عبد الرزاق وابن أبي شیبة والطبراني، ) ٢(
المكتب اإلسالمي، : ، الھند المجلس العلمي، ویطلب من بیروت٢، طالمصنفعبد الرزاق بن ھمام، 

حبیب الرحمن األعظمي، كتاب األیمان والنذور، باب األیمان وال یحلف إال باهللا، : تحقیق
الكتاب المصنف في  عبد اهللا بن محمد بن خواستي العبسي، ، ابن أبي شیبة،)٤٦٩/ ٨(، )١٥٩٢٩(رقم

كمال یوسف الحوت، كتاب األیمان والنذور : مكتبة الرشد، تحقیق: الریاضاألحادیث واآلثار، 
، سلیمان بن أحمد أبو القاسم )٧٩/ ٣(، )١٢٢٨١(والكفارات، الرجل یحلف بغیر اهللا أو بأبیھ، رقم

حمدي السلفي، خطبة ابن مسعود : مكتبة ابن تیمیة، تحقیق: لقاھرة، ا٢، طالمعجم الكبیرالطبراني، 
، عبد العظیم بن )٢٨٤/ ٦(المحلى باآلثار، مرجع سابق، ، ابن حزم، )١٨٣/ ٩(، )٨٩٠٢(وكالمھ، رقم

دار الكتب العلمیة، : ، بیروتالترغیب والترھیب من الحدیث الشریفعبد القوي أبو محمد المنذري، 
، )٣٧٢/ ٣(، )٤٤٨٠(، رقم..... الدین، كتاب األدب وغیره الترغیب في الحیاءإبراھیم شمس: تحقیق

المكتب : ، بیروت٢، طإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلمحمد ناصر الدین األلباني، 
مجموع ، ابن تیمیة، )١٩١/ ٨(، )٢٥٦٢(اإلسالمي، إشراف زھیر الشاویش، كتاب األیمان، رقم

 )٢٠٤/ ١(، الفتاوى، مرجع سابق
)٣ (   
، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشئون اإلسالمیة ٥، طأصول اإلیمانمحمد بن عبد الوھاب، : ینظر ) ٤(

 ). ٢٧: ص(باسم الجوابرة، : واألوقاف والدعوة واإلرشاد، تحقیق
ان لمحمد بن ، أصول اإلیم)٢١: ص(، تجرید التوحید المفید )٢٤: ص(كلمة اإلخالص وتحقیق معناھا  ) ٥(

 )٢٧: ص(عبد الوھاب  ت الجوابرة 
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  : ودلیل ذلك من السنة المطھرة

من حلف بغیر اهللا : ( یقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  عن ابن عمر رضي اهللا عنھ قال-١
  )١(). فقد أشرك

" یا معاذ، أتدري ما حق اهللا على عباده؟: ( لمعاذ رضي اهللا عنھ، وھو ردیفھقال-٢
  )٢() حقھ علیھم أن یعبدوه وال یشركوا بھ شیئا: "رسولھ أعلم، قالاهللا و: قلت

ا ا  

  ]٧: القیامة[ َّ مب خب حب جب  ُّ : قال تعالى

  َّ حب ُّ : وردت في اآلیة الكریمة مسألة واحدة

  اطب اول

ا  واردةراءات اا  

 َّ حب ُّ : اختلف القراء في قراءة لفظ

  :هللاقال اإلمام الشاطبي رحمھ ا

  َوَرا َب����������������ِرَق اْف����������������َتْح آِمن����������������اً  
  

  ..........................)٣(   
 

 

                                                           

رواه الترمذي، وأبو داود، والحاكم، وقال الترمذي حدیث حسن، وأن القول فقد كفر أو فقد أشرك للتغلیظ،  ) ١(
، سنن الترمذي: وقال الحاكم حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، وصححھ األلباني، ینظر

سنن أبي ، )١١٠/ ٤) (١٥٣٥(ما جاء في كراھیة الحلف بغیر اهللا، رقمأبواب النذور واألیمان، باب 
المستدرك على ، )٢٢٣/ ٣(، )٣٢٥١(، كتاب األیمان والنذور، باب في كراھیة الحلف باآلباء، رقمداود

، كتاب األیمان، إرواء الغلیل، األلباني، )٣٣٠/ ٤(، )٧٨١٤(، كتاب األیمان والنذور، رقمالصحیحین
 )١٨٩/ ٨(، )٢٥٦١(رفوعًا، رقمعن ابن عمر م

 أمتھ إلى ملسو هيلع هللا ىلصمتفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي  ) ٢(
، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب األیمان، باب )١١٤/ ٩(، )٧٣٧٣(توحید اهللا تبارك وتعالى، رقم 

 ). ٥٩/ ١(، )٣٠( على النار، رقممن لقي اهللا باإلیمان وھو غیر شاك فیھ دخل الجنة وحرم
 )٨٧: ص(، )ومن سورة القیامة إلى سورة النبأ(الشاطبي، حرز األماني، مرجع سابق،  ) ٣(
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  )١(: وردت في اآلیة الكریمة قراءتان

  . فرقرأ بھا نافع وأبو جع،  َّ ب�ر�� ُّ بفتح الراء : القراءة األولى

ابن كثیر وأبو عمرو وابن : قرأ بھا الباقون، وھم،  َّ حب ُّ بكسر الراء : القراءة الثانیة

  . عامر وعاصم وحمزة والكسائي ویعقوب وخلف العاشر

ب اطا  

  ال اوي

 )٣(لمع، والبارق السحاب ذو برق: َبَرَق یبُرُق ُبروقًا وَبریقًا) ٢(البرق دخیل في العربیة 
  )٤(. شيء یتألأل فھو بارقوكل 

  َّ ب�ر�� ُّ : التحلیل اللغوي للقراءة األولى

 ، وقیل فتح عینیھ فزعًا)٥(َبَرَق َبَصُره من البریق، أي لمع من شدة شخوصھ فال یطرف 

  )٨(.  وقیل لمع وتألأل)٧ (، ودھش فلم یبصر)٦(

  َّ حب ُّ : التحلیل اللغوي للقراءة الثانیة

                                                           

: ص(، المبسوط، مرجع سابق، ابن مھران، )٦٦١: ص(، السبعة، مرجع سابقابن مجاھد، : ینظر ) ١(
: ص(، الكامل، مرجع سابقي، ، الھذل)٢١٦: ص(التیسیر، مرجع سابق، ، أبو عمرو الداني، )٤٥٣
، )٣٩٣/ ٢(النشر، مرجع سابق، ، ابن الجزري، )٦٩٩/ ٢(الكنز، مرجع سابق، ، الواسطي، )٦٥٤

، )٥٦٣: ص(إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، ، البناء، )٥٩٨: ص(تحبیر التیسیر، مرجع سابق، 
 ). ٣٣٢: ص(، البدور الزاھرة، مرجع سابقالقاضي، 

تھذیب اللغة، مرجع ، األزھري، )١٥٥/ ٥(العین، مرجع سابق، الخلیل بن أحمد، : ینظرقالھ اللیث،  ) ٢(
 )١١٤/ ٩(سابق، 

/ ٤(الصحاح، مرجع سابق، ، الجوھري، )١١٥/ ٩(تھذیب اللغة، مرجع سابق، األزھري، : ینظر ) ٣(
/ ١٠(، لسان العرب، مرجع سابق، ابن منظور، )٣٩٧/ ٦(المحكم، مرجع سابق، ، ابن سیده، )١٤٤٩

١٤ ( 
، القاموس المحیط، مرجع سابق، الفیروزآبادي، )١٥٦/ ٥(العین، مرجع سابق، الخلیل بن أحمد، : ینظر ) ٤(

 )٨٦٦: ص(
/ ٩(تھذیب اللغة، مرجع سابق، ، األزھري، )١٥٦/ ٥(العین، مرجع سابق، الخلیل بن أحمد، : ینظر ) ٥(

تاج العروس، مرجع رتضى الزبیدي، الم) ١٤٤٩/ ٤(الصحاح، مرجع سابق، ، الجوھري، )١١٥
 )٢٥/٤٠(سابق، 

) ٣٩٩/ ٦(المحكم، مرجع سابق، ابن سیده، ) ١١٥/ ٩(تھذیب اللغة، مرجع سابق، األزھري، : ینظر ) ٦(
 )٢٥/٤٠(تاج العروس، مرجع سابق، المرتضى الزبیدي، 

: ص(، المحیط، مرجع سابقالقاموس ، الفیروزآبادي، )٣٩٩/ ٦(المحكم، مرجع سابق، ابن سیده، : ینظر ) ٧(
 )٤٠/ ٢٥(تاج العروس، مرجع سابق، المرتضى الزبیدي، ) ٨٦٦

 )٣٨٣٩/ ٢٥(تاج العروس، مرجع سابق، المرتضى الزبیدي، : ینظر ) ٨(



 - ٣٩٧١ -

  )٢(، وتحیر فلم یطرف)١(َبِرَق بصُره أي فزع وبھت

  اطب اث

  و اراءة

  . االختالف في اللفظ الوارد بین القراءات ھو اختالف في التوجیھ الصرفي

  : اختلف أھل العلم في توجیھ ھذه القراءة على قولین

، وقال )٣(أنھما لغتان بمعنى واحد والمكسورة أفشى، في التحیر والدھشة : القول األول
  )٤(. ي َشَخصأ: قتادة

  : أن لكل منھما داللة مختلفة: القول الثاني

لمع : أن الفتح ال یكون إال في الضیاء واللمعان، أي: َّ ب�ر�� ُّ : توجیھ القراءة األولى

  )٥(. وشخص البصر فال یطرف عند الموت أو البعث

لبصر، حار ا: أن الكسر ال یكون إال في التحّیر، أي: َّ حب ُّ : توجیھ القراءة الثانیة

  )٦(. وفزع عند الموت، أو عند البعث

  )٧(". شّق: أي: "، وقال أبو عبیدة"جاء: َبِرَق أي: "وقال أبو عمرو

                                                           

/ ٩(تھذیب اللغة، مرجع سابق، ، األزھري، )١٥٦/ ٥(العین، مرجع سابق، الخلیل بن أحمد، : ینظر ) ١(
١١٥( 

، القاموس المحیط، مرجع سابقالفیروزآبادي، ) ١٤٤٩/ ٤(الصحاح، مرجع سابق، الجوھري، : ینظر ) ٢(
 )٣٩٤٠/ ٢٥(تاج العروس، مرجع سابق، المرتضى الزبیدي، ) ٨٦٦: ص(

الحجة للقراء ، الفارسي، )٣٥٧: ص(الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، ابن خالویھ، : ینظر ) ٣(
، القیسي، )٤١٨: ص(مفاتیح األغاني، مرجع سابق، ني، ، الكرما)٣٤٥/ ٦(السبعة، مرجع سابق، 
، البناء، )١٣١٧: ص(، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع سابق، )٣٥٠: ص(الكشف، مرجع سابق، 

: ص(طالئع البشر، مرجع سابق، ، محمد قمحاوي، )٥٦٣: ص(إتحاف فضالء البشر، مرجع سابق، 
١٨٦( 

 )٣٤٥/ ٦(مرجع سابق، الفارسي، الحجة للقراء السبعة، : ینظر ) ٤(
، األزھري، معاني )٣٥٧: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر. قالھ الفراء ) ٥(

، القیسي، )٧٣٦: ص(، ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق، )١٠٦/ ٣(القراءات، مرجع سابق، 
، محمد )١٣١٧: ص( سابق، ، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع)٣٥٠: ص(الكشف، مرجع سابق، 

 )١٨٦: ص(قمحاوي، طالئع البشر، مرجع سابق، 
، األزھري، معاني القراءات، )٣٥٧: ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، : ینظر ) ٦(

، القیسي، الكشف، )٧٣٦: ص(، ابن زنجلة، حجة القراءات، مرجع سابق، )١٠٦/ ٣(مرجع سابق، 
، محمد قمحاوي، )١٣١٧: ص(، ابن أبي مریم، الموضح، مرجع سابق، )٣٥٠: ص(مرجع سابق، 

 )١٨٦: ص(طالئع البشر، مرجع سابق، 
 )٣٤٥/ ٦(الفارسي، الحجة للقراء السبعة، مرجع سابق، : ینظر ) ٧(
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راب اطا  

دراا  

اختلف المفسرون في حال بصر اإلنسان عند البعث أو عند الموت، ففسروا المراد من 

  : على قولین َّ حب ُّ قولھ تعالى 

  : لمع وشخص:  لغتان، بمعنىأن القراءتان: القول األول

، والسمین )٥(، والقرطبي)٤(والبغوي )٣(وذكره القیسي )٢(وأبو عبیدة )١(قالھ األخفش 
  . ورجحھ ابن عاشور)٨( والشوكاني)٧( وابن عادل)٦(الحلبي

  )٩("ومآل معنى القراءتین واحد وھو الكنایة عن الفزع والرعب :" فقال 

 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ : قال تعالىٱ

  ]٩٧: األنبیاء[

   :النظیر القرآني

  )١٠(. الشخوص: ، فھذا ھو]٤٣: إبراھیم[ َّخممم حم جم يل  ُّ : قال تعالى

  : أن لكل قراءة معنى: القول الثاني

  :ورد فیھا عدة معاني َّ ب�ر�� ُّ : تفسیر القراءة األولى

  .شخص ولمع من شدة شخوصھ وفتح فال یطرف من شدة الفزع: أي: المعنى األول

، )٦(والثعلب��ي) ٥(، وذك��ره ال��سمرقندي )٤( والزج��اج)٣(والف��راء ) ٢( ومقات��ل )١( قت��ادة قال��ھ
  .)٧(وجمھور المفسرین

                                                           

مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : المكسورة في كالم العرب أكثر والمفتوحة لغة، ینظر: قال األخفش ) ١(
)٧٢٣/ ٣٠ .( 

 ). ٤٠٥/ ٥(فتح القدیر، مرجع سابق، الشوكاني، : ینظر ) ٢(
 ). ٧٨٦٥/ ١٢(القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(
 ). ١٨٣/ ٥(البغوي، معالم التنزیل، مرجع سابق، : ینظر ) ٤(
 ). ٩٦/ ١٩(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، : ینظر ) ٥(
 ). ٥٦٧/ ١٠(السمین الحلبي، الدر المصون، مرجع سابق، : ینظر ) ٦(
 ). ٥٥٠/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، : ابن عادل: ینظر ) ٧(
 ). ٤٠٥/ ٥(الشوكاني، فتح القدیر، مرجع سابق، : ینظر ) ٨(
 ). ٣٤٤/ ٢٩(التحریر والتنویر، مرجع سابق، ابن عاشور، : ینظر ) ٩(
 ). ٧٨٦٥/ ١٢(الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق،  القیسي، :ینظر ) ١٠(
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  .)٨ (الحقیقة: البصر على: إلى) برق(وإسناد  

وتؤیده القراءة الشاذة :  

  )١٠(انفتح وانفرج: وھي بمعنى) َبَلَق: ()٩( قراءة أبي السمال

  . عند الموتخفت البصر وانكسر : المعنى الثاني

  )١٢(. ، وذكره الماوردي)١١(قالھ عبد اهللا بن أبي إسحاق 

  :ورد فیھا عدة معاني: تفسیر القراءة الثانیة

  . فزع وشق وتحیر من أھوال یوم القیامة وعند الموت وتحیرَّ  حب ُّ :  المعنى األول

  )١٣(. وذلك على المجاز العقلي ألن اإلنسان إذا بھت شخص بصره

والسمرقندي  )٥( ورجحھ الطبري )٤(والخلیل  )٣(  والزجاج)٢(والفراء  )١(قالھ أبو عمرو 
  )٨(واختاره القاسمي )٧(وذكره جماعة من المفسرین )٦(

                                                                                                                                                          

، القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، )٥٦/ ٢٤(الطبري، جامع البیان، مرجع سابق، : ینظر ) ١(
 )١٨٣/ ٥(، البغوي، معالم التنزیل، مرجع سابق، )٧٨٦٤/ ١٢(

/ ٥(، البغوي، معالم التنزیل، مرجع سابق، )٨٤/ ١٠(، الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق: ینظر ) ٢(
١٨٣( 

 )٢٠٩/ ٣(معاني القرآن، مرجع سابق، الفراء، : ینظر ) ٣(
 )٢٥٢/ ٥(معاني القرآن وإعرابھ، مرجع سابق، الزجاج، : ینظر ) ٤(
 )٥٢١/ ٣(بحر العلوم، مرجع سابق، السمرقندي، : ینظر ) ٥(
 )٨٤/ ١٠(، مرجع سابق، الكشف والبیانالثعلبي، : ینظر ) ٦(
، الماوردي، النكت والعیون، مرجع )٧٨٦٤/ ١٢(القیسي، الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، : ینظر ) ٧(

، السمعاني، تفسیر القرآن، )٤٨٣/ ٢٢(الواحدي، التفسیر البسیط، مرجع سابق، ) ١٥٢/ ٦(سابق، 
، ابن الجوزي، زاد المسیر، )٦٦٠/ ٤(، الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، )١٠٣/ ٦(مرجع سابق، 
، أبو حیان، البحر )٩٥/ ١٩(، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، )٣٦٩/ ٤(مرجع سابق، 

، ابن )٥٦٨/ ١٠(، السمین الحلبي، الدر المصون، مرجع سابق، )٣٤٢/ ١٠(المحیط، مرجع سابق، 
/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، : ، ابن عادل)٢٨٤/ ٨(كثیر، تفسیر القرآن، مرجع سابق، 

، السیوطي، الدر المنثور، مرجع سابق، )٥٢٠/ ٥(، الثعالبي، الجواھر الحسان، مرجع سابق، )٥٥٠
، الشوكاني، فتح القدیر، مرجع )٦٥/ ٩(، أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق، )٣٤٤/ ٨(

 )٤٠٤/ ٥(سابق، 
 )٣٤٤/ ٢٩(تحریر والتنویر، مرجع سابق، ابن عاشور، ال: ینظر ) ٨(
 ). ٦٦٠/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر ) ٩(
/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، ، الرازي، )٦٦٠/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، : ینظر ) ١٠(

العقل إرشاد ، أبو السعود، )٥٦٧/ ١٠(الدر المصون، مرجع سابق، السمین الحلبي، : ، ینظر)٧٢٣
 ). ٦٥/ ٩(السلیم، مرجع سابق، 

 )١٥٢/ ٦(النكت والعیون، مرجع سابق، الماوردي، : ینظر ) ١١(
 )١٥٢/ ٦(النكت والعیون، مرجع سابق، الماوردي، : ینظر ) ١٢(
 )٣٤٤/ ٢٩(التحریر والتنویر، مرجع سابق، ابن عاشور، : ینظر ) ١٣(



 - ٣٩٧٤ -

  . عشى البرق عینھ یوم القیامة: المعنى الثاني

  )١٠(. وذكره الماوردي )٩( قالھ أشھب العقیلي

  :النظیر القرآني

، أي ال یستقر لھم بصر على ]٤٣: إبراھیم[ َّخم حم جم يل  ُّ  : قال تعالى

  )١١(. شيء من الرعب

                                                                                                                                                          

، )٥٤/ ٢٤(جامع البیان، مرجع سابق، ، الطبري، )٢٠٩/ ٣(معاني القرآن، مرجع سابق، الفراء، : ینظر ) ١(
/ ٢٢(لتفسیر البسیط، مرجع سابق، ، الواحدي، ا)٨٤/ ١٠(الكشف والبیان، مرجع سابق، الثعلبي، 

٤٨٣( 
/ ١٠(، الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، )٢٠٩/ ٣(الفراء، معاني القرآن، مرجع سابق، : ینظر ) ٢(

/ ٥(، البغوي، معالم التنزیل، مرجع سابق، )٤٨٣/ ٢٢(لبسیط، مرجع سابق، ، الواحدي، التفسیر ا)٨٤
١٨٣( 

 )٢٥٢/ ٥(الزجاج، معاني القرآن وإعرابھ، مرجع سابق، : ینظر ) ٣(
/ ٥(، البغوي، معالم التنزیل، مرجع سابق، )٨٤/ ١٠(الثعلبي، الكشف والبیان، مرجع سابق، : ینظر ) ٤(

١٨٣( 
 )٥٤/ ٢٤(البیان، مرجع سابق، الطبري، جامع : ینظر ) ٥(
 )٥٢١/ ٣(بحر العلوم، مرجع سابق، السمرقندي، : ینظر ) ٦(
النكت والعیون، مرجع ، الماوردي، )٧٨٦٤/ ١٢(الھدایة الى بلوغ النھایة، مرجع سابق، القیسي، : ینظر ) ٧(

ر القرآن، تفسی، السمعاني، )٤٨٣/ ٢٢(لتفسیر البسیط، مرجع سابق، الواحدي، ا) ١٥٢/ ٦(سابق، 
زاد المسیر، ابن الجوزي، ) ٦٦٠/ ٤(الكشاف، مرجع سابق، الزمخشري، ) ١٠٣/ ٦(مرجع سابق، 
الجامع ألحكام ، القرطبي، )٧٢٣/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، ) ٣٦٩/ ٤(مرجع سابق، 

ین الحلبي، السم) ٣٤١/ ١٠(البحر المحیط، مرجع سابق، أبو حیان، ) ٩٦/ ١٩(القرآن، مرجع سابق، 
: ابن عادل) ٢٨٤/ ٨(تفسیر القرآن، مرجع سابق، ابن كثیر، ) ٥٦٧/ ١٠(الدر المصون، مرجع سابق، 

/ ٥(الجواھر الحسان، مرجع سابق، الثعالبي، ) ٥٥٠/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، 
القدیر، مرجع سابق، فتح ، الشوكاني، )٦٥/ ٩(إرشاد العقل السلیم، مرجع سابق، ، أبو السعود، )٥٢٠

 )٣٤٤/ ٢٩(التحریر والتنویر، مرجع سابق، ، ابن عاشور، )٤٠٤/ ٥(
 )٣٦٣/ ٩(محاسن التأویل، مرجع سابق، القاسمي، : ینظر ) ٨(
 )١٥٣/ ٦(النكت والعیون، مرجع سابق، الماوردي، : ینظر ) ٩(
 )١٥٣/ ٦(النكت والعیون، مرجع سابق، الماوردي، : نظر ) ١٠(
 ). ٢٨٤/ ٨(تفسیر القرآن، مرجع سابق، ابن كثیر، : ینظر ) ١١(
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  : واختلفوا متى یكون ذلك

 عند الموت إذا عاین المالئكة وأسباب الموت، فمن أنكر یوم القیامة زالت عنھ - ١
  )١(. الشكوك حین الموت وتیقن من البعث

وم  یوم القیامة لما ُیرى من األھوال والعجائب، وذلك ألن السؤال قبلھا كان عن ی-٢

فوجب أن یكون الجواب ] ٦: القیامة[ َّ هئ مئ خئ حئ جئ  ُّ : القیامة قال تعالى

 َّ حن جن مم خم حم جم هل  ُّ :  ویدل علیھ قولھ تعالى)٢(یناسبھ، 

  )٣(] ٤٢: إبراھیم[

  )٤(. عند الموت ومن أھوال یوم القیامة-٣

  )٥(.  عند رؤیة جھنم فإن أبصار الكفار تبرق-٤

  : أثر القراءات في التفسیر: أوًال

  اطب اس

  ل اراءات

یتحصل من القراءتین أنھ على قراءة نصب الراء فإن البصر عند الموت أو في یوم 
القیامة یشخص ویلمع وال یطرف من شدة األھوال وما یالقیھ، وعلى قراءة كسر الراء 

  . فإن البصر یفزع ویشق ویتحیر

                                                           

جامع البیان، مرجع الطبري، : ینظر. قالھ ابن عباس رضي اهللا عنھ وقتادة أبو إسحاق وعطاء ومجاھد ) ١(
معالم التنزیل، مرجع البغوي، ) ٤٨٥/ ٢٢(، التفسیر البسیط، مرجع سابق، الواحدي، )٢٤/٥٥(سابق، 
زاد المسیر، ، ابن الجوزي، )٤٠٣/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، ، ابن عطیة، )١٨٣/ ٥(سابق، 

الجامع ألحكام ، القرطبي، )٧٢٤/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، ، الرازي، )٣٦٩/ ٤(مرجع سابق، 
، )٥٥١/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، ، ابن عادل، )٩٥/ ١٩(القرآن، مرجع سابق، 

/ ٨(الدر المنثور، مرجع سابق، ، السیوطي، )٥٢١/ ٥(الحسان، مرجع سابق، الجواھر الثعالبي، : ینظر
/ ٩(محاسن التأویل، مرجع سابق، القاسمي، ) ٤٠٤/ ٥(فتح القدیر، مرجع سابق، ، الشوكاني، )٣٤٤
٣٦٣ .( 

زاد المسیر، مرجع ، ابن الجوزي، )٤٠٣/ ٥(المحرر الوجیز، مرجع سابق، ابن عطیة، . قالھ الحسن ) ٢(
الجامع ألحكام ، القرطبي، )٧٢٤/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، ، الرازي، )٣٦٩/ ٤(ق، ساب

، )٥٥١/ ١٩(اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، ابن عادل، ) ٩٥٩٦/ ١٩(القرآن، مرجع سابق، 
/ ٨(الدر المنثور، مرجع سابق، ، السیوطي، )٥٢١/ ٥(الجواھر الحسان، مرجع سابق، الثعالبي، : ینظر
٣٤٤( 

 ). ٧٢٤/ ٣٠(مفاتیح الغیب، مرجع سابق، الرازي، : ینظر ) ٣(
 ). ٥٥/ ٢٤(جامع البیان، مرجع سابق، الطبري، : ینظر ) ٤(
معالم التنزیل، مرجع ، البغوي، )٤٨٥/ ٢٢(، التفسیر البسیط، مرجع سابقالواحدي، : ینظر. قالھ الكلبي ) ٥(

 ). ١٨٣/ ٥(سابق، 
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  اطب ادس

  ن وع اف

 والمعنى مع جواز اجتماعھما في شيء واحد، فالقراءتان وسعتا اختالف في اللفظ
  . المعنى

 القراءتان إذ اختلف معناھما، ولم یظھر تعارضھما، وعادتا إلى ذات :قاعدة في التفسیر
  )١(. واحدة كان ذلك من الزیادة في الحكم لھذه الذات

  : التفصیل

  َّ حب َّ ُّ  ب�ر�� ُّ : اختالف اللفظ

  : اختالف المعنى

  . شخص ولمع فال یطرف: َّ ب�ر�� ُّ : معنى القراءة األولى: أ

  . فزع وتحیر: َّ حب ُّ : معنى القراءة الثانیة: ب

  . وھو توجیھ صرفي وسع المعنى وأثرى النص تفسیرًا وتحلیًال

ب اطا  

  دة

إن ذكر البصر ھنا للجنس ویراد بھ االستغراق، أي أبصار الناس كلھا تبرق من الشدة 
  )٢(. حاصلة، وھم متفاوتون في الرعب على تفاوتھم في منازلھمال

                                                           

 ). ٨٩: ص(اعد التفسیر، مرجع سابق، قوخالد السبت، : ینظر ) ١(
 )٣٤٤/ ٢٩(التحریر والتنویر، مرجع سابق، ابن عاشور، : ینظر ) ٢(



 - ٣٩٧٧ -

 :اخلامتة

الحمد هللا حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  . وسلم

 النتائج  

 ویسره لنا لقراءتھ وفھمھ ملسو هيلع هللا ىلصلقد من اهللا علینا بھذا القرآن العظیم معجزة نبینا محمد 
  : ذلك نزولھ بالقراءات المتعددة، فیظھر من كل قراءة منھاوتدبره ومن 

  . تضیف معنى جدیدًا -١

  . توسعھ وتزیده جماًال وبھاء في الصورة والمعنى -٢

ظھور أثرًا في اللغة أو أثرًا عقدیًا أو أثرًا فقھیًا وغیر ذلك من صور البالغة  -٣
  . واإلعجاز

  . التسھیل والتیسیر على األمة -٤

 لتوصیاتا  

بذل الجھد في دراسة معان القرآن وبذل الوسع في ذلك فھو منھج ھذه الحیاة وطریقنا -١
  . إلى عبادة المولى سبحانھ حق العبادة للفوز برضاه وجناتھ

على المشتغلین بع القراءات االعتناء بكیفیة أدائھا وضبطھا حرفًا وصوتًا وذلك -٢
علم توجیھ ھذه القراءات ومعانیھا وما مشافھة على أیدي الشیوخ المتقنین أال یفوتھم ت

  . یترتب علیھا من اختالف

  .تأھیل من یقوم بتعلیم ھذا العلم لإللمام بعلوم القرآن ودراستھا وفھمھا-٣
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  ج

  المراجع

  جّل منزلھ وعال(القرآن الكریم.(  

 مجلس : ، الھندالجرح والتعدیل) م١٩٥٢(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي
 . المعارف العثمانیةدائرة

       عل�ي محم�د    : ، تحقیق النشر في القراءات العشر   ) ت: د(ابن الجزري، محمد بن محمد
 .المطبعة التجاریة الكبرى، تصویر دار الكتاب العلمیة: الضباع، د، ب

 د، غایة النھایة في طبقات القراء) ھـ١٣٥١(ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف ،
 .مكتبة ابن تیمیة: ب

  ض��بطھ وص��ححھ م��تن ال��درة الم��ضیة ) ھ��ـ١٤٣٣(الج��زري، محم��د ب��ن محم��د،  اب��ن ،
 .دار ابن الجزري: محمد تمیم الزعبي، المدینة المنورة: وراجعھ

      راج�ع أص�ولھ وخ�رج أحادیث�ھ     أحكام القرآن ) م٢٠٠٣(ابن العربي، محمد بن عبد اهللا ،
 .دار الكتب العلمیة: محمد عبد القادر عطا، بیروت: وعلَّق علیھ

 عبد اهللا الخالدي، : ، تحقیقالتسھیل لعلوم التنزیل) ھـ١٤١٦( ُجزّي، محمد بن أحمدابن
 .شركة دار األرقم بن أبي األرقم: بیروت

    المحت��سب ف��ي تبی��ین وج��وه ش��واذ الق��راءات    ) م١٩٩٩(اب��ن جن��ي، عثم��ان الموص��لي
 .، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیةواإلیضاح عنھا

 دائرة المعارف العثمانیة:  الھندالثقات،) م١٩٧٣(مد التمیمي ابن حبان، مح. 

        مطبع�ة دائ�رة    : ، الھن�د  تھذیب التھ�ذیب  ) ھـ١٣٢٦(ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني
 .المعارف النظامیة

       ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري     ) ھ�ـ ١٣٧٩(ابن حجر، أحمد بن عل�ي الع�سقالني ،
عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف عل�ى  محمد فؤاد  : رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ   

عب�د العزی�ز ب�ن عب�د اهللا ب�ن ب�از،       : محب ال�دین الخطی�ب، علی�ھ تعلیق�ات العالم�ة       : طبعھ
 .دار المعرفة: بیروت

     تحقی�ق اإلص�ابة ف�ي تمیی�ز ال�صحابة    ) ھـ١٤١٥(ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني ، :
 .ر الكتب العلمیةدا: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، بیروت

       ص�دقي  : ، تحقی�ق البح�ر المح�یط ف�ي التف�سیر    )  ھ�ـ  ١٤٢٠(ابن حیان، محمد بن یوسف
 .محمد جمیل، بیروت، دار الفكر

      عبد الع�ال  : ، تحقیقالحجة في القراءات السبع) ھـ١٤٠(ابن خالویھ، الحسین بن أحمد
 ،) ھـ١٤٠١دار الشروق،: بیروت(سالم مكرم 

        وفی�ات األعی�ان وأنب�اء أبن�اء     ) م١٩٠٠(البرمك�ي اإلربل�ي  ابن خلك�ان، أحم�د ب�ن محم�د
 .دار صادر: إحسان عباس، بیروت: ، تحقیقالزمان
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   رم��زي منی��ر :  تحقی��قجمھ��رة اللغ��ة،) م١٩٨٧(اب��ن دری��د، محم��د ب��ن الح��سن األزدي
 .دار العلم للمالیین: بعلبكي، بیروت

        عید األفغ�اني، د   س: حجة القراءات، تحقیق  ) ت: د(ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد :
 .ب، دار الرسالة

      المحرر الوجیز في تفسیر الكت�اب العزی�ز       ) ھـ١٤٢٢(ابن عطیة، عبد الحق بن غالب ،
 .دار الكتب العلمیة: عبد السالم عبد الشافي محمد، بیروت: تحقیق

       زھی�ر عب��د  : ، تحقی�ق مجم�ل اللغ�ة  ) م١٩٨٦(اب�ن ف�ارس، أحم�د ب�ن ف�ارس ب��ن زكری�اء
 .مؤسسة الرسالة: المحسن سلطان، بیروت

      دار : ب: ، دلكافي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د      ا) م١٩٩٤(ابن قدامة، أحمد بن محمد المقدسي
 .الكتب العلمیة

 شعیب األرنؤوط : ، تحقیقسنن ابن ماجھ) م٢٠٠٩(ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني
 ت، دار الرس��الة: َعب��د الّلطی��ف ح��رز اهللا، د - محمَّ��د كام��ل ق��ره بلل��ي   - ع��ادل مرش��د  -

 .العلمیة

 دار صادر:  بیروت لسان العرب،)ھـ١٤١٤(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. 

     س�بیع  : ، تحقی�ق  المبسوط ف�ي الق�راءات الع�شر      ) م١٩٨١(ابن مھران، أحمد بن الحسین
 .مجمع اللغة العربیة: حمزة حاكیمي، دمشق

  إرشاد =تفسیر أبي السعود ) ت: د(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
 .دار إحیاء التراث العربي:  بیروتالعقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،

       محمد محی�ي ال�دین عب�د       : ، تحقیق سنن أبي داود  ) ت: د(أبو داود، سلیمان بن األشعث
 .المكتبة العصریة: الحمید، بیروت

       محم�د ب��ن  : ، تحقی�ق الم�صاحف ) م٢٠٠٢(أب�و داود، عب�د اهللا ب�ن س�لیمان ب��ن األش�عث
 .الفاروق الحدیثة: بده، القاھرةع

    الم��دخل لدراس��ة الق��رآن الك��ریم،  ) ھ��ـ١٤٢٣(أب��و ُش��ھبة، محم��د ب��ن محم��د ب��ن س��ویلم 
 .مكتبة السنة: القاھرة

    سلیمان بن صالح الخزي،    : ، تحقیق طبقات المفسرین ) م١٩٩٧(األدنھ، أحمد بن محمد
 .مكتبة العلوم والحكم: السعودیة

     الفرق ب�ین الف�رق وبی�ان الفرق�ة الناجی�ة          ) م١٩٧٧(ھراألسفراییني، عبد القاھر بن طا ،
 .دار اآلفاق الجدیدة: بیروت

       تحقی�ق تفسیر الراغب األصفھاني  ) م١٩٩٩(األصفھاني، الحسین بن محمد الراغب ، :
 .كلیة اآلداب: محمد عبد العزیز بسیوني، جامعة طنطا

    المكت�ب  : ب:  د،صحیح الج�امع ال�صغیر وزیادات�ھ      ) ت: د(األلباني، محمد ناصر الدین
 .اإلسالمي
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       روح المع�اني ف�ي تف�سیر الق�رآن     ) ھ�ـ ١١٤١٥(األلوسي، محم�ود ب�ن عب�د اهللا الح�سیني
 .دار الكتب العلمیة: علي عبد الباري عطیة، بیروت:  تحقیقالعظیم والسبع المثاني،

    المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر       ) م٢٠٠١(األنصاري، عمر بن قاسم ،
 .دار الكتب العلمیة: د محمود عبد السمیع الشافعي الحفیان، بیروتأحم: تحقیق

    دكت�وراه،   القراءات وأثرھا في التفسیرواألحكام   ) ھـ١٤١٣(بازمول، محمد عمر سالم ،
 .جامعة أم القرى

      محمد عصام  : ، تحقیق االنتصار للقرآن ) ھـ١٤٢٢(الباقالني، أبو بكر محمد بن الطیب
 .دار الفتح: القضاة، بیروت

 دائرة المعارف العثمانیة: ، الدكنالتاریخ الكبیر) ت: د(بخاري، محمد بن إسماعیل ال.  

   الجامع الم�سند ال�صحیح المخت�صر م�ن أم�ور      ) ھـ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعیل
محمد زھیر بن ناصر الناصر،     : ، تحقیق صحیح البخاري =  وسننھ وأیامھ    رسول اهللا 

  .دار طوق النجاة: دمشق

 تف��سیر = مع��الم التنزی��ل ف��ي تف��سیر الق��رآن  ) ھ��ـ١٤٢٠(ن ب��ن م��سعود البغ��وي، الح��سی
 .دار إحیاء التراث العربي: عبد الرزاق المھدي، بیروت: ، تحقیقالبغوي

    ّإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة ) ھـ١٤٢٧(البناء، أحمد بن محمد الدمیاطي
 .دار الكتب العلمیة: أنس مھرة، لبنان: ، تحقیقعشر

 ب�شار  : ، تحقی�ق سنن الترم�ذي ) م١٩٩٨(، محمد بن عیسى بن َسْورة الضحاك   الترمذي
 .دار الغرب اإلسالمي: عواد معروف، بیروت

          الج�واھر الح�سان ف�ي تف�سیر        ) ھ�ـ ١٤١٨(الثعالبي، عبد الرحمن بن محم�د ب�ن مخل�وف
دار : محم��د عل��ي مع��وض وال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، بی��روت : ، تحقی��قالق��رآن

 .العربيإحیاء التراث 

     عب�د ال�رزاق    : ، تحقی�ق  فقھ اللغة وس�ر العربی�ة     ) م٢٠٠٢(الثعالبي، عبد الملك بن محمد
 .إحیاء التراث العربي: المھدي، د، ب

            التلق�ین ف�ي الفق�ة الم�الكي       ) م٢٠٠٤(الثعلبي، عبد الوھاب بن عل�ي ب�ن ن�صر الم�الكي ،
 .بلد، دار الكتب العلمیة: محمد بو خبزة الحسني التطواني، د: تحقیق

 محم��د ص��ادق : ، تحقی��قأحك��ام الق��رآن) ھ��ـ١٤٠٥(الج��صاص، أحم��د ب��ن عل��ي ال��رازي
 .دار إحیاء التراث العربي: القمحاوي، بیروت

   الق��راءات المت��واترة وأثرھ��ا ف��ي الرس��م القرآن��ي واألحك��ام       ) م١٩٩٩(ح��بش، محم��د
 .دار الفكر: ، دمشقالشرعیة

  إرش��اد األری��ب إل��ى = معج��م األدب��اء ) م١٩٩٣(الحم�وي، ی��اقوت ب��ن عب��د اهللا الروم��ي
 .دار الغرب اإلسالمي: إحسان عباس، بیروت:  تحقیقمعرفة األدیب،

 دار الصادر: ، بیروتمعجم البلدان) م١٩٩٥(الحموي، یاقوت بن عبد اهللا الرومي. 
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    اخ��تالف الق��راءات وأث��ره ف��ي التف��سیر   ) ھ��ـ١٤٣١(حمیت��و، عب��د الھ��ادي ب��ن عب��د اهللا
  .وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة: لبحرین اواستنباط األحكام،

 لب��اب التأوی��ل ف��ي ) ھ��ـ١٤١٥(الخ��ازن، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن عم��ر ال��شیحي
 .دار الكتب العلمیة: محمد علي شاھین، بیروت: ، تصحیحمعاني التنزیل

       ب�شار ع�واد    : ، تحقیق تاریخ بغداد ) م٢٠٠٢(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت
 .الغرب اإلسالمي: وتمعروف، بیر

      اوت�و تری�زل،    : ، تحقی�ق  التیسیر في القراءات ال�سبع    ) ھـ١٤٠٤(الداني، عثمان بن سعید
 .دار الكتاب العربي: بیروت

   عب��د المھ��یمن : ، تحقی��قاألح��رف ال��سبعة للق��رآن ) ھ��ـ١٤٠٨(ال��داني، عثم��ان ب��ن س��عید
  . مكتبة المنارة: طحان، مكة المكرمة

      جامعة : ، اإلمارات جامع البیان في القراءات السبع    ) م٢٠٠٧(الداني، عثمان بن سعید
 .الشارقة

       محم�د  : ، تحقی�ق  المقن�ع ف�ي رس�م م�صاحف األم�صار         ) ت: د(الداني، عثمان بن س�عید
 .الصادق قمحاوي، القاھرة، مكتبة الكلیات األزھریة

     مجموع�ة م�ن   : ، تحقی�ق سیر أعالم النبالء) م١٩٨٥(الذھبي، محمد بن أحمد بن َقاْیماز
 .مؤسسة الرسالة: ب: محققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، دال

     معرف��ة الق��راء الكب��ار عل��ى الطبق��ات   ) م١٩٩٧(ال��ذھبي، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن َقاْیم��از 
 .دار الكتب العلمیة: ب: واألعصار، د

     ب��شار ع�ّواد مع��روف،  :  تحقی�ق ت��اریخ اإلس�الم، )  م٢٠٠٣(ال�ذھبي، محم�د ب��ن َقاْیم�از
 .سالميدار الغرب اإل: ب:د

 دار إحیاء : ، بیروتالتفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب ) ھـ١٤٢٠(الرازي، محمد بن عمر
 التراث 

    المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن  ) ھ��ـ١٤١٢(الراغ��ب األص��فھاني، الح��سین ب��ن محم��د ،
 .دار القلم، الدار الشامیة: صفوان عدنان الداودي، بیروت: تحقیق

      تحقی�ق   تف�سیر الراغ�ب األص�فھاني     ) م١٩٩٩(الراغب األصفھاني، الحسین بن محم�د ،
 .كلیة اآلداب جامعة طنطا: محمد عبد العزیز بسیوني، مصر: ودراسة

        دراسات في علوم القرآن الك�ریم ) م٢٠٠٣(الرومي، فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان ،
 .ط: د

    عب�د الجلی�ل عب�ده ش�لبي،        : ، تحقی�ق  معاني القرآن وإعرابھ  ) م١٩٨٨(الزجاج، إبراھیم
 .الم الكتبع: بیروت

      ب، مطبع�ة   : ، د مناھل العرفان ف�ي عل�وم الق�رآن       ) د، ت (الزُّْرقاني، محمد عبد العظیم
 .عیسى البابي الحلبي وشركاه
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    تحقی�ق البرھ�ان ف�ي عل�وم الق�رآن    ) م١٩٥٧(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد اهللا ، :
 .ي وشركائھمحمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلب

  ب، دار العلم للمالیین:  داألعالم،)  م٢٠٠٢(الزركلي، خیر الدین بن محمود. 

  دار المعرفة: ، بیروتالمبسوط) م١٩٩٣(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل. 

         تی�سیر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تف�سیر ك�الم            ) ھ�ـ ١٤٢٠(السعدي، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر
 .مؤسسة الرسالة: ب: اللویحق، دعبد الرحمن بن معال : ، تحقیقالمنان

  یاس��ر ب��ن : ، تحقی��قتف��سیر الق��رآن) م١٩٩٧(ال��سمعاني، من��صور ب��ن محم��د الم��روزي
 .دار الوطن: إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم، السعودیة

    ل�در الم��صون ف��ي عل�وم الكت��اب المكن��ون  ا) ت: د(ال�سمین الحلب��ي، أحم�د ب��ن یوس��ف ،
 .القلمدار : أحمد محمد الخراط، دمشق: تحقیق

 ب، المكتبة األمدادیة: ، دصفحات في علوم القراءات) ھـ١٤١٥(سندي، عبد القیوم. 

         ح�سن المحاض�رة ف�ي ت�اریخ م�صر      )  م١٩٦٧(السیوطي، عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر
 .دار إحیاء الكتب العربیة: محمد أبو الفضل إبراھیم، مصر: ، تحقیقوالقاھرة

       محمد : ، تحقیقاإلتقان في علوم القرآن   )م١٩٧٤(السیوطي، عبد الرحمن جالل الدین
 .الھیئة المصریة العامة للكتاب: أبو الفضل إبراھیم، مصر

       ح�رز األم�اني ووج�ھ    = م�تن ال�شاطبیة   ، )م٢٠٠٥(الشاطبي، القاسم بن فیره بن خلف
مكتب�ة دار الھ�دى ودار      : ب: محمد تمیم الزعب�ي، د    : ، تحقیق التھاني في القراءات السبع   

 .سات القرآنیةالغوثاني للدرا

       دار اب�ن كثی�ر، دار الكل�م        : ، بی�روت  ف�تح الق�دیر   ) ھ�ـ ١٤١٤(الشوكاني، محم�د ب�ن عل�ي
 .الطیب

    أحم��د : ، تحقی��قال��وافي بالوفی��ات ، )م٢٠٠٠(ال��صفدي، ص��الح ال��دین خلی��ل ب��ن أیب��ك
 .دار إحیاء التراث: األرناؤوط وتركي مصطفى، بیروت

      أحم��د : ، تحقی�ق تأوی�ل الق�رآن  ج�امع البی��ان ف�ي   )  م٢٠٠٠(الطب�ري، محم�د ب�ن جری�ر
 .ط، مؤسسة الرسالة: محمد شاكر، د

  دار نھ��ضة : ، الق��اھرةالتف��سیرالوسیط للق��رآن الك��ریم ) م١٩٩٧(طنط��اوي، محم��د س��ید
 .مصر للطباعة والنشر والتوزیع

 ب، بالمكتبة الفیصلیة: ، دمدخل في علوم القراءات) م١٩٨٥(الطویل، السید رزق. 

     ب�در  : الحجة للقراء السبعة، تحقی�ق    ) م١٩٩٣(ن عبد الغفار  الفارسّي، الحسن بن أحمد ب
أحم�د یوس�ف ال�دقاق،    -عبد العزیز رب�اح     : بشیر جویجابي، راجعھ ودققھ   -الدین قھوجي   

 .دار المأمون للتراث: بیروت
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         أحم�د یوس�ف النج�اتي، محم�د        :  تحقی�ق  مع�اني الق�رآن،   ) ت: د(الفراء، یحی�ي ب�ن زی�اد
 .دار المصریة للتألیف والترجمة: ل الشلبي، مصرعلي النجار، عبد الفتاح إسماعی

   مھ��دي المخزوم��ي، إب��راھیم   : ، تحقی��قالع��ین) م١٩٨٥(الفراھی��دي، الخلی��ل ب��ن أحم��د
 .دار ومكتبة الھالل: السامرائي، بغداد

      الب��دور الزاھ��رة ف��ي الق��راءات الع��شر     ) ت: د(القاض��ي، عب��د الفت��اح ب��ن عب��د الغن��ي
 .بي، لبنان، دار الكتاب العرالمتواترة

       أحم�د البردون�ي   : ، تحقی�ق الج�امع ألحك�ام الق�رآن   ) م١٩٦٤(القرطبي، محمد ب�ن أحم�د
 .دار الكتب المصریة: وإبراھیم أطفیش، القاھرة

     الكشف عن وجوه القراءات وعللھ�ا وحججھ�ا       ) ھـ١٤٠٤(القیسي، مكي بن أبي طالب ،
 .مؤسسة الرسالة: محیي الدین رمضان، بیروت: تحقیق

  دار إحیاء التراث العربي: ، بیروتمعجم المؤلفین)  ت:د(كحالة، عمر رضا. 

       الكلی�ات معج�م ف�ي الم�صطلحات والف�روق اللغوی�ة      ) ت: د(الكفوي، أیوب بن موس�ى ،
 .مؤسسة الرسالة: عدنان درویش، محمد المصري، بیروت: تحقیق

        اب�ن  : ، تحقی�ق  النك�ت والعی�ون   = تف�سیر الم�اوردي     ) ت: د(الماوردي، علي ب�ن محم�د
  .دار الكتب العلمیة: قصود بن عبد الرحیم، بیروتعبد الم

  الُمغن��ي ف��ي توجی��ھ الق��راءات الع��شر المت��واترة  ) ھ��ـ١٤٠٨(محی��سن، محم��د ب��ن س��الم ،
 .مكتبة الكلیات األزھریة: القاھرة

     الق��راءات وأثرھ��ا ف��ي عل��وم العربی��ة    ) م١٩٨٤(محی��سن، محم��د محم��د محم��د س��الم ،
  .مكتبة الكلیات األزھریة: القاھرة

 تف�سیر م�دارك التنزی�ل وحق�ائق التأوی�ل، تحقی�ق           ) م١٩٩٨(، عبد اهللا بن أحمد      النسفي :
 .دار الكلم الطیب: یوسف علي بدیوي، بیروت

       ع�صام  : ، تحقی�ق  أسباب نزول القرآن  ) ھـ١٤١٢(الواحدي، علي بن أحمد النیسابوري
 .دار اإلصالح: بن عبد المحسن الحمیدان، الدمام

   ال��وجیز ف��ي تف��سیر الكت��اب  ) ھ��ـ١٤١٥(ب��ن عل��يالواح��دي، عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د
 .دار القلم والدار الشامیة: صفوان عدنان داوودي، بیروت: ، تحقیقالعزیز

             تحقی�ق  أس�باب ن�زول الق�رآن     ) م١٩٩٢(الواحدي، علي بن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ، :
 .دار اإلصالح: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، الدمام

       ع�ادل  : ، تحقی�ق س�یط ف�ي تف�سیر الق�رآن المجی�د       الو) م١٩٩٤(الواحدي، عل�ي ب�ن أحم�د
أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محم�د ص�یرة، أحم�د عب�د الغن�ي الجم�ل،                  

 .دار الكتب العلمیة: عبد الرحمن عویس، بیروت
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     خال�د  : ، تحقی�ق الكنز في القراءات الع�شر   ) ھـ١٤٢٥(الواسطي، عبد اهللا بن عبدالمؤمن
 . مكتبة الثقافة الدینیة:أحمد المشھداني، القاھرة

 دار الكتب العلمیة: ، بیروتالبلدان) ھـ١٤٢٢(الیعقوبي، أحمد بن إسحاق. 
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